
kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 19 Tarİh: 25 ARALIK-25 OCAK 2018

E

Ataşehir 

Belediyesi’nin 

ücretsiz yayın 

organıdır

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 10  Tarİh: 25 MART 2017

E

Hayat 
soruyla 
başlar: 
NEDEN?

Sizi Ataşehir Belediyesi 2. Uluslararası 
Klasik Müzik Festivali’ne bekliyoruz. 

Cem Yılmaz Arif V 216’da bizi Yeşilçam’ın 
masumiyet zamanlarına taşıyor. 





Değerli Ataşehirliler,

Müspet ve menfi gelişmeleriyle, acı ve tatlı hatıralarıyla 2017 yılını geride 
bırakıyor, yeni umut ve beklentilerle 2018’e giriyoruz. 

Bildiğiniz gibi, Belediye Başkanımız Sayın Battal İlgezdi, T.C. İçişleri 
Bakanlığı tarafından Anayasa’nın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası 
ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince 8 Aralık’ta 
geçici süreyle görevinden uzaklaştırıldı. 

En kısa sürede başkanımızın uğradığı bu haksızlığın giderileceğine ve 
görevinin başına döneceğine yürekten inanıyorum.

Bu inançla, vekâleten yürüttüğüm Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini 
siz değerli hemşerilerim için layıkıyla yerine getirme gayretinde 
olacağımı bir kez daha vurgulamak isterim. 

2018 yılı boyunca şahsım, yönetici arkadaşlarım ve diğer tüm 
çalışanlarımız ilçemizin daha güzel ve aydınlık bir geleceğe doğru yoluna 
devam etmesi için her zamankinden daha büyük bir heyecan ve gayretle 
çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız...

Bu vesileyle, yeni yılınızı en samimi duygularla kutluyorum. 

Yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, barış, huzur ve refah 
getirmesini diliyorum.

İLHAMİ YILMAZ
Ataşehir Belediye 

Başkan V.

@ilhamiyilmaz34

@yilmazilhami34

@ilhamiyilmaaz34
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FELSEFE YOKSA    
BİLGİ DE YOK
Ataşehir Belediyesi’nin çocuklar 
ve gençler için düzenlediği 
Felsefe Atölyesi, bir kez daha 
felsefi düşünce yapısının 
eksikliğinin bireylere ve 
topluma nelere mal olduğu 
sorusunu gündeme getirdi. 
Çocukların felsefeye ilgisi, 
büyüklerin felsefeden neden 
bu kadar uzaklaştığını ya 
da uzaklaştırıldığını merak 
ettirdi. Oysa felsefeden 
uzaklaştıkça hakikatten, yani 
bilgiden, dolayısıyla etikten de 
uzaklaşıyoruz ve yaşamlarımız 
çölleşiyor. 

28
Biz susmasaydık, belki 
yaşıyor olacaklardı
Ocak ayı karın, beyazlığın müjdecisidir, 
ama biz her ocakta bir anmadan 
diğerine koşuyoruz. Çünkü faili meçhul 
cinayetlerle dolu tarihimizde Uğur 
Mumcu, Muammer Aksoy, Hrant Dink, 
Gaffar Okkan Ocak ayında katledildi. 
Dördünün de katilleri bulunmadı, daha 
doğrusu cinayetlerin üzerine ısrarla ve 
şeffaflıkla gidilmedi. Sonuç, hepimizin 
vicdanında bu cinayetlerin lekesi var. 

64

Ressam Haydar Özay’dan Nâzım Hikmet resimleri
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Bu kez golü iyiler atıyor
Cem Yılmaz’ın son filmi Arif V 
216 5 Ocak’ta gösterime giriyor. 

Kıvanç Barıönü’nün yönettiği 
filmde Yılmaz sahneye çıktığı 
ilk günlerden bu yana kurduğu 

hayalini gerçekleştiriyor ve 
hayranı olduğu Sadri Alışık’ın 
oğlu Kerem Alışık’la oynuyor. 

Yılmaz sadece Alışık’ı değil, 
Yeşilçam’ın bütün “iyiler”ini 

yine perdenin önüne taşıyor ve 
sonunda “gol” oluyor.  
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Çek gitarist Pavel Steidl: 
Müziğin dili olmaz
Ataşehir Belediyesi 2. Uluslararası 
Klasik Müzik Festivali’ne katılacak 
sanatçılardan biri de kendine has 
tarzı ile dünya çapında bir gitarist 
olan Pavel Steidl… Romantizme 
yakınlığı ile bilinen sanatçı, 
eserleri ve yorumları ile seyirciyi 
etkisi altına alıyor.

İMTİYAZ SAHİBİ
Ataşehir Belediyesi adına

Belediye Başkan Vekili 
İLHAMİ YILMAZ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Zeynep Çetinkaya

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
T. Volkan Aslan

YAYIN KURULU
Ayten Kartal, Deniz Kutlu, 

Turan Dolu, T. Volkan Aslan, 
Dündar Şahin, 

Şehnaz Yabar, Tayfun Gönüllü, 
Berat Günçıkan, Aynur Çolak

KATKIDA BULUNANLAR
Ahmet Mert, Ayça Çeri,         

Berna Yaman, Çağla Gürsoy, 
Çiğdem Kara, Duygu Celepçi, 

Fuat Özdemir, Hüseyin 
Dinçtürk, İbrahim Karademir, 
Kübra Küçükolcay, Mehmet 

Oymak, Melike Şengül, Murat 
Şimşek, Naz Alçı, Oben Özkal, 

Perim Nak, Serap Uçar, 
Simay Gözener, Sinem Şahin 
Kahriman, Timuçin Akkaya,

Başkan Ataşehir’i Dinliyor Ekibi

YÖNETİM YERİ
Ataşehir Belediyesi

Barbaros Mah. Şebboy Sok. 
No: 4 A, 34746

Ataşehir / İstanbul
www.atasehir.bel.tr
Tel: 0216 570 50 00

atasehirekspres@atasehir.bel.tr

YAYIN TÜRÜ
Dergi

BASKI
RENKSA Reklam 

Org. Tanıt. Kimyevi Turizm İnş. 
San. Tic. Ltd. Şti

Merkez Mah. 8. Sok. No: 22/A
Bağcılar/İstanbul

Tel: 0212 434 05 77

52
Güliz Ayla: En çok 
sahnede mutluyum
“Olmazsan olmaz büyümez 
çiçeklerim, toprağım havalanmaz 
kurur gider bahçelerim” sözleri 
ile müzik piyasasına giriş yapan 
şarkıcı ve söz yazarı Güliz Ayla 
youtube tıklanma sayısı ile zirve 
yaptı.



Boğaziçi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Özge Özdemir pek 
çok alanda binlerce yıllık bilgi ve 

deneyimi hayatları ile ilişkilendirecek 
çocuk ve gençler için yenilikçi 
eğitimler sunuyor. Bu eğitimlerden 
biri de Ataşehir Belediyesi’nin 
düzenlediği Felsefe Atölyesi. Dört 
hafta süren bu etkinlikte Ataşehirli 
çocuklar neler yapıyor, hadi gelin 
Özdemir’den dinleyelim:

Çocuklar için felsefe nedir? 
Çocuklar için felsefe, P4C 

(Philosophy for Children) şeklinde 
tanımlanan bir öğretim yöntemi. Çıkış 
amacı çocuklara erken yaşta felsefe 
yapma becerisi kazandırmak olduğu 
için bu ad dünyada daha yaygın 
kullanılıyor, ama her yaş grubuna 
uygun. Çocuklar için felsefe 1970’lerde 
Amerika’da ortaya çıktı. Öğretmen, 
sınıfındaki öğrencilerle diyalog kurma 
esnasında öğrencilerinin konu ile 
ilgili akıl yürütme ve demokratik bir 
şekilde konuşma ortamını sürdürme 
becerisinin eksikliğini görüyor ve 
bireyi birey yapan bu becerileri daha 
erken yaşta kazandırmak gerektiğini 
düşünerek yola koyuluyor. Böylelikle 
Montclair State Univesity’de 1972 
yılında çocuklar için felsefe fikrini 
geliştiriyor. 

Yöntem nasıl işliyor?
Genellikle bir hikâye anlatımı ile 

başlıyor ve hikâyenin içerisinde yer 
alan felsefi soruların sorulması ile 
çocuklar arasındaki diyalog kuruluyor 
ve bu diyalog ardı ardına yeni 
sorularla derinleşiyor. 

Mesela hikâyenin kahramanı bir 
çocuk ve çocuğu gece birileri -bu 
süper güçler de olabilir- kaçırıyor. 
Çocuk sabah uyandığında, bulunduğu 
yerin çok güzel, her şeyin istediği 
gibi mükemmel olduğunu görüyor; 
fakat tek bir kural var, oradan dışarı 
çıkamaz, ama zaten o da çıkmak 
istemiyor. Bunun sonunda çocuklara 
yöneltilen soru: “Böyle bir insan 
özgür müdür, değil midir?”

Peki, günün sonunda çocuklara bu 
sorudan geriye ne kalıyor?

Çocuklar fikirlerini söyledikten 
sonra “neden” sorusu ile 
karşılaşıyorlar. Sonrasında da 
ya tezlerini savunuyor ya da bir 
gerekçelendirme sunuyorlar. Çocuklar 
birbirlerinin gerekçelerini görünce, 
düşünmeye başlıyorlar ve aslında 
bu fikrin altında başka temel bir 
varsayım olduğunu fark ediyorlar. 
Günün sonunda, herhangi bir konuda 
fikir beyan ettiğimizde en azından 
bir gerekçe sunmamız gerektiğini 
anlıyorlar. Ayrıca bunu savunacağı 
tezi nasıl sunacağından tutun da 
o gerekçe üzerinde bir kere daha 
düşünmenin fikri değişebileceğini, 
her zaman akla ilk gelene körü körüne 
kapılmamak gerektiğini anlıyorlar. 

“SANA KATILMIYORUM”

Bu atölyeden çocukların esas 
kazancı nedir?

Burada iddiayı kazanmak değil, 
daha iyi kavramak için birbirlerine 
yardım etmeleri, bir başkasının 
düşüncesine “ne biçim düşünüyorsun” 
demek yerine “sana katılmıyorum” 
deyip bunu nezaketle dile getirmenin 
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“Çocuklar için Felsefe” eğitmeni Dr. Özge Özdemir, Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen dört haftalık Felsefe Atölyesi ile Ataşehirli çocuklara farklı bir deneyim 
yaşattı. Çocuklara “Odysseia, mutluluk veren iksiri içsin mi, içmesin mi” diye sordu ve ders başladı.

Çocuklar için felsefeF
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önemini kavrıyorlar ve bunu da biz 
onlara direkt söylemiyoruz, bu yolu 
onlar kendileri kat ediyor. Sınıftaki 
dezavantaj, çekingen çocuklar 
olabilmesi. Kız çocuklarının düşünce 
ifade etmeleri erkeklere oranla 
daha zor olabiliyor. Bu durumda 
arkadaşlarına öncelik tanımak, 
desteklemek, işbirliği yapmak gelişiyor. 

Felsefe atölyelerine kaç yaşından 
itibaren katılım sağlanmalı?

Dünyada şu an beş yaş itibariyle 
bu çalışmalar yapılıyor. Okuma-
yazma bilmeden de resimli kitaplar 
aracılığıyla iletişim kurulabiliyor. 

BİLİŞSEL YETENEKLER TESTİ

Bu çalışmalara katılan çocuklarla, 
katılmayanlar arasındaki farkı 
gözlemlemek amacı ile yapılan bir 
araştırma var mı?

Bu konuda dünyada yapılan birçok 
araştırma var. Biri çok kapsamlı 
ve etkileyici… İngiltere’de iki sene 
boyunca yapılan uygulamalara farklı 
sosyoekonomik gruplardan pek çok 
çocuk katılıyor. Araştırmanın başında 
ve sonunda uygulanan “Cognitive 
Skills Test” (Bilişsel Yetenekler Testi) 
sonucunda çocuklarda altı puanlık 
artış gözlemleniyor.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen atölyede hangi 
temel kavramlar üzerinden iletişim 
kuruyorsunuz?

Burada, Odysseia Destanı’ndan 
yola çıktık. Odysseia’nın, dört destanı 
var. Hikâyeler de temel olarak 
mutluluk, sevgi, özgürlük ve cesaret 
gibi dört kavram üzerine kurulu. 
Destanı anlattıktan sonra problem 
açığa çıkıyor ve “Odysseia, mutluluk 
veren iksiri içsin mi içmesin mi?” ya 
da Kalipso, Odysseia’ya âşık oluyor. 

“Beni sevmeyi öğrenebilirsin” diyor 
ve “Odysseia gerçekten sevmeyi 
öğrenebilir mi” diyorum ve başlıyoruz.

Peki, bu sorulara verilen cevaplarla 
nereye varmaya çalışıyorlar, amaç 
birbirlerini kendi savlarına ikna etmek 
mi?

Burada hiçbir zaman “doğru ya da 
yanlış şudur” diye bir sonuç çıkmıyor. 
Felsefede doğru ya da yanlış yoktur; 
evet yoktur, ama vardır da. Tartışıp, 
kendi süzgecinden geçirip “evet, 
yanlıştır” ya da “değildir” dersin ve 
kararını verirsin; yani yargıda bulunma 
hakkın vardır. Ama nasıl yargıda 
bulunduğun da önemli; ezberden mi, 
yoksa eleştirel mi? Yargın değişebilir, 
yargılar düşünsel esneklik barındırır 
ve düşüncenin değişmesi kişiliğinin, 
kimliğinin değişmesi anlamına 
gelmez. İşte bu atölyelerle çocuklarda 
duygusal esneklik yönünden 
önemli gelişmeler görüyoruz. 
Düşünüp sorgulayınca yargılarından 
sıyrılabiliyorlar. l

Dr. Özge Özdemir’in 
yönetimindeki felsefe 

atölyesinde çocuklar dört 
kavramı sorguluyor: Mutluluk, 

sevgi, özgürlük, cesaret.

Fotoğraflar: KADİR İNCESU
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GÖKÇE KOÇER:

Dokuz yaşındayım. 
Atölyeye ilk 

geldiğim güne kadar 
aslında felsefenin 
ne olduğunu pek 
anlamamıştım. Buraya 
başlayınca gördüm 
ki ben aslında sürekli 
felsefe yapıyormuşum. 
Sürekli düşünür ve 
düşüncelerimi ifade 
ederim. Ama burada 
konuştuğumuz sevgi, 
mutluluk, cesaret ve 
özgürlük konuları 
üstüne bu kadar fazla 
düşünmemiştim, belki 
de merak etmemiştim. 
Atölye çok eğlenceli, 
anlatılan hikâyede 
insan kahramanın 
yerine kendini koyuyor, 
o bir saat nasıl geçti 
anlamıyor. l

Kızım dokuz yaşında. Folklor seçmeleri için 
geldiğimizde böyle bir atölyenin varlığından 

haberdar olduk. “Felsefe neymiş, öğrenmek 
istiyorum” dedi. Bu konuda hiçbir fikri yoktu. Başta 
biraz çekindi, okuldaki gibi sorular sorulacak, 
sonrasında da sınav olacak düşüncesine kapıldı 
ama sonra tartışmaya, sorgulamaya başladı. 
Arkadaşlarının fikrini yargılamaması gerektiğini, dört 
hafta gibi kısa bir sürede öğrendi. Hatta buradaki 
konuları, okulunda arkadaşlarına anlatıyor, bir 
kısmıyla aynı oyunu oynamaya başlamış. Bunları 
duydukça ben de çok mutlu oluyorum. l

“Çocuklar için Felsefe” atölyesinde belki de 
hayatlarında felsefe sözcüğünü ilk defa duymuş ve 
sorgulayan, körü körüne inanmayan bireyler olma 
yolunda adım atmış Ataşehirli çocuklardan Gökçe 
Koçer’in babası Hakan Ali Koçer, belediyenin tüm 
etkinliklerini takip ettiklerini söylüyor. Felsefenin aslında 
kendi ilgi alanı olduğunu ifade eden Koçer sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Dokuz yaşında olan kızım da 
şimdiden ucundan köşesinden felsefeye bulaşsın 
istedim. Milli Eğitim’in durumu maalesef ortada... Soran, 
sorgulayan çocuklar için bu tarz ortamlara, hayatı 
daha iyi anlamamız için felsefeye ihtiyaç var. Kızım 
okumayı seven bir çocuk. Sanırım katılımcı da... Biz 
atölye esnasında çocuklarımızın yanında bulunmuyoruz 
ama ders sonrası sürekli ne konuştuysa ya da neden 
etkilendiyse sürekli anlatıyor.” l

Aile boyu felsefe

Bilun Ayhan: Sorgulayan bireyler için

Aslında sürekli felsefe yapıyormuşum

Hakan Ali Koçer
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HATİCE AYLA: 

10 yaşındaki oğlum Burak da felsefe atölyesine katılıyor. 
Her hafta MSKM Kitap Kafe’den mutlaka kitap alırız 

hem bana hem de oğluma... Kitap almaya geldiğimiz bir gün 
atölyenin açılacağını duyduk. Eğitimci birinden böyle özel bir 
konuda eğitim alması beni çok mutlu etti. Tiyatroları, sinemaları 
da takip ederiz, üst üste gidince “yeter artık, ara verelim” der, 
ama buraya gelirken “geç kalmayalım, başını kaçırmamam 
lazım” diyor, heyecanla geliyor. Merak duygusu daha da 
gelişti, her şeyi sorgulamaya başladı. Herhangi bir konuya dahi 
körü körüne inanmaktansa, kendince sorular sorup, cevaplar 
bulmaya çalışıyor. Ben tüm çocuklara böyle fırsatların verilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Fırsat verilsin ki onlar da bağımsız 
birer birey olduklarının farkına varsınlar. l

ERDEM GENÇOĞLU: 

12 yaşındayım. Felsefe atölyesine 
severek geliyorum. Biraz da 

tartışmayı seviyorum. Arkadaşlarımın 
karşıt fikirleri bazen beni düşündürüyor, 
acaba onların söylediği doğru olabilir 
mi diye soruyorum kendi kendime. l

AŞKIN BARAN YAVAŞ: 

Ben 10 yaşındayım. Atölyeden, bir 
arkadaşımın annesi vasıtası ile 

haberdar oldum. Felsefeden çok keyif 
aldım, dört hafta hiç bitsin istemedim. En 
çok da cesaret konusunu tartışmak bana 
keyif verdi. Burada cesaretin de korkmanın 
da kötü duygular olmadığını öğrendim. 

Keşke okulda da böyle ortamlar   
yaratılsa ve kendimizi daha fazla ifade 
edebilsek. l

Artık sorguluyorum

Bire
y olm

a yolunda

Karşıt fikirler beni 
düşündürüyor
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DUR, DÜŞÜN VE 
YAŞADIĞINI ANLA

Ataşehir Belediyesi’nin çocuklar ve gençler için düzenlediği “Felsefe Atölyesi” bize bir kez daha nasıl 
ve ne için yaşadığımızı, çocukluğumuzun cesur sorularından neden sessizliğe doğru yol aldığımızı 

hatırlattı. Eğitim sisteminden başlayarak hayatımızın her alanından çıkardığımız felsefe bugün 
yakındığımız çölleşmeden kurtulmanın da anahtarı oysa. Yeniden felsefe üzerine düşünmek, hakikat 

ve gelecek üzerine düşünmek de demek…
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Ne zaman kendi varoluşunuza 
dair bir şeylerden söz etseniz 
ya da ülkede olup bitenlere 

dair düşüncelerinizi açıklasanız 
birileri çıkıp “felsefe yapma” diye 
sizi durdurmaya çalışır. Çünkü ya 
felsefenin ne olduğunu bilmiyordur ya 
da biat etmenin koşulsuz huzurunu 
soru sormanın, bilmeye çalışmanın, 
düşünmenin sorumluluğundan 
kaçınıyordur. Türkiye’de sadece bugün 
değil her zaman toplumun, eğitim 
sisteminin ve iktidarların felsefeyle 
bir sorunu oldu ve sonunda ortaya 
“bencil, sorumsuz, düşünce tembeli” 
olarak etiketlediğimiz gençler 
ortaya çıktı. Oysa bu önyargımızın 
da arkasında felsefi düşünce 
yoksunluğumuz var. 

Ataşehir Belediyesi’nin gençler ve 
çocuklar için düzenlediği “Çocuklar İçin 
Felsefe Atölyesi” bir kez daha felsefeyi 
gündemimize taşıdı. Buradan yola 
çıkarak felsefeyi, düşünce yapımızdan 
gündelik yaşamımıza kadar her yönüyle 
manalandırmak için sorularımızı 
uzmanlara sorduk. Maltepe 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Betül Çotuksöken, Işık Üniversitesi, Fen 
Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum 
Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Örsan 
Öymen ve Felsefeciler Derneği Başkanı 
Caner Asna ile konuştuk. İlk söz Prof. 
Dr. Çotuksöken’in: 

Alaya almalara, küçümsemelere 
bakılırsa felsefenin ne olduğuna dair 
Türkiyeli insanların kafası bir hayli 
karışık. Siz felsefeyi nasıl tanımlarsınız? 

Felsefenin bir düşünme, bilme ve 
yaşama yolu olarak değerlendirilmesi 
gerekiyor. Burada belirlenen üç bağlam 
da felsefeyle eleştirme ve sorgulama 
ile tartışma kültürüne yakın durma 
arasında doğrudan bir ilişki olduğunu 
gösteriyor. Ancak felsefenin varlık 
karşısındaki bu duruşunun genellikle, 
açık bir biçimde anlaşılamadığına 
tanık oluyoruz. Hatta bu anlamama 

ya da anlaşılamama durumu, özellikle 
okullarda eğitimciler için de söz 
konusu. Yeri gelmişken şu hususu 
da belirtmekte yarar var: Eleştiriden, 
sormaktan, anlamaya çalışmaktan çok 
sayıda kişi hoşlanmıyor. Eleştiriye karşı 
bir duruş sergiliyor hemen herkes. Şöyle 
de diyebiliriz: Herkes başkasından 
bekliyor eleştiriye açık olmayı; kendisi 
elini taşın altına koymuyor.   

Acaba kültürel olarak Türkiye’de 
bir bilgi korkusundan söz edilebilir 
mi, felsefeyi yok saymaya çalışmanın 
kaynağı da bu olabilir mi?

Genel olarak “bilgi” ile “bilgi 
olmayan” arasındaki farkı göremiyoruz. 
Günlük inanışlarımızla, önyargılarımızla, 
gerekçelendiremediğimiz ya da 
hiçbir şekilde gerekçelendirmek 
istemediğimiz yargılarımızla, 
alışkanlıklarımızla eylemde 
bulunuyoruz. Kısacası gerek ev 
içi ortamlarda, gerek toplumsal 
ve kamusal yaşamımızda hesap 
vermekten kaçınıyoruz. Elbette herkes 
böyle değil, ancak böyle olanların var 
olduğunu gözlemliyoruz. Felsefe bir 
bilgi bağlamı olarak hakikatin peşine 

düşer; hatta her türlü bilgi hakikatin 
peşine düşer. Aslında insanlar da 
hakikat arayışı içindedirler, fakat bu 
arayışın gereklerini tam da istendiği gibi 
yerine getiremedikleri de açık olan bir 
durum. 

Hem hakikati aramak, hem de 
bunun gereklerini yerine getirmemek, 
çelişki değil mi? 

Felsefi düşünme ve felsefe 
bilgisi bizden her şeyden önce, 
eylemlerimizin arka planında yer alan 
istemenin dayandığı ilkeler, değerler 
üzerinde düşünmeyi alışkanlık haline 
getirmemizi bekler. Ancak bu tutumun 
çoğunlukla uzağında olduğumuzu 
günlük yaşamda sıkça deneyimliyoruz. 
Ayrıca felsefe, olup bitenler arasında 
doğru bağlantılar kurmayı talep eder. 
Çoğunlukla bu konuda da yetersiz 
kalabiliyoruz. Yine felsefe bizden, 
özellikle dış dünyada doğrudan 
karşılığı olmayan kavramlar konusunda 
açık-seçik bir çerçeve çizmemizi 
ister. Bu konuda da çoğunlukla 
yetersiz kalıyoruz. Örneğin, özellikle 
erdemlerle, etik değerlerle ilgili 
olarak nasıl bir kavramsal çerçeveye 
sahip olduğumuz konusunda hesap 
vermekten kaçınıyoruz. Durum böyle 
olunca da birbirimizi anlamak da iyice 
zorlaşıyor. 

Felsefeden uzaklaştıkça toplum ve 
bireyi bekleyen akıbet nedir, bugün 
dünyanın ekonomisine ve siyasi 
yapısına baktığımızda felsefeden 
kopuşun izlerini görüyor musunuz?

Bir yandan aşırı uzmanlaşmanın 
olduğu bir çağda yaşıyoruz. Öte 
yandan da teknolojinin var kıldığı 
sanal gerçeklik ortamında bilgiye ya 
da bilgi olmayana ulaşma fırsatımız 
her zamankinden daha çok. Böyle 
bir karmaşa ortamında doğruyu 
doğru olmayandan, insan için değerli 
olanı olmayandan, hakikati hakikat 
olmayandan, gerçeği yalandan ayırt 
etmek her zamankinden daha zor 
görünüyor. 

Aldanmak, hatta aldatmak çok 
kolay, hem yüz yüze ilişkilerde hem de 
sanal ortamdaki ilişkilerde. Eylemler ➦ 

Prof. Dr. Betül Çotuksöken

BERAT GÜNÇIKAN



➥ ve ilişkiler toplamından başka 
bir şey olmayan insan dünyasında 
özellikle teknoloji aracılığıyla iyice 
üstünlük kazanan dilin/söylemin gücü 
hepimizi büyüleyebiliyor. Bu durumda 
da bize düşen daha çok sorgulamak, 
daha sofistike olmak, güçlü bir 
belleğin eşliğinde, karşılaştıklarımızı 
iyice araştırmak, bağlantılar kurmak, 
bilgiyle dünyaya bakmak. Benim 
sıkça dile getirdiğim gibi, “insan-
dünya-bilgi” arasındaki ilişkileri; 
“eylem-niyet-değer/erdem” ilişkileri 
açısından ayrıntılı bir biçimde gözden 
geçirmek gerekiyor. Aşırı uzmanlaşma, 
aşırı rekabet, aşırı hız, aşırı tüketim, 
“durup düşünme”nin önündeki en 
büyük engel. “Durup düşünmeye” her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız 
var. Çünkü uzun erimde herkes 
için, hepimiz için sıkıntı yaratacak 
olan araçsallaştırma, aklın kurnazca 
kullanımı gerçekten çok incelmiş 
durumda. Hepimizin neredeyse içine 
düştüğü bu sıkıntılı durumdan ancak 
“özenli düşünme”yle kurtulabiliriz. 

Dikkat ederseniz “yaratıcı düşünme” 
ile demiyorum. Araçsal akıl öylesine 
yaratıcı ki! Ama durum ortada, araçsal 
aklın yaratıcılığının başımıza açtığı işler 
de ortada! İnsanı araçsallaştırmamayı 
bize ancak özenli düşünme olarak 
yeniden kendini gösteren felsefi 
düşünme öğretebilir.    

ÖNYARGILI OLMAMALIYIZ
  
Teknoloji ile felsefe arasında bir 

bağ kurmak mümkün mü, felsefe 
teknolojik süreci, örneğin içinde 
olduğumuz söylenilen 4.0 sanayi 
devrimini anlamakta, bilmekte nasıl 
bir anahtar rolü üstlenebilir?

Biraz önce de belirttiğim gibi, yüz 
yüze ilişkilerin yerini, sanal gerçeklik 
üzerinden yürüyen ilişkilere bıraktığı 
bir dünyaya doğru hızla yol alıyoruz. 
Akıllı fabrikalar, akıllı işletmeler, akıllı 
kentler, teknolojinin neredeyse tam bir 
egemenliği söz konusu gibi görünüyor. 
Bu yeni yapılanmanın ardındaki 
niyet çok önemli, bu yeni teknolojiyi 

insanlığın yararına da kullanabilirsiniz, 
tek tek insanları sömürmek, her 
zamankinden daha çok köleleştirmek 
için de kullanabilirsiniz. Yine de her 
şey insanın elinde, özellikle karar 
vericilerin elinde. Her zaman olduğu 
gibi, bu yeni dönem içinde de etkin 
ya da aktör durumunda olanlarla öyle 
olmayanlar arasındaki fark, neredeyse 
her şeyin belirleyicisi olacak. İleri 
teknolojinin yaratıcılarıyla, alıcıları 
arasındaki fark üzerinde hepimizin 
düşünmesi gerekiyor. Felsefe 
bize, var olana belli bir uzaklıktan 
bakmayı öğretir, işte teknolojiye 
bakışımızda da bu mesafeyi korumayı 
başarabiliriz. Henüz endüstri 4.0’ı 
apriori bir şekilde yargılamak doğru 
değil diye düşünüyorum. İş dünyası 
için getireceği birçok çözüm belki 
de biz insanların işine yarayacaktır. 
Yaptığımız işlere ilişkin iş akışlarını 
düzenlemede, denetlemede belki de 
“insanca kurnazlıklar”ın, aldatmaların 
önüne geçecektir. Önyargılı 
olmamalıyız. l
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Türkiye’nin ve dünyanın bugünkü 
dönüşümünü, siyasal, ekonomik ve 
kültürel olarak değişimi okumakta 
zorlanıyoruz. Bu zorlanmada düşünce 
sistemimizden felsefeyi çıkarmamızın 
payı nedir?

Felsefenin olmadığı yerde 
sorgulama, özgür düşünce, yaratıcı 
düşünce ve analitik düşünce olmaz. 
Bunun olmadığı yerde de olayları 
anlamakta zorluk çekeriz. Felsefenin 
eksikliği elbette evreni, dünyayı, 
yaşamı, insanı ve toplumu anlamamızı 
zorlaştır. 

Özellikle insanı ve toplumu anlamak 
için, Etik, yani Ahlak Felsefesi ve 
Siyaset Felsefesi çok önemlidir. Ancak 
tek başına felsefe ile de her şeyi 
anlamak olanaklı değildir. Bu anlama 
sürecini tamamlamak için, felsefeye 
ek olarak, sosyoloji, tarih, siyaset 
bilimi, psikoloji, antropoloji gibi sosyal 
bilimlere ve biyoloji, fizik, kimya gibi 
doğa bilimlerine de ihtiyaç var. 

Felsefenin eğitim sisteminin dışında 
bırakılması, önemsenmemesi nasıl bir 
geleceğin habercisi olarak okunabilir?

Bugün Türkiye’de iktidarın 
dayatması sonucunda, olaylar sadece 
din yoluyla açıklanmaya çalışılıyor. 
Felsefenin, sosyal bilimlerin ve doğa 
bilimlerinin yerine dini koymak Orta 
Çağ’a dönüş demektir. Bu durum, bir 
ülkenin çökmesine ve yok olmasına 
neden olur.

Teknoloji aracılığıyla bilgiye bu 
kadar kolay ulaşabilirken o bilgiyi 
felsefi bakış açısından uzak ele almak 
ve kullanmak bilginin değerini eksiltir 
mi?

Elbette eksiltir. Bilginin ne anlama 
geldiğini bilmeden bilgi adına bir 
şey ortaya konamaz. Bilginin ne 
olduğu konusu da, felsefenin bir alt 
disiplini olan epistemolojinin, yani 
bilgi felsefesinin konusudur. Bu alan 
bilgiyle ilgili olarak şu temel soruları 
ortaya koyar ve onlara yanıt aramaya 

DOĞRUDUR, ÖYLEYSE 
İNANIYORUM

Örsan Öymen 
verdiği seminerlerle 
de Ataşehirlilerin 
yakından tanıdığı 
bir isim. Işık 
Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. 
Dr. Öymen, aynı 
zamanda Felsefe 
Sanat Bilim Derneği 
Başkanı. Öymen 
sorularımızı şöyle 
yanıtladı:

çalışır: Bilgi nedir? Neleri bilebiliriz? 
Bildiğimiz şeyleri nasıl biliriz? 

Bu alan bilginin temellerini, 
nelerin bilinebileceğini ve nelerin 
bilinemeyeceğini, bilginin sınırlarını 
ortaya koyar. Bu alanda eğitimli 
olmayan birisi, her şeyi bildiğini sanır. 
Bu tür kişiler, “İnanıyorum, öyleyse 
doğrudur” paradigmasına sıkışıp 
kalırlar. Oysa önemli olan şu aşamaya 
geçmektir: “Doğrudur, öyleyse 
inanıyorum”.

Siz seminerler veriyor, gençlerle yüz 
yüze geliyorsunuz. Felsefeyle ilgileri 
hangi boyutta, bugünün teknolojisi, 
yaşam biçimi, düşünce sistemi ile 
felsefeyi nasıl bir araya getiriyor ve 
yorumluyorlar?

Teknoloji doğru yönde, ölçülü 
bir biçimde, toplumun yararı için 
kullanılırsa ve yaşamın kendisi 
teknolojiye indirgenmezse, bir zararı 
olmaz. Ancak bugün yaşadığımız 
şey bir teknoloji bağımlılığıdır, bir 
teknoloji fetişizmidir. Bu durum insanı, 
toplumu, yaşamı sıradanlaştıran, 
yüzeyselleştiren, yok eden bir 
gelişmedir. Eğer bir insan sabahtan 
akşama kadar “akıllı” telefonun 
başından kopamıyorsa, kendisi akılsız 
bir hale dönüşür. Teknoloji fetişizmi, 
insanın aklını, duygularını, tutkularını 
ve ruhunu yok eden bir şeydir.

Onun dışında, gençlerin felsefe ile 
çok ilgilendikleri söylenemez. İlgilenen 
bir kitle var, ama nüfustaki oranları çok 
az. Bunun sorumlusu da Milli Eğitim 
Bakanlığı’dır. İlkokuldan lise sona 
kadar her yıl zorunlu din dersi koyup, 
lisede sadece bir yıl zorunlu felsefe 
dersi koyarsanız ve onu da öğrencilere 
doğru dürüst anlatmazsanız olacağı 
budur. l
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“Sorgulanmamış hayat yaşamaya 
değmez” diyor ya Sokrates, 
Felsefeciler Derneği Başkanı Caner 
Asna için de felsefe tam da bu 
yüzden önemli. Özellikle de gençlerin 
felsefeyle ilgilenmesi gerektiğini 
söylüyor. Çünkü yüreklerindeki 
çölü söküp atmaları, kendi ruhlarını 

tedavi etmeleri onun sayesinde 
mümkün olacak. Ancak ne yazık 
ki günümüz şartlarında bunu 
yapabilecek küçük bir grup olduğunu 
görüyor. 

Milyonlarca genç mi? Böyle giderse 
“Ne yazık ki o büyük çarkın dişlileri 
arasında eriyip yok olacak”. Ancak 

hiçbir şey için geç 
değil, sağlam bir müfredat 

programı oluşturulup yeni 
kitaplar yazılarak “Fil yutmuş boa 
yılanına şapka demekten vazgeçen, 
içindeki çocuğun afacanlığını 90 
yaşına dahi gelse hayatın merkezi 
yapan” insanların yetişmesi mümkün. 

Yüreğinizdeki çölü 
felsefeyle geçebilirsiniz

Felsefeciler Derneği Başkanı 
Cafer Asna’ya göre felsefe 
insanın merak ve hayret 
açlığını doyuruyor. Eğitim 
sistemi ise bu merak ve 
hayret duygusunu öldürerek, 
gençleri ve çocukları büyük 
bir makinenin birer dişlisine 
çevirmeyi amaçlıyor. O 
dişlilerden kurtulmanın yolu 
ise felsefi düşünmek…

ESRA GÜL
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Felsefe neden önemli? 
Felsefe, insan kültürünün belli bir 

aşamasında ortaya çıkmış bir fenomen 
olarak insanın kendisini, evreni ve 
içinde yaşadığı çevreyi anlamak için 
başvurduğu bir düşünme biçimi. Bu 
özelliğiyle felsefe insanın zihinsel 
etkinliklerinin belki de en farklı ve 
en ilginç olanı. Bu farklılık onun 
her şeyi konu edinmesinde ya da 
edinebilmesinde kendini gösteriyor. 
Çünkü her türlü var olan (dış 
dünyada, düşüncede, dilde) ve onlar 
arasındaki ilişkiler felsefenin en önemli 
sorunlarından birini oluşturuyor. Bu 
açıdan bakıldığında felsefe, sorular, 
problemler ve çözüm denemeleri 
bakımından oldukça zengin bir yapıyı 
içeriyor.

EVRENDEKİ YERİM NE?

Peki, bireyin hangi açlıklarını ve 
ihtiyaçlarını doyuruyor?

