
Ataşehir Belediyesi’nin ücretsiz yayın organıdır

Ataşehir’in farkı 
taksilerinden belli: “Bu Takside 

Kitap Var”...

Cesur ve güçlü bir kadın: 
Belediyenin çaycısı 

Zemine Atila

Herkes için sanat, herkes için spor

Kuyumculuk 
sadece 
zanaat 
değil, bir 
sanattır da...

Dünyanın rotasını 
değiştirecek bir proje: 
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Dostlarım, tekrar merhaba.
Büyük ailemizin ferdi olarak, 

öncelikle büyüklerimizin 
ellerinden, küçüklerimizin 
gözlerinden öper, herkesin 
Ramazan Bayramı’nı kutlarım.

Yazımın başlığını “Biz İleriye 
Bakıyoruz” diye koyarken, 
ne demek istediğimi birkaç 
cümleyle açıklamak istiyorum. 
Bilirsiniz, yeni altyapılar, yeni 
üstyapılar kurmak hep ekonomik 
kaynaklıdır. Ama tüm bunların 
ötesinde eğitim, kültür ve sanat 
çok başka bir yerdedir. Bu uzun 
soluklu bir mücadele ve idealin 
ürünüdür. Ben ve arkadaşlarım, 
yılmadan Ataşehirimizde bizi 
yarınlara taşıyacak gençlere 
yatırım yapıyoruz. Binlerce 
gencimizi her yıl eğitim, kültür 
ve sanatla buluşturuyoruz. 
Bizim en önemli değerimiz, 
en önemli hedefimiz budur. 
Bu uzun soluklu mücadelenin 
meyvelerini toplumumuz mutlaka 
toplayacaktır. 

Biz onun içindir ki, hep ileriye 
bakıyoruz. Ama bir yandan 
da, “Başkan imar ne oldu” 
sorunuzu duyuyorum. Göreve 
geldiğimizden bu yana imar 
en önemli mücadelemiz oldu. 
Sizler gibi bizim de uykularımız 
kaçıyor ama ilçe belediyesi olarak 
yetkilerimiz sınırlı. Gel gelelim, 
kentsel dönüşüm yasası bile 
çıkmadan hayata geçirdiğimiz 
Emekevler Projesi’nde mutlu sona 
geldik. Siz, bu yazımı okurken, 
hak sahibi ailelerimiz, 28 dairenin 
daha kura çekimini yapmış olacak. 
Toplam 225 dairenin tapu törenini 
de gerçekleştirmiş olacağız. Ve 
önümüzdeki günlerde ailelerimizin 
yeni yaşamlarına büyük mutlulukla 

tanık olacağız. Mutlu bir kent 
yaşamının sırrı, sadece evlerimizle 
mi sınırlı? Tabi ki hayır! 100 bin 
metrekareden büyük bir alanda 
Atapark Projemiz de ilerliyor. Bina 
yapmıyoruz; göreceksiniz, parkımız 
ortaya çıktıkça, çiçeklerimiz 
yeşerdikçe, çimenlerimiz topraktan 
fışkırdıkça yüzümüz daha çok 
gülecek, daha çok nefes alacağız. 

Sizlere ulaşmak için iletişimin 
tüm olanaklarını kullanmaya 
çalışıyoruz. İletişimde dijital 
dünyanın farkındayız ve kendimizi 
sürekli yeniliyoruz. Yine de 
geleneksel iletişim araçlarından 
vazgeçmiyoruz. Elinizde tutup, 
sayfalarını karıştırdığınız dergimiz 
de bunlardan biri. Kısa zamanda 
şaşırtıcı bir gelişme sağladı. 
Dergimizin 1. yaş gününde, 
taksi duraklarında çalışan 
dostlarımızdan “yeni sayı çıkmadı 
mı daha” çağrıları alıyoruz. Eh, biz 
de boş durmuyoruz. Taksilerimiz 
için de özel bir proje olan “Bu 
Takside Kitap Var”ı hayata 
geçirdiğimizi görmüş olacaksınız. 

Bu yaz da belediye binalarımızın 
önünde, çocukları için kayıt 
yaptıran annelerimizi gördüm. 
İki gün içinde dört bin beş yüz 
çocuğumuzu eğitime aldık. Onlar 
kulaç atarken, futbol oynarken, 
bale yaparken cıvıl cıvıl seslerini 
duyuyorum. 

Evet, başta ne demiştik; ileriye 
bakıyoruz. Ama bu, ne Sivas’ın 
ortasında yakılan 33 aydın ve 
sanatçımızı, ne de 15 Temmuz 
Darbesi’nde canlarını veren 
vatandaşlarımızı unutacağız 
anlamına gelmiyor. Acılarımız 
diridir, gözyaşlarımız yüreğimizin 
bir yerinde tazedir.

Mutlulukla kalın.

BATTAL İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34

@battalilgezdi
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SANAT VE SPOR       
GELECEK BUDUR...
Ataşehir Belediyesi’nin kültür, 
sanat ve spor etkinlikleri 
Ataşehirlilerin hayatlarını 
renklendirmekle kalmıyor, 
değiştiriyor da. Dededen toruna 
bağlamadan kick boksa neredeyse 
bütün etkinliklere katılan Temur 
ailesi buna bir örnek. Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan 
sadece bu yıl, dergimiz basılana 
kadar 388 etkinlik yapıldığını 
söylüyor. Bu sayede belediye 
ile Ataşehirliler arasındaki bağ 
gittikçe güçleniyor.

16
Yeni Hayat 
B.Ç. bağımlı bir gencin annesi. 
Oğlunun yaralarını sarmanın 
peşinde “Yeni Hayat Gençlik 
Merkezi”ni keşfetti. O Gençlik 
Merkezi’nden aldığı destekle 
artık güçlü bir kadın, oğlu ise 
bağımlılıklarından kurtulmak istiyor. 

76
Taksiye kütüphane geldi
Ataşehir Belediyesi seyahat 
ederken keyifli vakit geçirmeniz ve 
kitapların büyülü dünyasına dâhil 
olmanız için “Bu Takside Kitap 
Var!” kampanyası başlattı. Kitaplar 
arasında roman da var, şiir ve 
kişisel gelişim de. 

70
Kazandıran piller
Piller hayatımızın ayrılmaz bir 
parçası. Yararı tartışılmaz tabii, ama 
hem insan hem çevreye verdiği 
zarar da aşikâr. Ataşehir Belediyesi 
de çevreye olan duyarlılığını bir kez 
daha gösteriyor ve Ataşehirlilere 
“Pillerini getir, hediyeni götür” diyor. 
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60
Korkma, dokun ve 
hatırla
Nermin Yıldırım’ın beşinci romanı 
“Dokunmadan” kendimize 
dair sorularımıza sorularla 
yanıt veriyor. Adalet ne, vicdan 
ne, suçluluk duygusu ne? Bu 
sorular ve yanıtları bize neden 
yalnızlaştığımızı anlatıyor.

56
Ustasız usta Ömer Lütfi 
Akad 100 yaşında
Ömer Lütfi Akad 
“Sinemacılar Dönemi”nin ilk 
yönetmenlerindendi. Çekimleri 
sokağa taşıyan, durağanlığı kıran, 
gerçek hayatı filmlere taşıyan, 
seyirciyi özdeşleşebileceği 
oyuncularla ilk tanıştıran oydu.
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Körfez’de neden kriz var?
Geçen aya damgasını Suudi 
Arabistan ile Katar arasındaki 
gerilim vurdu. Bu gerilim yeni 
değil, İran’a ve Müslüman 
Kardeşler Örgütüne yakınlık ya 
da uzaklık, El Cezire televizyonun 
yayın politikası neredeyse 30 
yıldır Körfez ülkelerinde gerilimi 
diri tutuyor. 

28

Keriman 
Halis Ece66



Değerli Okurlarımız,

Bundan tam 1 yıl önce Ataşehir 
Ekspres’in ilk sayısı ile sizlere 
merhaba dedik. Ataşehir 
Belediyesi’nin, hizmetlerini anlatmak, 
faaliyetlerini duyurmak amacıyla 
çıktığımız bu yolda; sağlıktan kültür-
sanata, spordan modaya kadar birçok 
konuyu dergimizde sizlerle paylaştık. 
Ne mutlu ki, Ataşehirlilerin keyifle 
okuması için hazırladığımız dergimiz, 
ilçemiz sınırları ile kalmadı, ülkemizin 
dört bir yanında okurlarını buldu.

Bu bir yıl boyunca sizden gelen 
beğeniler, talepler ve güzel dilekler 
bizi heyecanlandırdı, daha da güzel 
bir dergi hazırlamak için motive etti. 
Dergimize gösterdiğiniz ilgi ilham 
kaynağımız oldu, bu sayede yeni 
hikâyeler ve fikirler ürettik. 

Dergimiz sayesinde 
Ataşehir’in sadece 
gökdelenlerden 
ibaret değil; 
hâlâ 

komşuluk ilişkilerin sımsıcak 
yaşandığı mahallelerden; işini 
ilk günkü heyecanı ile yapan 
esnaftan; hayata tutunmak, 
çocuklarını yetiştirmek için çalışıp 
didinen binlerce emekçiden; tüm 
ülkenin gururu olmuş gençlerden, 
sanatçılardan, bilim adamlarından; 
can dostlarına gönül vermiş, 
çevreye duyarlı pırıl pırıl insanlardan 
oluştuğunu gördük.

Dergimizin sayfalarını; yazarlara, 
müzisyenlere, sanatçılara açtık. 
Onların üretme heyecanını sizlerle 
paylaştık. Kimi zaman yeni dizelerin 
peşinden koştuk, kimi zamansa 
tarihin tozlu sayfalarındaki bir 
melodiyi sizlere hatırlattık.

Modadan da söz ettik, yemek 
tariflerinden de. Bedenimize, 
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Ataşehir Ekspres 1 yaşında
dünyamıza nasıl daha iyi bakabiliriz, 
çocuklarımız için nasıl daha iyi 
ebeveyn oluruz, bu soruların peşine 
düştük. Bir ilçe dergisinin, ulusal 
basında çalışan gazetecileri bile 
heyecanlandırdığını gördük. Bununla 
birlikte yerel basının da tam desteğini 
aldık.

Başta siz okurlarımıza ardından da 
sorularımıza yanıt veren tüm belediye 
yönetici ve çalışanlarına, muhtarlara, 
uzmanlara gönülden teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Yeni yayın dönemimizde de hep 
birlikte olmayı diliyor; öncelikle 
dergimizin imtiyaz sahibi Ataşehir 
Belediye Başkanı Sayın Battal 
İLGEZDİ olmak üzere bizleri bu 
yolda yalnız bırakmayan, emeği 
geçen herkese sonsuz minnetlerimizi 
iletiyoruz.

Sevgilerimizle.

Ataşehir Ekspres Dergisi 
Yayın Kurulu
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Ataşehir Belediyesi, İstanbul’daki 
39 belediye arasında kültürel ve 
sosyal faaliyetleriyle sivriliyor. 

Neredeyse her gün bir etkinlik var, 
Ataşehir’de. Bazen bir sergi, bazen bir 
tiyatro oyunu, bazen konser, bazen 
bir spor karşılaşması… Yılda birkaç 
kez ulusal ve uluslararası festivallerle 
renkleniyor ilçe. Gençleri üniversite 

sınavlarına hazırlayarak,  ailelerin 
üzerinden büyük bir yük alıyor. Sömestr 
tatillerinde bir başına bırakmıyor 
çocukları, yaz tatillerinde ise yaz 
okullarıyla, atölyelerle zihinlerini 
yeni dünyalara açıyor. Hepsi ücretsiz 
olan bu faaliyetlerin nedeni sosyal 
demokrat belediyecilik anlayışı, yani 
insana dokunmayı, ona yaşamın 
bütün renklerini ve kokularını sunmayı 
hedefliyor, elbette eşitlik içinde ve her 
düşünceye ve inanca saygı göstererek… 

Ataşehir Belediyesi’nin kültürel 
ve sosyal faaliyetlerinin başında 
Volkan Aslan var. Bunca çabayı 
ve özeni tek başına üstlenmekten 
ısrarla kaçınıyor Aslan. “Bu bir ekip 
işi” diyor ve “Belediye başkanımız 
kültürü, sanatı ve insanlarla iletişimi 
bu kadar önemsemese biz bu adımları 
atamazdık” diye ekliyor. Aslan’la 
bugüne kadar yapılanları ve yapılmak 
istenilenleri, hayali kurulanları 
konuştuk:

BERAT GÜNÇIKAN
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Kültür+sanat+spor+eğitim= 
Başka bir dünya hayali

Ataşehir Belediye Başkanı  Battal İlgezdi, 

CHP Milletvekili ve PM Üyesi Gamze 

Akkuş İlgezdi pandomim sanatçılarıyla.
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Ataşehir Belediyesi ile yolunuz ne 
zaman, nasıl kesişti? 

2009 yılında Ataşehir Belediyesi 
bir festival düzenledi, ben de 
bu festivale çalıştırdığım halk 
oyunları ekipleriyle katıldım. Sonra 
belediyeye sanat eğitimi üzerine 
bir proje sundum. Hem Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi, hem de o 
sıralar Belediye’nin kültür ve sağlık 
koordinatörü şimdi CHP milletvekili 
ve PM üyesi olan Gamze Akkuş 
İlgezdi projemi desteklediler. Ben 
de böylece belediyenin öğretmen 
kadrosunda çalışmaya başladım. 
Uzun süre Gamze Hanım ile 
Ataşehir için ürettiği kültürel projeler 
kapsamında çalıştım. Örneğin 
mahallelerde sanat eğitimleri, 
gençlik merkezleri, müzeler hep 
onun başlattığı projelerdir. Ben de 
onun vizyonuyla geliştim, çok şey 
öğrendim. Bir süre sonra da Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 
atandım. 

Daha önce bir belediyecilik 
deneyiminiz var mıydı?

Ben 1994’ten beri İçerenköy’de 
yaşıyorum. Daha önce bir 
belediyenin kapısından bile 
girmemiştim. Yani ben bu işi bu 
görevle öğrendim ve müdürlükle 
birlikte büyüdüm. O zaman 30 
yaşındaydım şimdi 38. 

Yasaları, mevzuatı, belediyelerin 
kültürel ve sosyal sorumluluğunu 
ve işleyişini öğrenmek 
bir hayli zorlamış ve 
zaman almış olmalı… 

Önce UNESCO’nun, 
Bilgi ve Boğaziçi 
gibi üniversitelerin, 
İstanbul Kültür ve 

Sanat Vakfı’nın, yani ciddi kültür 
kurumlarının, yerel yönetimlerde 
kültür politikalarını inceleyen 
çalışmalarını araştırdım. Bu sayede 
kültürün bir belediyeyi var eden, 
halkı belediye ile birleştiren bir tutkal 
olduğunu öğrendim. 

Bu arada sizin bir şeyler 
yapabilmeniz için bu konulara kafa 
yoran, bu alanda istihdam sağlayan bir 
belediye başkanınız olması gerektiğini 
gördüm. 

Çünkü bu tek başına halledilecek 
bir konu değil, topyekûn bir hareket 
gerekiyor. Biz böyle bir çalışma 
yürüttük ve Ataşehir’de kültürel alanda 
yeniliklere açık, özgürlükçü bir yapı 
kurmayı başardık.

Özgürlük konusuna geçmeden, 
hangi birimde çalışırsanız çalışın, 
belediyeciliğin olmazsa olmazlarını ve 
Ataşehir Belediyesi’nin bu konudaki 
politikasını konuşalım. Belediyecilik 
anlayışınızın temel ilkeleri neler? ➦

Kimi Ataşehirli Klasik Müzik Festivali’ni bekliyor, kimi Tiyatro Festivali’ni. 
Kadınlar ellerine ilk kez fırça alıp duygularını tuvale yansıtıyor. 

Çocuklar bir yandan üniversiteye hazırlanıyor bir yandan da enstrüman 
çalıyor. Dört korosu, bir de Gençlik Orkestrası var. Yaz tatilleri sanat ve 
spor okullarıyla zenginleşiyor. Üstelik hiçbir kurstan, etkinlikten ücret 
alınmıyor. Çünkü Ataşehir Belediyesi insana ve değişime önem veriyor.

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü T. Volkan Aslan 

2010 yılından bu yana kurumda görev 
yapıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi 
Türk Musikisi Konservatuarı Halk 
Oyunları Bölümü mezunu Aslan,  Haliç 
Üniversitesi’nde de Türk Müziği üzerine 
yüksek lisans yaptı. Uzun süre, özellikle 
Ataşehir’de halk oyunları ve müzik 
dersleri veren Aslan aynı zamanda mey 
çalıyor ve derlemeci. Arguvan Vakfı 
adına Arguvan’da 40 köyü gezerek 
o güne kadar gün yüzüne çıkmamış 
halk oyunları ve müziklerini 
derleyip kitaplaştırdı. Ayrıca 
Eymirli Aşık Ali Asgar’ın (Sefili) 
yaşamını ve eserleri ile 1960’lı 
yıllarda Şemsi Belli tarafından 

çekilmiş Malatya ve Arguvan’ın 
geleneksel kıyafetlerini 

siyah beyaz 
fotoğraflardan, 

renkliye 
dönüştüren bir 
katalog ve sergi 
hazırladı. l

Volkan Aslan kimdir?



➥ Haklısınız, belediyede çalışmanın 
ayrı ayrı noktaları var. Bir, insanları 
dinlemek ve anlamak zorundasınız. 
İki, mevzuatı bilmeniz gerekiyor. Üç, 
durmadan düşünmeli ve üretmelisiniz. 
Ve bu tartışmasız bir ekip işi. Bir 
ekip kurulmadan, önü açılmadan ve 
ekonomik olarak desteklenmeden 
yol almak imkânsız. Biz işe bu bakış 
açısıyla başladık. 2009-2015 altyapı 
çalışmalarımızı, yani mahalle bazlı 
projelerimizi başlattığımız, ekibimizi 
oluşturduğumuz bir dönemdi. 2015 
ve sonrası ise kültür merkezlerinin 
açılması ile kurumsallaşmanın 
yaşandığı, etkinliklerin çeşitlendiği 
ve renklendiği yıllar oldu.   

Sizce bir sosyal demokrat 
belediyenin kültürel hizmetlerinin 
olmazsa olmazı nedir?

Kültür ve sanat eğitimlerinin 
ve faaliyetlerinin ulaşılabilir ve 
ücretsiz olması. Bu Küba’da, 
Macaristan’da, Polonya’da, 
daha pek çok ülkede çok 
yaygın bir uygulama. Biz de bu 
uygulamadan yanayız. Örneğin 
eğitim alanında mahallelere 
okullar açıyor, ücretsiz eğitim 

veriyoruz. Bu okula gelen gençler  
üniversite sınavlarına hazırlanıyor, 
meslek ediniyorlar. Bu yıl 14 bin 
öğrenciye çeşitli alanlarda eğitimler 
verdik, 1000 öğrenciyi üniversite 
sınavlarına hazırladık. Sınavda  başarı 
oranımız  yüzde 86. Halen sanat 
eğitimi alan 4670 öğrencimiz var. 
Ancak her şey sayı değil, önemli olan 
dönüşüm. 

Nasıl bir dönüşümden söz 
ediyorsunuz?

Temelde Atatürkçü, laik ve 
özgürlükçü bir yapıda duruyoruz ve 
Ataşehirlilere bunun yaşamlarındaki 
önemini anlatmaya çalışıyoruz. 
Amacımız kendine güvenen, özgür 
düşünebilen, üreten, dünyanın daha 
iyi bir yer olması için katkı sunacak 
bireylerin yetişmesine olanak 
sağlamak. Sadece bu yıl, röportajı 
verdiğimiz bu tarihe kadar 388 etkinlik 
yaptık. Bunların içinde klasik müzik 
festivali de var, çocuklar için tiyatro da. 
Düzenlediğimiz uluslararası festival 
sayısı ise altı. Sanatı her mahalleye 
taşıyoruz, çünkü o mahallede bir 
çocuk, örneğin piyano çalmayı 
öğrenirse, piyano konserine gider ve 

Burhan Öçal

27 konservatuar mezunu ve 

19 branş mezunu öğretmenin 

de yer aldığı Kültür Müdürlüğü 

kadrosunda 205 kişi görev 

yapıyor. Müdürlüğe bağlı 

birimler ise şöyle:

1. Atamem 2. Yeni Sahra 

Atamem 3. Düştepe Oyun 

Müzesi 4. Mustafa saffet Kültür 

Merkezi 5. Neşet Ertaş Kültür 

Evi 6. İçerenköy Sanat Eğitim 

Merkezi 7. Ahmet Telli Halk ve 

Çocuk Kütüphanesi 

8. Ferhatpaşa Gençlik Merkezi 

9. Zübeyde Hanım Eğtim ve 

Kültür Evi 10. Cemal Süreya 

Etkinlik Merkezi 11. Spor birim 

12. Dış İlişkiler ve Proje Birimi 

13. Sanat Eğitimleri Birimi 

14. Orkestra ve Topluluklar

Alanlar: Eğitim-Spor-

Kültür&Sanat- Müzecilik 

hizmetleri- Kütüphanecilik 

hizmetleri-Dış ilişkiler ve Proje

Kültür Müdürlüğü

Goran Bregoviç

Güneşin 
Sofrasında
(Genco 
Erkal- Tülay 
Günal)

Gelin Tanış 
Olalım (Fırat 

Tanış)
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bu sayede başka bir çevreye de girer, 
farklı insanlarla tanışır. O da sahneye 
çıkar ve özgüven kazanır. Özgüven 
ise onun düşünce dünyasını daha 
da genişletir. Ayrıca o mahallede 
daha çok çocuk piyano çalmaya 
merak duyar ya da hayatını sanat ile 
buluşturmanın yollarını arar. Böyle 
bir çabanın içindeyiz, ancak şunu da 
söylemeliyim,  kendimizi henüz yolun 
başında görüyoruz, atacak daha çok 
adımımız var. 

Söyledikleriniz bir mesaiye 
sığdırılabilecek sorumluluklar değil…

Elbette, değil. Ben de ekibim de 
yaptığımız işi herhangi bir iş; sabah 
8.30’da başlayıp, akşam 5’te biten 
bir mesai olarak görmüyoruz. 14 birim 
sorumlumuz ve 205 kişilik ekibimizle 
daha yeni, daha yararlı neler 
yapabiliriz diye kafa yoruyor, projeler 
geliştiriyoruz. Dönüşümü hızlandırmak 
ve kalıcı olmak gibi bir gayemiz 
var çünkü. Bunun için de yukarıda 
sözünü ettiğim kurumlarla sürekli 
iletişim halindeyiz, üniversitelerin, 
sendikaların eğitim ve kültür 
alanlarındaki çalışmalarını takip ediyor 
ve buralardan besleniyoruz. 

Bizim ideallerimiz var. Örneğin ben 
oğlumun daha iyi bir hayatı olması için 
elimden geleni yapmalıyım. Oğlumun 
daha iyi bir hayatı olması da bütün 
çocukların iyi hayatlar sürmesine bağlı. 
Biz bu yolda yürümekte kararlıyız. 

Hep özgürlükçü bir ortam 
yaratmaktan söz ettiniz... Bu neden 
çok önemli ya da özgürlükçü bir ortam 
olmazsa ne olur? 

Şöyle düşünün; 
bir tiyatro oyunu 
sahneleyeceksiniz, ama 
otosansür ve sansür 
devreye giriyor, “Bu oyunda 
bizi sıkıntıya sokacak bir şey var mı” 
diye düşünüyorsunuz. Bu bakış açısı 
yaratıcılığı ve sanatın özgünlüğünü 
sınırlıyor. Oysa kültürel ve sanatsal 
bir çalışma, etkinlik yaparken din, 

Üniversite adayları sınavlara ücretsiz hazırlanıyor.

Müzik, Türk Halk Müziği, Türk Sanat 
Müziği ve çocuk koroları ile müzikal 
yapacak bir ekip kurduk. 

Müzecilik uygulamalarımızdan 
da söz etmeliyim. Düştepe Oyun 
Müzesi’ne ek olarak şimdi Metin 
Akpınar ile birlikte “Devekuşu 
Kabare Müzesi” ile Kemal Sunal 
Kültür Merkezi’nde “Sinema Müzesi” 
açma hazırlığı içindeyiz. Sporda ise 
çocuklarımıza ve gençlerimize yüzme, 
basket, futbol, tenis, tekvando gibi 
seçenekler sunuyoruz. Bu yılki Yaz 
Spor Okulu’na başvuru daha ilk 
haftasında iki bin kişiyi buldu. 

Bütün çalışmalarınız çocukları ve 
gençleri hayata katmaya dair, ama 
artık çok farklı bir dünyanın içindeyiz. 
Hayatlarımıza teknoloji hakim, cep 
telefonu, bilgisayar vb. Böyle bir 
atmosferde insanlara ulaşabilmek, 

onları etkinliklere dahil 
etmek zor değil mi?

Haklısınız, biz 
çocuklardan ve 

gençlerden yakınıyoruz, 
ama hiçbirimiz gözümüzü 

telefonlarımızdan ayıramıyoruz. Bu 
nedenle hedefimiz çocukları evden 
çıkarmak. Bunun için eğitimlerle 
yetinmiyor, atölyeler düzenliyoruz. 
Örneğin çocukların toprakla haşır ➦

dil, ırk gözetmemeli, tüm topluma 
seslenebilmelisiniz.  Çünkü kültürel 
alanda demokrasi bunu gerektiriyor. 
Biz etkinliklerimizde özellikle buna 
dikkat ediyoruz. Uzun soluklu bir 
kültür yok edilmeye çalışılırken, “Kızlı 
erkekli oynayamazsın” denilirken 
biz iki cinsi eşit gören ve yaşayan bir 
anlayışa sahibiz. 

Sanat ve kültür çok geniş bir alan, 
Ataşehir Belediyesi bu alanın ne 
kadarını kullanıyor?

Keman, piyano, bağlama, gitar, 
halk oyunları, dans, tiyatro gibi 
sayamadığımız bir sürü dersimiz var. 
Sadece eğitim vermekle yetinmiyor, 
atölyeler de düzenliyoruz. Eğitim 
alan öğrencilerden kurduğumuz 
Gençlik Orkestra’mız var. Halk oyunları 
gruplarımız yurt içinde ve yurt dışında 
festivallere katılıyor. Ayrıca Klasik 



 ➥ neşir olabilmeleri için organik tarım 
uygulaması yapıyoruz. Biz büyük 
arazileri olan bir belediye değiliz, ama 
küçük küçük alanlarda o mahallenin 
çocukları için bir düzen kuruyor, 
domates, salatalık ektiriyoruz. 

Sadece bu da değil, film atölyesi 
kuruyor, senaryo yazdırıyor, çocukların 
cep telefonunun kendilerine nasıl 
zarar verdiğinin filmini çekmelerini 
sağlıyoruz. Masal Okuma Atölyesi 
kuruyoruz, anne ve babalarından o 
güne kadar hiç masal dinlemeyen 
çocuklar, hele de masalı okuyan 
ünlü biriyse çok keyif alıyor. Biz 
bu atölyeye anne ve babaları da 
alıyoruz ki, çocuklarına masal okuma 
hevesine kapılsınlar. Ayrıca “Yaratıcı 
Okurluk” atölyemizde okuma ile 
hayal dünyasının tetiklenmesi 
arasındaki bağı kuruyor, çocukları 
yazmaya yönlendiriyoruz. Şimdi bir 
de heykel atölyesi açtık ve çocukların 
önyargılarını kırarak çamurdan ve 
başka materyallerden üretimler 
yapabilmesinin heyecanını yaşıyoruz.  

Kendinizi hâlâ yolun başında 
görüyorsunuz, ama şimdiye kadar 
binlerce insana dokundunuz. Bu 
insanların hayatlarında neler değişti?

Bugün çeşitli konservatuarlarda 
kurslarımızdan mezun çok sayıda 

Ana Renkler atölyesinde kadınlar duygularını tuvale aktarıyor.

öğrencimiz var. Yani verdiğimiz eğitim 
karşılık buluyor... Masal Okuma 
Atölyesi’ne katılan çocuklarımız 
ailelerini kendilerine kitap okumaları 
konusunda ısrar ediyor. Çok sayıda 
eve çocuklar sayesinde artık kitap 
giriyor. Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’ndeki kurslarımıza katılan bir 
aile var; babaanne, dede, anne, baba, 
çocuk… Hepsine başka bir hayatın 
kapısını açıyoruz, onlar da bu kapıyı 
sahipleniyor. 

Peki ya kadınlar?  
Özellikle ev kadınlarının tercih ettiği 

“Ana Renkler” dediğimiz, resim dersi 
verilen bir projemiz var. Bu kursa katılan 
bir kadın, eline fırçayı alıp da tuvale ilk 
vurduğunda ağlamaya başlamış, neden 
ağladığını sorduğumuzda “İlk kez 
kendim için bir şey yapıyorum” yanıtını 
vermişti. Pek çok kadın, kurslarımız 
sayesinde hayatında ilklere imza attı. 
Bu dersi alan 600 kadın var, kimi bu 
sayede kanseri yendi, kimi kendini 
ifade edebilmenin, hatta hayata 
tutunmanın yolunu keşfetti.

El sanatları atölyelerimizden 
de daha çok kadınlar yararlanıyor. 
Bu atölyeleri çocuğunu tiyatroya 
getiren kadınların bekleme süresinde 
zamanlarını değerlendirebilmeleri 
için de kurduk. Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde fitness salonu açtık. 
Mütedeyyin kadınları da düşünerek 
sabahtan beşe kadar sadece 
kadınların kullanımına sunduk ki onlar 
da bu hizmetten yararlanabilsin. 

Şunu da söylemeden 
edemeyeceğim, kadınlar hem 
kendilerinin hem de çocuklarının bu 
faaliyetlerden yararlanabilmesi için 
büyük çaba gösteriyor. Çocuklarını 
2010’dan beri bize emanet ediyorlar 
ve gözleri arkada kalmıyor. lHeykel atölyesinde çocuklar yeteneklerini keşfediyor.
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Ataşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
ile Kadın ve Aile Hizmetleri 

Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenledikleri 
Yaz Sanat Okulları 3 Temmuz’da 
başlıyor. Tamamen ücretsiz olan Yaz 
Sanat Okulları, daha çok çocuğun 
hayatına dokunabilmeyi ve gelecekleri 
adına olumlu bir adım atabilmelerini 
hedefliyor. İlk dönem kurslar 28 
Temmuz’da bitecek, ikinci dönem 31 
Temmuz–25 Ağustos 2017 tarihleri 
arasında düzenlenecek. Dersler 

haftanın üç günü yapılacak,  10.00-12.30 
ya da 13.30-16.00 saatleri arasında yine 
iki alternatifli olarak tercih edilebilecek.

7-12 yaş arasındaki çocukların 
katılabileceği Yaz Sanat Okulları’nda; 
hayal atölyesi, İngilizce oyunlar, dans, 
ritm, drama, koro, cup song, dans song, 
temel müzik eğitimi, resim, eğlenelim 
öğrenelim, halk oyunları, satranç, 
akıl zekâ atölyesi, enstrüman yapım 
atölyesi sınıfları olacak, dersleri uzman 
eğitmenler verecek. Eğitim süresince 
kullanılacak tüm malzemeler belediye 
tarafından temin edilecek. 

Bu yıl eşzamanlı eğitim verilecek 
merkezler; ATAMEM, Mustafa Kemal 

Ataevi, İnönü Ataevi, Kayışdağı Lions 
Ataevi, Ferhatpaşa Ataevi, Aşık Veysel 
Ataevi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, 
İçerenköy Sanat Merkezi, Neşet Ertaş 
Kültür Evi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde 
hizmete açılan Yenisahra Ek Hizmet 
Binası ve Zübeyde Hanım Eğitim 
ve Kültür Evi de çocukları sanat ile 
buluşturmak için bekliyor. 

Tatilini İstanbul’da, bütün bir yaz 
boyunca internet, televizyon veya 
konsol oyunlarına bağımlı olarak 
geçirmek zorunda kalan çocuklar… 
Haydi çocuklar, evlerinizden çıkıp sizi 
sanat ile tanıştıracak etkinliklere katılın 
ve içinizdeki yeteneği keşfedin… l

Çocuklar haydi 
yaz okullarına
Ataşehir Belediyesi bu yaz da çocukları unutmadı. Ritimden, 
dramaya; satrançtan, resim atölyelerine kadar pek çok branşta 
eğitimler vererek yaz tatillerini eğlenceli hale getiriyor. İki dönem 
faaliyet gösterecek Yaz Sanat Okulları Ataşehirli çocukları bekliyor.
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Geç kaldım ya da daha erken demeyin öğrenmek için. Metin Temur ve ailesi ne yaş dinlemiş ne de 
yağmur çamur… Her gün Mustafa Saffet Kültür Merkezi’ne gelmiş. Kimi hayatına katıldığı kurslarla yön 

verirken kimi de çocukluk hayallerinin peşine takılmış.

Aile boyu sanat ve spor

Hem çocukların hem de 
ailelerin dramadan dansa, 
pilatesten enstrümana 

kadar birçok alanda eğitim 
aldıkları Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’ndeyiz (MSKM). 
Yanımızda Metin Temur ve ailesi 
var. Ataşehir Belediyesi’nin kültür-
sanat hizmetlerinin hepsinden 
yararlanmaya çalışan ailenin 
hayatında MSKM ile çok şey 
değişmiş. Bu değişiklikler neler, 

gelin onlardan dinleyelim. İlk söz 
Metin Temur’un: 

Bağlama merakınız nereden 
geliyor?

Ben 72 yaşında emekli askerim. 
Amasya, Merzifonluyum. Bizim 
yörelerin kültürüdür bağlama. 
Çocukluğumdan beri hevesliydim, 
fakat rahmetli babam konunun 
pek üstünde durmadı. 

Yani içinizde ukde kaldı!
Evet. Ben de bari evden biri 

çalsın diye, 1984 yılında küçük 
kızımın elinden tuttum ve halk 
eğitim merkezinin bağlama 
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Makbule Temur torunlarının 
hitabıyla evin “nene”si. 

Haftanın iki günü MSKM’ye 
torunlarını getiren Temur eğitimlerin 
torunlarını dinginleştirdiğini ve 
olgunlaştırdığını söylüyor. 63 
yaşındaki Temur da halk oyunları 
kursuna katılıyor. “Oturmayı 
sevmeyen bir yapım var, çok 
hareketliyim. Kapı gıcırtısı duysam 
içim kıpır kıpır olur, oynamayı 
çok isterim ama çiftetelli bile 
beceremiyordum” diyor. “Bir 
gün kızıma ‘nasılsa her gün hem 
çocukları getiriyoruz hem de 
etkinliklere katılıyoruz, neden 
biz de kayıt yaptırmıyoruz’ 
dedim. O da benden böyle 
bir teklif bekliyor olacak 
ki o gün gelip halk 
oyunları kursuna 
başladık.”

Önce Bitlis 
yöresini öğrenen 
Temur şimdi 
horon oynamanın 
peşinde, ama horonda 
zorlandığını gizlemiyor. 
“Amacım gösterilere 
çıkmak değil” diyor “Hâlâ 
bir şeyler yapabildiğimi 
kendime ispat etmek 
istiyorum sanırım. Her 
şeyden önce stres 
atıyorum, huzur buluyorum 
ve vücudum dinleniyor. 
Önümüzdeki dönem 
gözüm tiyatroda…” l

“Nene” Bitlis oynuyor

Serkan 
Kaptan

Makbule 
Temur

Gonca 
Kaptan

Rüzgâr 
Kaptan

Metin 
Temur

Kuzey Kaptan



Ben Serkan Kaptan. 
Ailece Ataşehir 

Belediyesi’nin kültür 
ve sanat etkinliklerini 
izliyoruz. Ben işim 
nedeniyle eğitimlere 
katılamıyorum ama 
keşke vaktim olsa da 
enstrüman kurslarına 
gelebilsem, kayınpederim 
gibi. Bizim çocuklar zaten 
oldukça sosyallerdi, ama 
MSKM’ye başladıklarından 
itibaren sanki daha da 
olgunlaştılar. Duruşları, 
konulara getirdikleri yorumları 
değişti. Artık yetişkin birer 
birey gibi sohbet ediyorlar ve 
en önemlisi de kendilerine 
olan güvenleri arttı. Eşim de 
burada olmaktan çok keyifli. 
MSKM hem kesemize hem de 
ruhumuza çok iyi geldi. l
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kursuna kayıt ettirdim. Kurs 
akşamları olduğu için sürekli ben 
getirip götürüyordum. Kurstan 
bir arkadaş “Madem her gün 
geliyorsun, sen de derslere 
katılsana” dedi. Hemen gidip 
birinden emanet bir bağlama 
buldum ve derslere girmeye 
başladım. Fakat hocamız çok 
gençti, öğretme yeteneği de 
yoktu. Ben mızrap vurmayı zar zor 
öğrendim, kızım onu da yapamadı, 
hüsranla kurstan ayrıldık. Hevesim 
yine kursağımda kaldı.

Ne zamandan beri MSKM’deki 
bağlama kursuna geliyorsunuz?

Eşim ve kızım halk oyunlarına, 
torunlarımdan ikisi piyano, biri de 
zeybek kursuna geliyordu. Ben 
yine bağlama için heves ettim, 
ama “bu yaştan sonra ne bilek 
çalışır ne de parmak alışır” diye 
düşündüm. Eşim ihtiyacım olan 
gücü “sen bu işin üstesinden 
gelirsin” diyerek verdi ve 2016 
yılının Kasım’ında derslere 
başladım. 

Hayalinizi gerçekleştirirken 
hayatınızda neler değişti, MSKM 
size neler kattı? 

Burası bana yaşam enerjisi oldu. 
MSKM’nin kapısından içeri girer 
girmez içimi bir neşe kaplıyor. 
Biliyorsunuz, çağımızın hastalığı 
Alzheimer’ı engellemenin en 
önemli yolu sürekli öğreniyor 
olmak ve beyni devamlı taze 
tutmak. Bu açıdan da bağlama 
kursu hayatımda çok önemli. 
Bağlama sayesinde unutmaktan 
korkmadığım gibi öğrenmekten de 
vazgeçmiyorum. 

Peki, yeni sezonda yine 
MSKM’de misiniz?

Şu an 15 parça çalabiliyorum. 
Bu yaz sürekli evde öğrendiklerimi 
tekrar edeceğim ki pekiştireyim 
ve yeni sezonda hocamıza 
mahcup olmayayım. Yeni kayıt 
dönemini sabırsızlıkla bekliyorum,  
öğrenmek istediğim birçok türkü 
var. l

Benim çocuklarım henüz küçük. Onların peşinde, 
ev ile okul arasında mekik dokuyoruz. Her anne-

baba gibi bizler de donanımlı yetişsinler istiyoruz, ama 
büyük şehirlerde adım atmak para, kaldı ki çocukları 
ikişer, üçer kursa göndermek neredeyse imkânsız. 
Tamamen ücretsiz olan MSKM kurslarıyla büyük oğlum 
piyano çalmayı öğrendi, küçük oğlum Kuzey zeybek 
gösterisinde sahneye çıktı. Onların gelişimleri için 

bu çok önemli. Çocukları düşünürken bizlerin de 
birer hayatı olduğunu unutmamak lazım. Bitlis 

diye geldik, Karadeniz’i de öğrendik. Halk oyunları 
çok keyifli. Sezon boyunca sadece bir gün derse 
gelemedim, o gün de içim içimi yedi. Derslere 

geldiğim gün kendimi fiziksel hem de ruhsal açıdan 
iyi hissediyorum. Önümüzdeki sezon sirtakiye 
başlayacağım. Biraz da komşu kültürü öğrenelim. l

Beşinci sınıfa 
geçtim. Okul 

olmadığı günler 
evde çok sıkılıyor, 
sürekli resim 
yapıyorum. Bir 

aydır kick boks 
eğitimlerine katılıyorum. 
Kardeşim ve iki kuzenimle 
birlikte çok eğleniyoruz. Dedem 

birkaç kez bağlama kursuna 
götürdü, ama ben gitar 
çalmayı çok istiyorum. l

Rüzgâr: Bir aydır 
kick boks yapıyorum

Gonca Kaptan: Anne-kız öğreniyoruz

Hem kesemize hem 
ruhumuza uygun

Yedi yaşındayım. İsmim 
Kuzey… Ben efe oldum, 

zeybek oynadım. Gösterinin 
sonunda herkes ayakta 
alkışladı, biraz utandım 
ama yine sahneye çıkmayı 
çok istiyorum. Şimdi de kick 
boks yapıyoruz, kocaman 
eldivenlerimiz var. Annem 
keman kursuna yazdırmak 
için söz verdi. l
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B.Ç. bağımlı bir gencin annesi. Oğlu uyuşturucunun etkisiyle hasta haliyle kendisini sokağa atmasına 
rağmen ondan hiç vazgeçmedi. Yalnız ve güçsüzdü, oğlunun yaralarını bir başına saramıyordu. 

Sonunda Ataşehir Belediyesi’nin açtığı “Yeni Hayat Gençlik Merkezi”ni keşfetti. O Gençlik 
Merkezi’nden aldığı destekle artık güçlü bir kadın, oğlu ise bağımlılıklarından kurtulmak istiyor.

YA
Ş

A
M

Bir anne ve oğlunun 
“YENİ HAYAT”ı
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Orta yaşlarının başlarında 
görülen kadın Ataşehir 
Belediyesi’nin kurduğu Yeni 

Hayat Gençlik Merkezi’nin kapısından 
girerken oldukça tedirgindi. Şöyle bir 
dokunsanız gözyaşlarını bırakacak, 
belki de oracığa yığılıp kalacaktı. 
Danışmaya ilerledi, bir psikologla 
konuşmak istediğini söyledi. Sıranın 
kendisine gelmesini beklerken 
diğerlerini izledi, gençleri, çocukları, 
anneleri… Acaba onların mı yaraları 
daha büyüktü, kendisinin mi? Bunu 
soracak kadar bile gücü yoktu, sustu. 

Psikoloğun odasına girdiğinde 
ağzından dökülen ilk cümle “50 
yaşındayım, ama kendimi 90 yaşında 
hissediyorum” oldu. Psikolog yüzüne 
baktı, o bir çırpıda arkasını getirdi: 
“Oğlum uyuşturucu bağımlısı”. İşte, 
en zoru başarmıştı. 

