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İÇİNDEKİLER

Herkese merhaba.
Türkiye Cumhuriyeti 2 yıl önce çok ciddi bir badireden 

geçti. 15 Temmuz 2016 günü yaşananlar, kara bir 
leke olarak tarihimize geçti. Bu hain askeri darbe 
girişiminde 248 vatandaşımız hayatını kaybederken, 
2 bin 198 kişi de yaralandı. Benzer acıların bir daha 
yaşanmaması dileğiyle tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 

Sevgili yurttaşlarım, sevgi, kardeşlik ve barışın 
sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için çok 
kıymetli olduğunun bilincindeyim. Bunun bir adımı 
Almanya’daki kardeş kentimiz Monheim’da atıldı. 

Monheim Belediye Başkanı dostum Daniel 
Zimmermann, Almanya’daki Müslüman Türk 
toplumuna ait bir cami yapılması için iki arsa sağladı. 
İsminin Osman Gazi Camii olarak belirlendiği bu 
önemli adım, sıradan bir şey değil. Çünkü Avrupa’nın 
göbeğinde, Hıristiyan dünyada yeni bir camii yapmak 
kolay bir şey değildir. Dostum Zimmermann, bir 
Hıristiyan olarak bu zoru başarmıştır. Ben de kendisine 
Müslüman Türk toplumu adına teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Sevgili dostlarım, bilindiği ve yaşandığı gibi 
belediyemiz yüzlerce faaliyette bulunuyor. Bunlardan 
bir ikisine değinmek isterim.

Bu yaz, “Haydi Çocuklar Spora” demiştik ve 
yüksek düzeyde bir katılımın gerçekleştiğini sizlere 
aktarmıştım. Şimdi, Yaz Sanat Okulları’nı açıyoruz. 
Bitmedi, devam ediyoruz; bu yıl Yaz Yetenek Okulları’nı 
geliştirdik. Elbet birbirinden büyük farkları yok ama 
ince detaylar söz konusu. Çünkü çocuklarımızın, 
gençlerimizin istekleri bizler için önemli. Örneğin, 
yetenek okullarımızda artık matematik de var.

Sevgili dostlarım, Türkiye Cumhuriyetimiz 20 
Temmuz 1974’te ilk önemli harekâtını gerçekleştirdi: 
Kıbrıs Barış Harekâtı. Bugün çoğumuzun unutmuş 
gibi gözüktüğü, 44 yıl önce, gerçekleştirilen bu 
harekât, Kıbrıs Türklerini korumak için atılmış çok 
önemli, cesaretli bir meydan okumaydı. Dergimizin iç 
sayfalarında bu konuya da yer ayırdık; üstelik hiç gün 
yüzüne çıkmamış bir öyküyle. Bu vesileyle, bu harekâta 
emeği geçen herkesi, şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez 
daha büyük bir saygıyla anıyorum.

Sağlıkla kalın.     

İLHAMİ YILMAZ
Ataşehir Belediye 
Başkan V.

Ataşehir’de yatırım gençlere yapılıyor
Ataşehir Belediyesi bu yaz yatırımını çocuklara ve gençlere 
yaptı. Spordan sanata, doğadan bilime kadar pek çok farklı 
branşta binlerce çocuğun ve gencin eğitimine imkân sağlayan 
projelere her geçen gün bir yenisi daha eklenerek yarınlara 
umutla bakan toplumun temelleri Ataşehir’de atılıyor. Sayfa 8

KAYIŞDAĞI VE ZAMANDA YOLCULUK

Anne, baba bana kitap al
Yaz tatiliyle birlikte kitapçı 
vitrinlerindeki kitaplar yer 
değiştirdi, çocuk kitapları öne 
alındı. Dahası son yıllarda 
çocuk kitapları yazanlar ile 
basan yayınevlerinin sayısı 
küçümsenmeyecek oranda arttı. 
Peki, bu çocuk okur sayısının da 
arttığını, kitabın cep telefonuna ve 
bilgisayara galip mi geldiğini gösteriyor. 
Bu sorunun yanıtı umutla gerçek arasındaki 
farkı gözler önüne seriyor. Sayfa 40

Sayfa 28



3ATAŞEHİR EKSPRES Sayı: 25 Tarih: 25 Haziran-25 Temmuz 2018

İÇİNDEKİLER

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, Cenk Yönezer, 
Çağla Gürsoy, Çiğdem Kara, 
Duygu Celepçi, Engin Fazlıoğlu, 
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

68 kuşağının unutulmaz 
sesi JOAN BAEZ
1968 kuşağının unutulmaz 
isimlerinden Joan Baez, yeni albümü 
“Whistle Down The Wind” ve 
kariyerinin unutulmaz parçalarıyla 
ile 22 Temmuz’da Türkiye’deki 
son konserinde Harbiye Açıkhava 
Tiyatrosu’nda dinleyicileri ile 
buluşacak. Sayfa 48

ZAMAN KUŞU
Duyguların tercümanı olan figüratif 
resmin en önemli temsilcilerinden 
Neş’e Erdok’a bazen vapurda bardak 
yıkayan genç bir adamın ellerinde 
bazen de bir sokak satıcısının üzgün 
ve yorgun gözlerinde rastlıyoruz. 
70’li yıllardan günümüze dek 
yaptığı resimleri bir araya getirerek 
hem hayatını hem de eserlerini 
ölümsüzleştiren “Zaman Kuşu: Neş’e 
Erdok’un Yaşamı ve Sanatı” kitabı ile 
sanatçı “yaşadım” diyor.  Sayfa 44

Oyunun tarihi bu müzede
Eğer bir gün oyunların kahramanı 
çocukluğunuzla tekrar karşılaşmak 
ya da geçmiş yılları çocuklarınızla birlikte yâd 
etmek isterseniz, Ataşehir’deki Düştepe Oyun Müzesi 
tam da size göre. Ayrıca müzeyi gezerken her bir 
standın hikâyesini Sunay Akın’ın sesinden dinleyebilir, 
oyuncakların tarihine şahitlik edebilirsiniz. Sayfa 24

Gencecik bir üsteğmendi… 17 Ağustos 
1974’te esir düştü. Herkes onu öldü 
sanırken esaretten sağ kurtuldu. 25 
yıl sonra yine aynı gün, yeni evine 
saatler önce taşınmışken 17 Ağustos 
1999 Marmara Depremi’ne yakalandı; 
ailesiyle birlikte enkazın altında 
kaldı. O Emekli Albay Hasan Hami 
Türkkan. Tayfun Gönüllü, Kıbrıs Barış 
Harekatı’nın belki de en çok konuşulan 
konularından birinin, gazeteci Mete 
Akyol’un Rumlara esir düşüşünün 
perde arkasını aralıyor. Sayfa 32

BEN 50. ALAY’DAN 
HAMİ TÜRKKAN
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Araştırmanın konusu “Türkiye’de İklim 
Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri”. 
Uygulayan ise İklim Haber ile Konda Araştırma 

Şirketi. Sonuçlar bir hayli ilginç, araştırmaya 
katılanların yüzde 86’sı iklim değişikliğinin farkında, 
dörtte üçü ise bundan endişe duyuyor. 

Geçen ayki sayımızda Ankara, İstanbul ve diğer 
kentlerde sele yol açan, can alan yağışlardan yola 
çıkarak iklim değişikliği konusuna değinmiştik. 
Yağışlar kesilmeyip hala can almayı sürdürünce 
bu sayımızda da konuya sırtımızı dönemedik. 
Sorularımızı doktorasını Boğaziçi Üniversitesi 
Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde yapan, Yunanistan 
ve İtalya’da araştırmalarını sürdüren, 2014’ten 
bu yana da Danimarka Aarhus Üniversitesi’nde 
yardımcı doçent olarak çalışan Ulaş İm’e yönelttik. 
İşte, hava kirliliği ve modellemesi, iklim ve hava 
kirliliğinin insan sağlığına ve ekonomiye etkilerinin 
hesaplanması konularında çalışan İm’in hiç de iç 
açıcı olmayan yanıtları.

Türkiye’de yapılan bir araştırma toplumun yüzde 
86 oranında iklim değişikliği yaşandığını bildiğini, 
dörtte üçünün de bundan endişe duyduğunu 
gösteriyor. İklim değişikliğinin etkili olduğu 
coğrafyalar üzerinden bakarsak, bu endişelerinde 
bir haklılık ve doğruluk payı var mı?

Kesinlikle var. Genel olarak iklim değişikliğinin 
etkilerini, günümüzde az olasılıkla meydana 
gelebilecek doğal olayların meydana gelme sıklığında 
artış olarak da tanımlayabiliriz. Bu artışı insanlar 
günlük hayatlarında artık daha sık sel baskınları, 
erken gelen baharlar ve ardından gelen soğuklar ile 
tarımsal ürünlerde meydana gelen kayıplar, ekstrem 
sıcaklar ya da soğuklar sebebiyle meydana gelen 
ölümlerle hissediyorlar.

İklim değişikliği dünya coğrafyasının hangi 
bölgelerini daha çok etkileyecek?

İklim değişikliği tüm coğrafyalar üzerinde etkili, 
fakat farklılıklar gosteriyor. Örneğin Akdeniz’de 
yaşanan iklim değişikliği ile Kuzey Avrupa’da yaşanan 
iklim değişikliği arasında farklar var. Örneğin Kuzey 
Avrupa’da daha sık ekstrem sıcaklıkların görülmesi 
ve Akdeniz ülkelerinde yazların daha serin ve yağışlı 
geçmesi gibi.

İklim değişikliği üzerine bilgimiz sanayileşme, 
ardından teknolojik gelişmeyle birlikte insanın 
çevreye verdiği zararın faturasını ödediğimiz 
üzerine… Bunun yanı sıra evrimin de etkili olduğunu 
düşünebilir miyiz, ya da yeni bir çağa doğru 
evrildiğimizi?

Yeni bir çağa doğru evrildiğimiz kesin. Ama bu 
daha ziyade enerji üretimi, tüketim ve beslenme 
alışkanlıklarında bir evrilme. Genel olarak dünya 
çapında vejeteryanlık ve veganlığa doğru bir kayış 
var. Bunun sebebi en basit şekliyle hayvansal 

TÜRKİYE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNDEN 
ENDİŞE ETMEKTE 
BERAT GÜNÇIKAN

Yapılan bir araştırma Türkiye’de toplumun yüzde 86’sının iklim değişikliğinin 
farkında olduğunu, dörtte üçünün de bundan endişe duyduğunu gösterdi. 
Arkası kesilmeyen yağışların, ölümle sonuçlanan sellerin sürmesi bu endişede 
pek de haksız olunmadığını gösteriyor, ama biz yine de konuyu uzmanına 
sorduk. Akademisyen Ulaş İm, sadece Türkiye’de yaşayanların değil, tüm 
dünyanın tehdit altında olduğunu söyledi. 

H
A

K
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üretimin tarımsal üretime göre daha az 
karbondioksit üretmesi. Daha fazla ülke 
yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya 
ve konvensiyonel enerji santrallerini 
kapatma kararı almaya başladı. Örneğin 
IKEA, 2030 yılından itibaren tüm üretimini 
kullanılmış malzemeler ile yapma kararı 
aldı. Bunun yanı sıra restaurantlarında 
vejeteryan menü ağırlığını ciddi şekilde 
arttırmaya karar verdi. 

Türkiye’de de vegan beslenmeye 
geçişler arttı. Sanırım veganlığın ya da 
vejeteryanlığın çevre ile bağlantısını 
biraz daha açmakta fayda var… 

Bugüne kadar iklim değişikliği ile 
mücadelede hedef hep teknoloji, 
özellikle de enerji üretimi ve trafik oldu. 
Yeni araştırmalar ve dolayısıyla Paris 
Antlaşması gibi uluslararası antlaşmalar 
bunun yeterli olmayacağını gösteriyor. 
Tarım ve besin üretimi küresel karbon 
bütçesinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. 
Bazı araştırmalar küresel çapta 
vejetaryan bir beslenme biçimine 
geçilmesinin karbon emisyonlarında 
yaklaşık yüzde 60’lık bir düşüşe 
sebep olacağını gösteriyor. Veganlığa 
geçişte bu oran yüzde 70’e kadar 
yükselebiliyor. Et üretiminde büyük 
ve küçük baş hayvanlar ciddi 
miktarda metan gazı üretiyorlar. 
Metan gazı da çok önemli bir sera 
gazı. Bunun dışında et üretiminin 
azaltılması ile bu büyük ölçekli 

“Yaşadığınız yerin yanında bir enerji 
santralı yapılacak, hangi iki santralı 
öncelikli olarak tercih edersiniz?” 
sorusuna verilen yanıtlarda güneş 
enerjisi yüzde 70.5 ile ilk sırayı alıyor.

çiftliklere ulaştırılması gereken suyun 
doğrudan insanların kullanımına 
açılması sağlanmış oluyor. Et tüketiminin 
azaltılması tabii ki insan sağlığı açısından 
da çok faydalı. Dolayısıyla et üretimini 
azaltmak hem iklim, hem çevre hem de 
insan sağlığı için fayda sağlıyor. 

Hem gelişmiş ülkelerin devlet 
kurumları hem de Elon Musk gibi isimler 
uzayda yeni yaşanılacak adres olarak 
Mars’ı gösteriyor, yatırımlarını buna 
göre yapıyor. Bu arayışların altında 
dünyanın gerçekten de artık kendini 
yenileyemediğini mi görmeliyiz? Küresel 
ısınma ve iklim değişikliği bizi daha başa 
çıkılamaz günlere mi taşıyacak?

Eğer geçmişten beri süre gelen üretim 
ve tüketim alışkanlıkları devam ederse 

geri dönülmez noktalar geleceğimiz 
öngörülüyor. Bazı alanlarda bu kırılma 
noktaları aşıldı bile. En çarpıcı örnek, 
ısınan deniz ve okyanuslardaki resiflerin 
(suyun üzerine çıkmış kayalıklar) ölmesi 
ve bunların asla tekrar geri gelmeyecek 
olması. Isınan okyanuslar, özellikle 
okyanuslara kıyı olan bölgelerde 
meydana gelen kasırgaların şiddeti 
ve sıklığını da önemli ölçüde arttırıyor. 
Dolayısıyla son yıllarda bu tür felaketlerde 
can ve ekonomik kayıplarında önemli artış 
görülüyor. 

İklim değişikliğini önlemek, en azından 
ağır seyretmesini sağlamak mümkün 
mü? Devletler ve bireyler neler yapabilir?

Teoride mümkün, evet, ama çok önemli 
politik kararlara dayanıyor. Örneğin 
yenilenebilir enerjinin arttırılması, fosil 
yakıtların azaltılması çok önemli. Bunlar 
sadece birkaç devletin yapmasının 
yeterli olacağı önlemler değil maalesef. 
Tabii ki ABD ve Çin gibi önemli oyuncular 
var. Özellikle son yıllarda tüm üretim 
Avrupa’dan Çin’e kaymış durumda. Bu 

kararlar ciddi yatırımlar gerektirdiği 
için politik yanı güçlü. Bunun 
yanında bu isteğin bireylerden 
başlaması gerekiyor. Politik kararların 
alınmasında bireylerin baskısı da çok 
önemli ki bu da farkındalıkla oluyor. 
Bireyler iklim değişikliği hususunda ne 
kadar etkin olduklarını farketmeliler ki 
politik baskı yapabilsinler.
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İklim değişikliğinin varacağı sonuçlar 
üzerine öngörünüz ne, sellerin, kasırgaların 
yanı sıra neler yaşayacak insanoğlu?

Çok büyük göçler meydana gelebilir. Bu 
hem kuraklıktan dolayı olabilecek göçler 
hem de deniz seviyesinin yükselmesinden 
dolayı su altında kalacak olan sahil 
şeritlerinden içerilere doğru göçler şeklinde 
olabilir. Bunun dışında su kaynaklarının 
azalması ve özellikle paylaşılması 
ciddi politik sıkıntılara yol açabilir. Bu 
sıkıntıların savaşlara kadar gidebileceği 
de söz konusu, özellikle Ortadoğu ve 
Afrika ülkelerinde. Başka bir boyutu da 
tarımsal üretimin ciddi şekilde etkileneceği 
ve besin dağılımında problemler 
yaşanacağı yolunda. Hava yoluyla 
bulaşan hastalıklarda da artış göstereceği 
öngörülüyor.  

Dünya haritasında iklim değişikliğinden 
en çok etkilenecek coğrafyalar nereler? En 
korunaklı alanlar neresi?

Bütün bölgeler farklı farklı şekillerde 
etkileniyor. İklim değişikliği bir bölgede 
sürekli ani etki yapacak diyemiyoruz. 
Örneğin büyük ölçekli hava sistemlerinin 
değişmesi ve okyanus sıcaklıklarının 
artması ile Avrupa’nın belli bölgeleri bazı 
seneler ağır yağış alırken bazı seneler çok 
kurak olabilir. Dolayısıyla güvenli/güvensiz 
diye bir ayrım yapmak zor. Ancak, mesela 
kasırgaların sıklığının ve şiddetinin arttığını 
görüyoruz. Bu özellikle bu kasırgaların 
etki ettiği Pasifik ülkeleri veya Amerika’nın 
batı sahillerinde ciddi sorunlar teşkil 
ediyor. Bunun dışında ekstrem sıcaklık ya 
da soğukların frekansında artış olacağı 
ve sıklığının artacağı öngörülüyor. Afrika 
ve Ortadoğu ülkelerinde kuraklıkta artış 

bekleniyor. Su seviyelerinin yükselmesi 
ile özellikle kuzey ülkeleri ve sahil şeritleri 
sular altında kalabilir. Bazı ada ülkelerinin 
haritadan silinmesi de söz konusu.  