Onun insanın açlıklarını gideren 
ya da açıklarını kapatan bir yama 
görevi oynamasını ya da soğuk algını 
olduğumuzda kullandığımız ilaç 
gibi bize hemen faydalı olmasını 
beklememeliyiz. Aristoteles felsefeyi 
“evrenin düzeni karşısında insanın 
yaşadığı şaşkınlık” olarak tanımlar. 
Bugünün insanı -ki biz buna “teknik 
insan” da diyebiliriz- artık hiçbir şeye 
şaşırmıyor, merak duygusunu aletlerin 
yeteneğine devrederek yarattığı 
nesneyi kendisine efendi yapmış. 
İddia ediyorum, bu röportajı okuyan 
insanların çoğunluğu annesinin dahi 
cep telefonu numarasını ezbere 
bilmiyordur. Bu düşünsel tembellik 
makinelerin bize verdiği bir armağan. 
Oysa felsefe bu ihtiyaçları göz ardı 
etmeden, asıl olanı, insanın merak 
duygusunu gidermesini ve evrendeki 
yerini sorgulamasını arzuluyor. İnsan 
böylece kendi yaşamının öznesi 
oluyor. Kendisiyle ve yaşamla bağ 
kuruyor. Tıpkı Küçük Prens’teki gibi: 
“Fil yutmuş boa yılanına şapka 
demekten vazgeçer. İçindeki çocuğun 
afacanlığını 90 yaşına dahi gelse 

hayatın merkezi yapar.” Ama günümüz 
insanı artık çok kısa süreli meraklar 
duyuyor yaşadığı dünyaya karşı. Hayat 
büyük şehirlerde eskiye oranla o kadar 
hızlı akıyor ki karşılaşılanlar, anlamlar 
üzerine çok da düşünülmüyor, 
dokunmadan geçiyor yaşananlar…

Gerçekten de felsefeyi ve 
felsefeciliği en iyi karakterize eden şey, 
merak ve hayret. Batı felsefesinin ilk 
filozofu olarak kabul edilen Thales’le 
ilgili aktarılan bir öykü ya da anekdot, 
bu durumu iyi bir biçimde açıklıyor. 
Batı Anadolu kıyılarında yaşayan, 
geçim sıkıntısı çekmeyen bir filozof 
olarak Thales’in ilgileri, ortalama 
insanın ilgilerinden farklıydı. Gündelik 

işlerini kölesine yaptıran Thales, 
doğallıkla “bir şeylerin neden var 
olduğunu” merak ediyordu. Hatta 
“yeryüzündeki şeyleri bir tarafa 
bırakıp gökyüzünde olup bitenlere” 
ilgi göstermişti. Bir gün Trakyalı 
kölesiyle gezintiye çıkmış; gökyüzüne 
bakarken önündeki çukuru göremeyip 
yere boylu boyunca serilmiş. Kölesi 
“Siz filozoflar böylesiniz; ayağınızın 
altındakileri göremezken göklerde 
olup biteni anlamaya çalışırsınız!” 
demiş. Filozoflar da çocuklar gibidir, 
merak ve hayret duygusunu hiç 
yitirmezler. Onların bize bıraktığı bu 
mirasa uyarak her günümüzü bilerek 
ve biraz da olup bitene şaşırarak ➦ 

Caner Asna, felsefe eğitimini tamamlayan bir öğrenci ile...
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➥ yaşamalıyız. Einstein’a göre de 
hayatı yaşamanın iki yolu var: Biri hiç 
bir şey mucize değilmiş gibi yaşamak, 
diğeri de her şey mucizeymiş gibi 
yaşamak. Tercihimiz hangisi olursa 
olsun biz hayatın merkezine barış, 
sevgi, eşitlik, insan hakları vb. gibi 
birçok şeyle birlikte felsefenin de 
konmasını önereceğiz.

İNSAN KÜÇÜK BİR EVREN

Okullarda felsefe eğitiminin durumu 
nedir? Ne kadar kaliteli bir eğitim 
verilebiliyor?

Öncelikle çocuklarımızı evrenin 
en değerli varlıkları olarak görmeli 
ve onları demokratik bir ortamda, 
özgür bireyler olarak yetiştirmeliyiz. 
Potansiyellerini ortaya çıkarmaya 
çalışmalıyız. Ama maalesef eğitim 
sistemi çocuklarımızın, gençlerimizin 
sahip oldukları her şeyi görmezden 

gelerek, onları bir tür büyük makinanın 
birer dişlisine çevirmeyi amaçlıyor. 
Bugün yaklaşık 16 milyon öğrenci tek 
bir kişiymiş gibi ele alınıyor. Oysa 
Aristoteles’in deyimiyle “insan mikro 
kozmos.” Yani küçük bir evren. Ve 
16 milyon öğrenci yerine 1’den 16 
milyona kadar: Ali, Ayşe, Can, Helin… 
Çocuklarımızın hepsinin değerinin 
farkında olarak bir eğitim vermeliyiz.

Eğitim sistemimiz felsefi temellere 
dayanmıyor; başka bir deyişle, 
insan doğası hakkında yeterince 
bilinçli değil! Biz hep çocuklarımıza, 
gençlerimize, hatta yetişkinlere bile, 
bir şeyleri “aşılama”nın peşindeyiz. 
Onların var olanı doğrudan, kendi 
istemleriyle, bilinçli duruşlarıyla 
görmeleri gerektiğini bir türlü 
düşünemiyoruz, kavrayamıyoruz. 
Herkese hep bir şeyleri zorla 
dayatıyoruz. İnsanları özerk özneler 
olarak görmek istemiyoruz.

Felsefeyi eğitimden uzaklaştırmanın 
sonuçları ne olur peki?

Felsefi temelleri olmayan bir 
eğitim, insanın değerinin göz ardı 
edilmesine sebep olacaktır. Böylece 
kendisi olamamış insanlar topluluğu 
yaratılacak. Bu insanlar, Kafka’nın 
Gregor Samsa’sı gibi bir böceğe 
dönüşecek. Hayatın anlamsızlığı 
karşısında çamurda debelenen yaşlı 
bir eşek gibi mutsuz, huzursuz, korkak 
ve anı yaşasa da problemlerinin ne 
sebebini bilen, ne de onlara bir çözüm 
üretebilen insanlar olacak. Kendileri 
adına düşünen, üstün insanların 
arkasından gitmenin tatmininin 
getirdiği illüzyonla mutlak bir huzur 
içinde yaşadıklarını sanarak, ölüme 
hazırlıksız yakalanarak, gezegeni terk 
edecek. Ve bu insanın ölümü, ne 
sürünün ne de çobanın umurunda 
olmayacak. Ya da bir ihtimal daha var: 
Martı kitabındaki Jonathan Livingston 

Sokrates “Sorgulanmayan hayat 
yaşamaya değmez” demişti. 
Felsefenin de bize öğrettiği bu, 
yaşamımızı ve yaşamımıza sızan her 
şeyi sorgulamak...
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Türkiye’de nerelerde güçlü felsefe 
kulüpleri var?

Türkiye’de güçlü felsefe kurumları 
var, bunlardan biri çok değerli 
hocamız İoanna Kuçuradi’nin 1974’te 
kurduğu “Türkiye Felsefe Kurumu”. 
Bunun yanında daha mütevazı ama 
etkili kurumlardan biri de mensubu 
olmaktan mutluluk duyduğum, 
“Felsefeciler Derneği”. Derneğimiz 
2003 yılında kuruldu. Bu tarihten beri 
çeşitli sempozyumlar düzenledik, 
öğretmen kongreleri yaptık, alternatif 
felsefe dersi müfredatı yaptık, 
Felsefe Öğretmenleri Kongresi’nin 

beşincisini düzenledik, alanında 
başarılı felsefecinin katıldığı onlarca 
seminer düzenledik, Ankara felsefe 
günlerini organize ettik ve geniş 
katılımlar sağladık, bütün felsefe 
olimpiyatlarına üyelerimizle katılım 
sağladık, “Kozcağız Çocuklar İçin 
Felsefe Yaz Okulu” açtık, çocuklar için 
felsefe etkinlikleri düzenledik, “Düşün 
Yaz” lise öğrencileri felsefe deneme 
yarışması düzenledik, İstanbul, 
Diyarbakır, İzmir ve Mersin şubelerimiz 
aktif şekilde çalışmakta, yedi şehirde 
de temsilciliğimiz bulunuyor. 
Üniversite sınavında felsefe dersi 

soruları çıkarıldığında YÖK Başkanıyla 
çok olumlu geçen bir görüşme yaptık 
ve TYT sınavında felsefe sorularının 
yeniden konulduğunu gördük. En 
önemlisi bugüne kadar 23 sayısı 
yayınlanan “Felsefe Yazın” dergisini 
çıkardık.

Felsefe kulüpleri ve etkinlikleri 
insanlara nasıl faydalar sağlıyor?

Her şeyden önce felsefeyi dört 
duvarın dışına çıkarıp yaşamda 
görünür kılmaya çalışıyoruz. Bunun 
yanında mesleki sorunlarımızı 
kamuoyuna duyurup bu konularda 
kamusal duyarlılık sağlıyoruz. l

FELSEFEYİ DÖRT DUVAR ARASINDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ 

olmak. Bu gezegendeki bir kerelik 
yaşamı tutkuyla yaşamaya çalışmak; 
var olan kuralların dışına çıkmak; katı 
kuralları olanları, mutsuz ederek mutlu 
olmaya çalışmak. Kısaca Nietzsche’nin 
bir şiirinde dediği gibi, “Çöl yayılıyor 
vay haline yüreğinde çöl olanın!” 
Yayılan çölü yüreğinden söküp atmak, 
işte bu bizim elimizde.

Gençler bugün felsefeyle ne kadar 
ilgileniyor?

Gençler her konuda olduğu gibi 
bu konuda da masumlar. Onlara ne 
verdik ki, bir beklenti içinde olalım. 
Böyle olunca onların içindeki çok 
küçük bir grup, bu çölü kendi yürekleri 
ve çabalarıyla aşarak, kısaca kendi 
ruhlarını tedavi ederek insanlığın yüce 
bayrağının ülkedeki temsilcileri olacak. 
Bizi ve kendilerini gururlandıracak. Ya 
milyonlar? Ne yazık ki o büyük çarkın 
dişlileri arasında eriyip yok olacak.

O milyonların ilgilerini çekebilmek 
için neler yapılabilir?

Onların ihtiyacı olan özgürleştirici 
bir eğitimle beraber etik yeteneklerini 
geliştirmeliyiz. Yaratıcılıklarını 
desteklemeli, kendilerini ve evreni 
keşfetme olanağı sunmalıyız. 
Daha da önemlisi yaratıcı ve işini 
seven öğretmenler yetiştirmeliyiz. 
Sonra da felsefe müfredatı, en 

az üç üniversiteden oluşan bir 
grup akademisyen, çeşitli felsefe 
kurumlarından seçilen üyeler ve 
felsefe öğretmenlerinden oluşacak 
bir komisyonla beraber çalışılarak 
düzeltilmeli ve buna uygun yeni ders 
kitapları yazılmalı. Ders kitapları, bazı 
temel felsefi problemleri ve önemli 
filozofların görüşlerine dayanmalı, 
bilgi yerine sorgulamayı amaç 
edinmeli. Şimdiki ders kitabı bir felsefe 
bölümü öğrencisinin dahi anlamakta 
zorlanacağı filozofların görüşleriyle 
dolu. 

Türkiye’de karşısındakini susturmak 
için “Felsefe yapma!” gibi ifadeler 
kullanılıyor. Felsefe yapmanın boş 
konuşmak olduğu yönünde bir algı da 
var. Bunlar nasıl aşılabilir sizce?

Cem Yılmaz’ın dediği gibi, eğitim 
şart. Gerçekten de eğitimsizlik insanı, 
“cahil cesareti” deyiminde olduğu gibi, 
her şeye cüret eden bir insan yapar. 
“Felsefe yapma!” sözü hangi açıdan 
bakarsanız bakın bize hiçbir şey ifade 
etmiyor. Bilgi bizi mütevazı yapar, 
cehalet ise bizi her şeye ve herkese 
karşı tehlikeli! Belki de İranlı büyük şair 
Sadi’nin şu sözünü hatırlatmak gerekir: 
“Cahillerle yaptığım bütün tartışmaları 
kaybettim.” Cehaletin büyüsü belki de 
bu kısa süreli başarıda gizli. l

Thales (üstte) ve Aristoteles
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Flütün notalarından taşan klasik 
müzik sevgisini gençlere de 
aşılamak için Mimar Sinan 

Üniversitesi Konservatuar Bölümü’nde 
Müzik Tarihi dersleri veren Aydın Büke, 
“Bach: Yaşamı ve Eserleri”, “Mozart: 
Bir Yaşamöyküsü”, “Chopin: Tuşlara 
Adanmış” gibi eserlere de imza attı. 
Ataşehir Belediyesi 2’nci Uluslararası 
Klasik Müzik Festivali’nde 
vereceği söyleşiden önce bir araya 
geldiğimiz Büke ile batı müziği ve 
toplumumuzdaki yansımaları üzerine 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 
İşte Büke’nin yanıtları: 

Klasik batı müziği Türk 
kültürüne uzak bir müzik 
türü mü?

Klasik müzik bu 
toprakların kültürüne 
uzak görülebilir 
ama globalleşen 
dünyada müzik 
öyle bir hâl aldı ki, 
düşünün Çin’de 
milyonlarca 
insan piyano 
çalıyor; hatta 
herkesin büyük 
hayranlık 
duyduğu ünlü 
piyanist Lang 
Lang Uzak 
Doğu’da dönemin 
en iyi klasik müzik 
bestekârlarından 

“Bach” şimdiki 
teknolojiye sahip olsaydı 

havalara uçardı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’ndan 
2015 yılında emekli olan flüt 

sanatçısı Aydın Büke, klasik müziği 
halka sevdirmek için yıllarca radyo 

programı yaptı. Müzik tarihi 
üzerine yaptığı araştırmalar 

sonucu, eksikliğini hissettiği 
dünyaca önemli besteciler 

hakkında edebi eserler 
ortaya koyan Büke, 7 

Ocak’ta Mustafa 
Saffet Kültür 
Merkezi’nde 
“Klasik Batı 
Müziği Tarihinde 
Klasik Dönem” ile 
ilgili söyleşisine 
tüm Ataşehirlileri 
bekliyor.

biri. Dünyanın neresi olursa olsun, 
herhangi bir müzik türünün girmediği, 
insanları duygusal açıdan etkilemediği 
bir yer olduğunu zannetmiyorum. 
Dolayısıyla toprağı duygu bakımından 
bereketli Anadolu’nun, hiçbir 
müzik türüne yabancı olduğuna 
inanmıyorum. Batı müziğinin çıkış 

noktası olan Avrupa’da 
dünyaya gelenler 

de doğar doğmaz 
sıkı bir klasik 

müzik aşığı ya 
da bestecisi, 

icracısı olmuyorlar. Doğal olarak 
daha çok konser görüyor, kolay 
ulaşabildiği bu müzik türü ile bağ 
kuruyor, içselleştiriyorlar. Okullarında 
bu alanda eğitimler alabiliyorlar, ama 
bizde öyle mi? Bence bizim sıkıntımız 
bu. Beste yapmak ya da icradan önce 
müziği sevmek, dinlediğinden zevk 
alabilmek için parçanın arka planını da 
bilmek gerekiyor. Bizler araştırmaya, 
öğrenmeye çok açık bir millet 
olmadığımız için müzikte olduğu gibi 
bilgiyi sevmek konusunda da oldukça 
eksiğiz. 

DENİZ KARA

K
L

A
S

İK
 M

Ü
Z

İK
 F

E
S

T
İV

A
L

İ

Fotoğraflar: MELİKE ŞENGÜL
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Bu eksikliği görmüş olmalısınız ki 
klasik müziğin temellerini oluşturan 
bestecilerin yaşam öykülerini anlatan 
kitapları edebiyatımıza kazandırdınız?

Ülkemizde, klasik müzik temellerini 
oluşturan bestekârları bırakın, 
maalesef kendi topraklarımızdan çıkan 
bestecilerimiz hakkında dahi doğru 
düzgün bir kitap yok. Dede Efendi, 
Itri gibi önemli müzik insanları ile 
ilgili yazılı belge bile çok çok az, ama 
ihtiyaç da var. Benim üzerine kitap 
yazdığım isimler hakkında Türkçe 
kaynak olmadığı için dünya kültürünün 
en önemli bestekârlarının başında 
gelen Bach’ı, Mozart’ı, Chopin’i, 
Beethoven’ı bu ülkenin insanları da 
tanısın istedim. Kitapları, batıdaki 
araştırmalardan yola çıkarak, onları 
özümseyerek, daha çok bu coğrafyada 
yaşayan insanların ilgisini çekebilecek 
şekilde işlemeye çalıştım. Batıda 
artık kimse, çok spesifik bir konu 
dahil etmeyecekse, Mozart hakkında 
yazmıyor; çünkü mevcut çok fazla 
kaynak var, ama bizde bu kaynakların 
çevirisi dahi yok. Ben yararlandığım 
eserlere sadık kalarak bir parçacık 
da tarihsel süreç içinde yaklaşmaya; 
toplumun sanatçıya, müzisyene 
bakışı neymiş; bunları olabildiğince 
tarihsel arka planı ile ortaya koymaya 
çalışıyorum. 

Peki, günümüzde klasik müzik 
alanında bu büyük bestecilerin 
eserleri kadar önemli eserler ortaya 
çıkıyor mu?

Bence kıymetli müzisyenler 
yetişiyor, ama “şöyle kıymetli bir 
besteci vardı” denmesi için sanırım 
eserin üretiminden sonra en az 300 yıl 
gibi bir süreye ihtiyaç var. 

Osmanlı’nın son dönemi, 
Cumhuriyet’in ilk yılları Anadolu 
topraklarına giren batı müziği ile 
günümüz batı müziği ekolünden 
gelen Türk beste ve icracıları arasında 
ürettikleri eserlerin yapısı bakımından 
farklar var mı?

19’uncu yüzyılda, yani Osmanlı’nın 
son dönemlerinde İtalyan müzisyen 
Donizetti Paşa ile Anadolu toprakları 
batı müziği ile tanışmış; hatta 
paşa sayesinde ilk Türk bandosu 
olan Mûsikâ-i Hümâyûn; yani 
günümüz Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası kurulmuş. Daha sonra 
ise Osmanlı Devleti’nin ilk resmi 
müzik okulu, İstanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı’nın temeli 
olan Dârülelhan açılmış. Bu okulda 
batı müziğini bilen öğretmenler 
yetiştirilmiş. Cumhuriyet ile birlikte 
batı müziğinin halka ulaşabilmesi 
adına beş müzik adamını; yani Türk ➦

Bach

Mozart
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 ➥ Beşlileri olarak anılan Cemal Reşit 
Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit 
Anlar, Ahmet Adnan Saygun, Necil 
Kazım Akses Avrupa’ya klasik müzik 
eğitimi almaları için gönderilmiş. Bu 
yapılan gerçekten büyük bir mucize. 

Peki, Cumhuriyet’ten önceki dönem 
batı müziği Osmanlı sultanlarının da 
dikkatini çekmiş mi? 

Tabii ki… Osmanlı döneminde 
Sultan V. Murat’ın batı tarzında 
yaptığı bestelerin yanında haremdeki 
sultanlar; yani padişah eşleri ya da 
kız kardeşlerinin de birtakım besteleri 
mevcut.

BACH SEVDİĞİ BESTECİYİ DİNLEMEK 
İÇİN ÇOK YOL KAT EDERDİ

Klasik müziğe bugünün gençlerinin 
ilgisi nasıl?

Bence bugün Türkiye’deki müzik 
ortamı, özellikle konservatuarlardaki 
eğitimler hiç de kötü değil. 
Günümüzde artık herkes, her alanda 
istediği her türlü müziğe, bilgiye 
kolayca ulaşabiliyor. Türk müziğinden 
tutun da caza kadar iyi eğitim veren 
okullardan çok iyi isimler yetişiyor. 
Öğrencilerim arasında daha ilgili, daha 
meraklılar her zaman oluyor. Müziğe, 
sanatın pek çok alanına ilgi duyan, 
dünyayı takip eden gençler var, ben 
bu konuda asla umutsuz değilim. 

Sizce, pop ya da modern müziğin 
önde olması, ileride toplumumuzun 
sosyolojik yapısına nasıl yansıyacak?  

Popüler müzik her zaman, her çağda 
tartışmasız önde… Birisi neredeyse 
stadyumlarda konser veriyor, 

Aydın Büke

bazı bakımlardan oldukça kötü iken, 
bazı bakımlardan da çok çok iyi. Dün 
sıfır maliyet ile yapılan bir besteyi 
Youtube’a koyup, oradan belirli 
sayıda beğeniye ulaşmak hayal bile 
edilemezken şimdi dünya çapında 
konserler internet üzerinden canlı 
yayınlanıyor. Ama eskiden öyle miydi? 
Bach sevdiği bir besteciyi dinlemek 
için yüzlerce kilometre yol kat ederdi. 
Çünkü onun en sevdiği şey başka 
bestecilerin eserlerini incelemek, 
icralarını dinlemekti. Bach, şimdiki 
teknolojiye sahip olsaydı herhalde 
havalara uçardı. 

Bu ulaşımın kolaylaşması üretimin 
de kolaylaştığı anlama gelir mi?

Yaşadığımız çağ gereği duygular, 
yaşama yüklediğimiz anlamlar dahi 
değişmişken, bunun sonucunda 
ortaya çıkan müzik eserlerinin 
değişmemesi mümkün değil. Bu 
nedenle tabii kaliteden ödün veriliyor. 
Çok fazla kötü eser üretimi var, 
ama onların içindeki iyiler her daim 
süzülüyor. Yani dönüp dolaşıp aynı 
noktaya geliyoruz, o da eserlerin 
değerlerinin ortaya çıkması için gerekli 
olan zaman. Şimdi hâlâ 1750 yılında 
yaşama veda etmiş Bach’tan bahsedip 
de aynı dönemde yaşayan diğer 
bestecilerin adını dahi bilmiyorsak, 
bu üretilen eserin gücünün en bariz 
göstergesidir. İleriki yıllarda belki de 
20’inci yüzyıl pop müziğinden geriye 
sadece The Beatles kalacak veya 
bugünün icracılarından Justin Bieber… 
Şu an bunu bilemeyiz. Taşlar zamanla 
yerli yerine oturuyor ve tarih ona göre 
yazılıyor. l

diğeri taş çatlasa en fazla iki, üç bin 
kişiye ulaşabiliyor. Gerçi bir müzik 
türünün geniş kitlelere ulaşması, iyi 
olduğu anlamına gelmiyor. Topluma 
üretimlerimizi sunabiliyorsak, öyle ya 
da böyle alıcısını buluyor. Teknolojinin 
bugün ulaştığı nokta, bütün dünyanın 
online olarak birbirine bağlanması 

Cemal Reşit Rey Ahmet Adnan SaygunUlvi Cemal ErkinHasan Ferit Anlar Necil Kazım Akses





Klarnetin Türk kültüründeki yeri 
tartışılmaz. İnsanın içini kıpır 
kıpır eden enstrüman kişiyi nasıl 

farklı duygulara sürüklüyorsa farklı 
müzik türlerinde de etkisini ortaya 
koyuyor. Tıpkı klasik batı müziğinde 
olduğu gibi. Türkiye’nin ilk klarnet 
korosu İstanbul Klarnet Korosu 
Ataşehir Belediyesi 2. Uluslararası 
Klasik Müzik Festivali’nde sahne 
alacak. Biz de Begüm Köseler, Çağla 
Yenen ve Özlem Kolat ile koroyu ve 
yolculuğunu konuştuk.

Koronun kurulmasındaki hareket 
noktası neydi, İstanbul Klarnet 

Korosu’nun müzik yolculuğu nasıl 
başladı?

Begüm Köseler: İstanbul Klarnet 
Korosu, İstanbul’daki klarnet 
sanatçılarını bir çatı altında 
birleştirmek, deneyimlerini 
paylaşabilecekleri bir ortam 
oluşturmak ve en önemlisi verimli 
olmayan bir iş ortamına yeni bir soluk 
getirmek amacıyla 2009 yılında şu 
anki genel sanat yönetmeni Gürhan 
Eteke tarafından kuruldu. Koromuz, 
dinamik ve genç kadrosuyla izleyicinin 
beğenisini toplamakta gecikmedi.  

İstanbul Klarnet Korosu kaç kişiden 
oluşuyor ve koroya dâhil olmak için 
aranan koşullar neler? Yoğun talep 
var mı?

Özlem Kolat: İstanbul Klarnet 
Korosu şu an 20 kişiden oluşuyor. 
Koroya dâhil olmak için aranan özel 
bir koşul yok. Provalarımıza eksiksiz 
katılıp, çalışma prensiplerimize 
uyum sağlayacağını belirten klarnet 
sanatçılarının tümüne kapımız açık. 
Şunu da vurgulamalıyız ki İstanbul 
Klarnet Korosu, icra faaliyetlerinin 
dışında, özellikle klarnet sanatçıları ve 
öğrencileri için çok önemli bir eğitim 
alanı.

Çağla Yenen: Farklı seviyelerden 20 
müzisyenin düzenli olarak bir araya 
gelmesi, birlikte müzik yapması ve 
bu şekilde deneyimlerini paylaşması 
bir klarnet sanatçısı için çok önemli 
bir eğitim süreci. İstanbul Klarnet 
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SİMAY GÖZENER

Herkesin sevdiği 
enstrüman, klarnet

Türkiye’nin tek klarnet korosu İstanbul Klarnet Korosu kurulduğu 2009 yılından itibaren yüksek 
performansı sayesinde çok yol kat etti ve dünyanın en iyi klarnet koroları ile birlikte sahne alma fırsatı 

yakaladı. Koro, 11 Ocak’ta Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde Ataşehirli dinleyicileri ile buluşacak.



Repertuar oluştururken eğer 
konserimiz yurt dışındaysa 
mutlaka Türk bestecilerinin 
eserlerine programımızda 
yer verme gayretindeyiz. 
Yurt içi konserlerimizde 
genelde ürettiğimiz 
projeler üzerinden 
repertuarımız şekilleniyor. 
Örneğin projemiz cazsa, 
Türk Müziği ya da Bach 
ise çaldığımız eserleri bu 
doğrultuda belirlemiş 
oluyoruz. 

Yeni neslin klarnete ve 
klasik müziğe yaklaşımı 
sizce nasıl? 

Çağla Yenen: Klarnet, 
karakter olarak herkes 
tarafından sevilen 
bir enstrüman, yeni 
nesil de buna dahil. 
Ülkemizde özellikle 
Türk Müziği sayesinde 

herkesin de aşina olduğu bir 
çalgı. İnsanların yüzünün gülmesi için 
klarnet sözcüğünü duymaları dahi 
yeterli. 

Gençlerin özellikle modern ve 
popüler müziğe düşkünlüğünün 
altında yatan nedenler sizce neler? 

Çağla Yenen: Klasik müzik dinleyen 
ve takip eden belirli bir genç kesim 
olsa da sayısı maalesef sınırlı kalıyor. 
Modern ve pop müziğin tercih 
sebebi olmasının en önemli nedeni 
günümüzün tüketim hızı ile uyum 
sağlıyor olması. Pop kültürü klasik 
müzikte olduğu gibi köklü eserler 
yerine, genel geçer ve sürekli değişime 
uğrayıp trendler oluşturan, uyum 
sağlayan bir yapıda ilerliyor. Klasik 
müzik ise yerini daha çok tüketilebilir 
sanata bırakmış durumda. Teknolojinin 
hızlı değişimi ile sanatçıların kendilerini 
ifade etme biçimlerinde farklı arayışlar 
doğal olarak ortaya çıkıyor. Dönemin 
seri değişimi ve gelişimi, tüm dünyaca 
buna ulaşmanın artık çok kolay 
olması da daha az kalıcı, dönemsel, 
tüketilebilir eserlerin fazlalığını 
açıklıyor.

Dünyada ve ülkemizdeki müziğin 
gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Begüm Köseler: Dünyada ve 
ülkemizde müziğin gelişimi, 
yaşadığımız internet çağına göre 
evrimleşme sürecinde. Bilgi çağında, 
herkes istediği bilgiyi istediği zaman 
ve istediği yerde elde etme imkânına 
sahip. Bir dinleyicinin sevdiği 
sanatçıya veya şarkıya ulaşması artık 
hiç zor değil. İnternet üzerinden 
yayınlanan CD’ler, Youtube kanalları, 
videolar her kesimden insanın müziğe 
kolayca ulaşabilmesini sağlıyor. Her 
ne kadar geleneksel yaklaşımlar 
yerini korumaya çalışsa da ülkemizde 
ve dünyada müzik teknoloji çağının 
gerisinde kalmadan ilerlemeye 
devam ediyor. Klasik müziğin özellikle 
ülkemizde çok anlaşılamadığı ve tercih 
edilmediği ortada… 

Sizleri takip eden, yurt içi ve 
dışında konserlerinize gelen kişiler 
genel olarak hangi yaş grubundan? 
Konserlerde nasıl tepki veriyorlar? 

Özlem Kolat: 
Klasik müziğin 
ülkemizde 
yaşadığı 
en büyük 
sorunlardan 
biri kitlesinin 
büyüyememesi. 
Aslında göz ardı 
edilmemesi 
gereken bir 

klasik müzik dinleyicisi olsa da az 
sayıda yeni nesil eklenmesiyle, 
orkestra sayısı, çeşitliliği ve bilet 
fiyatları gibi bazı konular sebebiyle 
gerekli olan kitlesel yayılmayı 
sağlayamıyor. İstanbul Klarnet Korosu 
çeşitlilik konusunda her zaman 
seyircilerin ilgisini çekmeyi başardı. 
Hem enstrüman hem repertuar olarak 
kalite anlayışımızı bozmadan, farklı 
yönlerimizle izleyicinin karşısına 
çıkmaya çalışıyoruz. Bu sebeple 
izleyici kitlemizde her yaş grubu var. 
Circus (Klarnet Sirki) projemiz ile 
çocuklar da, klasik, caz ve Türk Müziği 
repertuarlarımızı takip ediyor. l
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Korosu ve İstanbul Klarnet Derneği’nin 
kurulma amaçlarından biri de, bu 
önemli paylaşım alanının devamlılığını 
sağlamak ve geliştirmekti. Provalarımız 
her zaman keyifli ve dolu geçiyor. 

Peki, orkestrada yer alan klarnet 
türleri nelerdir? 

Begüm Köseler: Koroda, klarnet 
ailesinin altı farklı üyesi bulunuyor. Sib 
klarnet, pikolo klarnet, alto klarnet, 
basset horn klarnet, bas klarnet ve 
kontrabas klarnet. Klarnet ailesinin 
bu denli büyük olduğunu izleyiciye 
göstermek ve tanıtmak bizi çok mutlu 
ediyor. 

TÜKETİLEBİLİR ESERLER

Başarınızda repertuarın önemi 
nedir?

Begüm Köseler: Başarımızın 
disiplinli ve düzenli çalışmamıza 
bağlı olduğunu düşünüyorum. Yakın 
zamanda konserimiz olmasa dahi, 
tınımızı kaybetmemek adına her hafta 
düzenli prova yapıyoruz. Bu çalışmalar 
konsere yakın tarihlerde yoğunlaşıyor. 

Çağla Yenen (solda) ve Begüm Köseler.



Çek gitarist Pavel Steidl “müzikle 
gülmeyi ve şakayı izleyicileriyle 
paylaşmayı bilen bir gitarist” olarak 

tanınıyor. Şimdiye kadar Kanada, ABD, 
Japonya gibi 40’dan fazla ülkede kendi 
beste ve kompozisyonları ile adeta 
sahnede bir oyuncu gibi oynayarak 
eserlerini sunan sanatçı, 9 Ocak’ta 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 
bu kez de Ataşehirli müzikseverler ile 
buluşacak. Ataşehir Belediyesi 2’nci 
Uluslararası Klasik Müzik Festivali 
kapsamında düzenlenecek resitalden 
önce Steidl ile müziği üzerine keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdik. Sözü sanatçıya 
bırakıyoruz: 

Dünya çapında bir gitar üstadının 
enstrümanı ile tanışma hikâyesi 
gerçekten merak uyandıran bir konu… 

Çocukluğumu her an gitar sesini 
duyabildiğim çok romantik bir yerde 
geçirdim. İnsanlar şarkılarını gitar 
eşliğinde söylüyorlardı ve ben de 
bir gün onlarla birlikte çalmayı hayal 
ediyordum. Hayalim gerçek oldu 
ve 10 yaşında o grup ile çalmaya 
başladım. Daha sonra bir müzisyen 
olduğumu ve bu enstrümanın sadece 
akort basmaktan ibaret olmadığını 
başka bir şekilde çalınacağını 
fark ettim. Segovia’nın kayıtlarını 
dinlerken nota öğrenmeye, okumaya 
başladım. Sonrasında ilk hocam 
olan Milan Zelenka ile tanıştım ve 
Prag Konservatuarı’nda öğrenciliğim 
başladı. Altı yıl sonrasında ise 
Fransa Radyosu’nun Uluslararası 

Yarışması’nda birinci oldum ve bu 
mesleki kariyerimin başlangıcı oldu.

Siz gitar çalarken, inanılmaz bir 
teknikle, sesinizi ve nefesinizi de farklı 
bir şekilde kullanarak enstrümanın 
akustiğini değiştiriyorsunuz. Bu 
tekniği nasıl geliştirdiniz?

Sanırım kastettiğiniz durum ana 
tonun farklı frekanslarından oluşan 
armonik sesleri, tınıları... Aslında bu 
küçük efekt, gitarın ve müzisyenin bir 
olduğunu göstermemi sağlayan bir 
durum. Bu armonik ton tekniğini hem 
konsantrasyon hem de sesin daha 
anlaşılır olması için kullanıyorum.
Müzisyenler çoğu zaman, 
enstrümanların sesini zenginleştiren, 
sesin anatomik özelliklerini etkileyen, 
tıpkı resim sanatında kullanılan ışık-
gölge etkisi; yani koyu ve açık tonların 
birbirine tezatlık yaratacak şekilde 
kullanılmasının yaratacağı çeşitliliğin 
müzikte de olabileceğinin farkında 
dahi değiller.

MÜZİĞİN RUHU

Sahnede bir siz, bir de gitarınız… 
Müziği ritimsiz icra etmek büyük bir 
risk değil mi? 

Hayır, çaldığım her parçanın ritmini 
milimetrik olarak hissediyorum ve 
müziğin ruhu olduğunu biliyorum. 
Benim tarzımın en belirgin özelliği; 
ritim duygusunun sert olmaktan 
ziyade daha esnek ve yumuşak olması.

Barok müziğe olan yakınlığınızı 
biliyoruz. Peki, barok müzik sizde 
nasıl bir hissiyatı ortaya çıkarıyor ve 
bu dönemin müziği sizi nasıl etkiliyor?

Kendimi daha çok 19’uncu yüzyıl 
müzik dönemine ait hissediyorum 
ve bu yakınlığı da Paganini ile 
kuruyorum. Paganini dışında hayatıma 
ve müziğime katkı sağladığını ve 
yön verdiğini düşündüğüm isimleri 
Bach, Domeniconi ve Mertz olarak 
sıralayabilirim. Fakat Johan Antonius 
Losy ile de sıkı bağlarım var. Bu büyük 
Çek besteci çok iyi bir kompozitör 
olduğu kadar zengin ve aristokrat 
bir kimliğe sahip. Tüm Avrupa’yı 
bir politikacı olarak gezmiş ve bu 
sayede de 17’inci yüzyılın ikinci yarısı 
ve 18’inci yüzyıl başlarında birçok 
farklı tarzda müziği keşfetme fırsatı 
bulmuş. Kendisi, Fransız ve İtalyan 
müzik tavırlarını çok iyi birleştirebilen 
bir doğaçlamacı; hatta Alman besteci 
Leopold Weiss, ünlü Tombeau eserini 
ona adamış. Çek Barok Dönemi bana, 
kendimi evimde gibi hissetmeme 
sebep olan bir duygu veriyor. Uzun 
zamandır Hollanda’da yaşadığımdan 
dolayı o dönem müzikleri; mimaride 
olduğu kadar müzikte de çok 
büyük yeri olan Prag’a; yani evime 
ulaşmamda benim için köprü vazifesi 
görüyor diye düşünüyorum.

Beste yapabildiğinizi nasıl 
keşfettiniz?

Açıkçası iyi bir bestekâr olduğumu 
henüz hissetmiyorum; fakat olmak için 
elimden geleni yapıyorum ve daha da 
fazlasını yapmayı hedefliyorum. Yaşam, 
doğa ve tabii ki duygular bana müzik 
konusunda her zaman ilham oluyor.