Kadını biz tanıyoruz, ama siz onu 
B.Ç. olarak tanıyın. Hem kendisi 
böyle istediği, hem de yaşamının 
bütün mahremiyetini gözler önüne 
serecek kadar cesur olduğu için. Nasıl 
bir kadın bu, hem cesur hem de 
saklanıyor, diye düşünmeyin, 
bilirsiniz gerçek hepimizi 
çok yorar. Özellikle de 
hayatını değiştirmeye, 
kendi hayatının iplerini 
eline almaya çalışan 
kadınları… Çoğumuz, başta 
uyuşturucu türlü bağımlılıkları 
olan çocuklardan önce annelerini 
sorumlu tutarız. O “iyi bir anne” 
olmayı başaramamıştır, 
o ilgisizdir, o cahildir, o 
sorumsuzdur. Oysa bu 
kolaycılığa kaçmaktır, oysa o 
annenin de çocuğuyla asılmadan 
önce bir hayatı, bir hikâyesi vardır. 
Önce onu dinlemek gerekir:

B.Ç. Karadenizli bir ailenin kızı, 
İstanbul’da doğup büyümüş. 
Astsubay babası üç kez 
evlenmiş, B.Ç. ikinci 

SİMAY GÖZENER evliliğinden doğmuş. O iki 
yaşındayken annesi kızını kocasına 
bırakıp gitmiş. Babası bir daha 
evlenmiş, ama yeni eş B.Ç.’yi bir türlü 
benimseyememiş: 

Üvey annem çok kötü davranırdı, 
babam da aklımın erdiği günden 
itibaren “seni ilk isteyene vereceğim” 
derdi. 15 yaşıma geldiğimde 
sözünü tuttu, ilk isteyene verdi. 
Nikâhtan önce üvey annem 
“boşanırsan bu kapının önünden 
asla geçmeyeceksin” dedi, hem de 
babamın yanında. Hiç ses etmedi. 
Ben de kaderime razı geldim ve o 
kırıp kalple kalktım kocamın evine 
gittim. 

Kocası B.Ç.’den yedi yaş büyüktü, 
başına buyruk bir adamdı, ne koca ne 
de baba olmaya gönlü vardı. B.Ç.’ye 
sorarsanız, “aşk evliliği” yapmadıkları 
için evine bağlı değildi. Daha ilk 
doğumunda kocasının kendisinden 
ne kadar uzak olduğunu gördü.

Eşim oğlumun doğumunda beni 
hastaneye bıraktı ve gitti. Herkesin 
eşi yanında beklerken benimki 
eve gitmiş, yatmış. Yanımda yatan 
kadınlar “çocuğun babası yok mu” 
diye imada bulundular, ağlaya 

ağlaya doğuma girdim. 
Doğumdan 

sonra eşim 
bir buket 

çiçek 
ile 

yanıma geldi, alnımdan öptü. Nasıl 
mutluyum! Bir bebek feryadı ile 
gözlerimi bir açtım ki kalabalık 
bir hastane odası, meğer rüya 
görmüşüm. Üstümde su alacak 
para bile yoktu, o kadar hazırlıksız 
çıkmıştım. Eşim anca ertesi gün, bizi 
hastaneden çıkartmaya geldi.

İki çocukları oldu, biri kız, biri oğlan. 
İkisini de tek başına büyüttü, babaları 
sadece bir sıkıntı olduğunda ya da 
canı istediğinde dayak atmak için 
ortadaydı. B.Ç. ise dayağı engellemek 
isterken arada kalıyor, elinden hiçbir 
şey gelmiyordu. Aklı sık sık kendisini 
iki yaşında bırakıp gittikten sonra hiç 
aramayan annesine kayıyordu. Bunun 
sorumlusu kendisi miydi, annesi 
neden hiç aramamıştı, neredeydi, 
onu hiç özlüyor muydu? 34 yaşına 
geldiğinde bu sorularının yanıtını 
onun yerine babasının ilk eşinden 
olan ablası aradı ve annesini buldu. 

Annemle görüşmeye giderken çok 
heyecanlıydım, ama o çok soğuk 
davrandı. Sanki anne-kız değil de iki 
yabancı gibiydik. “Bir gece beraber 
kalalım, kokunu alayım” dedim, kabul 
etmedi, gitti. 

OĞULUN DİNMEYEN 
ÖFKESİ!

Eşi zamanla değişti, daha 
anlayışlı oldu, ama B.Ç. 
yaşadıklarını unutamıyordu. 
Üstelik şimdi büyüyen 
çocukları kırıp incitiyordu, 
onu. En çok da oğlu. 

Oğlum çocukluğundan 
beri hep bizi küçümser, hiç 
beğenmezdi. Aşağılayıcı 
lafları ile incitirdi. Biz de 

ergenliktir, geçer diye alttan 
alıyorduk, en azından ben… Bize 
düşmanıymışız gibi davranıyor, 

en ufak bir olayda bütün kinini 
kusuyordu. Bir iki saat sonra 

arıyor, özür diliyor “seni 
üzmek istememiştim” 
diyordu. ➦
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➥ Hiç birimizin kaçamadığı gerçektir, 
dayakla büyüyen çocuklar, açık ya 
da gizli öfke yüklüdür. B.Ç.’nin oğlu 
da öfkesiyle baş edemiyor, herkese, 
her şeye bağırıp çağırıyordu. Askere 
gideceğini söyleyince B.Ç. çok sevindi. 

Çünkü siniri daha da artmıştı. 
Bir gün rahatsızdım, yerimden 
kalkamıyordum, tuttu kolumdan 
dışarı attı. Askere giderse “adam olur, 
gelir” dedim kendi kendime. Ama 
olmadı. Gider gitmez telefon etti 
“istediğiniz oldu, ben buradan asla 
dönemem” diye bağırıyordu. Bitirdi 
geldi, ama o 12 ay ben de onunla 
askerlik yaptım. 

Askerlik yaramamıştı oğluna, dahası 
sigaraya başlamıştı! B.Ç. balkonda 
külleri görünce şüphelenmiş, oğluna 
sormuştu, ama aldığı yanıt öfkeli 
bağırış çağırışlar olmuştu. Oysa sesi 
bile hesap sorar gibi değil, anlamak 
ister gibi çıkmıştı. Oğlu “sigara 
nereden çıktı” diye bağırdı, “sen 
içmişsindir”. Zaman geçtikçe oğlunun 
siniri yatışacağına daha da artıyordu. 

Hiçbir laf söylenmez oldu, evi 
barkı başımıza yıkmaya başladı. 
İlgisiz bir babaları vardı, belki ben de 

yetersiz kaldım ama hep çocuklarımın 
yanındaydım. Ben annesiz, baba 
sevgisinden mahrum büyüdüm 
çocuklarım öyle olmasın diye elimden 
geleni yaptım, ama çocuğumun 
madde kullanacağı aklıma hiç 
gelmezdi. 

Oğlunun hiçbir şey yokken birden 
salona gelip bağırıp çağırmasını, 
eşyaları kaldırıp fırlatmasını hep 
öfkesine bağlıyordu. 

Her şeyi kırıp döktüğü bir günün 
akşamında odasına gittim. Kapıyı 
açtım, yerler hep kül. Elinde de 
sigara… “Hani sigara içmiyordun”  
dedim. “Bu sigara değil, git 
başımdan” diye çıkıştı. Odada tuhaf, 
sigaraya benzemeyen bir koku 
vardı. Korka korka babasına gidip 
söyledim. Odaya girmesiyle çıkması 
bir oldu, “bu esrar kullanıyor” dedi. 
Beynimden vuruldum.

SIRRI ORTAYA ÇIKINCA...

Sırrı ortaya çıkınca daha da 
aldırışsız olmuştu oğlu, odasında 
rahat rahat içiyor, annesini babasını 
hiç ciddiye almıyordu. Artık 

odasından B.Ç.’nin ne olduğunu 
bilmediği, içinde sarı bir şeyler olan 
pet şişeler çıkıyordu. Bağımlılarla ilgili 
duyduğu, bulduğu her telefon hattını 
aramaya başladı, “ne yapabilirim, 
bununla nasıl mücadele edebilirim” 
diye soruyordu. O pet şişelerde, o 
güne kadar televizyon haberlerinden 
dinlediği, pek de kulak asmadığı 
bonzainin olduğunu öğrendi. 
Bonzainin de insanı öldürebildiğini…

Bir gün artık yine kafasında ne 
kurduysa kapıyı, çerçeveyi indirdi. 
Zapt edemedik. Babasını öldürmeye 
kalktı. O çaresizlikle polise haber 
verdim, belki durumu görürler de 
tedavi olması için yardım ederler diye 
düşündüm. Ama tedavi için kendi 
isteğinin olması gerekiyormuş, polis 
“biz bu konuda bir şey yapamayız” 
dedi. 

Oğlu durmuyordu. Hırçınlıklarıyla 
birlikte şimdi talepleri de artmıştı. 
Araba istiyordu. 

Hayatım çalışma ile geçti. Bürolara, 
evlere temizliğe gittim, çocuk baktım. 
Babamdan hayatımda hiç bir arada 
görmediğim 3 bin 500 yüz lira miras 
kalmıştı, o da dâhil eşim ile tüm 
paramızı ortaya koyduk, “belki mutlu 
olur da bu beladan kurtulur” diye 
araba aldık. 

“BEN DELİ MİYİM?”

Sırada ayrı eve çıkma isteğini 
karşılamak vardı. Evi kırıp döktüğü 
gün polise haber verildi, diye 
babasına düşman kesilmişti. 
Birbirlerine bir şey yapacaklar diye 
korkan B.Ç. bu isteğe de boyun eğdi. 

Ama yanlış yapmışız, iki ayda 
arabayı satıp parasını harcadığı gibi, 
bir sürü de borçla geri döndü. Tedavi 
olması için ikna etmeye çalışıyordum, 
sürekli. Bir gün yine aldım karşıma 
konuştum, ağladım. Onu ne kadar çok 
sevdiğimi ve kurtulmasını istediğimi 
söyledim. “Tamam” dedi. Hemen 
randevu aldım ve Erenköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesi gittik. 
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Hastaneye girince “ben deli miyim, 
niye getirdin beni” diye bağırmaya 
başladı. Sonunda doktorla konuştu, 
ilaçlarını aldık ve düzenli kullanmaya 
başladı, ama üç hafta sürdü… 

25 senedir Ataşehir’de oturuyordu 
B.Ç., Ataşehir’i avucunun için gibi 
biliyordu, ama Yeni Hayat Gençlik 
Merkezi’ni keşfetmesi biraz zaman 
aldı. Beş ay önce merkezin afişlerini 
gördü. “Belki bana bir yol gösterirler” 
diye düşündü ve bütün cesaretini 
toplayarak kapısını çaldı. 

“BEN DE BU EVDEYİM BANA 
SAYGILI OLMALISINIZ”

Aile danışmanlığı ve psikolojik 
destek kısmından yararlanmak 
istedim. Kurum psikologları sağ 
olsunlar bana yeniden yaşadığımı 
hissettirdiler. Hem oğluma hem 
de eşime karşı korkularım vardı. 
Oğlumun odasının kapısına 
her gittiğimde kalp atışlarım 
hızlanıyordu. Onu o halde yerde 
gördüğümde öldü mü korkusuna 
bir de babası görürse ne yaparım 
korkusu eklenmişti. Kurumdan 
destek almaya başladığım 
günden beri kendimi daha güçlü 
hissediyorum. Artık olaylar karşısında 
tepkimi gösteriyor, “ben de bu 
evdeyim bana saygılı olmalısınız” 
diyebiliyorum.

Güçlendikçe önce kendisinin, 
sonra oğlunun yaşamını eskisinden 
daha sakin, daha kendinden emin 
sahiplenmeye başladı. Artık önünde 
yeni bir yol açılmıştı ve bu yolda 
yalpaladığında kendisine destek 
olacak birileri vardı. 

Oğlumu en son yerde bulduğumda 
babası odasının kapısını çıkardı. “Bu 
kapı açık kalacak” dedi. Eskiden olsa 
bir şey yapamazdım, ama bu sefer 
gittim kapıyı geri taktım. Çünkü bu olay 
bana kendi çocukluğumdaki şiddeti 
hatırlattı, rahatsız oldum. Oğlumla da 
sürekli konuşuyorum. Yaklaşık bir aydır 
uyuşturucu kullanmıyor. l

Ataşehir’e bağlı 
17 mahallede 

yer alan 12-26 yaş 
grubundaki çocuk, 
genç ve ailelerine 
yönelik faaliyetler 
sürdüren Yeni Hayat 
Gençlik Merkezi 
2015 yılının ekim 
ayında kuruldu. Risk 
faktörlerini taşıyan 
çocuk, genç ve 
aileleri başta olmak 
üzere, ailesinde 
bağımlı bireyler 
olan kişilere yönelik 
sosyal ve psikolojik 
danışmanlık hizmeti veriyor. 
Başvuran bağımlı bireylerin ise; 
tedavi için öncelikle hastaneye 
yönlendirmesi ve takibi yapılıyor. 
Eğer kişi 6 ay boyunca madde 
kullanımına yönelik tekrarlayan 
bir davranış göstermezse 
merkezdeki diğer hizmetlerden 
faydalanabiliyor. Sosyal ve 
psikolojik destek süreçleri 

Yeni Hayat 
Gençlik Merkezi

uzmanlar tarafından yürütülüyor. 
Psiko-sosyal servisinde psikolojik 
destek ve danışmanlık, sosyal 
destek ve danışmanlık, aile 
danışmanlığı, grup terapisi ve 
seminer programlarının yanı sıra 
spor, seramik ve maket atölyeleri 
düzenleniyor. l

Çağrı Merkezi: 
0216 570 50 00 Dahili: 1966

Yeni Hayat Gençlik Merkezi atölyeler de düzenliyor...



18 Haziran’da başlayan Uluslararası 
Ataşehir Ihlamur Festivali’nin ilk 
gününde rengarenk merdivenler 

ıhlamur ağaçlarına dayandı ve 
Ataşehirliler hep birlikte dalından 
topladıkları ıhlamurları kurutmak için 
yerlere serdi. 

Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi, “Bölgemizin ilçeye 
dönüşmesinden bu yana her fırsatta 
özellikle ıhlamur ağaçları diktik. Onlar 
artık merdiven dayanıp toplanacak 
ürünlerini veriyorlar. Kokusu kadar 
kendisi de bir hayli değerli. Evet, ne 
kadar tezat oluştursa da gökdelenlerin 
arasında yemyeşil ağaçlarımızdan bu 
büyülü sarı ıhlamurları toplayacağız. 
Onları parklarımızda kurutacağız, 
kazanda kaynatacağız” dedi.

İlk kez düzenlenen festivalde, 90 
yaşında olanlar da vardı, annesinin 
kucağında çocuklar da… Doğayla iç içe 
olmanın mutluluğu festivale ➦ 
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Gökdelenler arasından 
yükselen ıhlamur kokuları

Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl 
ilkini gerçekleştirdiği Uluslararası 
Ataşehir Ihlamur Festivali, 
ıhlamur kokuları eşliğinde 
renkli etkinliklere ev sahipliği 
yaptı. Türkiye’nin yedi farklı 
bölgesi ile Küba, Bulgaristan 
gibi tıp alanında çalışmaları 
olan ülkelerden getirilen çeşitli 
bitkilerin de tanıtıldığı festivalde, 
doğa tutkunları ıhlamur 
ağaçları altında buluşup 
eğlencenin tadına çıkardı.
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Ihlamur Festivali yürüyüşü...

CHP Milletvekili ve PM Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi ve kızı... 

Başkan Battal İlgezdi stantlarda bitkiler hakkında bilgi de aldı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye sarımsaktan kolye takıldı.

Ataşehirliler Şair Sezai Sarıoğlu’ndan şiirler dinliyor.

Sadece ürünler değil, ahşap işçiliği de tanıtıldı.
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Sofya Üniversitesi Halk Sağlığı 
Bölümü’nde Fitoterapi 
profesörü Desislava 

Fagradyan de Ataşehir Ihlamur 
Festivali’ndeydi. Araştırma ve 
tedavi uygulamaları için çalışmalar 
yapan Fagradyan ile bitkiler ve 
bitkilerle tedavi üzerine konuştuk:

Festivalin ana konusu olan 
ıhlamurun insan sağlığına ne gibi 
faydaları vardır?

Ihlamur bilindiği üzere çok iyi bir 
balgam söktürücü. Bunun yanında 
vücudu temizler, yüksek ateşimiz 
olduğu zaman terletici özelliği ile 
terleterek vücut sıcaklığını dengeye 
getirir, karın ağrısına iyi gelir. En 
önemlisi de gastrit tedavisinde 
kullanılıyor olması. Ayrıca böbrek 
ağrılarına, ödeme de çok faydalı. 

Ihlamur, çayının dışında 
kozmetikte de tercih edilen bir 
bitki midir?

Ihlamur çiçeğinin o cezbedici 
kokusundan dolayı kozmetikte 
kullanılmaması mümkün değil. El 
ve yüz kremlerinde fazlasıyla tercih 
edilir. Özellikle kadınlar için saç 
bakımı fazla önem taşıyor. Ihlamur, 
saçı uzatır, besler ve kepeğe karşı 
etkilidir. Bulgaristan’da ıhlamur 
çiçeği çocuk kozmetiğinde de çok 
yaygın kullanılıyor. Çocuklar için 
sabun ve şampuanlarda oldukça 
tercih edilir.

Peki, söylediklerinizden 
yola çıkarak, ıhlamur için şifa 
kaynağıdır diyebilir miyiz?

Ihlamur 
şifanın ta 
kendisi

➥ katılan yüzlerce Ataşehirlinin 
gözlerinden okunuyordu.  Pek çok 
ilden gelen kişi ve derneklerin açtığı 
stantlarda hem yöresel ürünler, hem 
de festivalin adına yakışır bölgelere 
ait bitkiler sergilendi. Malatya’dan 
kenger, Ordu’dan melocan, Sivas’tan 
madımak, Taşköprü’den sarımsak, 
Tokat’tan yaprak, Tunceli’den tek 
diş sarımsak, Çorum’dan ısırgan 
otu, Kars’tan evelek ve 
Antakya’dan zahter 
bitkileri tüm 
festival boyunca 
Ataşehirliler 
tarafından büyük 
ilgi gördü.

Festivalin renkli 
etkinliklerinden 
biri de festival 
yürüyüşüydü. İki 
binden fazla ıhlamur 
ağacının bulunduğu ilçeye 
yenilerini kazandırmak için ağaç 
dikimi yapıldıktan sonra, şarkılar ve 
bandolar eşliğinde ilçe halkı, Amfili 
Parka doğru yürüyüşe geçti. Fransa, 
Küba, Bulgaristan ve Romanya’dan 
gelen misafir dans topluluklarının 
da katıldığı festivalde; söyleşi, şiir 
dinletisi, atölyeler, dans gösterileri ve 
konserler düzenlendi. 

Ataşehir’in artık sadece yüksek 
yapılarıyla değil, ıhlamur festivaliyle 

anılacağı, yüzlerce Ataşehirli’nin 
festivale büyük ilgi göstermesinden 
anlaşıldı. Festivale katılan CHP 
İstanbul Milletvekilleri Gamze Akkuş 
İlgezdi ve Barış Yarkadaş da stantları 
gezerek Ataşehirlilerle sohbet etti. 

Uluslararası Ataşehir Ihlamur 
Festivali son gününde yağmurlu 
havaya rağmen sanatçı Suzan 
Kardeş ile coşkulu final yaptı. 

Balkan müziğinin güçlü 
seslerinden Suzan Kardeş, 

seslendirdiği şarkı ve 
türkülerle dinleyenlere 
unutamayacakları bir 
gece yaşattı. Konser 
alanını dolduran 
müzikseverler 

sağanak yağışa 
rağmen Suzan 

Kardeş’e, alkışları 
ve danslarıyla eşlik etti. 

Söylediği şarkılarla konsere 
katılan Ataşehirlilere keyifli anlar 
yaşatan Kardeş, “Ataşehir’de 
gökdelenlerin arasında böyle güzel 
bir festival düzenleyen Ataşehir 
Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. 
Birçok yerde konser veriyorum, ancak 
burasının yeri ayrı olacak. Yoğun 
yağmura rağmen konserime gelip, 
benim şarkılarıma eşlik eden tüm 
sevenlerime sevgilerimi sunuyorum” 
dedi. l

Festivale uluslararası halk oyunları ekipleri de katıldı.

Desislava Fagradyan

Suzan 
Kardeş



Ihlamur, şifanın ta kendisi, bizlere 
doğanın hediyesidir. Çok geniş bir 
yelpazesi var. İddialı olacak ama 
sağlığımızı ıhlamur ile koruyabiliriz, 
diyebilirim.

Bildiğimizin dışında farklı demleme 
ya da tüketme şekli var mı? 

Ihlamur için en yaygın yöntem 
demleme usulü ile çayının yapılarak, 
sıcak şekilde tüketilmesi. Kaynatıp 
buzdolabında, özellikle cam 
şişede saklanırsa, üç gün kalitesini 
kaybetmez. Bulgaristan’da genellikle 
sıcak olarak tükettiğimiz ıhlamur, 
özellikle grip hastalarında kullanılıyor. 
Eğer ıhlamuru saç bakımında 
kullanacaksak beş dakika kaynattıktan 
sonra, çiçeği ile birlikte 20 dakika 
dinlendiririz. Süzdükten sonra da 
saçımıza maske gibi uygularız. Ya da 
ayaklarınız mı şişti, hemen aynı tarif 
ile ıhlamuru demleyip, ayaklarımızı bu 
suyun içinde beklettiğinizde ödemi 
kolaylıkla atabilirsiniz.

Peki, sizin tıp fakültesinde özellikle 
çalıştığınız bir bitki var mı?

Özellikle Türkiye’de zehirli 
olarak bilinen karamürver bitkisi… 
Bulgaristan’da ağustos sonu, eylül 
başı gibi rengi siyaha döndüğünde 
toplanır ve güneşte kurutulur. Günde 
en fazla 10 adet tüketilmeli, fazlası 
zararlı. Karamürverin yeşil ve beyaz 
hali tüketilmemeli.

KARAMÜRVER KALBE İYİ GELİR

Peki, neye iyi gelir bu karamürver?
Karamürver bağışıklık sistemini çok 

etkili ve hızlı bir şekilde güçlendirir. 
İnsan sağlığı için karamürver taneleri 
adeta şifa saçıyor. Örneğin; kalbe iyi 
gelir, tansiyonu düşürür. Tümöre karşı 
etkilidir. Günde 10 adedi geçmemek 
koşulu ile sabahları aç karnına 
tüketilmesi gerekir. Sonrasında da 30 
dakika boyunca hiçbir şey yenmemeli 
ve bu şekilde 20 gün ara vermeksizin 
uygulanmalı. 

Peki, Bulgaristan’a özgü bir bitki var 
mı?

Sadece Bulgaristan’nın Rodov 

Dağları’nda, Mursolo Tepesi’nde 
yetişen Mursola bitkisi… Güçlü bir 
antioksidandır, tansiyonu düşürür. 
Ayrıca kanser hücrelerinin oluşumunu 
engeller. Araştırmalara göre düzenli 
olarak mursola çayı içenlerde, böbrek 
ve safra kesesi taşı oluşmaz. En ilginci 
de zihinsel aktiveler için oldukça 
faydalı, sakinleştirici özelliği var. 
Doğal antidepresan diyebiliriz. Çocuk 
yaşlarda kullanılmaya başlandığında 
yaşlanmayı yavaşlatıyor ayrıca 
yüksek oranda afrodizyak etkisi 
var. Yemeklerden önce tüketilir ve 
metabolizmayı hızlandırır. Günümüzde 
bitkilerin ve toprağın değerini yeni 
yeni anlayan insanlar, tekrar doğaya 
dönmeye başladı ve böylece biraz da 
olsa sağlıklarını korumaya çalışıyorlar. 
Tabii sağlık kadar güzellik de önemli… 
Güzelliğe oldukça faydası olan 
ıhlamurun festivaline katıldığım için 
çok mutluyum, özellikle Ataşehir 
Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezdi’yi 
bu güzel organizasyondan dolayı 
tebrik ederim. l

Yerel giysileri içindeki Prof. Dr. Desislava Fagradyan’a göre ıhlamur şifa ve güzellik sunuyor.
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Araştırmalar ilk insandan bu 
yana yaklaşık 110 milyar insanın 
bu dünyadan gelip geçtiğini 

gösteriyor. Bu da binlerce nesle denk 
geliyor. Uygarlık tarihine şöyle bir göz 
atarsak, çok uygarlıklar kuruldu yıkıldı, 
çok devlet dünya haritasına girdi çıktı. 

Ama ekonomi ve siyaset hiç son iki 
yüz yılki -taş çatlasın on kuşak- kadar 
sert ve hızlı değişmedi, dönüşmedi. 
Mutlaka her kuşak “bu dünyanın çivisi 
çıktı” demiştir, ama bu cümle hiç bu 
kadar sık söylenmedi. Birinci ve İkinci 
Dünya Savaşları ile bölgesel savaşlar, 
çatışmalar ekonomiye bir ayar verme 
niyeti taşıyordu ve ABD hep bir adım 
öndeydi. Bugün dünyanın ekonomik 

haritası yeniden değişmek üzere, 
çünkü Türkiye’de henüz pek yazılıp 
çizilmeyen, tartışılmayan “Yeni İpek 
Yolu” projesi dolu dizgin ilerliyor. 
Türkiye de bu yolun güzergâhında. 
Peki, “Yeni İpek Yolu” dünyayı 
ve Türkiye’yi nasıl etkileyecek. 
Sorularımızı iktisatçı ve köşe yazarı 
Ergin Yıldızoğlu’na sorduk. İşte 
yanıtları:

BERAT GÜNÇIKAN

E
K

O
N

O
M

İ

Yeni İpek Yolu: Dünyanın 
yeni düzenine doğru

Ayak uydurmak adına 12 Eylül darbesini yaşamak zorunda kaldığımız uygarlık tarihinin üçüncü küreselleşme 
dönemi miadını doldurmak üzere. Şimdi dördüncü küreselleşme döneminin eşiğindeyiz. Çin’den başlayıp 
İngiltere’de sona erecek Yeni İpek Yolu yeni dönemin işaret fişeğini attı. Türkiye’nin de rotasında yer aldığı 

bu yeni ticaret güzergâhı siyasi dengeleri de değiştirecek. Belki de ABD’nin yerini artık Çin alacak…

Cumhurbaşkanı Erdoğan mayıs ayında Yeni İpek Yolu rotasındaki 
60 ülkenin devlet başkanları ile Pekin’de bir araya geldi.
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Sizce, Yeni İpek Yolu, küreselleşmenin 
sonunu mu, yeni bir küreselleşmenin 
başlangıcını mı işaret ediyor?

Bu soruya doğru bir cevap 
verebilmek için önce, küreselleşme 
kavramına ilişkin bir not düşmek 
gerekiyor. İki tür küreselleşme var. 
Biri tarihsel, insan uygarlığının 
gezegeni kendi yaşam koşullarına 
göre şekillendirmesi anlamında 
küreselleşme. Öbürü de, kapitalist 
üretim tarzının tarihi içinde zaman 
zaman sermayenin ve malların 
uluslararası dolaşımının hızlanması 
ve buna uygun olarak ekonomik 
mekânların düzenlenmesi anlamında 
bir küreselleşme. Birincisi nesnel, 
kendiliğinden ve öznesi olmayan 
bir süreç. İkincisi, kapitalist dünya 
ekonomisinin hegemonyacı gücünün 
ekonomik siyasi çıkarları tarafından 
belirlenen onun kültürel izlerini 
taşıyan bir süreç. Birinci küreselleşme 
asla geri çevrilemez, derin bir uygarlık 
krizi patlak vermeden de sonu gelmez. 

İkincisi, yapısal ekonomik kriz içinde 
hegemonyacının etkisinin gerilemeye 
başlamasıyla birlikte yavaşlar, sonra 
da genellikle bir mali krizin ardından 
dağılmaya başlar. İpek Yolu bu ikinci 
küreselleşmenin hem dağılmaya 
başlamasının bir sonucu, hem de yeni 
bir hegemonyacı gücün yükselirken 

dünyayı kendi gereksinimlerine göre 
şekillendirme, yeni bir küreselleşme 
başlatma çabalarının bir ürünü.

Yeni İpek Yolu’yla dünyanın dengeleri 
nasıl değişecek, gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler Çin ve ABD arasında taraf 
olmak durumunda mı kalacak?

İpek Yolu, Çin’den Madrid’e kadar 
çok geniş bir coğrafyanın ulaşım ve 
ticaret ağları, altyapı yatırım projeleri 
üzerinden yeniden düzenlenmesini, 
bu alandaki ülkelerin ekonomilerinin 
bu yola entegre edilmesini amaçlıyor.

İpek Yolu’nun hinterlandı aynı 
zamanda uluslararası jeopolitiğin 
en kritik coğrafyasını kapsıyor. Bu 
coğrafya dün olduğu gibi bugün de 
büyük güçler arasındaki pazar, kaynak 
paylaşımı rekabetinin konusunu 
oluşturuyor. İpek Yolu projesi, ilerlediği 
ölçüde, Çin’in küresel bir ekonomik 
ve nihayet küresel güç ve yeni bir 
hegemonya adayı olarak yükselmesine 
hizmet edecek, onun bir ifadesi 
olacak. Bu anlamda dünyanın ➦

Avrasya Tüneli de Yeni İpek Yolu’na dahil...

Ergin Yıldızoğlu



 ➥ dengeleri de radikal bir biçimde 
değişebilecek. ABD hegemonyası 
altındaki Batı merkezli mimari yerini bir 
başkasına bırakacak. 

ÇİN’İN “KAZAN KAZAN” POLİTİKASI

Tam da bu dönemde Trump ABD’den 
sermaye çıkışlarına itiraz ediyor, 
korumacı bir ekonomik politika 
izleyeceğini söylüyor. Bu mümkün mü?

İngiltere’ye kadar bakarsak, Çin’in 
“kazan kazan” politikasından en çok 
hangi ülkeler faydalanacak? 

Bu “kazan kazan” politikası 
karşında, en çok siyasi, kültürel 
bağımsızlıklarını koruyabilen, 
ekonomilerinin İpek Yolu’na entegre 
olma kanallarını kontrol edebilen 
ülkeler kazançlı çıkacak.

Avrupa uzun zamandır ekonomik 
krizin içinde. Yeni İpek Yolu Avrupa 
için de bir çıkış olabilir mi? Ya da 
İngiltere’nin ayrılmasıyla daha çok 
tartışılır hale gelen Avrupa Birliği’ni 
dağıtabilir mi? 

Bu sorunun cevabı, Avrupa’da 
bir Almanya hegemonyasının 
kurulabilmesiyle yakından ilgili. 
Böyle bir hegemonya, Avrupa 
Birliği’ni dağılmaktan koruyabilir; 
Avrupa ekonomileri İpek Yolu’na 
entegrasyonu tek bir blok olarak 
davranabildikleri sürece kendilerini 
daha iyi koruyabilirler.

Rotada Türkiye de var ve anlaşma 
imzalandı. Gerçekten de Türkiye’nin 

Tabii mümkün, ama aynı 
zamanda son derecede tehlikeli 
bir gelişme. ABD bu yola girdiğinde 
rakip ülkelerin de benzer bir yola 
girmeleri, ekonomilerini korumak 
için bloklaşmaya, birbirlerini 
dengelemeye başlamaları kaçınılmaz. 
Bu da savaşa giden yolun ilk adımı...

Yeni İpek Yolu 65 ülkeyi ve dört 
milyardan fazla insanı ilgilendiriyor. 
Rota üzerindeki ülkelere, Çin’den 
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Yeni İpek Yolu 2010’lı yılların 
başında gündeme geldi, ancak 

üzerinde çok fazla durulmadı, 
tartışılmadı. Ta ki Çin Devlet Başkanı 
Xi Jinping 2013 yılında Petersburg’da 
yapılan G20 toplantısından hemen 
sonra ziyaret ettiği Kazakistan’da 
projenin sınırlarını çizene kadar. İpek 
Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21’inci Yüzyıl 
Deniz İpek Yolu (Tek Kuşak Tek Yol) 
projelerinin hazır olduğunu açıklayan 
Jinping “Bu dünyaya bir ‘kazan-kazan’ 
önerimizdir” dedi. Çünkü Yeni İpek 
Yolu sadece Çin’i ilgilendirmiyor, 
Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika’yı Doğu ve Güneydoğu Asya’yı 
birbirine bağlayacak ticaret koridorları 
açıyordu. Üstelik rota üzerindeki pek 
çok ülkede alt yapı çalışmalarına 
başlanmış, Çin ise birbiri ardına 
Afrika’da, Yunanistan’da, Türkiye’de 
limanlar satın almış, ABD’nin enerji 
yollarındaki hâkimiyetini kırmak 
için de Hürmüz Boğazı girişindeki 
Gwadar’da bir deniz üssü kurmuştu. 
Bakü’de de Türkiye’deki bütün 
limanların büyüklüğüne eşit bir 
limanın inşaatına başlamıştı. Yeni 
İpek Yolu sadece deniz ulaşımına 
bağlı değildi, demiryollarıyla da 
besleniyordu. 

Bu yılın Mayıs ayında rotadaki 
60 ülkenin devlet başkanları 
Pekin’de bir araya geldi. Yeni İpek 
Yolu’nun rotasında Türkiye’nin 
konumu bu toplantıda bir kez daha 
vurgulandı. Türkiye bu rotanın “Orta 
Koridor”unda yer alıyordu. Türkiye’den 
yüklenen ticari mallar Gürcistan ve 
Azerbaycan’a, oradan Hazar Denizi’ne 
uzayacak, Hazar Denizi’nden sonra 
Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, 
Afganistan, Pakistan üzerinden Çin’de 
son bulacaktı. Üç kıtayı, Avrupa, Asya 
ve Afrika’yı 109 bin kilometrelik bir 
hatla birleştirecek Yeni İpek Yolu 
sayesinde Türkiye ile Çin arasında kara 
ulaşımı 30 günden 10 güne, deniz yolu 
ulaşımı ise iki aydan iki haftadan daha 
az bir süreye inecekti. 

Ülkelerin ağa bağlanmak için 
kendi bünyelerinde yapacakları 
yatırımların dışında 40 milyar 
dolara mal olması öngörülen Yeni 
İpek Yolu, güzergâhında bulunan 
ülkelerde, yaklaşık dört milyar kişiye 
refah vaat ediyordu. Türkiye bu 
proje kapsamında Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu inşaatına soyundu. Ayrıca, 
İstanbul’da yapılan Avrasya Tüneli, 
Üçüncü Köprü de bu projeye dahil 
edildi. l

kazanan ülkeler arasında olma 
ihtimali var mı?

Son 14 yılın dış politika karnesine 
bakınca bir dizi fiyaskoyu ve 
AKP yönetimlerinin ekonomik 
jeopolitik hatta tarihsel gerçekleri 
kavramakta büyük zorluk 
çektiklerini görüyoruz. Bu zaaf 
başarılı olma olasılığını son 
derecede zayıflatıyor. Kazanan 
ülke olmasının aksine İpek Yolu 
üzerinde başlayan büyük güçler 
rekabetinin fay hatlarının kesiştiği 
bir alanda bulunmasından dolayı 
geleceğini tehlikeye atıyor.

SİYASİ KAZANÇLAR

Çin Afrika’da da büyük 
yatırımlarda bulundu, bulunuyor. 
Ekonomik olarak hegemonyası 
hem Afrika’da hem de yatırım 
yaptığı diğer ülkelerde siyasi bir 
hegemonyaya dönüşebilir mi?

Çin’in Afrika’da ve yatırım yaptığı 
ülkelerdeki ekonomik etkiler siyasi 
kazançlar sağlamaya başladı. 
Bu ülkeler hem BM’de hem de 
bölgesel sorunlarda Çin’in yanında 
yer alıyorlar. Bu ülkeler geçmişte 
Batı emperyalizmin sömürgeci, 
yeni sömürgeci politikalarından, 
ve zorla dayatılan bir küreselleşme 
sürecinden çok çektikleri için Çin’i 
kendilerine daha yakın buluyorlar. 
Bu da Çin’in bir hegemonya 
süreci için gereken “rıza alma” 
kapasitesini arttırıyor.

Yeni İpek Yolu için trilyon 
dolarlık yatırımlar yapılıyor, belli 
ki proje tümüyle tamamlandığında 
bu rakam çok daha büyüyecek. Bu 
kadar büyük bir pazar yumuşak 
bir şekilde paylaşılabilir mi, yoksa 
dünyayı daha sert çatışmalar, 
hatta bir savaş mı bekliyor?

Evet, dünya bir büyük güçler 
arası emperyalist yeniden 
paylaşım savaşına doğru gidiyor. 
Büyük güçler de bu beklentiyle 
askeri teknolojilerini geliştirmede 
birbirleriyle yarışıyorlar. l

YENİ İPEK YOLU NEDİR?

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu.
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Geçen aya damgasını Suudi Arabistan ile Katar arasındaki gerilim ve Körfez İşbirliği Teşkilatı 
üyesi ülkelerin bir kısmının Katar’a ambargo uygulaması vurdu. Aslında gerilim yeni değil, İran’a 
ve Müslüman Kardeşler Örgütüne yakınlık ya da uzaklık, El Cezire televizyonun yayın politikası 
neredeyse 30 yıldır Körfez ülkelerinde gerilimi diri tutuyor. Bu işin en kârlısı ise yine hem Suudi 

Arabistan’a hem de Katar’a silah satan ABD olacak gibi…

Körfez’de neden kriz var?

DAHO- 5 Haziran 2017 Pazartesi 
sabahı ajanslara düşen bir haber 
herkesi çok şaşırttı. Hepsi de 
Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi olan 
S.Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Bahreyn, bir diğer üye Katar’la 
diplomatik ilişkilerini kestiklerini 
ve Katar’la olan kara ve hava 
sınırlarını kapattıklarını açıkladılar. 
Körfez İşbirliği Teşkilatı’nın bu üç 
üyesine Mısır, Yemen, Maldivler 

ve Moritanya da katıldı. Ürdün de 
Katar’la diplomatik ilişki seviyesini 
düşürdüğünü açıkladı. Haber şaşkınlık 
yaratmakla beraber S.Arabistan-Katar 
ilişkilerinin geçmişini bilenler için çok 
da sürpriz değildi. 

KRİZİN ÖNCESİ

Suudi Arabistan’la Katar’ın çeşitli 
konulardaki görüş ayrılıkları yeni 
değil. 1990 yılında Saddam’ın ani bir 
saldırı ile Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi 
Kuveyt’i işgal etmesi diğer beş üyeyi 

dehşete düşürmüştü. Suudi Arabistan 
bir yandan Saddam korkusu, bir 
yandan kendi içindeki Müslüman 
Kardeşler yanlılarının baskısı ile 
ülkesindeki ABD Hava Üssü’ne 
evsahipliği yapmaktan vazgeçti, 
ama o andan itibaren de Müslüman 
Kardeşler’in amansız düşmanı oldu.

Katar ise, bir taraftan Suudilerin 
çıkarttığı ABD Hava Üssüne evsahipliği 
yapmaya karar verirken öte yandan 
Müslüman Kardeşler’in en büyük 
destekçisi oldu. 1995’te babası 
Avrupa’da tatildeyken kansız bir darbe 
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ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan Kralı Selman’la (arkada). Katar Emiri Şeyh Thamim Bin Hamad Al Thani (önde).



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 29Sayı: 13 Tarih: 25 Haziran-25 Temmuz 2017

ile yönetime el koyan Hamad bin 
Khalifa’ya yönelik başarısız karşı-
darbe girişiminin arkasında Suudilerin 
olduğuna inanılıyor. Baba Emir Hamad 
bin Khalifa’nin kurduğu El Cezire 
televizyonunun başta S.Arabistan 
olmak üzere diğer monarşileri 
eleştirmesi, Yusuf El Karadawi gibi 
önde gelen bir Müslüman Kardeşler 
ideologu ve diğer Müslüman Kardeşler 
yanlılarına ekranlarını açması, Suudi 
muhaliflere yayınlarında yer vermesi 
rahatsızlık yarattı ve S.Arabistan 
2002’de Doha’daki büyükelçisini geri 
çekti.

2003-2006 yılları arasında 
S.Arabistan kendi içindeki El Kaide 
ayaklanmasını bastırmaya çalışırken 
Katar, İran’a ve onun kontrolündeki 
Hizbullah, Hamas, Esad rejimine 
daha çok yanaştı. Katar’a bu hareket 
serbestisini sağlayan ABD’nin 
Orta Doğu’daki en büyük hava 
üssüne evsahipliği yapması, bu 
nedenle de ABD’nin belirli ölçüdeki 
müsamahasına mazhar olması idi.

2007-2008 yıllarında nükleer 
programı nedeniyle ABD’nin İran’a 
karşı tutumunu sertleştirmesi, Katar’ı 
Suudilerle ilişkileri düzeltmeye zorladı 
ve Suudi Büyükelçi Doha’ya döndü. 

Ancak, Aralık 2010’da başlayan 
“Arap Baharına” ve çeşitli Müslüman 
Kardeşler hareketlerine Katar’ın güçlü 
desteği, ilişkileri tekrar gerdi. Katar’ın 
bu tavrı başta Birleşik Arap Emirlikleri 
olmak üzere diğer monarşileri de 
rahatsız etti. Özellikle Libya ve Mısır’da 
kutuplaşma çok daha belirgin hale 
geldi. Katar, Libya’daki bombardımana 
uçakları ile katılıp, Mısır’da Mursi 
rejiminin en güçlü destekçisi olurken, 
S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 
Mursi’yi deviren Sisi hareketine 
tam destek verdiler. Katar’ın başta 
Khalid Meshal olmak üzere Hamas 
liderlerine kucak açması, Hamas’a 
siyasi ve mali destek vermesi yeni 
bir krize neden oldu ve Mart 2014’de 
S.Arabistan, Bahreyn, BAE ve Ürdün 
büyükelçilerini geri çağırdılar. Katar, bir 
süre sonra yedi Müslüman Kardeşler 

liderini sınırdışı ederek ve El Cezire’nin 
Mısır bölümünü kapatarak ilişkileri 
düzeltmeye çalıştıysa da politikasında 
ciddi bir değişiklik olmadı.

TRUMP FAKTÖRÜ

Trump’ın 20-21 Mayıs 2017’deki 
Suudi Arabistan ziyaretinde Suudi 
Arabistan öncülüğünde İran’a 
karşı bir ortak cephe kurulması 
kararlaştırılmışken, Katar Dışişleri 
Bakanı’nın 22 Mayıs 2017’deki 
Irak ziyareti, bu ziyaret sırasında 
İran karşıtı cephede teröristbaşı 
olarak görülen İranlı General Kasım 

Krizin ilk günleri, tezgâhlar boş...

Süleymani ile görüştüğünün iddia 
edilmesi, ayrıca bir süre önce Irak’ta 
bir av partisi sırasında kaçırılan 
Katarlı bir grubun serbest bırakılması 
karşılığında bir milyar dolar fidye 
ödediği söylentilerinin çıkması dikkat 
çekti. 23 Mayıs’ta Emir’in eğitimlerini 
tamamlayan askerlerin mezuniyet 
töreninde bir konuşma yaptığı ve 
bu konuşmada “İran Müslüman 
bir ülkedir, düsman ilan edilmesi 
yanlıştır. Hamas, Filistin halkının 
meşru temsilcisidir…” gibi beyanlarda 
bulunduğu iddialarının arkasından da 
5 Haziran’daki hamle geldi.

5 Haziran hamlesinin öncekilerden 
farkı, diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle 
kalınmayıp, hava ve kara sınırlarının 
da kapatılması oldu. Katar’in tek kara 
sınırının S.Arabistan ile olduğu ve gıda 
maddeleri ithalatının yüzde 40’ının 
bu sınırdan yapıldığı, deniz yoluyla 
gelen yükün de neredeyse tamamının 
Birleşik Arap Emirlikleri limanlarından 
(Jebel Ali, Fujaira) geldiği gözönünde 
bulundurulursa blokajın Katar 
ekonomisine ciddi zarar vereceği 
aşikâr. 