Dünya yeni bir ekonomik krizin eşiğinde. 
Başta ABD, gelişmiş ülkeler sermayelerini 
geri çekiyor, yani ya küreselleşmenin 
sonuna gelindi, ya da yeni bir boyutta 
ilerleyecek. Bu iklim değişikliğine ve 
çevre kirliliğine nasıl yansıyacak sizce? 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler yeni 
teknolojilerinde pazar kaygısıyla çevre 
sorunlarını gözardı edebilir mi?

Bu öncelikle politik bir problem. Fosil 
yakıtlar ve özellikle petrol üretiminin 
küresel sermayede payı çok büyük. 
Dolayısıyla fosil yakıtların azaltılması 
sermaye için bir şekilde tehdit oluşturuyor. 
Son yıllarda politik olarak gördüğümüz 

tablo bu. En bariz örneği Trump yönetimi 
ile Amerika’nın çevre ve iklim değişikliği 
ile ilgili tüm anlaşmalardan çekilmesi ve 
bunu desteklemek için bilimi karalamaya 
çalışması.

Bazı Avrupa ülkelerinde de bu kadar 
ciddi olmasa da özellikle çevresel alanda 
bugüne kadar yapılmış olan ilerlemelerin 
önü kesilmeye çalışılıyor. Ama bunun 
yanında en büyük emisyon kaynağı olan 
Çin bunun aksini yaparak fosil yakıt ile 
enerji üretimini azaltmaya ve yenilenebilir 
enerji payını ciddi şekilde arttırmaya 
başladı. Tabii bunda sera gazı ile diğer 
emisyonlarla birlikte hava kalitesinin ciddi 
şekilde azalması ve insan sağlığını tehdit 
eden boyutlara gelmesi büyük rol oynadı. 
Aynı zamanda ekonomik olarak da böyle 
uygulamaları gerçekleştirebilecek bir güce 
ulaştılar elbette. 

AVRUPA’NIN EN 
ENDİŞELİ ÜLKESİYİZ

Ülke genelinde 2 bin 595 
kişiyle yüz yüze yapılan 
anket Türkiye’de sadece iklim 
değişikliğinin farkındalığını ve 
bundan duyulan endişeyi işaret 
etmekle kalmıyor,  toplumun 
enerji konusundaki tercihini 
de ortaya koyuyor. Toplumun 
büyük kesimi enerji üretiminde 
güneş ve rüzgârın yeğlenmesini 
istiyor. “Yaşadığınız yerin 
yanında bir enerji santrali 
yapılacak, hangi iki santrali 
öncelikli olarak tercih 
edersiniz?” sorusuna verilen 
yanıtlarda güneş enerjisi yüzde 
70.5 ile ilk sırada, rüzgâr enerjisi 
ise yüzde 52.8 ile ikinci sırada 
yer alıyor.

Ankete katılanlar dini ve 
yaşam tarzı farklılıklarına 
rağmen Türkiye’de 
hükümetlerin iklim 
değişikliğine karşı verilen 
küresel mücadelede yeterli 
çabayı göstermediğini 
ve göstermeyeceklerini 
düşünüyor. Toplumun dörtte 
biri iklim konusunda gerekli 
önlemlerin alınacağına şans 
tanımıyor.

Sadece Türkiye’de değil, 
Avrupa’da 18 ülkede yapılan 
araştırma Türkiye’nin de 
farklılığının gözler önüne 
seriyor. Ankete katılanların 
yüzde 25’i “çok endişeliyim”, 
yüzde 50’si ise “endişeliyim” 
yanıtını verirken “Türkiye’de sel, 
fırtına, aşırı sıcaklık, kuraklık 
gibi düzensiz hava olaylarının 
arttı mı yoksa azaldı mı” 
sorusu ise yüzde 76.3 ile “arttı” 
karşılığını alıyor. 

Peki diğer ülkelerde iklim 
değişikliğinden endişe oranı ne? 
Fransa’da ankete katılanların 
yüzde 34’ü, Almanya’da yüzde 
44’ü , Slovenya’da yüzde 33 
oranında endişeli olduğunu 
söylüyor. Avrupa’da endişe 
duymayanların oranı oldukça 
düşük olsa da kararsızlar yüzde 
42-55 ile başı çekiyor. 

Ulaş İm, iklim değişikliğinin çok büyük 
göçlere yol açabileceğini söylüyor. 
Kuraklaşan topraklarda yaşayanlar 
suya doğru yola çıkacak...

A
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Henüz dokuz yaşında bir belediye 
Ataşehir. Genç, dinamik ve 
enerjik… Bu nedenle olsa gerek, 

ilçede yaşayan 423 bin nüfusla birlikte, 
bilinçli ve sağlam adımlarla geleceğe 
doğru büyürken daha yaşanılır bir 
kentin yanında, daha kolay bir kent 
yaratmanın da peşinde. Konserler, 
festivaller ve eğitime verdiği hizmetlerle 
hayatı zinde tutmaya çalışan belediye, 
nüfusu 115 binlere ulaşan gençlere 
ileri derecede yatırım yapmaktan 
kaçınmıyor. Kendine güvenen, bilim ve 
sanattan güç alan bireyler yetiştirmek 
ve onlarla yarınlara el ele yürüyebilmek 
için Ataşehir Belediyesi var gücü ile 
çabalıyor.

ATAŞEHİR’DE
YATIRIM

GENÇLERE
YAPILIYOR

Ataşehir Belediyesi bu yaz yatırımını çocuklara ve gençlere 
yaptı. Spordan sanata, doğadan bilime kadar pek çok farklı 

branşta binlerce çocuğun ve gencin eğitimine imkân sağlayan 
projelere her geçen gün bir yenisi daha eklenerek yarınlara 

umutla bakan toplumun temelleri Ataşehir’de atılıyor.

YAZ SANAT OKULU ÇOK EĞLENCELİ

İrem Özgür / 10 Yaşında: Bir gün MSKM’ye geldiğimizde Ataşehir Ekspres Dergisi’nde Yaz Sanat 

Okulları’nın kayıtları ile ilgili bir ilan gördüm. Hemen anneme gösterdim. Üç ay boyunca evde çok 

sıkılacağımı düşünürken, bu eğitim ile karşılaşmış olmam büyük şans. Bu yıl ilk defa katılıyor 

olmama rağmen hiç yabancılık çekmedim. Dersler çok eğlenceli, öğretmenlerimiz arkadaşımız 

gibi, bizleri sürekli güldürüyorlar. Dansa ve resme özel bir ilgim olduğunu da burada keşfettim.

DENİZ KARA Peki, bunu nasıl yapıyor? Yaz Spor, 
Yaz Sanat ve Yaz Yetenek Okulları ile 
binlerce gence eğitimler veriyor. Üç 
aylık yaz tatilini eğlenceli hale getirirken 
profesyonel sporcuların, ülkemizi 
uluslararası platformlarda temsil 
edecek sanatçıların ve bilim insanlarının 
tohumlarını Ataşehir’e ekiyor. “Dünyayı Bu 
Gençler Kurtaracak” ve “Büyülü Adımlar” 
gibi projeler ile pek çok farklı ülkeden 
genci bir araya getirip dünya sorunlarına 
çözümler arayan, mevcut problemleri 
çözmek için tezler geliştirip çalışmalar 
yürüten projelere de ortak oluyor.

Biz de işte tüm bu hizmetlerden 
faydalanıp, genç Ataşehir ile birlikte 
yola çıkan, yaz tatilini kendine yatırım 
yapmaktan yana kullanan çocuklarla, 
velileriyle ve bu eğitimlerin mimarı 
öğretmenlerle konuştuk. 



Fotoğraflar: ENGİN FAZLIOĞLU
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Daha önce satranç, halk oyunları, gitar gibi 
pek çok eğitiminden yararlandığım MSKM’de 
bu kez dans, perküsyon, çizgi film karakter 
çizimi, pandomim, cup song, koro, drama, 
pilates, zumba, halk oyunları, pastacılık, 
enstrüman yapım gibi pek çok farklı branşta 
eğitim verilen Yaz Sanat Okulları’nı tercih 
ettim. Dersler çok eğlenceli, özellikle 
perküsyonu çok sevdim. Belki ileride müziği 
meslek olarak bile tercih edebilirim.

ERDEM GENÇOĞLU / 11 Yaşında

Müzisyen olabilirim

Stresi azaltıp sabrı artırdığı bilinen 
müzik, çocukların gelişimi açısından 
da son derece önemli… Perküsyon ise 
çocukların dikkat toplama ve çabuk 
karar verme dürtülerini geliştirirken 
öfke yönetimini de kontrol edebilmesini 
sağlıyor. Ayrıca müziğin, matematiksel 
olarak gelişime katkı sağladığını da göz 
ardı edemeyiz. Mesela dörtlük ritmi 
anlatırken, dörtlüğün içinde sekizlik 
ya da on altılık vuruşları anlattığımda 
matematiksel olarak hesaplamayı da 

anlatmış oluyorum. Yaz döneminde 
ailelerin çocuklarına, çocukların da 
kendilerine yapabilecekleri en güzel ödül 
sanıyorum bu eğitimlere katılmaları. 
Unutmayalım ki, dokuz ayın stresini 
müzik ile uzaklaştıran çocukların 
yetenekleri de bu eğitimler esnasında 
ortaya çıkıyor. Mesela Yaz Sanat 
Okulları’nda müzik eğitimine başlayıp 
şu an konservatuarda, güzel sanatlarda 
okuyan o kadar çok öğrencilerimiz var ki, 
bu da bizi fazlasıyla gururlandırıyor.

ALŞAN OZAN ASLAN / Latin Perküsyon Eğitmeni

Müzik stresi azaltıp sabrı artırıyor
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Çocukların bütün bir yıl boyunca sırtladıkları okul 
çantalarından tutun da ellerinden düşürmedikleri 
tabletlere kadar pek çok etken duruş bozukluğuna 
neden oluyor. Tabii bu durum küçük yaşlarda 
önemsenmediği takdirde; estetik bozukluğun 
ötesine geçerek kişiyi rahatsız edecek boyutta 
boyun ve sırt ağrılarına sebebiyet veriyor. Bu 
nedenle biz de Ataşehir Belediyesi Yaz Sanat Okulları 
kapsamında düzenlediğimiz pilates egzersizleriyle 
çocukların omurgasına tutunan kasları güçlendirerek 
daha dik durmalarını sağlamaya çalışıyoruz. 
Bir yandan pilates topu ve renkli matlarla işi 
eğlenceli hale getirirken bir yandan sosyalleşip 
esnek vücutlara sahip olmaları için çabalıyoruz. 
Ayrıca egzersizler esnasında salgılanan seratonin 
hormonu çocukların geçirdikleri öfke nöbetlerinden 
kurtulmalarına da yardımcı oluyor. Çocuklar bizler 
için çok önemli. Onların dersten güler yüzlerle 
çıkmaları bizim en büyük mutluluk kaynağımız.

“Artık çocuklarımızı güvenle sokağa gönderemiyoruz” 
diyen bir anne Gülbahar Uslu İlhan. Biri üç diğeri yedi 
yaşında iki oğlu olan İlhan, çocuklarını eve hapsedip, 
bilgisayar başında büyütmek istemiyor. “Yaşıtları ile 
oyunlar oynasın, sosyalleşirken de kendini geliştirsin” 
diyen İlhan, bunun için doğru adresin Ataşehir Belediyesi 
Yaz Sanat Okulları olduğunu söylüyor. Evlerine yakın 
olan Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nin (MSKM) pek 
çok kültürel faaliyetlerinden hem eşi ve kendi hem de 
çocukları için faydalandığını söyleyen İlhan, “Okullar 
kapandı, yaz tatilinde üç ay boyunca ben çocuğumu 
ne sokağa ne de tatile gönderebilirim. İmkânlarımız 
dâhilinde oğlumuzun en iyi şekilde eğitim almasını, yaz 
tatili sürecini bir yandan eğlenirken bir yandan da kendini 
geliştirerek, el becerileri kazanarak geçirmesini istedik. 
Neyse ki Yaz Sanat Okulları’na yaşı 
tuttu da heyecanla geldiği bu 
eğitime kaydettirebildik” diyor.

ÇOCUKLAR ESNEK 
VÜCUTLARA SAHİP 
OLSUN DİYE...

DUYGU TEKE / Pilates Eğitmeni
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Sekiz yaşındaki kızım Beyza Gül, kış 
döneminde MSKM’de resim kursuna geldi. 
Hem ortamı hem de resmi çok sevdi. Yaz 
Sanat Okulları’nın açılacağını duyunca da 
yaz tatilini dolu dolu geçirmesi için kızımızı 
kaydettirdik. Bu bir aylık süreçte hem bir 
şeyler öğrensin hem de eğlensin istedik. 
Görüyoruz ki çok da iyi yapmışız, derslere 
severek geliyor, gerçekten çok da eğleniyor. 
Ben de bir eğitimci olarak kızımın burada 
aldığı derslerle duygusal yönünün daha da 
geliştiğini, bunun yanında el becerilerinde 
küçümsenmeyecek oranda ilerleme olduğunu 
fark ediyorum. Sekiz yaşında bir çocuk 
MSKM’de aldığı eğitimler ile hayaller kuruyor… 

Ataşehir Belediyesi, 7-13 yaş arası Ataşehirli 
çocukların katılabildiği Yaz Yetenek Okulları’nda 
bu yıl; eğlenceli matematik, etkinlik havuzu, 
drama, oyunlu İngilizce, bilim dünyası, dans, 
hayal atölyesi, satranç ve aşçılık dersleri ile 
yüzlerce çocuğa kapılarını açtı. Eğitimlerin 
başlandığı Kayışdağı Ataevi’ni ziyaret edip 
eğitimciler, veliler ve öğrenciler ile konuştuk. 
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Matematik, çocukların genel olarak korkulu rüyasıdır. 
Hayatımızın her alanında ihtiyacımız olan bu bilgileri bizlerde 
Yaz Yetenek Okulları’na gelen çocuklarımıza sevdirmek 
için “Eğlenceli Matematik” dersleri vermeye karar verdik. 
Çocukların analitik düşünmelerine olanak sağlayacak zekâ 
oyunları, bulmacalarla eğlenceli hale getirdiğimiz derslerde 
matematiğe olan önyargıyı kırmaya çalışırken bir yandan 
da çözümleme, düşünme, konsantrasyon gibi yeteneklerini 
geliştiriyoruz. Bizim buradaki tek derdimiz, ne yapar da 
Ataşehirli çocuklar için daha verimli olabiliriz?

Kızımın hayalleri var

MEHMET FATİH ÇELİK

Yaz Sanat Okulları’nda pandomim ve drama 
dersleri veren Yöntem Tican, çocukların bu 
eğitimler sayesinde birlikte hareket etmeyi 
öğrendiklerini ifade ediyor. “Biz burada kısa 
bir zamanda çocuklarımızın özgüvenli ve 
özsaygılı birer birey olmaları için çabalıyoruz” 
diyen Tican, çekingen çocukların dahi bu 
eğitimler esnasında oynanan doğaçlama 

oyunlarla kendilerini rahatlıkla 
ifade edebilecek duruma 

geldiğini söylüyor. Tican 
sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Çocuklar, 

drama ve pandomim 
eğitimleri sayesinde 
karşısındakini dinleyen, 
hakkını arayabilen ve 
hayatı sorgulayan birer 
birey haline dönüşüyor.”

Drama ve pandomim

YÖNTEM TİCAN
Tiyatro ve Drama Eğitmeni

Eğlenceli matematik ile 
önyargıları kırıyoruz

AYŞE CÖMERT YARIŞOĞLU
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Yaz Yetenek Okulları’nda sistemler, uzay, çevre, çevre bilinci 
ve geri dönüşüm gibi konuların işleneceği “Bilim Dünyası” 
dersinin öğretmeniyim. Tabii konu yaz okulu olunca biz de 
çocuklara tatil tadında, onların sıkılmalarını engelleyecek, 
hatta derslerde eğlenmelerini sağlayacak şekilde bir program 
ve metod hazırladık. Bir yandan animasyon ve bulmacalarla 
sınıf içerisinde aktif olmalarını sağlarken bir yandan da  
“bunları biliyor muydunuz” ya da “hayvanları tanıyalım” 
köşesi ile dersi oyunlaştırıyoruz. Maksimum 20 kişilik olan 
sınıflarımızda amacımız, çocukların kalem, defter ve kitap 
kullanmadan daha çok bilgiye ulaşmaları ve bunu yaparken 
de eğlenmeleri. Bu esnada akıllarının bir köşesinde “Bilim 
Dünyası”na dair bir bilgi kırıntısı kalsa bile bizim için yeterli.

BİLİM DÜNYASIFATMA SALTUK



13 yıldır Kayışdağı Mahallesi’nde 
yaşıyoruz. Yaklaşık dört 
senedir de bu ataevi 
bizim hayatımızda. 
Etinden sütünden 
faydalanıyoruz desem 
yeri. Üç çocuğum var. 
En büyüğü üniversitede 
okuyor. Ortanca olan 
kızım, Sıla’yı dört sene 
önce Kayışdağı Ataevi’ne 
getirmeye karar verdiğim gün 
hem onun hem de benim hayatım 
değişti, adeta yaşamımıza renk geldi. 
İkimiz de sosyalleşmeye başladık. 
Hatta geçen sene, 36 yaşında burada 
okuma-yazmayı öğrendim. Sonra da 
kadın ve çocuk hakları ile ilgili eğitimlere 

katıldım. Ben kendimi ne kadar 
geliştirebilirsem, çocuklarıma 

da o kadar faydam olacağı 
kanısındayım. Sıla ve dört 
yaşındaki kardeşinin 
ellerinden tutup geliyorum 
ataevine. Küçüğü 
ataevinin kreşine bırakıp 

Sıla ile kurslara katılıyoruz. 
Sıla buradaki eğitimlerden 

önce içine kapanıktı, insanlarla 
iletişim kurmaktan çekinirdi. Şimdi 

kendine güveni arttı, öğrenmek, kendini 
geliştirmek istiyor. Yaz tatilini de Yaz 
Yetenek Okulları’nda değerlendirmek 
istedi. Hep birlikte geldiğimiz 
ataevinden evimize mutlu bir şekilde 
dönüyoruz.  