Sahnede mimik ve vücut dilini 
kullanmak seyirciyi ile etkileşimi 
artırıyor mu? ➦
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SİMAY GÖZENER

MÜZİĞİN DİLİ OLMAZ
Kendine has tarzı ile dünya çapında bir gitarist Pavel Steidl… 19’uncu yüzyılda müziğin daha 
özgür kalıplarla halk için üretilip icra edildiği dönem olan Romantizme yakınlığı ile bilinen 

sanatçı, eserleri ve yorumları ile seyirciyi etkisi altına alıyor. Steidl, kendine has mimikleri ve 
vücut hareketleri ile de performansını her daim zenginleştiriyor.





➥ Tüm konser ve dinletilerde, 
sadece sesin seyirciye ulaşması için 
karanlık ortamları tercih ediyorum. 
Mimikler, hareketler ve ifadelerle 
duyguların daha güçlü ve etkili olmasını 
sağlıyor. Bir şarkıcının beton gibi düz 
bir ifade ile söylemesini siz hayal 
edebilir misiniz? Bu sebeple ben de 
konserlerimde mimik ve ifadelerimle 
müziğimi destekliyorum. Fakat 
bu durumun konsantrasyonumun 
önüne geçmesine fırsat vermiyorum. 
Sahnedeyken bazen seyircinin 
duygusunu kontrol ediyorum. O an 
onları izlemeyi, vahşi bir atı sürmeye 
benzetiyorum. Eğer o anda, o vahşi at 
sizin konsantrasyon eksikliğinizi fark 
ederse, pek âlâ eyerden düşebilirsiniz. 
Ayrıca sahne benim için çıkıp 
sadece bir parçayı notalarına uygun 
şekilde icra etme yeri değil. Eserde 
kullanabilmek için büyük bir müzik 
arşivine sahip olmak gerekir ki eser o 
anki duygu ile zenginleşebilsin. Tabii 
bu, müzisyen sahnede olduğu sürece 
ruh, beden ve zihnindeki denge ile en 
anlamlı şekilde ortaya çıkıyor.

Türk ve Anadolu Müziği hakkında 
neler düşünüyorsunuz? Beğendiğiniz 
Türk besteciler var mı?

Değerli dostum Carlo Domeniconi 
bana Türk Müziği hakkında epeyce 
bilgi veriyor. Anadolu şarkılarındaki 
o antik tarzı çok beğeniyorum, 
ama Türk müzisyenlerinin kaçı bu 
müzikleri yapıyor, emin değilim. Ayrıca 
halk ezgilerini de çok seviyorum ve 
karşılaştığım birçok genç bestekârları 
da gayet başarılı buluyorum.

Pop müzik hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

Pop müziğin de diğer müzik 
türleri gibi iyisi de kötüsü de var, 
ama ben bir müzisyen olmaktan 
ziyade, bir dinleyici olarak dinlediğim 
müzikten etkilenmiyorsam ya da 
bende bir hissiyat oluşturmuyorsa o 
müzik türünden ya da şarkıdan pek 
hoşlanmıyorum. 

Teknoloji sayesinde bilgisayar 
programları ile de beste yapılabiliyor. 
Artık Bethoven, Chopen gibi büyük 

bestecilerin ortaya çıkmaması sizce 
buna bağlı olabilir mi?

Saydığınız isimler hâlâ en büyük 
bestekârlar. Aslında teknolojiyi 
karalamak çok da doğru değil; bazen 
ilham verici bir tarafı olduğu kadar 
birçok şeyi de kolaylaştırdığı, yeni 
güzellikler yaratmaya araç olduğunu 
görebiliyoruz, ama teknoloji benim 
tercih ettiğim bir yol değil. Ben daha 
ziyade doğalı ve doğal sesi seviyorum.

Müzikle ilgilenen gençler öncelikle 
gitar çalmaya başlayıp müzik 
kariyerlerini pop müzik alanında 
devam ettiriyorlar. Sizce neden klasik 
müziği tercih etmiyorlar? 

Bu durum benim için de geçerliydi. 
Benim de kendimi tanımam ve hangi 
müziğin beni mutlu ettiğini bulmam 
için zamana ihtiyacım vardı. Her türde 
ve her seviyedeki müziğin insanlığı bir 
şekilde geliştirdiğini düşünüyorum. 
Gençlere zaman tanınması ve onlara 

pop müzikten başka türlerin de 
olduğunun anlatılması gerektiği 
inancındayım. Bunun için  doğru yer, 
doğru zaman aranmalı. Ne yazık ki 
çoğu kişi yaratıcılık karşısında tüketimi 
seçiyor ve hatta bu ikisi arasında 
denge kurmaya çalışıyor. Klasik müzik 
yapmak isteyen gençlere şöyle bir 
önerim olacak; çokça çalsın, dinlesin, 
söylesin, dans etsin, izlesin ve tabii 
ki hissetsinler. Unutmasınlar, aşk ve 
çalışmak bu işin en önemli kısmını 
oluşturuyor.

Çok yakında Ataşehir’de 
buluşacağınız dinleyici hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Çok hassas ve duyarlı bir dinleyici ile 
karşılaşacağıma eminim ve bunun için 
kendimi oldukça şanslı hissediyorum. 
Müziği seven herkesin aslında aynı 
ve bir olduğunu düşünüyorum. Bizler 
birbirimizi seviyoruz ve aramızdaki bu 
iletişimi kuran da kesinlikle müzik. l

Pavel Steidl 9 
Ocak’ta Mustafa 
Saffet Kültür 
Merkezi’nde 
Ataşehirli 
müzikseverler ile 
buluşacak. 
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Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Hrant Dink, Gaffar Okkan… 
Onları Ocak ayı takviminde farklı yıllarda, ama birbirini izleyen 
günlerde kaybettik. Katilleri hâlâ bulunamadı, çünkü katledilmeleri 
Türkiye’nin karanlık tarihinin sayfalarında ne ilkti, ne de son oldu. 
Bu yüzden bugün her biri vicdanlarımızda ayrı bir yara… 

Hepimiz cinayeti 
gördük, tanığız... Farkındayız, oldukça iddialı bir 

başlık attık, ama belleğimizi 
şöyle bir yoklarsak, 

Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, 
Hrant Dink, Gaffar Okkan gibi 
“faili meçhul” olarak tanımlanan 
bütün cinayetlerde, cinayetlerin 
işlendiği günlerde birileri çıkıp 
öyle bilgiler vermişti ki, hepimiz az 
çok kimin neden, kim tarafından 
öldürüldüğünü biliyorduk. Sadece 
elimizde net isimler yoktu, varsa 
da adalet arayanlardan çok daha 
önce birileri öne atılıp o isimleri 
karalayıveriyordu. 

Mesele, bu cinayetlerde 
toplumsal olarak sessiz kalışımızın 
sorumluluğunu üstlenip katillerin 
bulunması için ortak bir dil, 
ortak bir çaba yaratamayışımız, 
adalet mekanizmasını harekete 
geçiremeyişimizdi. 

Elbette şöyle bir savunma 
hakkımız var: 1990’lar öylesine 
karanlık, öylesine korku yüklü 
zamanlardı ki hayatta kalabilmemiz 
için susmaktan başka çaremiz yoktu! 
Bu meşru bir savunma olabilir, 
çünkü söz konusu yıllarda faili 
meçhul cinayetlerde yukarıda ismini 
saydıklarımızın dışında, aralarında 
Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Musa 
Anter, Kürt işadamlarının da olduğu 
onlarca kişi öldürülmüş, yüzlerce kişi 
de gözaltında kaybedilmişti. Dahası 
bu cinayetler azalarak da olsa 
2000’li yıllara da uzamış, Dink ve 
Okkan’ın yanı sıra 28 Kasım 2015’te 
Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi 
öldürülmüştü. 

Biz bu sayımızda sadece Ocak 
ayında katledilenlerden Muammer 
Aksoy, Uğur Mumcu, Hrant Dink 
ve Gaffar Okkan’ın hatırlatacağız 
sizlere. Hatırlayalım ki, bir daha 
ne bu tür cinayetlere zemin 
hazırlanmasına ortak olalım ne de 
sessizliğimizin mağdurlarını tarih 
sayfaları arasında unutalım…

ZİLHA

19 Ocak’ta bir kez daha Hrant Dink’i vurulduğu yerde anacağız. 
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Tarih 31 Ocak 1990’dı. Atatürkçü 
Düşünce Derneği Başkanı, 73 yaşındaki 
Prof. Dr. Muammer Aksoy, saat 19.05 
sıraları Ankara Bahçelievler’deki evinin 
bulunduğu apartmanın kapısında 
öldürüldü. Sağ şakağı ile sağ göğsüne 
aldığı iki kurşun yarasının sahipleri iki 
saat kadar sonra gazeteleri aradı:

“Muammer Aksoy tesettür 
konusunda İslam’a karşı takındığı tavır 
nedeniyle 7.65 Baretta ile Müslümanlar 
tarafından cezalandırıldı.”

Arayanlar kimse tarafından 
görülmediklerinden emin, cinayeti 
önce İslami Hareket adına üstlendi. 
Oysa on yaşlarında bir çocuk olup 
biteni görmüş, olay yerinde bulunan 
7.65 milimetre çapındaki üç boş kovan 
da telefondaki sesi doğrulamıştı. 
Ancak birkaç saat sonra yine gazeteleri 
arayan bir ses bu kez eylemi İslami 
İntikam Örgütü adına üstleniyor, gece 
24.00 sıralarında arayan bir üçüncü 
kişi ise Müslüman Kardeşler adını öne 
sürerek kafaları karıştırıyordu. 

Polise göre Aksoy’un öldürülmesinin 
arkasında üç neden vardı, birincisi 
ihbarlarda bildirildiği gibi İslamcı bir 
örgüt tarafından öldürülmüştü, ikincisi 
ülkedeki terörü tırmandırmak amacıyla 
tanınmışlığı göz önünde tutularak 
hedef seçilmişti, üçüncüsü ise 
Horzum davasında Emlak Bankası’nın 
avukatlığını üstlenmiş olmasıydı. 
Polis ayrıca işleniş biçimine bakarak 
Abdi İpekçi suikasti ile Aksoy’un 
öldürülmesi arasında benzerlikler 
kuruyor, hatta ölüm tarihleri arasındaki 
paralelliğe dikkat çekiyordu. Çocuk 
tanık katillerin belirlenmesinde etkili 
olmamıştı, ancak seyyar satıcılık yapan 
bir başka tanık Arap’a benzeyen 
birinin aylarca Aksoy’un evinin 
etrafında çöp toplayıcılığı yaptığını, 
Aksoy’un ölümünden sonra ise 
ortadan kaybolduğunu söylüyordu.  

Katili ya da katilleri bulunamamıştı, 

ama polis Aksoy’un toplumda infial 
yaratma amacıyla öldürüldüğü 
konusunda ısrarcıydı. 1961 Anayasası’nı 
hazırlayanlar arasında yer alan, bir 
dönem CHP milletvekilliği, sonra da 
Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı yapan 
Aksoy petrolün ulusallaştırılması 
yolunda girişimlerde bulunmuş, 
Türkiye’yi Avrupa Konseyi’nde temsil 
etmiş, çalışmalarını “Partizan Radyo 
ve DP”, “Türkiye’nin Petrol Faciası 
ve Çıkar Yol”, “Devrimci Öğretmenin 
Kıyımı ve Mücadelesi”, “Sosyalist 
Enternasyonal ve CHP”, “Atatürk ve 
Tam Bağımsızlık”, “Laikliğe Çağrı”, 
“Devlet Hukukla Yaşar”, “Atatürk ve 

Sosyal Demokrasi” başlıkları altında 
kitaplaştırmıştı. Bütün bunlar Aksoy’un 
katledilmesi için yeterli görünüyor, 
ama katilleri bir türlü bulunamıyordu! 

-Merkez, merkez! Saldırıya uğradık, 
saldırıya uğradık…

-Merkez: Olay yeri neresi?  
-Yaralı polis:  Şehitlik mevki
-Merkez: Zayiat var mı, zayiat var mı?
-Yaralı polis: Şehidimiz var.
-Merkez: Sayın 3310’un durumu ne?
-Yaralı polis: Başımız sağ olsun... ➦

Muammer Aksoy 
neden öldürüldü?

Kürtler onu çok sevmişti

Muammer Aksoy’un 
toplumda infial yaratmak 
amacıyla öldürüldüğünü 
görüşü öne çıkıyor. 
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➥ 3310, 1952 Sakarya doğumlu, 
hem polis akademisi hem İstanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
Kamu Yönetimi mezunu, 1997’de 
Diyarbakır’a Emniyet Müdürü 
olarak atanan Gaffar Okkan’ın kod 
numarasıydı. Öldürüldüğünde 41 
yaşındaydı ve Türkiye’nin en genç 
emniyet müdürüydü. 

Okkan’ı diğerlerinden ayıran 
şiddetin her türüne tanık olan 
Diyarbakırlıların sevdiği bir emniyet 
müdürü olmasıydı. Bu sevginin 
altında yatansa Okkan’ın her 
Diyarbakırlıyı “olağan şüpheli” olarak 
görmemesi ve adil davranmasıydı. 
Anlatılanlara bakılırsa Diyarbakır’daki 
ilk günlerinde tebdili kıyafet yapıp bir 
lokantaya gitmiş, bir çorba içerken 
etrafı izlemeye koyulmuştu. Gözüne 
takılanlar arasında lokantaya gelip 

demesine rağmen diğer polislerin de 
borcunu ödemiş, çıkarken de “Ben yeni 
emniyet müdürüyüm” demişti, “Bir 
derdin olursa, çekinme gel”. 

Diyarbakırlılar Okkan’ın makamına 
çekinmeden gitmeye alışmıştı kısa 
sürede. Polis şiddeti eksilmişti, rüşvet 
almak korkulan bir işlem olmuştu, 
dahası Diyarbakırlıların canını yakan 
Hizbullah örgütünü çökertmişti. 
Diyarbakırspor’u en az bir Diyarbakırlı 
gibi sahiplenmiş, desteklemiş, herkesin 
kalbini bir kez daha kazanmıştı.

Diyarbakır’da dördüncü yılındaydı. 
24 Ocak 2001’de polislerin “kusursuz 
eylem” diye tanımladıkları bir suikast 
sonucu, saat 17.40’da kentin bütün 
ışıkları kesildikten sonra taranan 
arabasında, beş polisle birlikte yaşamını 
yitirdi. Katliamda kullanılan silahlar 
Hizbullah’ı işaret ediyor, katillerin sayısı 
için de “yirminin üstünde” deniliyordu. 
Yıllar sonra o çatışmanın içinde kalan 
iki meslektaşı ise Hizbullah’ın böyle bir 
eylemi düzenleyecek güç ve yetenekte 
olmadığını savunuyor, örgütün taşeron 
olarak kullanıldığını iddia ediyordu.

Aradan geçen onca yıla rağmen 
Okkan’ın katilleri de saptanamadı, 
sadece ihtimaller arttı, uyuşturucu 
ticaretini elinde tutanların katil 
olabileceği konuşulmaya başlandı. 
Ama siyasal öfkelerini göstermenin 
dışında ilk kez onun cenazesinde 
kepenk indiren Diyarbakırlılar Okkan’ı 
unutmadı. 

Türkiye’nin en 
genç emniyet 
müdürü Gaffar 
Okkan 24 
Ocak’ta 17. kez 
anılacak.

karnını doyurduktan sonra hesap 
ödemeden çıkan polisler vardı. 
Yemeği bitip de sıra hesabı ödemeye 
geldiğinde lokanta sahibine, adamın 
“Bırak, Allahlarından bulsunlar” 

Gaffar Okkan 
Diyarbakırlılara 
yakın davranmış, 
insan hakları 
ihlallerini önleme 
çabasıyla kendini 
sevdirmişti. 
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2005 yılının Ekim ayıydı. 301. 
maddeden altı ay hapis cezası 
alan Agos Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hrant Dink kırgındı. Bu 
kırgınlığı dile getirirken elleri titriyor, 
gözleri doluyordu. Çünkü “Türklüğü 
tahkir ve tezyif etmekle” suçlandığı 
için bu cezayı almıştı ve bu suçu 
“ırkçılık yapmak” olarak görüyor, 
ağırlığını taşıyamıyordu. “Bir ırkçıyla 
aynı toprakta yaşamayın” diyordu 
kendisiyle yaptığımız röportajda, 
yani “Beni aranızdan atın” demeye 
getiriyordu. 

Oysa biz onunla aynı gökyüzünü, 
toprağı paylaşmaktan hoşnuttuk, 
onun gitmesi bizim eksilmemiz 
demekti. Hoşnut olmayanlar adliye 
önlerinde büyük gürültüler çıkarıyor, 
sırtlarının her daim sıvazlandığının 
bilgisiyle daha da saldırganlaşıyorlardı. 
Sonunda bu saldırganlık cinayete 
dönüştü, Dink, 19 Ocak 2007’de 
öldürüldü. Röportajda tehditler 
geldiğini, güvenlik kavramına pek 
güvenmediğini, bu yüzden kendi 
güvenliğini aldığını söylüyordu. “Kendi 
ülkemde yaşıyorum ben” diyordu Dink 
“Diğer Ermeniler gibi sessizce hazır 
cennetlere gidebilirdim, ama kalmayı 
yeğledim”. 

Vurulup da Agos Gazetesi’nin 
önünde kaldırıma düştüğünde, 
herkesin gözü ayakkabılarının altına, 
deliğe dikilip kalmıştı. Zaten o yüzden 
Hrant Dink bizim arkadaşımızdı, 
bizden biriydi. O yüzden cenazesine 

Arkadaşım Hrant Dink

katılan yüz binlerce kişi katillerinin 
bulunmasını istiyordu. Bulundu da. 
Hem tetikçisi Ogün Samast, hem ona 
yardım eden Yasin Hayal, Samast 
ile Türk bayrağı önünde fotoğraf 
çektiren polisler, Dink’in katledileceği 
istihbaratını almalarına rağmen susan 
emniyet müdürleri… Dava yıllarca 
sürdü, sonunda Fethullah Gülen 

örgütünün işi olduğuna karar verildi 
ve döneminin emniyet müdürleri 
tutuklanıp yargılanmaya başlandı. 
Yani devlet Hrant için adalet peşine 
düşmemiş, Hrant’ın hesabını olmayan 
adaletin sorumlusu tuttuğu örgütten 
sormaya kalkmıştı. Oysa biz tam on 
yıldır, bir eksiktik ve gerçek adaleti hak 
etmiştik… l

Hrant Dink’in 
cesedinde dikkat çeken 
ayakkabısının altının 
yırtık oluşuydu!



Bir 24 Ocak’ın üzerinden 24 yıl 
geçiyor… Uğur Mumcu, yaralı bile 
kurtulma şansının olamayacağı 

güçlü bir patlayıcı maddeyle katledildi. 
Katiller mi, yok elbet…

CHP’li belediyelerin bir kısmının ve 
çeşitli sivil kuruluşların düzenlediği 
etkinliklerde, bu kara gün için 

çeşitli konuşmalar yapılacak. İlgili, 
ilgisiz kişiler, onun güçlü gazeteci 
kimliğinden bahsedecek ama kimse 
“Biz de suçluyuz” demeyecek.

Ve ne yazık ki, ne Uğur Mumcu’nun 
yakın gazeteci arkadaşları, ne de 
bu cinayete duyarlı baro, bir araya 
gelip taşın altına ellerini sokamadılar; 
bağımsız bir araştırma-soruşturma 
grubu kuramadılar. Oysa o dönem 
konuşulanlar arasındaydı bu.

Yıllar şunu öğretti ki, dünyanın 
neresinde olursa olsun, ister politikacı, 
devlet adamı, hukukçu, gazeteci veya 
bilim adamı veya kim olursa olsun, 
eğer karanlığa ışık tutuyorsa, eğer kirli 
düzeni deşifre ediyorsa yok ediliyor. 
Ve bu cinayetlerin çoğu karanlıkta 
kalıyor. Örneğin, Uğur Mumcu’nun 
ölümüne hangi gizli eller tarafından 
karar verildiği hâlâ karanlıkta. Belki de 
toplumun ilgisi, duyarlılığı bu cinayete 
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Uğur Mumcu 24 yıl önce, 24 Ocak 1993’te katledildi. Katilleri 24 yıldır ortaya çıkarılmadı. 
Oysa bir tuğlalık işi vardı, o tuğla çekildiğinde belki duvar yıkılacaktı, ama hem Mumcu’nun 

katilleri yakalanacaktı hem de yeni cinayetlerin önü kapanacaktı. Peki, suçlu kim? 
Politikacılar, gazeteciler, hukukçular, yani hepimiz…

TAYFUN GÖNÜLLÜ

Duvar yıkılmadı, ama
vicdanlarımız yenildi...
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azaldığında ve hatta yok olduğunda; 
o zaman tozlanmış defterler 
araştırmacılara açılabilir.

HEPİMİZİN İÇİNDEKİ YARA     

Uğur Mumcu ile İstanbul 
Cumhuriyet’ten tersine bir 
göç yaparak, 1987 yılında tıfıl 
bir muhabir olarak Ankara’ya 
gittiğimde tanıştım.

5 katlı binanın, üstten iki katına 
yerleşmiş Cumhuriyet Bürosu’nun 
alt katında idari kısım, santral, 
ziyaretçi odası, Mustafa Ekmekçi, 
Cüneyt Arcayürek ve Uğur 
Mumcu’nun birer küçük odaları 
mevcuttu. Üst kat ise Ankara 
Büro’nun yazı işleri tayfasına; 
muhabir ve yöneticilere 
ayrılmıştı…

Benim 4 yıl boyunca çalıştığım 
büro, o tarihlerde Sakarya 
denilen yerdeydi… Karşımızda 
Çankaya Belediyesi’nin 
bulunduğu iş hanı ve otoparkı vardı.

Uğur Ağabey, küçük odada 
masasının üzerine “Yolsuzluk Masası” 
tabelası koymuştu. Karşısındaki 
odada çalışan Mustafa Ekmekçi kadar 
ziyaretçisi olmazdı; dışarıda görüşürdü 
sanırım. Ekmekçi’yi ise herkes ziyaret 
eder, kafasını Mumcu’nun odasına 
çevirenler “Aaa Uğur Bey’e de bir 
uğrayalım” dedikleri için sinirlenirdi. 
Bir süre sonra da gelmez oldu; evinde 
çalışıyordu. 

Ben ise sözde spor muhabiri olarak 
İstanbul’dan Ankara’ya göç etmiştim 
ama Büro Temsilcisi Yalçın Doğan, 
her işe koşturmaya başladı. İşimiz 
asli olarak spordu, ama nerede bir 
“üç kâğıt” var onun peşine koşturur, 
belgesini bulmaya çalışırdık. 
Uğur ağabey ile bazen bir öğlen 
yemeğinde karşılaşırdık. Bazen de 
bizim bulunduğumuz kata çıktığında 
gazetecilik, haber dili ve belli konular 
üzerine konuştuğumuzu hatırlıyorum.    

Hani sıkça gördüğünüz ve yine 
bugünlerde bol miktarda medyada 
göreceğiniz parçalanan Renault var ya, 

-Mumcu’nun 
bedeni o parçalanmış otomobille 
özdeş artık- eğer akşam saati 
karşılaşmışsak, “Hadi gel Tayfun, eve 
gidiyorsan seni de bırakayım” derdi…

Eh, eve gitmesem bile, Uğur ağabey 
“eve gidiyorsan” demiş…

İşte fotoğraflarını gördüğünüz 
bu külüstür Renault’ya binmek için 
otoparka indiğimiz bir gün, yan 
koltukta duran evrak çantasından bir 
silah çıkardı. Arabanın koltuğuna biraz 
da atarak koydu. Silahı kendisinden 
uzaklaştırır bir tavrı vardı, “Ağabey 
n’apıyorsun!” dedim… “Amaaan 
bununla mı kendimizi koruyacağız, 
isteyen istediğini yapar” dedi. Başına 
gelebilecekleri umursamıyor gibiydi… 

İNSAN KADAR YER KAPLAYAN 
KİTAPLAR

Benim oturduğum Küçük Esat’ın 
hemen üst mahallesindeydi evi. Bir 
hayli konuşkan olan Uğur Ağabey, 
Ankara Büro ile ilgili sorular sorardı…

-Nasıl Ahmet’ten (yeni Ankara Büro 

Temsilcimiz Ahmet Tan 
ve eski kültür bakanı) 
memnun musunuz, 
bir sıkıntı var mı, sizle 
ilgileniyor mu? 

-İyi ağabey iyi, benim 
bir derdim yok.

Onun da beklediği 
cümleler olsa gerek ki, 
“Ahmet iyi çocuktur, ama 
cümlenin sonunu bir türlü 
getirmez, hâkim olsam içeri 
atarım” derken hayretle, 
yola bakan gözlerini 
aradığımı hatırlıyorum. 
Gevrek gevrek gülmediği 
için “ciddi mi, değil mi “ 
anlayamamıştım…

Neyse, anı işte…
Oturduğu ev iki daireydi… 

İçeriden iki daireyi birbirine 
bağlamıştı. Birinde ailesi 
kalıyordu, diğeri çalışma ofisi 
olmuştu. Bir gün üç çalışan 
akşam saati evine gitmiştik. 
Salonun ortasında yerde, 
koltukların üstünde, masada 

bir sürü kitap vardı: Oturacak yer 
yoktu. Uğur ağabey onların ortasında 
dolaşıyor, son kitabından heyecanla 
örnekler anlatıyordu. Yeşilliklerin 
arasında dolaşıp zıplayan bir yavru 
ceylan gibiydi. 

Anlattıklarının çoğu aklımda değil; 
ilgimi çeken daha çok kendisiydi. Biz 
boş bulduğumuz yerlere oturmuş, 
o ayakta kitapların arasında fır 
dönüyordu. Bense, Uğur Mumcu nasıl 
çalışıyor sorusuna cevaplar bulmaya 
çalışıyordum.

- Çocuklar acayip olacak.
Gerçekten de “acayip” oldu…
1991 yılında yeniden İstanbul’a, 

Cumhuriyet’e dönmüştüm…
Bir gün telefona “Uğur Mumcu 

arıyor” diyerek çağrıldım… “Allah Allah 
Uğur Ağabey’in benimle ne işi olur 
ki” diye düşünürken, karşıda enerjik 
bir sesle “Tayfun yarın İstanbul’a 
geliyorum; Ali Sirmen’in evine; sen 
de gelsene…” Gitmiştim. Görüşmüş, 
konuşmuştuk. ➦
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servisine geldiğimde 
(kimdi acaba o yanımda 
oturan Berat Günçıkan mı, 
hatırlamıyorum) sessizce 
“Tayfun, Uğur abiye 
saldırıda bulunmuşlar, 

ölüp ölmediğini henüz bilmiyoruz, 
ama durum çok kötü” deyince, 
etrafıma baktığımda, herkesin başının 
önünde olduğunu gördüm.

O dakikalarda Uğur Ağabey’in 
durumu henüz net değildi… Nereden 
bilecektik, Karlı Sokak’ta karlara 
savrulduğunu, melek olup göğe 
yükseldiğini, geriye bir demir yığını 
kaldığını…

 Ve ölüm haberi kesinleşti.
O gün gazete yönetimi, elimdeki 

haberlerden birini yazmamı istedi. 
(Türkiye, bu satırları kaleme alırken, 
KHK ile gelen cezaevlerinde tek tip 
elbise kararını tartışıyordu) Haberim 
manşetin altında 6 sütuna yer 
aldı. Haber, 1988 yılında getirilen 
ve uğrunda birçok açlık grevlerinin 
yapıldığı, sosyal olayların yaşandığı, 

iki kişinin yaşamını yitirdiği “tek tip 
elbise” genelgesine gelecek hafta 
son verileceğiydi. Başlık “1 Ağustos 
Genelgesi kalkıyor”du. 

24 yıl önce kaldırılan tek tip elbise, 
bugün neredeyse yine aynı tarihte geri 
gelmişti. 

Sonra her şey değişti… Türkiye için 
de, benim için de…

İstanbul’da ağırlıklı olarak bu 
cinayetle ilgilenecektim. İlgilendim. 
Konuyla ilgili sürdüğümüz izler 
Cumhuriyet’in manşetlerinde yer aldı…

Uzatmaya gerek yok…
Demek istediğim şudur:
Biz gazeteciler de, bu devlet kadar 

suçluyuz… 
Hani o ünlü,  dönemin İçişleri 

Bakanı Mehmet Ağar’ın söylediği “Bir 
tuğla çekersem duvar yıkılır” sözü 
var ya. O tuğlayı, o duvardan çekip 
alamadık; eğer alabilseydik, katilleri 
koruyan o duvarı yıkabilirdik. Onun 
içindir ki, katilleri koruyan duvar orada 
durdukça, Uğur Ağabey ve diğerlerinin 
katilleri hâlâ karanlıkta ve aramızda… l

Uğur Mumcu’nun katledilmesinin ardından 
İstanbul’da başta Cumhuriyet çalışanları (ortada 
Tayfun Gönüllü) binlerce kişi yürüyüş yapmıştı.

➥ O GÜN, 24 OCAK’TA…

24 Ocak 1993 sabahı İstanbul 
Merter’de bulunan Hakim Evi’nde, 
zamanın Adalet Bakanı Seyfi Oktay 
ile kahvaltıda buluşmuş söyleşi 
yapıyordum.

Artık tıfıl değildim…
Türk adalet sistemine ışık tutacak, 

referans bilgiler veriyordu Seyfi Oktay. 
İşimiz bitmiş tam kapıdan çıkarken, 
“Dur sana bir başka olayın bilgisini de 
vereyim” diyerek geri döndürmüştü. 
Tekrar masaya oturduğumda “Bu 
manşet” dedim. Ve filesini doldurmuş, 
en az iki manşetlik haberle gazeteye 
koştum. Binadan içerip girip, ikinci 
kata çıkıncaya kadar hiçbir şeyin 
farkına varmamıştım. İstihbarat 
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15’inci ve 16’ıncı yüzyıllarda 
günümüz Romanya’sını oluşturan ve 
hep o lise yılları tarih kitaplarından 
hatırladığımız Eflak, Boğdan ve 
Erdel Devletleri, Osmanlı’nın 
himayesi altındaydı. Bu devletler 
Osmanlı’ya vergi ödüyor, bir yandan 
da İstanbul’un yiyecek ihtiyacını 
karşılıyordu. İstanbul için oldukça 
büyük önem arz eden Boğdan 
beyliğine 1600’lü yılların sonunda 
okuma-yazma bilmeyen Konstantin 
Kantemir atandı. Kantemir, bu büyük 
eksikliğini Boğdan siyasetinde söz 
sahibi kimliği ile kapatıyordu, ama 

gücü oğlunun 14 yaşında rehin olarak 
İstanbul’a gönderilmesine yetmemişti. 
Çünkü Osmanlı geleneklerine göre 
beyin oğlu görevi boyunca başkentte 
olmalıydı. 

Ayrılık vakti gelip çatmıştı. Henüz 
14 yaşında ailesinden ayrılmak 
zorunda kalan Dimitrie Kantemiroğlu 
(Cantemir) bir yandan İstanbul’da 
eğitimini sürdürürken, bir yandan 
da Enderun’da Osmanlıca, Farsça, 
ve Arapça dillerini öğreniyordu. 
Müziğe olan bağlılığı, flütle Boğdan 
ezgilerini çalan babasından geliyordu. 
Boğdan’da yaşadığı yıllarda öğrendiği 

Romanya’dan Ataşehir’e 
Mükemmellik Diploması
İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi, Ataşehir 
Belediyesi’nin Romen-Türk kültür işbirliğinin tanıtımına 
katkılarından dolayı “Mükemmellik Diploması”nı belediye 
adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan’a verdi. 

müziğin temellerine, İstanbul’da yeni 
tutkusu Türk müziği de eklenmişti. 
Önemli müzik adamlarından dersler 
aldı, tanbur çalmayı öğrendi. Türk 
müziğinin kuramsal temelini kısa 
zamanda çözdü ve daha 19 yaşında 
iken “Kantemiroğlu Edvarı”, “Kitab-ı 
İlmü’l-musiki ala vechi’l-hurufat” 
(Mûsikiyi Harflerle Tespit ve İcrâ 
İlminin Kitabı) yazdı. 

İşte o Dimitrie Kantemiroğlu ya 
da bilinen ismiyle Dimitrie Cantemir 
bugün de Romanya ile Türkiye 
arasında bir köprü. Romanya 
Konsolosluğu’nun İstanbul’da açtığı 
Dimitri Cantemir Romen Kültür 
Merkezi Türkiye’deki kurumlara 
Romen-Türk kültür işbirliğine 
verdikleri önemi ve tanıtımına 
yaptıkları katkıyı gözönünde tutarak 
“Mükemmellik Diploması” veriyor. 
Bu yılın Mükemmellik Diploması’nın 
sahiplerinden biri de Ataşehir 
Belediyesi. 

Bu ödülü anlatmaya geçmeden 
önce Dimitrie Cantemir’den biraz 

Dimitrie Cantemir
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daha söz etmekte fayda var. Cantemir 
19 yaşında kaleme aldığı kitabında, 
Türk müziğine ait makamlar, perdeler, 
usuller üstüne müzik teorisi bilgileri 
ile 16’ıncı ve 17’nci yüzyıla ait, arasında 
kendi bestelerinin de bulunduğu 
toplam 349 bestenin notasına yer 
verdi. Besteleri, kendi buluşu olan 
bir müzik notasyonuyla kaydetmesi 
sayesinde birçok eseri yok olmaktan 
kurtarmıştı. Cantemir İstanbul’da 
yaşadığı süre boyunca sadece Türk 
müziği değil, tarih, siyaset, felsefe 
ve din konularında da birçok kitap 
yazmış; hatta Osmanlı tarihi hakkında 
Latince ilk eser de ona ait.

İstanbul’da geçen 23 yılda Türk 
müziğine ve Türk kültürüne yaptığı 
katkılarından dolayı günümüzde de 
Romanya ve Türkiye arasında önemli 
bir köprü vazifesi gören Kantemiroğlu 
adına Romanya Konsolosluğu’na 
bağlı bir kurum olan İstanbul Dimitrie 
Cantemir Romen Kültür Merkezi açıldı. 
İşte bu merkez iki kültürün yüzyıllar 
önce kurduğu bağı sıkı tutmaya 
çalışan, toplumlar üzerinde kültür ve 
sanatın öneminin etkisini hatırlatan 
çalışmaları ödüllendirmek üzere kültür 
ve sanata verdikleri katkılardan dolayı 
Türkiye’nin pek çok önemli kurumuna 
“Mükemmellik Diploması” ödülünü 
verdi. 

Bu ödüllerden biri de bu yıl Ataşehir 
Belediyesi’ne takdim edildi.

Bu önemli ödüle layık görülen 
Ataşehir Belediyesi, bir toplumun 
gelişmiş medeniyetler seviyesine 
kültür-sanat ve bilim ile yükselebileceği 
inancında ve bu doğrultuda pek 
çok ulusal ve uluslararası çalışmalar 
yürütüyor. Uluslararası festivallerinde 
önemli işbirlikçilerinden biri olan 
Romanya ile karşılıklı diyalog halinde 
olan belediye halk oyunları topluluğu 
gösterileri, konserler ve geçen yıl 
ilki düzenlenen ve Türkiye’nin en 
iyi ot festivallerinden biri olmaya 
aday Ihlamur Festivali’nde ülkeye ait 

endemik bitkilerin tanıtıldı stantlara 
kadar pek çok paylaşımda bulundu. 

Ataşehir Belediyesi her yıl düzenlenen 
ve yerel yönetimlerde eşi olmayan 
festivaller ve etkinliklerle toplumun her 
kesimine ulaşma ve hizmet götürme 
amacıyla kültür-sanat alanında işbirliği 
yürüttüğü İstanbul Dimitrie Cantemir 
Romen Kültür Merkezi tarafından 
“Mükemmellik Diploması”na layık 
görüldü. Belediye adına ödülü Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan aldı. 

BU ÖDÜL ONUR KAYNAĞI

Ataşehir Belediyesi’ni uluslararası 
festivalleri ve girişimlerle sadece 

İstanbul’da değil, dünyada bir marka 
yapmak derdindeyiz” diyen Aslan, 
sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul 
çok özel ve güzel bir şehir, dolayısıyla 
dünya çapında kültür merkezi 
olmaya aday. Bu da sadece yerelde 
yapılan etkinliklerle değil, uluslararası 
konjonktürde devam eden ilişkilerle 
oluyor. Biz ülkemizde bulunan 
konsolosluklar, elçiliklerle diyalog 
ve işbirliği geliştirmek üzere sürekli 
çalışıyoruz. Hem Ataşehir’de hem 
de Romanya’da birlikte yaptığımız 
etkinlikler sayesinde biz onları, onlar 
da bizi tanıdı. Bu da Ataşehir’e kültür-
sanat alanında uluslararası bir kapı 

açtı ve bizim kapımızın da kültür-sanat 
hayatında var olan bütün iştirakçilere 
her zaman açık olduğunu gösterdi. 