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

5 Haziran’daki süpermarketlere 
hücum zamanla azalsa da halen 
özellikle et, süt, yoğurt gibi gıda 
maddelerindeki yetersizlik devam 
ediyor. ➦
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➥ Krizin 
sona erdirilmesi 
için öncekilerde 
olduğu gibi Kuveyt 
Emiri Sheikh Sabah 
devrede. Sabah, 
Cidde’de Suudi 
Kralı, Abu Dhabi’de 
BAE Emiri Zayed ve 
Dubai Emiri Maktoum 
ile görüştükten sonra 
aynı gün Doha’ya 
giderek Katar Emiri 
Tamim Al-Thani ile 
buluşup ülkesine 
döndü. Görüşmelerle 
ilgili kamuoyuna yapılmış herhangi 
bir açıklama yok. Ancak, Katar 
Dışişleri Bakanı’nın “bize boyun 
eğdirmeye çalışmasınlar, içişlerimize 
karışmasınlar” şeklindeki beyanları bir 
uzlaşmanın zor olacağının işareti.

Katar ekonomisinin en büyük 
sektörünü teşkil eden doğalgaz 
yatağı İran’la ortak ve Katar’daki önde 
gelen ailelerin bazıları İran kökenli. O 
nedenle Katar’ın İran’a karşı hasmane 
bir tutum alması zor. Ayrıca, Körfez 
İşbirliği Teşkilatı üyesi Kuveyt ve 
Oman’in da İran’la iyi ilişkiler içerisinde 

oldukları biliniyor. Ancak, asıl 
rahatsızlık kaynağı, Katar’ın Müslüman 
Kardeşler, Hamas ve benzeri gruplara 
desteği. Trump da konuyla ilgili iki 

tweet’inde bu noktanın üzerinde 
durdu.

Bundan sonrası 
için ABD’nin 
tutumu önemli. 
ABD’nin başını 
çektiği İran 

karşıtı cephenin 
Katar’ı dışarda 
bırakma lüksü 
yok. ABD’nin 

Orta Doğu’daki 
bütün askeri operasyonlarının 

merkezi olan El Udeyd hava üssü 
Katar’da, ayrıca dünyanın kişi başına 

milli geliri en yüksek ülkesi Katar’ın 
mali kaynaklarının ABD karşıtı ülke 
ve gruplara akmasına göz yumması 
beklenemez.

KATAR’A TÜRK ASKERİ

Katar’a Türk askeri sevkedilmesi, 
2014 yılında imzalanan askeri 
işbirliği çerçevesinde Katar ordusuna 
eğitim desteği amaçlı ve sembolik 

bir hareket. Esasen zamanla beş 
bine kadar çıkacağı söylenen askeri 
personel, halen çoğunluğu rütbeli 
olmak üzere ikiyüz kişiden ibaret. 
Türkiye’nin Katar’la diğer Arap ülkeleri 
arasındaki bir çatışmanın tarafı olması 
beklenmiyor.

ÇÖZÜM ABD’DE Mİ?

ABD Başkanı Trump’ın Katar’ı teröre 
destek vermekle suçlayan twitleri 
devam ederken, savunma bakanı ve 
dışişleri bakanları Katar’la diğer üç 
Körfez ülkesi arasındaki anlaşmazlığa 
daha “tarafsız” yaklaştılar. 

Nedeni 15 Haziran’da ABD ve 
Katar savunma bakanları arasında 
imzalanan bir anlaşma ile ortaya çıktı. 
Katar, ABD’nin Boeing şirketinden 
12 milyar dolar bedelle 36 F15 savaş 
uçağı satın alıyordu, bu sayı ileride 
72’ye çıkacaktı. 

Trump’ın internette dolaşan 
“ABD’nin dış borcunu Körfez 
ülkelerine ödetme” niyeti dikkate 
alınırsa pazarlığın bir süre daha 
devam edeceği, çözüm anahtarının da 
ABD’de olduğu anlaşılıyor. Bekleyecek 
ve göreceğiz… l

Katar’a ilk Türk birliği gönderildi. Giden asker 
sayısının beş bini bulması bekleniyor. 
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Kapalıçarşı denildiğinde aklımıza önce kuyumcuları gelir. Işıl ışıl vitrinlerde sergilenen altınlar, 
elmaslar, pırlantalar... Bu ışıltının arkasında ise hayal gücünün ve yüzlerce yıllık tarihin birikimiyle 
tasarım yapan, cevheri işleyen zanaatkârlar vardır. İşte o zanaatkârları ve eserlerini Rezan Has 
Müzesi’nde, “Cevher ve Zanaat: Kapalıçarşı Ustalarının İzinde” sergisinde görebilirsiniz.

Herkesin kendine göre bir 
İstanbul’u var, ama o İstanbul 
asla Kapalıçarşı’sız düşünülmez. 

Çünkü 65 sokağıyla 500 yılı aşkındır 

faaliyet gösteren Kapalıçarşı kentin 
kalbidir. Her meslekten zanaatkârların 
yatağıdır çarşı, ama akla önce 
kuyumculuk gelir. Kuyumcular 
kapısında da kanatlarını açmış vahşi 
bir kuşun sureti vardır. O kuş şöyle der 
altından geçenlere: “Kazanç denilen 
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Kuyumculuk: Sanatla 
zanaatın buluştuğu yer

şey havada uçan vahşi bir kuştur. Eğer 
bu kuşu nezaketle avlayabilirsen bu 
bedestende kar edebilirsin!”

Kar edenler çokça çıkmıştır elbette, 
ama asıl kar kültüre miras kalmıştır. 
Rezan Has Müzesi de “Cevher ve 
Zanaat: Kapalıçarşı Ustalarının İzinde” 

NEVİN ŞENAT

Sırasıyla soldan sağa: Agop Kuyumcuoğlu, Surmak Susmak, Sevan Bıçakçı, Sebuh Yılmaz, Rafi-Levon Şadiyan, Partam 
Derderyan, Nerses Yağar, Manuk Durmazgüler, Kürşat Bilmiş, Kader Yıldız, Hrant-Şant Zorbaş, Hraç Aslanyan, Hagop Erol 
Bahadıroğ, Haçik Kelleci, Berç Melikyan, Berç Kazancı, Arman Suciyan ve Avedis Kendir.



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 33Sayı: 13 Tarih: 25 Haziran-25 Temmuz 2017

sergisiyle işte bu mirası bugüne taşıyor. 
Biz de serginin küratörleri, Kadir Has 
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ayşe 
Coşkun Orlandi ve Doç. Dr. Yonca 
Kösebay Erkan’la 30 Ağustos’a kadar 
izlenebilecek sergiyi, Kapalıçarşı’nın 
kuyumcularını ve İstanbul kültürü 
içindeki yerini konuştuk:

-Cevher ve Zanaat: Kapalıçarşı 
ustalarının izinde, sergisinin fikri nasıl 
oluştu, nasıl bir süreç izlendi? 

Ayşe Coşkun Orlandi: Rezan 
Has Müzesi’nin ev sahipliği yaptığı, 
küratörlüğünü Doç. Dr. Yonca Erkan 
ile birlikte üstlendiğimiz Cevher ve 
Zanaat: Kapalıçarşı Ustalarının 
İzinde sergisi 2013-2015 yılları 
arasında Doç. Dr. Yonca 
Erkan’ın araştırmacı 
olarak destek verdiği 
“Yaratıcı Ekonomi 
Kaynağı Olarak Somut 
Olmayan Kültür Varlığı 
Kapsamında Zanaat-
Tasarım İnovasyon 
İlişkileri: Kapalıçarşı’nın 
‘Yaşayan İnsan Hazineleri’” 
başlıklı,  TÜBİTAK tarafından 

desteklenen bilimsel araştırma 
projesinin bulguları üzerinde 
şekillendi. 

Projede, 2000’li yıllarla birlikte 
dünyada altın işleyip mücevher 
olarak satan ülkeler arasında öncü 
konuma sahip olmaya başlayan 
Türkiye’nin endüstriyel ölçekte 
özgün tasarım ve yenilik yapma 
becerisinin arka planındaki 
zanaat geleneğinin güncel 
durumuna odaklandık. 2 yıl 
içinde 59 atölyede 57 
ustayla görüşmeler yaparak 
kendi ustalık hikâyelerini 
dinledik, ürünlerini ve üretim 
tekniklerini görsel bir arşive 
dönüştürdük. Projeye başlarken 
Kapalıçarşı geleneksel 
ustalığının kaybolmakta olduğu 
teziyle yola çıkmıştık. Proje 
sonuçları bu tezi doğruladı. Biz 
de kültür tarihimizde önemli iz 
bırakan bu kayıpları eserleriyle 
paylaşmak istedik. Serginin 
temel fikri böyle oluştu. Sergide 
bugün küresel mücevher tasarımı 
alanında önemli izler bırakmış 
usta-tasarımcılar yer alıyor. Sergi 
geleneksel zanaat geleneğinin 
çağdaş tasarım platformuna taşındığı 
ilk sergi. Aynı zamanda aralarında 
dünyaca ünlü kuyumcuların da 
bulunduğu, Kapalıçarşı ustalarını 
işleriyle birlikte bir araya getiren ilk 

sergi olma özelliği de taşıyor. 
31 Ağustos’a kadar açık kalacak 
Cevher ve Zanaat sergisi araştırma 
projesi dahil toplam 3 yıllık emek 
yoğun bir sürecin sonunda ortaya 
çıkmış oldu.

- Kuyumculukta usta çırak ilişkisi 
oldukça önemli, sergi izleyiciye “el 
verme” de olarak bilinen bu süreci 
de aktarıyor mu? 

Yonca Kösebay Erkan: 
Kuyumculukla bilgi aktarımı 

ustanın sözlü olarak bilgi 
ve deneyimini çırağına 
uzun yıllar içerisinde 

aktarması yolu ile oluyor. Ahilik 
ve lonca sisteminden beri bu 

yöntem kullanılıyor. Günümüzde 
ustaların çırak bulması kolay 

olmuyor, çünkü kuyumculuk 
mesleği değerli maden ve 
taşlarla çalıştığı için, temelinde 

güvene dayalı bir mekanizma 
olması gerekli. İstanbul için 
konuşacak olursak, artan nüfus 
ile birlikte toplumun birey 

üzerindeki kontrolü eskiye 
nazaran azalmış durumda. Buna 

karşın, değerli maden ve taşlarla 
çalışan kuyumculuk mesleği için 

güven en temel konuların başında 
geliyor. Geleneksel olarak çıraklık 
yaşı beş yıllık bir eğitim sonrasında 
başlamakta ve askerlik yaşına kadar 
devam etmekteydi. Ancak günümüz 
koşullarında zorunlu eğitimin uzamış 
olması çıraklıkta geçirilecek süreyi 

kısaltmış durumda, aileler 
çocuklarının diploma 

alacakları bir meslek 
edinmelerini tercih ediyorlar. 
Bir diğer faktör de günümüz 

gençlerinin kuyumculuğun 
gerektirdiği sabırdan 
yoksun olmaları. Tüm 
bu faktörler, kuyumcu 

ustalarının mesleklerini 
öğretebilecekleri, bilgileri ve 

sanatları öğretebilecekleri 
çırak sayısının giderek 

azalmasına neden olmuş 
durumda. ➦
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➥ - Sergide yer alan ustaların 
isim listesi bile bu zanaatta Ermeni 
ustaların çoğunlukta olduğunu 
gösteriyor. Son yüzyılda Ermeni 
nüfusun hızla azaldığını göz önünde 
bulundurursak bu kuyumculuk 
zanaatına nasıl yansıyor, bir 
fakirleşmeden söz edilebilir mi? 

A. Orlandi: Türkiye kültür tarihinde 
mücevher üretimi önemli izler 
bırakmıştır. Araştırma projesinin 
sonuçları bugün yaşayan son nesil 

kuyumcu ustalarının çoğunlukla Ermeni 
etnik kültürel kökenden geldiğini bize 
gösteriyor, sergiye de doğal olarak 
böyle yansıyor. Sergide ustaları 
andığımız, hikâyelerini ve kendi çıraklık 
süreçlerini aktardığımız bölüm bir 
yandan da Türkiye’nin sosyal, iktisadi 
ve politik bağlamda kayıplarımızı da 
gösterir nitelik taşıyor. Cumhuriyet’in 
ilk yıllarından başlayarak gerçekleşen 
Mübadele Dönemi, Varlık Vergisi 
düzenlemesi ve 6–7 Eylül olaylarının 
yarattığı kırılmalar, Osmanlı toplumsal 
yapısının bir parçası olan gayrimüslim 
tabakanın ülkeyi terk etmesi tabii 
önemli kayıplara ve gelenekteki 
kopuşlara yol açmıştır. Gayrimüslimlerin 
pek çok ticari faaliyet alanında olduğu 
gibi mücevher üretimi ve tüketiminde 

de belirleyici konumda olmaları 
sebebiyle toplumsal yapıdaki bu 
değişim, kuyumculuk geleneğini de 
olumsuz anlamda derinden etkilemiştir. 
Bu bağlamda bir fakirleşmeden 
bahsetmek mümkün tabii.

- Sergide yer alan işlere 
baktığımızda kültürel olarak değişimi 
ve bir İstanbul hikâyesini de görmek 
mümkün mü? 

Y. Erkan: Bu, sergide İstanbul’a 
özgü bir mücevher tasarımının 
olup olmadığı, peşinde olduğumuz 
sorulardan biriydi. Yaptığımız 
araştırma sonucunda gerçekten 
de Kapalıçarşı işidir dememize 
yarayacak unsurların olduğunu 
gördük. Bu unsurlar malzeme 
tercihinden, montür yöntemlerine ve 
mücevherlerin formuna kadar uzanan 
bir çeşitliliğe sahip. Örnek vermek 
gerekirse, form açısından (divanhane 
çivisi, mekik yüzük, gül yüzük/küpe, 
kazayağı yüzük vb); taş kesimi ve 
yerleştirilmesi açısından, (Alaturka 
Mıhlama); malzeme kullanımı 
açısından (eklektik malzeme kullanımı 
-inci, değerli taş, minenin birlikte 
kullanılması gibi) sayılabilir.

- Sergiyi hazırlarken tasarımların 
dünden bugüne nasıl bir değişim 
gösterdiğini de izlemiş olmalısınız. 
Yaşam biçiminin değişmesi tasarımlara 
nasıl yansımış?

A. Orlandi: Mücevher enteresan bir 
kültürel taşıyıcı. Tarih içinde biçimsel 
özelliklerinde pek çok değişiklik 
olduğunu görüyoruz ancak, statü 

Sergi 30 Ağustos’a kadar açık.

Kalemkâr Mıhlama



ediyor, yeni neslin mesleğe bakışı, iş 
ahlakı ustalarından nasıl izler taşıyor? 

Y. Erkan: Yeni ustalar günümüzün 
koşullarına adapte olmak zorundalar. 
Bu koşullar ekonomik olabildiği gibi, 
sosyal değişimler de oldukça etkili. 
Artan teknoloji kullanımı, değişen 
beğeni ve ekonomik alım gücü, 
küreselleşme gibi faktörlerin hepsi yeni 
ustaların karşılaşacağı zorluklar.

- Sergi ne kadar ilgi gördü, kimler 
izledi, daha çok hangi kesimin ilgisini 
çekti? 

A. Orlandi: Sergi hemen hemen her 
kesimin ilgisini çok çekti… Mücevherin 
ihtişamı ve şavkı hemen her kesimi 
bir araya getirdi diyebiliriz. Öncelikle 
akademik bir çalışma olduğu ve 
zanaat-tasarım ekseninde kurgulandığı 
için tasarım disiplini açısından 
akademisyenlerin ilgisini çok çekti. 
Kuyumculuk alanında yapılmış ilk sergi 
olduğu için kuyumcu odaları ve diğer 
ustalar ilgi gösterdi. Türkiye’de birçok 
tasarım okulundan ve kuyumculuk 
meslek okullarından öğrencileri ve 
hocalarını ağırladık. Uluslararası birçok 
araştırmacı ve akademisyen de sergiyi 
ilgiyle izleyerek övgü aldığımız kitleler 
oldu ve sergi süresi 30 Ağustos’a kadar 
uzatıldı. l

Rezan Has Müzesi Tel: 
(0212) 533 65 32

yapan Sevan Bıçakçı, Avedis Kendir 
gibi en tanınmış isimlerin geleneksel 
usta-çırak ilişkisiyle önemli birer 
kültürel miras taşıyıcıları olmaları bizi 
şaşırtmazken, kendi çizgilerini yaratmış 
olmaları da özgünleşme konusunda 
önemli bir konu olarak karşımıza çıktı.

- Ustalar tasarımları da kendileri 
mi hazırlıyor, bir işe baktığınızda 
onun hangi ustanın elinden çıktığını 
anlamak mümkün mü? 

Y. Erkan: Kuyumculuk mesleği birçok 
alt uzmanlığı barındıran bir meslek. 
Sâdekâr, mücevherin tasarımını yapan 
kişi. Ancak bunun dışında tasarıma 
bağlı olarak başka ustalara da ihtiyaç 
oluyor. Örneğin, değerli taşların 
mücevherin üzerine yerleştirilmesi 
işini mıhlayıcılar, maden üzerine 
desen çizilmesi gerektiği durumda 

kalemkârlar, işe bitmiş görünümünü 
veren cilacılar gibi. 

Her ustanın kendine 
özgü bir stil geliştirmiş 

olduğunu görebiliriz. 
Bu açıdan çok özgün 
tasarım yapan ustalar 
olduğu gibi, genel 

kabul göre formlar içinde 
kalan ustalar da var. 
Kapalıçarşı geleneğinde 
mücevherlerin üzerine 
ustaların kendi işlerini 

ayırıcı nitelikte bir işaret 
koymadıklarını biliyoruz. Bu 
açıdan kişinin tasarımına 
aşina olunması durumunda, 

hangi ustaya ait olduğu kolayca 
tespit edilebiliyor.

- Kuyumculuk zanaatla 
sanatın buluştuğu bir alan olarak 
değerlendirilebilir mi? 

Y. Erkan: Mutlaka. Zanaatkârlar 
birbirinin eşi tasarımları tekrar 
ederlerken, kuyumcu ustalarının 
ürettikleri tek ve eşsiz tasarımlar 
olarak ustanın kattığı yaratıcılıkla 
hayat bulur. Bu açıdan kuyumcu 
ustaları kendileri sanatkâr olarak 
görürler.

- Yeni ustalar açısından 
Kapalıçarşı neler vaat 

sembolü olarak işlevinde pek fazla 
kayıp da olmuyor. Ancak 21. yüzyılda 
daha genç ve alım gücü yüksek bir 
tüketici profili karşımıza çıkıyor. Bu da 
tasarımların daha hafif ve gündelik 
rahat: “casual” giyim kuşam ve yaşam 
tarzıyla örtüşmesi gereken bir çizgiye 
işaret ediyor. Burada tabii bu değişim 
ve dönüşüm ister istemez tasarıma 
yansıyor. Burada ustaların arasında 
sipariş üzerine iş üretenlerin yanı sıra 
Arman Suciyan, Manuk Durmazgüler 
gibi yeni nesil tasarımcı-ustalar da 
kendilerine birer kulvar açabiliyorlar. 
Tasarımdan modaya, sanattan 
teknolojiye güncel olan her şeyin takibi 
burada çok önemli.  

59 ATÖLYE, 57 USTA

Yine sergiyi hazırlama sürecinde 
ustalara dair pek çok bilgiye 
de ulaşmış olmalısınız. 
Özellikle yaratıcılık 
açısından baktığınızda 
hangi ustalar ve 
dönem öne çıkıyor? 

A. Orlandi: Daha 
önce de bahsettiğim 
gibi; proje süresince 
2 yıl içinde 59 
atölyede 57 
ustayla görüşmeler 
yaparak ürünlerini, 
tasarımlarını ve 
üretim tekniklerini görsel 
bir arşive dönüştürdük. 
Proje kapsamında Kapalıçarşı 
geleneğinin yenilik potansiyelini 
ölçerken tasarımın çağdaş 
olması dahil bir çok kriterler 
benimsemiştik. Ölçümleri 
bu kriterler üzerinden yaptık. 
Elde ettiğimiz en temel, ortak 
bulgu ustaların teknik ve işçilik 
konularındaki becerilerinin 
bugünün piyasa koşullarında 
güncel ürüne dönüşemediği 
ve markalaşmada sıkıntılar 
yaşandığı oldu. Bugün dünyaca 
ünlü kuyumcular olarak 
aktif tasarım ve üretim 
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Boncukların renkli dünyası, derinin asaleti, taşların doğallığı ve daha niceleri… Kadınların en önemli 
aksesuarı olan takılar, Ataşehir’de Nurcan Ertan’ın elinde hayat buluyor. 17 senedir takı yapıp satan Ertan, 

dört aydır da Ataşehirlileri süslüyor. Ertan “ben aileme ve işime olan sevgimle kanseri yendim” diyor.

Nurcan Ertan bileklerde, 
parmaklarda hayat bulan takıları 
işlerken bir nevi kendi hayatını 

da dokumuş. Kanser olduğunu takı 
tezgâhının başında anlayan Ertan, 
bu hastalığı yine onlar sayesinde 
yenmiş. Taşlara, boncuklara, derilere 
duyduğu yakınlıkla hayatına yön veren 
Ertan’dan hem o zor günleri hem de 
mesleğinin hikâyesini dinliyoruz:

Takılarına ruh katan bu güçlü 
kadından biraz bahseder misiniz?

Ben ruhen 18, nüfusta ise 48 
yaşındayım. Boluluyum. İstanbul’a 
taşındığımızda iki yaşındaymışım. 
Hayatım hep çalışmakla geçti, aslında 
çalışmadan duramayanlardanım.

Kaç yıldır bu rengârenk boncuklarla 
haşır neşirsiniz?

Biz 2000 krizi mağduruyuz. 
Bir gün eşim eve geldi “dört 
boğaza nasıl bakacağız” 
dedi, çok umutsuzdu. Kendi 
kendime “hadi, sıra sende” 
dedim. Çocuklarım da ufaktı 
ama hiç korkmadım, “Ne 
yapsam da eşime destek 
olsam” diye düşündüm. 
Elde yok, avuç da yok. 
Kredi kartımdaki 20 
lirayı sermaye yaptım ve 
Eminönü’nden hazır takılar 
aldım. İlk pazar deneyimim 
böylelikle başladı. Tabii 
pazarda tezgâh kiralamak da 
parayla, rica ettim bir satıcının 
tezgâhına ortak oldum. Baktım 
bu işten hem keyif alıyorum hem 
de para kazanıyorum, devam 
ettim.

SİMAY GÖZENER

Benim ilacım boncuklarım

17 sene boyunca hep bu işi mi 
yaptınız?  

Sekiz sene ara verdim, ama evde 
duramadım. Bir yerde asgari ücretle bir 
yerde çalışmaya başladım ama para 
bir türlü yetmiyordu. Bu sefer stresim 
arttı. İzin günlerimde bile kermeslere 
gidiyordum. O süre zarfında çok 
üzüldüm, her gün ağladım. 

Peki, bu durum ne kadar devam etti?
İki yıl önce anneler günü haftasıydı. 

Yine kermeste çalışıyordum. 
Arkadaşım, “yağmur yağacak galiba” 
deyince, gökyüzüne bakmak için 
başımı kaldırdığımda fena hâlde 
başım döndü. Biraz oturdum ama bu 
sefer de çift görmeye başladım. Tek 
gözümü kapatıp bakmayı denedim, 
hiçbir değişiklik yoktu. Tabii bunun 
öncesinde, ses kısıklığı ve şiddetli baş 
ağrısı da vardı, ama üşüttüm ya da 
migrenim tuttu diye düşündüğümden 
üstünde fazla durmamıştım.

Sonra…
Çift görünce “bunda başka bir 

iş var” dedim kendi kendime ve 
eşimle hemen doktora gittik. 

Emar sonuçlarında beynimde 
beş tane tümör görünüyordu. 

Dördüncü, yani son 
evreymiş. Boynuma 
yakın yerde olduğundan 
“boğulma tehlikesi 
yapabilir” dediler. Meğer 
göğsümde başlamış, beyne 

metastaz yapmış, fark 
etmemişim.

Şüphe dahi duymadığınız 
hastalığınızın son evrede 
olduğunu öğrendiğinizde ne 

hissettiniz?
Tabii çok şaşırdım, o an 

ölümü hissettim. Bir yandan 

Hazır ürünler satmaktan üretim 
yapmaya nasıl geçtiniz?

Sattığım takılar yapılmayacak gibi 
değillerdi. “Neden hazır alıyorum da 
ben yapmıyorum” dedim ve hemen 
gidip malzeme temin ettim. Aslında 
istediğim, üretimin içinde olmakmış, 
onu anladım. Bir başladım, yaklaşık 17 
senedir de devam ediyorum. 
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eşime üzüntümü belli etmemeye 
çalışıyordum ama içimi kapkara 
bulutlar kaplamıştı. Ağlaya ağlaya iki 
rekât namaz kıldım “Allah’ım, senin 
işine karışamam, ama ben henüz 
gelmek istemiyorum. İki çocuğum 
var, torunlarımı da görmek istiyorum” 
dedim. Bir yandan da “ne olur hafif 
atlatayım” diye dua ediyordum, ama 
kanser son aşamadaydı. Doktora 
“çalışmaya devam edebilir miyim” 
diye sordum. Olumlu cevabı duyunca 
dünyalar benim oldu. İşime olan 
sevgim ve bağlılığımla bu hastalığı 
yeneceğime inandım.

Tedavi sürecinde psikolojiniz 
oldukça yıpranmış olmalı, özellikle 
saçlarınız döküldüğünde…

Ameliyat olmadım, ışın tedavisi ve 
kemoterapi aldım. Doktorlar “mucize” 
olduğunu düşünüyor, ama ben 
aileme ve işime olan sevgimle kanseri 
yendim. Saçlarımı hiç önemsemedim. 
Çünkü kocam bana “ben seni bu 
halinle de çok seviyorum, keltoşum” 
dedi. 

Bu süreçte en büyük destekçiniz 
eşinizdi herhalde…

Eşim ve iki oğlum en büyük 
destekçilerimdi. Büyük oğlum ilk 
öğrendiğinde beni kaybedeceğini 
düşünüp “sen gidersen ben de 
peşinden gelirim” dedi. Birbirimize 
kenetlendik ve bu işin üstesinden 
geldik. Eşim camları da sildi, yemek 
de yaptı. Benimle yaşlanacağını bana 
hissettirdi, o güç hastalığı yenmeme 
yardımcı oldu.

KENDİMİ SEVİYORUM 

Hastalığı yendikten sonra 
hayatınızda neler değişti?

Artık bu saatten sonra hayat 
bana hediye. Geçmişi de geleceği 
de hiç düşünmüyorum, sadece anı 
yaşıyorum. Herkese de bunu tavsiye 
ediyorum. Kimseye küsmüyor, 
kin tutmuyorum. Kemoterapi 
gördüğüm sürece orada edindiğim 
arkadaşlarla sohbetimiz esnasında 
“yok kayınvalidem onu dedi, yok 
kocama üzüldüm” diyenler oluyordu. 

Sonra kemiklere, ciğerlere metastaz… 
Stres her türlü hastalığı tetikliyor. Ben 
aynaya her baktığımda kendime “seni 
çok seviyorum” diyorum. Bu hayatta 
hiçbir şeye üzülmeye gerek yok. Hayat 
ciddiye alınmayacak kadar boş… 

Bir erkek ancak büyük bir aşkla 
bağlı olduğu kadına bu kadar özenle 
davranır…

On sekiz yaşındayken evleneceğim 
kişiyi çok içten diledim ve dalgalı 
saçlı, uzun boylu biri ile karşılaşayım, 
diye dua ettim. Ne çok zengin, ne 
de çok fakir olsun, ama bana değer 
versin, beni çok sevsin istedim. Bir 
gün arkadaşlarım ile Sedef Adası’na 
gittik. Okay’ı, eşimi bir gördüm kalbim 
o an yandı. Aramızdaki o güne kadar 
kimseye karşı hissetmediğim gibi bir 
duyguydu. Eşim askere gittiğinde el ele 
gezenlere düşman olmuştum. İnsan 
on metre mektup gönderir mi? Ben 
gönderiyordum. O aşkım hiç bitmedi, 
hala daha aşığım eşime. 

Peki, ne zamandır Ataşehir’desiniz?
Ataşehir’e altı sene önce taşındık. 

İstanbul’un pek çok yerine göre hem 
çok nezih hem de tertemiz bir havası 
var, sanırım o da Kayışdağı’ndan 
kaynaklanıyor. Dört ay önce eşime, 
benim takı yaptığımı bilen arkadaşları 
“böyle bir yer var, eşin tezgâh açmak 
ister mi” diye sormuşlar. Ben de hemen 
kabul ettim ve geldiğim günden beri 
de o kadar huzurluyum ki anlatamam. 
Müşterilerim de esnaf arkadaşlar da 
çok iyiler. 

Takı satmakla yapmak arasında 
oldukça fark var. Siz biraz da üretimi 
terapi olarak görüyorsunuz sanırım…

Benim tezgâhımdaki her şey el 
emeği, göz nuru. Emek vermeden 
yapılan işler zaten kendini belli ediyor. 
Kendi yaptıklarımın yanında iki yakın 
arkadaşımın ürünlerini de satıyorum. 
Özel üretim olan deriden yapılmış 
ürünler Pınar Turhan’a, ebru, minyatür, 
hat ve sedef üzerine çalışmalar da 
Nuran Cırık’a ait. Üretmek, para 
kazanmak, evime destek vermek beni 
çok mutlu ediyor. Bana ciddi anlamda 
iyi geliyor. l

Nurcan Ertan tezgâhının başında... (Fotoğraflar: MELİKE ŞENGÜL)
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Yenisahra Mahallesi Muhtarı 
Saadettin Kahraman ile 
sohbetimiz kesintisiz sürsün 

istiyoruz, ama ne mümkün! Muhtarlık 
binası bir dakika bile boş kalmıyor. 

Bu yoğunluğun özel bir durumdan 
kaynaklanıp kaynaklanmadığını 
merak ediyorum. Kahraman 
“Mahallemizin ve mahallelinin çok 
derdi var ama onlar benim başımın 
tacı” diye yanıt veriyor. Başta Sivas, 
Adapazarı ve Trabzon olmak üzere 
birçok memleketin insanını ve 

kültürünü barındıran Yenisahra’yı, 
muhtar Kahraman’dan dinliyoruz:

Siz İstanbul’a ne zaman, nereden 
geldiniz? 

Ben 1955, Ordu doğumluyum. 
Çocukluğum memlekette, fındık 
ağaçlarının arasında geçti. Geçim 
sıkıntısı nedeniyle, toprağımızı 

FATMA UÇAR

Yenisahra: Gökdelenlerin 
gölgesinde çiçek bahçesi
Yenisahra gökdelenlerin gölgesinde, nüfusunun üçte biri yoksul bir mahalle. Her ne kadar sümbüllerle, 

menekşelerle çevrili olsa da bu yoksulluğu gizleyemiyor, sorunları da. Muhtar Saadettin Kahraman 
mahallenin en büyük sorununun imar olduğunu söylüyor. İmar planı bir türlü çıkmıyor, ama inşaat 

firmaları durmadan, beklemeden mahalleliye sözleşme imzalatıyor.
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arkamızda bırakıp, 1969’da Eyüp, 
Silahdar’a yerleştik. Rahmetli 
dedemin tekstil işi yapan akrabaları 
vardı. İlkokulu bitirir bitirmez “iş 
öğrensin, çalışsın” dediler ve tekstil 
atölyesindeki maceram başladı. 
Kazak örmeyi öğrenince de kendi 
makinelerimizi aldık. Mahmutpaşa 
piyasasında 11 sene trikotaj üzerine 
çalıştım. 

Peki, Yenisahra hikâyeniz nasıl 
başladı?

Fındık bahçelerini bırakıp geldik 
diye üzülürken İstanbul’da Yenisahra 
gibi güzel bir gül bahçesi karşıladı 
bizi… 71 yılıydı, ne elektrik vardı, ne 
de su… Sadece birkaç evden ibaretti. 
Mahallemizi yavaş yavaş dolduran 
52 memleketten insan, yurtlarından 
gelirken yanlarına aldıkları birkaç 
parça eşyaya samimiyetlerini de 
katık yapmıştı. Yenisahra bu içtenlikle 
gelişti. 

YENİSAHRA’NIN 15 BİN NÜFUSU, 
8 BİN 189 SEÇMENİ VAR

Muhtar olmaya nasıl karar 
verdiniz? 

1983’te İSKİ’de çalışmaya başladım. 
30 yılın sonunda, 2014’te emekli 
oldum. Arkadaşlarımın teşviki, 
mahallelinin de desteği ile aynı yıl 
muhtarlığa talip oldum. 15 bin nüfusu, 
8 bin 189 seçmeni olan Yenisahra’ya 
hizmet edip, gönül borcumu 
ödeyebilme imkânı veren herkese 
teşekkür ediyorum. Burası kimine 
göre varoş, kimine göre gecekondu 
mahallesi ama bizler için mis kokulu, 
rengârenk çiçeklerin açtığı bir yurt... 
Ben de çok sevdiğim mahallemin 
daha da gelişmesi ve güzelleşmesi 
için emek harcamak maksadı ile bu 
görevi üstlendim ama emellerim ile 
eylemlerim birbiri ile örtüşmedi. 

Sizi bu düşünceye sevk eden nedir?
Yenisahra Mahallesi ve mahalleli bir 

bütün, birbirinden ayrı düşünülemez. 
Fakat Fikirtepe’nin kentsel dönüşüme 
girmesi ile birlikte bu bütün 

yavaş yavaş bozulmaya başladı. 
Mahallemize çok sayıda yabancı 
geldi ve bunun sonucu olarak da 
kiralar arttı. Ayrıca mahalleli, yıllardır 
çözülemeyen imar sorunu nedeniyle 
evlerini terk etmek zorunda kalıyor. 
Yenisahra’nın en büyük özelliği, 
yaklaşık üçte ikisinin bahçeli 
evlerden oluşması. Vatandaş, az da 

olsa toprakla, tarımla uğraşıyor. Bu 
insanlar mahalleden gittiklerinde ne 
bu toprağı, bahçeyi ne de sümbülü, 
menekşeyi bulacak…

Mahallenin en büyük problemi 
imar mı?

Mahallenin birinci ve en büyük 
sorunu imar… Tam dokuz senedir 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi  ➦

Bakmayın Kahraman’ın böyle yalnız durduğuna, muhtarlık binası her daim dolu.



 ➥ “imar çıktı, çıkacak; imzalandı, 
imzalanmayacak” diyor ama sonuç 
yok. Bu belirsizliği fırsata çeviren 32 
inşaat firması mahallemize girdi ve 
vatandaş ile sözleşme yaptı. 

Peki, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin imar konusunda ayak 
diremesini nasıl yorumluyorsunuz?

Aslında, İBB “biz imarı çıkardık, 
vatandaş itiraz etti” diyor. Yeşil alan 
ya da yol için ayrılan alanların kendi 
arsalarından gitmesini istemeyen 
mahallelinin, çıkacak olan imar 
kararını reddettiğini ifade ediyorlar. 
İstimlak edilen arsalar için bedel 
ödenip ödenmeyeceği ya da bu 
sürecin işleyişi vatandaşın anlayacağı 
şekilde anlatılmıyor. Bunun 
sonucunda da tüm mahalle mağdur 
oluyor. 

Vatandaşın, mahalleyi bırakıp 
gitmesinin altında yatan esas neden 
yoksulluk mu?

15 bin nüfusun yaklaşık beş bini 
yoksul diyebiliriz. Bu insanların 

çoğu asgari ücretli ve kiracı… Kolay 
değil, 1500 lira maaş alıp, 1000 
lirasını kiraya veriyorlar. Muhtarlığın 
yolunu aşındıranların çoğu yardım 
için geliyor. Tabii bizler de hak 
yememek için durum araştırması 
yapıyoruz. Bazen “1500 lira maaş 
alıyorum, yardım talep ediyorum” 
diye muhtarlığa geliyorlar ama 
adamın üstüne ev, araba çıkıyor ya 
da bir hanede dört sigortalı çalışan 
olduğunu öğreniyoruz… 

OTOBÜS YETMİYOR

Hep mahallenin sorunlarından, 
ihtiyaçlarından bahsettik. Peki, 
Yenisahra’da mahallelinin 
faydalanacağı yerler var mı?

İmar sorunundan dolayı 
mahallemize yapılacak yatırımlar da 
sınırlı. Bunun yanında mahallemizde 
yeterli toplu taşıma hattı yok. 
Bu sorunu çözmek için Ataşehir 
Belediyesi belirli güzergâhlara 

servis araçları koydu. Yenisahra için 
en sevindirici projelerin başında 
ATAMEM Ek Hizmet Binası yer 
alıyor. Mahallemizin kadınları bu 
kurumdaki kurslar sayesinde meslek 
edinip, evlerinin ekonomisine katkı 
sağlayabiliyor. Belediyemiz sağ 
olsun, vatandaşının içeceği suyu dahi 
düşünüp mahalle mahalle içme suyu 
dağıtıyor.

Siz de belediye gibi kapı kapı gezer, 
mahallelinin derdine ortak olur 
musunuz?

Elbette gezerim. Biz muhtarlar 
dert babasıyız, her zaman halklayız. 
Vatandaş seni bu göreve layık 
gördüyse, o vatandaşın ayağına 
kadar gidecek, istekleri için çaba 
göstereceksin. Belediye Bakanımız 
Sayın Battal İlgezdi gibi ev ev gezip, 
yaşlıları, çocukları sevindireceksin. 
Mahallelinin hatırını sormayıp, millet 
ile kaynaşmadıktan sonra muhtar 
olmuşsun, olmamışsın ne fark     
eder? l 

Yenisahra zamana direniyor ve hâlâ çiçeklerini koruyor. 
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Ataşehir Emekevler’de yerinde 
kentsel dönüşüm projesine 
katılan 197 hak sahibi bir süre 

önce yeni evleri için kura çekimine 
katılmıştı. Şimdi de 28 dairenin hak 
sahipleri kura ile evlerini belirledi. 
Böylece 225 aile tapu işlemlerini 
gerçekleştirip, yeni evlerinde yeni bir 
yaşama merhaba diyecekler. 

Ataşehir Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi, hak sahiplerine kura çekimi 

ile evlerini dağıtırken, “Bu evlerinizi 
hemen satmayın, biraz daha bekleyin. 
Çünkü Emekevler Projesi sadece 
konuttan ibaret bir proje değil. 
Yapımına başladığımız ve 100 bir 
metrekareden büyük bir alana yayılan 
Atapark bittiğinde evlerinizin değeri 
çok daha artacak” demişti. 

Öte yandan Belediye, Atapark 
projesinin yapımına da başladı. 
İçinde golf sahasından, çocuk bilim 
merkezine kadar birçok etkinlik 
alanının olacağı park, hem ilçeye, 
hem de Emekevler’e yepyeni bir 

değer katacak. Emekevler, her ne 
kadar genel tanımıyla “kentsel 
dönüşüm” olarak algılansa bile, 
dönüşüm yasası çıkmadan başlanmış 
ve “yerinde dönüşüm”ün ilk      
örneği. 

Ataşehir Belediyesi, 225 ailenin 
heyecanına ortak olurken, geleceğe 
umutla bakan birçok aileyle de 
ilişkide. İki önemli mahallede, 
Küçükbakkalköy ile İçerenköy’de 
kentsel dönüşüm için ise İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nden hâlâ onay  
bekliyor. l
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Emekevler’de 
yeni bir yaşam
Ataşehir Emekevler’de tatlı bir heyecan var. 
Yerinde dönüşümün ilk uygulaması olan Emekevler 
Projesi’nde mutlu sona gelindi. 225 aile yeni ve konforlu 
evlerine yerleşme heyecanı yaşıyor.

SİMAY GÖZENER

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi 
Emekevler’de konut sahibi olan bir aile ile.
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Sözlükler “Zemine” için “yeryüzü” 
diyor, “temel” ya da “dayanak” 
da. Ataşehir Belediyesi Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü’nün çaycısı 
Zemine işte bunların hepsini ifade 
ediyor. Ama dönüp ömrüne göz 
attığımızda yeryüzünün ayaklarının 
altından çocuk yaşta çekildiğini 
görüyoruz. Çünkü o, yasalar dün de 
bugün de yasaklasa da çocuk yaşta 
evlendirmiş. Daha kendisi çocukken 
anne olmuş, anneliği öğrenerek 
büyümüş… Yaralarıyla birlikte yaşamayı 
öğrenmiş sonra, güçlenmiş, çocuklarının 
ve kendi hayatının “yeryüzü”nü 
kurmuş. Zemine Atila henüz üç yıldır 
Ataşehir Belediyesi’nde çalışıyor, ama 
öncesi de var elbette. Gelin, hikâyesini 
kendisinden dinleyelim: 

Zemine’nin yolculuğu nerede 
başladı?

Sarıkamışlıyım. Babam memlekette 
çiftçiydi ve altı çocuğunu da kimseye 
muhtaç etmeden büyüttü ama 
ilkokul beşten sonra okuyamadım, 
okutmadılar.

Okutsalardı, okuyabilseydiniz ne 
olmak isterdiniz?

Amcamın bir oğlu vardı. Biz çocukken 
ona “bölge müdürü” diyorlardı ama 
ne iş yaptığını bilmiyordum. Sadece 
siyah bir deri çanta ile Sarıkamış’a gelir, 
geldiğinde de babam ve amcamlarım 
onu ziyaret etmeye giderlerdi. Ben 
de onun gibi saygın biri olmayı çok 
isterdim. 

Okutulmamanızın altında doğup 
büyüdüğünüz yörenin anlayışı mı 
yatıyor? 

Hayır. Sarıkamış’ta kız çocukları 
özellikle okutulur, en azından bizim 
ailede öyle, ama beni ilkokulu bitirir 
bitirmez, sağ olsun rahmetli babam 
evlendirdi. Bu konuda hâlâ çok 
yaralıyım. 13 yaşındaydım. Daha 
çocuktum, sokakta ip atlayan, oyun 
oynayan bir kız çocuğu… 

Sokakta oynayan bir çocuğa, “evinin 
kadını olacaksın” mı dediler?

Yeryüzü artık 
Zemine’nin
Zemine Atila cesur ve yürekli bir kadın. Çocukken evlendirilmiş, 
çocukken anne olmuş. Üç çocuğunu tek başına büyütmüş, 
evlendirmiş, genç yaşta torun sevmiş. Zemine üç yıldır Ataşehir 
Belediyesi’nin çaycısı. Yaşadıklarını açık yüreklilikle anlatıyor. 
Anlatıyor ki, kadınlık ve annelik tarihine bir dip not da o düşsün. 

SİMAY GÖZENER

Fotoğraflar: MELİKE ŞENGÜL
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Arkadaşlarımla bahçede oyun 
oynarken küçük amcamın eşi beni 
eve çağırdı. Rahmetli eşimin ismini 
söyleyerek “artık nişanlı bir kızsın” 
dedi. Kime verdiler, neyi verdiler, 
hiçbir şey anlayamadım. Sanırım 
biraz da çocuk kalbimle umursamaz 
davrandım.

Madem eğitime önem veriliyordu, 
neden sizi evlenmeye zorladılar? 