Yaz Yetenek Okulları kapsamında 
“Hayal Atölyesi” derslerine giriyorum. 
“Hayal Atölyesi” ile çocukların kendini 
ifade edebilmelerini sağlayıp kelime 
dağarcıklarını arttırmak için çalışmalar 
yürütüyoruz. Mesela çocuklara bir konu 
veriyoruz. Önce onu tasvir etmelerini, 

sonra resmetmelerini ve akabinde de 
yazıya dökmelerini istiyoruz. Böylece 
hem ifade hem el becerisi hem de zihinsel 
gelişime katkı sağlıyoruz. İlk geldiğinde 
konuşmaktan utanan çocukların 
özgüvenli birer birey olduğunu görmek 
bizleri çok mutlu ediyor. 

BİRKAN ATEŞ
Kayışdağı Ataevi Birim 

Sorumlusu

Kayışdağı Ataevi artık evimiz 
gibi, istediğimiz zaman gelip, 
etkinliklerden ücretsiz olarak 
yararlanabiliyoruz. Ataevi 
çalışanları ile büyük bir aile olduk, 
herkes çok sevecen ve yardımsever. 
Burada dört yıl boyunca tiyatro, 
dans, etüd, kodlama ve diksiyon 
gibi pek çok kursa katıldım. Bizlerin 
başarılı olması için her türlü imkânı 
sağladılar. Evde bilgisayarım 
yok ama buradaki bilgisayarlarla 
kodlamayı da öğrendim, hatta 
kursu derece ile bitirdim. Yazı 
değerlendirmek için de şimdi Yaz 
Yetenek Okulları’na geliyorum. 
Burada olduğumda zamanın nasıl 
geçtiğini anlamıyorum. 
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KODLAMADAN 
DİKSİYONA

SILA İŞÇİ / 10 YaşındaFERİDE İŞÇİ

BEN OKUMAYI ÖĞRENDİM, 
KIZIM DA KODLAMAYI



DÜNYAYI BU GENÇLER 
KURTARACAK

Farklı ülkelerden gelen gençlerle 
Ataşehirli gençleri buluşturan “Gümüş 
Ufuklar” ile “Yeşil Dünya” projeleri, 
öğrencilerin iletişimini geliştirip 
kültürlerin kaynaşmasını sağlarken, 
yabancı dil pratiklerine de yardımcı 
oluyor.

Ataşehir Belediyesi ile Uluslararası 
Gençlik Örgütü (AIESEC) Ataşehirli 
gençler için bu yıl hazırladıkları iki 
projeyi hayata geçiriyor.

Dünyada 127 ülkede kâr amacı 
gütmeden gönüllülük esasına göre 
faaliyet gösteren AIESEC organizasyonu 
kapsamında farklı ülkelerden gelen 70 
yabancı öğrenci ile 14-18 yaş arasındaki 
Ataşehirli Gençler, dört hafta sürecek 
olan “Yeşil Dünya Projesi”ne Ferhatpaşa 
Gençlik Merkezi’nde, “Gümüş Ufuklar 
Projesi”ne ise Neşet Ertaş Kültürevi’nde 
katılacaklar. 9 Temmuz - 4 Ağustos 
tarihleri arasında bir araya gelen 
dünya gençleri birbirleri ile İngilizce 
pratik yapma imkânı yakalarken bir 
yandan da dünya sorunlarına dair 
farkındalık yaratıp, çözüm üretmek için 
çalışacaklar.

BÜYÜLÜ ADIMLAR

Ataşehir Belediyesi ile Uluslararası 
Gençlik Örgütü AIESEC iş birliğinde 
7-11 yaş arası Ataşehirli çocuklar için 
“Büyülü Adımlar” isimli keyifli bir 
proje başlıyor.

Ataşehirli çocukları, dünyanın farklı 
yerlerinden gelen genç eğitmenlerle 
buluşturan “Büyülü Adımlar” Projesi, 
çocuklar için yeni ve farklı bir dünyanın 
kapısını aralayacak.

Çocuklar, 2-29 Temmuz tarihleri 
arasında dünyanın farklı yerlerinden 
gelen genç eğitmenlerden; İngilizce’den 
zumbaya, danstan resme, dünya 
sorunlarından farklı kültürleri tanımaya 
kadar pek çok alanda eğitimler alacak. 

Kendisinin farkında olan, çözüm 
üretebilen, çevresindeki insanları 
etkileyebilen ve dünya vatandaşı 
bireyler olmayı hedefleyen tüm 
Ataşehirli çocuklar, Ataşehir İnovasyon 
Merkezi’nde gerçekleşecek olan bu 
projeye katılabilecek.

37 yaşında, üç çocuk annesiyim. İki 
kızım, bir oğlum var. Eşim oto tamiri 
işi yapıyor. Yoğun olarak çalıştığından 
çocukların tüm sorumluluğu benim 
üzerimde. Çocuklarım benim 
gibi olmasın, kendilerini 
geliştirsin diye belediyenin 
tüm imkânlarından 
yararlanmaya çalışıyorum. 
Spordan 

sanata, etüdlerden seminerlere kadar 
hepsini takip etmeye çalışıyorum. 
Hatta ben de burada katıldığım meslek 
edindirme kurslarından aldığım aşçılık 
sertifikamla şu an bir kafede aşçı 

yardımcısı olarak çalışıyorum. 
Kendi ayaklarımın üzerinde 
durmayı öğrendim. 

Şimdi de karne hediyesi 
gibi bir eğitime yazdırdım 
çocuklarımı, Yaz Yetenek 
Okulları’na… Üçü de çok istekli 

ve severek geliyor. Burada 
hem sosyalleşiyor hem de 
kendilerini geliştiriyorlar. 
Ayrıca çocuklarımı burada 
bırakıp gittiğimde gözüm 
arkada kalmıyor. Biliyorum 
ki tüm çalışanlar benim 
çocuklarıma gözleri gibi 
bakacak…

Açıldığı günden itibaren Kayışdağı Ataevi’nin hizmetlerinden yararlanan 
Sema Dağ, burayı çocuklarını güvenle bırakabileceği bir kapı olarak görüyor. En 
son merkezin aşçılık eğitimlerine katılan kızı Gökçe Nur’u, Yaz Yetenek Okulları’na 
getiren Dağ, “Dört çocuğumun en küçüğü Gökçe Nur, lise giriş sınavları için 
Kayışdağı Ataevi’nin kurslarına katılan büyük kızım ile birlikte kış boyunca aşçılık 
eğitimlerine geldi. Bu eğitimler sayesinde, henüz dokuz yaşında olmasına rağmen 
mutfakta benim en büyük yardımcım oldu. Sorumluluk bilinci artan kızım, artık 
kendini daha iyi ifade edebiliyor” diyor.

Okullar kapandı, yaz tatili başladı. Ben de tatil öncesi üç haftalık boşluğumu 
Yaz Yetenek Okulları’nda değerlendirmek istedim. Kış boyunca okuldan sonra 
Ataevine gelip kurabiyeleri fırına atıp patlamış mısır eşliğinde film izledik. 
Şimdi ise bir yandan İngilizce öğreniyor bir yandan da dans ediyoruz. Eğitimlere 
katıldığım için kendimi şanslı hissediyorum.
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ZEYNEP KAFATUTAR / ALİ EREN KAFATUTAR’IN ANNESİ

TÜM AİLE ETKİNLİKTEYİZ

TATİLİ EĞLENCELİ KILAN OKUL

Patlamış 
mısır 
eşliğinde 
film 
izliyoruz

GÖKÇE NUR DAĞ / 9 Yaşında





Hayatlarının hiç olmazsa bir 
döneminde hak gaspına uğrayıp 
bunu gidermek için eyleme 

soyunanlar iyi bilirler: İnsan insanı en iyi 
eylemde tanır! Kozmetik, daha doğrusu 
kimya sektöründe faaliyet gösteren 
Flormar’ın sendikaya üye oldukları için 
işten çıkarılan 125 işçisi de artık bu bilgiye 
sahip. Flormar dediğimize bakmayın, 
biraz dil alışkanlığından, biraz da işçilerin 
kendilerini böyle tanımlamalarından, 
yoksa yılbaşından bu yana firmanın yüzde 
51’i Fransız Yves Rocher’un. 

Öncesi de var, Flormar aslında bir 
İtalyan firması 1970’de bir Türk tarafından 
alınıyor, neredeyse elli yıl sonra 
Fransızlara satılıyor. Yani küreselleşmenin 
kuralları daha küreselleşme tanımı 
o kadar sık kullanılmadan Türkiye’de 
uygulanıyor.

Malum, küreselleşme en çok işçileri 
vuruyor, çünkü sermaye pazarını 
genişletmek, karını arttırmak için başta 
ucuz iş gücü, her türlü fırsatı kolluyor. 
Flormar işçilerini sendikalaşmaya 
yönelten de işte bu, ucuz iş gücü olarak 
tepe tepe kullanılmak. 

Biz de işçilerle tanışmak, konuşmak, 
neler yaşadıklarını öğrenmek için Gebze 

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaya 
gidiyoruz. Tam öğle saati, işçiler üyesi 
oldukları Petrol İş Sendikası’nın verdiği 
yemeklerini yiyor, fabrikanın tam 
karşısındaki kaldırımda konakladıkları 
sandalyelerinde. Yoldan arabalar geçiyor, 
çoğu sessiz ve ilgisiz, ama aralarında 
korna çalarak eylemi destekleyenler de 
var. Destekten yana kendilerini yalnız 
hissetmiyor işçiler; başta kadın örgütleri, 
diğer sendikalar ve parti temsilcileri 
onları hiç yalnız bırakmıyor. Gelenleri 
karşıladıkları sloganı duyamıyoruz, 
ama herkesi bir müzikaldeymiş gibi bir 
vurguyla ve aynı cümleyle uğurluyorlar:

“Güle güle dostlar, yine bekleriz.” 

Kadını kozmetik değil
BERAT GÜNÇIKAN

Zuhal Aktaş ve Ayşe Güley Kahveci. 
Fotoğraflar: ENGİN FAZLIOĞLU
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İ
lk konuştuğumuz işçi Fatma Atılgan. 
Tam 11 yıl Flormar’da çalışmış. “Bizi 
sendikaya iten iki neden vardı” diyor “Biri 

ücretlerimizin düşük olmasıydı, diğeri eşit 
işe eşit ücret verilmemesiydi”. Ücretten kastı, 
asgari ücretin çok az üstü. Eşit işe eşit ücret 
verilmemesinden kastı ise adı üzerinde, aynı 
işi yapan iki kişinin farklı ücretlendirmesi. 
Eğer bu bir erkekse her zaman kadından 100 
lira fazla alıyordu. “Sorduğumuzda ‘erkek 
ev geçindiriyor’ yanıtını veriyorlardı. Biz 
de ev geçindiriyoruz dediğimizde ise, ‘size 
vereceğimiz para bu kadar, beğenmiyorsanız, 
kapı orada’ diyorlardı.”

Her zam talebinde kapıyı gösteren 
işveren işçiler sendikalı olunca bu kez 
kapıyı göstermiyor, kapının önüne koyuyor. 
Hem de işçinin işvereni zarara uğratması 
halinde uygulanan 25. maddeden. “Sendikalı 
olmamızı suç işlemişiz gibi gösterdiler” diye 
ekliyor Atılgan, “Biz yanlış bir şey yapmadık. 
Sonuçta biz de Anayasal hakkımızı kullandık.” 

Ama işveren Anayasal hakkı tanımıyor, bu 
yüzden de hiçbir işçi işsizlik sigortasından 
yararlanamıyor. Peki bu işçileri umutsuzluğa 
mı sürüklüyor? Hayır! Atılgan, “Biz bu 
zamana kadar hep ezildik, hiçbir şekilde 
konuşamadık, hakkımızı arayamadık, çünkü 
hep susturdular, ezdiler” diyor “Şimdi 
özgüvenimiz yerine geldi. Olup bitene 
korkmadan, cesaretle bakabiliyoruz.” 

İşsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede 
hemen başka bir işin peşine düşmek varken 
hakkını aramalarına, sabahtan akşama 
mesaiye gider gibi eyleme gitmelerine 
yakınları ne diyor? Sadece Atılgan’ın değil, 
bütün işçilerin yakınları, anneleri, çocukları 
“Sonuna kadar” diyerek yanlarında yer alıyor. 

GERÇEK MİSİN ABİ?

Zuhal Aktaş 34 yaşında, iki çocuk annesi. 
Üç yıldır Flormar’da çalışıyor. Dokuz yıl 
önce eşini kaybetmiş, altı sene ailesinin 
yanında sürdürmüş yaşamını, çocuklar okula 
başlayınca da çalışmaya başlamış. Flormar 
Aktaş’ın ilk iş yeri. Konuşmaya başladığımızda 
gözlerinin içindeki neşe, sevinç dikkatimizi 
çekiyor. Hayır, karakteristik bir özellik 
değil bu, bugün hayatı boyunca aklından 
çıkmayacak bir ziyaret yaşamış, daha 
doğrusu yaşamışlar. Amirlerinden Durmuş, 
patronların göreceğinden, duyacağından 
hiç endişe duymadan ya da endişesinin 

İki soyadınızı da kullanıyorsunuz 
yani?

Kızlık soyadımı seviyorum, o beni 
daha güvende hissettiriyor. 

Bu direnişte kadın birlik 
dayanışma pankartları da var. 
Kadınların gösterdiği bu dayanışma 
sizlere ne kattı?

Kendimizi daha güçlü görüyoruz. 
Kadınlar evde olsun, dışarıda olsun 
bir şey yapamaz, deyip bizi ezmeye 
çalışıyorlar. Ama biz kendimizi daha 
güçlü daha cesaretli görüyoruz. 
Bütün zorlukların üstesinden 
gelebileceğimize inanıyoruz. Kadın 
isterse her şeyi yapar. Evde hem 
anne hem babadır. Kadınlar olmadan 
hiç bir şey olmaz, diye düşünüyorum.

Direnişe çıkmadan önce de bu 
kadar kendinize güvenir miydiniz?

Ben biraz dik başlı birisi olduğum 
için hiçbir zaman haksızlığa gelemez, 
amirlerime cevap verirdim.

Sendikalı olmaya nasıl karar 
verdiniz? 

Sendikalı olanların çok iyi şartlarda 
çalıştıklarını biliyorduk. Keşke bize 

de gelse diyorduk. Çünkü biz burada 
gece gündüz çalışıyoruz. Çalışanların 
yüzde 80’i kadın, erkekler zaten 
çok durmuyor, ancak bizden yüksek 
maaş alıyorlarsa çalışıyorlar. Kadınlar 
fazla olduğu için zam yapmıyor, bizi 
“Ağır sanayiye girmiyor” diyerek 
kandırıyorlardı. Burası kimyasal 
kullanılan bir firma, sağlığımızdan 
oluyoruz.

Kaç yıldır çalışıyorsunuz?
Beş yıldır çalışıyorum. 
Dikkatimi çeken işçilerin büyük 

çoğunluğunun başörtülü olması. Bu 
benim önyargım olabilir; seçimlerde 
oylar daha çok AKP’ye ya da Saadet 
Partisi’ne mi gitti? 

Burada başörtülü diye sakın AKP’li 
olduğumuzu düşünmeyin. Ben 
yeni kapanan birisiyim. Rüyamda 
gördüğüm için içimden gelerek 
kapandığım günün sabahında 
kendimi dışarda buldum. Bu zamana 
kadar oyumu AKP’ye vermedim, 
vermem de. Kapalılığı siyasetle 
bağdaştırmasın, din ile siyaseti artık 
birbirine karıştırmasınlar…

Türkiye’nin en büyük 
kozmetik üreten 
şirketlerinden 
Flormar’da sendikalı 
oldukları gerekçesiyle 
işten atılan 125 kadının 
işe geri alınma talepleri 
ve eylemleri sürüyor. 
Sabahtan akşama 
fabrika önünde bekleyen 
işçilerin ziyaretçileri de 
kadınlar… 

AYŞE GÜLEY KAHVECİ

Kapandığım gün işten atıldım

direniş güzelleştirir

Fatma 
Atılgan
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üzerine basa basa ziyaretlerine gelmiş, 
eylemlerine hak verdiğini söylemiş.

“Durmuş amirimizi karşımızda görünce 
gözlerimize inanamadık” diyor Aktaş 
“Öyle şaşırdım ki ‘gerçek misin abi’ 
diye sormadan edemedim. ‘Gerçeğim’ 
deyince dünyalar bizim oldu, çünkü 
onunla birlikte bugüne kadar bizden uzak 
duran arkadaşlarımız da selam vermeye 
başladı”.

Bu selamsız arkadaşlarına bir 
kırgınlıkları, kızgınlıkları yok Aktaş’ın da 
diğer işçilerin de. Servisler artık fabrikanın 
içinden hareket ettiği için gelirken de 
giderken de pek yüz yüze gelemeseler 
de onları sloganlarıyla karşılayıp 
uğurlamaktan vazgeçmiyorlar, çünkü bu 
selam vermemenin ardında işsiz kalma 
korkusunun yattığını biliyorlar.  

Peki, içerden sızan haberler yok mu? 
Var elbette. İşveren işten attığı işçiler 

yerine taşeronların getirdiği işçilere açmış 
kapılarını. Hem hafta içi hem hafta sonu 
mesailer arttırılmış. Fabrikada şu an 
kadrolu olarak çalışanların sayısı depoyla 
birlikte yüz kişi. 150-200 kişi de taşeron 
kadrosunda. Elbette çalışanlar arasında 
sendikalı yok. 