Bugün burada belediyemiz adına 
büyük gurur yaşadık ve bir kez daha 
Ataşehir’in uluslararası arenada yer 
edindiğini, kültürler arası diyaloğu 
çok önemsediğini vurgulamış 
olduk. Bunun meyvelerinden biri 
olarak da Romanya’nın en iyi kültür 
kurumları ile beraber çalışmalar 
yürüten bir belediye olarak takdim 
ediliyor olmamız oldukça önemli. 
İstanbul Dimitrie Cantemir Romen 
Kültür Merkezi’nin Romanya 
Başkonsolosluğu’na bağlı bir kuruluş 
olması bizim için bir onur kaynağı.” l

İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi kültür-sanat alanında 
işbirliği yaptığı kurumların temsilcilerine “Mükemmellik Diploması” verdi.



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E Sayı: 19 Tarih: 25 Aralık-25 Ocak 2018

Tesadüfler ve mucizelerle 
dolu bir hayatın kahramanı 
Ali Uğurlu. Büyük hayallerle 

memleketleri Bayburt’tan bir kamyon 
kasasında başlayan hikâyesinde 
çamurlu ve engebeli sokaklar da 
var, şan şöhret de… Hiçbir zaman 
elindeki ile yetinmeyen, her daim 
doğru bildiğinin peşinden giden ve 
şimdi de Ataşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görev 
yapan Uğurlu’nun hayat hikâyesini 
dinliyoruz: 

Hikâyeniz nerede, nasıl başladı?
Taşı toprağı bereketli şehir 

İstanbul’un cazibesine kapılan 
Anadolu’nun o saf ve temiz 
insanlarından biri de benim 
babam. Büyük hayallerinin 
kapısını bu şehrin aralayacağını 
düşünüp, 72 yılının karlı bir kış 
gününde altı çocuğu, eşi ve iki 
annesini yanına alıp, farı kırık, 
kasası hurda bir kamyon ile yollara 
düşmüş, henüz ben altı aylıkken. 
Bayburt’tan başlayıp, üç gün süren 
yolculuğumuzda geceyi ve soğuktan 
titreyen bedenlerimizi kamyonun 
damperine kurulan soba ile ısıtmaya 
çalışmışız. 

Peki, İstanbul gerçekten 
hayallerinize aralanan kapı mıydı? 
Şehir sizi nasıl karşıladı? 

İstanbul bizim için 
hemşerilerimizin yaşadığı 
Fikirtepe’den ibaretti. Şehre ilk 
geldiğimizde ne gidecek bir ev ne 
de çalacak bir kapımız vardı. Sürekli 
harlanan kamyon kasasındaki ateş 
ile ısınmaya çalışırken nereden 
bilecektik koca şehrin yalnızlık 
tohumlarını her birimize teker 
teker ektiğini. Kısa sürede bulunan 
fareli evimize yerleştiğimiz gün 
başladı bizim hayat mücadelemiz. 
İyi kötü altı yıl idare ettiğimiz 
evimizden artık çıkmamızı isteyen 
ev sahibimiz “bu kadar nüfus 
bir arada olmaz” diyordu. O 
dönem İstanbul’da bir gecekondu 
furyası başlamıştı. Babamın bir 
arkadaşı Küçükbakkalköy tarafında 
gecekondu yapılacak arsaların 
olduğunu söylüyordu. Çaresizlik 
muhakemeye nasıl mani oluyor biz 
onu o gün anladık. 

Yabancı bir memlekette, 
gecekonducu olmak özellikle bir 
çocuk için ne anlama geliyordu?

Tüm gecekonducular gibi geleceği 
olmayan insanlardan biri de 
bendim. Elektriği, suyu olmayan o 
evler; çamurlu sokaklar insanlara 

Ataşehir Belediyesi sekiz yıl gibi kısa bir geçmişe sahip 
olmasına rağmen aranan kültür-sanat etkinliklerinin merkezi 
haline geldi. Hem bölge halkının ihtiyaçlarına cevap vermek 
hem de dünya çapında etkinlikler düzenlemek için çalışan 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün personeli Ali Uğurlu 
“bizim yaptığımız iş bir ekip işi. Burada işi bilen insanlar var 
ve her etkinliği severek yapıyoruz” diyor.  

DENİZ KARA

Hayat tesadüflerle 
dolu bir sahne
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hayal kurdurmanın ötesinde bir şey 
vermiyor. Okula giderken ayakkabımın 
üzerine poşet geçirirdim ki okuldaki 
varlıklı çocukların bakışlarına maruz 
kalmayayım diye. Derslerim çok 
parlak olmasa da sanat ve edebiyat 
âşığı bir çocuktum. Nerede bir 
tiyatro ya da sanatsal aktivite var, 
ben oradaydım. Şu an Ataşehir’e 
bağlı olan Küçükbakkalköy o dönem 
Kadıköy’ün pek de umurunda 
olmayan, unutulan mahallelerinden 
biriydi. Hatta Küçükbakkalköylüler 
Kadıköy’ü, pembe ve gri Kadıköy diye 
ikiye ayırırdı. Bizler, o zaman E5’in üstü 
olan gri Kadıköy’den, E5’in altı pembe 
Kadıköy’e taşınma hayalleri kurardık. 
Ben Pembe Kadıköy gibi sanatsal 
etkinliklerin yapıldığı yerlerden 
çıkmazdım. İkinci adresim ise Atatürk 
Kültür Merkezi’ydi.

Peki, yolu dahi olmayan bir 
mahallede bir çocuğun sanata bu 
denli tutulmasına yol açan neydi?

Benim üniversite hayatım olmadı. 
Maddi zorluklar içinde büyüdük, 
çalışmak zorundaydım. Tabii bir de 
kendi kuralları olan ve o kuralların 
dışına çıkanların cezalandırıldığı 
bir mahallede yaşıyorduk. Ben ve 
arkadaşlarım temiz çocuklardık, 
beladan uzak durmak için mahallede 
çok vakit geçirmezdik. Yakın bir 
arkadaşım aracılığıyla sigorta şirketinde 
işe başladım. Orada yaptığım sunum 
ile hayatım değişti. Büyük bir sigorta 
firmasından şube yöneticiliği teklifi 
aldığımda, henüz 19 yaşındaydım. İşin 
garip tarafı ne sigortacılığı biliyorum ne 
de yöneticiliği. Beni cesaretlendirdiler 
ve 47 personeli olan bir şubeye müdür 
oldum. Gerçekten de güvenlerini 
sarsmadım ve o yıl en başarılı şube 
ödülünü aldık. 

Genç yaşta edinilen bu başarı 
sonrası için büyük bir basamak olmalı?

Bu başarıya rağmen aslında ne 
istediğimi bilmiyordum ama kendimle 
ilgili arayışlarım devam ediyordu. 
89-90 yıllarıydı ve sinema merakım 
başladı. Bir gün İstiklal Caddesi’nde 
gezerken “figüran aranıyor” yazılı bir 
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afiş gördüm. Hemen kayıt yaptırmak 
için handaki ofise çıktım. Bilgilerimi 
aldılar, fotoğraflarım çekildi ve tabii 
ki o zamana göre hayli yüksek olan 
bir kayıt ücreti talep ettiler. Paranın 
miktarı o an hiç önemli değildi. 
Kaydımı yaptırdım. Telefon numarası 
bırakıp çıktım. Aradan iki ay geçti, ne 
arayan var ne de soran... Bir gittim ki 
ajansın tabelası inmiş, kapı duvar… 
İstiklal Caddesi o an başıma yıkıldı. 
Hanın çaycısı “yoksa sen de mi para 
kaptırdın” diye sordu. “Yok canım, 
biz İstanbul çocuğuyuz, böylelerine 
kanar mıyız” dedim utancımdan. Para 
kaptırdığıma mı yanayım, yoksa suya 
düşen hayallerime mi? 

Peki, ne yaptınız?
O moral bozukluğuyla şuursuzca 

yürürken ilk gördüğüm kahveye 
oturdum, bir çay içerken ne 
yapabileceğimi düşüneyim 
diye. Kafamı bir kaldırdım ki hep 
beyazperdeden tanıdığım simalar: 
Yadigâr Ejder, Simsar Mehmet… 
Meğer farkında olmadan Figüranlar 
Kahvesi’ne gitmişim. “İşin var mı” diye 
sordular “yok” dedim. “Hadi o zaman 
gidiyoruz” dediler. Bir yandan arabaya 
doluştuk gidiyoruz, ama bir yandan da 
korkuyorum bu adamlar beni nereye 
götürüyorlar diye. Neyse İstiklal 

Caddesi’nin alt tarafında yıkık dökük 
virane bir binaya geldik. İçeri girdim ne 
göreyim, karşımda Emrah… O an kendi 
kendime  “meşhur oluyorum” dedim. 

Başarılı olmanıza rağmen süren 
arayışınızın sonunda istediğinizi 
bulmuş muydunuz? 

Araçtan iner inmez biri “hadi 
başlıyoruz, nerede kaldınız” dedi, aldı 
bizi makyaja götürdü. Kendi aralarında 
konuştular, yüzüme bir şeyler sürmeye 
başladılar. Meğer Emrah ile birlikte 
sokak çocuğunu oynayacakmışım. 
Beyaz tenliyim, işten çıkıp gitmişim 
üstümde tertemiz takım elbise var. 
Tabii sektör o zaman şimdiki gibi değil, 
kostüm falan da yok. Benim beyaz 

gömlek oldu mu kapkara? Neyse ertesi 
gün işe giderken tekrar giyeceğim 
ceketi kurtarmanın mutluluğu ile 
“Arap Bacı” kıvamında oyunculuğa 
ilk adımımı attım. Bana o gün 100 
lira ödeme yaptılar. Dolandırıldığım 
ajansa verdiğim paranın yanında 
bu miktar hiçbir şey değildi, ama 
o kadar mutluydum ki anlatamam. 
Zannedersin bir milyon kazanmışım. 

Ailenizin oyunculuğa karşı yaklaşımı 
nasıldı?

Şirketi ihmal ediyordum, iş elimden 
gitti gidecek. Bu durum benim 
umurumda değildi ama evden baskı ➦

Uğurlu’nun anne-babası. Yıl 1985, Kayışdağı’nın tepesinde.



mezunsun” oldu. O an benimle 
oynamak istemediğini anladım, 
hemen Ömer Kavur’un odasına gitti. 
“Ben bununla mı oynayacağım” 
dedi, ben de dışarıdan duyuyorum. 
Onun aklındaki kişi, o dönem oldukça 
popüler olan Toprak Sergen imiş. 
Üzüldüm, ama motivasyonumu 
düşürmedim. 13 bölüm sonunda artık 
baya baya tanınmaya başladım. Ailem 
artık benimle gurur duyuyordu.

Bu popülerlik hayatınızda 
değişikliklere neden oldu mu?

Giyim tarzımla başlayıp girdiğim 
ortamlara kadar pek çok şey 
değişmeye başlamıştı. Mesela bir 
pardesü ile beş yıl idare eden ben, 
renk renk, çeşit çeşit pardesüler 
almaya başladım. Davetlere, balolara 
gidiyordum ama eve yine otobüs ile 
dönüyordum. Star gibi süren yaşantım 
mahallemizin çamurlu sokaklarına 
kadar devam ediyordu. 

Sonra…
Kanal kapanınca dizi bitmek 

zorunda kaldı. Türkan Şoray ile başka 
bir projeye başlayacakken askerlik 
kâğıdım geldi. Bizim yetiştiğimiz 
bölgede askerlik gibi konular hassastır. 
Kaçak olmayı bir tarafa bırakın, devre 
kaybınız bile olsa iyi gözle bakmazlar. 
“Geri döndüğünde burayı bulamazsın” 
demelerine rağmen, Ömer Kavur’u da 
karşıma alıp askere gittim. 

Tabii döndüğünüzde hiçbir şey 
eskisi gibi değildi?

Tabii. Maddi açıdan sıkıntıya 
düştüm. Sağdan soldan borç bulup 
bir cast ajansı açtım. Beğendiğim 
projelerde ben de rol alıyordum ta 
ki dört yıl önceye kadar. Cem Yılmaz, 
Beyazıt Öztürk gibi ünlü isimlerle 
reklam filmlerinde oynadım. 

Ya evlilik?
2001 yılıydı. Bende birden bire bir 

çocuk sevgisi hasıl olmaya başladı. Bu 
arada evden de artık baskı başlayınca, 
hemşerim olan eşimle görücü usulü 
evlendik. İyi ki de evlenmişim. Biri 14, 
diğeri 15 yaşında iki oğlumuz var. Eşim 
de benim gibi sanat âşığı, evimiz resim 
atölyesi gibi. l
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➥ görüyordum. “Sen ne yapıyorsun, 
aklın başında mı” diye kızıyorlardı. 
Benim düzenli bir hayatım, iyi bir 
kazancım olsun istiyorlardı. Buna 
rağmen şirket sahibinden izin 
alarak oyunculuk yolunda ilerlemek 
istediğimi belirttim ve işten ayrıldım. 

Ne kadar ilerleyebildiniz?
Bir gün Ömer Kavur’un 

yazıhanesinden yönetmen Tunç 
Başaran aradı. Rahmetli Yaman Okay, 
Taner Barlas, Füsun Demirel gibi ünlü 
isimlerin yer aldığı dizide oynamam 
için teklifte bulundu. Aşçı yamağını 
oynayacaktım, esas karakterlerden 
biri, hemen kabul ettim.

Oyunculuk eğitimi almadan 
girdiğiniz bu sektörde 
başaramamaktan korkmadınız mı?

Korkmaz mıyım? İşin eğitimini 
almamışım, aynanın karşısında kara 
düzen mimik, duygu çalışıyorum. 
Sandalyeleri dizip onlara okumalar 
yapıyorum. O dönem hâlâ 
gecekonduda yaşıyoruz. Mahalleli 
“Ekrem Bey’in oğlu delirmiş” 
demesin diye gece yarısı çıkıp 
bahçedeki ağaçlarla kavga ediyor, 
kahkahalarla gülüyor, sonra da 
birden bire başlıyorum ağlamaya. 
Annem, odunluktan kömür getir diye 

gönderiyor, ben bir saat ortalıkta 
yokum. Soba sönmüş, evdekiler 
üşümüş aklıma gelmiyor; çünkü ben 
odunlarla, kömürlerle rol çalışıyorum. 

Peki, bu emeğin karşılığını 
alabildiniz mi?

Büyük gün geldi, nasıl heyecanlıyım. 
“Çekimler başlayacak” dediler, sete 
gittim. Başrolde de Mine Çayıroğlu... 
Bizi tanıştırdılar. İlk sorusu “nereden 

Ali Uğurlu, eşi Rabia ve çocukları 
Ekrem Furkan ve Ömer Faruk’la.

Müzikli Kabare
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Ataşehir Belediyesi de diğer işler 
gibi tesadüf sonucu mu hayatınıza 
girdi?

2012 yılında Ataşehir Belediyesi’nin 
Türk Halk Müziği Korosu kuruldu. Ben 
de koroya katılmak için müracaat 
ettim. Kurstaki hocam 
bir gün “Ali Bey, sizin 
olmanız gereken yer 
belediye” dedi. 2014 
yılında belediye 
konserlerinde 
sunucu olarak 
çalışmaya 
başladım. 
Ataşehir 
Belediye’si benim 
evim, müdürlükler 
de evin odaları 
gibi. Kapısından 
girdiğim anda 
mutluluk 

duyduğum bir büyük bir ev. İlk olarak 
Kayışdağı Lions Ataevi’nde göreve 
başladım. Geçici bir süre Ahmet 
Telli Kütüphanesi’nde çalıştım. 
İki yıl önce de kültür-sanata olan 
bağlılığım ve aktif çalışma isteğimden 

dolayı Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü’nde 
çalışmaya başladım.

Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü 
Ataşehirliler için 
sürekli çalışıyor. 
Siz bu ekibin 
neresindesiniz?

Ataşehir 
denize kıyısı olan 
bir ilçe değil, sıra 
sıra dağlarımız 
da yok ki kayak 
tesisleri yapalım. 
Değerli Belediye 

Başkanımız Sayın Battal İlgezdi’nin 
çok kıymetli “sanatı sokağınıza 
getiriyoruz” projesi ile Ataşehir tüm 
belediyelerin konuştuğu, çoğu kez 
de hayranlık duyduğu çalışmalara 
imza atıyor. Bizler de bir yandan diğer 
belediyelere Ataşehir’de yaptığımız 
kültür-sanat politikalarını anlatıyoruz 
bir yandan da başvuru ile gelen 
projeleri inceleyip, değerlendirmesini 
yapıyoruz. 

Bizim en büyük şansımız, 
konservatuar mezunu bir Kültür 
Müdürü ile çalışıyor olmak. Başta 
bize güvenen ve Ataşehirliler için 
mükemmel etkinlikler geliştirmemiz 
açısından tüm imkânları sağlayan 
Belediye Başkanımız Sayın Battal 
İlgezdi’ye, sonra da her koşulda bizim 
arkamızda duran müdürümüz Volkan 
Aslan’a ve tüm ekip arkadaşlarıma çok 
teşekkür ederim. l

BİZ BİR EKİBİZ

Ali Uğurlu, Kültür ve Sosyal      
İşler Müdürü Volkan Aslan’la.

Fotoğraflar: MELİKE ŞENGÜL



AŞK ENGEL TANIMIYOR
Bacaklarında kaybettikleri hissin tümünü kalplerinde sevgiye dönüştürmesini bilen bir çift, 
Şenol ve Gönül Alboya. Bedensel engelin zorluklarına zaman zaman yenik düştüklerini fark 

etseler de aşkları karşısındaki tüm engellere daha ilk günden ele ele göğüs germesini bilmişler. 
Ataşehir’de yaşayan ve birlikte büfe işleten bu mutlu çiftin aşkı engel tanımaz cinsten.
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Fotoğraflar: ÇAĞLA GÜRSOY
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Şenol Alboya, altı yıl önce gönlünü 
Gönül Alboya’ya kaptırdı. O 
günden bu güne birlikteler. 

Bir yandan Ataşehir’de aşkla dolu 
bir ömür geçirirken, bir yandan da 
küçücük büfelerinde mahallelinin 
karnını doyuruyorlar. Önlerine çıkan 
tüm engelleri birbirlerine destek 
olarak aşmayı başaran Alboya çifti 
ile buluştuğumuz Gönül Büfe’de, 
gülen gözlerle anlattıkları hikâyelerini 
dinliyoruz:

Alboya çiftinin hikâyesi nerede 
başlıyor?

Gönül Alboya: 1973, Sivas 
doğumluyum. Dört kardeşin en 
büyüğüyüm. Ben 18 yaşına gelene 
kadar babam, memleketimizde 
marangozluk yapıyordu. Her canlının 
bir gün ölümü tatması ne kadar 
doğalsa, o dönem Anadolu insanın 
İstanbul’a göçü de o kadar doğaldı.  
Babamın işlerinin kötü gitmesi, 
İstanbul’a dair kurulan hayallerin 
üstüne tuz biber ekti ve biz de 
hemşerilerimiz gibi koyulduk yollara.

Şenol Alboya: Çorum doğumluyum. 
Beş çocuklu, devlet memuru bir baba 
ve ev hanımı bir annenin evladıyım. 
Babamın İstanbul’a tayini çıktığında 
yedi yaşındaydım. Akrabalarımızın 
yaşadığı Fikirtepe’ye geldik, yerleştik. 
70’lerde Fikirtepe’de gecekondulaşma 
hızla artıyor, gecekonducu diye bir 
sınıf oluşuyordu. 73 yılında bunun, 
bizim gibi geçim sıkıntısı çeken 
insanlar için büyük bir fırsat olduğunu 
düşünerek Yenisahra Mahallesi’nden 
bir yer aldık ve gecekondumuzu inşa 
ettik. Yani 73’ten beri Yenisahra’dayım, 
memleketim desem yeri. Mahallenin 
neresinden kablo, neresinden 
kanalizasyon borusu geçer, onlara 
kadar bilirim.  

Peki, tekerlekli sandalye…
Gönül Alboya: Benim engelim 

doğuştan olmasına rağmen 14-15 
yaşına kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. 
Herkes gibi ben de yürüyor, 

FATMA UÇAR koşuyordum. Bir gün ayağım burkulur 
gibi oldu, önemsemedim. Bu durum 
giderek sıklaştı ve ayaklarım dışa 
doğru dönmeye başladı, kısa bir 
süre sonra da yaralar açıldı. Meğer 
omuriliğimde doğuştan açıklık varmış; 
yani parapleji… Omuriliğe binen yük 
arttıkça sinirlerde sıkışma meydana 
gelmiş. Sonuç, bacaklarımda his kaybı, 
yani bir tür felç… 

14 yaşında, genç kızlığa adım attığınız 
bir çağda kolay kolay atlatılamayacak 
bir süreç geçirmişsiniz. Bu durum hiç 
de kolay olmamalı…

Gönül Alboya: Tam tamına 33 kez 
ameliyat oldum. Her ameliyat en az üç, 
dört ay hastanede yatmak demekti. O 
yaştaki bir çocuk için oldukça zor bir 
süreçti. Sokaklarda koşup oynuyorken 
birden bire tekerlekli sandalyeye 
mahkûm olmak, arkadaşlarımın 
okuldan dönüşlerini camda beklemek 
tarifi olmayan bir acıydı. Çok üzüldüm, 
ağladım, ama hayatı da seviyordum. Bu 
sandalyeyi bacaklarım yerine koydum 
ve “başaracağım” dedim. Başardım. 

Şenol Bey, sizin yürüyememe 
nedeniniz de doğuştan mı kaynaklı?

Şenol Alboya: Hayır, dokuz 
yaşındayken görünmez bir kaza 
sonucu yaralandım ve omuriliğimdeki 

sinir sistemim zarar gördü, felç 
oldum. Dokuz ay boyunca bir hastane 
odasında hiç hareket etmeden yattım. 
Altı aylık bir fizik tedavi sonrası protez 
bacaklara kavuştum. Koltuk değnekleri 
ile tekrar yürümeye başladım; fakat 
zamanla bacaklarımda oluşan 
kireçlemeler nedeniyle tekerlekli 
sandalyeye mahkûm oldum. 

Aklınızdan hiç vazgeçmek ya da 
hayata küsmek geçti mi?

Şenol Alboya: Çok zorlu, bende ağır 
psikolojik tramvalar yaratan bir süreçti, 
ama hiç vazgeçmedim. Arkadaşlarım 
dışarıda oyunlar oynuyor, gezip 
dolaşıyordu; ben yerimden 
kımıldayamıyordum. O dönem, şimdiki 
imkânlar da yoktu. Otobüsleri bırakın, 
taksiler bile tekerlekli sandalyeli bir 
yolcuyu kabul etmiyordu. Ona rağmen 
hep iyi tarafından bakmaya çalıştım. 
Bu olay, benden bacaklarımı aldı ama 
o yaşta bambaşka bir kişilikle donattı 
beni. Yaşıtlarıma göre hep daha olgun 
ve düşünceli olmayı öğrendim. 

Bu kadar engebeli sürece rağmen 
zoru başarmış ve engellerinizin yaşam 
sevincinizin önüne geçmesine mani 
olmuşsunuz…

Şenol Alboya: Var olmak, üretmek ya 
da hayata küsmemek için elimden ➦ 

Gönül Alboya’nın elinin lezzeti tostlarına, sandviçlerine de siniyor.
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➥ geleni yaptım. Çünkü hayat gerçekten 
yaşamaya değer. Eşim Gönül Hanım 
da asla neşesinden ödün vermez. 
Hatta ben onun etrafına saçtığı yüksek 
enerjisine âşık oldum, diyebilirim. 

Engelli bireyler için çalışma hayatı 
da daha mı meşakkatli? 

Şenol Alboya: 86 yılında babamın 
vefatından sonra ekonomik olarak bir 
hayli zor zamanlar geçirdik. Çalışmam 
gerekiyordu. 87’den 2000 yılına kadar 
kundura işi yaptım, işler iyi gitmedi. 
Oradan ayrılıp erkek kardeşim ile 
sanayide oto tamiri üzerine çalıştık, 
ama bir türlü şans benden yana olmadı. 
Krizler, krediler belimizi büktü. Neyse ki 
dört yıl önce bu büfeyi açtım da şimdi 
eşimle el ele verip, keyifle çalışıyoruz. 

SABAHA KARŞI EVLENME TEKLİFİ

Peki, o eller nasıl kavuştu?
Şenol Alboya: Akülü sandalyemi 

yeni almışım, ilk heves bir gayret 
geziyordum. Biraz deniz havası alayım 
diye Kadıköy sahile gittim. Tek başıma 
biraz keyif yaptım. Akşamüstü eve 
dönmek için otobüs duraklarına doğru 
giderken Eminönü İskelesi’nden 
çıkmış ve bana doğru akülü sandalye 
ile gelen bir hanımefendi gördüm. 
Maksadım yeni aldığım sandalyenin 
arıza durumunda bakımı için nereye 
müracaat etmem gerektiğiydi. Yanına 
yaklaştım ve durumu anlattım. Sağ 
olsun o da bana bir telefon numarası 
verdi, kendilerinin de arıza durumunda 
oraya gittiğini söyledi. Ben de ona 
kendi kartımı takdim ettim. Aradan 
iki ay gibi bir zaman geçti. Bir gün 
telefonum çaldı, Gönül Hanım… 
“Engelli arkadaşlarım ile toplanıp, 
çeşitli etkinliklere katılacağız, siz de 
gelmek ister misiniz” diye sordu.

Tabii siz de davete icabet ettiniz?
Şenol Alboya: Kesinlikle (gülüyor)… 

Kalktım, gittim. Koroya katıldım, bu 
süreçte arkadaşlığımız ilerledi; fakat 
çok samimi ve sevecen olan Gönül 
Hanım bir o kadar da mesafeliydi. 

Bu mesafeyi aradan kaldırmak için 
güzel bir evlilik teklifi gelmiş olmalı?

Şenol Alboya: Evlenmeden önce 
annemle birlikte aile apartmanında 
yaşıyorduk. Annem o süreçte ayağını 
kırdı. Kardeşlerim bakım konusunda 
yardımcı oluyorlardı; fakat saatin 
geç olmasından dolayı o an herkes 
kendi evindeydi. Annem içeride 
uyuyordu. Birden sesini duydum, 
beni çağırıyordu. Yanına gittim. “Çok 
acıktım” dedi. Aklıma kardeşlerimi 
çağırmak geldi, ama kabul etmedi. 
Apartmanda asansör de yok ki 
akülü sandalyem ile bir başıma 
gidip halledeyim. Bir şans telefona 
sarıldım, açık bir yer varsa sipariş 

vereyim diye. Neyse yemek geldi, 
karnını doyurdum. Annemi yatırıp ben 
de odama çekildim. O an içime bir 
sızı saplandı. O çaresizlik anımızda 
bile evladına nazının geçmeyeceğini 
düşünen annemi kaybetme korkusunu 
o an yaşadım. Yalnız kalırsam ben 
de aynı çaresizliğe mi düşecektim? 
Kafamdaki bu bilinmezlik ile yorganın 
altına girdim ve ağlamaya başladım. 
Durduramadığım gözyaşlarım bana 
kalbimi işaret etti. O an kalbimde de 
aklımda da bir isim belirdi, Gönül… 
Hemen telefona sarıldım. Saat sabaha 
karşı dört… 

Şenol Alboya  umutsuzluğa kapıldığı 
bir gece yarısı tüm cesaretini toplayıp 
Gönül Alboya’ya evlenme teklif 
etmiş, sonra da ikna edinceye kadar 
bu isteğinden vazgeçmemiş. 
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Evlenme teklifini telefonla mı 
yaptınız?

Şenol Alboya: O an yapmasaydım 
belki de hiç yapamayacaktım. 
Telefonu açtığında konuşmasına 
bile fırsat vermeden “ben seninle 
evlenmek istiyorum. Kabul edersen 
başımın tacısın, etmezsen de 
aramızda böyle bir konuşma geçmedi” 
dedim. Kadını uykudan uyandırdım, 
sorum karşısında afalladı, sonra çok 
kararlı bir ses tonuyla “olmaz” dedi 
ve telefonu kapattı. Ama ben pes 
etmedim. 

Gönül Hanım, o ana kadar siz evliliği 
hiç düşünüyor muydunuz? 

Gönül Alboya: Ben evlilik fikrine 
soğuk değildim; hatta bir gün beyaz 
atlı prensimin karşıma çıkacağına 
inanıyordum. Aslında Şenol Bey’in 
teklifinden önce bana karşı boş 
olmadığı fikrine kapılmıştım. 
Arkadaşlarımız da bizi çok yakıştırıyor, 
“bir elmanın iki yarısı gibisiniz” 
diyorlardı, ama ben hem utanıyor hem 
de etraftan gelebilecek yorumlara 
karşı korunaklı davranıyordum. Evlilik 
teklifini ilk gün kabul etmedim, ama 
kalbi sevgi ile dolu, gözleri bana 
baktığında gülen bu adamı ölene 
kadar yanımda istediğimi anladım ve 
sonunda “evet” dedim. 

Kararınıza ailelerinizin tepkisi ne 
oldu?

Şenol Alboya: Gönül Hanım’ın ailesi 
evlenmemizi hiç istemedi. 

Gönül Alboya: Özellikle annem 
ilk zamanlar “kendi engelli kızına 
bakamamış da kocaya vermiş 
dedirtmem” diye karşı çıktı. Şenol Bey’i 
tanıyıp, birbirimize karşı duyduğumuz 
sevgiyi anladıkça eşimi o da kabullendi 
ve şu an en az evlatları kadar seviyor.  

Şenol Alboya: Engelli bireylerin 
de diğer vatandaşlar gibi yemek 
yemeye, gezmeye, sevmeye ve 
sevilmeye ihtiyacı var. Bunu en büyük 
destekçimiz olacak ailelerimiz dahi 
kanıksayamadığı gibi bir de bize 
köstek oluyor. Bizim evliliğimiz birçok 
engelli gence örnek oldu ve aile kurma 
konusunda cesaret verdi. Bizden sonra 

beş, altı arkadaşımız da evlilik kararı 
aldı. Resmen açılım yaptık.

Peki, bu büfe ve birlikte çalışma fikri 
nasıl ortaya çıktı?

Şenol Alboya: Kardeşim ile 
sürdürdüğüm oto tamir işi iyi 
gitmiyordu. Eşimin de içinde 
bulunacağı bir iş yapmak istedim. 
Gönül Hanım’ın eli lezzetlidir, pratik 
yiyeceklerin olduğu küçük bir büfe 
açalım, dedik. Fikir aklımıza yattı 
yatmasına ama beş kuruş paramız yok. 
Biraz banka kredisi, biraz da eşimin 
ailesinin desteği ile bu hale getirdik.

Büfedeki düzeni oturtmak ve devam 
ettirmek ya da en basiti servis yapmak 
sizi zorlamıyor mu? 

Şenol Alboya: Sabah sekizde 
büfeyi açtığımızda ilk işimiz çay 
suyunu koymak. Servis konusunda 
hiçbir sıkıntımız yok, sandalyelerimiz 
akülü olduğu için ama masa ve 
sandalyelerin sabah yerleştirilip, 
akşam kaldırılması konusunda sağ 
olsunlar komşularımızdan destek 
alıyoruz. Her biri ailemizin birer ferdi 
gibi. Zaten Ataşehir’i o sebeple çok 
seviyoruz. Hâlâ o mahalle kültürü, 
insanlar arasındaki yardımlaşma 
devam ediyor. Bizim birbirimize can 
yoldaşı olduğumuz gibi, Ataşehir de 
bize sıcacık bir yuva oldu. l

Birazı banka 
kredisi, birazı 
akrabaların 
desteğiyle 
adını “Gönül” 
koydukları 
büfeyi açmış 
Alboya çifti. 
Artık 24 saat 
birlikteler... 



Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 
İstanbul Teknik Üniversitesi 

işbirliğiyle gerçekleştirilen “Ataşehir 
İlçesi Hava Kalitesinin İzlenmesi ve 
Modellemesi Araştırma Projesi” ödüle 
layık görüldü.

Ataşehir Belediyesi, ilçenin hava 
kalitesini ölçmek ve çıkan sonuçlar 
neticesinde iyileştirme projeleri 
geliştirebilmek amacı ile kurduğu 
mobil hava kalitesi izleme istasyonu 
ile ilçedeki ısınma, ulaşım ve sanayi 
kaynaklı kirlilikleri (PM10, PM2.5, NO, 
NO2, SO2, O3 ve CO) ve meteorolojik 
parametreleri (rüzgârın yönü ve hızı, 
sıcaklık, basınç, nem) saatlik ortalama 
değerler şeklinde kaydediyor. Ölçüm 
istasyonundan elde edilen veriler 
Ataşehir Belediyesi’nin web sitesi 
üzerinden Ataşehirlilerle paylaşılıyor. 

Renklendirme sistemi ile sunulan 
verilerde yeşil hava kalitesinin iyi 
olduğunu gösterirken; sarı orta, 
turuncu hassas, kırmızı sağlıksız, mor 
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Kanserden tutun da pek çok solunum yolu hastalığının oluşmasına sebebiyet veren hava kirliliği 
Ataşehirliler için risk teşkil ediyor mu? Bu soruyu merak eden ve Ataşehir halkının sağlığını 

önemseyen Ataşehir Belediyesi,  Marmara Belediyeler Birliği’nin bu yıl yedincisini düzenlediği Altın 
Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde “Ataşehir İlçesi Hava Kalitesinin İzlenmesi ve 

Modellemesi Araştırma Projesi” ile birincilik ödülüne layık görüldü.

LEYLA ÖZ

Karınca ödülleri Ataşehir’in

Geri dönüşüm ve çevre koruma 
projeleri ile her zaman adından 

söz ettiren Ataşehir Belediyesi, 
Marmara Belediyeler Birliği tarafından 
düzenlenen Örnek Belediyecilik 
Ödülleri kapsamında 2011 yılında 
“Ataşehir tane tane kapak topluyor, 
adım adım engelleri aşıyor” Projesi ile 
Çevre ve Altyapı kategorisinde jüri özel 

Çevreye duyarlı belediye: ATAŞEHİR

gerçekleştirilen Marmara Belediyeler 
Birliği’nin düzenlemiş olduğu “Altın 
Karınca Belediyecilik Ödülleri” 
yarışmasında “Sürdürülebilir Çevre 
Yönetimi” alanında ödül almaya hak 
kazandı. 

Uygulamacılar, bilim adamları 
ve özel sektör temsilcilerinin önde 
gelen isimlerinden oluşan jürinin 
değerlendirdiği çalışmalar arasında, 
Ataşehir Belediyesi’nin “Mobil Hava 
Ölçer” Projesi çağdaş dünyada önemi 
hızla artan, hava kalitesinin ölçümü ve 
değerlendirilmesi ile birlikte insanların 
hayat kalitesinin de artırılmasına 
katkı sunmak amacı ile geliştirilmiş bir 
farkındalık projesi olması sebebiyle 
Altın Karınca Belediyecilik ödülüne 
layık görüldü. Yarışmaya; afet yönetimi, 
kültür-sanat, ulaşım, sürdürülebilir 
çevre yönetimi, kurumsal gelişim, 
sosyal belediyecilik, şehircilik altyapısı 
ve şehir teknolojileri alanlarında pek 
çok başarılı proje katıldı. l

ödülünü aldı. 2012 yılında “Kutu 
Kutu Bisiklet Kampanyası” Projesi 
ile Altın Karınca Belediyecilik 
Ödülleri kapsamında Çevre ve 
Altyapı kategorisinde ikinci olan 
belediye, 2016 yılında ise “Çöpler 
Çiçek Olsun Projesi” ile Yeşil  Alan 
ve Çevre Yönetimi kategorisinde 
üçüncü oldu. l

kötü, kahverengi de tehlikeli olduğunu 
ifade ediyor. Özellikle yaşlı, çocuk veya 
solunum yolu hastalığı olan kişiler bu 
sistem üzerinden ilçenin hava kalitesi 
hakkında kolayca bilgi sahibi olabiliyor.  