Eşimin nişanlı bir ağabeyi vardı. 
Trafik kazasında vefat etmişti, eşi 
de üzüntüden yataklara düşmüştü, 
evdeki matem bir türlü dağılmıyordu. 
Babam da düşünüp kendince benim 
o evde olmamın onları iyileştireceğine 
inanmış. Ne görücü usulü ne de aşk 
evliliği, biz hatır için evlendik.

Annenizin hiç söz hakkı olmadı mı, 
bir kadın ve anne olarak karşı gelmedi 
mi?

Annem bu evliliğe karşıydı, fakat 
babama sözünü geçiremedi. Aslında 
babam da anlayışlı ve vicdanlı 
bir adamdı ama bu konuda inatçı 
davrandı. Arkadaşlarım sokakta 
oynarken camdan onlara bakardım. 
Annem de üzülür, parmağımdaki 
yüzüğü alır “baban gelene kadar git, 
oyna” derdi. Bütün bir gün camda 
babamı gözetler, dururdu. Bir gün 
ip atlarken, nişanlım geldi. Annem 

uzaktan gelişini fark etmiş ama bilerek 
bana haber vermemiş. “Bu daha 
çocuk, sokaktan alıp kendime eş mi 
yapacağım” diyebileceğini düşünmüş 
ama planlar şaştı. 

Ne oldu?
Nişanlım parmağımda yüzüğümün 

olmadığını görünce hemen gitmiş, 
babama şikâyet etmiş. Babam da 
o sinirle eve geldi ve “yüzüğün 
nerede” diye sordu. “Rafta, ama 
takmayacağım” dedim, biraz da 
inatlaştım. Babamdan ilk dayağımı o 
zaman yedim. 

Evlilik günü geldiğinde, evden 
ayrılmak epey canınızı yakmıştır 
herhalde…

Babam o gün pişman oldu, “keşke 
vermeseydim” dedi. Annemden ağlaya 
ağlaya ayrıldım. Beni kayınvalidemin 
evine götürdüler. Ağlamaktan uyuya 
kalmışım. Uyandığımda düğün bitmiş, 
herkes dağılmıştı.  

Babanıza daha o gün pişmanlık 
yaşatan neydi acaba?

Neden pişman olduğunu bilmiyorum 
ama her yüzüme baktığında “sana 
yaptığımın bedelini ben nasıl ➦ 

Zemine Atila, oğlu Ömer 

(kucağındaki) ve yeğenleriyle.

11 Temmuz 
1977, Zemine 
13 yaşında. 
Yer: Sarıkamış
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➥ ödeyeceğim” diyordu. Bir gün bu 
lafına istinaden ben de babama “ben 
senin yaptığın hatayı zaten bedenimle 
ödüyorum” dedim.

Gittiğiniz evde nasıl bir hayat 
karşıladı sizi?

Kayınvalidem çok iyiydi, beni hiç 
kırmadı. Bir süre sonra halsizleştim, 
sürekli yatmak istiyordum. Midem de 
bulanmaya başlayınca kayınvalidem 
hamile olduğumu anladı. Daha 14 
yaşındayken kucağıma bir kız çocuk 
verdiler. İki ay sonra hastalandı, bebeği 
kaybettik.

İkinci büyük acıyı yaşadınız yani…
Yok, ne olduğunu anlayamadım bile. 

Hatta geceleri rahat uyuyacağım diye 
rahatlamıştım sanki. Annelik nedir, 
anlayamamıştım. Ben anneliğin ne 
demek olduğunu ikinci çocuğumda 
anladım. 

SİGORTASIZDIM, 
İKİNCİ KEZ EVLENDİM

İstanbul’a gelmeye nasıl karar 
verdiniz?

Kızımdan sonra bir oğlum daha vefat 
etti. Eşimin işi dolayısıyla İstanbul’a 
taşındık, bir okulda muhasebeci olarak 
çalışıyordu. Bir yıl geçti geçmedi 
gözlerimin önünde kalp krizi geçirdi ve 
onu da kaybettim. Daha 26 yaşında üç 
çocuğumla kala kaldım.

Koca şehirle nasıl baş ettiniz, 
çocukları neyle, nasıl büyüttünüz?

Eşim sağ iken, çocuklar da küçüktü, 
evde piko makinem vardı, hiç boş 
durmaz, perdeye kadar her şeyi 
dikerdim. Eşimi kaybedince çok 
bocaladım, bir elmayı üçe böldüm, 
çocuklarıma yedirdim. Bir sabah kahvaltı 
yapacağız, evde çay yok. Dolapta kuru 
fasulye vardı, onu çıkardım koydum 
önlerine. Çok eski bir tarih değil, yedi, 
sekiz yıl öncesinden bahsediyorum. 
Ne zaman oğlum işe başladı, biz de 
belimizi biraz biraz doğrulttuk.

Çok genç yaşta yalnız kalmışsınız, 
tekrar evlenmeyi düşünmediniz mi? 

Eşimin vefatından üç yıl sonra 
çaresizlikten, bir arkadaşımın 

da ön ayak olmasıyla ikinci eşim 
ile tanıştım. Ben yıllarca çalıştım 
çabaladım ama o güne kadar hiç 
sigortam olmamıştı. Hastalandığımda 
hastaneye gidemezdim. En çok da 
bunun için evlenmeyi istemiştim 
ama karşımdaki kişi fazlasıyla 
sorumsuzdu. Parayı bugün bulsa, 
hepsini bugün yiyenlerden... Ayrıca 
elden baba olmuyormuş, bunu da 
anladım ve ayrıldım. Ayrıldım ama 
hâlâ boşanamadım. Bıraktı gitti, şimdi 
adamı bulamıyoruz. İlk zamanlar 
boşanamıyorum diye üzülüyordum 
ama artık kafama takmıyorum.

Çocuklarınız büyümüş, herhalde 
sorumluluğunuz bir nebze de olsa 
azalmıştır… 

Oğlum 20 yaşındayken, askerlik 
arifesinde kız kaçırdı. 35 yaşında 
kayınvalide oldum. İki büyük oğlum 
evli. Biz de en küçük oğlumla ikisinin 
evi arasında mekik dokuduk. 

Zor bir hayat…
Üç çocuk asker ettim, iki düğün 

yaptım, zor olmaz mı? Çocuklarıma 
çok emek verdim, gani gani helal olsun. 
Yüzüme hiç leke getirmediler, beni 
üzmediler. Gelinlerim ve torunlarım da 
bana yaşadığım her şeyi unutturdu. 
Beş tane torunum var. Onlar benim 
dünyam. Çocuklarıma her istediğimi 
yedirip, giydiremedim. Ahtım vardı 
“torunum olursa merdiven silerim, ne 
isterlerse yaparım” diyordum. Şimdi 
maaşımı alır almaz, onların yanına 
koşuyorum. 

Yolunuz Ataşehir Belediyesi’yle nasıl 
kesişti?

Üç yıl önce bir vesile ile belediyede 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde 
işe başladım. Asma katın çay 
servisine bakıyorum. İlk geldiğimde, 
çay kazanı beni çok korkutmuştu, 
beceremeyeceğimi düşünmüştüm. 
Sağ olsunlar hem müdürüm hem 
de şeflerim gerçekten çalıştığım 
müdürlüğün adına yakışanı yaptılar ve 
bana hep destek oldular. İşimi severek 
yapıyorum, onların yüzünü kara 
çıkarmamak içim elimden geldiğince 
çalışıyorum. l

Zemine Atila
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Ataşehir’de yaşayan Cemile ve Dursun Gamlı çifti, evlilikleri boyunca birbirlerine aşkla 
bakmayı başarabilenlerden. Gamlı çifti, altı çocukları ve torunlarıyla birlikte, 37 yıldır adeta 

memleketlerindeymiş gibi yaşadıkları Ataşehir için “İlk  zamanlar beğenmiyorduk ama şimdi 
gönderseler de başka yere gitmeyiz” diyor. 

Cemile ve Dursun Gamlı çifti, 
53 sene evvel bir mektup ile 
başlayan aşklarını hâlâ ilk günkü 

gibi yaşıyor. Hayata eğlenceli tarafından 
bakmayı becerebilen çift, gittikçe 
kalabalıklaşan ailelerini ve sürprizlerle 
dolu hayat hikâyelerini bizlerle 
paylaşıyor.

Bize kendinizi tanıtır mısınız, 
nereden İstanbul’a geldiniz, nasıl 
tanıştınız?

Dursun Gamlı: 1945, Sinop 
doğumluyum. İlkokuldan sonra okuma 
şansım olmadı. Evin tek erkek 
çocuğu olarak çiftçi olan 
babama tarla işlerinde 
yardım ediyordum. Köyde 
iş imkânı olmadığından, 
gençler büyük şehirlere 
gidiyordu. Onlardan biri 
de yakın arkadaşım, şu an 
da kardeşimin 
eşi olan 
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eniştemdi. Hiç unutmam, bir gün 
köye mektup geldi. İçinden eniştemin 
kravatlı, tam bir İstanbul beyefendisi 
edası ile çektirdiği fotoğrafı çıktı. Ben 
o fotoğrafı gördükten sonra köyde hiç 
durur muyum? İstanbul’a kaçmaya 
karar verdim. 

Cemile Gamlı: Biz eşimle aynı köyde 
doğduk, büyüdük. Evlerimizin arasından 
sadece bir yol geçiyordu. Yedi çocuklu, 
çiftçilikle geçimini sağlayan bir babanın 
kızıydım. Ben okula gidemedim, 
okumam-yazmam yok. Çok sevdiğim 
memleketimden ayrılmayı da hiç 
düşünmedim, ta ki İstanbul’a gelmem 
gerekene kadar… 

Birlikte büyüyen bu iki genci evliliğe 
“aşk” mı itti?

Dursun G.: 1959 yılında, 14 
yaşındayken babamın da 
izniyle İstanbul’a geldim. 

Gelir gelmez de iş bulup, çalışmaya 
başladım. Tam düzenimi kurdum 
derken, babamdan bir mektup aldım. 
Mektupta “seni nişanlamaya karar 
verdim, ne dersin” diyordu. Bir yandan 
mektubu tekrar tekrar okuyor, bir 
yandan da aklımda oluşan binlerce 
soruya cevap bulmaya çalışıyordum. 
En önemlisi de kiminle nişanlanmama 
karar verdikleriydi. Bir iki hafta sonra 
aldığım mektupta merakımı gideren 
cevap ile karşılaştım; Mehmet 
Ali’nin Mustafa’nın kızı Cemile… Çok 
şaşırmıştım.

Neden şaşırdınız?
Dursun G.: Cemile Hanım’ın halası, 

benim babamın ilk eşi... Yirmi senelik 
evlilikleri boyunca çocukları olmamış. 

Bu konuda suçluluk 
hisseden kadıncağız, 

kendince bir çözüm 
bulmuş; kocasını 
tekrar evlendirmek… 
Kendi üstüne 
annemi kuma 

Cemile-Dursun Gamlı 
torunları Fatih’le birlikte.
Fotoğraf: MELİKE ŞENGÜL
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getirmiş. Ben doğduktan bir süre sonra 
da babam ile ayrılmışlar. Tereddüdüm 
“bir evin bir kızını alıp ayrılmışsın, 
ikinciyi neden versinler” sorusuyla 
başladı. Ben köyden ayrılırken Cemile 
Hanım henüz küçük bir kız çocuğuydu, 
şaşkınlığım biraz da ondandı.

Cemile G.: Bir gün köyde kayınpederim 
ile karşılaştık “seni oğluma alacağım” 
dedi. Rahmetli beni çok severdi. Biz 
eşim ile neredeyse aynı evde büyüdük.  
Eşimi çocukken de çok severdim, hâlâ 
da o sevgim devam ediyor. Ben de böyle 
değildim tabii, manken gibiydim. Bir 
gören dönüp bir daha bakardı. Onun için 
Dursun Bey bana âşık oldu. 

BİRAZ PAZARLIK EDERİZ

Yıllar sonra birbirinizi gördüğünüz ilk 
anı hatırlıyor musunuz?

Dursun G.: Köye gittiğimde “biz sizi 
nişanladık” dediler. “Bir görseydim, 
kiminle nişanladığımı kel mi, kör mü?” 
dedim ama evlenmeden önce söz olur 
diye görüşmemize izin vermediler. 
Kayınbiraderim İstanbul’dan köye 
ziyarete gelmişti. Onu bahane edip 
kapılarına gittim, kayınpederim ile 
burun buruna geldik. İmalı bir tavırla 
“hayırdır” dedi. “Musa Abi gelmiş, onu 
ziyaret etmek istedim” dedim ama 
gözüm içeride Cemile Hanım’ı arıyor. O 
arada bir iki saniye görebildim, o kadar. 
Kısmetmiş, 63’te de evlendik. 

Peki, düğününüz de nişanınız gibi 
gıyabınızda mı yapıldı?

Dursun G.: Başlık parasıyla başlayan 
bu sürece artık bizler de dahil olduk. 
Kızı verecekler; fakat dört bin lira 
para istiyorlar. O zaman o parayla 
İstanbul’da kocaman bir arsa alırsın, 
o kadar büyük para... Babama “çok 
istiyorlar, ne yapacağız” diye sordum, 
“biraz pazarlık ederiz” dedi. Babam ile 
birlikte tüm birikimimizi ortaya koyduk 
ve üç bin altı yüze anlaştık. Üç gün, üç 
gece düğün yaptık. Neredeyse tüm 
köy düğüne katılmıştı ve herkes çok 
eğlendi. Rahmetli babam o üç günün 
yorgunluğunun üstüne bir de düğünde 
oynamaya kalkınca, bayıldı.

Dursun Gamlı, Koşuyolu’nda yaşadığı yıllarda bir arkadaşıyla...

Ataşehir’de evlerini inşa ederken.

İstanbul’a yerleşmeye nasıl karar 
verdiniz?

Cemile G.: Ben köyü çok seviyordum, 
İstanbul’a gelmeyi hiç düşünmedim. 
Evlendikten sonra üç çocuğumuz 
oldu fakat üçünü de kaybettik. Meğer 
kan uyuşmazlığı varmış. Tedavi 
için İstanbul’a geldik ve buraya 
yerleşme kararı aldık. Yaklaşık 20 
sene Koşuyolu’nda yaşadık, 80’de de 
Ataşehir’e yerleştik. 

Peki, bir ailenin sorumluluğunu 
almak ve büyük bir şehirde tutunmaya 
çalışmak zor olmadı mı?

Cemile G.: Evet, altı çocuklu kalabalık 
bir aileydik. Eşim rahat edelim diye, 
gece gündüz çalıştı. Ben de evde 
çocuklar ile ilgilenir, onun yokluğunu 
aratmamaya çalışırdım. Onlar okuldan 
gelecekleri vakit öylece camın önünde 
yollarını gözlerdim.   

Dursun G.: Ben belediyede şoför 
olarak çalışıyordum, bir de ticari 
taksim vardı. Gündüz belediyeye 
gidiyor, akşam da taksiye çıkıyordum. 
Üç gün eve gelmediğim olurdu. 
Çocuklarım okusun, iyi şartlarda 
yaşasın diye hayatım çalışmakla geçti. 
Kursaklarından haram para geçirmemek 
için çabaladım durdum. 

Yaklaşık 40 senedir Ataşehir’de 
yaşıyorsunuz. O zamanki Ataşehir ile 
şimdiki arasında nasıl bir fark var?

Dursun G.: Ataşehir’de bir 
akrabamızın evi vardı. Zaman 
zaman ona gelirdik. Genciz ya 
üstümüze başımıza dikkat ediyoruz. 
Ayakkabılarım çamur oluyor diye 
gelmek istemezdim. Yol yok, iz yok… 
Sonra kısmet oldu, bir arkadaşım ile 
ortak bir yer aldık, gecekondu yaptık. 
Hızla gelişti ve İstanbul’un merkezi 
oldu. O zamanlar beğenmiyorduk 
ama şimdi gönderseler de başka yere 
gitmeyiz. Ataşehir vazgeçemeyeceğimiz 
yakınlarımızla doldu ve adeta yuvamız 
oldu. l



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E48 Sayı: 13 Tarih: 25 Haziran-25 Temmuz 2017

İstanbul sofralarında tuz ne ise, bizim 
Çukurova’da; yani Mersin-Tarsus-
Adana-Osmaniye-İskenderun-

Antakya hattında sumak odur. Ama 
tuz ile arasında fiziksel ve işlevsel fark 
dışında, bir de asalet farkı vardır. Hemen 
açıklayayım: Hiç kimse, yemeğine 
attığı tuzun hangi bölgede üretildiğine 
bakmaz. Belki iyotlu olup olmadığını 
merak eder; o kadar. Buna karşılık 
sumak çok ciddi bir konudur. Bir kere 
ille de Mersin’in Toroslardaki ilçesi 
Gülnar’dan olacak. Çünkü dünyanın 
neresine giderseniz gidin, bu bölgenin 
sumağı tartışılmaz.

Sabite Tur Gülerman’ı anlatmaya 
neden sumaktan başladığımı da kısaca 
arz edeyim… Efendim, ilkokul 2’de 
miyim 3’te mi, hatırlayamıyorum. Akşam 
yemeğine doğru dedem radyoda “Erişti 
nevbahar eyyâmı, açıldı gül-i gülşen”i(1) 
dinliyor. Ben de bir yandan soba başında 
uyuklayan Garib’in(2) gıdısını kaşıyorum, 
bir yandan da “Doğan Kardeş”in 
sayfalarını karıştırıyorum. Televizyon yok, 
bilgisayar yok. Bütün eğlencemiz dergi, 
gazete, radyo. Programın ne olduğu 
da önemli değil; haber bülteni, şarkı, 
türkü, oyun havası, saz eseri, opera, 
caz, tiyatro, şiir saati, mevlid-i şerif... Hiç 
fark etmiyor. Bu nedenle yer minderinin 

KEMAN 
SESLİ 
KADIN

üzerinde kediyle birlikte pineklerken, 
kulağım da radyoda. Kadın solist 
“Çemenler döndü rûy-i yâre, rengi lâle 
ve gülden”(3) mısraını okurken, dedem 
mutfaktaki anneanneme sesleniyor: 
“Haticanım koş; bu kadın sumaktan 
da iyi…” 

Allah Allaaah, sumağın ne 
olduğunu biliyorum ama şarkıcının 
sesini; kebaba, lahmacuna, salataya, 
ezogelin çorbasına ve ille de etli 
lâhana sarmasına serptiğimiz sumağa 

benzetmek de neyin nesi?.. Dedeme 
soramıyorum niçin öyle dediğini. 
Çünkü ya çok bilinen bir şey ise ve 
cehaletim ortaya çıkarsa… 

Derken azizim, “Lâle bahçesinin 
gözü aydın; şenlik vakti geldi”(4) 
nakaratının altıncısında öyle bir oktav 
basıyor ki kadın, hem vallahi hem 
billahi pencerelerin macunu biraz 
zayıf olsa, camlar patlayıp, tir-i müjen 
gibi bir yerlerimize saplanacak… 
Garib’i hiç sormayın. Anası Zarife’nin, 
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MUSTAFA SAĞLAMER

1927 / 1989

SABİTE TUR GÜLERMAN
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Amerika’nın Hiroşima’ya atom 
bombası atmasından sadece altı saat 
önce doğurduğu kedicik, yeni bir hava 
saldırısına maruz kaldığımız zannıyla 
ok gibi fırlayıp nereye saklandıysa, 
paniği atlatıp aramıza dönmesi 
iki günü buldu. Bu süre zarfında 
gırtlağından lokma geçmediği ve 
gözünü bile kırpmadığı belli oluyordu. 
Nereden anladık derseniz… Aç olduğu 
zamanlarda yüzüne bile bakmadığı 
tavuk boynunu çiğnemeden ve 
kemiğiyle yutması, ardından da 
fevkalâde abartılı uyku seanslarına 
geçmesi yeterli delil değil mi?.. 

Neyse, felaketi asgari zayiatla geride 
bıraktık ama merakım geçmiş değil. 
Olay patlak verdiği sırada ablam 
da evin en dibindeki odasında ders 
çalışıyor. Ortaokulda ve sınıf birincisi. 
Başarısının sırrı, İncirlik Üssü… Amerikalı 
askerler, kısa dalga üzerinden müzik 
yayını yapıyor. Bizim kız, mesela tarih  
kitabıyla üs radyosunu aynı anda 
açıyor. Neil Sadaka, Paul Anka, Rita 
Pavone, Frank Sinatra gibi o günkü 
starların şarkı sözleriyle Yondhisar 
Kalesi’nin fetih tarihini, Amerigo 
Vespucci’nin dünyanın çemberini 
hesaplarken yaptığı hata yüzdesini ve 

Macarlarla mütarekenin ayrıntılarını 
remiksleyerek beynine yerleştiriyor. 
Ondan sonra da dünya yıkılsa 
unutmuyor... Tabii yine kitap önünde, 
müzik bangır bangır… Telaşla odasına 
girince kötü bir şey olduğunu sanıp 
radyonun sesini kısıyor.         

- Ablacığım, duydun mu patlama 
sesini?

“Ne patlaması?”
- Duymazsın tabii. Senin radyo 

da oturma odasındakinden az 
bağırmıyor… Dedem bir şarkı açtı, 
kadının bağırtısından Garib’in ödü 
koptu. Nereye gitti bilmiyorum.

“Eee-e?”    
- Dedem dedi ki, bu kadın sumaktan 

iyi. Sumak minicik, ekşi bir bitki değil mi?
“Evet.”
- Peki nasıl benzetme bu? 
“Hah hah hayt… Oğlum o sumağı 

söylememiş ki dedem. İma Sumak 
demiştir. Perulu şarkıcı. Yazılışını da 
öğren cahil: Y-M-A S-U-M-A-C…  

SABİTE Mİ SUMAC MI?

Birkaç gün sonra radyoda tanıştım 
Yma Sumac’la. Programın sunucusu, 
Perulu şarkıcının 5 oktav çıkabildiğini 

söylüyordu. Yani ünlü sopranonun 
hançeresinden her nota beş misli üst 
ya da alt perdeden, yani tiz ya da pes 
çıkabiliyordu. Acaba bizim evdeki 
camı-çerçeveyi neredeyse tuzla buz 
yapacak kadar tiz çıkabilen Sabite 
Tur Gülerman’ın kapasitesi neydi?.. 
Bu sorunun cevabını o günlerde 
bulmam mümkün olmadı ama yıllar 
sonra, 4 diyen müzik eleştirmenlerine 
de rastladım, 4,5 diyene de… Sabite 
Hanım, profesyonel müziğe nokta 
koymasından yıllar sonra, televizyon 
programı için evine giden bestekâr, 
tamburî, yazar ve şair Sadun Aksüt’e, 
oktavla ilgili şu açıklamayı yapıyordu: 
“Repertuvarımı hazırlarken, benden 
başkasının okuyamayacağı şarkılara 
ağırlık veriyorum.” (Zarafete bakar 
mısınız… Bugün Sabite Hanım’ın tırnağı 
etmeyecek bir “sanatçı”ya sorsanız, 
aynı anlama gelen şu karşılığı alırsınız: 
“Ayol iki düttürü parça ezberleyip 
de ortalığa çıkan pasaklı karıların 
söylediklerini seçecek değilim ya; 
sanat değeri olan şarkıları seçiyorum 
elbette…”)       

Delikanlılık yıllarımda gazino 
kuşuydum. Aslında “gazino” Batı 
dillerinde “kumarhane” demekti ➦ 

Yma Sumac

Sabite Tur1922 / 2008
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➥ ama kimin marifetiyse, bizde 
“müzikhol” anlamında kullanılıyordu. 
Hangi gazinolar? Maksimlerin hepsi: 
Taksim Büyük Maksim, Taşlık Maksim, 
Caddebostan Maksim, Bebek Belediye, 
Âşiyan, Gar, Çakıl, Lunapark, Stardust 
ve bugün hepsi tarihe karışan niceleri... 
Daha önceleri, yani 60’lı yılların 
başlarında, İstanbul’daki evimiz 
Tepebaşı’ndaydı. Ben de yaz tatillerini 
orada geçiriyordum. Bugün TRT 
binasının bulunduğu yerde Tepebaşı 

Ölmeden önce Sabite Tur Gülerman’ın 
sesinden dinlenmesi yasal zorunluluk 

olan on şarkı ise şöyle:  
Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya 
Düş ben gibi bir aşka, sadakat neymiş 

gör
Tereddüt
Kalbim yine üzgün, seni andım da 

derinden  
Nur salkımısın, gül ki bahar bahtıma 

yansın
Geçti hayâl içinde bunca yıl bir gün gibi 
Yalancıdır hep aynalar; gir kalbime, gör 

kendini  
Kimseye etmem şikâyet, ağlarım ben halime
Gece her yer dalıyor uykulara
Mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam

MADEM HENÜZ ÖLMEDİK...

düdükle bir nihavend de geçti hayâl 
içinde bunca yıl diyelim” dediğini 
de, babaannemin turp taratoru 
eşliğindeki içli köftelerini yuvarlarken 
duymuşluğum vardır… Müzeyyen 
Hanım kadar hayranlık duymasam da 
Behiye Aksoy’u, Zeki Müren’i, Şükran 
Özer’i, Muzaffer Akgün’ü hep bu 
komşu gazinolar sayesinde tanıdım. 
Ama Sabite Hanım bir başkaydı… 
Adını ilk kez geride bıraktığımız 
kış, Mersin’deki evimizin camlarını 
zangırdattığında duymuştum. Ama 
yaz gelene kadar, annemin abone 
olduğu Ses, Hayat ve Yelpaze 
dergilerinden, hakkında epey bilgi 
sahibi olmuştum. Memur çocuğuydu. 
1927 yılında Çorum’un Kargı ilçesinde 
dünyaya gelmişti. Tiyatro oyuncusu 
Rafet Gülerman’la evliydi. Zaman 
zaman Yeşilçam’da da görünen Rafet 
Gülerman, Türkan Şoray’ın başrolü 
üstlendiği “Dünyanın En Güzel Kadını” 
filminde de rol almıştı(6). Ben yaşlarda 
(o yıllarda 9 ya da 10) bir oğulları 
vardı… Milyonların gönlünü fetheden 
ve halk arasında “keman sesli kadın” 
olarak anılan Sabite Tur Gülerman, 
mütevazı aile yaşamını, debdebeye 
tercih etti. Magazin gazetecileri özel 

Gazinosu, caddenin(5) tam karşısında 
da Haliç’e nâzır Cumhuriyet Gazinosu 
vardı. Sıkı rekabet hâlinde olmaları, en 
çok bize ve komşularımıza yaramıştı. 
Çünkü ikisinin de yazlığı vardı ve 45-
50 metre ötedeki evimizin terasında 
karnımızı doyururken, Türkiye’nin en 
ünlü sesleri bize canlı yemek müziği 
yapıyordu. Sadece şarkılar değildi 
evimize gelen. Mesela tapacak kadar 
sevdiğim Müzeyyen Senar’ın üstad 
tamburî Ercüment Batanay’a, “Ercü, 

Sabite Tur 
eşi tiyatro 

oyuncusu Rafet 
Gülerman’la.
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hayatında onu ya parkta çocuğuna simit 
yedirirken ya da Rafet Bey’le evlerinin 
bahçesinde tavuklara kümes yaparken 
fotoğraflayabildiler. Bu kısacık biyografiye 
izninizle bir ek yapayım: Sabite Hanım, 
“şarkıcı” tanımına Yma Sumac’tan daha 
çok yakışıyordu…             

ŞÂİRİN HÂLET-İ RUHİYESİ

Peki bu saptamayı neye dayanarak 
yapıyorum?.. “Duygu Uğultusu” köşesinde 
yayımlanan önceki yazılarımızı okuyanlar 
hatırlayacaktır. Şöyle demiştik: “Türk 
musıkîsinde sesten daha önemli bir unsur 
var. Şâirin, şarkıya güfte olan şiirinde 
anlatmak istediklerinin, yani bir anlamda 
ruh hâlinin aktarılması…” İşte Müzeyyen 
Senar ve onun ekolünü izleyenler bu 
koşula ne kadar uymuşsa, aynı ekolden 
olmamasına rağmen, Sabite Hanım 
da şâiri, şarkının içinde başköşeye 
oturtmuştur. Yma Sumac’ta ise böyle 
bir özellik de yok kaygı da yok. Çünkü 
genellikle hayvan seslerini taklit ediyor. 
Ülkesinin faunasında ne varsa onları. 
Yani tukan, akbaba, kızıl tilki, pars, vd. 
seslerini müzik eşliğinde yansıtıyor. 
Tanımayıp da merak edenler, sosyal 
medya aracılığıyla dinleyince ne 
demek istediğimi anlayacaklar. Ama 
lütfen çok kötü bir şey yaptığını, 
sanatla ilgisi olmadığını iddia ettiğimi 
falan  sanmayınız. Bilakis; çok büyük 
bir zevkle dinliyorum. Sadece şarkı 
olmadığını söylüyorum…                    

USTALARDAN BİR RİCAM VAR

Saygıdeğer ustalar Mustafa 
Sağyaşar, Ayşe Taş, Zekâi Tunca 
ve Melihat Gülses. Sizler, Meragalı 
Abdülkadir’den bu yana vücuda 
getirilmiş en zor şarkıları bile icra 
edecek yeteneğe sahipsiniz. 
Ama lütfen Selahattin Pınar’ın 
evcârâ bestesi “Söndü yâdımda 
akisler gibi aşkın seheri”nden 
uzak durun.  Çünkü Mustafa 
Nâfiz Irmak’ın şiirdeki hissiyatına 
Gülerman öyle bir tercüman 
olmuş ki, başka bir yorumu 

hayal etmek bile insanın zoruna 
gidiyor… “Erişti nevbahar eyyamı, 
açıldı gül-i gülşen” için ise bir 
şey demeye gerek yok. Çünkü 
en büyük ustalar da biliyor ki, 
bu topraklara Sabite Hanım’da 
olan hançerenin bir benzeri daha 
gelmedi. O nedenle, aklı olan bu 
şarkının yanına bile yaklaşmıyor. l

(1) İlkbahar günleri geldi, gül 
bahçelerindeki güller açıldı. 

(2) Kedimiz Garib’in 17 yaşında 
hayata gözlerini yummasının 
ardından günlerce ağlayan annemi 
teselli için, kendini bu kadar da 
hırpalamamasını söylediğimde 
şu cevabı almıştım: Yavrum nasıl 
ağlamam? Ben doğursam şimdi 
üniversitedeydi.

(3) Çimenler, lâle ve gül renkleriyle 
karışıp sevgilinin yüzüne dönüştü.

(4) Diğer mısraları metinde orijinaliyle, 
yani Osmanlıca’sıyla verdim ama anlamı 
güçlendirmek için, nakaratı yukarıda 
günümüz Türkçe’siyle aktarmayı tercih 
ettim. Aslı şöyle: Çerağan vakti geldi 
lâlezarın, didesi rûşen.

(5) Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü 
başbakanı Refik Saydam, 1942 yılında 
Tepebaşı Gazinosu’nun 50-60 metre 
ilerisindeki Pera Palas’taki odasında 
hayatını kaybedince, caddeye adı 
verildi. İlginçtir, caddenin adı 75 yıldır 
değiştirilmedi.

(6) Yerli kült arayanlar, “Dünyanın 
En Güzel Kadını”nı mutlaka izlemeli. 
Profesyonel şarkıcı olup sahnede şarkı 
söyleyen Bedia Muvahhit mi istersiniz; 
“centilmen” rollerinin değişmez oyuncusu 
Muzaffer Tema’nın, Yusuf Sezgin’i 
öldürdükten sonra nişanlısını damdan 
atmaya kalkışmasını mı dersiniz; hepsi bu 
filmde var. Ayrıca, iki şarkıcıya play-back 
yapan Belkıs Özener ile Gülderen Gül’den 
hangisinin daha başarılı olduğuna karar 
verebilirsiniz.    

Düzeltme: Geçen sayımızın 60’ıncı 
sayfasında “Atatürk’ü kaybedeli” olması 
gereken ifadenin yerine sehven “Cumhuriyet 
kurulalı” yazmışım. Düzeltir, özür dilerim.



Eğer flamenkoyu seviyorsanız, 
Paco De Lucia müzik arşivinizin 
ilk sıralarındadır mutlaka ve 

sanatçının Türkiye’de verdiği konserleri 
de kaçırmamışsınızdır. İstanbul da 
ölümünün üçüncü yılında sanatçıya 
vefasını gösterecek ve onu şarkılarıyla 
anacak. Paco De Lucia’nın kariyerinin 
çeşitli evrelerinde birlikte çalıştığı, Jorge 
Pardo, Carles Benavent, Jose Maria 
Bandera, Nino Josele, El Piranha, David 
de Jacoba gibi yıldız müzisyenlerin 
katılacağı; Levent Yüksel, Cenk Erdoğan 
ve Taksim Trio’nun da konuk sanatçı 
olarak yer alacağı “Paco De Lucia 
Anısına: Beyond The Memory” tribute 
konseri 8 Temmuz Cumartesi günü 
saat 21.30’da Zorlu PSM’de Flamenko 

HAKAN AKOĞLU

GERÇEK BİR VİRTÜÖZ

Türkiye’ye flamenkoyu Paco De Lucia sevdirdi. 
Flamenkonun en büyük gitaristlerinden 

sayılan, 2014 yılında yaşamını yitiren sanatçı 
24. Caz Festivali kapsamında İstanbul’da 

anılacak. “Beyond The Memory” konserinde 
Paco De Lucia’nın yıllarca birlikte çalıştığı 

müzisyenlerle birlikte Levent Yüksel, Cenk 
Erdoğan ve Taksim Trio da sahneye çıkacak.

Carles Benavent

M
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sevenlerle buluşacak. 24. İstanbul Caz 
Festivali tarafından gerçekleştirilen bu 
özel konser öncesi Paco De Lucia’yı 
“Beyond The Memory” konserinde yer 
alacak müzisyenlerden dinledik.

Türk Müzisyenlerin de eşliği ile 
Türkiye’de “Paco De Lucia: 
Beyond The Memory” 
konserinde Paco De 
Lucia’yı anmak nasıl 
bir duygu? 

Jorge Pardo: Hepimiz için özel ve 
sürpriz bir konser. Ben daha önce 
Türkiye’de bulunmuştum. Hatta Türkçe 
şarkılar da biliyorum. Bu konserle 
hem müzisyen arkadaşlarım hem 
de dinleyiciler olarak çok fazla şey 
paylaşabileceğimizi düşünüyorum. 

Paco De Lucia’yı tek cümleyle nasıl 
tanımlarsınız?

Carles Benavent: Bir müzik elçisiydi, 
bugün Flamenko olarak bildiğimiz şey 
onun mirasına dayanıyor.

Paco De Lucia 
size ilham veren 
isimlerden biri 
diyebilir miyiz?

Cenk Erdoğan: 
Evet, hatta Paco De Lucia 

için yaptığım “Bir Ucu Yanık” adında 
bir bestem var. Onu açık hava 

tiyatrosunda canlı dinledikten sonra 
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anladım ki Flamenko’yu iyi çalmak için 
gerçekten hissetmek gerekiyor. Bunu 
fark edince en derinine gidebileceğim 
müziğe, kendi müziğime yöneldim. 
Virtüöz olmak sadece iyi çalmak 
demek değil, insanları peşinden 
sürüklemektir ve Paco De Lucia gerçek 
bir virtüöz.

Paco De Lucia ile uzun yıllar birlikte 
çalıştınız, sahne dışında nasıl bir 
insandı?  

Carles Benavent: Çok adaletli, 
haksızlık yapmayan, kendine ve 
karşısındakine saygıyla yaklaşan net 
biriydi. Ben de ondan kalbimin sesini 
dinlemeyi öğrendim. 

“Bir Ucu Yanık” şarkısını Paco De 
Lucia’ya ithaf ettiniz. Şarkının 
hikâyesini dinleyebilir miyiz? 

Cenk Erdoğan: Üç yıl 
önce İspanya’da, mezarının 
başında, onun için yaptığım 
bu besteyi çalma şansını 
yakaladım. Benim için çok 
özel bir andı. Şimdi de 
bu konserle, sahnede, 
onunla birlikte çalışmış 
muhteşem müzisyenlerle 
birlikte Paco De Lucia’yı 
anacağım.

Paco De Lucia’nın bir 
bestesini “Tuana” 
olarak bizlerle 
buluşturmuştunuz, 

Birkaç gün sonra “yazdım” dedi ve 
“Tuana” muhteşem olmuştu. Medarı 
iftiharımız sevgili Erdem Sökmen’e 
yazmasını ve çalmasını rica ettim. 
“Tuana” en az Paco kadar güzel oldu. 
Paco De Lucia’nın grubuyla sahnede 
Tuana’yı seslendirmekse benim 
için çok özel ve çok onurlandıcı. O, 
hayatımda tanıdığım, duyduğum en 
duygulu, en hızlı ve en iyi Flamenko 
gitaristlerinden biri. Öylesine çalar ki 
gözlerimin dolduğunu bilirim.

 Paco De Lucia’nın en sevdiğiniz 
şarkısı hangisi? Hangi şarkısını 
yorumlamak isterdiniz?

İsmail Tunçbilek: Sanırım “Solo 
Quiero Caminar”. Enstrümanlarımızın 
ve eserin yapısı itibari ile zor bir icrası 

var. Çok çalışılması gereken bir 
eser.

Paco De Lucia Beyond 
The Memory konserinde 

bizleri neler bekliyor? 
Carles Benavent: Paco 

De Lucia’nın kariyerindeki 
en güzel şarkılarını 
dinleyeceksiniz. Biz 
de zaman içerisinde 
tabii ki müzikal 

anlamda daha 
fazla olgunlaştık. 
Hayranlarının çok 

seveceği bir konser 
olacağını düşünüyorum. l

bu özel müzisyen sizin için ne ifade 
ediyor? Tuana nasıl doğdu?

Levent Yüksel: Paco’nun “Live”... 
“One Summer Night” adlı Sextet 
World grubuyla yaptıkları muhteşem 
albümü dinliyordum. Sezen’e 
söyledim. Paco’nun yaptığı şarkılardan 
bahsettim, onların çok şahane 
olduğunu ama Türkçe söz yazıldığında 
aynı etkinin olmayacağını belirttim. 
“Hangi şarkı” diye sordu, Palenque’nin 
bir bölümünü dinlettim. Bir şey 
söylemedi; meğer bilenmiş benim 
aynı etki yakalanamaz dememe... 

Levent Yüksel Cenk Erdoğan

Taksim 
Trio
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Bir hesaplaşma
ve yüzleşme
hikâyesi

Bugünlerde Ozan 
Ünlü hayranları 
“Ben Ölürsem” 

single’ı sayesinde 
sanatçıyla 

hasret gideriyor. 
Adı üzerinde 

single
ölümden söz 

ediyor, ama yaşamın 
içinden ve dinleyicisini 

an’a davet ederek. Ünlü, 
dünyanın “üç günlük 

bir yer” olduğunu erken 
keşfedenlerden. Bu sayede 

de bütün duygularınızı 
ayaklandırıyor, sizi bir ruh 
halinden diğerine taşıyor. 



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 55Sayı: 13 Tarih: 25 Haziran-25 Temmuz 2017

Uzun yıllardır sahne 
performansıyla dinleyiciyi 
büyüleyen Ozan Ünlü, 

yeni single’ı Ben Ölürsem ile 
müzikseverlerle buluştu. Sözü müziği 
kendisine ait, düzenlemesinde Alişan 
Göksu ve İskender Paydaş imzası 
taşıyan şarkı, dinleyeni farklı ruh 
hallerinde yakalamayı başarıyor. Hem 
an’ı yakalamak hem de yarına bakmak 
için bir kapı aralayan şarkının akustik 
versiyonu da farklı bir müzikal lezzet 
sunuyor. Peki hikâyesi nasıl başladı? 
Ozan Ünlü yanıtlıyor... 

İlk albümünüz Puslu Mavi’nin 
ardından şimdi de Ben Ölürsem 
single’ını dinleyiciyle buluşturdunuz. 
Kısaca yolculuğunuzdan söz ederek 
başlayalım mı?

Küçük yaşlardan itibaren müzik 
ile iç içeydim. Babam halk oyunları 
eğitmenliği yaptığı için ilk ritim 
ve müzik algısını çocuk yaşlarda 
edinmişim. Ortaokul ve lise yıllarımda 
gitar çalmayı öğrendim. Üniversite 
yıllarında ise gruplar kurup bir çok 
mekânda sahne almaya başladık. 
2010 yılında bir beste-performans 
yarışmasında birinci geldik. Ardından 
da İstanbul serüvenimiz başladı. 
2011 yılında ise İskender Paydaş 
ile “Zamansız Şarkılar” projesinde 
çalışmaya başladık. 2015 yılında 
Puslu Mavi albümümüzü yayınladık 
ve yine aynı yıl Zamansız Şarkılar 
2 albümünde Gemiler parçasını 
seslendirdim. Halen İskender Paydaş 
ile yoğun sahne programımıza devam 
ediyoruz. 

Ben Ölürsem insanın içine işleyen 
bir şarkı. Peki nasıl bir süreçte çıktı 
şarkı ortaya?

“Ben Ölürsem”, yaşamımla ilgili bir 
çok sorunun cevabını ararken çıktı. Bir 
hesaplaşma ve bir yüzleşme aslında. 
Klişe bir değim olarak “Üç günlük 
dünya” dediğimiz hayatımın bir özeti. 
Ben geriye ne kalmasını istiyorsam 
onu yazdım. Ölümden korkarken 

ölümsüz olmayı da istemenin 
yansıması bu oldu bende. Henüz genç 
denebilecek bir yaştayım ve geriye 
bırakabileceklerim şarkılarımdan 
ibaret. 

Aslında şarkı her şeyi anlatıyor 
ama ölümü nasıl tanımlıyorsunuz? 
Bu düşünce yaşamınıza nasıl 
yansıyor? Bir vasiyet olarak da 
nitelendirmişsiniz şarkınızı çünkü.

Bana göre, ölüm karşılığında 
yaşamı da barındıyor. Ölümden ne 
kadar korkarsak yaşama da o kadar 
bağlanıyoruz. Ben de ölümü bir mesaj 
gibi algılamaya çalışıyorum aslında. 
An’ın kıymetini bilmek çok önemli. 
Geçmiş zaten geçmişte kalmış, yarın 
ise meçhul. Her sanat insanının kaygısı 
olan ölümsüz olmayı da arzulayarak, 
yaşamaya ve üretmeye devam etmek 
istiyorum. Benden sonra da nefes 
almaya ve başkalarının duygularına 
tercüman olamaya devam edecek 
eserler yapmak tek arzum. 

Klipten de söz edelim. Sürprizli bir 
tarafı var klibin. Nasıl bir deneyim 
oldu sizin için?

Nihat Odabaşı yönetmenliğinde 
çekildi klip. Oldukça zorluydu. Soğuk 
ve ıslak çimlere uzanarak, sürekli 
koşarak, halatlar yardımıyla uçup-
kaçarak, dönerek... Sonunda morarmış 
kollar ve tutmayan bacaklar da cabası. 
Klibin başında bir binanın tepesinden 
atlıyorum ve kendimi insanların elleri 
üstünde buluyorum; klip boyunca 
da düşmeye devam ediyorum. Klibin 
sonunda da bu kadar hareketi ne için 
yaptığımı görüyoruz. Bir ters köşe 
olsun istedik.  