Her ne kadar kozmetik gibi süslü 
bir adın arkasında olsa da oje, asiton 
gibi kimyasal maddeler de üretiliyor 
Flormar’da. “Maske ve eldiven 
kullanıyorduk, iş kıyafetimiz vardı” 
diyor Aktaş. Onun üzerinde durduğu 
sağlıklarının nasıl tehdit altında olduğu 
değil de, firma İSO belgesi alabilsin diye 
nasıl çırpındıkları. Aktaş şöyle anlatıyor 
bu çırpınışı: “Daha temiz çalışarak, 
hijyene dikkat ederek firmaya sağlığa 
uygunluk bayrağını biz getirdik. Firma 
bizim özverimiz sayesinde bu belgeyi 
aldı.”

Adım Nurdan Sert. 22 yaşındayım. 5 Mayıs’ta evlendim, 15 
Mayıs’ta işten çıkartıldım. Balayından geldik bir gün çalıştık, 
kapının önüne konduk. Eşim iş buldu çalışıyor, ama ben 
eylemimi sürdüreceğim. Ortaokulda yaz tatillerinde çalışarak 
başladığım çalışma hayatımdan da vazgeçmeyeceğim. 
Burada aile kurmayı, arkadaşlığı, dostluğu öğrendim. 
Eylemimiz bize birbirimize kenetlenmeyi, bağlılığı, 
direnirsen her şeyi yapabileceğini öğretti. İnanırsan her şeyi 
başarabilirsin. İnanıyoruz ve başaracağız. Herkes dirensin, 
herkes hakkını arasın, savunsun.

Adım Sultan Kılıç. Dokuz yıldır 
Flormar’da çalışıyorum. İki oğlum var, 
çalışmanın da verdiği güvenle eşimden 
ayrıldım, çocuklarımı yalnız büyüttüm. 
1600 lira maaş alıyor, 500 lira kira 
ödüyordum. Şimdi ailemin desteği ile 
ayakta duruyorum. 

Yves Rocher’un burayı satın alacağını 
söyleyen şeflerimiz fabrikanın daha da 
gelişeceğini, firmanın büyüyeceğini ve 
bunun da maaşlarımıza yansıyacağını 
belirtmişlerdi. Biz adet üretimimizle rekor 
üzerine rekor kırdık. Örneğin yüz bin ürün 
üretiyorsak bunu iki yüz, üç yüz bine 
çıkarttık. Bunun yarısı insan gücüdür. 
Gece gündüz çalışıp bir günde 60 bin ürün 
ürettik ve sadece pasta ile ödüllendirildik. 
Buraya o kadar değer verdik ki “aman 
patronun işi, paramızı alıp gidelim” 
demedik. Molalarımızda bile makineleri 
ayarlayıp çıkıyorduk ki döndüğümüzde 
vakit kaybı olmasın, verimliliğimiz 
düşmesin. Kendimizi resmen parçaladık 
burada, ama sendikaya üye olduk diye 
25. maddeyi gerekçe göstererek bizi 
kapının önüne koydular. Bizim buradaki tek 
suçumuz; çalışmak… 

Eylemde geçen günlerimizde ise 
dostluğu, kardeşliği, arkadaşlığı, işçi olarak 
nasıl davranacağımızı, ayakta durmayı, 
yılmamayı ve vazgeçmemeyi öğrendik. Her 
gün misafirlerimiz geliyor. Mutlu oluyoruz. 
Yalnız değiliz. Sesimize ses getirdiler. 

BALAYINDAN DÖNDÜM, ATILDIM

SESİMİZE SES GETİRENLER

A

İşçiler sendikanın aracından yükselen müzikle birlikte halaya duruyor, diğer işçilere de cesaret veriyorlar. 





YENİ YÖNETİMİN 
TÖRPÜSÜ

EKONOMİ OLACAK
Gelişmekte olan, gelişmiş ülkelerin sermaye transferiyle piyasaları hareketlenen ülkeleri karanlık 

günler bekliyor. Buna küreselleşmenin sonu olarak bakanlar da var, ama ekonomist 
Mustafa Sönmez’e göre daha yolun başında sayılabiliriz. Birileri yukarı taşınırken 

birilerinin de aşağı itilmesi işin doğasında var. Peki, Türkiye bu tablonun neresinde 
duruyor, ekonomimiz hangi yanlışların üzerinde yükseliyor. Sönmez’e göre bir arayışın 

içindeyiz ve bu kolay kolay sonlanmayacak. 

EKONOMİST MUSTAFA SÖNMEZ



Bir hortum gibi hepimizi içine çeken, 
kısa ama yoğun seçim sürecini geride 
bıraktık. Katılımın yüzde 85.42 ile 

son yılların en yüksek oranında yaşandığı 
seçimlerde üzerinde en çok durulan 
konulardan biri ekonomiydi. Patates, soğan 
fiyatlarıyla ölçülen ekonomik tablonun 
arkasında ne var? Herkesin dilindeki, 
dünyayı da saran ekonomik kriz bizi nereye 
taşıyacak? Sorularımızı ekonomist Mustafa 
Sönmez’e yönelttik. İşte yanıtları:

- ABD’de Trump’un sermayeyi ülkesine 
geri çağırmasına, Çin’le girdiği pazar 
savaşına, Kuzey Kore ile uzlaşma 
girişimlerine, bu arada Çin’in Londra’ya 
kadar uzanan demiryolu ile hat üzerindeki 
bütün ülkeleri içine alan yeni pazarda söz 
sahibi olmasına baktığımızda kafamız 
karışıyor. Küreselleşmenin sonuna mı 
geldik, yoksa küreselleşme yeni bir boyuta 
mı geçiyor?

BERAT GÜNÇIKAN - Küreselleşme, 1980 sonrası, tıkanan 
sermaye birikimi sürecine nefes aldırmak 
için bulunan yeni bir kulvardı. Bunun öyle 
35-40 yılda tüketilmesi söz konusu değil. 
Tersine böyle yeni kulvarların inşası ve 
orada hayatı idame ettirmek 100 küsur yılı 
bulabilir. Malların olduğu kadar, sermayenin 
tüm dünyada serbestçe dolaşabilmesi, tüm 
coğrafyaları sisteme eklemlemesi, tüm mal 
ve hizmetleri metalaştırıp ticarileştirmesi 
üstüne kurulu küreselleşme paradigması 
ilk 35-40 yılında çok mesafe kaydetti, 
ama böyle geçişler her coğrafyayla, her 
ülkenin hâkim sınıfıyla aynı uyum içinde 
olmaz. Birilerini yukarı çıkarırken 
birilerini aşağı iter. Bugün ABD’den 
dünyaya yayılan ticaret savaşı da bu 
sürece ayak uyduramayıp gerileyen 
bazı Amerikan sanayicileri adına 
Trump’ın küreselleşmenin 
ruhuna aykırı korumacı 
önlemlere girişmesidir. 
Çin, bu durumda 
kendisine konulan 



sınırlamalar nedeniyle küreselleşmeyi 
ABD’den daha çok savunur duruma 
geldi. Çünkü mallarını sınırsızca ABD 
pazarına sokma yolu tıkanmak isteniyor. 
ABD aynı malı üreten kendi sanayicisini 
ve çalıştırdıkları işçilerin işini korumak 
adına, Çin ve öteki ülke mallarına gümrük 
koyuyor. Aslında bunu seçmeni için 
yaparken öte tarafta, küreselleşmenin 
ruhuna aykırı davranıyor. Buna 
kısıtlamaya uğrayan ülkeler aynı şekilde 
karşılık verse sistemin tamamı zarar 
görebilir. Çünkü biriken sermayenin yeni 
kulvarda akabilmesi için, kısıtlama değil, 
serbestleşme gerekiyor. Şimdi kısıtlama, 
duvar koyma, sermayenin akışına ve 
birikimine engel oluşturur ve tüm dünya 
sistemi bundan zarar görür gerekçesiyle 
Trump, bu icraattan vazgeçirilmek 
isteniyor. Amaç, tüm kapitalist sistem için 
çare görülen küreselleşmeyi, tek tek bazı 
ülkelerin ayak sürümelerine rağmen dibine 
kadar kullanmak ve ömrünü uzatılabilecek 
yere kadar uzatmak. Bunu da ülkeler üstü 
kuruluşlar olarak IMF, Dünya Bankası, 
Dünya Ticaret Örgütü vb. iş ediniyor, dünya 
kapitalizminin bekası için korumacılığa, 
sistemi arızalandırabilecek uygulamalara 
karşı duruyor. 

Kapitalizmin yeni ve büyük bir krizin 
içinde olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu 
krizi geçmişte, 1929’da olduğu gibi büyük 
krizlere bakarak nasıl tanımlarsınız? 
Krizi gelişmiş, gelişmekte olan ve yoksul 
ülkeler açısından değerlendirir misiniz, 
hangi toplumların canı daha çok yanacak, 
kimler canı yananları seyredecek? 
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Büyük krize 2008-2009 yıllarında girildi 
ve yaklaşık 10 yıldır farklı coğrafyalarda 
farklı dozlarda, derinliklerde yaşandıktan 
sonra şimdi bu krizden çıkmanın yolları 
aranıyor ve yavaş da olsa sistem tekrar 
küçülmeden büyümeye geçmenin 
yollarını buluyor. O nedenle şimdilerde 
yaşanan bazı türbülanslar, büyük 
krizden çıkışın sonuçlarıdır. ABD ve AB, 
krize karşı büyük para genişlemesi (QE) 
politikalarını yıllarca uygulayıp, sıfır faizli 
kredi destekleri ile büyük bankaların ve 
firmaların çöküşünü kamu kaynaklarını 
kullanarak önlemeye çalıştıktan sonra, 
şimdi basılan parayı paspaslamak 
anlamına gelen politikalarla (QT), koltuk 
değneklerini çekip alıp, aktörlerin kendi 
ayakları üstünde yürümelerini sağlamaya 
çalışıyor. Desteğe alışmış ve bunu terk 
etmek istemeyenler buna direniyor, biraz 

daha zaman istiyorlar. ABD, AB’den daha 
önce bu ayağa kalkışı gerçekleştirmeye 
çalışıp basılan parayı paspaslayıp, faizleri 
artırarak normalleşmeye uyuma zorluyor. 
AB, önce paspaslama, sonra faiz artırma 
yolunu seçiyor. ABD’de artırılan faizler, 
Türkiye gibi ülkelere geçici park etmiş 
sermayenin o tarafa yönelmesini getiriyor. 
Bu kez geçici parktan faydalanan 
yükselen bu ülkeler kaynak kaybına 
uğradıkları için sarsıntı geçiriyor. 

YENİ ARAYIŞLAR

Ekonomik kriz nasıl bir siyasi 
dönüşüme yol açacak sizce? Totaliter 
rejimle yönetilen ülkelerin sayısı artacak 
mı, milliyetçilik ile muhafazakârlık 
yoğunlaşacak mı? 

2008 sonrasında kriz çevre ya da 
merkez ülkelerin çoğunda alt-orta 
sınıflara önemli kayıplar verdirdi. İşsizlik 
arttı, ücretler yerinde saydı, kamu 
harcamalarından alınan paylar, sosyal 
yardımlar, destekler azaldı. Halk, yeni 
vergilere maruz bırakılıp kamu varlıkları 
satıldı. Bu, alt-orta çalışan sınıfları 
sisteme karşı öfkelendirdi ama öfke doğru 
bir bilince dönüşemediği durumlarda 
zaman zaman sağa savrulup milliyetçi, 
otorite yanlısı partilere rüzgâr oldu. 
Sola, sosyal demokrasiye yönelişler de 
gözlendi, ama sağa, milliyetçiliğe yöneliş 
daha ağır bastı. Muhafazakârlık, bu 
kriz koşullarında kendisine biraz daha 
yaşam alanı buldu. Hâlâ siyaseten bir 
arayış ve geçiş dönemi yaşıyor, dünyanın 
birçok coğrafyası. Kaybedilenleri, yeni 
seçilenlerin siyasi tercihler karşılayamaz 
ise, bu kez yeni arayışlar gündeme 
gelebilir. 

Türkiye’nin şu anki ekonomisini iç 
ve dış borçlarıyla, döviz rezerviyle, 
patates soğan fiyatlarıyla göz önünde 
bulundurduğunuz da nasıl bir tablo 
görüyorsunuz? 

AKP iktidarına denk gelen 2002-2008 
arasında, AKP, hem 2001 krizi sonrası 
rektifiye edilen ekonominin rantını hem 
de global krize dünyada adres arayan bol 
yabancı paranın keyfini sürdü. Dışarıdan 
kolay ve ucuza borçlanarak, iç pazara, 
inşaata, konuta dönük, seçmene iyi 
gelen büyüme trendi yakaladı ve oya 
tahvil ederek yükseldi. Global kriz ve 
sonrasında da dışarıda, kriz yangınına 
sıkılan sulardan sermaye girişi olarak 
yararlandı, yine kolay ve ucuza borçlandı 
ve 2013’ü buldu. Bu tarihten sonra, 
ABD’ce, AB Merkez Bankası’nca basılan 
para paspaslanmaya başlanıp faizleri 

Ekonomist Mustafa Sönmez

Yabancı 
sermayenin 

geri çekilmesi 
gelişmekte 

olan ülkelerin 
ekonomilerini 

zorluyor. 
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artırma sinyali çıkagelince, dolce vita (tatlı 
hayat) dönemi bitti ve alınmış borçları 
çevirme sorunu ile burun buruna gelindi. 
AKP rejimi, mevcut borç stokunu akıllıca 
yönetmek yerine, nasılsa yine bulurum 
yanlışıyla iyice borca battı. Bugün bu 
borçları çevirecek rüzgârı dünyadan 
bulamadığı gibi, içeride de alınan borç 
kaynaklarını iyi kullanamadığı için, büyük 
bir iç ve dış güven sorunu ile karşı karşıya, 
ekonomiyi yönetemez durumda. 

YENİDEN IMF KAPISI

Türkiye’nin şu anda en hareketli 
sektörü inşaat olarak görülüyor. Bu 
sektörün yüzün üzerinde iş koluna 
kaynak yarattığını düşünüp savunanlar 
da çıkmıştı, ancak yolun sonu görünüyor 
gibi… Ne dersiniz, Türkiye’de de inşaat 
sektörü İran’da olduğu gibi bir tehlike 
barındırıyor mu? 

İnşaat, konut yatırımları hızla 
kentleşen ve tarımı çökertildikten sonra 
kente hücumun arttığı bir coğrafyada 
kaçınılmazdı. Konut kalitesizliği de yeniden 
inşaatı zorunlu kılıyordu. Bunlar, tamam. 
Yanlış olan konut yapımında sosyal, alt 
tabakalara dönük konut üretimi yerine 
rant amaçlı yatırımları özendirmek, 
İstanbul’un kent değerlerini yağmalamaya 
varan, kültürel, tarihi varlıklarını tahrip 
eden bir furyaya çanak tutmaktı. İnşaat-
konut yapımı da coğrafi olarak dengeli 
olmalıydı. İnşaatın yanında Anadolu’da 
sanayi yatırımları ihracat güçleri artırılacak 

şekilde artırılmalı, özendirilmeliydi. Tarım 
ayağa kaldırılmalı, iç göç yavaşlatılmalıydı. 
Turizmde katma değeri yüksek, kültür 
turizmine ağırlık verilmeliydi. Borçla 
dış kaynak bulmak yerine, doğrudan 
yabancı sermaye yatırımı çekilmeli, 
risk paylaşılmalıydı. AB’ye tam üyeliğin 
yolunu açacak ekonomik, sosyal, siyasal 
dönüşümler dert edilmeliydi. Bunlar 
başarılamayınca, bugün borç yükü altında 
ezilen, yeni dış kaynak bulamayan, bu 
nedenle de IMF kapısında kredi istemek 
durumunda kalan bir Türkiye’ye geri 
döndük. 

Seçim öncesi muhalefet krizin varlığını 
vurguluyor, iktidar ise sorunun adresi 
olarak dış güçleri görüyordu. Sizce şimdi 
ne olacak? 

Seçim belirsizliği bitti, AKP yine iş 
başında ama dolar 4.60’dan inmiyor, 
risk primi (CDS) hâlâ yüksek: 295. 
IMF’ye gitmeden, IMF reçetesini andıran 
bir kemer sıkma programı kaçınılmaz 
görünüyor. Ancak, AKP’nin seçimden 
zaten oy kaybetmiş olarak çıkması ve MHP 
desteğine muhtaçlığı, özellikle kamu açığını 
azaltma ve enflasyonu kontrol için kemer 
sıkmasına ne kadar imkân tanıyacak? Bir 
de Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerin 
basıncı var. Dünya ekonomisi ise Türkiye 
gibi ülkelerden yana pek rüzgâr estirmiyor. 
Dış kaynak girişi yok, çıkış ihtimali artıyor. 
12 ayda bulunması gereken para 230 milyar 
dolar ve hem faizi yüksek hem bulmak 
kolay değil. Özetle ekonomi, yeni yönetimin 
törpüsü olacağa benzer. 

İstanbul’un Osmanlı’dan 
Günümüze Sanayi Tarihi 
isimli bir çalışmanın 
araştırma ve yazım 
ekibindeydim. Bugünkü 
sanayicilerin en büyük 
kaygısı son kuşağın imalat 
sektöründen çok finans 
ve inşaat sektörünü 
yeğlemesiydi. Bu görüşe 
katılır mısınız? 