İlçe halkının soluduğu havanın 
kaliteli olmasını önemseyen ve kansere 
kadar pek çok hastalığa yol açan hava 
kirliliği üzerine projeler geliştiren 
Ataşehir Belediyesi, bu yıl yedincisi 
düzenlenen ve dokuz farklı kategoride 

Ödülü Ataşehir 
Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi 
adına, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Hışman 
Marmara 
Belediyeler 
Birliği ve İstanbul 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal’ın 
elinden aldı.
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İnsan odaklı sosyal belediyecilik 
anlayışıyla hareket eden Ataşehir 
Belediyesi, insan onurunu 

zedelemeden, yardıma ihtiyacı 

olan her vatandaşın sosyal yardım 
hizmetlerinden yararlanması için 
çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kişi ve ailelerin; 
maddi, manevi sosyal yoksunluklarının 
giderilmesine ve ihtiyaçlarının 
karşılanmasına destek olan belediye, 

sosyal sorunlarının önlenmesi ve 
çözümlenmesini, hayat standartlarının 
iyileştirilmesi ve yükseltilmesini 
amaçlayan sistemli ve programlı 
hizmetlerini de aralıksız sürdürmeye 
devam ediyor. Ataşehir Belediyesi 
Aşevi’nin kazanları da ihtiyaç sahibi 
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LEYLA ÖZ

BELEDİYEDE PİŞER, 
BİZE DE DÜŞER
Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek anlayışı ile sosyal yardım konusunda dur durak bilmeden 
çalışan Ataşehir Belediyesi, sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin yemek, erzak, taziye yemeği, 
bebek-hasta bezi, eşya, kıyafet gibi pek çok ihtiyacına yetişebilmek için canla başla çalışıyor. 
Günde iki öğün ve her öğünde dört çeşit sıcak yemek ile ihtiyaç sahibi ailelerin tencerelerini 
dolduran belediye, 2018’de 1 milyon kişilik yemek dağıtımı yapmayı amaçlıyor.
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olan Ataşehirliler için durmadan 
kaynıyor. Günde iki öğün ve her 
öğünde dört çeşit olmak üzere 3 bin 
370 kişilik yemek dağıtımı yapılıyor. 
Bu yılın ocak ayından itibaren 
çıkardığı yemek sayısını hızla artıran 
aşevinin amacı 2018 yılında toplam 
1 milyon kişilik yemek dağıtımı 
yaparak daha çok ihtiyaç sahibine 
ulaşabilmek. 

YARDIMLAR YIL BOYU SÜRÜYOR

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan; sosyal servis, 
aşevi, değer evi (çamaşırhane, sosyal 
kumbara, ikinci el eşya ve kıyafet) 
ve taziye evleriyle sosyo-ekonomik 
düzeyi düşük ailelere ücretsiz 
hizmetler veriliyor.

Ataşehir Belediyesi Sosyal İşler 
Müdürlüğü’ne bağlı sosyal inceleme 
ekipleri tarafından, ihtiyaç sahibi 
vatandaşlar evlerinde ziyaret 
edilerek, ihtiyaçları doğrultusunda 
gerekli işlemler yapıldıktan sonra 
sosyal yardım imkânlarından 
yararlanabiliyor.

Bu kapsamda ilçe sınırları içinde 
yaşayan vatandaşlara; sıcak yemek, 
erzak, taziye yemeği, bebek-hasta 
bezi, eşya ve kıyafet, tekerlekli 
sandalye yardımı, eğitim desteği, ilaç, 
tıbbi araç gereç, Kandil gecelerinde 
kandil simidi dağıtımı, Muharrem 
ayında aşure dağıtımı, Ramazan 
ayında iftar sofraları, asker ailelerine 
de sosyal market hizmeti sağlanıyor. 
Bu yardımlar sayesinde çok 
sayıda vatandaş ailesinin geçimini 
sürdürebiliyor ve çocuklarının eğitim 
masraflarını karşılayabiliyor.

Her vatandaşın sosyal yardım 
hizmetinden yararlanmasının 
bir hak olduğu düşüncesinden 
hareket eden Ataşehir Belediyesi, 
yardım yapılan kişilerin mahcubiyet 
hissetmemesi adına yardım dağıtımı 
yapan araçlarının üzerine logo ya da 
herhangi bir ibare konulmamasına da 
özen gösteriyor. l

Fotoğraflar: MURAT ŞİMŞEK



Okulların açılması daha dün 
gibi… Tabii bunu bir de 
öğrencilere sormak lazım… 

Ataşehirli çocuklar yoğun bir ders 
programı ve stresli sınav döneminin 
ardından yıl sonu için bir mola 

niteliğinde olan 15 günlük sömestr 
tatilinden eğitim ve öğretim yılının 
ikinci dönemine daha zinde ve rahat 
dönecekler. Çünkü Ataşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü onlar 
için tiyatro, sinema ve atölyelerle 
dolu bir şenlik programı hazırladı. 20 
Ocak’ta başlayacak Sömestr Şenliği, 4 
Şubat tarihine kadar devam edecek. 

Cemal Süreya Etkinlik Merkezi 
(CSEM), Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi (MSKM), Ferhatpaşa Gençlik 
Merkezi (FGM), Neşet Ertaş Kültürevi 
ve Düştepe Oyun Müzesi’nde 
yapılacak etkinliklerden tüm Ataşehirli 
çocukların yararlanması amaçlanıyor. 

Ataşehirli çocuklar şenlik boyunca 
Ataşehir Belediyesi 7’nci Çocuk 
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Okul stresini bir kenara bırakacağınız 15 
günlük sömestr tatilini Ataşehir Belediyesi 
sayesinde eğlenceli hale getirmeye ne dersiniz? 
Ataşehirli çocukların hem eğlenecekleri hem de 
yaratıcılıklarını geliştirecekleri bir Sömestr Şenliği 
daha başlıyor. 20 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak istiyorsanız 
bu zengin programa hemen bir göz atın deriz, zira 
etkinliklerde kontenjan sınırlaması var. 

DENİZ KARA

Çocuklar sömestrde 
şenlenmeye var mısınız?

Ailemle İlk 

Heykelim” atölyesine 

siz de çocuğunuzla 

katılabilirsiniz.
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Tiyatroları Festivali kapsamında 
yer alacak “Gökkuşağının Altında”, 
“Sihirli Anahtar”, “Küçük Pandalar”, 
“Tabletler”, “Kahraman Kurtarıcı 
Haydi”, “Pinokyo Komedisi”, “Pamuk 
Prenses ve Yedi Cüceler Müzikali”, 
“Çiftlikte Patırtı”,  “Nino ile Maria 
İtalya’da”  gibi çocuk oyunları ile 
“Aslan Kral”, “Oyuncak Hikâyesi”, 
“Vol-i”, “Yukarı Bak” gibi özenle 
seçilmiş çocuk filmlerini izleme fırsatı 
bulacaklar. 

HAYAL DÜNYASINDA GEZİNTİ

Bu etkinlikler arasında yer 
alan, gösteri dünyasında 40 yılı 
geride bırakmış İllüzyonist Sermet 

Erkin’in müzikli illüzyon gösterisi 
de görülmeye değer. Okul öncesi 
ve ilköğretim seviyesindeki bütün 
çocukların heyecan ve merak içinde 
izleyecekleri bu gösteride Ataşehirli 
çocuklara, unutamayacakları bir saat 
yaşama garantisi var. 

Bunun yanında çocukların hayal 
dünyasını geliştirip, yaratıcılıklarını 
artıracak ve bir yandan da el 
becerisi kazanmalarına yardımcı 
olacak “Yaratıcı Kukla”, “Ailemle İlk 
Heykelim” ve “Ebru Sanatı” atölyeleri 
düzenlenecek. Düştepe Oyun 
Müzesi’nde gerçekleştirilecek bu 
atölyelerden “Ailemle İlk Heykelim” 
atölyesine siz de çocuklarınızla 
birlikte katılabilecek ve unutulmaz 

eğlenceli anılarınıza bir yenisini daha 
ekleyebileceksiniz.

20 kişilik kontenjanlarla 
sınırlandırılan ve rezervasyon 
gerektiren bu atölyelerde yaş 
sınırlaması da mevcut. Çocuklarınızın 
sömestr tatilini daha eğlenceli hale 
getirmek istiyorsanız acele edin. 
Ataşehirli çocukları unutamayacakları 
bir Sömestr Şenliği bekliyor. l

MSKM: 0216 570 50 00 /2200-2201
CSEM: 0216 575 6720
FGM: 0216 570 50 00 / 1930
Neşet Ertaş Kültürevi: 
0216 570 50 00 / 2250
Düştepe Oyun Müzesi: 
0216 688 13 29

Aslan KralOyuncak Hikâyesi



En çok 
sahnede 

mutluyum
 “Olmazsan olmaz, büyümez 

çiçeklerim, toprağım havalanmaz, 
kurur gider bahçelerim” sözleri ile 

müzik piyasasına giriş yapan şarkıcı 
ve söz yazarı Güliz Ayla kısa bir 

sürede geniş bir dinleyici kitlesine 
ulaştığı gibi, günümüzde başarının 
göstergesi olan Youtube tıklanma 

sayısıyla da zirve yapmış şarkıcılardan 
biri. Şarkıcı, ilk çıkışında yakaladığı 
başarıyı ikinci albümü “İlk Öpücük 

Benden Olsun” ile perçinledi.  
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Günümüzde pop müzik 
piyasasının hızına yetişmek 
çok da kolay değil. Tek bir şarkı 

ile şöhreti yakalayıp, aynı hızla yok 
olup gidenler de var, şarkıları yediden 
yetmişe dillerde yankılananlar da… 
2015’te müzik piyasalarını alt üst eden 
isimlerden biri de dilleri şenlendiren 
şarkıların bestecisi ve icracısı Güliz 
Ayla. Dinleyici profilinin iki-üç 
yaşlarına kadar indiğini söyleyen Ayla 
ile şarkıları ve müzik yolculuğu üzerine 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İşte 
yanıtları:

Kendinizi müzikle ifade etmeye 
nasıl karar verdiniz, müziğin 
dilinizi yeterince aktaramadığını 
düşündüğünüz zamanlar oluyor mu?

Konuşarak anlatamayacağınız 
hiçbir şey olamayacağı kanısındayım. 
Şarkılarımda da anlatmak istediklerimi 
yeteri kadar ifade edebildiğimi 
düşünüyorum, bence anlayan anlıyor. 
Küçük yaştan beri hem kendimle, 
hem başkalarıyla iletişim şeklim hep 
müzikti. Bundan daha güzel bir yol 
olduğunu da düşünemiyorum. Mesela 
özür dilemek istediğiniz ablanıza bir 
şarkı yolluyorsunuz ya da sevdiğinizi 
itiraf ettiğiniz birine, ne şahane…

ŞARKILARIM CİNSİYETSİZ

Şarkılarınızı yaparken nelerden 
besleniyorsunuz, söz ile beste 
arasında uyumu nasıl yakalıyorsunuz?

Bunun anlatılacak bir formülü 
yok aslında. Kelimeler, melodiler 
kendiliğinden akıyor, sözler bir 
ritmin peşine tutuşup notalarla dans 
ediyorlar. Bir bakmışsınız birbirlerini 
tamamlamışlar ve duyguların ifadesi 
şarkılar oluşuvermiş. 

İlk albümle ulaştığınız dinleyiciye 
baktığınızda neler görüyorsunuz, 
hangi yaş ve cinsiyet grupları sizin 
şarkılarınızda kendisini buluyor?

“Olmazsan Olmaz” albümümle 
birlikte dinleyici grubum iki-üç yaşlara 
kadar düştü. İnternet aracılığıyla 
bir sürü video ulaştırıyorlar bana, 
küçücük çocuklar şarkılarımı ezbere 

söylüyor. Bu hayatımdaki en büyük 
mutluluk, yaşama tutunmam 
için motive kaynağım diyebilirim. 
Şarkılarım için cinsiyetsizler 
diyebilirim, dinleyiciden gelen yorum 
unisex olduğu yönünde… O sebeple 
hem kadın hem de erkek dinleyicilerin 
dilindeler. Bu da beni çok mutlu 
ediyor. 

İkinci albümünüz dinleyici ile yeni 
buluştu, nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Daha çok yeni zaten ve şu ana kadar 
her şey çok iyi... Dinleyici benimsedi, 
herkesin yorumlarını okuyorum. 
Dikkate alıp değerlendiriyorum. Çok 
daha güzel olacak, biliyorum.

Teknoloji müziğin mecrasını da 
değiştiriyor, bu yeni mecrada siz 
kendinizi nerede, nasıl görüyorsunuz? 

Rekabet giderek daha mı sertleşiyor, 
yoksa yeteneği olanlar düne göre 
daha kolay mı öne çıkıyor?

Günümüzde artık herkes, 
internet sayesinde her şeye daha 
rahat ulaşıyor. O yüzden aslında 
seçenekler çoğaldı. Ben bu durumdan 
çok memnunum, o kadar şahane 
müzisyenler keşfediyorum ki. Bazen 
bu nasıl bir nimet, diye düşünmeden 
edemiyorum. Herkesin bir şekilde 
yerini bulacağına, hak ettiği yere 
ulaşacağına inanıyorum.

Gelecekte kendinizi ve müziğinizi 
nerede görmek istiyorsunuz?

Sahnede. Ömrümün sonuna 
kadar şarkı yazıp söyleyeceğim. Hep 
sahnede olmak istiyorum. Çünkü en 
çok orada mutluyum. l



Cem Yılmaz ile gülmeye 
başlayalı 22 yıl oldu. Leman 
Kültür Merkezi’nde ilk kez 

22 Haziran 1995’te on dakikalığına 
sahneye çıkıp bir buçuk saat boyunca 
durmak bilmeyen Yılmaz, gülme 
biçim ve nedenimizdeki değişimin 
de temsilciliğini üstlendi, hem de 
kendisine rağmen…

O yılları yaşayanlar hatırlayacaktır, 
önce Cem Yılmaz, ardından Yılmaz 
Erdoğan tek kişilik oyunlarıyla, 
yani stand up’larıyla kurgulanmış 
karakterler değil, kendileri üzerinden 
gülme alışkanlığı geliştirmiş, 
güldürürken gülmeyi de işin içine 
dâhil etmişlerdi. Şimşekleri üzerlerine 
çekmelerine yol açan asıl ithamsa 
“politik işler” yapmamaları, politikayla 
ilgili soruları ise geçiştirmeleriydi! 
Yılmaz da Erdoğan da gençleri “içi 
boş” konularla oyalamakla suçlanıyor, 
onlarla aynı dönemde sahneye çıkan 
Beyazıt Öztürk (Beyaz) ise ailelerin 
akıllı, uslu komedyeni olarak lanse 
ediliyordu. Medya üç genç arasında 
bir rekabeti kızıştırmaya çalışıyor, 
onları izleyen bir önceki kuşağın 
komedyenleri ise ağır cümlelerle 
bombardımanı sürdürüyordu.

Zaman iki Yılmaz ile Beyaz’dan yana 
çalıştı, ikisinin de hayranları, dolayısıyla 
kazandıkları para, yine dolayısıyla 
yaptıkları işlerin sayısı arttı. Cem 
Yılmaz ile Yılmaz Erdoğan sinemada, 
Beyazıt Öztürk ise televizyonda 
ilerledi. Ancak yine de Cem Yılmaz bir 
adım öne çıktı, çünkü kendi çizdiği 
daireye sadakatle bağlı kaldı. Büyüme 
çağı diyebileceğimiz, para kazandığı 
ilk yıllarda harcamalarıyla ilgili 
söylentilere yanıt vermeye çalışırken 
susmayı, gülüp geçmeyi öğrendi. Bu 
da eleştirenlerin hem dilini bağladı, 
hem de gözünü. Politik konularda da 
benzer bir yolu izledi. Belki birileri 
kulağına üfledi, belki zaten biliyordu, 
politikayla ilgilenmiyorum demenin 
de bir politika olduğunu, zamanın 
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BERAT GÜNÇIKANBu golü tüm 
geri bırakılmış 
medeniyetler 
adına atıyorum!



Cem Yılmaz’ın son filmi “Arif 
V 216”, 5 Ocak’ta gösterime 
giriyor. Kıvanç Barıönü’nün 
yönettiği filmde Yılmaz 
sahneye çıktığı ilk günlerden 
bu yana kurduğu hayalini 
gerçekleştiriyor ve hayranı 
olduğu Sadri Alışık’ın oğlu 
Kerem Alışık’la oynuyor. 
Yılmaz sadece Alışık’ı değil, 
Yeşilçam’ın bütün “iyiler”ini 
yine perdenin önüne taşıyor ve 
sonunda “gol” oluyor.  
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ruhuna göre şekil değiştirdiğini görüp 
sustu. Sustukça da daha çok politika 
yapmaya başladı!

HAYALİ ARKADAŞ DIŞ DIŞ 

Cem Yılmaz’ın sinemacılığına, 
Yeşilçam, özellikle de Sadri Alışık 
hayranlığına geçmeden önce 
yaşamının kısa bir özetini yapalım. 
1973 doğumlu Yılmaz, altı aylıkken 
konuştu, daha beş yaşındayken de 
iki kaset doldurdu! İnternette yer 
alan belgesellerde küçük bir kesitini 
bulabileceğiniz bu kasetlerde boyunu 
aşan bir işe soyunup “Gemilerde talim 
var” türküsünün yanı sıra “Akşam 
oldu hüzünlendim ben yine” şarkısını 
okudu. Aynı yaşlarda kendisine eşlik 
eden, kendisinden başka kimsenin 
görmediği “dış dış” ismini verdiği bir 
arkadaşı vardı. Bir akıl kazası geçirip 
“dış dışı” kendisinden ayrı görememe 
tehlikesi taşıyordu, ama zekâsıyla 
bunu atlatabildi, hayali karakterini 
anılarının arasına gömdü. 

İyi bir gözlemciydi, çevresinde olup 
bitenleri dikkatle izliyor, başta alkolik 
dayısı, yakınlarının davranışlarından, 
konuşmalarından karakterler ve 
hikâyeler biriktiriyordu. Orta sınıf 
bir ailede büyüdüğünün farkına 
da erken varmıştı Yılmaz. Ona göre 
muz ancak bolca alınabilecek hale 
gelindiğinde meyva oluyordu, ondan 
önceki hali lükstü ve ona ancak meyve 
denilebilirdi! 

Yaptığı karikatürler babası 
aracılığıyla Mehmet Çağçağ’a, 
Çağçağ aracılığı ile Leman 
dergisine girince rotası 
da çizilmişti. Henüz 11-12 
yaşlarındaydı, ama altı yıl 
boyunca derginin baskıya 
gireceği günlerde sabahladı. 
Boğaziçi Üniversitesi’nde 
otelcilik turizm okusa da hiçbir 
yere ait olamayacağını fark 
etmesi uzun sürmedi. Kendini 
ne büyüdüğü Tophane’ye ait 
görüyordu, ne Leman Dergisi’ne ne de 
Boğaziçi Üniversitesi’ne. 

ŞAKAYLA KARIŞIK SADRİ ALIŞIK

Cem Yılmaz’ın neredeyse hayatına 
yön veren bir isim var: Sadri Alışık. 
Çocuk yaşta başlayan hayranlığını 
bugün de sürdüren Yılmaz, bütün bir 
gününü Alışık’ın filmlerini seyrederek 
geçirebileceğinden söz ediyor. “Çok 
önemli bir sanatçı” diyor Alışık için 
“Çok özgün”. Daha 2000 yılında, 
yani ünlü oluşunun beşinci yılında 
bu hayranlığı dile getirirken Kerem 
Alışık ile Çolpan İlhan ile tanışma 

arzusundan da dem vuran Yılmaz’ın 
son filminde Kerem Alışık’la oynaması 
bu hayranlığının hâlâ diri olduğunu 
gösteriyor. 

Peki, Sadri Alışık’ın iyi bir oyuncu 
ve özgün olmasının dışında Cem 
Yılmaz da bıraktığı bu etki nasıl 
tanımlanabilir? Genç kuşaklarda 
görülen Yeşilçam filmleri hayranlığına 
bakarsak bu soruyu “masumiyet 
arayışı” olarak tanımlamak 
mümkün. Dağa taşa Nuri Alço’nun 
ismini yazanlarla başta Hababam 
Sınıfı olmak üzere Yeşilçam’ın 
klasiklerinin peşinde olanlar aynı 
arzunun peşinde görülebilir. Ancak 
Yılmaz’ın hayranlığında yine de 

diğerlerinden farklı bir yan var. 
Daha çocukluğunda tedavi için 

yattığı hastanede Sadri Alışık’lı 
Turist Ömer Uzay Yolu’nda 
filminden esinlenerek 
kendisine taktığı Mr. Spock 
lakabı bu hayranlığın nedenini 
daha derinlerde aramayı 
gerektiriyor. O derinlerde de 

Sadri Alışık’ın canlandırdığı 
bütün karakterlerde “iyi adam” 

olması yatıyor. Anlaşılan Yılmaz’ın 
Arif V 216’ya yüklediği “İyi insanlar 

sadece filmlerde mi olur” arayışı da 
Alışık’tan kaynaklanıyor. ➦Sadri Alışık
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➥ Bu arada GORA’dan başlayarak 
AROG’a uzanan, şimdi Arif V 216 ile 
süren, içine Yahşi Batı ile Hokkabaz’ı 
da alan Cem Yılmaz filmlerinde Sadri 
Alışık’tan, onun yarattığı Turist Ömer 
karakterinden izler bulmak mümkün. 
İhtimal bir gün, bütün dikkatini iki 
sanatçının filmlerine, repliklerine ve 
beden dillerine ayrılan bir araştırma 
ayrılıklardan çok benzerlikler bulacaktır.  

GÜLMEK HEPİMİZE İYİ GELECEK

Gelelim Arif V 216’da nelerin 
anlatıldığına… Sinema siteleri filmin 
özetini “Robot 216 insan olmanın 
hayalini kurmaktadır” cümlesiyle 
başlatıyor.  Bu hayalinin peşinde 
dünyaya gelen 215 Arif’in yanına 
yerleşiyor ve insan gibi yaşamaya 
başlıyor. Ancak ne fiziği ne de 
davranışları insana benzediği için 
sıradan olmayı beceremiyor. Üstüne 
bir de âşık olunca işler iyice karışıyor. 
Bir iş adamı peşine düşüyor, 
kopyalarını çıkararak üzerinden para 
kazanmak istiyor ve 216’ı kandırıyor. 
Robotu bu iş adamının elinden 
kurtarmak ise Arif’e düşüyor…  

Filmin yaklaşık üç dakika süren 
fragmanını izlediğinizde size vaat 
edilenin gülmek olduğunu, eğer 
zihninizde, içinde yaşadığımız bütün 
bu kaosun ve şiddetin arasından 
bir alan açabilirseniz vaadin yerine 

geleceğini anlıyorsunuz. Malum, 
filmin senaryo yazarı ve başrol 
oyuncusu Cem Yılmaz, yönetmeni 
ise Kıvanç Baruönü. Diğer oyuncular 
ise Yılmaz’ın sosyal medyadan “Hey 
yavrum hey! Kerem Alışık abim Arif 
V 216’da” sözleriyle bildirdiği Kerem 
Alışık, Ozan Güven, Özkan Uğur, Özge 
Özberk, Farah Zeynep Abdullah, 
Zafer Algöz, Seda Bakan, Mert Fırat, 
Mustafa Sandal, abisi Can Yılmaz ve 
Yeşilçam’dan bugüne kalan Ediz Hun 
ile Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın. 
Gerçek isimler bir yana, film de baştan 
sona bir Yeşilçam gayri resmi geçidi 
gibi… Mert Fırat Sadri Alışık, Murat 
Arkın Cüneyt Arkın’ı canlandırıyor. 
Elbette Ayhan Işık da var filmde, Zeki 
Müren, Ajda Pekkan, Filiz Akın da… 
Yani sinemanın “iyi”leri...

“MARKALAR İNSAN, İNSANLAR 
MARKA OLMAYA ÇALIŞIYOR!”

Başta da söyledik, Cem Yılmaz kendi 
kurduğu dünyaya sadakatle sahip 
çıkıyor. Hayallerini, hayranlıklarını 
tüketip bir köşeye atmıyor. Kendisine 
biçilen rollere de boyun eğmiyor. 
Filmin gösterime girmesinin arifesinde 
düzenlenen marka konferansında 
söyledikleri de “iyilik” politikasını 
sessizce ele veriyor: 

“Markalar insan, insanlar marka 
olmaya çalışıyor!” l
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Cem Yılmaz Arif V 216’da “iyiler”i 
Yeşilçam’ın başrol oyuncuları 

arasından seçmiş; Sadri Alışık, Ayhan 
Işık, Cüneyt Arkın vs. Biz de fırsatını 
yakalamışken size yardımcı rollerdeki 
iyileri hatırlatalım istedik. 

İşte 1960 ve 70’lerin, sınıf 
farkı gözetmeyen(!), aralarında 
“fabrikatörler” de olan iyileri:

Pos bıyıklı, koca yürekli, fabrikatör 
Hulusi Kentmen,

Kart horoz Vahi Öz,  
Monşer Feridun Çölgeçen,
İstanbul Efendisi Mümtaz Ener, 
Aşçıbaşı Necdet Tosun,
Binbir surat Cevat Kurtuluş, 
Mahallenin güzel abisi Suphi Kaner, 
Babaların babası Kadir Savun, 
Sinemanın en zarifi Kayhan 

Yıldızoğlu, 
Esas oğlanın esas arkadaşı 

Süleyman Turan, 
En iyi meyhaneci Faik Coşkun, 
Ağaların ağası Ali Şen ve Hüseyin 

Peyda, 
Dünyanın en çirkin iyisi Danyal 

Topatan, 

Fırdöndü Sami Hazinses, 
Ortalık sakinleştirici karakterimiz 

Nubar Terziyan, 
Mahallenin onuru, okulumuzun 

Mahmut Hocası Münir Özkul, 
Eli kalem kırmaya varmayan hakim 

Renan Fosforoğlu, 

Patronların patronu Reha Yurdakul, 
Esas kızımızın mahalle arkadaşı 

Suna Pekuysal, 
Uzatmalımız, Bedia’mız Mualla 

Sürer, 
Madamımız, hovardamız Mürüvvet 

Sim, 
Hep koruyucu,  hep gözüpek, Aliye 

Rona, 
En anne, en şefkat, en gözyaşı 

Şükriye Atav,  
Evde kalmışımız Ayşen Gruda,
Evin köşesi, evin babaannesi Şaziye 

Moral, 
Arap bacıların şahı Dursune Şirin,  
Mahallemizin en gevezesi Güzin 

Özipek,
Süslümüz, saraylımız Bedia 

Muvahhit, 
Filmlerimizin en varlıklısı Nevzat 

Okçugil, 
Rollerin hanımefendisi Nedret 

Güvenç, 
Cilvelimiz, hayat dolumuz, 

çalınmayan güzelimiz Neriman Köksal,
Ve gülmeyi öğreten kadın Adile 

Naşit… l

Yeşilçam’ın diğer iyileri

Vahi Öz Nedret Güvenç Nubar Terziyan

Hulusi Kentmen Münir Özkul Mürüvvet Sim

Neriman Köksal

Adile Naşit



“Basın, yönetilenlere hizmetle 
yükümlüdür, yönetenlere hizmetle 
değil…”

New York Times’ın 13 Haziran 
1971’de devletin Vietnam Savaşı’na 
dair yalanlarını ortaya çıkaran 
Pentagon Belgeleri’ni yayımlamaya 
başlamasının ardından, ABD tarihinde 
ilk kez bir hükümet ulusal güvenliği 
tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla bir 

yayının durdurulması için mahkemeye 
başvurur. Mahkeme gazetenin yayınını 
tedbiren durdursa da New York Times 
vazgeçmez. Yayın durdurma kararını 
Yüksek Mahkeme’ye taşır. Bir başka 
gazete Washington Post devreye 
girer. O sırada Yüksek Mahkeme’den 
bir karar çıkar. Bu, yazının girişinde 
okuduğunuz alıntı, yani “Basın, 
yönetilenlere hizmetle yükümlüdür, 
yönetenlere hizmetle değil…’’, 
mahkemenin kararını özetleyen cümle 
olur... 

Basın özgürlüğünün önemini 
net bir biçimde ortaya koyan bir 
vaka olan Pentagon Belgeleri’nin 
kamuoyuna sunulmasıyla başlayan 
süreç, aynı zamanda devlet-medya 
ilişkisinin sınırlarının, konumunun 
belirginleşmesinde önemli bir 
dönemeçtir... 

1971 yılında ABD’de kopan bu 
fırtına, devletler karşısında medyanın 
işlevinin öneminin altını kalın bir 
çizgiyle çizdi. Watergate, Wikileaks, 
Panama gibi ABD’nin karanlık tarihine 

ÖZLEM ALTUNOK

Medyanın özgürlük 
mücadelesinde bir durak
2018’e girerken Türkiye’de 12 Ocak’ta gösterime girecek olan Steven Spielberg imzalı “The Post” 
filminin ABD’yi sağ popülist ve milliyetçi politikalarla sıkboğaz eden Donald Trump’ın iktidarında, 
Pentagon Belgeleri’ni yeniden gündeme getirmesi bir tesadüf olmasa gerek.
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The Post’ta Tom 
Hanks ve Meryl 
Streep oynuyor.



ışık tutan diğer belgeleri göz önünde 
bulundurunca mesele aslında sadece 
form değiştiriyor, ama güncelliği 
baki. Tam da ABD’yi sağ popülist ve 
milliyetçi politikalarla sarmalayan 
Donald Trump’ın iktidarında 12 
Ocak’ta gösterime girecek olan 
Steven Spielberg imzalı “The Post” 
filminin Pentagon Belgeleri’ni yeniden 
gündeme getirmesi bu anlamda bir 
tesadüf olmasa gerek. Fakat filmin 
yapılmasındaki en önemli etkenlerden 
biri, Pentagon Belgeleri’nin gizlilik 
kararının 2011 yılında kalkarak 
kamuoyuna sunulması.

NİXON TRUMP BENZERLİĞİ

Spielberg, ABD’nin 1945-1967 
yılları arasında Güneydoğu Asya 
politikalarını içeren ve toplam 7 bin 
sayfalık gizli dokümandan oluşan 
Pentagon Belgeleri’ni New York 
Times’a sızdıran askeri analist Daniel 
Ellsberg’in danışmanlığında çekmiş 
filmi. İspiyonculuk, ajanlık, devletin 
mülkünü çalma suçlamalarıyla 
yargılanan Ellsberg, bugün 86 yaşında. 
Sesini kaybettiği için yazılı yaptığı bir 
röportajda 2011 yılını hatırlatarak şöyle 
diyor filmin zamanlaması için:

“Spielberg’in bu filmi şimdi 
yapmasından memnunum. Öte 
yandan bunu söylediğim için 
üzgünüm, ama açıkçası filmin 
yapılması gereken zaman, Obama 
yönetimine denk geliyordu.”

Pentagon 
Belgeleri’ni 
New York 
Times’a sızdıran 
askeri analist 
Daniel Ellsberg. 
Spielberg 
“The Post”u 
Ellsberg’in 
danışmanlığında 
çekmiş.

Gelin görün ki film, Nixon’la Trump 
arasında yönetim açısından taşıdığı 
paralellikler sebebiyle bugüne dair 
daha çok söz söylüyor. Zaten Ellsberg 
de Nixon’dan ve belgelerin yarattığı 
etkiden bahsederken “Belgeler 
kamuoyunun bakışını, fikrini etkiledi, 
ama Nixon, toplumun bu genel 
kanısından etkilenmedi” diyerek 
özetliyor bu paralelliği.

Spielberg’in “The Post”unda 
Pentagon Belgeleri etrafında gelişen 
yasal süreç, Washington Post 
çalışanları editör Ben Bradlee (Tom 
Hanks) ile yayıncı Katharine Graham’ın 
(Meryl Streep) üzerinden anlatılıyor. 
Fakat hikâye çok daha gerilere 

uzanıyor. 1961’den suikaste uğrayıp 
öldürüldüğü 1963 yılına kadar ABD 
başkanlığı yapan John F. Kennedy 
ve yönetiminin, medyaya “ulusal 
güvenliği tehlikeye düşürmeyecek, 
‘sorumlu’ bir yayıncılık” için baskı 
yapmaya başladığı dönemde, 
ABD ile Küba’daki komünist rejim, 
dolayısıyla Sovyetler Birliği arasındaki 
tansiyon artmıştı. ABD, Küba’da 
tarihe “Domuzlar Körfezi Çıkarması” 
adıyla geçecek gizli bir işgal ve rejim 
değişikliği planı hazırlığındaydı. 
Devletin git gide artan gizlilik 
eğilimi, bir yandan da özgür basının 
mücadelesinin yükselmesine neden 
oluyordu.

Öte yandan Doğu Bloku ülkeleri 
Kuzey Vietnam, Çin ve Sovyetler 
Birliği ile ABD ve ABD destekçisi 
olan anti-komünist Güney Vietnam 
arasında yaşanacak bir savaş kapıda 
bekliyordu. Vietnam Savaşı’nın baş 
stratejisti Savunma Bakanı Robert 
McNamara, 1962’deki ilk Vietnam 
ziyaretinden sonra “Her türlü veri, 
bu savaşı kazandığımızı gösteriyor” 
diyerek kamuoyunu yanıltacak 
ve savaşa desteği sağlayacak, 
Kennedy’nin öldürülmesinden sonra 
Lyndon Johnson başkanlığındaki 
hükümet de savaşın vitesini ➦ 

Washington Post’tan editör Ben Bradlee (sağda) ve yayıncı Katharine Graham.
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➥ artıracaktı.  4 Ağustos 1964’te Kuzey 
Vietnamlıların Tonkin Körfezi’ndeki 
ABD gemilerine saldırdığı haberi, 
ABD’nin de savaşa katılma gerekçesi 
oldu. Savaş, 1967’de başkanlık 
koltuğuna oturan Richard Nixon 
döneminde de yükselerek devam etti. 

MEDYANIN SAVAŞ SUÇU

Medya, Tonkin Körfezi’nde 
yaşananlarla ilgili resmi bilgiler dışında 
hiç bir bilgiye itibar etmiyor, “resmi 
açıklamaları sorgulama görevini” 
yerine getirmiyordu. Ayrıca ülkede 
estirilen vatanseverlik rüzgârı da bu 
sorgulamaların önünü kesiyordu. 
Oysa bugün biliyoruz ki Tonkin’de 
bahsedildiği gibi bir saldırı olmamıştı. 
Resmi yalanlara karşı gazetecilik, 
Vietnam’da 60 bin ABD sivil ve 
askerinin bir hiç uğruna öldüğünü 
ortaya koymuştu.

Amerikan yönetiminin Vietnam’a 
dair kamuoyundan sakladığı gerçekleri 
ve savaşın gerçek gidişatı hakkındaki 
analizleri içeren Pentagon Belgeleri’ni 
Daniel Ellsberg’in medyaya 
sızdırmasıyla başlayan süreç, 

kamuoyunu olduğu kadar Amerikan 
medyasını da silkeledi.

İlk New York Times’ta yayımlanmaya 
başlayan belgelerin yayınının 
mahkeme kararıyla durdurulmasının 
ardından rakip bir gazete bu tarihi 
sorumluluğu yerine getirdi. Nixon 
yönetiminin baskısıyla New York 
Times’a getirilen yayın yasağıyla 
birlikte Ellsberg, belgeleri Washington 
Post başta olmak üzere birçok 
Amerikan gazetesine daha sızdırdı. 
Washington Post’un gizli belgeleri 
yayımlama kararı süreci değiştirdi. 

Öte yandan devlet yönetimi 
tarafından hazırlanmış rapor, yazışma 
ve belgelerden oluşan karmaşık 
Pentagon Belgeleri’nin okuyucunun 
anlayacağı bir biçimde yayına 
hazırlanması da bir gazetecilik başarısı 
olarak tarihe geçti. 

Belgelerden elde edilen bilgiler, 
kamuoyunun kolaylıkla anlayabileceği 
bir haber metnine dönüştürüldü 
ve gerçek fotoğrafı başarıyla ortaya 
koydu.  

New York Times ve Washington Post 
gazetelerinin, devam eden bir savaşla 
ilgili devletin çok gizli dokümanlarını 

yayınlayarak Vietnam’da gerçekte 
neler yaşandığını kamuoyuna 
duyurması yeni bir süreci de tetikledi. 

İktidar-medya arasındaki ilişkinin 
bir ortaklık ya da ülke siyasetlerini 
birlikte yönlendirecekleri bir 
propaganda aracı değil, devleti 
ve iktidarları kamusal bir görev 
olarak denetleyen, eleştiren yapılar 
olduğunu bir kez daha hatırlatacaktı 
Pentagon Belgeleri’yle ortaya çıkan 
büyük yalan. Nitekim Washington 
Post’un iki muhabiri, Pentagon 
Belgeleri’nin yayımlanmasından bir 
yıl sonra Watergate Skandalı’nı ortaya 
çıkaracak ve ABD Başkanı Richard 
Nixon’u istifaya götürecek süreci 
başlatacaklardı. 

1970’lerden günümüze medya ile 
devletler/iktidarlar ya da çokuluslu 
şirketler arasındaki gerilim hattında 
ortaya çıkan gizli belge trafiği bugün 
çok daha karmaşık. Küresel dünyanın 
tekelleşmiş medyasının dinamikleri de 
çok farklı ve hareketli. Ama tüm bunlar 
elbette Ellsberg’in; Julian Assange, 
Edward Snowden, Chlesea Manning 
gibi “bayrak taşıyıcısı” olmasına engel 
değil... l

Amerikalılara “Bizim Vietnam’da işimiz ne” diye sorduran Pentagon Belgeleri olmuştu.