İSKENDER PAYDAŞ BİR OKUL GİBİDİR

Sahnede oldukça başarılısınız. Nasıl 
tanımlarsınız sahneyi?

Sahne benim olağan yaşantımda 
yapamadığım bir çok şeyi 
yapabildiğim, kendimi en rahat 
hissettiğim yer. Bir yandan da insanları 
bir duygudan diğerine sürüklemek, 
mevcut sıkıntılarından biraz olsun 
uzaklaşmalarını sağlamak, yaptığın 

bir espri ya da hareketin o an cevabını 
almak harika bir duygu. 

2011 yılından bu yana İskender 
Paydaş ve Zamansız Şarkılar 
orkestrasındasınız. Nasıl bir çalışma 
ortamı var, bu nasıl besliyor sizi?

Zamansız Şarkılar Orkestrası, bir aile 
gibidir. Uzun yıllardır birlikte olmanın 
verdiği samimiyet ve derin dostluk 
yaptığımız müziğimize de yansıyor. 
İskender Paydaş ise bizim abimiz, 
müzik öğretmenimiz, yol göstericimiz. 
Üzerimizde çok büyük hakkı var, hayat 
boyu da ödenmez. İskender Paydaş 
ile çalışıyorsanız her an her dakika 
yeni bir şey öğrenirsiniz. 

Şarkı yazımı zor bir süreç olsa gerek. 
Sizi neler besliyor bu süreçte?

Şarkı yazmak bazen zorlu, bazen 
de nasıl olduğunu anlayamadan 
yazıverdiğiniz bir süreç. Ruhunu ve 
düşüncelerini notaları kullanarak 
yaşayan bir varlığa dönüştürüyorsun. 
Sonra da senden çıkıp gidiyor ve 
başkalarının hayatlarının bir parçası 
oluyor. Belki de onların hayatlarını 
değiştiriyor. Ben yaşadıklarımı 
yazmaya çalışırım genelde, bazen 
kurgusal yazdığım da olur, ama nadir. 
Bazen uykuda şarkı duyduğum bile 
olur.

Müzik hayatınızın her anı, değil mi? 
Nasıl tanımlarsınız?

Klişe bir yanıt olacak belki ama 
müzik ve diğer sanat dalları, kusurlu 
olan yaşamın kusurlarına dikkat 
çekmek ve onları düzeltmek üzere 
varlar. Hayatın eksik parçaları, 
ütopyaya giden bir yol gibiler. 

Türkiye’nin kültürel iklimi, 
yaratıcılığa imkan veriyor mu? 
Kendinizi özgür ve rahat hissediyor 
musunuz üretim sürecinde?

Türkiye’nin kültürel iklimi yaratıcılığa 
tabii ki sınırsız imkan veriyor. Kahkaha 
ve gözyaşının bir arada olduğu her yer 
yaratıcılık için mükemmel iklimdir.Yer 
yer özgür ve rahat hissettiğim oluyor 
ama her zaman değil. Yani kendi 
otosansürüm var ve her düşüncenin 
de bir şekilde anlatabilirliği olur 
inancındayım. l

DEVRİM EGE



Ustasız usta Ömer Lütfi 
Akad 100 yaşında
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Ömer Lütfi Akad Türkiye sinemasının “Sinemacılar Dönemi”nin ilk yönetmenlerindendi. 
Çekimleri platolardan sokağa taşıyan, durağanlığı kıran, beyaz perdeyi deneyimsiz, ama seyircinin 

özdeşleşebileceği oyuncularla ilk tanıştıran oydu. Gerçekçi sinemanın da ilk örneklerini veren 
yönetmenin sinemaya taşıdığı en güçlü soluk ise sadelikti. Sinema yazarı Burçak Evren’e göre onun 

filmleri tıpkı yaşamın kendisi gibiydi...
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Ömer Lütfi Akad ilk filmi “Vurun 
Kahpeye”yi çektiğinde yıl 
1949’du. Sonraki yıllarda 

onlarca film yönetti: Hudutların 
Kanunu, Gelin, Düğün, Diyet, Vesikalı 
Yarim... Bu yıl, beş yıl önce yitirdiğimiz 
Akad’ın yüzüncü doğum yıldönümü. 
Bu nedenle İstanbul Modern, Müge 
Turan’ın küratörlüğünde, Burçak 
Evren’in danışmanlığında Ömer 
Lütfi Akad’ın filmlerinin orijinal 
senaryolarından, afişlerinden, set 
fotoğraflarından oluşan bir sergi 
düzenledi. Biz de 30 Temmuz’a kadar 
açık kalacak sergi vesilesiyle Burçak 
Evren’le Akad’ın sinemasını konuştuk: 

Ömer Lütfi Akad Türk sinemasının 
tiyatro geleneğinden kopuşunun ilk 
basamağında görülüyor. İsterseniz 
bu özelliğinden başlayalım ve 
sinemadaki tiyatro geleneği ile sinema 
tekniğinin ön plana çıktığı yeni dönem 
arasındaki farklara değinelim. Akad’ın 
sinemasında tiyatro geleneğinden 
kopuşun izleri filmlere nasıl yansıdı, 
kamera kullanımından senaryoya 
neler değişti?

Türk sinemasının tarihsel sürecini 
oluşturan sıralamada 1922 ila 1938 
arasına Muhsin Ertuğrul Dönemi ya 
da daha yaygın bir tanımlama ile 
Tiyatrocular Dönemi adı verilir. Bu 
dönem bir bakıma tek bir yönetmenin, 

BERAT GÜNÇIKAN yani Ertuğrul’un egemen olduğu 
bir dönemdir. Ertuğrul sinemanın 
argümanlarından daha çok, bildiği 
tiyatronun argümanlarını kullanmayı 
tercih etmiştir. Örneğin Kemal Film’e 
yaptığı ilk dönem filmlerinde; -Şişli 
Güzeli Mediha Hanımın Facia-i Katli  
(1922), Nur Baba (1922), Ateşten 
Gömlek (1922-23)- oyuncular tıpkı 
tiyatro sahresine girer gibi kameranın 
önüne gelip-çıkması, kameranın 
oldukça durağan ve tek açılı olması, 
filmin derdini görüntülerden çok uzun 
ve ağdalı diyaloglarla anlatması, plan 
sayısının çok düşük olup, hareket 
ögesinin yok denecek kadar az olması 
göze çarpar.       

Ertuğrul döneminden hemen 
sonra gelen Geçiş Dönemi’nde 
(1938-1950) de ise özellikle Faruk 
Kenç, Baha Gelenbevi, Turgut 
Demirağ, Şadan Kamil, hem 
Ertuğrul’un sinemasına alternatif 
olmak  hem de kimi zorlamalar 
sonucu sinemanın argümanlarını 
kullanmaya başlamışlarsa da, 
tiyatro geleneğinden pek fazla 
uzaklaşamamışlardır. 1950 ile 
1960 yılları arasındaki Sinemacılar 
Dönemi ise 1949’da Ömer Lütfi 
Akad’ın, Halide Edip Adıvar’ın 
aynı adlı esirinden sinemaya 
aktardığı Vurun Kahpeye filmiyle 
başlar. Ya da kimi tarihçiler böyle 
yazıp-çizer. Oysaki Akad’ın ilk 
deneyimi olan bu filmin gerek 
Ertuğrul’dan ve gerekse geçiş 
çağ yönetmenlerinin ortaya 
koyduklarından pek farkı yoktur. Hatta 
bundan sonra yönettiği Lüküs Hayat 
(1950), Arzu ile Kamber (1951), Tahir 
ile Zühre” bırakın yeni bir dönemin 
sinemasal ögelerini  içeren filmleri 
olmayı, bir önceki dönemin tiyatral 
ağırlıklı filmlerinin bile düzeyini pek 
tutturamamıştır. 

Akad’ın baştan sona sinemasal 
özellikler taşıyan ilk filmi ise 1952’de 
yönettiği Kanun Namına’dır. Akad 
bu filmi için “kamerayı insanların 
gözüne soktum” der. Yani bir bakıma 
“insan ölçeğine indirdim” der. 

Kameranın insan ölçeğine inmesi; 
derme çatma platolardan sokağa 
çıkması, durağanlıktan değişkenliğe 
dönüşmesi, insanın peşine takılıp 
beklentiyi oluşturması, bol planlarla 
devinimi sağlaması, tiyatro oyuncuları 
yerine, deneyimsiz ama izleyenle 
özdeşleşebilecek oyuncularla 
çalışması, kısacası sinemanın gerçek 
dilini yakalaması anlamına gelir.   

Akad’ın filmlerinde ne kadar köy, ne 
kadar kent ve bu mekânların insanları 
yer alıyor? ➦

Burçak Evren



➥ Akad’ın filmografisine bir göz 
gezdirildiğinde, Gelin, Düğün, Diyet 
üçlemesi dışında kentin ön plana 
çıktığı ya da hikâyesinin teması 
olup onu belirlediği pek fazla filme 
rastlanmaz. İlk dönem filmlerinde 
kent yalnızca, hikâyenin geçtiği bir 
mekândır. Akad’ın filmlerinde kentin 
sıradan mekân olmaktan soyutlanıp, 
hikâyenin içine girip bir karakter haline 
dönüştüğü, ya da bir başka açıdan 
kentin sorunları ya da özellikleriyle 
hikâyeyi belirlediği üçlemenin dışında 
birkaç film vardır ki bunlar da bugünkü 
kentlilik ve kent-insan arasındaki 
ilişkiler yumağında değerlendirilemez. 
Akad kent olgusunu, çoğunlukla büyük 
kentin kimi gerçekleri karşısında 
ezilen, yok olan, 
ya da yozlaşarak 
geleneklerden 
kopma gibi bilinen 
ve sinemamızda 
çokça yinelenen 
yüzeysel 
değerlerle 
anlatmayı tercih 
etmiştir. Akad’ın 
derdi, üçlemenin 
dışında pek kent ve 

onun sinemada arzulanan konumu 
olmamıştır da denebilir.   

Akad’ın döneminin 
yönetmenlerinden, Metin Erksan’dan, 
Halit Refiğ’den ve diğerlerinden ayıran 
farklar nelerdir? 

Aslında her yönetmenin 
sinemamızda öne çıkan bir konumu, 
daha doğrusu belirgin bir özelliği 
vardır: Örneğin Metin Erksan; 
tutkuların, saplantıların, Halit Refiğ; 
yasak aşkların, Memduh Ün; küçük 
insanların, Yılmaz Güney coşkunun, 
bir başkaldırıyla sessiz bir çığlığın 
yönetmenidir. Lütfi Akad’da ise 
bunların hiç biri yoktur. O büyük 
coşkulu filmler yapmaz. Saplantıları ve 
tutkuları da yoktur. Küçük insanların 

küçük dünyalarını da pek anlatmaz, 
ama onun filmlerinde bir başka şey 

vardır. Yaşam gibi… Ne fazla ne de 
bir eksik… Yani o da diğerleri 

gibi melodram ağırlıklı 
filmler yapmasına karşılık 

kahramanlarına ne 
içlerindeki acıdan 

ötürü gözlerinden 
yaş akıttırır, ne 
de dudaklarında 

çığlık yapar… O 

sessiz, sakin, dingin, olaylardan çok 
durumların üzerine eğilen filmlerinde, 
yaşamın bildik, tanıdık akışını yakalar. 
Yani bir açıdan izleyeni edilgen 
olmaktan çıkarıp etkin bir konuma 
sokar. Onun filmleri çoğu zaman 
sinemadan çıktıktan sonra başlar ve 
uzun bir süre de devam eder. Örneğin 
Bir Vesikalı Yarim’i anımsayın… Hem 
bildik, tanıdık, hem de bir tuhaf film... 
Tıpkı yaşam gibi… Sanki uyduruk, 
düzmece bir hikaye değil de yaşamı 
görüntülemek gibi… Ölçülü, denetimli, 
abartıdan ve zorlama bir  coşkudan 
uzak, ama bir o kadar da filme değil de 
yaşama benzer… Onun içindir ki, Lütfi 
Akad’ın senaryolarına sinemamızda 
“demir senaryolar” denir. 
Düşünülerek, araştırılarak uzun bir 
sürede yazılır, ama asla değiştirilmez…  

Akad’ın filmlerinin bir alt okumasını 
yaparsanız, yinelediği durumlar 
nelerdir, insan doğasına ait en çok 
hangi haller üzerinde durur?

Belki biraz zorlarsak Akad’ın tüm 
kahramanlarını utangaç ve kıstırılmış 
olarak tanımlayabiliriz. Utangaçlıkları 
Akad’ın kişiliğinden, kıstırılmışlıkları da 
Yeşilçam’ın resmi türü melodramların 
tecimsel açıdan yapılmasının 

Türk Sinemasından Ustalar: Ömer Lütfi Akad sergisinden.
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zorunluluğundan gelir. Akad, asla 
şaşırtamaz… En tecimsel filmlerinden 
en iddialı filmlerine dek çizgisi hep 
aynıdır, hep kendi damgasını vurur. 
Sinema dili, öyküsünün düzlüğü ve 
sadeliği, karakterlerinin konumları 
ve de coşkudan uzak soğukkanlılığı… 
Hiçbir filminde abartılı karakterlere 
rastlamak mümkün değildir. Çünkü 
onun filmlerinde melodram türünün 
o bildik ve de tanıdık yapay, tek 
boyutlu insancıl ögelerden arınmış, 
kartonumsu ve bilinçli bir şekilde 
abartılmış tiplere pek rastlamazsınız.      

Akad, gerçekçi sinemanın da 
öncülerinden. Filmografisinde sizce 
hangi film, gerek senaryosuyla, 
gerek kurgusuyla gerek de kamera 
kullanımıyla bu tanımın tüm 
özelliklerini taşır?

Akad’ın gerçekçiliği biraz da 
sadeliğinden gelir. Ya da tam tersi 
gerçek olduğu için sadedirler. Örneğin 
Akad’ın filmografisinde pek benzeri 
olmayan en hareketli filmlerinden 
biri olan Hudutların Kanunu’nu 
anımsayalım. Film, öyküsünün gereği o 
denli hareketli olmasına karşın Akad’ın 
o anlatılmaz ve betimlenmez sadeliğini 
de içinde taşır. Akad’ın gerçekçiliği –ki 
bu filminde bunun yanına toplumsalı 
da eklemek gerekir- yaşamdaki kadar 
diyebileceğimiz ölçeğinde yatar. 
Akad filmlerinde hep yaşamın ritmini 

kimileri vesikalı da olsa, barda-
pavyonda da çalışsa asla öpüşmez, 
yatağa girip sevişmezler. Onun 
karakterleri yatağa girip sevişmenin 
sevginin doğal bir uzantısını 
bilmeyecek denli utangaç ve de 
namusludurlar! Akad gerçekçiliğinin 
ıskaladığı tek yer kadın karakterlerinin 
konumudur. Çoğu kadın karakterleri 
Vurun Kahpeye’de, Gelin Düğün ve 
Diyet, Gökçe Çiçek örneklerinde olduğu 
gibi  dişli, dirençli, savaşkan olmalarına 
karşın yine de  biraz edilgenlerdir. 
Akad, kadın karakterlerinin, kadın 
haklarından daha çok kutsal aile 
yapısının bütünlüğü için savaşmalarını 
tercih eder. 

Akad oldukça sessiz bir yönetmen. 
Sinemada üzerine örgütlenmelerde, 
politik ya da estetik üzerine 
tartışmaları ve gruplaşmaları hep 
uzaktan izliyor. Bunun nedeni kendi 
sinemasını diğerlerinden ayırması 
mı, yoksa bu tartışmaları sinemanın 
içinden görmemesi mi, sizce?

Bunlar tümüyle bir İstanbul çelebisi 
tadında bir yaşam süren Akad’ın 
kişiliğinden geliyor. Anılarına adını 
verdiği kitapta olduğu gibi hep ışıkla 
karanlık arasında…Ne burada, ne 

de orada… Hep ortada... Tıpkı 
filmlerinde olduğu gibi…

Bugün Akad’ın mirasını 
taşıdığı bariz olan 
yönetmenler var mı, kimler?

Akad’ı nedense -bu benim 
kişisel yorumum- 

Ömer 
Kavur’a çok 
benzetirim. 

Bilgili, birikimli, efendi 
ve sessiz… İkisi de Yeşilçam’ın içinde 
kendine özgü kalmayı başarabilmiş 
yönetmenler. İlk filmlerinden son 
filmlerine dek çizgileri hep aynı. 
Yeşilçam’da hep aynı, bozulmadan, 
ödün vermeden, ilkeli  kalmak hiç de 
sanıldığı gibi kolay değildir. Belki de 
onlar kolay olmayanı başarabildikleri 
için hep usta olarak kaldılar. Akad’a 
ilk kez ben yazılarımda “Ustasız Usta” 
demiştim, sonra ona yapışıp kaldı… l

izler… Bunun için Hudutların Kanunu 
sinemamız için bir çeşit fütüristik 
bir distopyadır.   Hem günümüzün 
kaçınılmaz bir gerçeğini 1967’lerde 
önceler, hem de karamsar bir şekilde 
kurgular.  

Akad Ayhan Işık gibi oyuncuları da 
Türk Sineması’na taşıyan isim. Işık 
gibi başka hangi oyuncuları keşfetti ve 
onlara oyunculuğu öğretti?

Sinemacılar Döneminde ortaya çıkan 
hemen hemen tüm oyuncular Akad’la 
çalışmıştır ya da Akad’la çalışmaya 
öykünmüştür. Akad’ın yarattığı ilk ve 
en önemli oyuncu hiç kuşku yoktur 
ki -kimilerine göre ilk starımız olarak 
değerlendirilir-Sezer Sezin’dir Pola 
Morelli, Gülistan Güzey’i keşfetmese de 
üne kavuşturan yine odur.

UTANGAÇ VE NAMUSLU 

Vurun Kahpeye, Yalnızlar Rıhtımı, 
Vesikalı Yarim, Gelin-Düğün-Diyet 
üçlemesi filmlerinde kadın karakterler 
oldukça geniş tasvir ediliyor. Sizce 
Akad’ın sinemasında kadın nerede 
duruyor, nasıl tanımlanıyor?

Akad’ın utangaçlığı belki de en çok 
kadın karakterlere yaklaşımında kendini 
belli ediyor. Örneğin bu 
karakterlerden 

Ömer 
Lütfi 
Akad
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Bellek kazancımız mı, 
kaybımız mı? Geçmişin 
üzerine basarak, bugünün 

hatalarından kendimizi “dahlimiz 
yok” sayarak geleceğe yürümek 
mümkün mü? Peki, varolmak neden 
bu kadar zor iş ve her gün biraz 
daha ağırlaşıyor? Nermin Yıldırım 
bütün romanlarında, yani “Unutma 
Dersleri”, “Unutma Beni Apartmanı”, 
“Saklı Bahçeler Haritası” ve “Rüyalar 
Anlatılmaz”da işte bu soruları sordu, 
bıkmadan usanmadan. Yazarla aynı 
dertlerde buluşan okuru, şimdi 
de “Dokunmadan”ın sorularını 
bekliyor. Yıldırım’la yazarlığını ve 
“Dokunmadan”ı konuştuk: 

Dokunmadan, beşinci romanınız. 
Rotanızın netleştiğini, yazar olarak 
dem aldığınızı düşünüyor musunuz, 
bu demi nasıl tanımlarsınız?

Yazmak uzun bir yolculuk. 
Tıpkı yaşamak gibi. Her adımında 
yeni bir şey öğreniyorsunuz. Yeni 
meraklar, hevesler, denemeler 
ve deneyimler içeriyor. Yazarlar 
aynı rotada ilerleyebilir, rotayı 
değiştirebilir, düşüp tökezleyebilir, 
bazen geri, bazen ileri gidebilir. Ben 
kendim için dem aldım gibi iddialı 
bir laf edemem, ama bunun bir yol 
olduğunun ve düşe kalka da olsa 
yürümeye çalıştığımın farkındayım 
elbet. Yürüyecek daha çok uzun bir 
yolum olduğunun da.

Dokunmadan’ı çok katmanlı 
okumak mümkün, bir yol kitabı da 
denebilir, bir varolmaya çalışma 
hikâyesi de. Belki de yolda varoluş… 
Ne dersiniz?

BERAT GÜNÇIKAN

K
İT

A
P

Kimsenin yarasına merhem 
olmadan yürüyoruz

Nermin Yıldırım’ın 
beşinci romanı 
“Dokunmadan” 
kendimize dair 
sorularımıza sorularla 
yanıt veriyor. Adalet 
ne, vicdan ne, 
suçluluk duygusu 
ne? Yazmayı uzun bir 
yolculuk olarak gören 
Yıldırım’ın romanına 
“Dokunmadan” adını 
vermesi de boşuna 
değil. Hayat hepimiz 
için bir yolculuk ama 
artık başkalarına 
değmekten 
korkuyoruz.
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Bütün romanlarımda yapmayı 
hedeflediğim bu. Görünürdeki 
hikâyenin ardında gizli başka, daha 
derin hikâyeler kurmak... Çünkü hiçbir 
hikâye kendisinden ibaret değildir 
aslında. Onu içini açarak, dünyayla 
ve varoluşumuzla bağını kurarak 
anlatmak benim derdim. Fakat tabii en 
nihayet metin yazarı tarafından yazılır 
ama okuru tarafından anlamlandırılır. 
Yola gelince. Değişimin en açık 
görülebileceği yerdir yol. Hiçbir yolu 
başladığınız gibi bitirmezsiniz çünkü. 
En iyi öğretmenlerden biridir yol. 
Hayatın da nefis bir metaforu ayrıca.

HAFIZA BENİM TEMEL MESELEM

Romanlarınızda “hafıza” önemli 
bir yer tutuyor. İlk romanınız 
“Unutma Beni Apartmanı”nda yakın 
tarihin pek çok can yakan olayına 
dokunuyordunuz. Zamanla hafızayı 
daha derinlerde aradığınızı, bunun da 
romanlarınıza yansıdığını söyleyebilir 
miyiz?

Evet, hafıza benim temel 
meselelerimden biri. Onun izini 
bazen kişisel hikâyelerde, bazen 
toplumsal hikâyelerde sürüyorum. 
Asıl derdim yaraların kaynağına 
inmek. Sancıların genellikle görünen 
yaralardan değil, daha içeride, kabuk 
bağladı sandığımız başka, daha eski 
yaralardan geldiğini düşünüyorum. 
Hatta çoğumuzun, farklı sebepler 

bulsak da hayatta her ağladığımızda 
aslında tek bir şeye, hep o aynı şeye 
ağladığımızı... Her birimizin ağlayacak 
en az bir asıl meselesi olduğuna 
yani. O meseleye doğru inmeye 
çalışıyorum sanırım hep. Roman 
yolculuğum sürdükçe ben de kazıyı 
derinleştiriyorum muhtemelen.  

Hafıza, sizin için ne ifade ediyor, 
hafızayı önemli kılan diğer kavramlar 
ve duygular sizce neler?

Hafıza hayatlarımızla kurduğumuz 
bağ aslında. Bugünü anlamak için 
düne bakma, yarını hayal edebilmek 
için dünle yüzleşme ve hesap kesme 
ihtiyacı. Kişiler olarak da, toplum 
olarak da geçmişle daha dürüst bir 
ilişki kurmamız gerektiğine inanıyorum. 
Geçmişe saplanıp orada yaşamak 
değil emelim, daha ziyade geçmişle 
sağlıklı biçimde helalleşmeyi becerip 
önümüze bakabilme kudretine sahip 
olmanın yollarını arıyorum diyebiliriz. 

Dokunmadan’da karakterinizin ismi 
Adalet. Yola da kişisel tarihinde geç 
kalmış bir adaleti yerine getirmek 
için çıkıyor. Adaleti birey olabilme, 
daha doğrusu var olabilme çabasında 
nereye yerleştiriyorsunuz? 

Modern dünyanın bireye yüklediği 
anlamla sakatlanmış biri Adalet. Kendi 
varoluşumuzu başkalarına rağmen 
kuramıyoruz. Adaletsiz bir dünyada 
kendi masumiyetimizi de tesis 
edemiyoruz. Bu yüzden onunki hem 
kişisel hem toplumsal izleği olan bir 
yolculuk. Kendisini gerçekleştirirken, 
dünyadaki yerini ve boşlukta kapladığı 
alanla ne yaptığını sorguluyor. Onca 
yoksulluk varken... Çok güzel bir 
roman adıdır mesela. Başkalarının 
mutsuzluğuna rağmen mutlu olmak 
mümkün müdür? Büyük adaletsizliklere 
rağmen, kendi dünyandaki adaletin 
tecellisine inanmak? 

Galiba hepimiz birkaç kişiyi 
taşıyoruz içimizde. Romanınızda 
Adalet de ancak Hülya’yla 
bir bütün, daha doğrusu dil 
oluşturabiliyor. İçimizdeki farklı 
kişilerle konuşabilmek ya da onların 
konuşabilmesine izin vermek, varoluş 

için bir zenginlik olarak görülebilir 
mi, yoksa bunu sadece romana ya 
da sanatın bir başka alanına mı 
bırakmalıyız?

Varoluş için bir zenginlik, bir 
ruh yarılması ve belki de derin bir 
huzursuzluk. Ama hiç şüphesiz 
ihtiyaç. Hayat bizi kırpıyor, buduyor, 
kurallara hapsediyor çünkü. Onaylanır 
ve sevilebilir olmak için kendimizin 
ancak minik bir kısmını taşıyabiliyoruz 
yanımızda. Oysa göründüğümüzden 
çok daha fazlasıyız. Daha coşkulu, 
daha karanlık, daha derin... İçimizdeki 
adamları ve kadınları başkalarına ➦ 
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➥ gösteremesek de biz onlarla 
tanışıyoruz, konuşuyoruz aslında. 

Romanlarınızda karakterleriniz 
kalabalıklara karışmaktan 
tedirgin. Farkındalıklarını 
hep bireysel olarak yaşıyor, 
seslerini başkalarının sesine 
katmaktan imtina ediyorlar. Bu bir 
yabancılaşmaya mı işaret ediyor, 
zamanın ruhu denilen şey tam da 
bu mu?

Kahramanlar genellikle ikircikli. 
Başkalarından kaçıyorlar ama 
başkalarına merhem olamayışın 
acısını da duyuyorlar. Ya da 
yaslanacak bir omuzdan mahrum 
kalışın. Bu, modernitenin 
beraberinde getirdiği sorunlardan 
biri zaten. Kendimizi inşa ederken, 
bu büyük hikâyenin neresinde 
duracağız, dışımızda kalanlarla 
nasıl mesafeleneceğiz? Başkalarına 
dokunmadan bir benlik yaratmak 
mümkün müdür ve sağlıklı 
mıdır? Bunlar mesela son roman 
Dokunmadan’da kahramanın 
kendiyle ve dünyayla tartıştığı 
sorular. Benim de tabii. 

KADIN DOĞULMAZ, OLUNUR

Sadi Saber karakteriniz, Adalet’e 
göre daha dingin gözüküyor. Ona 
biçtiğiniz rol Adalet’i gözetmek. 
Ama yolcuğun sonunu getiremedi 
ve Adalet’i bıraktı. Bu bir erkeklik 
hali miydi?

Hayır, bu bir insanlık haliydi. Bu 
bir ihtimaldi. Yol arkadaşlıklarının 
da bir süresi vardır. İnsan kendisi 
bile bitiremez çoğu zaman 
başladığı yolu. Ama birini bırakmak 
her zaman terk etmek anlamına 
da gelmez. Bazen kalınamayacağı 
için gider insanlar. Bazen daha 
büyük bir şeyi kazanabilmek için, 
büyük bir şeyi feda eder. Hepsi gelir 
başımıza hayatta. Buralardan ille de 
suçlular ve kurbanlar çıkarmamayı, 
kırılmamayı, kırılsak da parçaları 
toplayıp yola devam edebilmeyi 
öğrenmek gerek. 

Dokunmadan’ın en sert, bir 
o kadar kırılgan yeri Adalet’in 
babasıyla bir arkadaşını gördüğü 
sahne. Bu sahnenin Adalet’in 
kadın olma/olamama, dokunma/
dokunamama halindeki etkisini 
hafifletmeye çalıştığınızı 
düşündüm, okurken. Yanılıyor 
muyum?

Kadınlık ve erkeklik öğrenilmiş 
şeyler. Simon de Beauvoir “Kadın 
doğulmaz, kadın olunur” der. 
Adalet o sahneden bahsettiğiniz 
konuyla ilgili bir şey öğrendi mi 
emin değilim ama hayat ona 
nasıl kadın olunacağını öğretecek 
zaten. Sonra ona da kabul etmek 
yahut reddetmek düşecek. Büyük 
ihtimalle de arada sıkışmak. 
Kendiyle başkalarının arasında yani. 
Çoğumuza olan bu değil mi?

Dokunmadan. Romanın ismini 
bugünün sevme, ilişki kurma 
biçimine bir gönderme olarak 
okuyabilir miyiz?

Elbette. Hayata, insanlara 
değmeden, kimseye bir omuz 
vermeden, kimsenin yarasına 
merhem olmadan yürüme telaşı. 
Budur yaptığımız bana kalırsa. 

Romanlarınızda feminist 
duruşunuz kendini sık sık 
hissettiriyor. Türkiye’de feminist 
edebiyatı diye bir olgudan söz 
edebilir miyiz, bugün? Böyle 
bir edebiyat inşa etmek gibi bir 
derdiniz var mı? 

Çok güçlü kadın yazarlar var ve 
kadınların hayatta ve edebiyatta 
sıkıştırıldıkları daracık elbiseleri pek 
güzel parçalıyorlar zaman zaman. 
Bu anlamda güçlü bir ses geldiğini 
düşünüyorum. Derdime gelince... 
Yazarak bazen toplumdaki kadın 
erkek meselesine ayna tutmaya, 
bazen de kafamdaki dünyanın 
hayalini kurmaya çalışıyorum. 
Hayat böyledir. Önce uzun uzun 
bakmak ve anlamak gerekir. Sonra 
daha güzelini hayal etmek. Siz bir 
kere hayal etmeyegörün, gerisi 
gelir... Gelmeli yani. l

Nermin Yıldırım: Yazarak 
kafamdaki dünyanın hayalini 
kurmaya çalışıyorum.





Sivas’ta 33 sanatçı ve aydının yakılarak öldürüldüğü, iki otel görevlisi ile iki saldırganın da 
yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden neredeyse çeyrek asır, yani 24 yıl geçti. Çoğumuz için 

katliam gazete ve televizyon haberlerinde kaldı, kimimiz de hiç yaşanmamış saymayı yeğledi. 
Oysa yüzleşme bitmeden vicdan ve akıl da temizlenemiyor…

Bazı durumlar ve olaylar 
vardır, doğrudan dahliniz 
olmasa da vicdan azabı ve 

suçluluk duygusu peşinizi bırakmaz. 
İnsana dair bütün düşüncelerinizi, 
inançlarınızı yerle bir eden olaylardır 
bunlar. Örnek mi? Sivas katliamı. 
Türkiye onlarca yılda böyle olayları 
çokça yaşadı, ama 2 Temmuz 1993’te 
yaşanan katliam kuşaktan kuşağa 
akacak bir yara açtı. Çünkü Sivas’ta 

insanlar yakılarak öldürüldü, çünkü 
Madımak Oteli’nin önünde biriken 
on binin üzerinde insan bu yanışı 
gözlerini kırpmadan izledi. Çünkü 
bir baba, rahatça izleyebilsin diye 
oğlunu omuzlarına aldı… Çünkü 
insan, insan olma sınavından hiç 
bu kadar yüz karasıyla çıkmadı. 
Unutmak, yok saymak da mümkün 
elbette bu katliamı, “Ben orada 
değildim” diyerek işin içinden 
sıyrılmak da. Ama biliyoruz ki, 
böyle düşünürsek tarih bizi asla 
bağışlamayacak… Bu yüzden gelin, 

yeniden o günü, yaşananları, 
sonrasını bir kez daha hatırlayalım. 
Belki hepimizin içindeki canavar, 
böyle ağır bir uykuya dalar!

1 Temmuz 1993’te Sivas’ta dört gün 
sürecek Pir Sultan Abdal Şenlikleri 
düzenlenmiş, Sivas Valisi Ahmet 
Karabilgin de pek çok sanatçıyı 
şenliğe katılması için kente davet 
etmişti. Aziz Nesin, Metin Altıok, 
Hasret Gültekin, Nesimi Çimen, Asım 
Bezirci, Behçet Aysan… En yaşlısı 
66, en genci 12 yaşında onlarca 
sanatçı ve yakını bu daveti kabul 

Bitmeyen yangın: SİVAS

ELİF SU



etmiş, Sivas’a gelmişti. Ama daha 
onlar yola çıkmadan kentte bir bildiri 
dağıtılmış, hem vali hem de katılacak 
sanatçılar “Müslümanlarla alay 
etmekle” suçlanmıştı. Suçlamanın 
nedeni ise Aziz Nesin’in İran Devlet 
Başkanı Humeyni’nin öldürülmesi 
emrini verdiği Hint asıllı yazar 
Salman Rüşdi’nin “Şeytan Ayetleri” 
kitabını Aydınlık Gazetesi’nde yazı 
dizisi olarak yayımlamasıydı. 

İlk gün açılış konuşmalarıyla geçti, 
ikinci gün, yani 2 Temmuz Kültür 
Merkezi’ndeki etkinliklerle başladı. 
Havada kentte yayılan bildirilerin 
gerilimi vardı. Bir grup merkeze 
gelerek etkinliği protesto edince 
arbede çıktı. Cuma namazından 
sonra camilerden çıkanların 
merkez önünde toplanması gerilimi 
daha da arttırdı. Dahası kalabalık 
hızla artıyor, hep aynı slogan öne 
çıkıyordu: “Sivas laiklere mezar 
olacak”. Şehir ayaklanmış gibiydi, 
bir grup valiliğin önünde toplanmış, 
Karabilgin’i protesto ediyor, bir 
başka grup da “Halk Ozanları” 
heykelini yıkıyordu. Sanatçılar ve 
aydınlar kaldıkları Madımak Oteli’ne 
çekilmiş, gelişmeleri izliyordu. 

Kalabalık otelin önünde 
toplandığında saatler 18.00’i 
gösteriyordu. Valilik çevre illerden 
takviye güvenlik istemiş, ancak 
gelmeleri gecikmişti. Bundan 
cesaret alanlar önce otelin önündeki 
araçları yakıp tahrip etti, ardından 
camları kırılarak otele girildi. 
Saldırganlar birinci katın balkonunda 
görüldüğünde kalabalıktan sesler 
yükseldi: “Yakın lan!” Gözü dönmüş 
saldırganlar oteli ateşe vermekte 
gecikmedi. Alevler yükselirken 
izleyenlerin heyecanı artıyor, 
kalabalıktan çığlıklar ve sloganlar 
yükseliyordu! İtfaiye gelmişti, 
ama görevliler oteldekileri, başta 
Aziz Nesin’i, kurtarmak adına itip 
kakıyorlardı. 

Madımak Oteli’inde 33 aydın 
ve sanatçının öldüğü ancak 
yangın söndürüldükten, kalabalık 
dağıtıldıktan sonra öğrenilebildi. 
İki otel görevlisiyle iki saldırgan da 

ölenler listesindeydi. Acı büyüktü, 
cenazeler on binlerce kişinin 
katılımıyla dönemin başbakanı 
Tansu Çiller’in açıklaması aslında 
katillerin akıbetinin ne olacağını 
da ele veriyordu: “Çok şükür, 
otel dışındaki halkımız bir zarar 
görmemiştir.” Cumhurbaşkanı 
Demirel de Çiller’i “Ağır tahrik 
vardır, olay münferittir” sözleriyle 
destekliyordu. 

Katliamla ilgili pek çok 
mahkemede davalar açıldı, onlarca 
dosya DGM’de (Devlet Güvenlik 
Mahkemesi) toplandı. 

Çeşitli mahkemelerde 
başlatılan soruşturmalar o dönem 
kapatılmamış olan Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nde (DGM) son buldu. 
DGM Başsavcı Nusret Demiral’ın 
iktidarla söz birliği içinde “Örgüt 
yok, tahrik var” sözleriyle görevsizlik 
kararı verdi. Dosya Yargıtay’a gitti, 
Yargıtay’dan yine mahkemeye 
döndü.  Sonunda 22 sanığa 15’er 
yıl, üç sanığa 10’ar yıl, 54 sanığa 
üçer yıl, altı sanığa ikişer yıl hapis 
cezası verildi, 37 sanık da beraat 
etti. Temyizler, itirazlar derken 
hukuk sürece ancak 2001 yılında 
sonuçlandı, 33 kişi ölüm cezası 

aldı. Ama sanıkların bir kısmı hiç 
yakalanamamış, bir kısmı da çeşitli 
mesleklerde ilerleyerek makam ve 
unvan sahibi oldu.

Dosya, katliamda yakınlarını 
kaybedenlerin “Bu bir insanlık 
suçudur, zaman aşımı uygulanamaz” 
taleplerine rağmen rafa kaldırıldı. 
Cumhurbaşkanı, dönemin başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan kararı 
“Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı 
olsun” sözleriyle onaylıyor, dahası 
mağdur olarak yargılananları 
gösteriyordu. Üstelik sanıkların 
avukatları aynı zamanda Saadet 
Partisi’nin ve AKP’nin avukatlarıydı… 
Ayrıca ana davadan ayrılarak 
haklarında başka maddelerden 
dava açılan sanıklar da vardı ve dört 
cumhurbaşkanı, dokuz başbakan 
değişmesine rağmen bu dava da bir 
türlü sonuçlanamıyordu.

Sivas’ta yaşanan katliam, sıradan 
bir olay değildi, bilerek ve isteyerek 
insanlar yakılmıştı. 

Davayla birlikte sanki insanlık da 
zaman aşımına uğradı. Bizler de 
bugünümüzden ve geleceğimizden 
çok şey kaybettik… Bu nedenle 
unutmak, biraz da kendimize ihanet 
değil mi? l

İtfaiyeciler Aziz 
Nesin’i kurtarırken 

bir yandan da 
hırpalıyordu.
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Ahşap köşkte her zamankinden 
farklı bir telaş vardı o gün. 
Birbirinden şık kadınlar ve 

erkekler merdivenleri çıkıyor, salona 
girmeden önce ellerini kalplerine 
götürüp derin bir nefes alıyorlardı. Salon 
da bir hayli kalabalıktı ve 1930’ların 
tanınmış isimleri uzun bir masanın 
çevresinde toplanmıştı:  Abdülhak 
Hamit Tarhan, eşi Lüsyen Hanım, 
Halit Ziya Uşaklıgil, Cenap Şahabettin, 
Ahmet Haşim, Peyami Safa, İbrahim 
Çallı, Abidin Dino, Nazmi Ziya, Hüseyin 
Cahit Yalçın… Soy isimlerini yazdığımıza 
bakmayın,  kanunun eli kulağında, ama 
henüz baba isimleriyle tanıyoruz bu 
ünlü şahsiyetleri. Yeri Cağaloğlu’nda, 
İttihat ve Terakki’nin merkezliğini 
yapmış, sonra Yunus Nadi’ye geçmiş, 
Cumhuriyet Gazetesi. Telaşın nedeni ise 
Türkiye Güzellik Yarışması. 

TA
R

İH

1932 yılının Temmuz’unun 
30’unda başta İstanbul, Türkiye 
ayaktaydı. Çünkü Keriman 
Halis Dünya Güzellik Kraliçesi 
seçilmişti. En çok sevinenlerden 
biri de Atatürk’tü ve Halis’in 
adına, daha sonra soyadı olarak 
seçeceği “Ece”yi ekledi. Onlarca 
yılda güzellik algısı değişti, 
ama Keriman Halis çoktan tarih 
sayfalarında yerini almıştı…

Kaş, göz, gerisi
söz’den dünya

kraliçeliğine

KIVILCIM AS
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Bu ilk değildi. İlk yarışmayı 1926’da 
İpek Film düzenlemiş, birinciliği de 
sinemanın yer göstericilerinden 
Ermeni asıllı Araksi Çetinyan 
kazanmıştı, detayları bilinmeyen,  
organizasyon bozukluğu denilip 
geçilen bir nedenle yarışma da 
Çetinyan’ın birinciliği de geçersiz 
sayılmıştı. Üç yıl sonra, yani 1929’da bu 
kez Cumhuriyet Gazetesi yarışmaya 
ön ayak olmuş, okurlarına Garp’a 
Şark’ın o dillere destan güzelliğini 
göstermenin zamanı geldiğini 
duyurmuştu. Söylenenlere bakılırsa 
yarışma yapılmasını isteyen Mustafa 
Kemal’di ve bunun bir “milli görev” 
olarak görülmesini arzuluyordu.

Şartnameye göre “bar kadınları” 
hariç 16-26 yaş arasındaki 
isteyen her kız ırk, din ve mezhep 
farkı aranmaksızın yarışmaya 
katılabilecekti. Adaylar kartpostal 
büyüklüğündeki fotoğraflarını 
gazeteye gönderecek, gazete her gün 
bu fotoğrafları yayınlayacak, okurların 
en beğendiği ilk 15 kız finale kalacaktı. 
Adaylar jürinin karşısına mayolarıyla 
çıkacaktı. İtiraz sesleri yükselse de 
Yunus Nadi köşesinde “Bu gayri ahlaki 
değildir” yazarak tepkilerin önüne 
barikat ördü. Bir itiraz da dönemin 
mizah dergilerinden Karagöz’den 
geldi. “Her millette güzel var da 
bizde yok mu? Yok ne demek! 
Öyleleri var ki bir gülüşle bin 
gönül fetheder, bir bakışla bin 
can yakarlar…” diyordu Karagöz 
yazarı “Var, ama bunlar bizim 
gönlümüze göredir. Ölçüye 
uymaz, metreye, santime 
gelmezler. Malum, bizim 
bedenlerimiz alafranga 
değil, alaturkadır. 
Sporsuz, gelişi güzel 
büyüdüğümüz 
için hepimiz 
biraz 
göbekliyiz, 
vücudun 
ölçülü 
güzelliğine 
o kadar 

ehemmiyet vermeyiz. Bizde güzellik 
şudur: Kaş, göz, gerisi söz.” 

1929’daki Cumhuriyet’in bu ilk 
yarışmasına 250 kız katılmış, yine jüri 
üyesi olan Abdülhak Hamit’e “Kendimi 
cennette sanıyorum” dedirten güzeller 
içinde birinciliği Mualla Suzan almıştı. 

Ancak Suzan’ın, benzerine 
seksenli yıllarda Hülya 

Avşar’la bir kez daha 
tanık olacağımız gibi, 
daha önce evlendiği 

ortaya çıkmış, 
birincilik okurların 

on birinci sıraya 
yerleştirdiği 
Feriha 
Tevfik’e 

verilmişti. 
Türkiye Tevfik’in 
ABD’nin Galveston 
kentinde 
yapılacak dünya 
yarışmasında 
derece 
alacağından, 
hatta birinci 
seçileceğinden 
emindi, ama 
başvuruda 
geç kalındığı 
için hevesler 
kursakta kalmıştı. 