Dışarıdan kolay ve ucuza 
para bulunmuşken bunu 
ihracata dönük sanayiyi ve 
döviz kazandırıcı faaliyetleri 
de önemseyerek kullanmak 
akılcı yol olabilirdi. Ama, 
AKP rejimi, bunu çok 
önemsemedi, İstanbul 
rantını önde tutan inşaat-
konut yatırımlarına, İstanbul 
ağırlıklı “mega projeler”e 
abartılı bir ağırlık verdi. Bu 
yöneliş döviz kazandırıcı 
değil, döviz tüketen özellikte 
olduğu için, kısa sürede 
döviz açığı büyüdü ve 
kronikleşti. Sanayi kesimleri, 
bu gidişe karşı koyacak bir 
örgütlülük sergilemeyip 
ya sinerek ya da iklime 
ayak uydurup sanayi dışı 
faaliyetlerden nasiplenmeyi 
seçerek akıntıya kürek 
çektiler ve anafora 
yakalandılar. 
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Genç kuşak sanayiciler imalat 
sanayisinden uzaklaşıp sıcak paranın 
olduğu sektörleri yeğliyor.

A



Bir masanın etrafında çocuklara 
şiddetin ve nefretin ne demek 
olduğunu da öğretir oyunlar, sevmenin 

ve paylaşmanın gücünü de… Kimisi bilimi, 
sanatı, doğayı keşfetmeyi aşılarken kimisi de 
savaşın çirkin yüzüne hazırlar. Dünya oyun 
tarihine şahitlik edilecek, tematik müzecilik 
anlayışı ile 2015 yılında Sunay Akın’ın 
küratörlüğünde Ataşehir Belediyesi’nin 
kurduğu Düştepe Oyun Müzesi’ni gezmek 
artık daha kolay. Bizler de Düştepe Oyun 
Müzesi Koordinatörü Orhan Bahtiyar ile yeni 
başlatılan sesli ve görüntülü müze rehberi 
sistemi eşliğinde keyifli bir oyun tarihi 
gezisine çıktık ve oyunların hikâyelerine 
doğru yol aldık. 

SİMAY GÖZENER
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1998-2010 yılları arasında çeşitli 

uluslararası firmalarda satış 

temsilcisi, eğitim yöneticisi ve 

satış müdürü olarak çalışan Orhan 

Bahtiyar, 2010 yılında kurumsal 

kariyerine ara vererek, romancılık 

ve eğitim danışmanlığı üzerine 

ağırlık verdi. “İdeon Tanrıların 

Yolu”, “Hürkuş ile Göklerde”, 

“Elohim’in Çocukları”, “Gece 

Tayyarede Açıkta”, “Yılmaz Vural 

İnadım İnat” ve “Ateş Kırmızısı” 

adlı altı kitabı olan Bahtiyar, 

Sunay Akın’ın küratörlüğünde 

kurulan Düştepe Oyun Müzesi’nin 

koordinatörlüğünü yürütüyor.

Eğer bir gün oyunların kahramanı çocukluğunuzla tekrar karşılaşmak ya da geçmiş yılları çocuklarınızla 
birlikte yâd etmek isterseniz, Ataşehir’deki Düştepe Oyun Müzesi tam da size göre. Ayrıca müzeyi gezerken 
her bir standın hikâyesini Sunay Akın’ın sesinden dinleyebilir, oyuncakların tarihine şahitlik edebilirsiniz.

OYUNUN 
TARİHİ BU 

MÜZEDE

Düştepe Oyun Müzesi’nde olduğu gibi 
tematik müzecilik bizim için yeni bir akım 
mıdır?

Bizde maalesef müze denildiğinde 
eski eşyaların toplandığı depo algısı 
oluştuğundan müzecilik kültürü pek 
gelişmemiş. Hele ki Düştepe Oyun Müzesi 
gibi bir oyun üzerinden insanlık tarihinin 
anlatıldığı tematik müze anlayışı hiç 
gelişmemiş. Sunay Akın’ın başlattığı akım 
ile dünyaya yayılan tematik müzecilik 
anlayışıyla kurulan müze, bu anlamda ilk 
olma özelliğini taşıyor.

Peki, ziyaretçileri dünyanın ilk oyun 
müzesinde neler bekliyor?

Şu anda dünyanın oyuncak bakımından 
en zengin iki müzesinden biri olan Düştepe 
Oyun Müzesi’nde Almanya, İsviçre, Fransa, 
Hollanda ve Amerika gibi 22 farklı ülkede 

ORHAN BAHTİYAR
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üretilmiş iki binin üzerinde parça bulunuyor. 
1880’li yıllarda New York Limanı’nı 
resmeden masa üstü denizcilik oyununu 
mu arasınız, yoksa 1890 yılında üretilmiş 
bowlingin atası oyuncakları mı? Müzede, 
şehir planlamadan peyzaja, mobilya 
tasarımından buhar makinesine kadar pek 
çok oyun ve oyuncak sergileniyor. Şimdi bu 
oyunlarla oynayan çocuklardan mı çıkacak 
bilim insanları ve sanatçılar, yoksa tabanca 
ile oynayan çocuklardan mı? 

Tematik müzelerin hem dünyada hem 
de ülkemizde yeni gelişiyor olmasının 
nedeni temaya uygun parçaları bir araya 
getirmenin zorluğundan mı kaynaklanıyor?

Bir yerden sonra özel parçaları bulmak 
gerçekten çok zor… Yeterli parayı verseniz 
dahi alabileceğiniz parçalar bulunmuyor. 
Ola ki buldunuz, koleksiyonere “al parayı, 
ver oyuncağı” diyemiyorsun, ikna etmeniz 
lazım. Adeta kız istemeye gider gibi 
hazırlanıp kim olduğunuzdan parçaların 
nerede, kimlere sergileneceğine; nasıl 
korunacağından ileride satmayı düşünüp 
düşünmediğinize kadar pek çok soruya ikna 
edici cevaplar vermeniz gerekiyor. 

HİTLER’İN OYUNCAKLARI

Oyunlar da oyuncak tarihi kadar eski mi? 
Oyuncak kültürü neredeyse insanlığın 

var oluşundan beri mevcut; fakat oyunlar 
için aynı şeyi söylemek mümkün değil. 
Özellikle 1850’li yılların ortalarında gelişen 
teknoloji ile koruyucu aşıların icat edilmesi 
sonucu çocukların geleceği, en azından 
yaşaması garanti altına alınıyor. Böylece 
rönesansı görmüş, kendi kültür politikalarını 
oluşturmuş uluslar “biz, bu çocukların hayal 
dünyasına ve ruhuna daha ne katabiliriz” 
diye düşünürken, çocukların algılarını 
yönlendirebilmek için oyunlar ortaya 
koymaya başlıyor. 

Oyunlar çocukların algısını mı 
yönlendiriyor?

İkinci Dünya Savaşı’ndan önce 
çocukların gelişimi açısından oyuncakların 
önemini bilen Hitler, 1930’lu yılların 
başında Nazi askerlerinden oluşan, asker 
figürleri ürettirmeye başladı. İlk üretilen 
oyuncaklarda askerler ya güvercin uçuruyor 
ya da yemek yapıyorken sonra sonra savaş 
motiflerine geçilmeye başlandı. Henüz 
savaşa dair büyük adımların atılmadığı 
o yıllarda, Hitler’in, savaş dönemi öncesi 
izlemiş olduğu bu yöntem, oldukça 
etkili oldu. İşte o yıllarda Almanya’nın 
en çok satan “Nazi Askeri Oyun Seti” ile 
oynayıp askerliğe özenen çocuklar, 1939 
yılında asker olarak dünyanın en kanlı 
savaşlarından birinde savaşmaya hazırdı. 

Bu müzeler bir anlamda tarihe de şahitlik 
ediyor, diyebilir miyiz?

Kesinlikle öyle… Buradaki her bir parça 
dünyanın farklı bölgelerinde, belirli nedenler 
ile üretilmiş, toplumların kültürlerinden 
sosyo-ekonomik durumlarına kadar 
pek çok konuda ipucu veriyor. Mesela 
çocuğa sussun, diye oyuncak veren bir 
kültürün özgün oyuncaklar üretmesi 
beklenemez, tıpkı bizde olduğu gibi. Oyun 
konusunda da çelik çomak ve misketin çok 
ötesine gidememişiz. Göçebe bir toplum 
olduğumuzdan masa üstü oyunlar bizde 
yok, hepsi taklit… 

Oyun müzesi her yaş grubuna hitap 
ediyor mu? 

Burada oyun kültüründen bahsederken 
bir yandan da masa üstü oyunların 
etrafında aileleri bir araya getirip, birlikte 
kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak 
istedik. Sanıyorum bunu da başardık. Her 
yıl ekim ayında başlayıp hazirana kadar 
süren etkinliklerde anne-baba, çocuk; hatta 
varsa dede ve büyükannenin hep birlikte 
katılabileceği etkinlikler düzenliyoruz.  
Aynı evin içinde birbirinin yüzüne hasret 
kalan aile bireyleri müzede düzenlediğimiz 
etkinliklerde hep birlikte vakit geçirme şansı 
yakalıyor. Müzeyi ziyaret eden yetişkinler 
buradan ayrılırken yanlarına kendi 
çocukluklarını da alıp gidiyor.

Artık oyun müzesini gezmeyi daha da 
kolaylaştıracak QR kod uygulamasından 
biraz bahseder misiniz?

Müzede oyunları ve oyuncakları görüp, 
onların hikâyelerini öğrenmek burayı daha 
da eğlenceli hale getiriyor. Bu sebeple 
ziyaretçilerimize kolaylık sağlaması 
açısından, dünyada bütün modern 
müzelerde olduğu gibi bir sesli ve görüntülü 
müze rehberlik sistemi kuralım istedik. 
Müzeye gelen herkes otomatik olarak 
sisteme giriş yapıyor. Girişin ardından 
telefonun kamerasıyla QR kodu okutulduğu 
halde o standın hikâyesini Sunay Akın’ın 
sesinden dinleme şansına erişiliyor. 
Okuma alışkanlığı olmayan bir millet için 
bu teknolojinin oldukça önemli olduğu 
kanısındayım. Müze gezme ortalamasının 
yedi dakika olduğu ülkemizde bizim 
amacımız bu süreyi daha da uzatabilmek, 
tüm derdimiz bu... Önümüzdeki sene 
kullanılabilecek bir diğer sistem de şu an 
sadece New York Guggenheim Müzesi’nde 
aktif olan sesli uyarı sistemi… Ziyaretçilerin 
müzeyi gezdiği esnada cep telefonlarına 
“bu stantta böyle bir bilgi var, izlemek 
ister misiniz” diye gelecek uyarı ile daha 

fazla bilgiye ulaşmaları mümkün 
olacak. 

Tel: 0216 688 13 29
A



Bilim ve sanatı birleştirerek, ezberci 
sistemden uzak, çocukların 
yaratıcılığını geliştirmeye yönelik 

çalışmalar yapan, bunun yanında geleceğin 
meslekleri robot ve drone teknolojisini 
yavaş yavaş yeni nesle aşılayan Ferhatpaşa 
Bilim ve Sanat Merkezi 19 Mart’ta hizmete 
açıldı. Ataşehirli çocukların bilim ve sanatı 
keşfetme ve deneyimleme şansına sahip 
olacağı merkezde birim sorumlusu Fatoş 
Kınay ile bir araya geldik ve merkez 
hakkında bilgi alık. Şimdi söz Kınay’da:

Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi ile 
neyi amaçlıyorsunuz?

Günümüzdeki eğitim modelleri 
ağırlıklı olarak akademi odaklı. 
Maalesef okullardaki ezberci anlayış 
ile çocukların yaratıcılığı her geçen 
gün kısıtlanıyor. Bir yandan da dünya, 
çocukların ruhsal, zihinsel ve bedensel 
anlamda gelişimini sağlamak adına 
daha yaratıcı eğitim modellerinin peşine 

düşmüş durumda. Bizler Ferhatpaşa 
Bilim ve Sanat Merkezi ile yaratıcılığın ön 
planda olduğu, çocukların kendi özgün 
benliğini bulabilecekleri, kendilerini 
keşfedebilecekleri en önemlisi de özgür 
olabilecekleri bir eğitim modeli ile onların 
yanında olmak istedik. Bu sebeple 
Ataşehirli çocukların oyunlar oynayacağı, 
oyun oynarken de hem bilimsel temeli 
olan hem de yaratıcılıklarını geliştirecek 
atölyelere katılabileceği bu merkezi 
hizmetlerine açtık.

Peki, merkezde ne tür atölyeler var?
Buradaki eğitim modelinde zihinsel 

boyutta gelişime destek olacak robot 
atölyesi, drone atölyesi, uzay ve astronomi 
atölyesi, sürdürülebilir enerji atölyesi var. 
Ayrıca çocukların ruhuna hitap edecek 
çocuk felsefesi, yaratıcı drama, yaratıcı 
hareket ve yaratıcı resim atölyeleri ile 
çocuk yogası ve yaratıcı dans gibi beden 
eğitiminin de işin içinde olmasını istedik. 
Mayıs ayının sonunda ara verdiğimiz 
atölyelerimiz yeni sezonda tekrar hizmete 
açılacakken, 25 Haziran itibari ile de 

FATMA UÇAR
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GELECEĞİMİZ
BİLİM VE SANAT İLE

AYDINLANIYOR

Bir yandan çağın gerekliliği 
teknoloji, bir yandan dünyayı 
özgür ve güzel kılan sanat… 

Bilim ve sanatın ışında 
yetişen çocukların yarınları 

aydınlatacağı fikri ile yola çıkan 
Ataşehir Belediyesi, Ferhatpaşa 
Mahallesi’nde Bilim ve Sanat 
Merkezi açtı. Merkezde robottan 
çocuk felsefesine kadar pek 
çok farklı branşta düzenlenen 
atölyeler çocukları bekliyor. Fatoş Kınay
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belediyemizin yaz okulu programı 
dahilinde cup son, dans, pilates, perküsyon, 
drone ve koro eğitimleri düzenleyeceğiz.

Atölyelere katılmak için yaş kısıtlaması 
var mı?

Çocukların fiziksel ve psikolojik 
gelişimlerini dikkate alarak 8-10 ve 11-14 
olmak üzere iki gruba eğitim veriyoruz. 
Yaz dönemi boyunca merkezimizde 
gerçekleştirilecek yaz okullarında ise 7-11 
yaş arasındaki çocuklarımız atölyelerden 
yararlanabilecek.

Gelişmekte olan robot ve drone gibi 
atölyelere ilgi nasıl?

Robot atölyesi çok dikkat çekti. Atölyeye 
katılan çocuklar eğitmenlerimizle birlikte 
her hafta ayrı bir robot yaptığı gibi yavaş 
yavaş bu robotları programlamayı da 
öğrendi. İlgi çeken bir diğer alan da üç 
boyutlu yazıcı… Hayallerini kodlayarak 
somut hale getirebiliyor olmak çocukları 
gerçekten çok heyecanlandırıyor.

Biraz da yoga ve felsefe atölyesinden 
bahsedelim…

Aslında Ferhatpaşa Mahallesi’nde 
özellikle yoga ve çocuk felsefesine karşı bir 
önyargı vardı. Yoganın farklı bir dini inanış 
olduğunu düşünenler de çocukların kafasını 
karıştıracağını söyleyenler de oldu. Fakat 
buna rağmen merak da ettiler. Ferhatpaşa, 
kadınların ağırlıklı olarak çalışmadığı, 
ayrıca gün içerisinde sosyalleşmeleri 
için yer imkânının kısıtlı olduğu bir 
mahalle. Çocukları atölyedeyken bekleme 
salonumuzda sohbet edip arkadaşlık kurma 
şansı olan mahalleli kadınlar birbirlerini 
bu atölyeler hakkında ikna etti ve yoga ile 
çocuk felsefesi atölyelerine olan önyargı 
da ortadan kalkmış oldu. Hatta kısa bir 
sürede öyle bir güven sağladık ki anneler 
çocuklarını bize emanet edip gidebiliyorlar, 
bu da bizim için ayrı bir gurur. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ENERJİ ATÖLYESİ

Ferhatpaşa Bilim ve Sanat 
Merkezi’nde “Sürdürülebilir Enerji 
Atölyesi” eğitmeni olan Muhammet 
Bingöl, “Okul kitaplarından 
ezberlenerek sınavlardan geçilen 
bir eğitim sistemimiz yok. Burada 
sürdürülebilir enerjiyi eğlenceli bir 
anlayış ile çocuklarımıza aşılamanın 
yollarını arıyoruz. Amacımız 
çevreye duyarlı ve enerji kullanımı 
hakkında bilinçli nesiller yetiştirmek. 
Bu doğrultuda yaptığımız güneş 
enerjisi ile çalışan araçlar çocukları 
heyecanlandırdığı gibi yaratıcılığa da 
sevk ediyor” diyor.

RESİM DEYİP GEÇME

Yaratıcı Resim Atölyesi’nde her 

hafta belirli bir tema veriliyor 

ve bu tema üzerinden hayalini 

resmetmeleri isteniyor. Atölyeye, 

katılımcı çocukların bilinçdışını 

yansıttığı için oldukça önemli. Mesela 

burada yapılan bir resimden bir 

çocuğumuzun ağabeyine duyduğu 

öfkeyi tespit ettik ve hemen uzman 

desteği alması için yönlendirdik. 

Yine bu sayede atölyeye katılan 

çocukların yaptıkları resimlerle ilgi 

alanlarını belirleyip gelecek planı için 

ailelerine bilgi verdiğimiz de oldu. 

Peki, okulunda başarısız olup 
atölyelerde yeteneğini fark ettiğiniz 
çocuklar oldu mu?