Kayıt Tarihi: 20 Ocak - 4 Şubat
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Genci, yaşlısı, kadını, erkeği, 
sağcısı, solcusu; bugün 
sevmeyen yoktur şair Nâzım 

Hikmet’i… Hangimiz hayatımızın 
bir döneminde “En güzel deniz 
henüz gidilmemiş olandır / En güzel 
çocuk: henüz büyümedi / En güzel 
günlerimiz henüz yaşamadıklarımız / 
Ve sana söylemek istediğim en güzel 
söz / henüz söylememiş olduğum 
sözdür” dizelerini sevdiğimizin 

defterinin bir köşesine yazmadık. 
Hangimiz “Gözlerine bakarken / 
güneşli bir toprak kokusu vuruyor 
başıma / bir buğday tarlasında, 
ekinlerin içinde / kayboluyorum… 
/ Yeşil pırıltılarla uçsuz bucaksız 
bir uçurum / durup dinlenmeden 
değişen ebedi madde gibi gözlerin” 
dizelerini sevdiğimizin kulağına 
fısıldamadık?

Şair tutkulu aşkları, sürgünde vatan 
hasreti ile geçen günleri ve “Milli 
Mücadele”ye destek için Anadolu’ya 
gidişi, 12 yıllık cezaevi günlerinde 

kaleme aldığı şiirleriyle hayatımızın 
bir yerine mutlaka dokunmuştur. 
Mesela “Hasret”i okuyup da 
hüzünlenmeyenimiz olmuş mudur 
hiç? “Yüz yıl oldu yüzünü görmeyeli 
/ belini sarmayalı / gözünün içinde 
durmayalı / aklının aydınlığına 
sorular / sorular sormayalı / 
dokunmayalı sıcaklığına karnının / 
Yüz yıldır bekliyor beni / bir şehirde 
bir kadın / Aynı, daldaydık, aynı 
daldaydık / Aynı daldan düştük 
ayrıldık /Aramızda yüz yıllık zaman / 
yol yüzyıllık”… 

LEYLA ÖZ

İYİ Kİ DOĞDUN NÂZIM
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NÂZIM VE KADINLAR

Büyük aşkı Piraye’ye yazdığı “Ne 
güzel şey hatırlamak seni / bir mavi 
kumaşın üstünde unutulmuş olan elin 
/ ve saçlarında / vakur yumuşaklığı 
/ canımın içi İstanbul toprağının... / 
İçimde ikinci bir insan gibidir / seni 
sevmek saadeti...” dizelerini hayatının 
aşkına söyleyen kaç adam, kendini 
usta şaire yakın hissetmemiştir? Tabii, 
Nâzım deyince sadece Piraye demek 
olmaz. Nüzhet’i, Münevver’i, Galina’yı 
ve son eşi Vera’yı da unutmamak 
lazım. Nâzım bu topraklarda doğmuş, 
bu memleketin havasını solumuş 
insanlar için baş tacı da, 
kadınlar arasındaki algısı 
daimi çapkın. Oysa 
Nâzım, sadece 
kadınları değil; 
vatanı, özgürlüğü, 
umudu sevmiş; 
hatta Nâzım 
sevmeyi sevmiş… 
Bu coğrafyanın 
insanları da ta 
yasaklı olduğu 
dönemlerde, el 
altından bulup 
okudukları dizeleriyle 
bu şaire sevdalanmış…

Şairin çapkınlığından 
söz ettik ya, acaba 
gençler, özellikle de genç 
kadınlar nasıl bakıyor şaire ve 
şiirine. En gencinden başlayayım. 
Henüz lise öğrencisi genç kadın 
“Derste öğretmen Nâzım’ın şiirlerini 
okuyordu. Baktık ki hep aşk şiirleri, 
ama hep farklı kadınlara yazılmış 
şiirler… Konumuz olmasa bile, nasıl bir 
insan bu kadar çok kadına yazabilir 
ya da âşık olabilir diye merak ettik.” 
Öğretmenimiz ‘çapkındır’ demişti.

Bir diğeri “Nâzım Hikmet’in ‘Vatan 
Haini’ şiirini bilmem, içime işlemesi, 
o içime işleyenleri sınıfta okumam 
bana 20 puanlık bir artı getirdi” diye 
anlatıyordu şairle ilgisini “Benim için 
umuttur Nâzım. Hatta kızım olursa 

Nâzım’ın kavga şiirlerinin 
müdavimleri de var elbette, ama 
sevda şiirlerinin peşinden koşanların 
sayısı hep bir fazla. Bugünün 
gençleri de onun şiirleriyle bakıyorlar 
birbirlerine, sevdalarını onun 
şiirleriyle ölçüyorlar. 

Aşktan, özgürlükten, umuttan, 
hayattan ve Nâzım’dan konuşmuşken, 
sözlerimize ustanın bir şiiri ile veda 
edelim.

YAŞAMAYA DAİR 
  
Yaşamak şakaya gelmez, 

büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 
bir sincap gibi mesela, 

yani, yaşamanın dışında 
ve ötesinde hiçbir şey 

beklemeden, 
yani bütün işin gücün 

yaşamak olacak. 

Yaşamayı ciddiye 
alacaksın, 

yani o derecede, 
öylesine ki, 

mesela, kolların 
bağlı arkadan, sırtın 

duvarda, 
yahut kocaman 

gözlüklerin, 
beyaz gömleğinle bir 

laboratuvarda 
insanlar için ölebileceksin, 

hem de yüzünü bile görmediğin 
insanlar için, 

hem de hiç kimse seni buna 
zorlamamışken, 

hem de en güzel en gerçek şeyin 
yaşamak olduğunu bildiğin halde. 

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki 
yaşamayı, 

yetmişinde bile, mesela, zeytin 
dikeceksin, 

hem de öyle çocuklara falan kalır 
diye değil, 

ölmekten korktuğun halde ölüme 
inanmadığın için, 

yaşamak yanı ağır bastığından. l

adını Vera koyabilirim. Bir kadın 
olarak anlamaya çalışsam bile şairin 
duygularını yine de biraz kızgınım 
çapkınlığına.”

Bir başkası Nâzım Hikmet’e dair 
bildiği bir anıyla anlatıyor hayranlığını. 

“Cezaevine girdiğinde şaire yalnız 
kalacağı bir oda vermişler. O, ‘beni 
niye yalnızlığa mahkûm ediyorsunuz’ 
diye karşı çıkmış. Yanına kara kuru 
bir Anadolu çocuğunu göndermişler. 
Üstelik o da Nazım hayranı. O kara 
kuru Anadolu çocuğu durmadan 

yazdığı şiirleri Nâzım’a gösterir. O 
da çoğu zaman ‘olmamış’ der geçer. 
Bir gün Nâzım’ın ‘sen şiir yazma’ 
sözlerine istinaden kaleme aldığı 
öyküsünü usta şaire okutur. Nâzım 
‘bu sefer olmuş’ der. İşte o kara kuru 
Anadolu çocuğu Orhan Kemal’dir. 
Şiirleriyle aşkı tarif ederken bir 
yandan da ayakta kalmayı öğretmesi, 
Orhan Kemalleri de hayatımıza 
kazandırması etkiledi beni. Biraz da 
hayata buradan bakarım. Demek 
ki Nâzım bana da böyle dokunmuş 
işte…” 



S
E

R
G

İ

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E64 Sayı: 19 Tarih: 25 Aralık-25 Ocak 2018

“Gezi’nin Ressamı” olarak hayatımıza giren Haydar Özay’ın 
“Nâzım Hikmet Resimleri ve Melankoli Resmi” adlı kişisel 
sergisi, Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 
Ataşehirli sanatseverlerle buluşuyor. 6 Ocak’ta açılacak sergiyi 
18 Ocak’a kadar ziyaret edebilir, usta şair Nâzım’ın hayatına bu 
eserler aracılığıyla yolculuk yapabilirsiniz.

Resim sanatını beş yaşında 
keşfeden ressam Haydar 
Özay için fırçanın her bir 

hareketi, renklerin tuval üzerindeki 
yayılışı, birbirine karışması hayatın 
ta kendisi. Devasa eserlerin ressamı 
Özay’ın hem sanatına hem de 
yaşamına yön veren usta şair Nâzım 
Hikmet’in 116’ıncı doğum yılı anısına 
hazırladığı eserlerinden oluşan sergi, 
Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle 

NÂZIM’IN YOLCULUĞU
ATAŞEHİR’DE SÜRÜYOR

SİMAY GÖZENER
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buluşuyor. “Nâzım’ın ‘Büyük İnsanlık’ 
şiirinde ‘ama umudu var büyük 
insanlığın, umutsuz yaşanmıyor’ 
dediği gibi o umutla yaşayan 
insanlardan  biri de benim. Resim 
yapmak benim büyük umudum, 
büyük inancım” diyen Özay ile sergi 
açılışından önce bir araya gelip, 
resim yolculuğunu ve Nâzım anısına 
düzenlenen sergiyi konuştuk. 

Resme ilginiz ne zaman başladı?
Çocukluğumda annem köy 

mektuplarına kuşlar, çiçekler çizerdi; 
kalem tutuşunun resim yapmaya 
özendiren bir hali vardı. Defteri, kalemi; 
resmi sevmemde annemin çok büyük 
etkisi olmuştur. İstanbul’a göçtükten 
sonra bir gün dedem ziyaretimize geldi, 
elinde bir kâğıt vardı. Köylülerimizin 
gittiği kahvehanede belki bir ressama, 
belki de bir resim öğrencisine poz 
vermiş, kendi portresini çizdirmişti. 
Böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyordum. 
Kâğıdın üzerindeki çizgiler farklı 
yönlere dağılıyor, uçuşuyor, üst üste 
yığılıyordu. Çizgiler kâğıt üzerinde 
bir araya geliyor ve bu birliktelikten 
dedemin yüzü beliriyordu. Şaşkınlık 
içinde gözlerimi resimden alamadım. 
Dedemin portresi, resmin dünyasını 
fark etmemin en önemli anlarından 
biriydi. Beş, altı yaşlarının, 1975’lerin bir 
hatırasıdır bu.

GEZİ’NİN RESSAMI

Sizi “Gezi’nin Ressamı” olarak 
tanıdık. İçselleştirdiğiniz ve hayatınızı 
resimlerine adadığınız Gezi Parkı 
size ne ifade ediyor, hayatınızın 
neresinde?

Hep Gezi Parkı’na yakın yerlerde 
yaşadık. Lise öğrenciliğim, akademi 
yılları, sayısız atölyeler oldu; hep 
Gezi’ye biraz uzak, biraz yakın 
yerlerdeydi. Gittiğimiz sinemaların, 
tiyatroların, kütüphanelerin, sahafların 
yolu hep Gezi’ye çıkıyordu. Yağmur, 
çamur, sıcak, kar kış demeden  bu 
hep böyleydi. Gezi’nin Çamlıca’ya 
bakan köprüsünü, fidanlıklarını, işçi 
yemekhanesini; temizlik işçilerini, 

parkın emekçilerini de çok iyi 
tanıyordum. O emekçilerden biri de 
benim babam. 21 yıl Gezi Parkı’na 
emek verdi, bahçıvanlığını yaptı. Gezi 
Parkı benim ve ailemin hayatında 
her zaman var oldu. Gezi’ye olan 
sevgim  çocukluk yıllarıma dayanır. 
Bu nedenle Türkiye’ye ait bir resim 
olan “Gezi Resmi”ni aile bahçemiz 
olarak resmettim. 

Boyut olarak “Gezi Resmi” gibi 
büyük resimlerin çalışma süreci de zor 
olmalı?

Gezi Parkı’na neredeyse 50 metre 
mesafede olan Şan Tiyatrosu’nun 

harabesinde, 2006’da Büyük İstanbul 
Resmi’mi tamamladım. 2007’de aynı 
yerde ikinci bir resme başladım. 
2008’de “Palaspandıraspera” soyut 
bir resim olarak ortaya çıktı. Bu 
resmim, 2014’ten 2015’e kadar süren 
çalışmamın ürünü olan “Gezi 
Resmi”nin tuvaliydi; ilk haliydi de 
denebilir. 

Gezi’nin etkilerini göstermek için mi 
böyle bir boyut seçtiniz?

Gezi devam ederken haziran 
boyunca neredeyse her gün 
oradaydım. Olağanüstü bir dönemi, 

heyecanla izledim, fotoğraflar 
çektim, desenler çizdim, notlar 
aldım. Yüzlerce insanla konuştum; 
Gezi Resmi’ni yaparken binlerce 
insanla konuştuğum gibi. Türkiye’nin 
doğa, tarih ve kültür mücadelesinin 
sembolü olan Gezi’yi ve ardından 
geçen iki yılı resim sanatında 
kalıcılaştırmaya  çalıştım. Bu 
resimde, Türkiye’de insani değerlerin 
mücadelesini veren  her insanı yan 
yana getirmeye; resmetmeye çalıştım. 
2014 Haziran’ında başladığım 
çalışmamı yaz, kış demeden aralıksız 
olarak bir yıl sürdürdüm.

Resimler illaki ressamın hayal gücü 
ve fırça darbeleri ile oluşur. Peki, 
sizin resimlerinizin boyutları hayal 
dünyanızla paralel diyebilir miyiz? 

Nâzım Hikmet’in “Büyük İnsanlık” 
şiirinde “ama umudu var büyük 
insanlığın, umutsuz yaşanmıyor” 
dediği gibi o umutla yaşayan 
insanlardan biri de benim. Resim 
yapmak benim büyük umudum, 
büyük inancım... Bu yöndeki 
inancımla doğrulanmak ve sanki bunu 
en başta da kendime kanıtlamak ister 
gibiyim. ➦

Gezi Resmi



➥ Nâzım Hikmet hiç şüphesiz ki 
birçok insanın kalbine dokunmuş, 
dizeleri ile hayatına anlam katmıştır. 
Peki, sizin Nâzım ile yolculuğunuz 
nasıl başladı, tuvalinize bunu nasıl 
yansıttınız?

2014-15 yılları arasında “Gezi 
Resmi”ni yaptım. 2016’da “Gezi Resmi 
Gezinin Eseri Dev Bir Tablo” kitabım 
çıktı. 2017 benim için benzersiz bir 
resim-edebiyat yılı oldu. Goethe’nin 
Faust’unu, İbsen’in Peer Gynt’ünü, 
Yaşar Kemal’in Ağrı Dağı Efsanesi’ni ve 
Nâzım Hikmet’i resimledim. Nâzım’ı 
okudukça  resim sanatına muazzam 
olanaklar sunduğunu fark ettim. 

Resimlerinizi görme fırsatı 
bulanlar Nâzım Hikmet’ten nelerle 
karşılaşacak? 

2000-2001 yılları arasında yaptığım 
ve 20 yaşına yaklaşan “Melankoli 
Resmi”, 19 yaşında olan “Nâzım 
Resmi” ile aynı sergi salonunda ilk 
kez yan yana gelecek. Ticari olmayan 
ve 6 Ocak’ta açılacak bu sergide, 
Melankoli Resmi’ni saymazsak, 
otuza yakın eser yer alacak. Serginin 

sonlarına doğru yeni resimler de ilave 
edeceğim. Sergilenen eserlerden 
bazıları; “Karlı Kayın Ormanı”, “Yapıyla 
Yapıcılar, “Salkımsöğüt” ve “Masalların 
Masalı” gibi Nâzım Hikmet’in şiirlerinin 
resimsel yorumları. Bunun yanında 
yine usta şairin Bursa ve Çankırı 
hapishanelerindeki  yaratıcılık anları, 
tiyatroyla ve klasik müzikle ilgili 
birbirinden farklı sahneleri ve hatta 
şarkı sözlerini yazdığı “Lüküs Hayat” 
operetinden esinlenerek  yaptığım 
çalışmalar yer alacak. 

TARİH RESSAMLIĞI

Nâzım’ı resmetme süreci sergi 
boyunca da devam edecek, değil mi? 

Bir yandan yeni Nâzım resimleri 
yapıyor, bir yandan da daha önce 
resmettiklerimi elden geçiriyorum. 
Bu tabii ki sergi sürecinde de devam 
edecek. Yeni konularla, yeni başlıklarla 
Nâzım sergilerimde ortaya çıkan; 
başlangıcı olan, daha da derinleşmiş 
yorumlara doğru ilerleme çabası 
içerisindeyim.

Genel olarak toplumsal konulara 
duyarlı bir sanatçı olarak bu bağlamda 
eserler veriyorsunuz. Sizce bunun 
altında yatan nedenler nelerdir?

Nâzım Hikmet’in “Büyük 
İnsanlık” şiirinde anlattığı bir anne 
ve babanın çocuğu olarak yoksul 
bir köyde doğdum. Bu durum 
ailemin ve doğduğum ülkenin 
gerçeklerine, halkın dünyasına yönelik 
duygusallığımdan kaynaklanıyor 
olmalı. İmkân buldukça bu 
duyarlılığımı yeni yapıtlarımda da 
sürdüreceğim. Benim resme bakışım 
gittikçe bir tür tarih ressamlığına doğru 
ilerliyor. Şu an bütün emeklerim bu 
yönde, kendi resimlerimin  müzesini 
açmayı hedefliyorum.  Nâzımlar, Yaşar 
Kemal’ler, Orhan Kemal’ler gibi aydın 
tarihimizden seçkin isimlerin olduğu 
bir müze. Bu bir anlamda müzenin  
bir edebiyat tarihi müzesini de 
kapsayacağı anlamına geliyor. Resim 
sanatıyla temellenen  toplumsal 
tarihimizin anıtlaştığı bir müze. Resim 
Sanatı müzesi, Gezi’nin ressamının, 
Nâzım Hikmet’in ressamının müzesi. l

Haydar Özay Nâzım Hikmet’in şiirlerinden bir resim antolojisi hazırlıyor. (Fotoğraf: AYHAN ÇINAR)





İrfan bu dünya oyununun kurallarına 
uymuyor, hep kendine kaçıyor, ama 
acıyarak. Elif bu dünyanın kurallarını 

biliyor, ara sıra adımları dışarı taşsa 
da yolunu çevirmiyor. Hani Nihan 
Şerbetçi onlara bir isim vermese, 
isimle cinsiyetlerini saptamasanız 
ikisi aynı diyeceksiniz, aynı yaradan 
beslenip büyüyorlar. Yok, büyüyemiyor, 
birbirlerinin yaralarını saramıyorlar. 

“bin üç yüz altmış beş” 1980 doğumlu, 
eğitim konularına işletme, davranış 
bilimleri ve sinema-televizyon giren 
Şerbetçi’nin ilk kitabı. Tiyatroyla da 
ilgilenen, hatta oyun sahneleyen 
Şerbetçi ile kitabı üzerine konuştuk. Eğer 
kendi yükünüzle yüzleşme cesaretiniz 
varsa, buyrun hem kitabı hem röportajı 
okuyun:

Sanırım bu bir ilk kitap, yazma süreci 
nasıl geçti? Karakterleri oluştururken 
nasıl bir çalışma izlediniz?

“Bin üç yüz altmış beş” ilk, evet. 
Kitap fikriyle yola çıkmadığım uzun 
bir yolculuktu aslında. Yazmaya 
başladığımda ne yazacağıma dair 
bir fikrim de yoktu. Sadece yazdım;  
aklımdan, kalbimden geçenleri. Sonra 
bir anda İrfan çıktı ortaya, o sırada 
yazdıklarım ete kemiğe büründü. Sonra 
Elif… derken kendimi onların hayatının 
içinde akarken buldum.

Kitabınızı ilginç kılan 
yaklaşımlarınızdan biri cinsiyetçi 
kalıplaşmış rollerin dışına 
çıkmanız. Kadınsınız, ama bir 
erkek karakteri çeşitli tuzaklara 
düşmeden kotarabiliyorsunuz, kadın 
karakterinizi cinsiyetsiz gibi gösteriyor, 
erkek karakterinizin duvarlarına 
tahammülsüzlüğü ile koruyup 

kolluyorsunuz. Bu ne kadar bilgi, ne 
kadar sezgi, ne kadar deneyim?

Çocukluğumdan beri hep merak ettim. 
Şu hayattaki en önemli sorunun da 
“neden” sorusu olduğunu düşünüyorum. 
Hayatımız boyunca hemen hepimizin 
yaşamında dayatmalar var. Ailemizden 
gelen, eğitim sürecimizde, sosyal 
çevremizde, ülkemizde, haber 
bültenlerinde, hemen her yerde, kimi 
zaman farkında bile olmadığımız 
bize dayatılan şeyler var. Her şeyi 
bir paranteze hatta tırnak içine alma 
zorunluluğu, adını koyma, o öyledir, kesin 
öyledir gibi bir tavrımız var hem bizim, 
hem de hayatın. Hepimizin tek ölçüsü 
kendisi esasen. Kendi yaşadıklarımız, 
kendi hissettiklerimiz. Ve bir başkasında 
benzer bir duruma tanıklık ettiğimizde, 
ancak kendimiz üzerinden bir 
değerlendirme yapabiliyoruz. O 
yüzden ön yargılar  oluşuyor belki de.  
Kendimizden, kendimizce ölçüyoruz. 
O sırada karşımızdakinin hissi değil 
teyit ettiğimiz, kendi hissettiğimiz. O 
sırada, sandığımız doğruları yegâne 
gerçekler sanıyoruz ve atıveriyoruz 
imzayı, “evet, öyledir” diye. Peki ya, ya 
öyle değilse?

Kendinizi değişime bırakarak 
öğrenmeyi yeğlediğinizi düşünebiliriz o 
halde…

İnsan sürekli gelişen bir kavram. 3 
gün önce baktığımız yerden bugün 
bakmayabiliriz. Zaman içinde değişip 
dönüşüyoruz. Düşünce sistemlerimiz, 
inanç sistemlerimiz değişiyor. 
Gelişiyor. Herhangi bir meseleye 
kişisel olarak kadın-erkek-çiçek-
ağaç-hayvan diye ayrıştırarak 
bakmamaktan ötürü olabilir 
bu tespitiniz. Çünkü bence bir 
mandalinanın da ruhu var. O 
yüzden mandalinanın içinden 
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BERAT GÜNÇIKAN

Ne kadar insan tanıyorsam 
o kadar dil biliyorum
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minik bebek bir dilim çıkarsa onu 
yiyemem ben... Duruma cinsiyetsiz 
yaklaşabilmek belki de, ihtiyacımız olan 
şey. İnsan denilen kavram çok karmaşık 
bir yapı. Bu yüzden yıllar sonra Davranış 
Bilimleri okumaya başladım. Ne kadar 
insan tanıyorsam o kadar dil biliyorum 
mesela. Çünkü hiçbir tanıdığımız insanla 
ve hatta canlıyla aynı standart dili 
konuşmuyoruz. Her ilişki biçimi kendi 
dilini de oluşturuyor bence. Ve o biçimin 
bir dili var kuşkusuz. Deneyimlediğimiz 
her şeyin bir öğretisinin olduğunu 
düşünüyorum. Ve her öğretinin de bir 
hissi elbette. O yüzden belki de hepsi…

SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ 

Karakterleriniz aynı dilin içinden 
konuşmaya çalışıp da konuşamıyor. 
Dil kadın ve erkekte sizce nasıl 
farklılaşıyor?

Hissettiklerimiz doğrudan dilimize 
yansıyor bence. Ne hissediyorsak 
öyle düşünmeye başlıyoruz. Ve nasıl 
düşünüyorsak da öyle davranıyoruz. 
Davranış biçimimiz de dilimizi belirliyor. 
Yine kadın erkek düzleminde değil 
de, birbirinden farklı iki dünya olarak 
değerlendirmeye çalıştım. İrfan’ın 
ne hissettiğiyle, Elif’in ne yaşadığı 
ile çok ilgilendim. Ve bu farklılaşma 
kendiliğinden ortaya çıktı. Özellikle 
bunun üzerinden kurmadım açıkçası. 
İkisinin de hissini merak ederek 
yaklaştım ve ortaya doğal olarak 
birbirinden farklı bir dil çıktı. Hatta 
Oktay’ın ve Seda’nın dilleri de 
birbirinden farklı. Ortada bir kambur 
var. İrfan’ın da Elif’in de “babasızlık” 
ile ilgili dertleri var ve bu derdin 
oluşturduğu kamburları var. Ama ikisinin 
de o kamburu taşıyış, yaşayış biçimleri 
birbirinden farklı. Kavram aynı oysa da 
insanın ruhundaki tezahürü hep farklı.

Babasızlığın bir erkek ve bir kadın 
için taşıdığı anlam ya da anlamsızlık 
oldukça ağır. Diliniz ne kadar oynak 
olursa olsun kesif bir acı okuru sarıyor, 
itiraf etmeliyim ki, bir kaç kez kitabı 
fırlatıp attım. Babasızlık anne de 
olmadığı ya da anne kimliği kaybolup 
gittiği için mi bu kadar ağır?

“bin üç yüz altmış beş” bir ilk 
kitap. Yazarı Nihan H. Şerbetçi. 
İnsanlığın, kadın ve erkek 
olmanın en yaralı hallerine 
dokunuyor yazar, hem de 
alabildiğince cesur ve gözü 
kara. İrfan ile Elif’in peşinden 
o da roman boyunca akıp 
gidiyor, nerede duracağını, nasıl 
duracağını hesaplamadan, insana 
dair ön yargılarını kıra döke…

Şu hayatta, kimseden alacaklı ya 
da kimseye borçlu hissetmiyorum 
kendimi. Yaşanması gereken ne varsa 
yaşadım, yaşıyorum tıpkı sizin gibi, 
herkes gibi. Çünkü bugün kendime 
baktığımda, olumlu olumsuz beni ben 
yapan ne varsa, her şeyde, bu hayatı 
paylaştıklarım, ortak bir tarih yarattığım 
insanlarım var. Şundan alacaklıyım, 
şuna borçluyum gibi bir hesaba 
girilirse, çıkılmaz o dehlizden. Gerek 
de yok bence. Teşekkür etmeyi bilmek 
gerekiyor galiba.

Yazma mecrasının şimdi neredesiniz, 
yeni bir kitap hazırlığı var mı?

Yazıp yazıp kenara attığım şeyler var 
tabi, ama buna yeni bir kitap hazırlığı 
diyebilir miyiz, emin değilim. Biraz 
biriksin bakalım ortaya ne çıkacak? 
Ben galiba yazarken de sürprizlerle 
karşılaşmayı seviyorum. Su akar mı, 
akarsa nereye akar, dere olur mu, 
yoksa biriken su sadece bir su birikintisi 
olarak mı kalır, bilemiyorum bunu.

Bir yeni kitabın ilkiyle yarışmaya 
kalkması sizi endişelendiriyor mu?

Yoo, hiç böyle bir şey 
düşünmedim,  belki de henüz 
ikinci kitaba davranmadığım içindir, 
bilemiyorum bunu. Şaka bir tarafa, 
sahiden bir şeyin bir başka şeyle 
yarışma fikri hiç yok bende. Bin üç 
yüz altmış beş, yazan olarak benim ilk 
yazdığım kitap. Eminim birkaç zaman 
sonra, bu kitabı şimdi  yazsam böyle 
yazmam diyeceğim. Değişiyoruz. Her 
şeyi tarif etme biçimimiz de değişiyor 
demiştik ya hani, o yüzden bu endişeyi 
yaşayacağımı sanmıyorum. Ama 
bilemiyorum tabii, varsayımdan öteye 
götüremiyorum şu an bunu…

Kitabınızda bir hayli gönderme var, 
şarkılara, şiirlere, şairlere... Gönderme 
yaptıklarınız sizi besleyenler mi?

Elbette. Birhan Keskin’den Cemal 
Süreya’dan, şarkılardan beslenmemek 
mümkün mü? Hangimiz en neşeli 
anımızda, neşeli bir şarkı dinleyip 
şenlenmiyoruz ya da kalbimiz kırıkken, 
mesela bir Sezen Aksu şarkısı açıp 
içlenmiyoruz? Dünya üzerinde bence 
olağanüstü şairler, şiirler, romanlar, 
şarkılar, sözler var… l

Herhangi bir şeyin yokluğu ya da 
o yoksunluk hissi büyük bir boşluk. 
Ve o boşluğun hacmi kadar da acı. O 
tanımladığımız boşluğu başka şeylerle 
ya da kişilerle doldurma çabası belki 
de asla dolmayacak bir çukura sürekli 
kürekle kum atmak gibi. Hiçbir şeyin 
ya da hiç kimsenin yerini bir başkası 
dolduramaz çünkü. Herkes ve her şey 
tek ve biricik şu hayatta. Bir acının ya da 
durumun taşıdığı anlam ya anlamsızlık 
için, belki de en şifalı yol “kabullenmek”. 
Diğer işaretlenen seçenekler hep 
lüzumsuz bir savaş, -ki, savaşmak son 
derece lüzumsuz. Çünkü hangi savaş 
olursa olsun, kazananı olmaz.

Merak ettim, siz babasıyla barışık 
şanslı bireylerden misiniz, babanız mı 
sizden alacaklı, siz mi babanızdan?



6 Aralık 2017 Çarşamba günü ABD 
Başkanı Donald J. Trump, Beyaz 
Saray’da düzenlediği bir basın 
toplantısı ile ülkesinin Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını 
ve halen Tel Aviv’de bulunan ABD 
Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağını 
duyurdu. Karar çok da sürpriz değildi. 
Çünkü Trump başkanlık kampanyası 
sırasında bu kararı alacağını 

vaadetmiş, ayrıca kararını açıklamadan 
önce Filistin Yönetimi Başkanı 
Mahmoud Abbas, Ürdün Kralı II. 
Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel 
Fattah El Sissi’yi arayarak alacağı 
kararı bildirmişti.

Bu kararın, ABD’nin Ortadoğu 
politikasında köklü bir değisikliğin 
işareti olmayıp, Trump’ın iç politikaya 
yönelik bir hamlesi olduğu biliniyordu.

Karara Arap ve Müslüman dünyadan 
tepkiler farklı oldu; Filistin Yönetimi, 
İran, Türkiye, Malezya gibi ülkelerden 

sert tepkiler gelirken, Körfez ülkeleri 
ve Mısır’dan “hayalkırıklığı, kaygı” gibi 
ifadeler duyuldu. 

Nitekim Suudi Arabistan Veliaht 
Prensi Muhammed Bin Salman 
bir ABD Think Tank Heyeti ile 
görüşmesinde özetle, “karardan 
hayalkırıklığına uğradık, ancak bizim 
ABD ile işbirligimiz İsrail’inkinden 
de eskidir; ABD ile birlikte çalışarak 
Filistin sorununa barışçı bir çözüm 
bulacağımıza ve ondan sonra ABD ve 
İsrail’le çok daha köklü, kapsamlı bir 
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Ortadoğu’da artık kimse barışa inanmıyor. Çünkü her yeni bir gün şiddeti taşıyor, 
savaşı yakınlaştırıyor. ABD lideri Trump’ın  Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi de görüldüğü gibi 

bir iç politika hamlesinden daha fazlası. Haritaya biraz daha yakından bakıldığında ise hedefin 
ne Kudüs ne de İsrail ya da Fİlistin olduğu okunuyor. Hedef İran.

KUDÜS MÜ, İRAN MI?

SEZAİ ARLI



işbirliği geliştireceğimize inanıyorum” 
dedi. (Robert Satloff, Foreign Policy, 
December 14, 2017)

KUDÜS’ÜN STATÜSÜ

İsrail, Doğu Kudüs’ü 1967’deki “6 
Gün Savaşı“ sırasında ele geçirdi. 
1967’den önce Batı Kudüs İsrail’in, 
“Old City-Eski Kudüs“ diye bilinen 
Doğu Kudüs ise Ürdün’ün idaresi 
altındaydı. Birleşmis Milletler, 1948’de 
İsrail’i egemen bir devlet olarak 
üyeliğe kabul ederken 13 Aralık 1949 
tarihli kararı ile Kudüs’ün statüsünü 
“corpus separatum” (uluslararası 
yönetim altında) olarak belirledi. 
Ancak, İsrail bu kararı tanımadığı 
gibi zamanla Parlamento (Knesset), 

Başbakanlık ve Yüksek Mahkeme 
başta olmak üzere kamu kurumlarını 
Batı Kudüs’e taşıdı ve 1980 yılında 
Knesset’in kabul ettiği bir yasa ile 
Kudüs’ü “İsrail’in bütün ve bölünemez 
başkenti” ilan etti. BM bu yasayı 
“yok hükmünde“ ilan edip kalan 
elçiliklerin de Kudüs’ten Tel Aviv’e 
taşınmasını istedi ise de, zaman 
içerisinde “iki devletli çözüm” konsepti 
kapsamında Batı Kudüs’ün İsrail’in, 
Doğu Kudüs’ün ise kurulacak Filistin 
devletinin başkenti olması fikri öne 
çıktı ve bu fikir başta Avrupa Birliği 
ülkeleri olmak üzere genel bir kabul 
gördü. Nitekim Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çabaları ve 
Türkiye’nin çağrısı ile 13 Aralık 2017’de 
İstanbul’da olağanüstü toplanan 57 

Kararı protesto etmek için yapılan gösterilerde İsrailli askerler, çocukları bile orantısız güç kullanarak gözaltına aldı.

üyeli İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı 
sonuç bildirisinde de bu çözüme 
vurgu yapıldı. Ancak İsrail’deki aşırı sağ 
yönetimin gerek iki devletli çözüme, 
gerekse Kudüs’ün bölünmesine hiç de 
sıcak bakmadığı biliniyor.

İRAN FAKTÖRÜ

Trump’ın Kudüs’le ilgili kararını 
açıkladığı tarihten üç gün sonra 
İsrail’in Channel 2 televizyonu 
Kudüs’ün Hıristiyan kesiminde (Doğu 
Kudüs) dolaşan bir Bahreyn heyetinin 
görüntülerini yayınladı. Heyet “This 
is Bahrain-İşte Bahreyn” isimli 
Bahreyn Kralına yakınlığı ile bilinen 
ve dinler, mezhepler arası diyalog 
ve barışı amaçlayan bir kuruluşun 
temsilcilerinden oluşuyor ve liderliğini 
aslen İskoçyalı olup sonradan Bahreyn 
vatandaşı olmuş Betsy Mathieson 
yapıyordu. Heyetin çoğunluğunu din 
adamları oluştururken aralarında bir 
de Şii din adamı vardı. Heyetin daha 
sonra Netenyahu kabinesinin tek Arap 
üyesi olan İsrail Haberleşme Bakanı 
Ayoub Kara ile de görüştüğü bildirildi. 
İsrail’i tanımayan, bırakın diplomatik 
ilişkiyi pasaportunda İsrail’e giriş 
damgası olan hiç kimseyi ülkelerine ➦Ayoub KaraBetsy Mathieson
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➥ sokmayan Arap ülkelerinden birinin 
heyeti İsrail’de ne arıyordu?

Aslında Körfez’in Sünni Arap rejimleri 
ile İsrail arasında perde arkasında 
gelişen bir yakınlaşmanın, hatta bir tür 
müttefiklik ilişkisinin varlığı uzunca bir 
süredir biliniyordu. Suudi Arabistan 
Veliaht Prensinin İsrail’i gizlice ziyaret 
ettiği söylentileri, Suudi Arabistan’ın 
eski İstihbarat Şefi Faysal El Turki’nin 
bazı emekli İsrail istihbaratçıları ile 
diyalogları, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 
bünyesinde Abu Dhabi’de bir İsrail 
diplomatik misyonuna evsahipliği 
yaptığı bilinen emarelerdi ve bütün 
bunların sebebi İran’dı. 

Başta Suudi Arabistan, Bahreyn 
ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak 
üzere Körfez’in Sünni Arap rejimleri, 
faaliyetlerinden uzun zamandır 
rahatsız oldukları İran’ı Yemen, 
Irak, Lübnan ve Suriye’deki açık 
silahlı müdahaleleri, Bahreyn ve 
Suudi Arabistan’da Şii nüfusa 
dayalı, Filistin’de Hamas’a, Mısır ve 
Ürdün’de Müslüman Kardeşlere dayalı 
yeraltı faaliyetlerini nedeniyle can 
düşmanları ve acilen bertaraf edilmesi 
gereken bir güç olarak görüyorlar.   

Bu ülkelerin ayrı ayrı ya da birlikte 
İran’la başedebilmeleri mümkün değil. 
Sonuçta aynı tehdide maruz İsrail’le bir 
tür müttefiklik ilişkisi içerisine girmeleri, 
ABD’yi de işin içine katarak İran karşıtı 

geniş bir koalisyon 
oluşturmaya 
çalışmaları 
anlaşılabilir bir 
durum. 