Bir yıl sonraki yarışma için kollar 
erken sıvandı, ama sessiz muhalefet 
güçlü çalışmış olmalı ki sadece 24 
kız başvurdu, Mübeccel Namık 
birinci seçildi. Basın Namık’ı pek 
beğenmemişti, ama 24 güzeli 
ellerinden tutup jürinin karşısına 
çıkaran yazar Peyami Safa Namık’ın 
hem güzelliğine hem de terbiyesine 
kefildi. Köşe yazısında meslektaşlarına 
yanıt verirken “Mübeccel Hanım 
ırkımızın büyük karakterini taşıyor” 
demişti “Lirik şairlerin genç kız diye 
hayal ettikleri, fakat asrın ahlaki 
bulanıklığı içinde eşini az buldukları 
masum, gözü açılmamış tipik aile kızı. 
Zeki, terbiyeli, bedeni spor görmüş ve 
lisan biliyor.”

MAYOLU FOTOĞRAFLAR

Trenle Paris’e giderken Kapıkule’ye 
kadar her istasyonda büyük sevgi 
gösterileriyle uğurlanan Mücella 
Namık birinciliği Yunanistan güzeline 
kaptırıp da büyük hayal kırıklığı 
yaşanınca ertesi yılın yarışması 
oldukça sönük geçti. Süre uzatılsa da 
istenen katılım sağlanamadı, birinci 
seçilen Naşide Saffet Fransa’nın Nice 
kentinde yapılan dünya yarışmasında 
dördüncü oldu. Ancak bu Türkiye’de 
sevinçten ziyade öfkeyle  ➦

1926 yılı güzeli Araksi Çetinyan. 1930 yılı güzeli Mübeccel Namık.

1929 yılı 
güzeli Feriha 
Tevfik.
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➥ karşılandı. Cumhuriyet kadınlarının 
rol modeli olan bir öğretmenin 
mayolu fotoğrafları bir türlü içlere 
sindirilemedi. Falih Rıfkı Atay “Eğer 
Milli Eğitim bakanlığı mayo ile 
dolaştırılmış, ayak bileği, kalçası 
ölçülmüş, gazetelerdeki çıplak 
fotoğrafları öğrencileri tarafından 
görülmüş bir öğretmeni sınıf içinde 

biraz garip bulursa bu eski kafalılık 
değildir” diye yazmıştı. 

1932’de Belçika’nın Spa kentinde 
yapılacak dünya güzellik yarışmasına 
Türkiye’den katılacak adayı belirlemek 
için, yine Cumhuriyet gazetesi 
tarafından yapılan çağrıya katılım 
ancak iki elin parmakları kadar oldu. 
Bir ara yarışmadan vazgeçilse de jüri 

başkanının özel daveti üzerine ortalık 
yeniden hareketlendi, çağrılar yinelendi. 
Bu kez ödül de vardı, kraliçeye 500 bin 
lira para armağan edilecekti. İpek İş’ten 
Pertev kremlerine, İstanbul’un orta halli 
burjuvazisi de yarışmaya sahip çıkmış, 
birinciyi tepeden tırnağa giydirmeyi 
vaat etmişti. 

Jürideki isimler aynıydı, yazarlar, 
şairler, ressamlar… Sekiz genç kız 
arasında birinciliği, beş numaralı 
Keriman Halis aldı. Babası tüccardı, 
annesi ise ev kadını. Ailesinde 
döneminin ünlü sanatçıları vardı, hatta 
yarışmaya amcasının kızı sonraları 
operetler ve filmlerle ünlenecek, 
kendisine seçtiği soy ismiyle Melek 
Kobra da vardı. Muhlis Sabahattin, 
Neveser Kökdeş, seslendirme sanatçısı 
Ferdi Tayfur da aile çevresindendi. 
İşin ilginç yanı dedesi bir din 
adamıydı. Halis dönemi için hiç de 
küçümsenmeyecek bir eğitimden 
geçmiş, piyano çalmayı öğrenmişti. 
Jüri üyesi Halit Ziya Uşaklıgil Keriman 
Halis’i kutlarken “Türk güzelliğini 
layıkıyla temsil ediyorsunuz” diyordu 
“Siz Türk kadınlığının ne olduğu batıya 
bizzat tanıtacaksınız”. Kraliçe seçildiği 
gece Taksim Meydanı’nda toplanan 
yaklaşık 20 bin İstanbullunun karşısına 
İstiklal Marşı’nın eşliğinde, Peyami 
Safa’nın kolunda çıktı Halis. 

Yıl 3 Temmuz 1932. 1931 yılı Türkiye güzeli Naşide Saffet ve 1932 Türkiye 
güzeli Keriman Halis Cumhuriyet Gazetesi’nin merdivenlerinden inerken.
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Basın Keriman Halis’e de burun 
kıvırmıştı, ama Halis çoktan Spa’ya 
gitmiş, Cumhuriyet gazetesi de saat 
saat olup biteni yazmaya başlamıştı. 
Nihayet yarışma günü geldi. 30 
Temmuz 1932’de diğer adaylarla 
birlikte Keriman Halis de jüri karşısına 
geçti. O an yaşadıklarını sonra şöyle 
anlatacaktı:

“Önce kadınlardan oluşan bir 
jürinin önüne çıktık, inceden inceye 
kontrolden geçtik. Esas yarışma bir 
tiyatro salonunda yapıldı. 28 ülkenin 
güzelleri teker teker boy gösterdi. 
Son ikiye ben ve Alman güzeli kaldık. 
Jüri bir daha bizi görmek istedi. 
Bayrağımızı tanısınlar diye kırmızı bir 
tuvalet giydim, yakasına da beyaz bir 
kurdele taktım. Sonunda jüri başkanı 
ayağa kalktı, elindeki mühürlü zarfı 
açtı. Tiyatroda büyük bir sessizlik 
hakimdi, heyecandan düşüp 
bayılmaktan korkuyordum. 
Başkan ismi açıkladı ve 
salon ‘Yaşasın Miss Turkey’ 
sesleriyle çınladı.”

Keriman Halis’in dünya 
güzellik kraliçesi seçilmesi 
Türkiye’de bir heyecan 
fırtınası estirdi. Gazeteler 
şimdi övgüyle ondan 
söz ediyor, Peyami Safa 
Türkiye güzeli seçildiğinde 
eleştiri yağmuruna tutan 
meslektaşlarını köşesinde 
yerden yere vuruyordu. 
Gazeteciler ailesinin 
Fındıklı’daki evinin 
önünden ayrılmıyor, herkes 
gerçek, yalan ne duyduysa 
yazıp çiziyordu. Keriman 
Halis yarışmadan sonra 
Avrupalı gazetecilere “Türk 
kızlarının en güzeli değilim” 
diyor, mütevazılığıyla da göz 
dolduruyordu. 

Neredeyse bir ay Avrupa’da 
kalıp Türkiye’ye döndüğünde 
bir kez daha heyecan fırtınası 
estirdi Keriman Halis. İstanbul’a 
döndüğü gün iki bayram bir arada 
kutlandı, çünkü o gün 30 Ağustos’tu 

ve artık adının başına bir de “Ece” 
eklenmişti. Bu adı veren Atatürk’tü. 
Keriman Halis’in birinci seçilmesine 
çok sevinmişti Atatürk. Cumhuriyet 
gazetesine yaptığı açıklamada “Türk 
ırkının dünyanın en güzel ırkı olduğunu 
tarihi olarak bildiğim için” demişti 
“Türk kızlarından birinin dünya güzeli 
seçilmesini çok doğal buldum.” 

“ECE” SOYADINI ATATÜRK VERDİ

Keriman Halis’in zaferinin 
tadını çıkaran Türkiye 
günlerce bunu 
konuştu, yazdı, 
okudu. Keriman 
Halis iki yıl sonra 
soyadı 
kanunu 

çıkınca kendisine Atatürk’ün verdiği 
ismi “Ece”yi seçti. Kâğıt ürünleri 
üreten Murtaza Sadık Kağıtçı da 
bu soyadından etkilenerek, her yıl 
çıkardığı ajandaya “Ece” ismini verdi. 
O ve onu izleyen birkaç yıl doğan kız 
çocuklarına Ece ismini vermek de 
moda oldu. 

Neredeyse bütün yarışmaların 
doğasında vardır, bütün yarışmalar 
şaibeleri de beraberinde getirir. 
Keriman Halis’in dünya güzellik 
kraliçesi seçilmesinde de iddialar 
ortalığa saçıldı. Bu iddialardan birinin 
jürinin oylama yapmadığı, kararı jüri 
başkanının alıp açıkladığıydı. Üstelik 
başkan oldukça tartışılan bir konuşma 

yapmış, “Bugün Hıristiyanlığın 
zaferini kutluyoruz, İslamiyet 

artık bitmiştir” demiş, bu da 
siyasi bir skandala neden 

olmuştu. Ancak bütün 
bunlar birer iddiadan 
ibaret kalacak, Keriman 
Halis de bu iddialarla 
ilgili soruların hiçbirini 

yanıtlamayacaktı. 
Keriman Halis iki kez 

evlendi, biri kız üç çocuğu 
oldu. Yaşamını bir “Ece” 
olarak 28 Ocak 2012’ye 
kadar sürdürdü. 99 
yaşında öldüğünde 
gazeteler bir kez daha 
ondan söz etti. Kimi 
fırsattan istifade Atatürk 
dönemini karaladı, kimi 
güzellik yarışmalarının 
arkasında yatan hesapları 
yazıp çizdi. 

Bu süre içinde Türkiye 
çok değişti elbette, güzellik 
algısı da. Güzelleşmek 

uğruna ölümcül derecede 
zayıflayanlar da var artık, 
saatlerini spor salonlarına, 
paralarını da kozmetik 

ürünlerine heba edenler 
de. Ama algılar öyle kolay 
değişmiyor, hâlâ nüfusun 

büyük bölümü için “Kaş göz, 
gerisi söz”… l

Fotoğraflar: 
CUMHURİYET GAZETESİ 
ARŞİVİ
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Piller hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Yararı tartışılmaz tabii, ama hem insan hem çevreye 
verdiği zarar da aşikâr. Ataşehir Belediyesi de çevreye olan duyarlılığını bir kez daha gösteriyor ve 

Ataşehirlilere “Pillerini getir, hediyeni götür” diyor. 

KAZANDIRAN PİLLER

Ataşehir Belediyesi çevreci bir 
projeye daha imza atıyor, 
evlerinizdeki fazla pillerinize 

hediye vermeyi teklif ediyor. Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten 
Kartal’dan piller hakkında doğru 
bilinen yanlışları ve “Kazandıran Atık 
Pil” kampanyasını dinliyoruz:

Ç
E

V
R

E

FATMA UÇAR Peki, radyasyon…
Bilinenin aksine piller radyasyon 

yaymaz. Zira piller bünyesinde 
radyoaktif metalleri barındırmaz. 
Piller içlerinde bir takım kimyasallar 
ihtiva eder. Zamanla bu kimyasallar 
pillerden akabilir. Özellikle akmış 
pillere çıplak el ile temas edilmemeli. 
Akmış piller toplama noktalarına 
elimize eldiven takılarak ayrı bir 
poşette atılmalıdır.

Pillerin hep tehlikelerinden söz 
ediyoruz da, bu pillerin çevreci 
olanları var mı?

Olmaz mı? Piller, şarj edilebilir ve 
edilemez olarak ikiye ayrılıyor. Bizler 
şarj edilebilir olanları çevreci piller 

olarak nitelendiriyoruz. Ayrıca 
bu pillerin ömrü, diğerlerine 
göre daha uzun. Tabii, ısı 
kaynaklarından uzak kullanmak 
koşuluyla.  

PİLİN ÜRETİM TARİHİ

Pil seçerken nelere dikkat 
etmeliyiz?

Markete gittiğimizde gıda ürünü 
alırken nasıl son kullanma tarihine 
bakıyorsak, pil alırken de bakmalıyız. 
Neticede pilin de bir kullanma ömrü 
var. Bazen promosyon ya da fiyatı 
uygun diye aldığımız piller bir süre 
sonra işe yaramaz halde elimizde 
kalabiliyor. Eğer şarj edilemeyen 
pil alıyorsak son kullanma tarihine, 
şarj edilebilen pil alıyorsak üretim 
tarihine bakmamız oldukça önemli.

Ülkemiz pillerin saklanması ve geri 
dönüşümleri konusunda ne kadar 
duyarlı?

Piller neden tehlikeli?
Kullanım ömrünü tamamlamış veya 

uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu 
kullanılamayacak duruma gelmiş atık 
pillerin kontrolsüz biçimde doğaya 
atılması, çevre kirliliğine yol açıyor. 
Pillerin içinde demir, çinko, mangan, 
nikel ve lityum gibi metaller ile çeşitli 
kimyasal bileşikler bulunuyor. Dolayısıyla 
bu kimyasalların kontrollü bir biçimde 
ortamdan uzaklaştırılması gerekiyor.
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Avrupa’da yapılan araştırmalarda 
bir ailenin evinde ortalama 129 adet 
pil kullanıldığı ve bu pillerin yaklaşık 17 
tanesinin boş olduğu tespit edilmiş. 
Yani, 17 boş pil evde tutuluyor, ne 
atılıyor ne de ilgili yerlere götürülüyor. 
Maalesef ülkemizde bu tür bir 
çalışma yok. Bizler bu istatistiklerden 
yola çıkarak Ataşehirlilere “siz de 
evinizde kaç adet pil kullanıldığını 
bulun” ve “evinizde hangi cihazların 
pille çalıştığını sıralayın” dedik. Bunu 
yapmamızdaki neden evlerinde 
kaç cihazda pil kullandıklarını ve bu 
pillerin aslında kaç tanesi bitmiş, ama 
geri dönüşüm kutularına gitmemiş 
olduğunu tespit etmek; ayrıca 
konuyla ilgili farkındalık yaratmaktı.

PİL TOPLAMA KAMPANYALARI

Peki, bunu başarabildiniz mi?
Piller çöp değildir ve dolayısıyla 

da çöpe atılmamalıdır mantığı 
ile kurulmuş TAP “Taşınabilir Pil 
Üreticiler ve İthalatçıları Derneği” ile 
ortaklaşa yürüttüğümüz kampanyalar 
sonucu Ataşehir’de bu farkındalığı 
yarattığımızı düşünüyorum. 2010 
yılında başlayan çalışmalarımızla her 
yıl İstanbul genelinde pil toplama 
kampanyalarında dereceye girdik ve 
rekor kırdık. 2014-2015’te de birinciliği 
üstlendik. 

Çevre kirliliğini engellemek için 
toplanan piller geri dönüştürülebiliyor 
mu?

Maalesef bugüne kadar bu atık 
piller geri dönüştürülmüyordu. 
Toplanan atık piller çevre kirliliği 
yaratmayacak şekilde yer altında 
veya yer üstünde inşa edilmiş 
betonarme yapıların içinde, düzenli 
katı atık sahalarında kontrollü 

biçimde depolama esasına göre 
TAP tarafından bertaraf ediliyor. 
Sonuçta piller içinde bulundurduğu 
kimyasallar nedeni ile tehlikeli 
atıklar ve biyokimyasalların akarak, 
çürüyerek toprağa karışması 
böylelikle engelleniyor. Geçtiğimiz 
günlerde İzmit’te pil geri dönüşüm 
tesisi kuruldu ama henüz daha 
faaliyete geçmedi. l

“Kazandıran Atık Pil” 
kampanyasının içeriği nedir?

Bizim önemli iki hedef kitlemiz var; 
çocuklar ve kadınlar. Erkeklerden 
umudu kesmiş durumdayız. Şimdiye 
kadar yaptığımız projelerde atık 
pil toplama kampanyalarında hep 
çocuklara yönelik çalıştık ve çocuklar 
üzerinde farkındalık yaratmak istedik. 
Bu yıl “neden bu çocukları yetiştiren 
kadınlar da bizlerle birlikte olmasın” 
dedik ve “Kazandıran Atık Pil” adlı bir 
kampanya başlattık. 

Peki, bu piller ne kazandırıyor?
3 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 

kadınlarımıza yönelik “Kazandıran 
Atık Pil” kampanyamızı başlatıyoruz. 
10 kilo atık pil getiren vatandaşımıza 
hediye veriyoruz. Hediyelerimiz 
çubuk blender, doğrayıcı, elektrikli 
Türk kahvesi makinesi, el mikseri 
ve kablosuz su ısıtıcısı. 10 kiloluk 
atık pilini toplayan ve belediyeye 
getiren Ataşehir’ de yaşayan 
vatandaşlarımıza bu hediyeleri 
vereceğiz. l

Kazandıran Atık Pil Kampanyası

Ayten Kartal
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İstanbul, kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle neredeyse tümüyle bir şantiye alanı. Eski binalar 
yıkılıyor, molozlardan çıkan tozlar kentin havasına karışıyor. Bu tozlar arasında biri var ki ölümcül 
sonuçlar yaratıyor: Asbest. Korunmak için, inşaatında asbestli çimento kullanılmış binaların özel 
ekiplerce aspestten temizlenmesi ve molozun güvenli bir şekilde yok edilmesi gerekiyor. Ataşehir 

Belediyesi halkın sağlığını düşünerek yıkımı yapılacak binalarda aspestin temizlenmesini zorunlu kıldı.

Kentsel dönüşüm 
kansere dönüşmesin!

Ataşehir Belediyesi, kentsel 
dönüşüm faaliyetlerinin 
artmasından yola çıkarak eski 

binaların yıkımı sırasında halk sağlığını 
tehlikeye atabilecek asbest gibi 
kanserojen maddelerin temizlenmesini 
zorunlu hale getirdi. Peki, asbest 
nedir, neden zararlıdır? Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü’nden Çevre 

Mühendisi Ozan Direk’ten konunun 
detaylarını dinliyoruz:

Asbest nedir?
Asbest; ısıya, aşınmaya, sürtünmeye 

karşı dayanıklı; ısıyı ve elektriği yalıtan, 
lifli yapıda kanserojen bir mineraldir. 
Yapılan araştırmalara göre bu 
mineralin pek çok alanda kullanıldığı 
ve kullanımının da 3500-4000 yıl 
öncesine dayandığı bilinmekte. 

Peki, bu mineral nerelerde ve hangi 
amaçla kullanılıyor?  

Özellikle 1930’lu yıllardan 
başlayıp, 1970’lere kadar çimentoya 
karıştırılarak tüm dünyaya yayılan 
asbest, ülkemizde de kamu 
binalarının ısı yalıtımları için fazlasıyla 
kullanılmış. İyi bir yalıtım malzemesi 
olmasından dolayı ağırlıklı olarak 
inşaat sektöründe, evsel içme suyu-
atık su hatlarında, tekstil, izolasyon 
malzemeleri, fren balataları ve hatta 
sigara filtrelerinin içeriklerinde dahi 
kullanıldığı tespit edildi.

DENİZ KARA
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Bizler bu mineral ile doğrudan 
temas ediyor muyuz?

Anadolu’nun kimi yerlerinde, kundak 
çağındaki çocukların altına kundak 
içi bezi yerine konulan, kuru, elenmiş 
ince toprak vardır, höllük... İşte bu 
yöntem ile büyütülen çocukların 
yaklaşık 30 sene sonra kansere 
yakalandıkları tespit edildi. Çünkü o 
topraklar asbestli. Çoğumuzun bildiği 
köylerdeki kerpiç evler de yine asbestli 
topraklardan yapılıyordu. Ayrıca şifa 
kaynağı olarak birçok evde tüketilen 
pekmezlerin yapımı sırasında içine 
koyulan toprakların da, Doğu Anadolu 
haricinde, asbestli olduğu bilinmekte.

Asbestin yıllarca bu kadar yaygın 
kullanılmasından sonra son günlerde 
gündeme gelmesindeki sebep nedir?

Kentsel dönüşümün yoğun olduğu 
ilçelerde, asbest tespiti yapılan 
binaların mevcudiyeti ve yıkımı 
esnasında ortaya çıkan tehlike insan 
sağlığını ciddi oranda etkiliyor. Asbest 
kullanımı, 2010 yılında ülkemizde 
yasaklandı. Fakat bu tarihten önce 
yapılan binaların yıkımı esnasında bu 
ölümcül tozun ortaya çıkma olasılığı 
oldukça yüksek.

ASBEST TEMİZLİĞİ ZORUNLU

Asbest, sağlığımıza zararlı mı?
Asbest, gerekli tedbirler alınmadan 

yıkılan binalarda lifsi tozlar olarak 
ortaya çıkıyor. Bu tozlar yıkımda 
çalışan işçileri, çevrede yaşayan 
yurttaşları doğrudan etkiliyor. Asbestli 
tozlar, solunum yoluyla akciğerlere 
ulaşıyor. Vücuda giren asbest akciğer 
kanseri, akciğer zarı kanseri, asbestoz, 
çermik hastalığı gibi tedavisi çok 
güç hastalıklara yol açıyor. Rüzgârla 
yayılarak daha geniş alanları etkileme 
olasılığı da bulunuyor. Sebep olduğu 
hastalıklar içerisinde en sık karşılaşılanı 
asbestoz hastalığı. Akciğer zarında 
yaralara neden olan bu hastalığın 
en can alıcı noktası ise belirtilerinin 
ancak 10-20 yıl sonra ortaya çıkması. 
Mesela önümüzdeki 30 yıl boyunca 
gelişmiş ülkelerde, endüstriyel asbest 

teması sonucu 500 bin kişinin kanser 
nedeniyle hayatını kaybedeceği 
tahmin ediliyor. Bunlar ciddi sonuçlar.

Tehlike saçan bu mineral için 
Ataşehir Belediyesi ne gibi tedbirler 
alıyor?

Belediye Meclisi’mizin 10.02.2017 
tarihinde aldığı karar doğrultusunda, 
binasını yıkmak amacı ile belediyemize 
başvuran vatandaşlarımız için, yıkmak 
istedikleri binada asbest araştırması 
yaptırmak, yıkım sırası ve sonrasında 
oluşabilecek her türlü atığın nasıl 
bertaraf edileceğine dair ‘Tehlikeli 
ve Tehlikesiz Atık Yönetim Planı’ 
oluşturmak zorunlu hale getirildi. 
Yıkımı yapılacak binalar için “asbestten 
ve zararlı atıklardan temizlenme” şartı 
getiren belediyemiz, gerekli koşullar 
sağlanmadan yıkım izni vermiyor.

Alınan bu önlem doğrultusunda 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
olarak sizler nasıl bir yol izliyorsunuz?

Bizler, yapılarda asbest içeren 
yapı elemanlarının tespit edilmesi 
için numune alınmasını sağlıyoruz. 
İncelenen numunelerde asbeste 
rastlanması halinde, yönetmeliklere 
uygun bir şekilde bertaraf edildiğine dair 
evrak ve raporları kontrol edip, yıkım 
sırasında ve sonrasında oluşacak her 
türlü atığın yönetmeliklere uygun olarak 
geri dönüşüme kazandırılabilmesi için 
denetlemeler yapıyoruz. 

Ozan Direk

Yıkım için müracaat edilen binalarda 
asbest tespit edildiyse nasıl bir yol 
izleniyor? 

Binada asbest içeren malzemeye 
rastlanması halinde, asbest söküm 
firması tarafından Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na yapılan başvuru sonucu 
izin çıkması halinde, asbest söküm 
uzmanı ve asbest söküm elemanı ile 
birlikte işlem yapılacak alan karantinaya 
alınıyor ve sökümü gerçekleştiriliyor. 
Sonrasında asbestli malzeme gene 
yönetmeliğe uygun olarak paketleniyor 
ve asbest içeren atıkların bertarafı ile 
ilgili yetkilendirilmiş kuruluşların alması 
için uygun bir yerde bekletiliyor. Daha 
sonra bu firmalara ait özel donanımlı 
araçlar tarafından alınarak bu atıklar 
yok ediliyor.

ÖNCE VATANDAŞIN SAĞLIĞI

Bu karar ile ne hedefleniyor?
Binaların yıkılması sırasında 

havaya karışma olasılığı ve solunması 
ihtimali çok yüksek. Belediyemiz 
tarafından alınan karar da halk sağlığını 
tehdit eden bu mineralin bertarafı 
noktasında çok anlamlı. Ankara Büyük 
Şehir Belediyesi sınırları içerisinde 
bulunan ve yaklaşık 350 ton asbestli 
malzeme içeren binanın skandal 
bir kararla yıkımına izin verilmesi 
henüz hafızalarımızda tazeyken, 
belediyemizin bu kararı çevre ve halk 
sağlığına verdiği önemin çok anlamlı 
bir ifadesi.

Asbest, Ataşehir’de halk sağlığını 
tehdit edecek boyutta mı?

Şimdiye kadar yaptığımız 
denetimlerde, yüksek miktarda 
asbest içeren yapılara rastlamadık. 
Ataşehir’de kentsel dönüşümün 
başlayacağı yeni mahalleler ile birlikte 
inşaat faaliyetleri de her geçen gün 
artmakta. Asbest miktarı ne kadar 
az olursa olsun vereceği zararların 
büyüklüğü sebebiyle, tespiti ve 
bertarafı noktasında yoğun bir dikkat 
ve kontrol gerektirdiğinin bilincindeyiz. 
Bizler için vatandaşın sağlığı her 
şeyden önce gelir. l



Şırnak, Tunceli ve Muş... Başarı 
için ne şehir, ne de büyük 
okullara ihtiyaç olmadığını, 

imkânsızlıklar içinde de sadece azim 
ve çalışmayla nelerin başarılacağını 
bir kez daha ispatlayan 16 öğrenci, 
Ataşehir Belediyesi tarafından 
İstanbul’a davet edildi. Belki 
de birçoğu ilk defa İstanbul’a 
geliyor, denizi görüyordu. Hatta 
içlerinden biri “dizilerdekinden 

bile güzelmiş” dedi yelkenli ile 
denizi keşfederken. 14 Haziran’da 
başlayan programlarında ilk kez 
beyazperde ile de tanıştılar ve çok 
eğlendiler. TEOG sınavı stresini, 
bowling oynarken labutlardan 
çıkardılar, birbirlerine bir kez daha 
rakip oldular. Yaşadıkları her anı 
görüntüleyen öğrenciler gezinin 
son gününde akvaryum ve lunapark 
heyecanını tattı. Dört günlük 
İstanbul ziyareti ile ödüllendirilen 
öğrencilerin hikâyelerini 
kendilerinden dinliyoruz... l
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Aleyna, Berdan, Deniz, Rojhat, Mehtap ve Yasin… Hepsi de 
Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavında 

tüm soruları doğru yanıtlayarak büyük bir başarıya imza attı. 
Ataşehir Belediyesi de bu başarıya duyarsız kalmayarak, 

öğrencileri dört gün İstanbul’da misafir ederek ödüllendirdi.
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Doğu’nun 
başarı rüzgârı 

Ataşehir’de esti
Şırnak Cizre’ye bağlı Kurucu Köyü’nde 

yaşıyorum. 11 kardeşiz; yedi kız, dört 
erkek… Ben altıncıyım. Bizim köyde 
imkânlar çok kısıtlı, ama bu bir kaçış 
değil. Babam biz okuyalım diye çok 
fedakârlık yaptı. Ablamın biri avukat, 
bir ağabeyim tıpta, diğeri hukukta 
okuyor... Bizler okumak için her gün 
kilometrelerce yol yürüyoruz, karda, 
kışta ve yazın sıcağında… Bizlerin 
okumaktan başka çaresi yok çünkü 
yazın Bodrum’a mevsimlik işçi olarak 
giden ağabeylerimin dışında evimizde 
çalışan yok. Ben ne babamın ne de 
bizim için çalışan ağabeylerimin yüzünü 
kara çıkarmamak için Nobel alabilecek 
bir bilim insanı olmak, bu sayede de 
bütün dünyayı görmek istiyorum. l

Cizre’den geldim. Yedi kardeşiz. Dört 
erkek, üç kız… Babam bir kargo 

şirketinde çalışıyor. Ben İstanbul’da 
okuyup Cizre’ye döneceğim. Orada 
Cizrelilere hizmet etmek istiyorum. 
Bizim oralar biraz tehlikeli olsa da 
çok güzel yerler. Kırmızı Medrese 
var mesela, her fırsatta kitaplarımla 
kendimi orada bulurum. l

Ben Rojhat Yümlü

Ben Mehtap Bağlan

SİMAY GÖZENER
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Ben Yasin Özçelik, Muş, Varto’dan 
geldim. Sekiz kardeşiz, dört kız, dört 

erkek… Evimiz okula uzak olduğundan 
ben yatılı okuyorum, pansiyonda 
kalıyorum. Ailemden ilk ayrıldığımda 
çok zorlanmıştım, hatta ilk gün o moral 
bozukluğuyla duvarları yumrukladığım 
için öğretmenimden dayak yemiştim. 
İki haftada sadece iki gün gidebiliyorum 
ailemin yanına. Gittiğimde de babama 
yardım ediyorum, ama yaz geldi mi 
bütün yük bende. Sütü, yoğurdu, peyniri 
hep biz yaparız. Ben kendimi hem şanslı 
görüyorum hem de şanssız… Çünkü 

Ben Deniz Gültekin, Tunceliliyim. Üç 
kardeşiz. Belediyede memur olan 

babam, kasımdaki TEOG sınavından 
bir gün önce, ihraç edildi. Annem 
bulaşıkçılık yapıyor. Onun kazancı 
ile geçiniyoruz. Çok zor günlerdi, 
ama ben her zaman babam ile gurur 
duydum. Geceleri iki buçuğa kadar 
çalışmamın sebebi de ilerde onları rahat 
yaşatabilmek. Memleketimi seviyorum 
ama imkânları kısıtlı. Burada rahatlıkla 
ulaşabildiğiniz hiçbir şey orada yok. 
O sebeple İzmir’de, adım gibi denizin 
yanında okuyup doktor olacağım. l

Ben Berdan Karataş. Tunceli, 
Çemişgezekliyim. Bizim orada 

Keman Barajı var, ama deniz bir 
başkaymış, çok sevdim. Başarımdaki en 
büyük şansım öğretmenlerimdi. Bizlere 
anne-baba gibi davrandılar, hafta 
sonları dahi para almadan özel ders 
verdiler, hiç bıkmadan usanmadan… 
Okuldan üçte çıkar babama yardım 
etmek için hayvanları otlatmaya 
götürürüm, kitaplarımla birlikte. 
Çemişgezek çok sıcak olur, o havada 
hayvanları otlatmak işkence gibidir. Ya 

Ailem için başardım

ağabeyim de çok başarılıydı fakat babam 
hastalanınca okulunu bırakmak zorunda 
kaldı. Ben hem kendim hem de ağabeyim 
için okuyacağım. Bizim oralarda çocuklar 
daha bir azimli çünkü başka şansları 
yok. Ben de okuyup, doktor olacağım, 
cerrah… Hep ailem için başaracağım. l

İstanbul’da okuyacağım

hayvanların peşinde ya da diplomalı bir 
hayatım olacaktı. Ben okumayı seçtim, 
tek kurtuluşum buydu. İstanbul’a ilk kez 
geldim, çok sevdim. Burada okuyup, 
doktor olacağım. l

Babamla gurur duyuyorum

Aleyna Yıldız Muş’un 
Sazlıca Köyü’nden. Üç 

kardeşi olan Aleyna’nın en 
büyük şansı okulunun evlerine 
yakın olması, şanssızlığı 
ise okulda bazı derslerin 
öğretmensiz geçmesi. “Küçük 
yaşta evlenmek zorunda 
kalmamak için okumaktan 
başka çarem yoktu” diyor 
Aleyna “Geçen sene 15 yaşında 
bir arkadaşım, 30 yaşında 
biriyle evlendirildi.” Çatısı 
aksa da, duvarları dökülse de, 
okumayı, okulunu seviyor. En 
büyük destekçisi ise annesi, 
çünkü o da erken evlendirilen 
çocuklardan. “Sık sık kesilen 
elektrik yüzünden el feneri ile 
ders çalışmak ya da birkaç ay 
sonra tercih edeceğim lisede 
yatılı kalmak beni korkutmadı, 
korkutmuyor” diye ekliyor 
Aleyna “Her şeye katlanıp 
okuyacağım.” 

Bize bu imkânı veren 
Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi’ye sonsuz 
teşekkür ederim. l

Okumaktan 
başka çarem yok
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Ataşehir Belediyesi seyahat ederken keyifli vakit geçirmeniz ve kitapların büyülü dünyasına dâhil olmanız 
için “Bu Takside Kitap Var!” kampanyası başlattı. Kitaplar arasında roman da var, şiir ve kişisel gelişim de.

Bir arkadaşınızla buluşmak 
için dışarı çıktınız ya da iş 
görüşmesine gidiyorsunuz, belki 

de uçağa yetişmeye çalışıyorsunuz. 
Bir taksiye bindiniz. Tam zamanında 
gidebilecek miyim, diye düşünürken; 
yolu izleyip taksi şoförü ile havadan 
sudan sohbet ettiniz. Sonra hatta bir 
de sosyal medyada eski sevgilinizi 
stalklarken buldunuz kendinizi… Bir 
yandan telefonunuzun şarjı bitmek 
üzere bir yandan da yapacak bir şey 

yok diye canınız sıkılıyor. Tam da bu 
sırada, eğer şanslı iseniz Ataşehir 
Belediyesi’nin “Bu Takside Kitap Var!” 
kampanyası ile karşılaşabilirsiniz. 
Yolculuğunuza arkadaşlık edecek, 
belki de sizi başka dünyalara 
götürecek kitap o takside karşınıza 
çıkabilir.

Ataşehir Belediyesi yepyeni bir 
kampanya ile kültür- sanata verdiği 
önemi bir kez daha ortaya koydu. Kitap 
okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, 
kitapları elden ele, nesilden nesile 
ulaştırmak için “Bu Takside Kitap Var” 
kampanyasını başlattı. 

SİNEM ŞAHİN KAHRİMAN
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Taksiye bineceğim zaman acaba 
kaç dakikada gideceğim yere 

ulaşırım diye kaygılanırken şimdi ise 
bugün takside hangi kitap karşıma 
çıkacak diye heyecanlanıyorum. “Bu 
Takside Kitap Var” kampanyası ile 
İstanbul trafiği benim için keyifli bir 

hal aldı. Artık günlük koşturmanın 
içerisinde daha çok kitap okuyacak 
vaktim oluyor. Ayrıca ülkemizde kitap 
okuma oranları bu kadar düşükken, bu 
kampanyanın 7’den 70’e herkesi kitap 
okumaya teşvik edeceğine inanıyorum.  
Teşekkürler Ataşehir Belediyesi… l

31 yıldır taksicilik yapıyorum. 
Her gün İstanbul trafiğinde 

çok zaman harcıyorum. Bir yandan 
trafik stresi bir yandan yolcuları 
gideceği yere yetiştirme telaşı… 
Bunaldığım zamanlar elbette oluyor. 
Bir de yolcular sıkıldığı için muhabbet 
etmeye başlarsa görün cümbüşü… Kimi 
zaman keyifli bir sohbet bazen de niye 
bu yoldan geldik şuradan gitseydik 
daha iyi olmaz mıydı sitemleri… Yol 
bitmiyor ama çoğu zaman benim pilim 
bitiyor! Şimdi Ataşehir Belediyesi’nin 
“Bu Takside Kitap Var” kampanyası 
başladı ve taksilerimiz kütüphaneye 
dönüştü. Yolcularıma bu kampanyayı 
anlattığımda önce büyük şaşkınlık 
yaşıyorlar. Daha sonra heyecanla 
bir kitap seçiyorlar kendilerine. 
Gideceğimiz yere ulaştığımızda hem 
bana hem de Ataşehir Belediyesi’ne 
teşekkür ediyorlar. Artık yolcularım 
keyifle kitap okurken ben de pürdikkat 
yoluma bakıyorum. l

Taksiye kütüphane geldi

Fikri Sevindik / Taksi şoförü

Ayşe Aydın / Yolcu
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Belediye bu yılın ilk aylarında “Bir 
kitap, bir bilet” kampanyasıyla 8. 
Ataşehir Tiyatro Festivali’nde 6 bin kitap 
topladı. Bu kitapların büyük bir bölümü 
Anadolu’nun dört bir köşesindeki 
okullara bağışlanırken bir kısmı da 
ilçede kurulan sokak kütüphanelerine 
konuldu. Bununla kalınmadı, Ataşehir 
Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü bu kez de vatandaşların 
trafikte geçirdiği zamanı, en anlamlı 
şekilde değerlendirmeleri için ilçedeki 
tüm taksileri, birer mini kütüphaneye 
çevirdi. Farklı kültür ve yaş gruplarına 
hitap eden bu kitapları, yolcular 
seyahatleri süresince okuyor ya da 
yanında götürüyor. Kitabı okuduktan 
sonra da isterse daha çok kişiye ulaşsın 
diye başka bir taksiye bırakıyor.

Özellikle çocukların ve gençlerin 
ilgi alanlarına dokunarak onlara 
kütüphaneyi sevdirmeyi ve okumaya 
özendirmeyi amaçlayan bu 
kampanyada; edebiyat, kişisel gelişim, 
şiir vb. birçok türden kitap vatandaşlarla 
buluşuyor. Bez çantaların içine 
konularak taksilerin ön koltuklarının 
arkasına yerleştirilen kitaplar okurlarına 
ulaştıkça, taksi kütüphanelere belediye 
tarafından yenileri ekleniyor. l

İşlettiğim kafeye acil malzeme 
almam gerekiyordu. Eminönü’ne 

gitmek için bir taksiye bindim ve 
gözüme ön koltuğun arkasında 
asılı, üzerinde “Bu Takside Kitap 
Var!” yazılı çanta takıldı. Bu çanta 
içerisinde sevdiğim yazarların 
kitaplarını görünce şaşırıp şoföre 
bunun ne olduğu sordum. Ataşehir 
Belediyesi’nin yeni kampanyası 
olduğunu ve bu kitapların 
biz yolcuların okuması için 
konulduğunu öğrendim. Üstelik 
bu çantanın içerisinde kitapların 
yanı sıra Ataşehir Ekspres dergisi, 
kolonya ve akşam saatlerinde 
rahat kitap okunması için bir de 
el feneri bulunuyordu. Köprü 

trafiğinden hiçbir şey anlamadan 
yolculuğum sona erdi, fakat ben 
kitabı bitiremedim. Şoför kitabı 
alabileceğimi söylediğinde çok 
mutlu oldum. Üstelik geri getirme 
mecburiyetimin olmadığını da 
belirtti. 

Fakat ben Ataşehir 
Belediyesi’nin bu güzel 
çalışmasını desteklemek için 
kitabı o akşam bitirip ertesi 
gün taksi durağına götürdüm. 
Bu kitapların başka yolculara 
ulaşması beni daha çok mutlu 
edecek. Ataşehir Belediyesi’ne 
bu anlamlı kampanyayı başlattığı 
için çok teşekkür ediyorum. İyi ki 
Ataşehirliyim! l

21 yıldır taksi şoförlüğü 
yapıyorum. “Bu Takside 

Kitap Var” kampanyası meslek 
hayatım boyunca gördüğüm 
en başarılı çalışma… Yolcularım 
taksimde adeta keyifli bir 
serüvene yolculuk yapıyor. Ben 

de onların yüzlerinde gördüğüm 
memnuniyet ifadesi ile çok 
mutlu oluyorum. Ayrıca durakta 
beklerken okuduğum kitapları 
yolcularıma da öneriyorum. Bu 
güzel çalışmada emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. l

Uluslararası Yayıncılar Birliği 2016 
verilerine göre, Türkiye’de kişi 

başına 8.4 kitap düştü. TÜİK verilerine 
göre, kitap okumak Türk insanının 
ihtiyaç listesinde 235. sırada. Kitap 
okumaya ayırdığımız süre günde 
ortalama sadece 1 dakika.

l Türkiye’de 100 kişiden sadece 4 kişi 
kitap okuyor. 

l Dünyada kişi başına kitap 
harcaması 1.3 dolar iken Türkiye’de ise 
çeyrek dolar.

l Çocuklara kitap hediye edilmesi 
sıralamasında Türkiye 180 ülke 
içerisinde 140. sırada.

Türkiye’de okuma oranı

Necmi Zengin / Taksi şoförü

İsmail Çarkçı / Yolcu
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Dünya açlıkla mücadele ederken, her gün tonlarca gıda çöpe 
gidiyor. Üç genç hem gıda israfını önlemek hem de ihtiyaç 
sahiplerine ulaşabilmek için bir online platform olan “Fazla 
Gıda”yı kurdu. “İnsan İçin Gıda” sloganıyla yola çıkan oluşum, 
şirketlerle gıda bankaları arasında köprü işlevi görüyor.

Hem iklim değişikliğine neden 
olan karbondioksit salınımına 
engellemek hem de ihtiyaç 

sahiplerine ellerini uzatmak için 
kurulmuş olan Fazla Gıda “İnsan 
İçin Gıda” sloganıyla yola çıkmış. 
Berat İnci, Arda Eren ve Olcay 
Silahlı’nın pilot bölge olarak seçtikleri 
Ataşehir’den başlayarak tüm dünyada 
ihtiyaç sahiplerine derman olmayı 
gaye edindikleri iş modelini, kurucu 
ortak Berat İnci’den dinliyoruz:

Fazla Gıda nasıl doğdu?
Fazla Gıda iklim değişikliği ile 

mücadele etmek amacıyla kuruldu. 
Gıda bağışından biyogaz, biyodizel 
elde edimine kadar uzanan geniş bir 
çerçevede iş ortaklarımıza 360 derece 
çözümler sunarak fazla gıdaların etkin 
bir şekilde yönetilmesini sağlıyor, 
işletmelerin de finansal zararlarını 
azaltarak herkesin kazandığı bir 
model ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. 
Ülkemizde ve dünyada 
üretilen gıdaların yüzde 
30’u çöpe giderken, 
her yedi kişiden birinin 
açlık ile mücadele 
etmesi sebebiyle 
önceliğimizi 
“İnsan için 
Gıda” olarak 
belirledik.

Bir işten 
ziyade 
içinde sosyal 

sorumluluğu da barındıran bu 
sistemin işleyişinden bahseder 
misiniz?

Günlük sebze-meyve, süt 
ürünleri gibi gıda ürünleri ile 
temizlik malzemeleri stoğu 
oluşan firmalar, son kullanma 
tarihi gelmemiş ve besin değerleri 
yerinde olan fakat kalite standartları 
sebebiyle satılamayan gıdaları için 
sistemimizde kendilerine özel olarak 
açılan hesaplarına girerek bağış ilanı 
oluşturuyor. Bağış vermek isteyen 
firmaların girdikleri ilanlar sistemimiz 
tarafından en yakındaki bağış olarak 
yapılan gıda maddelerini ihtiyaç 
sahiplerine dağıtmak amacıyla 
kurulan gıda bankalarının hesaplarına 
yönlendiriliyor. Firmalardan gelen 
ilanları görüntüleyen, gıda bankaları 
teslim alacakları saatleri belirleyerek 
ilanlara başvuruda bulunuyor ve 
ürünleri teslim alıyorlar. 

Peki, sisteminize giren gıdaların 
insan sağlığına uygun olup olmadığı 
nasıl tespit ediliyor?

Bağış ürünlerinin besin 
değerlerinin korunması 
ve insan sağlığına 
uygunluğu için firmalara 

sürekli gıda bağışı 
eğitimleri veriyor 
ve denetlemeler 
yapıyoruz. Ürünler 
gıda bankasına 

ulaştığında kabul 
edilmeden önce 

gıda uygunlukları 
kontrol ediliyor. 