Yaratıcı hareket atölyesine başladığımız 
ilk günlerde öğrenme güçlüğü çeken 
bir öğrencimiz kendini ifade etmekte 
zorlanıyor, arkadaşları da onun her 
söylediğine gülüyordu. Bu da onun 
çekingen davranmasına sebep oluyordu. 
Buradaki temel kurallarımızın başında 
karşındakini yargılamamak vardır. Özellikle 
yaratıcı hareket atölyesinde asla yorum 
yapmaz, sadece karşımızdakini dinler, 
doğrusuyla yanlışıyla kabul ederiz. 
Başlangıçta kendini sözlü olarak ifade 
etmekte zorlanan öğrencimiz zamanla bu 
problemin üstesinden geldi. 

Burada ne istediğini bilen çocukların 
yetişmesine imkân veriliyor diyebilir miyiz? 

Eğitim sisteminin en önemli sorunu, ne 
istediğini bilmeyen nesiller yetiştirmesi. 
Oysaki Ferhatpaşa Bilim ve Sanat 
Merkezi’nde çocuklar; neye ilgisi var, 
hangi alanda yetenekli ve becerilerini 
hangi alanda geliştirmek istiyor, bunu fark 
edebilme imkânı yakalıyor. Bu da onların 
gelecekte yönlerini daha kolay bulmalarını 
sağlayacak. Sevmediği bir işte hayatını 
çürüten milyonlarca insan var. Ataşehir 
Belediyesi olarak öncelikle Ferhatpaşalı, 
sonra da tüm Ataşehirli çocukların bu 
atölyeler sayesinde ne istediğini bilen, 
daha mutlu, başarılı bireyler olmasını 
sağlayacağız. Bu hayalle yola çıktık. Kat 
edecek daha çok yolumuz var, biliyoruz, 
ama buraya istekli gelip, neşe ile ayrılan 
çocukların olduğunu görmek geleceğin 
aydınlık yarınlarına verilen emeklerin 
boşa gitmediğini bizlere gösteriyor ve 
sevindiriyor.

Ferhatpaşa Mah. Yeditepe Cad. No:48 
Tel: 0216 570 50 00 Dahili: 2241

A

Ezberci sistemde yetişen çocuklar bu 
atölyelere neden ilgi gösteriyorlar?

Burada robot ve drone atölyelerinin 
dışındaki atölyelerde teknik bilgi verilmiyor. 
Çocukları zorlayacak, birbirleri ile yarış 
ettirecek ya da puanlayacak bir sistem 
olmadığı için sanıyorum çocuklar buraya 
severek geliyor. Örneğin yaratıcı resim 
atölyesine katılmak için resim alanında 
yeteneklerinin olmasına gerek yok. 
Verilen tema hakkında zihinlerinde o an 
ne oluşmuşsa, ne hayal etmişlerse onu 
yapıyorlar. Kimi vücuduna oranla daha 
büyük kafalı bir karakter çizerken kimi 
de kâğıdın küçük bir kısmını kullanarak 
resmini tamamlıyor. Burada ne performans 
kaygısı var ne de dayatma… Sanıyorum ki 
bu sebeple iki buçuk ay gibi bir sürede 270 
öğrenci atölyelerimizden yararlandı. 

Muhammet Bingöl öğrencileriyle.



KAYIŞDAĞI
VE ZAMANDA
YOLCULUK



Bazen doğduğumuz 
evlere, oyunlar 

oynadığımız 
sokaklara veda eder, 

yeni hayatlara yelken 
açarız. Yaşadığımız 

binalar, sokaklar, 
kentler gibi bizler de 

değişir ve dönüşürüz. 
Bu dönüşümün 

Ataşehir’in Kayışdağı 
Mahallesi’ndeki 

şahitliğini ise Yeditepe 
Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü yapıyor. 13 
yıl ara ile yürütülen 

“Kayışdağı’nda Dört 
Mevsim: Yeniden 

Ziyaret” adlı fotoğraf 
projesi bizleri adeta 

Kayışdağı’nda zaman 
yolculuğuna çıkarıyor.

Adem Bal 13 yıl önce de Kayışdağlıların mektuplarını taşıyordu, bugün de... 
13 yıllık değişim Bal’ın taşıdığı mektup sayısının azalmasında kendini ele veriyor.
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Pek çok kişi için hayallerle dolu bir 
yolun başlangıcıdır İstanbul. Kimisi 
ekmek parası uğruna düşer yollara, 

kimisi de “çocuğum okusun, büyük adam 
olsun” der toprağını geride bırakırken. 
Tanıştığı şehir gözünde büyüttüğünden 
daha da büyüktür elbette, ama o yine 
kendine küçük bir hayat kurmanın 
derdindedir. Tıpkı Ataşehir’in Kayışdağı 
Mahallesi’nde yaşayanlar gibi. Kimi 
Kars’tan kimi Sivas’tan çıktığı yolculuğunu 
Kayışdağı’nda, bir hemşehrisinin yanında, 
belki de sırtını sağlam bir kayaya yaslar 
gibi Kayışdağı’nın eteklerinde bitirir. 

Yavaş yavaş taşı toprağı altın denilen 
şehirde, hayal kırıkları enkaz yığını 
oluştururken hayatta kalabilmek için bir 
dayanak arayanların sayısı da giderek 
artar. Artık ekmek aslanın ağzında değil, 
midesindedir. Tüm zorluklara rağmen 
Anadolu insanı Kayışdağı’nda yaşamaya 
koyulmuştur. Ekmeğinin peşinde 
tozlu mahalle sokaklarında süt satıcısı 
kadınların sesi aynı sokaklarda top 

koşturup, misket yuvarlayan çocukların 
sesine çoktan karışmıştır bile. Evlerin 
bacaları teker teker tütmeye başlayınca, 
annelerinin kucağından okul yollarına 
düşen çocuklar gibi büyüyen, zamanla 
olgunlaşan bu mahalle de değişmiş, bu 
gelişime ayak uydurmuştur. 

Belki de bu gelişimin bir parçası 
olduklarını düşündüklerinden olsa gerek 
mahalle sınırları içerisinde yer alan 
Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü 2005 yılında 
“Kayışdağı’nda Dört Mevsim” adlı bir 
projeye başladı. O yıllarda üniversitede 

LEYLA ÖZ

Fatma Özdemir dün iki ineğinden 
sağladığı sütü satıyordu. Bugün 
de geçimini sütle sağlıyor, ama 
artık o bir çiftlik sahibi.



Öğretim Görevlisi olarak çalışan Kayıhan 
Güven ve Dr. Kader Tuğla Saltuk’un 
yönetiminde gerçekleştirilen ve bir yıllık 
dönemi kapsayan proje için Güven, 
“Anadolu’dan İstanbul’a göç eden 
ailelerin büyük kente uyum sağlama 
sürecini sorgulamak amacı ile başladık” 
diyor. Aileleri ve yaşadıkları bölgeyi 
fotoğrafladıktan sonra özellikle hane 
fertlerinden birinin el yazı ile hayatlarını 
neden burada kurduklarını, mahallelerini, 
gündelik yaşantılarını ve gelecekten 
beklentilerini yazmalarını isteyen Güven 
ve ekibi, el yazısının da imza gibi kişilerin 

karakterleri hakkında fikir verebileceği 
düşünmüş. Peki, 2005’te gerçekleştirilen 
bu projeyi bugün konuşuyor olmamızın 
nedeni sizce ne? 

YENİDEN ZİYARET

Mahalleli ile komşu olan üniversite 13 
yılın ardından projenin tekrarını yaparak 
geçen bunca yılın ardından yaşanan 
değişimin zaman ve uzam çerçevesinde 
ne boyutta olduğunu saptamaya çalışmış. 
Değişim rüzgârının insan hayatına ne 
ölçüde etki ettiğini görmek isteyen proje 
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Bölgede hızla artan öğrenci nüfusunun 
etkisi ile Kayışdağı’nda meydana gelen 
ekonomik ve mimari değişime rağmen 
insani ilişkiler ve aile bağları gibi 
değişime kafa tutan değerler de var. 
Geçen süre zarfında çocuklar büyüyüp 
yuvadan kuş olup uçsa bile aile bağları 
mahallede hâlâ çok kuvvetli… Ataşehir’i 
ve Kayışdağı’nı seven hâlâ çok seviyor. 
Umutlu konuşanlar yine çok umutlu… 
Değişimden korkanlar ve bu duygularını 
ilk projede ifade edenler ise değişim 
karşısında yine tedirgin. Geçen onca 
zamana ve değişime rağmen projeye 
dâhil olan herkesin ortak fikri ise 
İstanbul’un oldukça kalabalık, pahalı ve 
gürültülü olması… 

yöneticileri Dr. Feryade Tokan Şenol, Dr. 
Ahu Alpaslan ile yapım koordinatörü Dr. 
İlknur Kalay ve görsel yönetmen Kenan 
Kaya öncülüğünde yinelenen proje ile 
ailelerin kapıları bir kez daha çalınmış. 

Projenin sonunda açılan fotoğraf sergisi 
sayesinde görüşme imkânı yakaladığımız 
Dr. Ahu Alpaslan “Kayışdağı’nda Dört 
Mevsim: Yeniden Ziyaret” projesi ile 
13 yılın ardından 28 aile ile iletişime 
geçildiğini ve böylece hem bölgenin hem 
de bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik 
açıdan değişimlerine şahit olduklarını 
söylüyor. 

Tekrarlanan ve devamı düşünülen proje 
ile 13 yıl önce Kadıköy’e bağlı bir semt 
olan Ataşehir’in bugün büyük bir ilçe 
olduğunu ve sınırlarının da buna bağlı 
olarak değiştiğini söyleyen Alparslan, 
çaldıkları her bir kapının bu deneyime 
katkısını şöyle anlatıyor: 

“Bu süreçte Ataşehir, İstanbul’un sayılı 
büyük ilçelerinden biri oldu. Dolayısıyla 
bölgede yaşayanlar içe dönük, kapalı 
aile ve mahalleli ilişkilerinden daha 
kozmopolit ve modern şehir hayatına 
geçiş yaptı. Aynı zamanda ekonomik 
ilerleme tespit edilen mahallede bir 
zamanlar küçük bir nalbur dükkânı 
olan esnaf şimdi bir inşaat firmasının 
sahibi olmuş. Sanatla ilgili bir ailenin 
kadın ferdi milletvekili; iki ineğinden 
sağdığı sütle geçimini sağlamaya çalışan 
girişimci bir kadın ise çiftlik sahibi olmuş 
ve yeni hayaller kurmuş. 13 yılda vefat 
edenler, o dönem ilkokul öğrencisiyken 
bugün askere gidenler, başka bir ülkeye 
yerleşenler olduğu gibi postacılık 
mesleğini hâlâ sürdürenler de var. 

DEĞİŞİME KAFA TUTANLAR

A

Kayışdağlı Gültekin ailesinde 13 yılda çok şey değişmiş, ama fikirleri eskimemiş.
Evlerinin duvarını dün olduğu gibi bugün de Yılmaz Güney fotoğrafı süslüyor.
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BEN 50. ALAYDAN

Gencecik bir 
üsteğmendi… 
Ateşkesin ilan 
edilmesine saatler 
kala; 17 Ağustos 
1974’te esir düştü. 
Herkes onu öldü 
sanırken esaretten 
sağ kurtuldu. 
25 yıl sonra yine 
aynı gün,  yeni 
evine saatler 
önce taşınmışken 
17 Ağustos 
1999 Marmara 
Depremi’ne 
yakalandı; ailesiyle 
birlikte enkazın 
altında kaldı. 
İşte aramızdaki 
bir kişinin ölüme 
direnişi… O Emekli 
Albay Hasan Hami 
Türkkan. Tayfun 
Gönüllü, Kıbrıs 
Barış Harekatı’nın 
belki de en 
çok konuşulan 
konularından 
birinin, gazeteci 
Mete Akyol’un 
Rumlara esir 
düşüşünün perde 
arkasını aralıyor. 

HAMİ TÜRKKAN
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Bir babaya, 2. Ordu Komutanı 
Orgeneral Suat Aktulga, 1974’ün 
15 Ekim’inde şu yanıtı veriyordu: 

“Oğlunuz Piyade Üsteğmen Hami Türkkan 
halen Rumların elinde esirdir.”

Kimdi Üsteğmen Hami Türkkan, nasıl 
esir düşmüştü ve başına neler gelmişti? 

Baba Bahattin Türkkan, Kasımpaşa 
Askeri Tersanesi’nde gemileri tamir 
ediyor, oğlu da o gemilerin komutanı olup 
yüzdürmek istiyordu. Hayat onun istediği 
gibi mi akacaktı?

1947 Üsküdar doğumlu Hami Türkkan, 
Gölcük Askeri Tersanesi kurulunca 
babasıyla oraya yerleşmek zorunda 
kaldı. İlkokul bitti, 12 yaşında Selimiye 
Askeri Ortaokulu’na kayıt yaptırdı. Sonra 
mı; hemen her gencin hayali olan beyaz 
elbiseyi, o da giymek istedi.

“Çevremiz deniz kuvvetleri olduğu için, 
deniz subayı çoktu. Denizciliğe de ilgim 
vardı. Dayımla birlikte üç kişi daha Kuleli 
Askeri Lisesi’ne okumaya başladı. Hafta 
sonları geldiklerinde onların elbiselerini 
giyer mahallede dolaşırdık.”

Ama Hami Türkkan, beyaz elbise yerine, 
hakiyi giymek zorunda kaldı. Kara Harp 
Okulu’ndan mezun oldu. Kıta görevinden 
sonra 1972 yılında 50. Alay’a tayini çıktı. 

TAYFUN GÖNÜLLÜ Osmaniye’yi mekân edinse de alayın gözü, 
suların yavaş yavaş ısındığı Kıbrıs’taydı. 
O sıralarda Türkiye’nin Kıbrıs’ta 650 
personeli vardı.

73 yılına gelindiğinde genç üsteğmen, 
“çocukluğunu bildiği” Tülay İlhan ile 
evlendi. Daha evlilikleri birinci yılını 
doldurmamıştı, 50. Alay alarma geçti. 
Personel hazırdı. Cephane, sefere 
hazır kamyonlarda bekletiliyordu. Ama 
personele göre bir çıkartma olasılığı azdı. 
O bir yıl tatbikatlar eşliğinde geçti. 

ÇIKARTMA KARARI VERİLİYOR

1974. Hükümet personelin öngörülerine 
rağmen çıkartma kararı aldı ve 50. Alay 
Mersin’e hareket etti. Üsteğmen Türkkan 
26 yaşında, eşi Tülay 4 aylık ilk çocuklarına 
hamileydi… 

O güne kadar tatbikat amaçlı limana 
gelip, geri dönüyorlardı. Bu kez geri 
dönüş yoktu, düpedüz gemilere, çıkarma 
gemilerine biniyorlardı. 

Bu kez “iş ciddiydi”.
Deniz süt limandı. Üsteğmen alay 

karargâh komutanlığının gemisindeydi. 
Karargâh gemisi hareketliliğin üst düzeyini 
yaşıyor; telsiz emirleri, görüşmeler, 
adadan gelen son istihbarat raporları 
Ankara ile görüşmeler birbirini izliyordu.

Gemiler, karanlıkta tam yol Ada’ya 
ilerliyordu.

06.05’de kapaklar açıldı.
Alay, Rumların beklemediği yerden; 

Girne Plajı’ndan sahile çıktı.   
“Önümüzde üç kademe birlik vardı, ama 

tüm birliği boşaltmamız öğleni buldu.”
Mermi vızıltıları arasında plaja çıkıyordu 

50. Alay. Türkkan’ın elinde Thomson marka 
Amerikan piyade tüfeği vardı.

“Karaya ilk adımı attık. Top ve mermi 
atışlarının üzerimizden geçtiğini 
anladıktan sonra heyecan dalgası, yerini 
görevini en iyi şekilde yapmaya bıraktı.”

Hami Türkkan, 
Kıbrıs’ta, cephede diğer 
komutanlarla birlikte.
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Türkkan’ın alayı yoğun ateş altında, 
Girne yolundaydı. Gece yarısı 01.00’e kadar 
kalacakları barakaların olduğu bölgeye 
gelip beklemeye başladılar. Göz gözü 
görmeyen karanlık büyük bir patlamayla 
aydınlandı. Nerden geldiği belli olmayan 
bir top mermisi, 50. Alay Komutanı Halil 
İbrahim Karaoğlanoğlu’nu şehit etti. 

Hami Türkkan, komutanın şehit düştüğü 
yerde elleriyle kazdığı mezara komutanını 
defnetti. Oysa 26 yaşındaki bu genç 
subay, çocukluğunda cenaze gördüğünde 
geceleri kâbuslarla bölünüyordu. Şimdi, 
cesetlerin arasında, uzuvları parçalanmış 
insanların arasında dolaşıyordu. 

Rumların elinde olan Girne Boğazı’nın 
açıldığı haberi Türkkan’ın birliğine kadar 
ulaştı. İşte o gün 17 Ağustos’tu.

Şimdi karşımda oturan Emekli Piyade 
Albay Hami Türkkan, yaşadıklarını 44 yıl 
sonra paylaşmanın heyecanını yaşıyor. 
O dalıyor, biz bekliyoruz: “Çok güçlü bir 
telsizimiz vardı, ama tamirdeydi. Yapılmış, 
o gün ‘gelin alın’ dediler. Türkiye ile 
bağlantı yaptığımız telsizlerdendi.”

METE AKYOL’LA KARŞILAŞMA

Üsteğmen Hami Türkkan başçavuşuyla 
yola çıktı. Bir süre sonra aracın önü bir 
grup gazeteci tarafından kesildi. O bir 
grup gazeteci arasında (rahmetli) Mete 
Akyol da vardı. Akyol “Teğmenim bizi 
Lefkoşa’ya götürür müsünüz” dedi. 
Bölge, muharebe sahası... Türkkan, “Her 
tarafta düşman var, sizi nasıl götürelim” 

Akyol serbest bırakıldıktan sonra elçilikte meslekdaşlarına nasıl yakalandığını anlatırken.

duvarın önünde durdu. Rum Milli 
Muhafız Ordu’sundan 15 asker ellerindeki 
makineli tüfeklerini minibüsümüze 
doğrulttular.”  