İran 

tehdidinin boyutu ve canlı, somut 
belirtileri son zamanlarda Riyad ve 
Abu Dhabi’ye Yemen’den, Israil’e 
Gazze’den atılan İran yapımı balistik 
füzelerle, İran’ın Suriye’de İsrail 
sınırına 30 kilometre mesafeye kadar 
yaklaşan bir dizi askeri üs kurması, 
Kuzey Irak’ta Şengal’de bir zamanlar 
Saddam’in İsrail’e füze fırlattığı Sinjar 
dağında benzeri bir faaliyet içinde 
olması ile ortaya çıktı. İran’ın ayrıca 
Kuzey Kore ile işbirliği içinde nükleer 
başlıklı balistik füze üretiminde önemli 
mesafe katettiği iddiaları ile bir arada 
değerlendirildiğinde, ABD-İsrail-Körfez 
ülkeleri bloğunun çok da uzun olmayan 
bir süre sonra İran’la bir hesaplaşma 
içerisine gireceği anlaşılıyor. 

Nitekim son günlerde İsrail’in 
Lübnan’da, Suriye ve Irak’ta İran 
safında çatışmalara katılarak büyük 
yararlılık gösterdiği ve Lübnan’da ciddi 
bir militan, silah, mühimmat yığınağı 
yaptığı söylenen Hizbullah’a karşı bir 

operasyon hazırlığı içerisinde olduğu 
haberleri uluslararası medyada yer 
buldu.
14 Aralık 2017 günü ABD’nin 

BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley 
Washington’da düzenlediği basın 
toplantısında, 4 Kasım 2017 günü 
Yemen’den Riyad yakınlarındaki 
King Khaled Havaalanı’na atılan kısa 

menzilli balistik füze ile Yemen’de 
Hussi’lerden ele geçirilen bazı 
insansız hava aracı ve anti-tank silah 
parçalarını basına göstererek bunların 
“İran’da üretildiğini, İran’dan sevk 
edildiğini, İran tarafından verildiğini 
biliyoruz” dedi. İran’ın BM Güvenlik 
Konseyi kararlarına uymadığının kanıtı 
olarak sunulan bu silah parçaları İran’a 
karşı yeni bir BM Güvenlik Konseyi 
Kararına imkân sağlar mı, Çin ve Rusya 
ikna edilebilir mi bilinmez, ancak 
Trump’ın “yeni İran politikasının” 
diplomasiden fazlasını öngördüğünün 
kanıtları olarak okunabilir. 

Tarihinde belki de hiç bir zaman 
huzur ve istikrarı yaşamamış olan 
Ortadoğu’nun yeni çatışmalara ve 
kanlı hesaplaşmalara gebe olduğu 
görünüyor.  

Başlıktaki soruya dönersek, 
Trump’in Kudüs kararına yönelik 
tepkilerin en azından Körfez 
ülkeleri açısından asıl gündemi 
oluşturmadığını, onlarla birlikte İsrail 
ve ABD’nin de asıl gündeminin İran 
tehdidi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 
AB’nin iki ülkeli çözümdeki kararlılığı, 
Trump’I tek taraflı adım atmaktan 
kaçınmaya çağırması ABD ile AB 
gündeminin uyuşmadığını gösteriyor. 
Bundan sonra olup biteni ise hep 
birlikte izleyeceğiz.l

Trump’ın Kudüs kararı birçok ülkede de protesto edildi.

Nikki Haley





En sempatik hali değil midir 
bebeğin ilk dişlerini çıkarmaya 
başladığı zamanlar. Alttan çıkan 

iki dişe, üstten iki diş daha eşlik eder 
ve tüm beyazlıklarıyla görevlerini 
yerine getirmek üzere peş peşe 
dizilirler, adeta inci gibi... Peki, ya 
sonra? Ağız ve diş sağlığına bizim gibi 
pek önem vermeyen toplumlarda 
tekrar boş damaklara dönmek çok 
da imkânsız ve zor değil. Oysa ileri 
yaşlarda “keşke”lerinize bir de yüklü 
diş tedavi masrafları eklenmemesi için 
yapmanız gereken çok zor ve yüksek 
maliyetli değil.   

Ataşehir Belediyesi Türkan 
Saylan Tıp Merkezi’nde SGK’lı 
tüm vatandaşların kolaylıkla 
faydalanabileceği dokuz diş polikliniği 
bulunuyor. Sekiz yıllık belediye 
geçmişi olan Ataşehir’de ücretsiz sağlık 

uygulamalarından olan Türkan Saylan 
Tıp Merkezi’ne bu süreç boyunca 
yaklaşık 245 bin kişi diş muayenesi için 
başvurdu, 305 bin diş çekimi yapıldı. 
Dolgu esnasında çıkan ses bizi ne 
kadar ürkütse de dişlerini çürüyerek 
kaybetmek istemeyen Ataşehirlilere, 51 
bin dolgu yapılan merkezde, yedi bin 
kanal tedavisi uygulandı. 

Bu tedavi yöntemlerine çok ihtiyaç 
duymamak için erken yaşlarda 
diş bakımı ve rutin kontrollerin 
öneminden, doğru bilinen yanlışlara 
kadar pek çok konuda merak ettiğimiz 
soruyu Ataşehir Belediyesi Türkan 
Saylan Tıp Merkezi Diş Hekimi Dilek 
Tecimer cevapladı: 

Ülkemizde ağız ve diş sağlığı ne 
kadar önemseniyor?

Maalesef ülkemizde diş sağlığının 
önemsendiğini söyleyemeyeceğim. Bu 

Sindirim sisteminden tutun da 
karşınızdaki kişide bıraktığınız 
izlenime kadar büyük önem 
taşıyan dişlerimiz ne kadar 
sağlıklı ya da sağlıklı olması için 
yaptığımız işlemler gerçekten 
doğru mu? Ataşehir Belediyesi 
Türkan Saylan Tıp Merkezi diş 
hekimlerinden Dilek Tecimer, 
pek çok kişinin ağız ve diş 
sağlığı için rutin kontrollerinin 
yerine, ‘dişçi koltuğundan’ 
korktuğu için bilinçsizce 
ağrı kesici ve antibiyotiğe 
başvurduğunu, söylüyor. 

Dişlerimiz en önemli 
aksesuarlarımız

LEYLA ÖZ

S
A

Ğ
L

IK



Ebeveynler, çocuklarının dişleri 
çıkmaya başladığı andan itibaren 

diş fırçasına benzer, dişleri ufak 
ufak temizleyen ve o alışkanlığı 
kazanmalarına yardımcı olacak 
diş kaşıyıcıları kullanmalı. Gelişmiş 
toplumlarda insanlar kedilerinin, 
köpeklerinin dahi dişlerini fırçalıyorken, 
bizim bu alışkanlığı kazanamamış 
olmamız çok büyük bir eksiklik. l

Ya dişlerimizi aşındıracak kadar 
çok fırçalıyoruz ya da hiç… Gece 

yatmadan önce ve sabah kahvaltıdan 
sonra olmak üzere günde iki kez diş 
fırçalamak diş sağlığı açısından yeterli. 
Bir de sert kıllı fırçalarla, bastırarak 
dişleri fırçalamak dişlerin aşınmalara 
neden olduğundan hastalarımıza 
yumuşak diş fırçası öneriyoruz. l
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coğrafyada yaşayan insanların ağız 
ve diş sağlığından önce düşünmesi 
gereken daha hayati konular var. 
İnsanlar açlıkla mücadele ederken 
onlardan dişlerine bakmasını zaten 
bekleyemeyiz, ama maalesef 
arabalarının bakımına zaman 
ve bütçe ayıran kişiler de ağız 
ve diş sağlığına gereken önemi 
göstermiyor. Diş fırçasına bütçe 
ayırmayan, ihmal eden pek çok kişi 
var. 

Dişlerin dayanıklılığı ya da zayıf 
olması genetik faktörlere mi bağlı?

Diş yapısında kalıtımın önemi 
oldukça fazla. “Kromozomlar 
kaderimizdir” diye çok doğru bir söz 

var. Dolayısıyla bazı kişiler dişlerinin 
rutin kontrollerini ihmal etmeden 
yaptırsa ya da gerekli bakımı 
atlamasa dahi genetik açıdan kemik 
yapısı zayıf ise dişler çabuk çürüyor. 

Hastalar size başvurduğunda 
dişteki rahatsızlık genellikle hangi 
aşamada oluyor?

Diş çürüğü kurtarılamayacak 
kadar ilerlemiş, ağrısından 
duramayacak durumdayken bize 
başvuruyorlar. Ağrıyı gidermek 
ve tedavi sürecini ertelemek 
için genellikle ağrı kesici ve 
antibiyotiklerden medet umuyorlar. 
Diş hekimlerinin kapısının geç 
çalınmasının diğer bir nedeni ise ➦

Hamilelikte değişen hormonlar 
diş eti hassasiyeti ve 

kanamalarını arttırır, ağız içinde 
problem oluşmasını kolaylaştırır. 
Hamilelerin bu dönemde diş hekimi 
kontrollerini arttırmaları, diş taşı 
temizliğini sıklaştırmaları önemli. 
Gebeliğin ilk üç ayında düşük, son 
üç ayında da erken doğum tehlikesi 
olduğu için bu süre zarfında diş 
tedavisinin mümkün olduğunca 
az yapılması gerekir. Bu dönemi 
emzirme dönemi takip eder ve 
annenin ilaç kullanması tercih 
edilmez. O yüzden özellikle planlı 
hamileliklerde, hamile kalmadan diş 
hekimi kontrolüne gitmek ve gereken 
tüm tedavileri yaptırmak önemli. 
Süt dişleri kendinden sonra gelen 
sürekli dişler için rehberlik eder 
ve çıkmaları için gerekli yeri korur. 
Erken çekilirse ve yeri korunmazsa 
istenmeyen çapraşıklıklar ve çene 
gelişim problemleri oluşabilir. Diş 
sağlığı açısından en önemli madde 
kalsiyumdur. Dolayısıyla her yaşta 
sıkça kalsiyum oranı bakımından 
zengin besinler tüketmek gerekir. l

Maalesef fazla diş macunu tüketimi, 
macun satışlarını arttırmak 

için firmaların yaptığı bir pazarlama 
taktiğidir. Hatta macun, diş temizliğinde 
çok önemli bir unsur da değil. Burada 
önemli olan mekanik temizlik... Tabii 
ki içinde dişleri koruyucu özelliğe 
sahip flor minerali olan macun 
da kullanılmalı, ama mercimek 
tanesi kadar az miktarda. Yediğimiz 
yiyeceklerin sabaha kadar dişlerimizi 
çürütmesini istemiyorsak mutlaka 
gece yatmadan evvel dişlerimizi 
fırçalamalıyız. Bazı anne ve babalar 
çocuklarına iyilik yaptıklarını düşünerek 
geceyi şekerli süt ile noktalarlar; fakat 
bu çocuğa iyilikten çok kötülüktür. 
Sütteki şeker gece adeta dişleri 
kemiren bir canavar gibidir. l

Nasıl macun kullanılmalı?

Günde kaç kez diş 
temizliği yapmalıyız?

Kaç yaşından itibaren 
diş fırçalanmalı?

Önce diş sonra 
hamilelik

Dilek 
Tecimer
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➥ insanların çoğunun diş hekiminden 
korkuyor olması. Diş hekimine 
gideceğime bu ağrıyı çekerim, diyenler 
dahi var. İnsanlar ağrı dışında ağız 
kokusu, diş eti kanamaları ve diş 
çatlamasından dolayı sıcak-soğuk 
içecek içme esnasında yaşanan 
sızlamalar nedeniyle bize gelirler.

Peki, diş bakımı nasıl olmalı? Bu 
konuda toplum olarak oldukça eksiğiz…

Diş sağlığı için mutlaka altı ayda 
bir rutin diş kontrollerine gidilmesi 
gerekiyor. Varsa diş taşı temizliği 
yaptırılmalı, mevcut çürükler tedavi 
edilmeli. 

Ağız ve diş sağlığı günümüzde 
ihtiyaçtan çok estetik kaygılar 
nedeniyle önemseniyor gibi… 

Kesinlikle öyle… Her şeyde olduğu 
gibi dişlerde de zaman zaman moda 
dönemleri oluyor. Bazen ayrık dişlerin, 
bazen de uzun ve parlak beyaz dişlerin 
moda olması gibi şu an lamine kaplama 
dişler oldukça popüler. Fakat dişlerde 

çok fazla doku kaybı ya da antibiyotik 
yüzünden renk değişimi yoksa dış 
görünüş nedeniyle fazla kaygıya 
kapılmamak gerekiyor. 

Peki, Türkan Saylan Tıp Merkezi’nde 
ağız ve diş sağlığı açısından hangi 
tedavi yöntemleri uygulanıyor?

Burada bizler Ataşehir ve dışından 
gelen tüm hastalarımıza uzmanlık 
gerektiren; kanal tedavisi, diş taşı 
temizliği, dolgu, diş çekimi, sabit- 
hareketli protezler, geçici kron, köprü 
tamiri, diş ilave, kroşe ilave ve besleme 
gibi işlemleri uyguluyoruz. Çürük ya 
da eksik dişler hem özgüven kaybına 
yol açıyor hem de vücudun diğer 
sistemlerini olumsuz yönde etkiliyor. 
Sağlık her şeyden önemli, bizler de 
Ataşehir Belediyesi Türkan Saylan 
Tıp Merkezi diş hekimleri olarak 
öncelikle ilçe halkının, sonrasında da 
bize başvuran tüm hastalarımızın diş 
sağlıkları için elimizden geleni yapmaya 
talibiz. l

Diş sağlığı için asitli 

gıdalardan uzak durulmalı. 

Çünkü asit ihtiva eden 

içecekler dişlerde ciddi 

anlamda tahribat yaratır. Bu 

sebeple diş bakımı için pratik 

bilgi olarak verilen limon 

ya da karbonatla dişlerin 

ovularak beyazlatılması bilgisi 

de tamamen yanlış. Hatta 

limonu çok tüketen hastaların 

dişlerinde fazlasıyla hassasiyet 

oluşuyor. Diş sızlamalarının 

nedenlerinin başında fazla 

limon ya da asitli içeceklerin 

tüketimi geliyor. Özellikle 

kadınlar arasında limonlu 

suyun zayıflamaya yardımcı 

olduğu inancı oldukça yaygın. 

Bu tür asidik içecekler mide 

asiditesini bozar ve mide 

asidinin ağza gelmesine 

neden olur. Mide asidi de 

dişlerde hassasiyet yaratır. 

Hastalarıma kesinlikle fazla 

limon tüketiminden ve asitli 

içeceklerden uzak durmalarını 

öneriyorum. l

Dişleriniz için 

limondan uzak durun

Fotoğraflar: SERAP UÇAR





Yavaş ve sinsi seyreden 
bir hastalık Parkinson… 
İlerlemesi halinde hasta 

hayati fonksiyonlarını dahi yerine 
getiremiyor. Üstelik hasta sayısı 
her geçen gün artıyor. 2030 yılında 
Parkinson hastası sayısının yaklaşık 
olarak 9.3 milyona ulaşacağını belirten 
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı 
Doç. Dr. Akın Akakın ile Parkinson’u, 
belirtilerini ve tedavi yöntemlerini 
konuştuk.

Parkinson nasıl bir hastalıktır?

Beynimizde hareketlerimizi 
kontrol eden hücreler mevcut. Bu 
hücrelerin salgıladığı maddeler 
vücudumuzun kontrollü hareket 
etmesini ve aktivasyonunu sağlıyor. 
Bu maddelerden birisi de dopamin. 
Dopamin, beyne gelen bilgileri bir 
sinir hücresinden diğerine aktarıyor, 
böylece vücut dengesi sağlanmış 
oluyor. Bu hücrelerin bir kısmı hasar 
gördüğünde ya da azaldığında ise 
dopamin salgılanamıyor. Dopaminin 
azalması sonucu vücutta titreme, 
yavaş hareket etme gibi vücudun 
dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan 
hastalığa ise Parkinson deniyor. 

Bu hastalığın belirtileri nelerdir?
Sinsi ve yavaş seyreden bir 

hastalık olduğu için uzun süre 
fark edilemeyebilir. El titremesi, 
başparmağın kontrolsüz hareketleri, 
çene ve dudakta hafif titremeler 
Parkinson’un en sık görülen 
belirtileridir. Bu titremelere bacak 
kaslarının seğirmesi de eşlik edebilir. 
Temel olarak hastada titreme görülür; 
fakat yavaş yürüme, ağızdan salya 
kaçması, kabızlık da Parkinson 
hastalarında sıklıkla kendini gösteren 
belirtilerdir. İstirahat halinde bile 
titreme devam eder. Bir diğer belirti 
ise hareketlerde yavaşlama olması. 

Bu “titreme” korkudan 
ya da heyecandan değil
FATMA UÇAR
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Parkinson halk arasında titreme 
hastalığı olarak bilinse de başka 

pek çok belirtisi mevcut. Erken önlem 
almak için şu belirtilere dikkat etmek 
gerekiyor:

Elde veya bir vücut yarımında 
titreme.

 Hareketlerin yavaşlaması 
(Bradikinezi), yürürken ayakları 
sürüyerek, küçük adımlarla yürümek

El yazısında harflerin küçülmesi, 

kelimeleri birbirine daha yakın ve 
karışık hale gelmesi.

Öne eğik durma ya da yürürken 
kolları sallamama.

Normalden daha hızlı veya alçak 
sesle konuşmak, konuşurken cümleler 
arasında durmamak, konuşmaya 
başlamadan önce tereddüt etmek, 
konuşurken el hareketlerinin, yüz 
hareketlerinin azalarak konuşmanın 
monotonlaşması. 

Koku alma yeteneğinin azalması.
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Heyecan ya da korku anında 
yaşanan el, ayak titremesine 
benzemiyor, Parkinson 
hastalığındaki titreme. 
Parkinson’un ilerleyen 
aşamalarında hasta, yardım 
almaksızın yemek yiyemez, 
kaşık tutamaz, gömleğini 
ilikleyemez hale geliyor. Sayısı 
her geçen gün artan hastalık 
için Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Uzmanı Doç. Dr. Akın Akakın 
“Yine de her titreme Parkinson 
belirtisi değildir” diyor.

Hasta günlük işlerini yaparken zorlanır. 
Yemek yerken, bir tarafa dönerken, 
yavaşlama söz konusudur ve bunlar 
güçlükle yapılır. Hastalığın ilerleyen 
aşamalarında hasta kendi başına en 
ufak işi bile yapamaz hale gelebilir. 
Yardım almaksızın yemek yiyemez, 
kaşık tutamaz, gömleğini ilikleyemez. 

Peki, her titreme Parkinson’u mu 
işaret eder?

Tabii ki her titreme Parkinson 
belirtisi değil. Ağır kaldırdıktan ya da 
ellerinizi yoğun olarak kullandığınız bir 
iş sonrasında veya aldığınız bir ilacın 
yan etkisi olarak elleriniz normalden 

daha fazla titreyebilir. Bu aktivitelerin 
yanında yoğun heyecan ve sinir 
hali de titremeye neden olabilir. Bu 
durum Parkinson ile sıkça karışır; fakat 
Parkinson hastalığında eller dinlenir 
vaziyetteyken de titreme yaşanır.

Parkinson hastalığının yaşla 
bağlantısı var mıdır? 

Parkinson, daha çok ileri yaşlarda 
ortaya çıkmakla birlikte genç 
yetişkinlerde de görülebiliyor. 
Genellikle 50 yaşından sonra 
kendini belli eden hastalığın 
erkeklerde görülme sıklığı kadınlara 
oranla biraz daha fazla. 2030’lu 

PARKİNSON’DA DA ERKEN TANI ÖNEMLİ

yıllara doğru dünya üzerindeki 
Parkinson hastalığının popülasyonu 
günümüzdekinden iki kat fazla olacak. 
Yapılan araştırmalarla hasta sayısının 
8.7- 9.3 milyona kadar ulaşması 
bekleniyor. 

Hayat kalitesini oldukça düşüren bu 
hastalığın tedavisi var mı?

Başlangıçta tek taraflı belirtilerle 
kendini belli eden Parkinson, sonra 
tüm vücuda yayılıyor. Belirtilerin 
şiddeti her hastada farklılık gösteriyor. 
İş bu raddeye gelmeden mutlaka 
uzman bir hekime başvurulması 
gerekiyor. Parkinson hastalarında, 
az çalışan, “beyin hücresi topluluğu” 
ya da “çekirdek” adı verilen yapıların 
uygun seviyede çalışması sağlanarak 
hastalığın birçok belirtisi düzeltilebilir.  
Hekiminin kontrolünde ilaç tedavisine 
cevap vermeyen hastalar için en 
etkili yöntemlerden biri ise “beyin 
pili”. Bu yöntem 25 yılı aşkın süredir 
tüm dünyada uygulanıyor. Derin 
Beyin Stimülasyonu tedavisi Beyin 
Pili Cerrahisi olarak da halk arasında 
bilinen; Parkinson, Distoni ve Esansiyel 
Tremor tedavilerinde yaygın olarak 
kullanılan bir tedavi metodu. Dünya 
genelinde her yıl yaklaşık 10 bin 
hastaya beyin pili takılıyor, başarı oranı 
yüzde 60-70’leri buluyor. Yardımsız 
en basit işleri bile yapamayan 
hastalar; ameliyat sonrasında süratle 
toparlanmaya başlıyor. l



Bazen bir sevgiliye doğum 
günü hediyesi bazen de 
çocuğun yaz tatili arkadaşı 

olarak aileye giren evcil hayvanlar, 
biten ilişki ya da tatilin ardından 
eskimiş bir eşya gibi kapı önüne 
koyuluyor. Hem de bu sadık dostların 
fiziksel ve psikolojik sağlığı hiç 
umursanmadan… Üstelik bir yandan 
bu tutumu eleştirirken bir yandan da 
kendimize haklı gerekçeler bulup biz 
de aynı suçu işleyebiliyoruz. 

İşte bunun içindir evimize bir canı 
davet ederken onun da evin bir bireyi 

olacağını ve yuvamızın ona da yuva 
olacağını unutmamamız gerekiyor. 
Belki bir arkadaşınızda, komşunuzda 
görüp sevimli bulduğunuz, uzaktan 
da bakımının kolay olduğunu 
düşündüğünüz evcil hayvanları 
sahiplenmeden önce oturup etraflıca 
düşünmeliyiz. Bu geçici bir heves 
mi, yoksa gerçekten onları çok 
mu seviyoruz? Ya da milyonlarca 
takipçisi olan bir sosyal medya 
fenomeni olmak için bu hayvanları 
kullanmak niyetinde miyiz? 

Amaç her ne ise de büyük 
sorumluluk gerektiren durum 
hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? 
Bu soruların cevabını kendimize 

vermeden bu yola çıkmamamız hem 
bizim hem de bizim evimizi kendi evi 
bilen hayvanlar için oldukça önemli.

Evcil hayvanlar nasıl beslenirler, 
nelere ihtiyaç duyarlar, ne kadar süre 
yalnız kalamazlar, tatile gittiğimizde 
nereye bırakabiliriz, pansiyon 
ücretleri ekonomimizi ne oranda 
sarsar? Ya da aşı, kısırlaştırma, 
mama veya hastalandığında tedavi 
masrafları hakkında bilgimiz var mı?

Bunun yanında kolay olmayan 
eğitimleri için harcanacak zamanı, 
bu süre boyunca evde kırılan ya da 
çizilen eşyaları gözden çıkarmaya 
hazır olmamız da lazım. Tabii, bir de 
apartmanda yaşıyorsak hem yönetim 

DENİZ KARA

Hayatta seçim şansı olmayan canlılardandır evcil hayvanlar. Ne yaşayacağı yuvasını ne de dost 
bileceği insanı tercih edemez. Bu sebeple her an terk edilip yalnızlığı ile bir başına bırakılabilir. 
Onları sokaklarda ölümle yüz yüze getirmemek için sahiplenmeden önce çok düşünmek gerekiyor.

Onları 
sokağa terk 

etmeyin
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hem de komşulardan gelebilecek 
şikâyetleri nasıl karşılayacağımızı da 
bilmemiz gerekiyor. Her an kapımız 
“susturun artık şu köpeği” ya da 
“kedinizin sesinden uyuyamıyoruz” 
yakınmaları ile çalınabilir. Bu 
yakınmalar her zaman bu kadar 
masum da kalmaz. Hayvanlara karşı 
nefreti, işkence boyutuna taşıyan, 
hatta canice davranan komşular ile 
mücadele etmek zorunda kalabiliriz. 
Tıpkı geçen haftalarda Bozburun’da 
yaşanan köpek cinayetleri gibi. Domuz 
zehri enjekte ettiği tavukları, köpekleri 
ile birlikte yaşayan komşusunun 
bahçesine atan ve iki köpeğin 
ölümüne bilinçli bir şekilde neden 
olan şahıs gibi “komşulara” denk 
gelme olasılığımız da var.

Ama “ben bu maddi ve manevi 
sorumluluğun fazlasıyla farkındayım 
ve hayvanları çok seviyorum, bu 
kıymetli canlara, iyi günde, kötü 
günde, hastalıkta, sağlıkta, varlıkta, 
yoklukta çocuğum gibi bakacağım” 
diyorsak onlar barınaklarda bizleri 
bekliyor. 

Belki de onlardan birine evimizin 
kapısını açmakla hayatımızın en büyük 
dostluğunu başlatacağız. Sabah, 
akşam yürüyüşünde yanımızda, 
canımız sıkkın olduğunda ayağımızın 
hemen dibinde bulacağız bu yeni 
dostumuzu... O yumuşacık tüylerinin 
arasından atan kalbi bizim kalp 
atışlarımıza karışacak. 

Uzun lafın kısası onların yaşam 
alanlarına ortak olup, doğal 
ortamlarından ayıran da onları 
evcilleştirip kendimize bağımlı bırakan 
da bizleriz. 

Bununla da yetinmeyip bizlere 
muhtaç olan bu canları bir çırpıda 
sokağa, ölüme terk edip, kent 
yaşamına uyum sağlamalarını, 
bekleyen yine bizleriz. Bu sebeple, 
havaların soğuduğu şu günlerde 
sokaklarda açlığa, susuzluğa, 
hatta donarak ölüme terk edilmiş 
hayvanlara yardım etmek kent 
insanının boynunun borcudur. l

Havaların soğumaya 
başlamasıyla birlikte vücut 

ısılarını korumak ve yemek 
bulmak için her zamankinden 
fazla enerji harcaması gereken 
hayvanlara yardım ederek 
hayatlarını kurtarmak için basit 
önlemler almanız yeterli. Bunlar 
neler mi? 

l Büyük bir pet şişeyi 
yarıya keserek iş görecek bir 
su kabı yapabilirsiniz. Kaba 
sıcak su koyarak daha uzun 
süre içilebilir halde kalmasını 
sağlayabilirsiniz.

l Yine plastik büyükçe bir 
şişeyi ikiye keserek işlevsel 
yemek kapları yapabilirsiniz. 
Evdeki artan yemekleri çöpe 
atmaktansa ayrı bir poşette 
biriktirip, çöp tenekesinden 

uzak ve arabaların park etmediği 
bir bölgeye yerleştirebilirsiniz. 
Mama alamıyorsanız, bir parça 
kemikle beraber pişireceğiniz 
makarna sokak hayvanlarına 
fazlaca yarar sağlar. 

l Hayvanlara bozuk yemek 
vermemeye dikkat edin. Soğuk 
havalarda direnci azalan 
hayvanlar için bir ishal vakası 
bile ölümcül olabilir.

l Sonrasında da sizinle 
kalma garantisi veremiyorsanız, 
sokaktaki hayvanları 
eve almayın. Onlar için 
sokağınızdaki uygun bir alana 
küçük bir ev veya kulübe 
yapabilirsiniz. Unutmayın, 
içine koyacağınız yumuşak bir 
battaniye onları donmaktan 
kurtaracaktır.

PATİSİNDEN TUTMAYA NE DERSİN?
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Dünyada 700’ün üzerinde sanal para birimi var. Bunlardan en geçerlisi ve en yaygını ise Bitcoin. 
Blok zincir teknolojisi ile kullanıma giren Bitcoin’in öyle bir altyapısı var ki, gelecekte e-ticaret, 

sanat, finans ve pek çok alanda sözünün geçmesi bekleniyor.

Dünya serüvenine devam 
ederken, değişim her solukta 
kendine rol çalıyor. Teknoloji ise 

bu değişimi süslüyor ve gözler önüne 
sunuyor. Bunu o kadar başarılı yapıyor 
ki, tabulaşmış tanımlamalarımız bir 
anda yok oluyor. 

Nasıl mı?
En basiti para birimlerimiz değişiyor. 

Yatırım araçları, evler, arabalarken artık 
kripto para dünyası oluşuyor. Bunun 
en popüleri ise blok zincir teknolojisi; 
yani tüm dünyanın gözlerini çevirdiği 
Bitcoin, kripto paranın arkasındaki 
teknoloji yapısı. Bu öyle bir altyapı ki 5 

ile 10 yıllık dönemde e-ticaret, sanat, 
finans ve daha birçok alandaki zemini 
taşıyacağı öngörülüyor.

700 SANAL PARA BİRİMİ

İlk olarak 2008 yılında Satoshi 
Nakamoto adını kullanan ancak 
gerçek kimliği bilinmeyen kişi veya 
kişiler tarafından yayınlanan bir 
makale ile bitcoin sanal para birimi ve 
altında yatan blok zinciri teknolojisi 
hayatımıza girdi. 2009 yılında ilk 
bitcoin döviz kuru yayınlandı. Son 
birkaç yıl içinde ise blok zincir 
teknolojisi ile yapılabilecek işlemlerin 
geliştirilmesi için dünya çapında 
birçok hükümet, bakanlıklar, finans ve 

teknoloji kuruluşları tarafından yüksek 
çapta Ar-Ge, test ve pilot çalışmalarına 
başlandı. Günümüzde dünya üzerinde 
700’ün üzerinde sanal para birimi ve 
bu para birimlerinin işlemlerinin yer 
aldığı yüzlerce blok zinciri altyapısı 
bulunuyor.

Bitcoin genel tanımı ile dijital 
ortamdaki işlemleri açık ve güvenli 
bir yazılımla kayıt altına alan bir kayıt 
defteri. Bu kayıt defteri kendi veri 
tabanı kopyasına sahip olduğu bir 
düğüm ağı tarafından yönetiliyor. 

Teknolojik analizine 
dokunduğumuzda ise karşımıza 
basit bir algoritma çıkıyor. Temelinde 
ise yeni nesil bir işlem doğrulama 
mekanizması. 

Bitcoini biliyor musunuz?

AYBALA ÇAKIR*

Sayı: 19 Tarih: 25 Aralık-25 Ocak 2018



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 83Sayı: 19 Tarih: 25 Aralık-25 Ocak 2018

Bu mekanizmanın yönetimi olan 
düğüm, ağa bağlı bir bilgisayar 
veya sunucu. Bir düğüm ağa ilk 
kez bağlandığında, blok zinciri veri 
tabanının tam kopyasını yüklüyor. 

ŞEFFAF ERİŞİM

Zincirde kabul görmüş her işlem 
blok adını alıyor. Bu blok tüm 
katılımcılar tarafından onay alırsa, 
zincirdeki mevcut dizilimin sonuna 
ekleniyor. Ancak katılımcılar 
onaylamada mutabık kalamazsa bu 
kayıt gerçekleştirilmiyor. Diğer bir 
durum ise kişi zincirdeki bloğunu 
çekerse, zincirin yeni sürümüne bunu 
bildiren bir notla bildiriyor.

Bu teknolojinin asıl heyecan yaratan 
yönü ise katılımcıların hepsinde 
zincirin bir kopyasının bulunması, tüm 
katılımcıların zincire şeffaf bir biçimde 
erişmeleri ve kayıtların merkezi bir veri 
tabanına ihtiyaç olmadan ağdaki tüm 
düğümlerde saklanması. Böylelikle 
yüksek güvenilirlik sunuyor. Dolayısı ile 
saldırılar yalnızca bir bölgeyi etkilese 
de, dünyanın diğer bölgelerinde 
ticaret devam ettiği için toparlaması 
güç olmuyor. 

Bunun yanı sıra ağda meydana 
gelen herhangi bir değişikliğin 
birden fazla bilgisayardan gelecek 
onayla gerçekleşmesi gerekiyor ki 
bu da güvenlik açısından önemli 
bir avantaj sağlıyor. Diğer yandan, 
en büyük vaatlerinden biri, zincirde 
yer alan kayıtların değişmezliği. Bu 
nedenle, mutabakat yoluyla zincire 
eklenmiş ve üzerinden zaman geçmiş 
olan blokların kötü niyetli kişilerce 
manipüle edilmesi pratikte imkânsıza 
yakın hale gelmiş oluyor.

Peki, ya bu sanal 
para biriminin taşıdığı 
olumsuzluk... En büyük 
dezavantajı sistemin 
yavaş işlemesi. 
Bir blok zincirin 
üzerine inşa edilen 
her uygulama, her 
değişiklik yapıldığında 

bu blok zincirin tüm geçmişinin tekrar 
işlenmesi anlamına geliyor. Bir diğeri 
ise blok zinciri altyapılarının güvenliği 
ve mevcut düzenlemelerle uyumu 
konusunda ülke ve sektörlerde bir 
standart bulunmuyor. Uygulamada bu 
unsurun dikkate alınması gerekiyor. 
ABD, Kanada, İngiltere, İsveç, 

Fransa, Japonya, Avustralya ve 
yakın zamanda da Rusya, 

altyapılarla ilgili çeşitli 
tanıma, düzenleme 

ve test faaliyetleri 
yürütüldüğünü 
açıklasa da henüz 
dünya genelinde 
yaygın ve kabul 
gören bir platform 

söz konusu değil.

Avantajları ve dezavantajları ile 
gözler bu yeni teknoloji üzerinde. 
Öyle ki IBM, Microsoft, Apple, Novartis 
ve farklı sektörlerden birçok devin 
Blok Zincirlerine katılması bekleniyor. 
2020’li yılların ortasına gelindiğinde 
küresel gayrisafi milli hasılanın önemli 
bir kısmının blok zinciri üzerinden 
geçeceğini öngörüyor.

Birçok öngörü ile birlikte bu 
yeni oluşumun adından daha çok 
bahsettireceği kaçınılmaz gerçek. 
Umarım teknolojiyi güzellikleri ve 
sağladıkları yararlarıyla hayatımıza 
adapte edebilir, gelişime açık 
olabiliriz. l

*Pamukkale Üniversitesi Mekatronik 
Mühendisliği, 4. sınıf öğrencisi

Bugün için 
güvenli görülen 
bitcoinin 
en büyük 
dezavantajı 
sistemin yavaş 
işlemesi.
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SPORDA 
DOPİNG DİPLOMASİSİ

2017’nin son günlerine girerken sporun gündemine yine doping damga vurdu. Bisiklet ve kış 
sporlarında yaşanan iki gelişme sporcuların ahlakı ve dopingle mücadelede yaşanan perde 

arkası gelişmeleri hakkında tartışmaları beraberinde getirdi.

Chris Froome
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Doping sporun en büyük baş 
belaları arasında. Özellikle 
dayanıklılık ve yüksek 

performansın belirleyici olduğu 
bireysel olarak yapılan sporlar doping 
kabusu ile sık sık karşı karşıya geliyor. 
Son yıllarda ABD ve Rusya arasında 
yaşanan çekişme ile uluslararası 
siyaset alanına da taşınan doping 
tartışmaları 2017’nin son günlerine 
de damga vurdu. Spor dünyasında 
en büyük gürültüyü koparan olay 
Britanyalı bisikletçi Chris Froome’un 
doping yaptığının belirlenmesiydi. 

Aralığın ortasında basına yansıyan 
olay, eylül ayı içindeki İspanya Bisiklet 
Turu sırasında gerçekleşti. Ancak bu 
olay alışılagelmiş doping vakalarından 
biraz daha farklıydı. İddiaya göre 
Froome 6 ve 7 Eylül’deki etaplar 
sırasında Salbutamol simli astım ilacını 
kullanmıştı ve bu ilacın vücuttaki 
miktarı belirlenen sınırın neredeyse 
iki katıydı. Astım tedavisinde sık sık 
kullanılan bir ilaç olan Salbutamol 
temel olarak bir performans artırma 
işlevine sahip değil. Ancak belli bir 
miktarın üzerinde alındığında, özellikle 
yüksek irtifalarda yapılan yol bisikleti 
gibi sporlarda sporcuların nefes ve 
akciğer kapasitesini önemli ölçüde 
artırma özelliğine sahip. 