FATMA UÇAR
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Fazla gıda çöp olmasın

Berat İnci (Fotoğraflar: MELİKE ŞENGÜL) Arda Eren ve Olcay Silahlı.
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Bu sistemin dünyada örnekleri var 
mı?

Bizim yaptığımıza benzer bir bağış 
sistemi Amerika’da Spoiler Alert ve 
Fransa’da da We are Phenix isimli 
kuruluşlar tarafından uygulanıyor. 
Bizi bu oluşumlardan ayıran tarafımız 
ise misyonumuzu Gıda Kazanım 
Hiyerarşisi’nin tüm basamaklarına 
360 derece çözümler üretmek olarak 
belirlememiz.

Ülkemiz, Fazla Gıda olarak 
hedeflerinize ulaşmak için doğru ve 
etkin bir saha mı? 

Misyonumuz gıda atığını global 
alanda azaltmak, fakat bu yolda 
ilerlerken kendi ülkemizdeki ihtiyaç 
sahiplerine ulaşabilmek ve halkımıza 
fayda sağlamak istiyoruz. Gıda 
bankacılığı konusunda da Türkiye 
son yıllarda çok önemli yol kat etti. 
Biz, ülkemizin her ilçesinde gıda 
bankalarının kurulmasında ve ihtiyaç 
sahiplerine gıda ve diğer temel 
ihtiyaçların temin edebilmesinde 
katkıda bulunabilmek istiyoruz. 
Tüzüklerinde gıda bankacılığı yapma 
yetkisi içermeyen derneklere ve 
belediyelere ulaşarak onları teşvik 
ediyor ve danışmanlık sağlıyoruz. 

500 TONLUK GIDA BAĞIŞI

Peki, gıda bağışında bir yıllık 
hedefiniz nedir?

Operasyonlarımız Şubat 
2017 itibariyle Ataşehir Eğitim, 
Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 
katkıları ile başladı ve üç 
ayda sistemimiz üzerinden 30 
tondan fazla gıda bağışı yapıldı. 
Yıl sonunda şu anki ivmeli 
büyüyüşümüzün devam etmesi 
ile beraber 500 tonluk gıda 
bağışına ulaşmış olacağımızı 
düşünüyoruz. İlerleyen aylarda gıda 
bankalarına sağladığımız bağışları 
ve aktif olduğumuz bölgeleri 
arttırarak öncelikle Ataşehir ve diğer 
ilçelerimizde temel ihtiyaç yardımı 
alamayan insanımız kalmamasını 
amaçlıyoruz.

Ataşehir’in pilot bölge seçilmesinin 
nedeni nedir?

Ataşehir Belediyesi’nin gıda 
atığı konusundaki hassasiyeti ve 
ihtiyaç sahiplerine ulaşarak Ataşehir 
halkının refahını arttırmak için 
gösterdikleri yoğun çaba bizim 
misyonumuzla oldukça paralel 
ilerliyor. Ayrıca aşevlerinde verilen 
sistematik ve büyük çaplı hizmetler 
operasyonlarımızı başlatmamız ve 
bağışlarımızın etkin kullanımı için bir 
fırsat niteliği taşıyordu. Sürdürülebilir 
olması gereken bu süreci sağlıklı 
yürütebilmek için Ataşehir Belediyesi 
ve dernekleri ile çalışmamız 
gerektiğini fark ettik ve projeyi 
sunduğumuzda olumlu bir dönüş 
ile çok kısa bir sürede aksiyon aldık. 

Ayrıca müşterimiz olan Türkiye’nin 
önde gelen market zincirlerinin genel 
merkezlerinin yakın olduğu ve pilot 
bölge oluşturmaya uygun gördüğü 
mağazaların Ataşehir bölgesinde 
olmaları da önemli bir etken. Beraber 
çok güzel bir yola çıkarak kısa sürede 
çok sayıda ihtiyaç sahibi Ataşehirli’nin 
ihtiyaçlarına cevap verdik. 

Ataşehir Belediyesi ile ortak 
yürüttüğünüz bir proje var mı?

Ataşehir Belediyesi ile dört aydır 
beraber yürüttüğümüz gıda bağışı 
projesi her geçen gün daha fazla 
market zincirinin de sisteme dâhil 
olması ile oldukça geniş çaplı bir 
pozitif etki yaratıyor. Sosyal market 
ve aş evlerine sağladığımız gıda bağışı 
katlanarak artıyor. Ayrıca Ataşehir 
Belediyesi’nin yakın zamanda açacağı 
Türkiye’nin en büyük sosyal marketi 
ülkemiz için oldukça önemli bir 
kilometre taşı ve örnek niteliğinde 
olacaktır. Bizim amacımız bu sosyal 

marketin raflarını her daim dolu 
tutmak ve bölgede ihtiyaç sahibi 
insanımıza bir nebze de olsa katkı 
sağlamak.

Gıda marketlerden sonraki 
adımınız nedir? 

Amacımız gıda atığı olan 
tüm kurumların atık oranlarını 
minimuma indirmek. Bunun en 
önemli basamaklarından biri 

tabii ki ihtiyaç sahiplerine 
yardım etmek. Bunun yanında 
gıda atığının önüne geçmek 

için geri dönüştürme, biyodizel 
elde etmek ve gübreleştirme 

gibi pek çok seçenek var. 
Bu basamaklara geçmek 

için öncelikle insan 
tüketimine uygun gıda 
atıklarını kurtarmayı 
amaçlıyoruz. Gıda bağışını 

geniş bir coğrafyada 
sürdürülebilir hale 
getirmenin ardından 
üreticilerin ve dağıtıcıların 
da sisteme dâhil edilmesi 
için çalışmalarımız hızla 
devam ediyor. l
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Bronzlaşma sevdası ve 
peşimizdeki tehlike

Yaz geldi, deniz sezonu açıldı. 
Bronzlaşmak isteyenler kendini 
güneşin kucağına bıraktı. Kimileri 

biraz daha yanayım diye faktörüne 
bakmadan eline geçen yağı sürerken, 
kimi de en pahalı kremin en koruyucu 
olduğuna inanıyor, ama en iyisi bu işin 
uzmanına sormak. Biz de güneşten 
korunmanın yollarını Deri ve Zührevi 
Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Serap 
Utaş’den dinliyoruz:  

Güneş kremi kanserden korur mu? 
Deri kanserlerinin önlenebilen risk 

faktörlerinin başında güneşe korunmasız 
maruz kalmak gelir. Özellikle çocukluk ve 
ergenlik dönemindeki güneş yanıkları, 
ileride gelişebilecek deri kanserleri 
açısından çok risklidir. Güneşten 
koruyucuların düzenli olarak kullanılması 
ile bazı deri kanseri öncüsü durumlar 
ve deri kanserleri önlenebilmektedir. 
Düzenli kullanım ayrıca derinin yaşlanma 
belirtilerini de önler.  

Doğru güneş kremi hangisidir?
Doğru güneş kremi seçimi, hastanın 

yaşına ve deri tipine göre yapılmalıdır. 
Bebeklerde ve gebelerde fiziksel 
filtre içeren güneşten koruyucular 

kullanılmalıdır. Fiziksel 
güneşten koruyucular 

deriden emilmezler 
ve güneş ışınlarını 
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Fazla güneşe maruz kalmanın cilt kanserine neden olduğu konusunda bütün uzmanlar 
hem fikir. Güneşe çıkmadan önce mutlaka koruyucu kullanılmasını tavsiye ediyorlar. 
Peki, biz bu tavsiyelere ne kadar kulak asıyor, cildimizi ne kadar koruyabiliyoruz? 
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Serap Utaş “güneşten koruyucular, dışarı 
çıkmadan 30 dakika önce sürülmeli, 2-4 saatte bir de yenilenmelidir” diyor.

yansıtarak etki gösterirler. Açık tenli, 
renkli gözlü, sarışın veya kızıl-çilli 
deri yapısına sahip kişilerin daha 
yüksek koruma faktörlü koruyucular 
kullanması gerekir. Derinin kuru, 
yağlı veya hassas ya da akne eğilimli 
olmasına göre koruyucu seçilmelidir. 

Cilt tiplerine göre koruyucu seçimi 
nasıl olmalı?

Cildi yağlı olanlar jel veya yağsız 
ve su bazlı ürünleri, cildi kuru olanlar 
krem bazlı ürünleri seçebilir. Vücut 
korumasında ise sprey ürünlerin 
kullanımı daha pratik olabilir. Suya 
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dayanıklı ürünler, terleme halinde 
ve suda etkilerini daha uzun süre 
devam ettirebilir. Güneşten koruyucu 
seçerken hem UVA hem de UVB 
ışınlarına karşı koruma sağlayan 
geniş spektrumlu ürünler seçilmelidir. 
Ortalama güneş alan bölgelerde kış 
aylarında SPF (güneşten koruma 
faktörü) 15 kullanımı yeterliyken, yaz 
aylarında en az 30 koruma faktörlü 
kremler kullanılmalıdır. 

Koruyucuları ne zaman ve ne 
sıklıkta uygulamak gerekir?

Güneşten korunmada özellikle 
güneş ışınlarının en dik olduğu saatler 
olan 10.00-14.00 arasında güneşten 
kaçınmaya dikkat etmeliyiz. Dışarıda 
olduğumuz saatlerde de daima 
gölgede durmak tercih edilmelidir. 
Yalnızca açık ve güneşli havalarda 
değil, bulutlu ve kapalı günlerde de 
ultraviyole (UV) ışınlarının yüzde 
80’i dünya yüzeyine ulaşır. Normal 
pencere camının UVB’yi geçirmediği, 
ancak UVA ışınlarının geçmesine engel 
olmayacağı unutulmamalıdır.

Peki, nasıl kullanılmalılar? 
Güneşten koruyucular, dışarı 

çıkmadan 30 dakika önce sürülmeli, 
2-4 saatte bir yenilenmelidir. 
Denizde, suda uzun süre kalınacağı 
dönemlerde suya dayanıklı formüller 
tercih edilmelidir. Güneşten 
koruyucular yüzme, aşırı aktivite ve 
havlu ile kurulanma sonrası tekrar 
uygulanmalıdır. Özellikle yüze 
uygulanacak koruyucu kabaca, çay 
kaşığının üçte biri kadar olmalıdır. Bu 

Vücudumuzda D vitamini 
üretiminin büyük bir kısmı güneş 

ışınlarıyla olur. Teorik olarak “yüksek 
koruma faktörlü koruyucu kremler 
vücudun tüm güneş gören alanlarına 
düzenli ve yeterli miktarda her gün 
uygulandığında D vitamini eksikliği 
olabilir” gibi gözükmekteyse de 
genellikle güneş koruyucu kremler 
günlük hayatta bu şekilde tüm 

güneş gören alanlara, üstelik yeterli 
miktarda uygulanmıyor. Çoğu 
zaman uzun saatler güneşte kalınan 
tatil dönemlerinde kullanılıyor. Bu 
durumda da D vitamini eksikliğine 
neden olmuyorlar. Sadece yüz ve 
el sırtlarının güneşe günde 10-20 
dakikalık maruziyeti, düzenli güneş 
koruyucu kullanılsa dahi en yüksek D 
vitamini üretimini sağlar. Bronzlaşma 

ise D vitamini üretimini azaltır. Artan 
yaşla birlikte deriden D vitamini 
sentezi ileri derecede azalır. Bütün 
bu sebeplerden dolayı, D vitamini 
eksik olduğu takdirde, sentezi 
için kansere yol açabildiği kesin 
olarak bilinen güneş ışınları yerine, 
dışarıdan D vitamini desteği alarak 
bu eksiğin giderilmesi daha mantıklı 
görünmektedir. l

Çocukluk çağında, bir ya da 
daha fazla su kabarcıklı 

güneş yanığı, kişinin melanom 
denilen bir tip deri kanseri 
geliştirme olasılığını iki 
kattan fazla artırır. Kişiler tüm 
yaşamları boyunca alacakları 
toplam UV’nin yüzde 50’sine 
hayatlarının ilk 20 yılında 
maruz kalmaktadır. Bu nedenle 
özellikle çocukların güneşten 
korunması, ileri yaşlarda 
gelişebilecek deri kanserlerinin 
önlenmesi açısından çok 
önemlidir. Altı aydan küçük 
bebeklerin uzun süreli direkt 
güneşten korunması, altı 
aydan sonra ise yüksek koruma 
faktörlü ürünlerle korunmaları 
gerekir. l 

Bronzlaşma, D vitamini üretimini azaltır

Ço
cu

kl
ar

ın
ız

ı g
ün

eş
te

n 
ko

ru
yu

n

miktarın dörtte biri sürüldüğünde, 
ürünün koruyuculuğu sekiz 
kat düşmektedir. Güneşten 
koruyucular, güneşte kalma süresini 
uzatabilmek için kullanılmamalıdır. 

Güneşten koruyucuların 
faydalarının yanında herhangi bir 
zararı var mıdır?

Güneşten koruyucu ürünler 
bazen alerjik, fototoksik ve 
fotoalerjik temas egzamalarına 
neden olabilirler. Mikronize veya 
nanopartiküllü olmayan çok 
kalın-kapatıcı fiziksel güneşten 
koruyucular ise ter kanallarını 
tıkayarak isilik, kıl kökü iltihabı veya 
akneye neden olabilirler. Kimyasal 
filtre içeren koruyucuların kanser 
yaptığına dair kanıtlanmış veri 
yoktur. l
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Meslek seçimi, 
hepimizin hayatında 
yer alan en 

önemli yol ayrımlarından 
birisi. Bu derece önemli 
bir kararın ise ne yazık ki 
hayata ve kendimize dair 
farkındalığımızın istendik 
seviyeye ulaşmadığı genç 
yetişkinlik döneminde 
veriliyor olması, alınacak 
kararlardaki riski daha da 
arttırmaktadır. Birçok kişi, 
üniversite tercihini yaptıktan 
sonra ya da mezun olduğu 
bölüm çerçevesinde bir 
mesleğe yerleştikten sonra 
mesleğinin kendisine ve 
yaşamdan beklentilerine 
çok da uyumlu olmadığını 

fark edip, kariyerinde köklü 
değişimler yapmayı göze 
alabilmektedir. Halen birçok 
yetişkin “Yeniden meslek 
seçimi yapabilme fırsatım 
olsaydı, aynı mesleği seçer 
miydim” sorusuna gönül 
rahatlığı ile evet demekte 
zorlanmaktadır. Konfüçyus’un 
“sevdiğin mesleği yaparsan, 
ömür boyu çalışmamış 
olursun” sözü de bu seçimin 
yaşam için ne derece önemli 
olduğuna dikkat çekmektedir. 

Meslek seçiminin bu 
derece karmaşık hale 
gelmesinde etkileyen 
değişkenlerin çeşitliliği 
önemli bir rol oynamaktadır. 
Meslek seçiminde, mesleki 

değer, mesleki olgunluk, 
mesleki ilgi, toplumsal 
gereksinim, ailevi özellikler, 
yetenek ve mizaç özellikleri 
gibi sıralayabileceğimiz 
birçok değişken devreye 
girmektedir. Tüm bu 
değişkenlerin süzgecinden 
geçip doğru seçimi 
yapabilmek de kolay bir 
beceri olarak görülemez. 
Onca değişkenin tamamına 
değinmemizin olanaksız 
olmasından dolayı bu yazıda 
mizaç özelliklerini ön plana 
çıkarmaya çalışacağım. 

Psikoloji alan yazını 
incelendiğinde kişilik 
kavramının tanımlanma 
çabası antik Çin uygarlıklarına 

Hayat, yanlış mesleği 
seçecek kadar uzun değil

MEHMET 

AKİF 

KARAKUŞ

Psikoterapist/ 
Psikolojik 
Danışman
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kadar dayanabilmektedir. 
Binlerce yıldır birbirinden 
esinlenen ya da birbirine 
ters onlarca kuram 
ortaya atılmış ve farklı 
sınıflandırmaların 
bazıları günümüze kadar 
gelmiştir. Mizaç söz 
konusu olduğunda bu 
sınıflandırmalardan biri 
olan Enneagram sistemi, 
kendi adıma en çok 
beslendiğim ve bu yazıda 
da size kısaca tanıtmak 
istediğim 1000 yıllık köklü 
bir öğretidir. 

Enneagram kökeni 1000 
yıl öncesine dayanan 9 
kişilik tipini ve bu tipler 
arasındaki karşılıklı 
ilişkileri açıklayan eski bir 
sufi öğretisidir. Tarihsel 
gelişimi boyunca farklı 
din ya da tinsel öğreti 
içerisinde yer bulan bu 
sistem, 20. YY ortalarına 
kadar şifahi gelenekle 
kuşaktan kuşağa 
aktarılmış, yazılı metne 
dökülmemiştir.  Tarihi 
kökeni ve kullandığı 
kaynaklar itibariyle 
oldukça dikkat çekici 
olan Enneagram, 
günümüzde dinden 
ve kültürden bağımsız 
evrensel bir öğreti olarak 
alan yazınında kendine 
yer bulmuştur. Ortaya 
çıkışında Oscar Ichazo, 
Claudio Naranjo ve 
George Ivanoviç Gurdjieff 
gibi bilim insanlarının 
etkisi söz konusudur. Bu 
öğreti patoloji ile değil, 
normal ve üst düzey 
davranışlarla ilgilenen 
az sayıdaki sistemlerden 
biridir.

 Ortaya çıkışı ve 
gelişiminde her ne kadar 

her kişilik tipinin stres ve 
rahat durumda bağlantıda 
olduğu 2 kişilik tipinden 
bahsetmiş ve Enneagram 
şeklindeki çizgilerle 
bu bağlantılar ortaya 
konmuştur. 

Albert Einstein’ın 
‘Kişi olması gerektiğini 
düşündüğü kişiyi 
değil, olduğu kişiyi 
araştırmalıdır’ sözünden 
hareketle kendimize 
ilişkin farkındalığımızın 
arttırılması ve meslek 
seçimi gibi kritik bir 
aşamada bu bilgilerden 
yararlanılmasında 
fayda vardır.  Gelecek 
sayıdaki yazımızda bu 
kişilik tiplerinin temel 
özelliklerinin yanı sıra ne 
tür mesleklerde başarılı 
olma olasılıklarının 
yüksek olduğuna da   
değinilecektir. l

Devamı gelecek ay

tinsel öğretiler ön planda 
olsa da günümüzde daha 
pragmatik bir çerçevede 
ele alınabilmekte, dünya 
çapında Google, Sony, 
eBay, Yahoo, HP, Apple, 
Disney, Johnson&Johnson 
gibi bir çok şirket 
tarafından kullanılmakta, 
dünyanın en prestijli 
üniversitelerinde ders 
programlarında kendisine 
yer bulmaktadır. Hatta 
Lost gibi TV dizilerinin 
senaryo yazımlarında ya 
da Şirinler çizgi filmindeki 
karakterlerin oluşumunda 
bu sistemden yararlanıldığı 
ileri sürülmektedir. 

9 KİŞİLİK TİPİ

Enneagram sistemi 
özetle her insanın doğumla 
beraber mükemmel bir 
donanımla dünyaya 
geldiğini, doğuştan getirdiği 
mizaç özelliklerinin yanı 

sıra içinde yaşadığı aile 
ve toplumsal çevrenin de 
etkisiyle, bu sosyal ortama 
uyum sağlayabilmek için 
özüyle bağını koparmak 
zorunda kaldığını ve yine 
yitirdiği bu özü bulabilmek 
için 9 farklı yola (9 kişilik 
tipi) yöneldiğini ifade 
etmektedir.

Bu sistem, aslında 9 
tipin tüm özelliklerinin 
az ya da çok her insanda 
bulunduğunu ancak 
bu tiplerden birisinin 
kişide ağır bastığını ifade 
etmektedir. Bu ağır basan 
kişilik tipi, kişinin ana kişilik 
tipini oluşturmaktadır. Bu 
sistemde kişi ana kişilik 
tipinin yanı sıra, bu kişilik 
tipinin iki yanındaki kişilik 
tiplerinin biri ya da her 
ikisi ile ilişkisi içerisinde 
olduğunu belirtmiş ve 
bu durumu ana kişilik 
tiplerinin kanatları olarak 
isimlendirmiştir. Son olarak 

9. Barışçı

7. Maceracı

6. Sorgulayıcı

1. Reformcu

3. Başaran

4. Özgün5. Araştırmacı

2.
Yardımsever

8. Meydan
Okuyan
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Ataşehir Belediyesi, yaz 
sıcaklarıyla artan böcek 
ve haşerelere karşı sadece 
sokakları değil evleri, 
bahçeleri, okulları, hatta 
ibadethaneleri ücretsiz 
ilaçlıyor. Veteriner İşleri 
Müdürü Necati Bozkurt 
başı haşerelerle dertte 
olanlara “belediyemizin 
çağrı merkezini 
arayarak ilaçlama talebi 
oluşturmanız yeterli” 
çağrısında bulunuyor.

Yazınız kâbusa dönmesin

Havaların ısınmasıyla birlikte 
uykuların bir numaralı düşmanı 
sinek vızıltıları artmaya başladı. 

Sadece sinekler de değil, piknikçilerin 
korkulu rüyası keneler, açık bulduğu 
camdan süzülen karasinekler… 
Ataşehir Belediyesi’nin, yazınız kâbusa 
dönüşmesin diye yaptığı çalışmaları 
Veteriner İşleri Müdürü Necati 
Bozkurt’tan dinliyoruz: 

Veteriner İşleri Müdürlüğü 
olarak yaz aylarında hangi tür 
böcek ve haşerelere karşı ilaçlama 
yapıyorsunuz?

Ülkemiz ılıman iklim kuşağında 
yer aldığı için başta sivrisinekler 

olmak üzere, karasinek, kene, pire ve 
kemirgenler zaman zaman ciddi sorun 
oluşturuyor. Bu canlıları kent zararlıları 
olarak isimlendiriyoruz. Bulaşıcı 
hastalıkların yayılmasında vektör 
canlılar olarak görev aldıklarından 
dolayı ilaçlama çalışmalarının halk 
sağlığı açısından önemi oldukça 
büyük. Buradan hareketle, ilçemiz 
sınırları içerisindeki parklarımızı ve 
dere kenarlarını yazın pire ve kenelere 
karşı ilaçlıyoruz. İlçemizde bulunan 
okul ve ibadethanelerin ortak kullanım 
alanları, salgın ve bulaşıcı hastalıklara 
karşı 10-12 gün aralıklarla belediyemiz 
ilaçlama ekipleri tarafından düzenli 
olarak dezenfekte ediliyor.  

Sivrisinekleri ilk sıraya yerleştirdiniz, 
neden?

DENİZ KARA
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Sivrisinekler insanlardan ve 
hayvanlardan kan emerek, bulaşıcı 
hastalıkların yayılmasına yol açar ve 
bulaşıcı hastalıkların yanında sebep 
oldukları psikolojik rahatsızlıklar, 
halk sağlığına ve ülke ekonomisine 
büyük zarar verir. Sivrisineklerin 
çoğu sanıldığının aksine doğal 
yaşam alanlarında değil, yerleşim 
alanlarında, farkında olmadan 
oluşturulan su birikintilerinde 
ürer. Sivrisineklerle mücadele, 
müdürlüğümüzün kontrolünde 
bilimsel programlar oluşturularak 
iki aşamada yürütülüyor. İlçemizde 
tespit edilen sivrisineklerin 
üreyebileceği noktalarda nisandan 
ekime kadar 30 günlük aralıklarla 
larva mücadelesi yapılıyoruz. Ayrıca 
ilçemizde bulunan 17 mahallede 
her sene mayıs ve ekim ayları 
arasında yedi günlük aralıklarla gece 
ilaçlaması gerçekleştiriyoruz. Kış 
aylarında ise bu canlıların saklandığı 
rögarları ilaçlayarak çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

SU BİRİKİNTİLERİ 
OLUŞMAMASINA DİKKAT EDİN

Bu mücadelede vatandaşlara 
düşen sorumluluk var mı?

Sivrisinekler en çok bizlerin 
oluşturduğu su birikintilerinde 
çoğalır. Bu sebeple ev, bodrum 
ve bahçelerde sivrisineklerin 
üreyebileceği su birikintileri 
oluşmamasına dikkat etmeliyiz. 
Evlerimizde saksı altlıklarında su 

birikmesine izin vermemeliyiz ya 
da bahçemizde süs havuzu, kova, 
lastik vb. içerisinde biriken suları 
sık sık boşaltmalıyız. Binalarımızın 
bodrum katlarındaki su vanalarının su 
damlatmamasına özen göstermeliyiz. 
Balkonumuzda su dolu bir kova 
yüzbinlerce sivrisineğin üremesine 
neden olacağını unutmamalıyız.

Yaz aylarının bir başka kâbusu da 
karasinekler ve keneler… 

Karasinekler hayvan gübreleri, 
çöplükler, çöp toplama alanları, 
fosseptikler, çöp konteynerleri, 
rögarlar, çürüyen bitkisel ve 
hayvansal atıkların bulunduğu 
yerlerde ürerler. Dışkı, atık gıda 
maddeleri ve bozulmakta olan besin 
maddelerinden aldıkları hastalık 

“Vatandaşlarımızın, 
belediyemizin çağrı 
merkezini arayarak 
ilaçlama talebi 
oluşturmaları yeterli. 
Bize ulaşan talep 
ve şikâyetleri en 
geç 24 saat içinde 
değerlendirerek 
ücretsiz ilaçlama 
yapmış oluyoruz.”

Evlerimizde açıkta gıda veya 

gıda artığı bırakmamalı, 

çöplerimizin ağzını iyice 

bağladıktan sonra günlük olarak 

evimizden uzaklaştırmalıyız. 

Sıva çatlakları, fayans kırıkları bu 

canlıların yuvalamayı sevdikleri 

noktalar olduğu için onarımı 

geciktirmemeliyiz. Ayrıca özellikle 

küçük çocuğu olan ailelere, 

pencerelerine sineklik takmalarını 

öneriyoruz. Çünkü her ne kadar 

ilaçlama çalışmaları yürütsek 

de karşımızdakilerin çok çabuk 

üreyebilen canlılar olduğunu 

unutmamalıyız.

Evlerde böcek olmaması için alınması gereken önlemler

etkenlerini vücutlarında barındırırlar 
ve doğrudan veya besinler aracılığıyla 
tifo, kolera, dizanteri, tüberküloz 
ve hepatit gibi hastalıkları insanlara 
bulaştırabilirler. 

Ya keneler ve Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi?

Keneler insanlardan ve 
hayvanlardan kan emerek birçok 
hastalığın bulaşmasına sebep olur: 
Lyme, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, 
Tularemi vb. Kırım Kongo Kanamalı 
Ateşi’nde ateş, baş ağrısı, halsizlik, 
kusma, ishal, yüzde ve göğüste 
kızarıklık, vücuda yayılan küçük 
nokta şeklinde kanamalar olabilir. Bu 
belirtilerin görülmesi durumunda en 
yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, 
keneler vücuttan uzaklaştırılırken 
kopartılmamalıdır. 

İLAÇLAMA

İlaçlama insan sağlığı etkiliyor mu?
Kullandığımız ilaçlama 

çalışmalarının tamamını Sağlık 
Bakanlığı’ndan onaylı ve Dünya Sağlık 
Örgütü’nün önerileri doğrultusunda 
yapıyoruz. Vatandaşlarımızı da 
ilaçlama sonrasında dikkat etmeleri 
gereken konular konusunda 
bilgilendiriyoruz. l

Necati Bozkurt
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Arda Raskolnikov mu?
“Söyle Bilal Meşe söyle, orada 

mıydın? Bizimle miydin de prim 
mevzusunu yazdın? Biz kimden 
prim istemişiz? Konuş, şimdi konuş. 
Hadi onlar da burada. Soruyorum; 
‘Kim yazdırdı bunları sana? 
Kim söylüyor sana? Bu 
ülke böyle ülke. Seni 
bu uçağa alanlara 
da söylüyorum, 
duysunlar. Senin gibi 
şerefsizi bu uçağa 
alanların (küfür)…  
Beni de başkaları gibi 
zannettin. Ben futbolu 
bırakırım ama aileme, 
şerefime laf söyletmem 
(küfürler)... Biz kimden 
para dilenmişiz? 
Seni bu 
uçağa 
alan 
kim? 

Patronun Demirören. Sen federasyon 
başkanının gazetesindesin ya! 
Federasyon başkanı değil mi 
senin patronun? Seni uçağa alanın 
(küfür)....”.

Bu sözleri uzun yıllar Milliyet’te 
muhabirlik yapan şimdilerde aynı 
gazetede köşe yazarı olan Bilal 

Meşe’ye söyleyen, Bayrampaşa’da 
sokak arasında arkadaşlarıyla 

kolasına maç yaparken 
yeteneklerini gösteren 
ve şu anda dünya devi 
Barcelona’da futbol 
oynayan Milli Takım’ın 
kaptanı Arda Turan’dan 
başkası değildi. Olayın 
geçtiği yer ise Üsküp’te 
oynadığı özel maçta 
Makedonya ile 0-0 

berabere kalan 
Türkiye A Milli 

Takımı’nı 
İtalya’nın 
Trieste 
kentine 
götüren 
özel 
uçağın 
içiydi.

HİLMİ ŞAHİN
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Takım arkadaşları Caner Erkin ve 
Burak Yılmaz’dan da aldığı destekle 
öfkesi iyice köpüren ve Bilal Meşe’nin 
boğazına sarılıp kafa atmaya çalışan 
Arda, olay sonrasında hiç pişman 
olmadığını ve Milli Takımı bıraktığını 
açıkladı. Tüm bu olayları tetikleyen ise 
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 
yaşanan prim tartışmalarıydı. 
Turnuvada Türkiye Milli Takımı 
kendisinden beklenen performansın 
çok altında kalmış ve gazetelerde 
bunun nedeninin prim kavgası olduğu 
açıklanmıştı. 

Özellikle İspanya ile oynanan ve 
3-0 kaybedilen maçta Arda bütün 
tribünler tarafından yuhalanmıştı. 
Peki, ne olmuştu da 2016 yılının 
Haziran ayında yaşanan ve üzerinden 
tam bir yıl geçen bir tartışma durup 
dururken gündeme gelmişti? 
Türkiye olayın duyulduğu andan 
itibaren tüm hatlarıyla, gazetelerde 
televizyonlarda, sosyal medyada 
kahvehanelerde, meyhanelerde kısaca 
futbol konuşulan her yerde bu konuyu 
masaya yatırdı. Herkes kendine göre 
olaya neşter attı. Gazetecilerin bazıları 
Arda ile konuşarak, bazıları gelişmeleri 
takip ederek çeşitli iddialar ortaya attı.

Türkiye Milli Takımı Direktörü Fatih 
Terim Kosova ile oynanan maçtan 
sonra olayın tek başına prim meselesi 

olmadığını ifade etti. Kimine göre 
olayın bu kadar üzerine 
gidenler Arda Turan’ın 
başarısını çekemeyenler, 
onu kıskananlardı. Kimine 
göre yaşadığı ilişkiler 

ve hareketli gece yaşamı 
nedeniyle magazin sayfalarında 

da sık sık yer alan Arda “Yalancı 
gazetecilere” dersini vermişti. 
Ancak, Dostoyevski’nin Suç ve Ceza 
kitabının kahramanı Raskolnikov ya da 
Hollywood klasiği Kirli Harry filminde 
olduğu gibi bir kişinin hem hâkim, 

Bilal Meşe’nin 
boğazına sarılıp kafa 

atmaya çalışan Arda 
Turan, olay sonrasında 

hiç pişman olmadığını 
ve Milli Takımı 
bıraktığını açıkladı. 
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hem savcı hem de cellat olmasına 
çanak tutan bu anlayış, belki de bu 
dönemde ortaya atılan en tehlikeli 
değerlendirmeydi.

Gerçi bu olayın ardından Bilal 
Meşe’nin prim olayıyla ilgili yazdığı 
tüm köşe yazıları ve haberler didik 
didik edilmiş ama Arda Turan’ın 
iddialarının hiçbirine rastlanmamıştı. 
İşte bu noktadan hareketle, İspanyol 
basınının “Barcelona’da yolun sonuna 
geldi. Atletico Madrid’te oynadığı 
dönemdeki ışık artık yok. Parayı 
verene satacaklar” iddiasını hatırlatıp, 
“Arda bu olayla bu konudaki öfkesini 
ve çaresizliğini dışa vurdu” diyen bir 
grup da var.

TARİFSİZ KEDERLER İÇİNDEYİM

Saldırıya uğrayan Bilal Meşe, 
olayı ele aldığı ilk yazıda “Maalesef 
bu yaştan sonra öğreneceklerim 
bitmemiş! Para ve şöhretin insanı 
adam etmeyeceğini biliyordum 
ama insanlıktan çıkaracağını yeni 
öğrendim” diyerek “Tarifsiz kederler 
içindeyim” sözleriyle değerlendirdi.

Bu arada gazeteciler yandaş 
olmadıkları için işten atılırken, 
yazdıkları hoşa gitmeyenler 
hapsedilirken, mecliste kadın 
gazeteciler hakarete uğrarken, “Dut 
yemiş bülbül” misali sesi çıkmayan 
her yaştan ve her meslekten büyük 
bir koro da Bilal Meşe’ye yapılanları 
bahane edip Arda’yı linç etmeye 

emanet edildiği Fatih Terim’in geçmişi 
benzer olaylarla dolu. Gökhan 
Töre’nin Milli Takım kampında 
takım arkadaşları Hakan Çalhanoğlu 
ve Ömer Toprak’ın odasını basıp 
kafalarına silah dayadığı ve hiçbir şey 
olmamış gibi futbol hayatına devam 
ettiği hâlâ akıllarda. 

Volkan Demirel’in foto muhabiri 
Vedat Danacı’ya savurduğu “Seni 
evinden aldırırım” tehdidi hâlâ 
kulaklarda. 

Burak Yılmaz’ın trafikte dövdüğü 
ve işten attırdığı otobüs şoförünün 
görüntüleri hâlâ internette, 
Başakşehirli futbolcuların Rize’de 
A Spor muhabiri Selman Kutlu ve 
kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım’a 
attığı meydan dayağının dumanı hâlâ 
tütüyor. Daha geçmişe gidince daha 
da çok örnek var.

Kısacası bu iklimde yetişen ve yeterli 
eğitim almadığı için bakarak öğrenen 
Arda’yı linç etmek sorunu çözmez. 
Evet, Arda yaptıklarından dolayı 
sonuna kadar eleştirilmeli, yaptığının 
bedelini ödemeli. Ancak tek başına 
yetmez. Türkiye doğruları ve ilkeleri 
olan, sadece bakarak değil okuyarak 
da öğrenen omurgalı insanların 
yaşadığı bir ülke olmak zorunda. Yoksa 
bu tür olaylarla daha sık karşılaşırız. l

soyundu. Yukardan gelecek bir 
talimatla linç korosunun övgü 
korosuna dönüp dönmeyeceği, 
Arda’nın da Türkiye Milli Takımı 
formasını yeniden giyip giymeyeceği 
de ayrı tartışma konusu.

Acaba Arda, hoşa gitmeyin haberler 
yazan, fikirler beyan eden gazetecilere 
yapılanları görüp, “Prim haberleri 
de benim hoşuma gitmedi. Ben 
Barcelona’da oynuyorum. Koskoca 
Arda Turan’ım. Benim neyim eksik. 
Kimse bir şey yapmıyorsa cezasını 
ben keserim” düşüncesiyle harekete 
geçmiş olabilir mi? 

Bu olay çok boyutlu. Arda Turan’ın 
rol modeli olan, Türkiye’de futbolun 

Daha önce Volkan Demirel ve Gökhan Töre’de de benzer olaylar yaşandı.

Arda Turan ve rol modeli Fatih Terim için bugünler çok eskilerde kaldı...
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Yaz sezonu geldi çattı.  
Televizyon kanallarında 
yayınlanan yüksek bütçeli, ciddi 

konulu, dramatik diziler, yerlerini 
daha eğlenceli, iç açan yaz dizilerine 
bırakıyor. İlk fragmanı yayınlanan 
“İki Yalancı” da bu dizilerden biri. 
Kanal D’de yayınlanacak olan dizi, 
tam da yaz sezonuna uygun bir ruh 
hali ile karşımıza çıkıyor. Televizyon 
kanallarının sınırlarını aştığımızda ise, 
karşımızda tersi bir durum çıkıyor. Her 
ne kadar yerli yapımların medarı iftarı 
Fi, kısa zaman önce sezon finalini 
gerçekleştirse de, tüm dünyanın 
gözdesi Game of Thrones’un 7. 
sezonunun ilk bölümü 16 Temmuz’da 
yayınlanacak. Ayın ilgi çeken bir 
başka yapımı ise, Handmaid’s Tale. 
14 Haziran’da sezon finali yayınlanan 
diziyi izlemediyseniz, on bölümlük bir 
ziyafet, Blu TV’de sizleri bekliyor.

HANDMAID’S TALE

Blu TV’den izleyebileceğiniz 
Handmaid’s Tale, füturistik bilim-kurgu, 
distopya türünde. Margaret Atwood’un 
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Bu ay ne izlesek?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak 
olan İki Yalancı dizisi 4 

Temmuz’da başlıyor.  Başrollerinde 
Keremcem ve Yağmur Tanrısevsin’in 
yer aldığı  “İki Yalancı”nın proje 

tasarımı ve senaryosu 
Gani Müjde’ye ait. 

Dizinin yönetmen 
koltuğunda Eda 

Teksöz oturuyor. 
Çekimleri 
Bodrum’da 

devam eden dizinin ikinci yönetmeni 
ise Aslı Kahraman. Dizinin konusu ise 
şöyle; Çocukluk aşkı tarafından para 
uğruna terk edilen Serkan ve işinden 
atılıp evdeki baskıdan bunalan Duygu, 
birbirlerinden habersiz Bodrum’un 
yolunu tutarlar. Kolay yoldan 
zengin olmanın hayallerini kuran 
arkadaşlarının ısrarlarıyla, kendilerini 
bir dizi yalanın içinde bulan ikili, 
birbirlerine aşık olacaklarından 
habersizdirler. l

aynı isimli romanından uyarlanan 
Handmaid’s Tale (Türkçeye Damızlık 
Kızın Öyküsü olarak çevrilmişti), 
herkesi, özellikle de türün meraklılarını 
ekrana kilitleyecek cinsten. Bilim kurgu 
derken, aklınıza uzayda geçen bir 
hikâye gelmesin. Gelecek zamanda 
geçiyor, ancak uçan arabalar vb. 
teknolojik abartılar yok. Dizi özünde, 
çevre kirliliğinin ortaya çıkardığı, 
sosyo-kültürel, toplumsal değişimleri 
ve sonuçlarını konu alıyor. Tabii mevzu, 
az önceki cümleden çıkarım yapılacak 
naiflikte değil, çok daha sert.

Sezon, günümüz dünyasını andıran 
bir atmosferle açılıyor. İlk sahnede, 
Offred’in, eşi ve çocuğuyla ülke 

sınırlarından kaçmak üzereyken 
devlet otoriteleri tarafından 
yakalanmalarını izliyoruz. Ardından 
zaman değişiyor, kahramanımız 
Offred’i üzerinde kırmızı bir pelerin 
ve beyaz, ortaçağ başlıklarını andıran 
bir şapka eşliğinde, kasvetli bir 
salonda beklerken görüyoruz. Önce 
Offred’in bu eve hizmetçilik için 
başvurduğunu sanıyoruz, şok gerçek 
gecikmiyor: Offred’in o eve, ev sahibi 
soylu çift için çocuk yapmaya geldiği 
ortaya çıkıyor. Daha kötüsü, Offred 
buna mecbur... Dış ses, “her şeyin 
eskisi gibi olmasını istediler” diyor. 
Evde televizyon vb. hiçbir teknolojik 
aygıt yokken, kapılarda kurşun 

Bodrum’da karşılaşan iki yalancı

DENİZ YAVAŞOĞULLARI

Handmaid’s Tale
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HBO’nun efsanevi yapımı, Game 
of Thrones (Taht Oyunları) 

7. sezon fragmanıyla rekor kırıp 
internette en çok izlenen televizyon 
fragmanı olmuştu. Her yıl Nisan’da 
başlayan yeni sezon bu sene üç ay 
rötarlı. Ancak sayılı gün çabuk geçer, 
dizinin 7. sezonu 16 Temmuz’da 

başlıyor! Dünyada milyonlarca 
hayranı olan dizinin bu sezonu 
önceki sezonlarda olduğu gibi 10 
bölüm değil, sadece yedi bölümden 
oluşacak. Neyse ki netleşen bir 
diğer şey de Game Of Thrones’un, 
bu sezon da bitmediği. Yaşasın, 8. 
sezonu da göreceğiz! l

Showtime kanalının reyting 
rekorları kıran Shameless dizisi, 

“Utanmazlar” adıyla uyarlanacak. 
Çekimleri bu ay başlayacak olan 

dizinin, FOX TV ekranlarında 
Eylül ayında yayınlanması 
düşünülüyor.

Utanmazlar dizisinin 
kesinleşen oyuncuları 
ise, Hazal Kaya ve 
Burak Deniz. Hazal 
Kaya’nın canlandıracağı 
karakterin, “Fiona” 
olacağı söylentileri 

yayılırken, orijinal dizide 
şiddet, küfür, erotizm, alkol 
ve uyuşturucu çerçevesinde 

ilerleyen konunun, TV 
ekranına nasıl yansıyacağı 
merak konusu. l

geçirmez camlı son model arabalar 
bekliyor. Yeni Amerika’nın aldığı 
ilginç hali, bu tuhaf dünyayı seyre 
dalarken, Offred’in aklında canlanan 
flashbackler, insanı daha da tedirgin 
ediyor. Bu flashback’lerden anlıyoruz 
ki, çok kısa zaman önce aynen “bizim 
gibi” yaşıyorlarmış... Durumların bu 
hale geliş sürecini yine flashback’ler 
eşliğinde ürpererek izliyoruz:

Hikâyeye göre, çevre kirliliği, 
iklim değişiklikleri, GDO’lu ürünler, 
hormonlu yiyecekler, toksik atıklar 
vb. nedenler, zamanla kadınların 
kısırlaşmasına sebep oluyor. 
Doğurganlık oranı git gide düşerken,  
hamile kalanlarda düşük vakaları 
artıyor, yeni doğan bebeklerin ise 
hayatta kalma yetileri azalıyor. Böyle 
bir atmosferde toplum tutuculaşıyor, 
dini inançlarına daha çok sarılır hale 
geliyor. Yakup’un çocukları (Jacob’s 
sons) gibi ortaya çıkan dini oluşumlar, 
eski Ahit’i çarpıtarak siyasal akımlara 
yön veriyor. Ardından muhafazakâr/
dinci bir parti yönetime geçiyor. 
Git gide teokratikleşen Amerika’da 
yine bir terör saldırısı gerçekleşiyor 
ve olağanüstü hal ilan ediliyor. 
Bu süreçte, kanun hükmünde 
kararnamelerin ardı arkası kesilmiyor. 
Rejim, kısa zaman içinde kadınların 
çalışmasını yasaklıyor, protesto 
eden topluluklara ateş açmaktan 
çekinmiyor. Sonrasında ise olaylar, 
hikâyenin konu aldığı korkunç, anti-
ütopik dünyaya doğru hızla ilerliyor.