Üsteğmen Türkkan, Mete Akyol 
ile ayrılırken, “Bizim durumumuzu 
bildirin” dedi. Rumlar, gazetecilerle Türk 
askerlerini ayırdı. İstanbullu Rumlardan 
bir Yunan yüzbaşısı, Türkkan ve üç 
askeri, polis merkezine götürerek teslim 
etti. Savaşın bitmesine, ateşkesin ilan 
edilmesine saatler kala, 70 günlük esaret 
günleri başlamış oluyordu Türkkan ve 
beraberindekilerin.

Bu 70 günlük tutsaklık döneminde, 
esir düşmüş iki asker daha eklendi 
hücrelerine. Ama Rum karakolunda 
her türlü haberleşme de başlamıştı. 
Türkkan’ın o günlerde unutamadığı 
isimlerden biri Kıbrıs direniş güçlerinden 
Türk doktor Ayten’di. Doktor Ayten, Türk 
askerlerinin esir düştüğünü öğrenir 
öğrenmez karakola gelip raporlarını tutup, 
sağlık kontrollerini bile yaptırmıştı. Türk 
askerlerinin haberleşmesi ise Türkkan’ın 
anlatımıyla, “termos içine yazılan notlarla” 
yapılmıştı.

Türk askerlerinin esir düştüğünü 
duyan EOKA’cılar da karakol etrafında tur 
atmaya başlamıştı. 

“Nasıl oldu bilemiyorum ama 
karakoldakilerle iletişimimiz iyiydi. Bir 
gün karakoldaki komiser bize sonradan 
adının Kaleşnikof olduğunu öğrendiğim 
ve ilk kez gördüğüm makineli tüfekleri 
hücremize getirdi; ‘alın bunları kendinizi 
koruyun, bunların ne yapacakları belli 
olmaz’ dedi. Biz hemen silahların 
mekanizmalarını kontrol ettik. Mermileri 
hesapladık. Çatışarak kaçmaya karar 
verdik. Durumumuzu da termosumuzla 
komutanlığımıza bildirdik. Emir, ‘olumsuz’ 
yönde geldi. Bir süre sonra silahları teslim 
edince, komiser çok duygulandı.”

yanıtını verdi ama olmadı. Birazdan hep 
birlikte yoldalardı. Girne-Lefkoşa arasında 
askerlere rastladılar, Hami Türkkan’a 
birkaç yol tarifi verdiler. Ve bunlardan 
birisini seçtiklerinde, karşılarında kum 
torbalarıyla çevrilmiş bir savunma 
mevzisini bulduklarında iş işten geçmişti; 
pusuya düşmüşlerdi.

Şimdi tam da bu sırada, gözümüzü, 
kulağımızı olayın diğer kahramanı 
olan gazeteci Mete Akyol’a çevirelim: 
“Bir üsteğmenin yönetimindeki ve bir 
astsubayın kullanımındaki minibüsümüz 
‘Yeşil Hat’ ötesinde ilerledikçe, içine 
girmekte olduğumuz olayın hiç de 
mutluluk ve güzellik olmadığı, ne tuhaftır, 
sanki havanın kokusundan anlaşılıyordu… 
Minibüsümüz kum torbalarıyla kaplı bir 

Hasan Hami 
Türkkan 
1974 Kıbrıs 
Çıkarması’nda 
yaşadıklarını 
anlatırken yine 
aynı günlere 
dönüyor.



Bu 70 günlük esirlikte Türkkan ve 
arkadaşları çok şey yaşadı, ama bir 
çok baskı, kötü muamele hem Türk 
Ordusu’nun adadaki varlığıyla, hem de 
doktor Ayten’in baskısıyla savuşturuldu.

70 gün sonunda Türkkan ve arkadaşları 
bir otobüse bindirildi. Birleşmiş Milletler 
gözetiminde esir değişimi başlıyordu. Yola 
çıktılar. Yaklaşık iki saat sonra şimdi de 
varlığını sürdüren Ledra Palas Sınırı’na 
geldiklerinde, Hami Türkkan dalgalanan 
Türk bayrağını gördü.

HAYATIN YENİ ADI FEYZA

İşlemlerden sonra Hami Türkkan’ın yeni 
bir yolculuğu başladı. Adana’ya, oradan da 
birliğine gitti. İfadesi alındı. 

Acaba eşi Tülay Türkkan ne yapıyordu? 
Bir hafta sonra Gölcük’e doğru yola 
çıktı… Ama eşi bu kısa sürede ev 
değiştirmişti. Zorlukla da olsa evini buldu. 
Öldü sanılırken, esir düşmüş bir genç 
subay, sağ salim ailesinin karşısındaydı. 
Duygusal anları daha da artıracak yeni 
bir hayat, Hami’nin kucağına verildi. 
Ellerindeki henüz doğmuş kızı Feyza’ydı. 
Hami Türkkan için yaşadıkları bir hayli ağır 
gelmiş olacak ki, o dakikalardan sonra 
birkaç gün derin derin uyudu…

Komutanları, Hami Türkkan’dan asla 
vazgeçmedi. Çünkü esir düşmeden önce 
bir hayli özverili girişimde bulunmuş, Rum 
Milli Muhafız Ordusu’nun askerlerinin de 

bulunduğu bir binada sıkışmış askerleri 
kurtarmak için inisiyatif alıp, neredeyse 
tek başına operasyon düzenlemişti. 

“Bunlar anlatılmaz…” Türkkan, her şeyi 
bu iki kelimede saklıyordu, hem de 44 
yıldır. Çok azını zorla anlattırabildim.

Hami Türkkan’ın, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde hizmeti devam etti. Artık 
piyade albayıydı. Bankadan aldığı krediyle, 
yaşamının devamını süreceği bir ev satın 
aldı, Gölcük’te… Yıllar içinde bir erkek 
çocuğu daha olmuş; Barış da Feyza da 
büyümüştü. 

Gölcük’te altı katlı binanın 5. katına 
taşındılar. Eşyaları yerleştirdiler. Tülay 
Türkkan, “yeter gerisini yarın yaparız” 
deyince gece yarısı yataklarına çekildiler. 

Çok uyumayacaklardı ama… Üç saat 
sonra dehşetle yataklarından fırlamaya 
çalışıyorlardı. Hayır, kalkamıyorlardı, 
duvarlar, eşyalar devriliyor, yeni evleri 
üstlerine çöküyordu. 

Türkkan Ailesi, bir 17 Ağustos günü daha 
acı bir olayla karşı karşıya kalıyorlardı. 
Marmara Depremi… Albay Hami Türkkan, 
eşi ve iki çocuğu göçük altındaydı. 
Hami Türkkan’ın sırtında bu kez sadece 
kendisinin canı değil, ailesinin de 
sorumluluğu vardı.

“Nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Feyza 
‘Baba, anne’ diye bağırıyordu.”

Baba Türkkan, kendine geldi, göçükten 
kendini kurtardı. Sonra kızı Feyza’yı… Oğlu 
Barış için inşaat işçileri yardıma geldi. 

Barış da sağ kurtarıldı. Hepsinde ciddi 
kırıklar vardı; ama yaşıyorlardı. Anne Tülay 
Türkkan göçen binanın çok altındaydı… 
Saatler çok ilerlemiş, ilişki kopmuştu. 
Feyza sokakta kurulan sedyeden 
doğrulup baktığında şok geçiren babasını 
gördü. Kırıklarla yanına gidip, “Baba ne 
yapıyorsun, annem göçük altında, kendine 
gel” diye sarsmaya başladı. Tülay göçük 
altında yaşam savaşı veriyordu. Hava, kan, 
ceset ve moloz kokusuyla karışıp ekşi bir 
kokuya dönüşmüştü.

Tülay Türkkan, “Bir delik açıldı. Havayı 
gördüm. Deliğin önünden biri geçti” diye 
hatırlıyordu o geceyi. “Bağırdım. O kişi 
deliği büyütmeye başladı. ‘İçeri gelme, sen 
de benimle kalırsın’ diye bağırdım. Ama 
geldi. Yanıma girdi ve beni çekerek oradan 
çıkardı.”

Türkkan ailesinin fertleri ayrı ayrı 
hastanelere sevk edildiler. Birbirlerini 
bulmaları biraz zaman aldı. Baba 
Türkkan, geçici hafıza kaybını atlattıktan 
sonra hastanedekilere kim olduğunu 
söyleyebildi. 

Türkkan Ailesi yine bir aradaydı. Hemen 
Ataşehir’e taşındılar, “Yıl 1999… Ataşehir’de 
bir eve yerleştik. O zaman Battal İlgezdi ile 
tanıştık. Bize yardımcı oldu.”

Bir gün dahi oturamadıkları ve yerle 
bir olan evlerinin kredisini öderken, bir 
kez daha yeni bir eve yerleştiler. Albay, 
depremden sonra emekli oldu…

Şimdi tüm ailesiyle karşımdalar…

Hami Türkkan, eşi Tülay, oğlu Barış Tayfun Gönüllü ile... (Fotoğraflar: MELİS KAYA)
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Bir tütün deposunda çalışan 
“Gözlemci”, hemen hemen herkesi 
ve her şeyi görüp izlemeyi, bütün 

ayrıntıları öğrenmeyi kendine ilke 
edinmiştir. Aslında işi bekçilik yapmak olsa 
da, herkes tarafından “Gözlemci” diye 
çağırılmaktadır. Gözlemlerini kullanması ise 
hayatını bir hayli zorlaştırmaktadır. Çünkü 
kimse gözlemlerini ulu orta söyleyen, 
rahatlıkla kullananları sevmez...

Mustafa Dinç, Ülkü Duru, İştar Gökseven, 
Kaan Çakır, Emre Altuğ, Mehmet Esen, Sezgi 
Mengi, Alper Saldıran, Şencan Güleryüz, 
Gökçer Genç, Pınar Tuncegil  rol aldığı “Dört 
Köşeli Üçgen”nin yönetmeni Mehmet Güreli 
ile hem film hem de Güreli’nin sanatına dair 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi söz 
Güreli’de: 

Sanatın farklı alanlarında üretim halinde 
olan bir sanatçı olarak ortaya koyduğunuz 
eserlerin türlerini ayırt etmeksizin her 
birinin ortak derdi var, diyebilir misiniz?

Türler, konularınızla her zaman iç içedir. 
Hatta birbirlerinden hiç ayrılmazlar, beraber 
yaşarlar ve birbirlerini her zaman etki altına 
alırlar. Değindiğin konular da zaten senin 
temalarının kaynağıdır. Yaşadıklarının ya 
da yaşayacaklarının ipuçlarıdır. Her sanat 
dalında da kişi farklı bir yol izleyeceğini 
baştan bilir. Burada bir ortak bakıştan söz 
edebiliriz; yani çıkış noktasının sancısı. 
Benim için en önemlisi yoldur; kısaca 
üzerinde çalışacağım alan. Bu bir anlamda 
büyük bir yolculuğa hazırlıktır da. Bazen her 
şeyi tam kestiremediğiniz dertlerin yolunda 
yürümeyi göze almak gibi...

Yazar, müzisyen, ressam ve 
yönetmen Mehmet Güreli’nin 
“Gölge”den sonra ikinci uzun 
metraj sinema filmi, ünlü 
yazar Salâh Birsel’in aynı adlı 
romanından uyarlanan “Dört 
Köşeli Üçgen”. İflah olmaz 
bir gözlemcinin hikâyesinin 
anlatıldığı film 27 Temmuz’da 
beyazperdede…

DÖRT KÖŞELİ ÜÇGEN

SİMAY GÖZENER



37ATAŞEHİR EKSPRES Sayı: 25 Tarih: 25 Haziran-25 Temmuz 2018

Resimlerden kitaplara, filmden 
müziklerinize bakınca; zaman, gölge 
ve pus gibi imgelerin sizin için önemli 
olduğunu düşünüyorum, katılır mısınız? 
Peki, bu imgelerin sizdeki anlamı nedir?

Çizgiler, sis, gölgeler, aynalar, pus... 
Tüm bu kelimeler, hayatımızın her anında, 
her saniyesinde bizi büyüleyen imgeler… 
Hayatın esrarı gibi bizi sarmalayan 
görüntüler. Onlara dokundukça bizi 
harekete geçiren tüm cisimler onların 
yardımıyla çeşitli anlamlara bürünüyorlar 
sanki. Yeni bir cisme dönüşüyorlar, adları 
değişiyor, fikirlerinden vaz geçmeseler 
de unutuyorlar ya da unutmuş gibi 
yapıyorlar. İşte gizemli ne varsa sisler 
içinde kayboluyor, kendi ışık kaynağını ele 
geçirmeye çalışan bir gölge de ayna da 
yüzümüzün ne kadar bize benzemediğini 
hatırlatıyor. Karakterimiz “Gözlemci” de, 
kendi serüvenini yaratmış gibi yer alıyor 
dünyada. Sanki tek başına, odasının 
penceresinden dünyayı izliyor. Gerçeğin 
her zerresini de hayata ışınlıyor. Hiçbir şeyi 
süslemiyor, kendinden bir şey eklemiyor. 
Ama bazı dokunduğu hakikatler, yeni 
gerçekler üretiyor. Bir çizgi çizecekken, 
çizgiye kendi takılıyor...

İlk uzun metraj filminiz, Peyami 
Safa’nın “Selma ve Gölgesi” isimli 
romanından uyarlanan  “Gölge”nin 
ardından bu kez de müthiş bir gözlemci 
ve kelime cambazı olan Salâh Birsel’in tek 
romanı “Dört Köşeli Üçgen”i tercih ettiniz. 
Sizden hem kitabın filme dönüşüm  
sürecini hem de niçin siyah beyazı tercih 
ettiğinizi öğrenebilir miyiz?

“Dört Köşeli Üçgen”i filme almaya 
karar verdikten sonra yedi yıl beklemek 
gerekti. Senaryoyu Görkem Yeltan yazdı, 
hazırlıklar kısa sürede tamamlandı, ama 
çeşitli aksilikler çekimleri hep geciktirdi. 
Görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil’le 
ta başında siyah-beyaza karar vermiştik. 
Tabii casting’de (kadro oluşumu) de birçok 
zorunlu değişiklik oldu.

Işık kullanımı, mekân-zaman ilişkisi, 
diyaloglar ve çekim ölçeklerini dikkate 
aldığınızda filmlerinizi, Film Noir (Kara 
Film) ekolüne yakın buluyor musunuz?

“Gölge”yi tam bir “Film Noir” 
anlayışıyla çektik dersem de, “Dört 
Köşeli Üçgen”i açıkçası hiçbir kategoriye 
yerleştiremiyorum. Yine de “Film Noir” 
tutkumuz birçok sahnede o büyüleyici 
ışığıyla bize sesleniyor; bizi kendine 

çekmiyor değil. Işıkta Gökhan, sanatta 
Tuba, gözlemciyi oynayan Mustafa Dinç ve 
tüm ekibin, oyuncuların müthiş katkılarını 
da belirtmek istiyorum. Ayrıca romanın 
yazıldığı yıllar (1955-1959) bana bugün de 
her şey siyah-beyaz’mış duygusu yaşatır.

Filmin hikâyesini de oluşturan, 
gözleme ve gözlenme hakkında siz 
ne düşünüyorsunuz? Tüm sanatsal 
üretimlerinizi biçimlendirirken siz de 
gözlemleyen konumunda mısınız?

Filmdeki anlamları çözmek, kişilerin ruh 
durumlarını izaha kalkmak bana romanı 
ilk okuduğum günden beri özgürlük çizgisi 
üzerinde düşündürtmüştür. Zaten Hulki 
Aktunç’un romanı, ‘ilk düşünce romanı’ 
olarak nitelemesi de bu bağlamda bir çıkış 
noktasıdır. Kısaca bir gözlemciyi izlerken 
görme alanımızı neyin belirlediği meselesi. 
Merak, izin, özgürlük ve çizgiyi belirleme... 
Aklın, hakikatle karşılaştığı köprüde birileri 
uçuruma yuvarlanıyor, birileri yaralanıyor, 
birileri ölüyor. Zaman zaman herkesin 
görmediğini sen görüyorsun. Başın derde 
girse de yolundan dönmüyorsun. Hem yol 
da ne ki? Gelecek meçhul, geçmişin sanki 
bir kutunun içinde sulara bırakılıyor. Rüyayı 
renkli gördüğün için gerçek sanıyorsun.

Mehmet Güreli, ikinci filminde 
dayısı Salâh Birsel’in “Dört 
Köşeli Üçgen” romanını 
sinemaya uyarladı.



Salâh Birsel’in yanlış olan doğruları, 
zaafları ve ikiyüzlülüğü anlattığı “Dört 
Köşeli Üçgen” kitabı ile okuyucu bir 
anlamda kendiyle ve toplumla yüzleşiyor. 
Peki, bu meselenin beyazperdeye 
aktarılması hem yapım ve bütçe hem de 
çekim için zorluklar yarattı mı? Sizce, 
Türkiye’de bağımsız ve özgün filmler 
yapmak zorlaşıyor mu?

Dünyanın hızlı değişimi üzerine 
hemen bir şeyler söylemek istemiyorum. 
Bağımsız sinema her şeyden önce bir 
ruh durumudur. Senin başarıdan ne 
anladığınla, özgürlükten ne istediğinle 
ilgili… Ne olacağı kestirilen bir sanat 
eserinden bahsetmek bile gülünç. 
Değerlendirmelerin sonuçlarından çok 
tarihe bırakmak en iyisi... O kişilerin yeterli 
olup olmadıkları meselesi bugün için ağır 
basmakta. Bir şey anlatmak istiyorsan, 
bu senin birinci meselense sen zaten 
bağımsız sinema yolundasın...