Öte yandan olayın ortaya çıkmasının 
ardından Britanya basınında ilacın 
kullanım amacına yönelik tartışmalar 
başladı. Uluslararası alanda çok sayıda 
sporcu dopingle yakalandıktan sonra 
kullandıkları ilaçları astım hastalıkları 
sebebiyle tercih ettiklerini söylüyor. 
Bir anlamda bahane gibi görünse de 
Froome olayından sonra görüşüne 
başvurulan çok sayıda uzman yüksek 
irtifada yarışan sporcuların astıma 

yakalanma ihtimalinin yüksek olduğu 
fikrinde. Bu açıklamalar Froome’u 
aklamak niyeti taşımasa da olayı hayli 
içinden çıkılmaz hale getiriyor. Bunun 
sebebi biraz Froome ve adına yarıştığı 
Sky Sports hakkında uzun süredir 
devam eden dedikodular ve bisikletin 
dopingle olan kara tarihi.

LANCE’IN İZLERİ

Kenya doğumlu olan ve çocukluğu 
Afrika kıtasında geçen Froome, henüz 
küçük yaşta tanıştığı bisiklete olan 
yeteneğini kısa sürede göstermişti. 
Ancak çocukluğu boyunca yakalandığı 
hastalıklar bedenini zayıf düşürmüştü 
ve büyük ölçüde dayanıklılığa dayalı 
bir spor olan bisiklette belli bir 
seviyeye kadar gelse de Sky takımına 
geldiğinde bugün olduğu kadar 
büyük bir bisikletçi olacağına kimse 
inanmıyordu.

Avrupa’nın en büyük medya 
holdinglerinden Sky İngilizlerin 
tarihsel olarak pek de ilgi göstermediği 
bisiklet sporuna yatırım yapma kararı 
aldığında bisiklet camiası henüz ➦

MAVİ GÜN

Froome’un kontrollerden temiz çıkması hakkındaki kuşkuları azaltmadı.

Lance Armstrong’un 
yıllar sonra doping 
yaptığının anlaşılması 
bisiklete büyük darbe 
vurmuştu.
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➥ Lance Armstorng’un yaşattığı doping 
şokunu yeni atlatıyordu. Reytinglerin 
ve ilginin artık hiçbir zaman eskisi gibi 
olmayacağı düşünülen bir ortamda 
bisiklete yatırım yapan Sky önce 
Bradley Wiggins’le Fransa Bisiklet 
Turu’nu kazanarak Britanya’ya tarihi bir 
başarı kazandırdı. 

Bu yarış sırasında Sky’da Wiggins’in 
yardımcısı olarak yer alan Froome, 
geçmişe göre çok farklı bir profil 
çiziyordu. Wiggins’e Fransa’nın zorlu 
yokuşlarında yardımcı olmak için 
görevlendirilse de performansıyla 
zaman zaman takım arkadaşından 
daha iyi yokuş performansları 
gösterecek ve ilerleyen yıllarda bu 
turun en büyük favorilerinden biri 

olacağını ortaya koyacaktı. Sky veri 
ve teknolojiye dayanan çalışma 
yöntemleri ile bisikletin geleneksel 
yapısına göre fazlasıyla sıra dışı yollar 
izleyerek bisikletçilerini geliştiriyordu. 
Her ne kadar geleneksel bisiklet 
camiası tarafından tepki görse de bu 
durumun kurallar ve etiğe aykırı bir 
yönü yoktu. 

O zamanlar Froome’daki bu ani 
gelişim de Sky’ın yöntemlerine 
bağlanmıştı. Froome sonraki beş yılda 
tam 4 kez Fransa Bisiklet Turu’nu 
kazanarak adını bisiklet tarihine 
yazdırırken bir anlamda Lance 
Armstrong’dan sonra ivme kaybeden 
tekerlerin yeniden hızlı dönmeye 
başlamasına olanak tanıyordu.

Ancak herkes Froome’a böylesi 
sempatiyle bakmıyordu. Hele daha 
önce bu sporda esamesi okunmayan 
İngilizlerin yolları domine etmesinden 
usanan İtalyan ve Fransız medyası 
Sky’ın yöntemlerini ve doping 
şüphelerini sıklıkla dile getiriyordu. 
Bisiklet seyircileri de Froome ve 
Sky’a pek sempatiyle bakmıyorlardı. 
Fransa’daki yokuş etaplarında 
yol etrafına toplanan seyirciler 
sık sık Froome’u dopingle itham 
eden pankartlarını gösteriyorlardı. 
Armstorng vakasından sonra her 
başarıya kuşku ile bakmayı alışkanlık 
haline getiren bisiklet dünyası için 
Froome’un yarış performanslarını 
incelemek de alışıldık bir hal almıştı. 
Pedala uyguladığı güçten dik yokuşları 
çıkma hızına kadar çok sayıda veri 
basın ve internette düzenli olarak yer 
alıyordu.

Ancak tüm bu bilinenlerin dışında 
işin başka bir ilginç yanı, doping 
numuneleri için savunması 20 
Eylül’de alınan Froome’la ilgili 
haberlerin ortaya çıkmasının Aralık 
ayını bulmasıydı. Olayı ortaya çıkaran 
Le Monde gazetesi, haberi Sky’ın 
basın açıklamasının hemen ardından 
yayına verince, durumun kontrollü bir 
ifşa politikasının ve kriz yönetiminin 
parçası olduğuna dair kuşkular da 
iyice arttı. Burada kuşkuları artıran en 
önemli nokta ise Salbutamol isimli 
ilacın yüksek irtifada performans 
artırma özelliğinin dışında aynı 
zamanda daha geniş çaplı doping 
maddelerini maskeleyebilme özelliği. 

Dolayısı ile Uluslararası Bisiklet 
Birliği (UCI) ve Sky arasında gizli 
anlaşma olabileceği ve küçük çaplı 
bir ceza ile Froome’un kurtarılarak 
önümüzdeki yıl yapılacak büyük turları 
kaçırmamasının sağlanacağı iddiaları 
da yüksek sesle dile getiriliyor.

RUSYA’YA DOPİNG SUÇLAMASI

Bisiklettekine benzer bir 
gelişme de Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi’nde (IOC) yaşandı. 

Wiggins ve Froome arasındaki 
çekişme spor gündemine 
damgasını vurmuştu.
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Geçtiğimiz iki yıl boyunca Rusya’yı 
sporcularına organize bir şekilde 
doping uygulamakla suçlayan 
IOC, önümüzdeki yıl yapılacak Kış 
Olimpiyatları’na Rus sporcuların Rusya 
bayrağı altında katılamayacağını 
açıkladı. Söz konusu sporcular IOC 
bayrağı altında müsabakalarda yer 
alabilecek. Bu sembolik anlamda 
büyük bir ceza gibi görünse de 
aslında teknik olarak hiçbir anlam 
ifade etmiyor. Dopinge bulaştığı iddia 
edilen tüm sporcular önümüzdeki 
yıl Kış Olimpiyatları’nda kendilerini 
gösterebilecek. 

Kararın açıklanmasından birkaç 
hafta önce Rusya’nın iki yıl boyunca 
reddettiği bütün suçlamaları kabul 
etmesi ve Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in verilen cezayı 
kabul ettiklerini açıklaması da perde 
arkasında yapılan pazarlıkların spor 
etiği ve dopingle mücadele 
meselesinin çok dışında 
geliştiği izlenimi 
uyandırdı.

İnternet üzerinden 
dizi ve belgesel içeriği 
üreten ABD tabanlı 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kış Olimpiyatları’na katılan sporcularla birlikte...

Maria Sharapova

Netflix isimli platformda yayımlanan 
Icarus isimli belgesel de doping 
ve spordaki güç mücadelesinin 
uluslararası siyaset alanında önemli 
bir ayak olduğunu kanıtlar nitelikteydi. 
ABD’li amatör bir sporcunun 
performans artırmak için Rusya’da 
bulduğu bağlantıların anlatıldığı 
belgesel, sporda dopingin iç yüzünü 
anlatmakta ne kadar başarılıysa, 
Rusya’nın dopingle olan organize 
ilişkisini ifşa etme konusunda o denli 

açıktı. Belgesel, öyle bir zamanda 
yayına girdi ki, özellikle Kremlin’in 
spordaki Batı dominasyonuna vurgu 
yaptığı açıklamaları bertaraf eder bir 
nitelik kazandı.

Konuya sporcular açısından 
yaklaşırsak, doping suçlaması ile karşı 
karşıya kalan sporcuların psikolojisi 
de işin arka planındaki pazarlıklardan 
haberdar oldukları yönünde. Tıpkı 
Froome gibi doping yaptığı tespit 
edilen ve kısa süre önce cezası biterek 
kortlara dönen Rus sporcu Maria 
Sharapova’nın doping suçlaması için 
savunma yaptığı dönemde sosyal 
medya paylaşımlarında oldukça mutlu 
bir görüntü çizdiğinin ortaya çıkması 
da sporcuların dopinge bakışını ortaya 
koyar nitelikte.

Spor dünyasında, özellikle de 
bireysel sporlarda dopingle 

yakalanan herkesin söylemek 
istediği, ama söyleyemediği, 
aslında herkesin doping yaptığı 
ve kimilerinin yakalandığı 
kimilerinin ise yakalanmadan 

“temiz sporcu etiketi ile saygın 
bir kariyer edindiği” gerçeği bakalım 
daha ne kadar gizli kalacak? l



Camdan kafamızı çıkarıp 2018’e 
merhaba derken içimizi bir üşüme 

kaplar. Malum ay ocak, küresel 
ısınmayı zaman zaman iliklerimize 

kadar hissetsek de prensipler gereği 
kış mevsimindeyiz. Üşümenin en 
güzel yanı şık bir şekilde üşüyor 

olabilmek… Bunu nasıl yaparız? 
Güzel mantolar, eğlenceli 

kürkler alırız, bakmalara 
doyamayız, kız olmanın 
avantajlarından yararlanırız. 
Peki, bu sene neler alabiliriz, 

neler giyebiliriz?

Bir kürkünüz 
olsun elbette, 

ama sahte

Her kışın yıldızı kürklerdir, çünkü 
mutlaka istediğiniz tarza uygun 

bir şey bulabilirsiniz. Jean-sneaker 
üstüne renkli ve spor-şık kürkleri günlük 

hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz, 
akşam da topuklularla birleştirip başka 
bir forma büründürebilirsiniz. Ben 
klasikten yanayım diyenler için de koyu 
kahverengi bir kürk her zaman her 
yerde işinizi görür; hem siyah kadar 
keskin ve soğuk durmayacak hem 
de daha pastel ve daha kaliteli 
görünecek, bu da çoğu zaman 
hayat kurtaracaktır. Hayvanları çok 
sevdiğimiz için de her zaman suni 
kürkleri tercih ediyor ve böylece 
çeşitlendirebiliyoruz. l

Kışın yıldızı
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ALAZ CEREN GÖNÜLLÜ
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Kırmızının cazibesinden daha önce 
bahsetmiştik; tekrar hatırlamakta 

fayda var. Sıcak renkleri görmek sıcak 
çikolata içmek etkisi yaratabilir kışın, o 
yüzden kan kırmızı bir manto yeni yıl 
ruhu henüz geçmemişken modunuzu 
yükseltebilir. Küçük bir tavsiye; kırmızıyı 
frapan olmaktan kurtarmak için pastel 
renklerle bir araya getirmek çok daha 
risksiz olacaktır. l

Ve geldik 2018’in yıldızına… Yeni yılın rengi ultra violet seçildi 
yani morötesi. Bu renk seçilirken içinde olduğumuz dönemin 

değişkenliği ve tahmin edilemez oluşu da düşünülmüş. Bu yüzden 
günümüzle uyumlu ve aynı zamanda da sonsuz ufuk çizgisini de 
sembolize ediyormuş. Mor aynı zamanda en yüksek auranın da 
rengidir, bilgelik ve farkındalığın rengi olan mor enerjimizi hep 
yüksek tutmaya yarayacaktır. O zaman morötesini kıyafetlerimize 
taşımamak ve mor-lila bir manto edinmemek için hiçbir sebep 
göremiyoruz! Ultra violet şimdiden 2018’e şans getirsin ve tüm 
güzel anlamlarını yeni yılla birlikte ruhunuza da yansıtsın… l

Rahatlık söz konusu olduğunda 
bu sezon en çok gördüğümüz ve 

göreceğimiz “puffer jacket” nam-ı 
değer şişme montlar olacaktır. Özellikle 
kendinden atkılı ve genelde oversize 
olarak karşımıza çıkan modeller kendinizi 
rahat ve sıcacık hissetmek istediğinizde 
yardımınıza koşacaktır. Bu montları alırken 
üstünüze oturan bir beden almamaya 
özen göstermeniz de tavsiyemiz. l

Şişme montlar

Kırmızının cazibesi
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Profil uzmanlarına, çoğu kez 
Hollywood yapımı seri katilleri 
konu alan dizilerde, filmlerde 

rastlarız. Genellikle zekâlarına hayran 
kaldığımız bu karakterler, cinayetlere 
dair ufak birkaç ipucundan yola çıkar, 
katilin yemek alışkanlığından cinsel 
tercihine, mesleğinden giyim tarzına 
neredeyse her şeyi söyler ve tutturur 
da. Peki, bu ne denli doğrudur? Böyle 
insanlar gerçekte de var mıdır? İşte 
Netflix yapımı Mindhunter, davranış 
bilimi uzmanlığı, yani kriminal 
profilciliğin hikâyesini konu alıyor. Nasıl 
başladığını, nereden çıktığını anlatıyor.  
Üstelik senaryo sadece kurgudan ibaret 
değil, büyük kısmı gerçek gidişata 
dayanıyor. 

Dizideki idealist karakter Holden Ford,  
aslında John Douglas adlı gerçek bir FBI 
ajanından esinlenilerek oluşturulmuş. 
John Douglas, dizinin de baz aldığı 
“Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial 
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Tam bir kış dizisiÖnümüz kar kış... İnsan bu 
havada mümkünse evden 
çıkmamak istiyor. En güzeli 
de, dışarıda kar yağarken, 
kanepeye uzanıp, battaniye 
altında keyifle bir dizi veya 
film seyretmek. Mindhunter 
dizisi, işte böyle bir fırsata 
sahip olanlar için, tam da 
atmosfere uygun. 70’li 
yıllardaki FBI’ın içeriden bir 
gözle anlatıldığı dizi, akla 
gelenin aksine pek de polisiye 
sayılmaz. FBI’da profilciliğin 
nasıl oluştuğunu gözler önüne 
seren Mindhunter, gerçek 
karakterlerden esinlenilen 
iki dedektifin hikâyesi    
üzerinden gidiyor. 

DENİZ YAVAŞOĞULLARI
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Crime Unit” isimli kitabın yazarlarından 
biri. Daha doğrusu kitabın hikâyesi 
John Douglas’ın hayatına dayanıyor, 
onu daha cezbedici bir hale çevirip 
yazıya dökme işi ise Mark Olsen’a 
ait. Kitap, Douglas ve dizideki diğer 
karakter Bill Tench’in esinlenildiği 
Robert Ressler’ın FBI’daki direnişini 
anlatıyor. Direniş tabirini kullandığım 
bu olay, diziyi izleyince anlayacağınız 
cinsten. Hikâyede görüyoruz ki, birimin 
dikkate alınmasının altında ciddi bir 
direniş inadı yatıyor. Belki de genç 
ajan Ford’un, yani gerçekteki ismiyle 
John Douglas’ın ısrarcılığı ve idealistliği 
olmasa, pek çok seri katil hâlâ 
yakalanamamış olacaktı.

ARDIŞIK CİNAYETLERİN İZİNDE

Konuyu biraz daha açalım. Holden 
Ford, New York’ta doğmuş, ancak 
kasabalı imajı veren genç idealist bir 

FBI ajanıdır. Suçlu psikolojisi, rehin 
alma durumlarında ne yapılır, ne edilir 
meseleleri üzerinde çalışmalar yapar, 
polis akademisinde bu konuda dersler 
verir. Bir gün benzer bir ünitede 
çalışmalar yapan, ancak kendisinden 
yaşça büyük Bill Tench’in dersine denk 
gelir. Anlattıkları ilgisini çeker, ilerleyen 
zamanda onun asistanı olur. 

İkili, ülkenin çeşitli bölgelerindeki 
polis merkezlerine eğitime giderler. 
Bu sebeple gittikleri bir kasabada, 
onlara bölgede işlenen vahşi bir 
cinayetin fotoğrafları gösterilir ve 
yardım istenir. Ford, bu noktada ne 
kadar yetersiz olduklarını görmüştür 
ve bu olay onu harekete geçmeye iten 
güç olur. Hırsızlık veya bariz bir neden 
içermeyen vahşi cinayetlerin neden 
işlendiği hakkında en ufak bir fikirleri 
olmadığının farkındadır artık. 

Ne olup bittiğini öğrenmek için ise 
aklına bir fikir gelir. Bu tarz cinayetler 



işleyen katillerle bire bir görüşmeler 
yapacaktır! O zamanlar  “seri cinayet” 
tabiri henüz yoktur, Ford onlara bir 
isim verir; “ardışık cinayetler”. Ford’un 
ilk göreceği kişi Ed Kemper adlı bir seri 
katil olacaktır. Bu görüşme FBI’dan 
gizli yapılır. Durum bir süre sonra 
ortaya çıktığında ise adeta kıyamet 
kopar, çünkü bu fikir 70’li yılların 
FBI’ı için birimin adını karalayacak, 
izin verilemez bir durumdur. Ancak 
zamanla, Ford ve Tench’in katillerle 
görüşmeler üzerine edindikleri 
çözümlemeler, pek çok cinayet failinin 
bulunmasına ışık tutar. Sonunda alımlı 
bir akademisyeni de yanlarına alıp, 
merkezin bodrum katında, çalışmaları 
gizlice yürütmek için izin koparırlar. 
Böylece polisliğin belki de en ilgi 
çekici alanı, profillemenin temelleri 
Amerika’da atılmış olur. 

ARKIN GELİŞİN’İN HİKÂYESİ

Profilciliğin hikâyesi Amerika’da böyle 
başlıyor. Türkiye’de ise hâlâ böyle 
bir birim yok. Ancak bir kişi var, 
Arkın Gelişin. Profil uzmanı 
Gelişin Almanya’da suçlu 
psikolojisi okumuş. 
Alanında uzman olan 
Gelişin, aynı zamanda 
polisiye yazarı. Altı 
kişinin katili Olaf 
Dätter, dört fahişeyi 
öldüren Frank Gust, beş 
kişinin katili Steve Wright, 
29 ispatlanmış kurbanı 
olan Stephan Letter, bire bir 
görüştüğü seri katillerden bazıları. Onun 
dışında, 70’lerin ünlü seri katili Ted 
Bundy’nin okul arkadaşı ile görüşme 
fırsatı da bulmuş. 

Almanya ve Amerika’da pek çok 
seri katil dosyası üzerinde çalışmış 
olan Arkın Gelişin Türkiye’de de 
bir vakaya bakmış. Ankara Emniyet 
Müdürlüğü’nün kendisine ulaşması 
üzerine firari bir sanık olan Ali Kaya 
adına bir profilleme yapmış. Ankara 
Emniyeti ile çalışmaya başladıktan bir 
hafta sonra Ali Kaya yakalanmış.

Profilcilik 
denildiğinde, akla 
gelecek, örnek 
sunacak çokça hikâye 
var. Ancak bunlardan 
en ilginçlerinden biri, 
belki de Rusya’nın 
ünlü seri katili 
Andrei Chikatilo’nun 
yakalanması 
hikâyesinde yer 
alıyor. 1978-1990 
yılları arasında 50 
küsur kişiyi öldüren 
Chikatilo’nun 
kurbanları, genellikle 
kız çocukları ve kadınlardı. Andrei 
Chikatilo tahmin edileceğinin aksine 
evliydi ve bir kız çocuğu babası, 
Rostov Üniversitesi’nden mezun bir 
edebiyat öğretmeniydi. Gerçi cinsel 
taciz suçlamalarından dolayı çalıştığı 
okullardan birinden veya birkaçından 
kovulmuştu, ama yine de, Komünist 
parti üyesi, üniversite mezunu evli 

çocuklu bir adam olarak 
senelerce polisin gözünden 

kaçmayı başardı. Öyle ki 
bir keresinde işlediği 

bir cinayet üzerinden 
sorguya alındığında 
bile tutuklanmaktan 
sıyrılabildi. Hatta 
işlediği bir cinayet 
için bir başkasının 

idam edildiği de oldu...

SINIFSIZ BİR TOPLUMDA 
SUÇ OLUR MU?

Sovyet Rusya’ya göre, seri katiller 
dejenere batının ve kapitalizmin 
ürünüydü, “sınıfsız bir toplumda, 
bu tarz suçlar işlenmez” doktrini 
üzerinden düşünüyor ve olanların seri 
cinayetler olduğunu kabul etmiyorlardı. 
Ancak 12 yıl boyunca süren cinayetlerin 
arasındaki benzerlikler aynı kişinin 
elinden çıktığı gerçeğinin yadsınamaz 
bir boyut almasına neden oldu. 
Duruma kamuoyu baskısı da eklenince, 
çare Sovyet Rusya’nın ebedi düşmanı 

Amerika’nın FBI biriminden 
yardım istemek oldu. FBI’ın önerisi bir 
profil çıkarmaları gerektiğiydi. Böylece 
Ruslar devreye Psikiyatr Dr. Alexander 
Bukanovski’yi soktu. Bukanovski’nin on 
gün inceleme yaptıktan sonra çıkardığı 
profil, Chikatilo ile bire bir örtüşüyordu; 
geçmişinde cinsel taciz bulunan ve 
kendinin de cinsel problemleri olan, 
orta yaşlı, eğitimli biri... Polis bu 
çıkarılan profile göre listeyi daralttı ve 
kısa sürede Chikatilo’yu yakaladı.

Mindhunter’a dönersek, işte Ford 
da sebep arıyor ve sorguluyor. Bu tarz 
suçları önlemek için neden işlendiğinin 
bilinmesi gerektiğini düşünüyor. 
Chikatilo’nun ilk cinayetlerinden 
sadece birkaç yıl önce “Bu adamların 
nasıl düşündüğünü bilmezsek onları 
nasıl durduracağız?” diyerek pek çok 
seri katille bire bir görüşmeler yapıyor, 
notlar alıyor, kayıt tutuyor, incelemeler 
yapıyor. Böylelikle, zamanla pek çok 
cinayetin çözülmesinde mihenk taşı 
olacak profillemenin temelini atıyor. 

Holden Ford’un, Jonathan Groff, Bill 
Tench’in Holt McCallany tarafından 
canlandırıldığı dizide, Anna Torv 
(Fringe) ve Hannah Gross (Unless) da 
bulunuyor. Dizinin yönetmeliği, Fight 
Club, Gone Girl ve Zodiac gibi önemli 
filmlere imza atmış David Fincher’a ait. 
Baş yapımcılar arasında ise Fincher, 
Joshua Donen isimlerinin yanı sıra ünlü 
oyuncu Charlize Theron da yer    
alıyor. l

Andrei 
Chikatilo

Arkın Gelişin
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MALZEME:
600 gr mısır unu 

(pazardan iri un 
alınması gerekir)

125 gr tereyağı
1 paket krema

1 tatlı kaşığı tuz

(Bu malzeme 4-6 kişiliktir. 
Büyük yapmak isterseniz iki 
ölçü de yapabilirsiniz.)
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Muhlama Rize’nin yöresel 
bir yemeğidir. Bol 

kalorili, ama bir o kadar da 
lezzetlidir. Fransızların dünya 
çapında tanınan lezzeti 
fondüye benzer.

MALZEME:
300 gr taze kaşar, 200 gr 

eski kaşar, 2 yemek kaşığı 
beyaz un, 1 cam kupa su, 2 
yumurta, 200 gr tereyağı

FİRDEVS 

GÜNAÇAR 

Mısır ekmeği

Muhlama

daha ekleyebilirsiniz. Ateşin 
diğer gözünde bir tavaya 
tereyağını koyun, erimeye 
başlasın. Peynir tamamen 
eriyince, iki tane yumurtayı 
üzerine kırın, sarılarını patlatın, 
çok karıştırmayın. Öteki tarafta 
iyice eriyip kahverengileşen 
tereyağını eriyen yumurtalı 

peynirin üzerine dökün. Bir 
tık kaynatın ve servise alın. 
Muhlamanın kesinlikle sıcak 
yenmesi gerekir. Altı kapatılır 
kapatılmaz masaya alınır, 
kalanı da gene çok kısık ateşte 
ısıtılıp yenir. l

Not: Karadeniz’de muhlama 
mısır ekmeği ile yenir.

YAPILIŞI:
Muhlama yapacağınız 

sahana peynirleri doğrayın. 
Üzerine unu koyun, bir bardak 
suyu ekleyin. Altı kısık olarak 
ateşin orta gözüne koyun ve 
yavaş yavaş karıştırın. Kıvamlı 
bir muhallebi olarak düşünün; 
çok koyu olursa çok az su 

YAPILIŞI:
Tencereye kremayı ve 

tereyağını koyun. Bir su bardağı 
su ekleyin, kaynasın. Yoğurma 
kabınıza mısır ununu ve tuzu 
koyun. Kaynayan kremalı suyla 
yoğurun. Hamurunuzun koyu 
kek kıvamında olması lazım. 
Bu yüzden koyduğunuz yağlı 
su yeterli olmazsa kaynayan 
normal su ekleyebilirsiniz. 

Karışımınızı tepsiye koyun, 200 
derecede önceden ısınmış olan 
fırında bir buçuk saat pişirin. l

Not: Tepsiniz mutlaka 
teflon olsun. İçini çiğ yağla 
güzelce yağlayın, fırın ısısı 
değişebilir. Benim bu ölçüye 
kullandığım tepsi boyutu 
22x22 cm. Ekmeğinizin daha 
ince olmasını isterseniz tepsi 
boyutunu büyütün.

4-6 kişilik

Tel: 0533 7169293 / firdevs.gunacar@hotmail.com / instagram: @firdevsgunacar
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ATAŞEHİR BELEDİYESİ

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

Fax: 0216 687 07 51

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 İŞLERİ 
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 
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
Fax: 0216 687 07 70

MUHTARLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1414

DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1735
Fax: 0216 687 07 97

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1508

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
KADIN GİRİŞİMCİLİK 
MERKEZİ
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
No: 2 Tel: 0216 570 50 00 
/ 5707

EVLENDİRME DAİRESİ
Küçükbakkalköy Mah. Şehit 
Şakir Elkovan Cad. No: 20
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
Atatürk Mah. 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. 
Merdivenyolu Cad. 
Geziciler Sok. 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 
İMKB İlköğretim Okulu yanı
Tel: 0216 570 50 00

MEVLANA ATAEVİ
Mevlana Mah. Cömert Cad. 
No: 5-1 Tel: 0216 570 50 00 

AŞIK VEYSEL ATAEVİ
Aşık Veysel 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

ATAMEM
Küçükbakkalköy Mah.

Vedat Günyol Cad. No: 6

Tel: 0216 574 80 79

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
KIZ ÖĞRENCİ KONUK EVİ
Kayışdağı Mah. 

Akyazı Cad. No: 104 

Tel: 0216 540 62 75

DÜŞLER AKADEMİSİ
Barbaros Mah. 

Fesleğen Sok. No: 8

Tel: 0216 688 31 53

BAHRİYE ÜÇOK HASTA 
KONUK EVİ
Küçükbakkalköy Mah.

Cengiz Topel 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

FERHATPAŞA 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. No: 44
Tel: 0216 291 22 61

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
Yenişehir Mah. Baraj Yolu Cad. 
No: 4 Tel: 0216 455 60 44

SAĞLIK MERKEZLERİ

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

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
FERHATPAŞA SAĞLIK 
POLİKLİNİĞİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 
Cad. 16. Sok. No: 25 
Tel: 0216 570 50 00

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

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: 28 
Tel: 444 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
İçerenköy Mah. 
Ali Nihat Tarlan Cad. 
Ertaş Sok. No: 17
Tel: 0216 575 26 66

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)
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 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

ÖZEL FEMME PLAST TIP 
MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Ahmet Yesevi Cad. No: 33
Tel: 0216 355 75 75
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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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FETİH MAHALLESİ ANA 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
PLANLAMA MERKEZİ
Fetih Mah. 

Karaman Çiflik Yolu Cad. 

No: 68 

Tel: 0216 472 54 96

DR. HÜSEYİN TIRMAN 
POLİKLİNİĞİ
Barbaros Mah. 

Uphill Court Towers 

A Blok No: 6 

Kat: 12 D: 69 

Tel: 0216 688 35 87

ÖZEL FMC ATAŞEHİR 
DİYALİZ MERKEZİ
Yenisahra Mah. 

Aydemir Sok. No: 4/1 

Tel: 0216 472 41 15

ÖZEL FORMMED 
POLİKLİNİĞİ
Küçükbakkalköy Mah. 

Kayışdağı Cad. 

Celal Dora Sok. No: 6

Tel: 0216 573 83 53

FLORENCE NIGHTINGALE
ATAŞEHİR HASTANESİ
Küçükbakkalköy Mah. 

Işıklar Cad. No: 35/A 

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 

Tel: 0216 570 66 66

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİ
İçerenköy Mah. 

Hastane Sok. No: 4/1 

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

Tel: 0216 315 94 44

ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ 

SAĞLIĞI HASTANESİ

Barbaros Mah.

Fesleğen Sok. No: 7

Tel: 0216 469 77 40-41

SİNEMALAR

CINEMAXIMUM 

BRANDIUM

Küçükbakkalköy 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

Küçükbakkalköy Mah. 

Şakir Elkovan Cad. 

Ataşehir Novada AVM

Tel: 0216 469 56 73

OPTIMUM AVŞAR

Yenisahra Mah. 

İstiklal Cad. 

Optimum Outlet AVM

Tel: 0216 664 13 95

DENİZ PRIVATE CINECITY 

TRIO

Barbaros Mah. 

Halk Cad. 

Hillside City Clup

Tel: 0216 315 10 10

MÜZELER

DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ

Barbaros Mah. 

Mimar Sinan Parkı

Mimar Sinan Cami Yanı 

Tel: 0216 688 13 29

KÜLTÜR MERKEZLERİ

MUSTAFA SAFFET 

KÜLTÜR MERKEZİ

Örnek Mah. Şehit Cahar 

Dudayev Cad. No: 111

Tel: 0216 570 50 00/2200

ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM 

VE KÜLTÜR EVİ

Küçükbakkalköy Mah. 

Merdivenköy Yolu Cad. 

No: 70/1 

Tel: 0216 577 10 51

İÇERENKÖY SANAT 

EĞİTİM MERKEZİ

İçerenköy Mah. 

Demet Sok. No: 61/1 

Tel: 0216 570 50 00

CEMAL SÜREYA 

ETKİNLİK MERKEZİ

Küçükbakkalköy Mah. 

Şehit Şakir Elkovan Cad. 

No: 20 

Tel: 0216 570 50 00 / 1957

ÜNİVERSİTELER

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

İnönü Mah. 

Kayışdağı Cad. No: 326A

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 Mah. 

Baraj Yolu Cad. 

Çağlayan Sok. 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. 

Gelincik Sok. No: 1

Tel: 0216 668 32 16

İÇERENKÖY CARREFOUR

İçerenköy Mah. 

Kayışdağı Cad. No: 2

Tel: 0216 448 02 96-97

METRO

Yenisahra 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

Yenisahra 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 

Tel: 0216 504 75 25

RESMİ DAİRELER

T.C. ATAŞEHİR 

KAYMAKAMLIĞI

Küçükbakkalköy Mah.

Merdivenköy Yolu Cad. 

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 içi 

Tel: 0216 688 87 77-78 

Faks: 0216 688 87 83

ATAŞEHİR MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ

Küçükbakkalköy Mah. Işıklar 

Cad. No: 1 Kat: 2 34758 

Tel: 0216 577 51 86-87

ATAŞEHİR İLÇE TOPLUM 

SAĞLIĞI 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 Cad. 

No: 9/2a 

Tel: 0216 577 51 20 / 

0216 577 51 22 

Faks: 0216 577 51 21

ATAŞEHİR İLÇE SEÇİM 

KURULU

Atatürk Mah. Meriç Cad. 

No: 2 D: 5 

Tel: 0216 456 41 00
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ATAŞEHİR REHBERLİK VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ

Atatürk Mah. Çiftlik Cad. 

No: 5 Tel: 0216 548 21 22

DARÜLACEZE KAYIŞDAĞI

İnönü Mah. 

Kayışdağı Cad. No: 65

Tel: 0216 528 84 00

EMLAK KONUT GYO 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Barbaros Mah. Mor 

Sümbül Sok. No: 7/2 

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 İLÇE EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ

Barbaros Mah.

Ardıç Sok. No: 12

Tel: 0216 580 87 04

ATAŞEHİR İLÇE BÖLGE 

TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ

Barbaros Mah. 

Ardıç Sok. No: 12

Tel: 0216 580 87 04

ŞEHİT ÖRNEK HAYRETTİN 

YILDIRIM POLİS MERKEZİ

Örnek Mah. 

Zemzeme Sok. No: 49 

Tel: 0216 317 10 20

İÇERENKÖY POLİS 

MERKEZİ AMİRLİĞİ

İçerenköy Mah. Prof. Dr. 

Necmettin Erbakan 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. Mor 

Sümbül Sok. No: 1

Tel: 0216 547 00 00

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

TAKSİ DURAKLARI

MEVLANA SİTELER TAKSİ
Mevlana Mah. Türk-İş 

Blokları

Tel: 0216 364 32 63

HALYOLU MERKEZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Üsküdar- 

İçerenköy Yolu Cad. No: 3 

Tel: 0216 574 70 92

ATAŞEHİR KERVANCILAR 
TAKSİ
Küçükbakkalköy Mah. 

Karaman Çiflik Yolu Cad. 

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
Barbaros Mah. Menekşe Sok. 

No: 1 Tel: 0216 688 20 02

ŞENTUR TELSİZ TAKSİ
İçerenköy Mah. 

Başıbüyük Yolu Cad. 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. 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

FETİH TELSİZ TAKSİ
Fetih Mah. Kafkas Sok.

No: 1 Tel: 0216 315 55 85 / 

0216 324 77 73

BİZİM TAKSİ
İnönü Mah. Kartal Cad. 

No: 85 Tel: 0216 577 68 80

GREENPARK 
BAYINDIR TAKSİ
İçerenköy Mah. Ertaç Sok. 

No: 14/B Tel: 0216 575 44 74

TANZİM TELSİZ TAKSİ
İçerenköy Mah. 

Karslı Ahmet Cad. 

Aydın Sok. No: 1 

Tel: 0216 572 33 33

FINDIKLI MERKEZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Ayşegül Sok.

No: 45 Tel: 0216 469 69 89

İÇERENKÖY TAKSİ
İçerenköy  Mah. Değirmen 

Yolu Cad. No: 61/A Tel: 

0216 575 77 78

ATAŞEHİR İNÖNÜ TAKSİ
İnönü Mah. 

Ulusu Cad. No: 108 

Tel: 0216 577 63 85-86-87

KAYIŞDAĞI MERKEZ 
TAKSİ
Kayışdağı Mah. Akyazılı 

Cad. No: 29 Tel: 0216 420 

54 99

AKSÜT TAKSİ
Yeni Çamlıca 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
Barbaros 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

Aşık Veysel Parkı içi

Tel: 0216 470 07 81

PALMİYE TUR TAKSİ
İnönü Mah. 

Öksüz Deresi Sok. No: 2

Tel: 0216 573 12 98

İÇERENKÖY MERKEZ 
TAKSİ
İçerenköy Mah.

Gülcardağı Sok. No: 4/1

Tel: 0216 572 77 78

OPTIMUM TAKSİ
Yenisahra Mah. 

Optimum AVM içi 

Tel: 0216 644 14 14

ATAŞEHİR UYDUKENT 
TELSİZ TELSİZ
Atatürk Mah. Sedef Cad. 

No: 1 Tel: 0216 455 78 20

ATAŞEHİR MERKEZ TAKSİ
Atatürk Mah. 67. Ada 

3. Cadde

Tel: 0216 455 80 64

ATAŞEHİR UĞUR TAKSİ
Yenişehir Mah. Baraj Yolu 

Cad. Yaren Sok. No: 3

Tel: 0216 456 25 81

BATI ATAŞEHİR 
ESMAN TAKSİ
Barbaros Mah. Örnek Sok.

Tel: 0216 456 25 81



Fıskiyeden taşan sular hayatın devam ettiğinin, diriliğin ve sevincin daim olduğunun izlenimini 
yaşatıyor. Üstelik sadece çocuklara değil, yetişkinlere de. İnsanın suya karışası, suyla bir olası geliyor. 
Ama bu mevsimde, soğuklar başlamışken bu hevesi içimizde saklı tutmaktan başka çare yok. En iyisi 

biz sorumuzu soralım, siz de yanıtını düşünmeye başlayın: Bu fıskiye zengini parkın adı ne? 
Doğru yanıtı bilen ilk beş kişiye armağanımız yine bir kitap. 

Yanıtlarınızı atasehirekspres@atasehir.bel.tr adresine gönderebilirsiniz.

B
U

R
A

S
I N

E
R

E
S

İ

Fotoğraf: ÇAĞLA GÜRSOY
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