Gidişatın en can alıcı kısmını 
ise birebir, dizideki dış sesin 
anlatımından yorumsuz aktaralım: 
“Suçu teröristlere attıklarında, 
anayasayı askıya aldıklarında 
hiçbirimiz uyanmadık. Geçici 
olduğunu söylemişlerdi, zaten 
hiçbir şey bir anda değişmez. İçinde 
olduğun kazan yavaş yavaş ısınırken, 
farkında olmadan haşlanarak 
ölürsün.”

Dizinin başrollerinde Elisabeth 
Moss, Joseph Fiennes, Yvonne 
Strahovski, Alexis Bledel ve Samira 
Wiley gibi isimler yer alıyor. l

Shameless uyarlaması “Utanmaz”ların çekimleri başlıyor!

Game Of Thrones’a sayılı gün kaldı!



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E90 Sayı: 13 Tarih: 25 Haziran-25 Temmuz 2017

2017 yazı bir türlü gelememiş olsa da bir yaz ritüeli 
olarak düğün sezonu tabii ki açıldı. Hatta yazın 
geldiğini derecelerden değil sosyal medyadaki 
#xywedding hashtaglerinden anlamak daha 
mümkün artık. Siz bu yaz gelin misiniz yoksa 
gelinin yakını mı, bilmiyoruz ama size her duruma 
uyacak birkaç ipucu verelim istedik.
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Düğün sezonu açıldı

Duyduğumuza göre bu yazın düğün 
trendleri arasında yeşil de yerini 

alıyormuş. Yeşilden kastımız gelinliğiniz değil 
tabii! Genelde nötr renklerin hakim olduğu 
dekorlarınıza yeşili bol bitkiler katarak 
canlılık ve tazelik kazandırabilirsiniz ve 
bunu küçük değişikliklerle de yapabilirsiniz. 
Yeşili bol çiçekler tercih edebilir veya saç 
aksesuarınız için zarif yapraklarla donatılmış 
bir taç takabilirsiniz. Böylelikle bir orman 
düğünü havası da yaratabilirsiniz. l
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ALAZ CEREN GÖNÜLLÜ
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Kocaman topuklardan kaçın! Düğün 
eğlencesinin bitmesine saatler kala 

görmek istediğimiz bir manzara değil çıplak 
ayaklar. Eğer bir kır düğünü veya deniz 
kenarı temalı düğünlere davetliyseniz 
ayakkabı seçiminizi daha rahat olanlardan 
yana kullanmanızı önereceğiz. Hafif 
topuklu bir sandalet, dolgu topuklu yazlık 
ayakkabılar ya da açık ayakkabılar sizi 
stilettolardan çok daha mutlu edecektir. Ve 
elbette dans etmeyi seviyorsanız kocaman 
topuklardan kaçın! l

Eğer bu düğünün sahibi sizseniz zaten 
tüm gözler sizde olacak, makyajınızın 

da bağırmasına gerek yok. Yine tercihinizi 
pastel tonlardan yana kullanırsanız yaz 
düğününün hafifliğine uyum sağlamış 
olursunuz ve çok daha taze görünürsünüz. 
Üstelik böylece akma-bozulma 
problemlerini de kamufle etmek çok daha 
kolay olur. Makyaj artistiniz tanıdığınız ve 
alışık olduğunuz biri olursa işiniz çok daha 
kolaylaşır. Eğer davetliyseniz bile, bunlar 
sizin için de geçerli! l

Fotoğrafçı meselesine zaman ayırın! Düğün sizin için bir 
peri masalı olabilir, ama bir gece sürdüğünü unutmayalım, 

o geceyi ebedi kılan şey fotoğraflar olacak. Hatırlamak 
istediğiniz her an için kötü bir fotoğrafa bakıp “keşke” demek 
istemeyeceğinizi düşünüyoruz. İyi bir fotoğrafçı seçmeye vakit 
ayırırsanız bu işbirliğinden en karlı siz çıkarsınız. l

Dönüp dolaşıp her tavsiye aynı noktaya çıkıyor, abartıdan 
uzak durun! Eğer evlenecek olan sizseniz surat tipinize 

yakışacak saçı yaptırdığınızdan emin olun, öyle kocaman ve 
sımsıkı topuzlar yaptırmak zorunda değilsiniz, konforunuz daha 
önemli. Su dalgalı saçların ve zarif örgülerin sizi daha genç 
göstereceğine eminiz. Yine de size, yaptırmayı düşündüğünüz 
saçı önceden prova etmeniz konusunda ısrar ediyoruz. Eğer 
gelinin yakınıysanız da, sizi “gelinin kız kardeşi” durumuna 
düşürecek her türlü ihtimalden kaçının! l
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Dans etmeyi seviyorsanız...

Makyaja gelince
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Hepimizin tatil anlayışı başka; kimimiz denizden ve güneşin altında sereserpe uzanmaktan 
hoşlanırız, kimimiz antik kentleri gezmekten, kimimiz de yerel tatların peşinden koşmaktan… Bu ayki 

test konumuz antik kentleri görmek ve binlerce yıllık tarihin dokusunu hissetmekten keyif alanlar 
için… Acaba Türkiye’deki tarihi mirasa ne kadar hakimsiniz? İşte sorularımız:

T
E

S
T

a) Zil Kale
b) Kız Kalesi
c) Hoşap Kalesi
d) Ahlat Kalesi

7. 
Günümüzden tam 12 bin yıl 
önce inşa edilmiş, bugüne 
kadar bilinen en eski tapınak 
Göbeklitepe’de bulunuyor. 

Üstelik sadece bir değil, altısı gün 
ışığına çıkarılmış, 20 tapınak söz 
konusu. Göbeklitepe hangi ilimizin 
sınırları içinde yer alıyor? 

a) Kayseri
b) Adana
c) Uşak
d) Şanlıurfa

8. 
Bilinen ilk arkeoloğumuz 
Osman Hamdi Bey 
tarafından 1887’de 
Sayda’da yapılan kral 

mezarları kazısında bulunan İskender 
Lahdi hangi müzede sergilenmektedir?

a) İstanbul Müzesi
b) Anadolu Medeniyetleri Müzesi
c) Konya Müzesi
d) Eskişehir Müzesi

9. 
Perge’de Herakles heykelini 
bulduğunda heykelin 
belden üstü yoktu. Bir 
dedektif gibi izini sürdü 

ve ABD’ye kaçırıldığını saptadı. Alçı 
kopyayla Metropolitan Müzesi’ndeki 
üst ile Antalya Müzesi’ndeki alt 
karşılaştırıldı ve iki parçanın aynı 
heykele ait olduğu saptandı. Bu heykeli 
bulan kadın arkeolog kimdi? 

a) Halet Çambel
b) Jale İnan
c) Nimet Özgüç
d) Muazzez İlmiye Çığ
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Yanıtlar: 1) a, 2) c, 3) d, 4) c, 5) d, 
6) c, 7) d, 8) a, 9) b

1. 
En parlak dönemini ikinci ve 
üçüncü yüzyılda yaşayan, 
Bizans döneminde piskoposluk 
merkezi olan, Zeus adına 

yapılan tapınağının iyi korunmasıyla 
bilinen Aizonia hangi kentimizin sınırları 
içindedir?

a) Kütahya
b) Aydın
c) Afyon
d) Balıkesir

2. 
Gaziantep sınırları içinde yer 
alan, kayıp parçaları yasa 
dışı yollarla ABD’ye kaçırılan 
“Çingene Kızı” mozaiğinin 

de bulunduğu antik kentin adı nedir?
a) Çatalhöyük
b) Efes
c) Zeugma
d) Priene

3. 
Ara Güler’in tesadüfen bulup 
fotoğraflarını çektiği, kazıları 
yürüten Arkeolog Prof. Dr. 
Kenan Erim’in de mezarının 

yer aldığı, Frig’lerin Anadolu’da 
yaşamış kibelesine ait olan antik kent 
hangisidir? 

a) Hierapolis
b) Ksantos
c) Alacahöyük
d) Afrodisias

4. 
UNESCO Dünya Miras 
Listesi’nde de yer alan, 
iki höyük ile 18 neolotik 
yerleşim katmanından 

oluşan Çatalhöyük yerleşik düzene 
geçişin, tarımın başlangıcının da tanığı. 
Çatalhöyük kaç bin yıllık bir kenttir?

a) Beş bin
b) Dört bin
c) Dokuz bin
d) On iki bin

5. 
Likya dönemi kaya mezarları, 
Roma dönemi tiyatro, Bizans 
dönemi Aziz Nikolaus kilisesi, 
şapel duvarında iyi korunmuş 

fresko, Andriake limanı, boya üretim 
tesisleri, su kanalları, sarnıçlar, Artemis 
tapınağa, piskoposluk sarayı… Birkaç 
döneme birden tanıklık eden bu antik 
kent hangisi?

a) Pergamon
b) Magnesia
c) Milet
d) Myra

6. 
Van-Hakkari karayolu 
üzerinde bulunan, ilk Urartu 
Devleti döneminde inşa 
edilen, bugünkü halini 

ise 1643’te, Osmanlı’ya bağlı 
Mahmudi Beyleri sayesinde 

alan kale hangisidir?

Çingene Kızı
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FİRDEVS 

GÜNAÇAR 

@firdevsgunacar

Bizim bildiğimiz mantı, değişik 
ülkelerde değişik isimler ve 
şekiller almış, farklı iç malzeme ve 
soslarla servis ediliyor. Türkler için 
mantı başlı başına bir yemek olup, 
bazen haşlanıp bazen kızartılıp 
bazense buharda pişirilip bir sosla 
servis edilen ve kaşıkla yenilen bir 
yemek. Biz biraz daha değiştirerek 
hem kolay hem de çok lezzetli bir 
tarif vermek istedik.
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Malzeme: 1 kilo kıyma, 1 büyük soğan (rendenin ince 
tarafıyla rendelenecek), 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı 
karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı).

Bu malzemeyi iyice yoğurun. Yumuşaması ve yufkanıza 
rahat yayabilmeniz için yarım çay bardağı suyu ilave edip 
kenara alın.

6 yufka (yufkaların boyutlarına göre çıkan sayı 
fazlalaşabilir), 1 çay bardağı sıvı yağ (tereyağının yanmaması 
ve mantının güzel kızarması için), 250 gr tereyağı.

Yapılışı: Yufkalarınızı dörde bölün, elinizde 24 tane üçgen 
olması gerekiyor. İç malzemeniz olan kıymalı harcınızı da 
24 tane yuvarlak yapın. Üçgenin geniş kısmına kıymanızı 
koyup zarf şeklinde katlayın. Bir tepsinin altına buzdolabı 
poşeti yayın ve mantılarınızı birbirine değmeyecek şekilde 
yerleştirin, her kata poşet koyarak (birbirine yapışmaması 
için) katlama işinizi bitirin. Katladığınız mantıyı sığacağı 
bir tavada ateşe koyup bir dolu kaşık tereyağı bir çorba 
kaşığı sıvı yağı ekleyip iki tarafını da kızartıp tabağınıza 
alın. Üzerine süzme yoğurdunuzu (biraz akışkan hale 
getirmek için suyla yumuşatın, pürüzsüz olana kadar 
karıştırın) yayın. (Ben ikram ederken genelde iki tane üst 
üste yerleştiriyorum, en üste de tekrar 
yoğurdunu sürüp tavada kalan yağda 
üzerlerine domates biber kızartıp 
şıklık yapıyorum bu size kalmış.)

Önemli not: Misafir geleceği 
gün yapmanız gerekmiyor, 
hazırlayıp dondurucuya 
koyabilirsiniz kaç tane kızartmak 
isterseniz 20 dakika önce 
çıkarmanız yeterli. l

İstanbul mantısı

Hazırlanışı: 1/2 saat / Kızartma süresi: 10 dk. / 12 Kişilik

Tariflerle ilgili aklınıza takılan birşey olursa beni arayabilirsiniz. Tel: 0533 7169293 / firdevs.gunacar@hotmail.com

Fotoğraf: AYÇA YALÇINER
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BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ataşehir Belediyesi

Hizmet Binası

Barbaros Mah. 

Şebboy Sok. No: 4/A

Tel: 0216 570 50 00

Fax: 0216 688 07 54

www.atasehir.bel.tr

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1150

BASIN YAYIN VE HALKLA 
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

Tel: 0216 570 50 00 /1598

Fax: 0216 687 07 54

EMLAK VE İSTİMLAK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Tel: 0216 570 50 00 /1453

Fax: 0216 687 07 78

TEFTİŞ KURULU 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1118

Fax: 0216 687 07 58

İNSAN KAYNAKLARI VE 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1629

Fax: 0216 687 07 93

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1671

Fax: 0216 687 07 92

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1411

Fax: 0216 687 07 75

PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1480

Fax: 0216 687 07 76

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1466

Fax: 0216 687 07 77

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1275

Fax: 0216 687 07 63

MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1159

HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1126

Fax: 0216 687 07 57

SAĞLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1619

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1147

Fax: 0216 687 07 61

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1801

Fax: 0216 687 07 52

YAPI KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1361

Fax: 0216 687 07 72

ÇEVRE KORUMA VE 
KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1523

Fax: 0216 687 07 82

ULAŞIM HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 
Tel: 0216 570 50 00 /1221

Fax: 0216 687 07 67

VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1658

Fax: 0216 687 07 89

SOSYAL YARDIM İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1003

Fax: 0216 687 07 53

RUHSAT VE DENETİM 
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1240

Fax: 0216 687 07 65

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1245

KADIN VE AİLE 
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1611

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1381

MUHTARLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1414

DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1735

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1508

EVLENDİRME DAİRESİ
Şehit Şakir Elkovan Cad.

No: 20 Küçükbakkalköy

Tel: 0216 570 50 00 / 

1950-1951

KÜÇÜKBAKKALKÖY 
HİZMET BİRİMİ
Küçükbakkalköy Mah.

Fevzipaşa Cad. 

(Prestij Cad.)

Tel: 0216 469 65 56

ATAŞEHİR SPOR KULÜBÜ
Barbaros Mah. Lale Sok.

Tel: 0216 570 50 00

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
AFET KOORDİNASYON 
MERKEZİ
Ataşehir Bulvarı

Tel: 0216 570 50 00 

/2300-2301-2302-2303-

2306-2307

YENİSAHRA ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Yenisahra Mah.

Sütçüyolu Cad.

Tel: 0216 317 31 84

KÜÇÜKBAKKALKÖY 
ZABITA HİZMET BİRİMİ
Küçükbakkalköy Mah.
Geziciler Sok.
Merdivenyolu Cad. No: 4
Tel: 0216 573 42 21

MEVLANA ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Mevlana Mah. Albayrak 
Cad. Muhtarlık yanı
Tel: 0216 314 77 87

FERHATPAŞA ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe
Cad. G4 Sok. No: 5
Tel: 0216 471 99 37

MUSTAFA KEMAL ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Mustafa Kemal Mah. 3004 
Cad. Deniz Gezmiş Parkı içi 
Tel: 0216 570 50 00 /1918

FETİH MAHALLESİ 
ZABITA HİZMET BİRİMİ
Fetih Mah. Atatürk Bulvarı
başı, İMKB İlköğretim 
Okulu yanı.

30 AĞUSTOS ATAEVİ
Mevlana Mah. Sakarya 
Cad. 30 Ağustos Parkı 
üzeri Tel: 0216 570 50 00 
/ 1984-1985-1986

AŞIK VEYSEL ATAEVİ
Aşıkveysel Mah. 3001 Cad. 
No: 116 Tel: 0216 570 50 00 
/ 1980-1981

FERHATPAŞA ATAEVİ
Ferhatpaşa Mah. Mareşal
Fevzi Çakmak Cad. No: 12
Tel: 0216 660 02 40

İNÖNÜ ATAEVİ
İnönü Mah. 
Kartal Cad. No: 57
Tel: 0216 573 86 35-36-37

KAYIŞDAĞI LİONS ATAEVİ
Kayışdağı Mah. Akyazı Cad. 
No: 84 Tel: 0216 540 74 30

MUSTAFA KEMAL ATAEVİ
M. Kemal Mah. 3004 Cad. 

No: 36 Tel: 0216 570 50 00 

/ 1970-1978

ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM 
VE KÜLTÜR EVİ
Küçükbakkalköy Mah. 

Merdicenköyyolu Cad. No: 

70/1 Tel: 0216 577 10 51 - 

0216 574 41 95

ATAMEM
Küçükbakkalköy Mahallesi

Vedat Günyol Cad. No: 6

Tel: 0216 574 80 79

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
KIZ ÖĞRENCİ KONUK EVİ
Kayışdağı Mah. Akyazı 

Cad. No: 104 Obalar Durağı

Tel: 0216 540 62 75

DÜŞLER AKADEMİSİ
Barbaros Mah. 

Fesleğen Sok.

Tel: 0216 688 31 53

BAHRİYE ÜÇOK HASTA 
KONUK EVİ
Küçükbakkalköy Mah.

Cengiztopel Cad. No: 11

Tel: 0216 572 15 84

AHMET TELLİ ÇOCUK VE 
HALK KÜTÜPHANESİ
İçerenköy Mah. Prof. Dr. 

Necmettin Erbakan Cad.

No: 108-110

Tel: 0216 570 50 00 /1944

YENİ HAYAT GENÇLİK 
MERKEZİ
Yeni Çamlıca Mah.

Dursunbey Cad. No: 2

(Hüseyin Ağırman Parkı İçi)

Tel: 0216 570 50 00 /1966

ATAŞEHİR GENÇLİK 
MERKEZİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 

Cad. 16. Sok. No: 25

Tel: 0216 570 50 00 /1930
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KADIN KONUK EVİ
Tel: 0216 570 50 00

ATAŞEHİR AŞEVİ
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
No: 2/11 Tel: 0216 580 99 10

ESATPAŞA TAZİYE EVİ
Esatpaşa Mah. 
Ziya Paşa Cad. üzeri
Tel: 0216 570 50 00

FERHATPAŞA TAZİYE EVİ
Ferhatpaşa Mah. Fevzi
Çakmak Cad. No: 12
Tel: 0216 570 50 00

MUHTARLIKLAR

AŞIK VEYSEL MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Hasgül Bakır
Aşık Veysel Mah. 3001 Cad.
No: 116 Tel: 0216 324 23 35

ATATÜRK MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Leyla Yeşim Şaylan
Atatürk Mah. Meriç Cad.
Çitlembik Sok. No: 2/3
Tel: 0216 580 82 04

BARBAROS MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Ercan Ersin
Barbaros Mah. Mimar 
Sinan Cad. No: 98
Tel: 0216 324 33 01

ESATPAŞA MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Turan Kızıltaş
Esatpaşa Mah. Ziya Paşa 
Cad. No: 44 
Tel: 0216 315 31 31

FERHATPAŞA MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Hüseyin Uzun
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe
Cad. No: 80
Tel: 0216 661 24 67

FETİH MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Cavit Koç
Fetih Mah. Kayısı Sok. No: 2
Tel: 0216 324 29 83

İÇERENKÖY MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Ayhan Öztürk
İçerenköy Mah. Nadir Sok 
No: 3 Tel: 0216 574 55 44

İNÖNÜ MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Songül Ercan 
Tolunay İnönü Mah. 
Tuğ Sok. No: 4
Tel: 0216 577 66 19

KAYIŞDAĞI MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Kadir Yılmaz
Kayışdağı Mah. Uslu Cad.
No:73/1 Tel: 0216 364 12 64

KÜÇÜKBAKKALKÖY 
MAHALLESİ MUHTARLIĞI
Muhtar: Yakup Cebiroğlu
Küçükbakkalköy Mah. 
Merdivenköy yolu Cad. 
Geziciler Sok. No: 4 
Tel: 0216 573 42 82

MEVLANA MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Recep Ali Kantarcı
Mevlana Mah. Albayrak Cad. 
No: 7 Tel: 0216 527 32 82

MİMAR SİNAN 
MAHALLESİ MUHTARLIĞI
Muhtar: Şahin Acar
M.Sinan Mah. Namık 
Kemal Cad. No: 20
Tel: 0216 471 74 79

MUSTAFA KEMAL 
MAHALLESİ MUHTARLIĞI
Muhtar: Ali Rıza Saraçoğlu
M. Kemal Mah. 3095 Sok. 
No: 4 Tel: 0216 470 59 24

ÖRNEK MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: İdris Taşkın
Örnek Mah. Semerkand Cad. 
No: 44 Tel: 0216 324 63 43

YENİ ÇAMLICA 
MAHALLESİ MUHTARLIĞI
Muhtar: Fazlı Sarısoy
Yeni Çamlıca Mah. Yılmaz Sok. 
No: 14/2 Tel: 0216 471 14 78

YENİSAHRA MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Sadettin Kahraman
Yenisahra Mah. Türkaslan 
Sok. No: 15 
Tel: 0216 470 96 83

YENİŞEHİR MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Mustafa Arı
Yeni Şehir Mah. Baraj Yolu
Cad. No: 4 
Tel: 0216 455 60 44

SAĞLIK MERKEZLERİ

TÜRKAN SAYLAN TIP 
MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Vedat Günyol Cad. No: 4
Tel: 0216 577 71 40

FERHATPAŞA SAĞLIK 
POLİKLİNİĞİ
Ferhatpaşa Mahallesi 
Yeditepe Cad. 
16. Sokak No: 25 
Tel: 0216 570 50 00

ÖZEL ATAŞEHİR DİYALİZ 
MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah.
Nartanesi Sok. 34750
Tel: 0216 577 49 66

ÖZEL ANADOLU SAĞLIK 
ATAŞEHİR TIP MERKEZİ
Barbaros Mah. Halk Cad. 
Ortabahar Sok. No: 1 
Tel: 0216 42 76

AVICENNA ATAŞEHİR
Küçükbakkalköy Mah.
Kayışdağı Cad. No: 47
Tel: 0216 574 10 00

ÖZEL ACADEMIC 
ATAŞEHİR TIP MERKEZİ
Barbaros Mah. 
Şen Sok. No: 10 
(Ataşehir Palladium 
Karşısı) 
Tel: 0216 651 00 00

ATAFİZ FİZİK TEDAVİ 
REHABİLİTASYON ÖZEL 
DAL MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Atilla İlhan Cad. Efe Sok.
(Eski Nil Sok.) No: 10
Tel: 0216 575 94 44

BAYINDIR HASTANESİ 
İÇERENKÖY
Ali Nihat Tarlan Cad. Ertaş 
Sok. No: 17
Tel: 0216 575 26 66

KADIN SAĞLIĞI VE 
MAMOGRAFİ MERKEZİ
İçerenköy Mah. Prof. Dr.
Necmettin Erbakan Cad.
No: 108/110
Tel: 0216 570 50 00 / 
1943-1991

ÖZEL DERMOSOFT 
SAĞLIKLI YAŞAM 
POLİKLİNİĞİ
Atatürk Mah. Ataşehir 
Bulvarı Ata 3/3 Plaza 
Kat: 1 No: 15
Tel: 0216 456 36 10

ÖRNEK TIP MERKEZİ
Örnek Mah. Şehit Cahar
Dudayev Cad. (35. Cad)
Emlakçı Dur. Carrefour
Express Karşısı No:140/2
Tel: 0216 472 87 77

ÖZEL EREN HASTANESİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Kayışdağı Cad. No: 51-53
Tel: 0216 575 58 77-78-79-80

ÖZEL ESTEROYAL 
POLİKLİNİĞİ
Atatürk Mah. Ataşehir 
Bulvarı Ata 4 Çarşı 
Tel: 0216 548 29 10

ÖZEL ESTETHİCA 
ATAŞEHİR TIP MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Işıklar Cad. No: 40
Tel: 0216 655 50 00

FATİH SULTAN MEHMET 
EĞİTİM ARAŞTIRMA 
HASTANESİ
İçerenköy Mah. E5 
Karayolu Üzeri
Tel: 0216 578 30 00
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ACİL NUMARALAR

110: Yangın ihbar
112: Ambulans acil
113: Alo Doktorum Yanımda 
114: Zehir Danışma Hattı
UZEM

155: Polis İmdat
153: Alo Zabıta
185: Su Arıza
174: Alo Gıda
121: Telefon Arıza İhbar
156: Jandarma İmdat 
126: Kablo TV Arıza

158: Alo Sahil Güvenlik
168: Türk Kızılayı
163: Telekom Borç Sorma
119: Posta Kutusu Danışma
171: Sigara Bırakma
175: Alo Tüketici
177: Orman Yangın İhbar

178: Alo RTÜK
173: Alo İzci Kan Bilgi Mer.
181: Çevre Bilgi
182: Hastane Randevu
183: Kadın ve Sosyal     
Hizmetler
184: Sağlık Danışma

186: Elektrik Arıza
187: Doğalgaz Arıza
188: Cenaze Hizmetleri
189: Alo Maliye-Vergi 
Danışma
11811: Bilinmeyen     
Numaralar
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ÖZEL FEMME PLAST TIP 
MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Ahmet Yesevi Cad. No: 33
Tel: 0216 355 75 75

FETİH MAHALLESİ ANA 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
PLANLAMA MERKEZİ
Fetih Mah. Karaman Çiflik
Yolu No: 68 
Tel: 0216 472 54 96

DR. HÜSEYİN TIRMAN 
POLİKLİNİĞİ
Barbaros Mah. Uphill Court
Towers A Blok No: 6 
Ataşehir Kat: 12 D: 69 
Tel: 0216 688 35 87

ÖZEL FMC ATAŞEHİR 
DİYALİZ MERKEZİ
Yenisahra Mah. Halk Sok. 
No: 1 Tel: 0216 472 41 15

ÖZEL FORMMED 
POLİKLİNİĞİ
İçerenköy Mah. Kayışdağı 
Yolu Cad. Kıymet Apt. No: 22/1
Tel: 0216 573 83 53

ÖZEL KADIKÖY ŞİFA 
ATAŞEHİR HASTANESİ
Işıklar Cad. No: 35/A 34750
Tel: 0216 444 25 74

MEDITIME TIP MERKEZİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe
Cad. No: 85 
Tel: 0216 660 04 24

MEMORIAL ATAŞEHİR 
HASTANESİ
Küçükbakkalköy Mah. Vedat 
Günyol Cad. No: 28-30 
34758 Tel: 0216 570 66 66

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİ
İçerenköy Mah. Devlet Yolu 
Ankara Cad. No: 102-104 
34752 Tel: 0216 578 40 00

MODERN TIP MERKEZİ
Yeni Çamlıca Mah. 
Dursunbey Cad. 
Kırlangıç Sok. No: 1/1
Tel: 0216 661 16 24 - 63

UZMAN DİYALİZ MERKEZİ 
Barbaros Mah. Barbaros 
Cad. No: 220 Ataşehir
Tel: 0216 315 94 44

ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ 
SAĞLIĞI HASTANESİ
Barbaros Mahallesi
Fesleğen Sokak No: 7
Tel: 0216 469 77 40-41

SİNEMALAR

CINEMAXIMUM BRANDIUM
K.Bakkalköy Mah. Bostancı-
Dudullu Cad. Brandium 
AVM, Tel: 0216 469 69 06

CINEMAXIMUM PALLADIUM
Barbaros Mah. Halk Cad. 
No: 6 Palladium AVM
Tel: 0216 663 11 41

NOVADA AVŞAR
K. Bakkalköy Mah. Şakir
Elkovan Cad. Ataşehir
Novada AVM
Tel: 0216 469 56 73

OPTIMUM AVŞAR
Yeni Sahra Mah. İstiklal 
Cad. Optimum Outlet AVM
Tel: 0216 664 13 95

DENİZ PRIVATE CINECITY 
TRIO
Barbaros Mah. 
Hillside City Clup
Tel: 0216 315 10 10

MÜZELER

DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ
Barbaros Mahallesi 
Mimar Sinan Cami Yanı, 
Mimar Sinan Parkı
Tel: 0216 688 13 29

KÜLTÜR MERKEZLERİ

MUSTAFA SAFFET 
KÜLTÜR MERKEZİ
Örnek Mah. Cahar Dudayev 
Cad. Tel: 0216 570 50 00/2200

İÇERENKÖY SANAT MERKEZİ
İçerenköy Mah. Demet Sok.
No: 61/1 Tel: 0216 570 50 00

CEMAL SÜREYA SERGİ 
VE ETKİNLİK MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mahallesi 
Şehit Şakir Elkovan Cad. 
No: 20 Tel: 0216 575 6720

ÜNİVERSİTELER

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İnönü Mah. Kayışdağı Cad.
Tel: 0216 578 00 00
Fax: 0216 578 02 99

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
Kerem Aydınlar Kampüsü
İçerenköy Mah. 
Kayışdağı Cad. No: 32 
Tel: 0216 500 44 44
Fax: 0216 576 50 76

ADIGÜZEL ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir Mahallesi Baraj 
Yolu Cad. Çağlayan Sokak 
No: 18 Tel: 0216 455 77 70-74
Fax: 0216 548 28 17

AVM’LER

BAUHAUS
İçerenköy Mah. Hal Yanı
Tel: 0216 578 70 70

BRANDIUM
Küçükbakkalköy Mah.
Dudullu Cad. No: 23-25
Tel: 0216 574 33 33

BULVAR 216
Barbaros Mah. Mor Zambak 
Sok. Tel: 0216 668 32 16

İÇERENKÖY CARREFOUR
İçerenköy Mah. Kayışdağı
Cad. No: 2
Tel: 0216 448 02 96-97

METRO
Yeni Sahra Mah. Yavuzlar 
Cad. Tel: 0216 544 68 00

MOZAİK ÇARŞI
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
No: 21 Tel: 0216 455 91 69

NOVADA
Küçükbakkalköy mah. 
Şehit Şakir Elkovan Cad. 
No: 20 Tel: 0216 575 65 20

OPTIMUM
Yeni Sahra Mah. İstiklal Sok. 
No: 10/4 Tel: 0216 664 14 14

PALLADIUM
Barbaros Mah. Halk Cad. 
No: 8 Tel: 0216 663 15 00

WATERGARDEN
Barbaros Mah. 
Kızılbegonya Sok. No: 10/1 
B.Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 504 75 25

RESMİ DAİRELER

T.C. ATAŞEHİR 
KAYMAKAMLIĞI
Küçükbakkalköy Mah.
Merdivenköy Yolu Sok. 
No: 9/2 Tel: 0216 577 51 10
Faks No: 0216 577 63 93

T.C. ATAŞEHİR MÜFTÜLÜĞÜ
Barbaros Mah. Hasat Sok.
No: 2 Mimar Sinan Parkı İçi C 
Binası) Tel: 0216 688 87 77-78
Faks: 0216 688 87 83

ATAŞEHİR İLÇE BÖLGE 
TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ
Barbaros Mah. Ardıç Sok. 
No 12, 34704
Tel: 0216 580 8704

ATAŞEHİR İLÇE EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ
Barbaros Mah.
Ardıç Sok. No: 12, 34704
Tel: 0216 580 8704

ATAŞEHİR MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Küçükbakkalköy Mah. 
Işıklar Cad. No: 1 Kat: 2 34758
Tel: 0216 577 51 86-87

ATAŞEHİR İLÇE TOPLUM 
SAĞLIK MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah.
Merdivenköy Yolu Cad. 
Selim Sok. No: 7
Tel: 0216 580 98 58
Faks: 0216 580 98 59

ATAŞEHİR NÜFUS 
MÜDÜRLÜĞÜ
Küçükbakkalköy Mah. 
Merdivenköy Yolu Sok. 
No: 9/2a Tel: 0216 577 51 20 / 
577 51 22 Faks: 0216 577 5121

ATAŞEHİR İLÇE SEÇİM 
KURULU
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
No: 2 D: 5 Tel: 0216 456 41 00

ATAŞEHİR REHBERLİK VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ
Atatürk Mah. Çiftlik Cad. 
No: 5 Tel: 0216 548 21 22

DARÜLACEZE KAYIŞDAĞI
İnönü Mahallesi Kayışdağı
Cad. No: 65, 34755
Tel: 0216 528 84 00

EMLAK KONUT GYO 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Barbaros Mah. Mor 
Sümbül Sokak No: 7/2 Batı 
Ataşehir Tel: 0216 579 15 15
Faks: 0216 456 48 75

TİV-TÜRKİYE İŞİTME 
VE KONUŞMA 
REHABİLİTASYON VAKFI
Barbaros Mah. 
Fesleğen Sok. No: 8 
Tel: 0216 688 58 45
Fax: 0216 688 58 46

POLİS MERKEZLERİ

ATAŞEHİR EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Mah. 
Meriç Cad. No: 2/7 
Tel: 0216 580 87 04-05
Fax: 0216 580 87 02

ŞEHİT ÖRNEK HAYRETTİN 
YILDIRIM POLİS MERKEZİ
Örnek Mah. Zemzeme Sok. 
No: 49 Tel: 0216 317 10 20

İÇERENKÖY POLİS 
MERKEZİ AMİRLİĞİ
İçerenköy Mah. Kayışdağı 
Yolu Cad. No: 28 
Tel: 0216 576 61 22

ŞEHİT SALİH SEVGİCAN 
POLİS MERKEZİ
Yeni Çamlıca Mah. 
Albayrak Cad. No: 1 
Tel: 0216 415 64 93

OTELLER

SHERATON GRAND 
İSTANBUL
Barbaros Mah. 
Morsümbül Sok. 
Tel: 0216 547 00 00

A
T

A
Ş

E
H

İR
 B

E
L

E
D

İY
E

S
İ 

R
E

H
B

E
R

İ



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 97Sayı: 13 Tarih: 25 Haziran-25 Temmuz 2017

İSTANBUL MARRIOTT 
HOTEL
Küçükbakkalköy Mah. 
Kayışdağı Cad. No: 1
Tel: 0216 570 00 00

SILENCE İSTANBUL
Küçükbakkalköy Mah. 
Dudullu Yolu Cad. No: 29
Tel: 0216 570 70 00

THE GREEN PARK HOTEL
İçerenköy Mah. Manolya
Sanayi Sok. No: 36
Tel: 0216 573 30 30

RESTORANLAR

ADA GURME
Barbaros Mah. Dereboyu
Cad. Fulya Sok. No: C-b4, 
Tic. Merkezi / 1d, 34746
Tel: 0216 688 80 83

ADANA DOSTLAR KEBAP
Barbaros Mah.
Halk Cad. No: 31
Tel: 0216 472 90 93

ATAŞEHİR BALIKÇISI
Küçükbakkalköy Mah. 
Vedat Günyol Cad. No: 34/A 
Tel: 0216 572 65 15

BELUGA FISH GOURMET
Küçükbakkalköy Mah.
Dereboyu Cad. 7/C
Tel: 0216 469 54 54

BENZİN BIG YELLOW 
Barbaros Mah. 
Ihlamur Sok. No: 11 
Tel: 0216 688 74 81

Bİ BUÇUK
Barbaros Mah.
Ardınç Sok. Kent Çarşı 
Tel: 0216 688 83 88

BRASSERIE POLONEZ
Barbaros Mah. Halk Cad.
(Palladium AVM)
Tel: 0216 663 20 27

ÇÖPÇÜ ATAŞEHİR
Barbaros Mah. 
Sütçüyolu Cad. No: 81
Tel: 0216 315 30 10

DEVELİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Vedat Günyol Cad. No: 9
Tel: 0216 575 68 68

FOÇA BALIK
Küçükbakkalköy Mah. Doruk 
Sok.Tel: 0216 577 86 86

HASAN KOLCUOĞLU
Küçükbakkalköy Mah.
Dereboyu Cad. Emel Sok. 
No: 7/B Tel: 0216 573 89 89

KAVALYE
Barbaros Mah. Halk Cad. 
34746 Tel: 0216 444 17 08

KIRÇİÇEĞİ RESTORANT
Atatürk Mah. Meriç Cad.
Mozaik Çarşısı T 14 Blok 
D: 1/b Tel: 0216 455 06 06

KITCHENETTE
Barbaros Mah. Halk Cad.
(Palladium AVM)
Tel: 0216 663 14 15

KÖZ KANAT
Küçükbakkalköy Mah.
Ahmet Yesevi Cad. Doruk 
Sok. Ergovan Parkı 7/A
Tel: 0216 577 75 46

MIDPOINT
Barbaros Mah. Halk Cad.
(Palladium AVM)
Tel: 0216 663 14 35

ÖZGÜR ŞEF
Barbaros Mah. Zambak Sok. 
No: 61 Tel: 0216 688 43 43

SAHAN VEGA ATAŞEHİR
Barbaros Mah. Kardelen Sok. 
No: 18 Tel: 0216 472 48 56

SHOT İSTANBUL
Barbaros Mah. Leylak 
Sok. Ağaoğlu My World 
Andromeda AVM Batı Ataşehir 
Tel: 0216 688 74 68

SUSHICO
Barbaros Mah. Halk Cad. 
Palladium Alışveriş Merkezi 
No: 6 Tel: 0216 663 13 45-46

ŞAŞKIN BALIK
Barbaros Mah. Evren Cad. 
No: 1 Tel: 0216 470 05 40

VE RESTORAN
Barbaros Mah. Halk Cad.
No: 8B Tel: 0216 663 15 25

WOOD ATAŞEHİR
Barbaros Mah. Ardıç Sok.
Tel: 0216 688 19 20

TAKSİ DURAKLARI

SİTELER TAKSİ
Mevlana Mah. Sakarya Cad. 
34758 Tel: 0216 364 32 63 
/ 0216 455 66 65

52 YENİ ÇAMLICA
Tel: 0216 364 32 63

HALYOLU MERKEZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Eski 
Üsküdar Cad. No: 3 Halyolu 
Tel: 0216 574 70 92

ATAŞEHİR KERVANCILAR 
TAKSİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Karaman Çiflik Yolu No: 1
Tel: 0216 573 10 27

ATAŞEHİR SOYAK TAKSİ
Örnek Mah. Libadiye Cad. 
No: 97/2 Tel: 0216 317 10 93

BATI ATAŞEHİR MERKEZ 
TAKSİ
Barboros Mah.Menekşe
Sok. No: 1 Tel: 0216 688 20 02

ŞENTUR TELSİZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Kayışdağı 
Yolu, No: 1 Tel: 0216 572 38 81

ESTON KURUCULAR TAKSİ
İçerenköy Mah. Karaman 
Çiflik Yolu Cad. Eston Evleri 
Karşısı Tel: 0216 574 48 84

ATAŞEHİR UMUT TAKSİ
İçerenköy Mah. Eski 
Üsküdar Yolu Umut Sok. 
Tel: 0216 577 11 10

KÜÇÜKBAKKALKÖY TAKSİ
Küçükbakkalköy Mah. Cengiz 
Topel Cad. Kocayusuf Sok. 
No: 21 Tel: 0216 573 80 05

PALLADIUM TAKSİ
Barbaros Mah. 
Halk Cad. No: 8 
Tel: 0216 663 21 40

AĞAOĞLU MY 
TOWERLAND TAKSİ
Atatürk Mah. 
Meriç Cad. No: 1/4 
Tel: 0216 455 57 15-16-17 

AĞAOĞLU MY WORLD 
TAKSİ
Barbaros Mah. Halk Cad.
Ihlamur Sok. No: 1
Tel: 0216 688 19 40

ÖRNEK TAKSİ
Örnek Mah. Şehit
Cahar Dudayev Cad.
Merkez Cami Karşısı
Tel: 0216 324 17 60

FATİH TELSİZ TAKSİ
Fetih Mah. Atatürk Bulvarı
No: 2 Tel: 0216 315 55 83

BİZİM TAKSİ
İnönü Mah. Kartal Cad. 
No: 85 Tel: 0216 577 68 80

GREENPARK 
BAYINDIR TAKSİ
Ertaç Sok. No: 14/B
İçerenköy Mah.
Tel: 0216 575 44 74

TANZİM TELSİZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Karslıahmet 
Cad. Aydın Sok. No: 1 
Tel: 0216 572 33 33

FINDIKLI MERKEZ TAKSİ
Fındıklı Mah. Ayşegül Sok.
No: 45 Tel: 0216 469 69 89

İÇERENKÖY TAKSİ
Değirmenyolu Cad. 
61/A İçerenköy
Tel: 0216 575 77 78

ATAŞEHİR İNÖNÜ TAKSİ
İnönü Mah. Ulusu Cad. 
No: 108 Tel: 0216 537 63 85

KAYIŞDAĞI MERKEZ TAKSİ
Kayışdağı Mah. Akyazılı Cad. 
No: 29 Tel: 0216 420 54 99

AKSÜT TAKSİ
Yeniçamlıca Mah.
Kemalpaşa Cad. No 46
Tel: 0216 660 16 64

YEDİTEPE ÜNİVERSİTE TAKSİ
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 
Memba Sok. No: 1 Yeditepe 
Üniv. Yanı Tel: 0216 573 65 89

BATI ATAŞEHİR ŞİRİN TAKSİ
Barboros Mah. 
Zambak Sok. No: 3/A1
Tel: 0216 688 60 21

ACARLAR TAKSİ
Yeni Çamlıca Mah. Albayrak 
Cad. No: 3 Tel: 0216 314 10 17

FERHATPAŞA 
MERKEZ TAKSİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 
Cad. No: 30 Tel: 0216 471 53 97

MUSTAFA KEMAL 
MERKEZ TAKSİ
Mustafa Kemal Mah. 
3001 Cad. 3022. Sok
Aşıkveysel Parkı İçi
Tel: 0216 470 07 81

PALMİYE TUR TAKSİ
İnönü Mah.Öksüz Deresi
Reisoğlu Sok. No: 2
Tel: 0216 573 12 98

İÇERENKÖY MERKEZ TAKSİ
İçerenköy Mah.
Gülcardağı Sok. No 4/1
Tel: 0216 572 77 78

OPTIMUM
Yeni Sahra Mah. Optimum 
AVM İçi Tel: 0216 644 14 14

ATAŞEHİR 
UYDUKENT TELSİZ
Atatürk Mah. Bilfen Okullar 
Karşısı Sedef Cad. No: 1 
Tel: 0216 455 78 20

ATAŞEHİR MERKEZ TAKSİ
Atatürk Mah. 67. Ada 3. 
Cadde Ataşehir
Tel: 0216 455 80 64

ATAŞEHİR UĞUR TAKSİ
Yenişehir Mah. Baraj Yolu 
Cad. Yaren Sok. No: 3
Tel: 0216 456 25 18

BATI ATAŞEHİR 
ESMAN TAKSİ
Barbaros Mah.Örnek Sok.
Tel: 0216 688 14 58
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İşte yine bir park. Ataşehir’de bu kadar çok park olması artık kimseyi şaşırtmıyor, çünkü belediyenin 
ilçe sakinlerinin hayatlarını güzelleştirmek için attığı adımları herkes görüyor. Parklar ise betonlar 

arasına sıkışmış hayatlarımıza geniş bir soluk getiriyor, hem gözümüzü hem ruhumuzu dinlendiriyor. 
Biz şimdi asıl meselemize dönelim, bu park nerede ve adı ne? Doğru yanıtı veren okurlarımızdan ilk 

beşine ödülümüz Can Yayınları’ndan...

Yanıtlarınızı atasehirekspres@atasehir.bel.tr adresine gönderebilirsiniz.

Fotoğraf: SERAP UÇAR
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