LEKELER MANZUMESİ

 Sinemada daha önce de hem yüzleşme 
ve bilinç hem de korku ve fetiş temsili için 
ayna metaforu kullanıldı. Romandaki 
içerisi-dışarısı, öteki gibi kavramları 
anlatmak için siz de böyle metaforlar 
kullandınız mı?

Ayna benim iki filmde de çokça yakın 
durduğum espri. Bir aynaya kim yaklaşırsa 
karşılığında göründüğünden her zaman 
fazlası var benim için. Bir yansımadan 
çok bir içe bakış, sırların içinde lekeler 
manzumesi… Geri dönüşten çok 
arkasındaki gizemi ışıkların tutkularına 
göre istediği kadar yansıtan bir büyücü. 
Belki de büyücünün kendini sunuş biçimi, 
yansıması…

“Gözlemci”, ötekinin mahremiyetini 
ve gizlediklerini açığa çıkarırken kendi 
varoluş sebebini de buna bağlıyor. Peki, 
bu gözlem insanı yalnızlaştırır mı, yoksa 
bir iletişim aracı mı olur?

Ana unsurlardan biri de buydu. 
Mahremiyet ve bulanık bir evrende neye 
göre oluşuyor değerler? Benim en çok 
üzerinde durduğum buydu. Ve kaybolmuş 
bireyin geri gelirken yeniden kaybolması 
gibi metaforlarla anlatmaya çalıştım. 
Mizahi yönü ağır bassın istedim. Başına 
gelecekleri beklerken, nerede durmalısın? 
Kendini nasıl var edebilirsin? Soyut gibi 
ele alınabilecek bir mesleğin humoristik 
değerlendirmesi ne olabilir? Gözlemcinin 
aklındaki ethik problemler neydi? Hepsini 
episodlara yayarak yansıtmaya çalıştık. 

Kısacası, gözlemci hep yalnızdı, belki 
onun derdi de hakikatten çok bir yerden 
katılma, paylaşma arzusuydu. Belki de 
çok uçmaktan yorulmuş kuş metaforu 
gibi inecek bir yer arıyordu. Ürkmüştü, 
bu yüzden de korkularını tam yenemiyor, 
inemiyordu.

“Dört Köşeli Üçgen” kişiliğin yıkımı, 
kimliklerin bulanıklaşması ve toplumu 
sorgulaması açısından bakınca Tarkovsky 
ve Bergman filmlerini hatırlatıyor. Buna 
katılır mısınız?

Bir “Andrei Rublev”, bir “Ayna”, bir 
“Sessizlik, bir “Yaban Çilekleri” ve daha 
niceleri Bergman ya da Tarkovsky denince 
her zaman başucu filmlerim. Hiç bırakmam 
onları, yıllarca filmler düşlerken onlarla 
yaşadım hep. Godard’ın “Alphaville”i ya 
da “Vivre sa Vie”si, her zaman siyah-
beyaz derken ilk aklıma gelenler. Ama 
bu büyük sinemacılarla buluşmak güzel 
olurdu. Ortak temalar sinmiştir ruhumuza. 
Ne demişti Tarkovsky, “özgürlük bir ruh 
halidir”. “Dört Köşeli Üçgen” i yazarken 
Salâh Birsel’in hep yanındaydım. O daktilo 
seslerinin içinde büyüdüm. Benim için 
müzik gibiydi o sesler. Bir gün o dünyaların 
içine gireceğimi bugün bile ürpererek 
karşılarım. Salâh severdi filmi diye 
düşünmek istiyorum. Onla sohbet etmeyi 
çok özlüyorum.

Çok yönlü bir sanatçı ve entelektüel 
olmanızda Salâh Birsel’in rolü var mı?

Olmaz olur mu? Salâh Birsel’den söz 
ettiğim zaman -ki çok yakınım (dayım) 
olduğu için utanırım çoğu kez- sadece bir 
büyük yazardan söz etmediğimi bilirim. O 
bir hocadır, bir bilgedir, bir dosttur, bilgiyi 
paylaşmayı en çok seven, çok iyi eserleri 
yaratanları hiç kıskanmayan biridir, bir 
denemecidir, bir şairdir... A

“Dört Köşeli Üçgen”de 
“Gözlemci”yi Mustafa Dinç 
canlandırıyor.





Kitapçıları ya da internette 
kitap sitelerini şöyle bir 
dolaştığınızda özgün ya da 

çeviri çocuk kitaplarının çokluğu 
karşısında şaşırıp kalıyorsunuz. 
Hemen hemen her yayınevinin yaz 
programında birkaç çocuk kitabı 
var. Biz de kimisi illüstürasyonuyla 
kimisi dili ve kurgusuyla dikkat 
çeken kitapların yazarlarının peşine 
düştük ve sorularımıza yanıt aradık. 
İllüstratör Esra Uygun, yazarlar 
Mustafa Hakkı Kurt, Gülsüm Cengiz ve 
Mavisel Yener’e aşağıdaki sorularımızı 
yönlendirdik ve benzer yanıtları aldık. 

l Konularınızı nereden, nasıl 
esinleniyorsunuz?

l Bir çocuk kitabının olmazsa 
olmazları sizce neler?

l Dilin kullanımında çocuk kitapları ile 
diğer türler arasında bir fark olması 
gerektiğini düşünüyor musunuz?

l Okurlarınızla bir araya geldiğinizde 
nasıl dönüşümler alıyorsunuz?

l Çocuk kitaplarının sayısının artması 
çocuk okur sayısıyla doğru orantılı mı, 
sizce? Çocukların düne göre daha çok 
okuduğunu varsayabilir miyiz?

BERAT GÜNÇIKAN
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Yaz tatiliyle birlikte kitapçı vitrinlerindeki kitaplar yer 
değiştirdi, çocuk kitapları öne alındı. Dahası son yıllarda 

çocuk kitapları yazanlar ile basan yayınevlerinin sayısı 
küçümsenmeyecek oranda arttı. Peki, bu çocuk okur 

sayısının da arttığını, kitabın cep telefonuna ve bilgisayara 
galip mi geldiğini gösteriyor. Bu sorunun yanıtı umutla 

gerçek arasındaki farkı gözler önüne seriyor. 

KİTAP AL
ANNE, BABA BANA
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l Benim en temel esin kaynağım yaşam ve 
doğa. Gerek yetişkinlere yönelik şiirlerimde gerek 
tiyatro oyunlarımda gerekse de çocuk ve gençlik 
kitaplarımda konularımı yaşamdan ve doğadan 
alıyorum. Bazen bir gazete haberi, bazen göze 
çarpan görüntü, bazen bellekte kalan anılar, 
yaşanmış ya da yaşanmakta olan yaşam 
parçaları da yapıtlarımın konusunu oluşturuyor.

l Çocuğa sunulan kitabın, dil, anlatım ve içerik 
yönünden sanat değeri taşıması ve gerçekten 
bir edebiyat yapıtı olması en temel koşuldur. 
İçerik: Barış ve demokrasi kültürünü geliştirmeye 
yönelik olan; Cins ayrımcılığına yer vermeyen; 
Sevgi, barış, kardeşlik, umut, emeğe saygı, 
adalet duygusu, haksızlıklara karşı mücadele, 
direnç vb. gibi evrensel değer ve kavramlara 
yer veren; Din, dil ve ırk üstünlüğü, bağnazlık, 
kadercilik gibi önyargıları işlemeyen, aklın ve 
bilimin üstünlüğünü sezdiren; Bedensel ya 
da zihinsel engellilere karşı empati kurmayı 
sağlayan, farklılıklara saygı duygusunu 
geliştiren; Bilinçsiz tüketici olmak yerine, 
üretkenliğe özendiren nitelikte olmalıdır.

l Çocuk ve gençlik kitaplarında anlatım dili en 
önemli öğelerden biridir. Okurun çocuk olduğu 
gerçeği de göz önünde bulundurulmalıdır. 
Anlatım, temiz ve akıcı olmalı; cümle, paragraf 
uzunlukları çocuğun yaşına uygun olmalıdır. Dil 

yalın ve doğal, dil tadını veren ve dil beğenisini 
ve bilincini geliştiren nitelikte olmalıdır. 
Çocukların konuşmalarını ve davranışlarını 
olumsuz yönde etkileyeceği göz önüne alınarak 
argo vb. sözcüklerin kullanılmamasına özen 
gösterilmelidir. 

l Yazdıklarınız insanların yaşamlarına 
dokunduğu oranda onlar da yazdıklarınızı 
sahipleniyorlar. Yıllar önce İzmit’te bir devlet 
okulundaki söyleşi sırasında 5. sınıf öğrencisi 
Eda bana şunu sordu: “Okuma oranının 
böylesine düşük olduğu bir ülkede yazar olarak 
kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” Ona yanıtım 
şuydu: “Sen bana bu soruyu sorduğuna göre ben 
kendimi iyi hissediyorum ve umutluyum.”

l Türkiye’de çocuk ve gençlik kitaplarının 
tarihi çok eski değil. Son yıllarda devlet 
okullarından başlayarak gittikçe çoğalan özel 
okullar da okur-yazar buluşmaları düzenlendi. 
Günümüzde, ağırlıklı olarak özel okullarda 
süren bu çalışmalar, alanın ticari olarak 
değerlendirilmesine neden oldu. 15 milyonu 
aşan çocuk ve genç sayısı, olaya tecimsel 
yaklaşan yayıncıların iştahını kabarttı. Ne 
var ki yayınlanan kitapların hepsinin nitelikli 
kitaplar olduğunu söylemek zor. Yine de nitelikli 
kitaplarla karşılaştıkça çocukların bilinçli bir 
okura dönüşeceği umudunu taşıyorum ben.

ÇOCUK KİTABI SANATSAL DEĞER TAŞIMALI

GÜLSÜM CENGİZ
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l Konularımı okuduğum bir kitaptaki 
herhangi bir cümleden, bir fotoğraf 
karesinden, izlediğim bir filmden ya 
da o filmin sadece bir sahnesinden 
esinleniyorum. Durup dururken, şu 
konuda bir kitap yazayım dediğim de 
olmuştur kimi zaman.  Ama öyle ya da 
böyle, konu seçiminde tek ölçütüm şudur 
hep: Ben çocuk olsam hangi konuda 
yazılmış bir kitabı severek okurdum? 
Anahtar cümlemdir bu.

l Elbette çocuğun hangi yaşta 
olduğuna göre değişir bu. Sözgelimi 8-10 
yaş arası okuyucuya seslenen kitapların 
resimli olması gerekir. Yoksa o yaştaki 
çocuğa kitabınızı okutmakta zorlanırsınız. 
10 yaş üstü çocuklar için kitap içi resimler 
çok da gerekli değildir. Kitabın konusuna 
ve yayın yönetmeninin bakışına göre 
değişir bu durum. Ama 10 yaş üstü 
çocuklara sesleniyorsanız hızlı akan, 
yer yer heyecan ve mizahla beslenen 

bir kurgu çocukların hoşuna gider. En 
önemlisi de şu: Kitapta öğüt verip duran 
yaşlı amca/teyze durumuna düşmeden, 
kitap bittikten sonra doğruluk, insanlık, 
barış adına kalıcı bir şeyler verebilmek 
okuyucuya. Bu yoksa, buz üstüne 
yazılmış yazı olur o kitap. Çabucak 
unutulur.

l Çocuklar için yazıyorsanız dilinizi 
de onlara göre ayarlamalısınız. Uzun, 
girişik, bileşik cümlelerden kaçınmalısınız. 
Daha kısa ve yalın olmalı cümleleriniz.  
Süslü cümleler, küçük çocuklar için, 
makyajını abartmış, güzel olayım derken 
korkulası bir biçime girmiş teyzelere 
benzer. İtici ve sevimsiz. Bir de çocukların 
sözcük dağarcığını hesaba katmak 
gerekiyor. Onların bilemeyeceği, o yaşta 
bilmelerinde pek de yararı olmayan 
sözcüklerden uzak durmalı yazar. 

l “Okudum ama beğenmedim” ya da 
“Okuyamadım, sıktı beni” diyen okurum 

l “Esin” denilen olgu yaşamın ta 
kendisidir zaten. Yaşamdan beslediğim 
sürece esin perim yanımdadır hep. 
Yaşanan her an, yazılmaya değer binlerce 
konuyu barındırır. 

l Çocuk edebiyatı alanında emek veren, 
yüzün üstünde kitap yazmış biri olarak 
çocukların hayal, duygu ve düşüncelerine 
seslenecek ve aynı zamanda etkili 
olabilecek kitapların yazılması gerektiğini 
düşünüyorum. Diliyle, kurgusuyla, 

ÖĞÜT VEREN 
AMCA DEĞİLİM

MAVİSEL YENER İYİ Kİ ÇOCUKLAR İÇİN YAZIYORUM...
tasarımıyla “çocuğa göre” özellikler 
taşımalıdır çocuk kitabı. 

Kitap çocuğun duygu dünyasını, 
gözlemlerini, yaşantısını varsıllaştırmalı, 
yaşamda ona yeni kapılar, yeni renkler 
gösterebilmelidir. Çocuk kitabı çocuğu 
yazmaya heveslendirmeli, estetik 
duygular uyandırmalıdır. Düşünsel, 
duygusal çağrışım, coşku yaratmalıdır. En 
önemlisi de kitap sevgisi, kitap heyecanı 
vermelidir. 

l Çocuklar için yazarken yaş gruplarına 
uygun, imbiklerden geçirilmiş, inceltilmiş, 
yumuşatılmış bir dil kullanırım. Çocukların 
yaşamlarında olmayan sözcükleri 
kullanırsanız onları sıkar kitapla bağlarını 
koparırsınız. Beş yaş için farklı, sekiz yaş 
için farklı, on iki yaş için bambaşka bir 
dil ve anlatım kullanımı gerekir. Çocuklar 
için yazarken aynı zamanda pedagog, 
sosyolog, psikiyatrist gibi düşünmeniz 
gerekir ama bu da yetmez. Çocuk 

MUSTAFA HAKKI KURT
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dilini sonradan öğrenmeye çalışan biri 
çocuklar için yazamaz, çocuk dili ve bakışı 
doğal bir yaklaşım olmalı. Ayrıca resimli 
çocuk kitaplarında resim de bir anlamda 
“dil”dir. 

l Çocuklar ve gençler için yazmanın 
güzel bir yanı var; onlar içtenlikli 
duygularını, düşüncelerini yazarla 
paylaşıyorlar. Onlardan gelen geri 
bildirimler beni yüreklendiriyor. “İyi ki 
çocuklar için yazıyorum” diyorum. “Sizin 
kitaplarınızla okumayı sevdim” diyen 
pek çok okurum var. Yazar olma yolunda 
okurlarım var, kitaplarımı okuyarak 
yazmaya da ilgilerinin çoğaldığını 
söylüyorlar. 

l Nicelik değil nitelik önemli elbette. 
Cicili bicili görünen her çocuk kitabı iyi 
değildir, dil, anlatım ve ileti açısından 
irdelenerek çocuklarla buluşturulması 
gerekir. 

Dünyada çocuğa yönelik ilgilerin gün 
geçtikçe çoğalması, tüm açmazlara 
rağmen Batı dünyasında gelişen 
politikalar ve sosyal bilimlerdeki 
gelişmeler göz önüne alındığında, 
edebiyatın çocuğa yönelik bölümünde 
de yeni yaklaşımlarda bulunulması 
gerekliliği ortaya çıkıyor.  Türkiye’deki 
duruma bakarsak, “okuma alışkanlığı 
karnesi” zayıf.  “Neden okumuyoruz?” 
sorusunun yanıtı eğitim sistemimizde 
düğümleniyor. Çocuk yaşlarda bireyleri 
ilgi alanlarına yönelik, sevebilecekleri 
kitaplarla buluşturamazsanız onlar 
ilerinin okumayan bireyleri olacaktır. 

olmadı hiç. Bir kitabınızın beğenilmesi 
yeni kitaplar için sizi ateşliyor. Kimi 
zaman beğeni düzeyini çok yükseklere 
taşıyan çocuklar da çıkabiliyor. Böylesi 
durumlarda her ne kadar sevinsem de, 
çocuk doğru anlamış mı, yoksa kendince 
farklı bir dünya mı kurmuş, diye kuşkuya 
düştüğüm de oluyor. 

l Bu soruya “evet” demeyi çok 
isterdim; ama çok da emin değilim. Çocuk 
kitapları eskiye göre nicelik olarak çok ve 
çeşitli. Sadece çocuk kitapları yayımlayan 
yayınevleri var artık. Doğrudur. Ama 
günümüz çocuklarını kitaptan alıkoyan 
caydırıcılar da sıra sıra. Televizyondan 
bilgisayara, tabletten akıllı telefona 
kadar gider bu. Yine de kitap fuarlarının 
yaygınlaşması, küçük okuyucularla 
yazarları buluşturan okul etkinliklerinin 
eskiye göre çoğalması sanırım çocukları 
kitaba çekmede az ya da çok, etkili 
olmuştur.

l Yaşamın içerisinde yerini almış 
zihnen, hissi veya fiziken görülen 
hissedilen her şey bir sanatçının ilham 
meleği olabilir. Bize atfedilen kimlikler, 
yaşadığımız coğrafya, içtiğimiz 
kahvenin tadı, kızımın kurduğu bir 
cümle, çok farklı bir görsel, sokakta 
yürürken taşların oluşturduğu bir 
form… İllüstrasyon yaparken her yaş 
grubu için farklı yaklaşmak gerekiyor. 
Benim çizimlerimde çizgiler, ekoseler, 
puantiyeler ve siyah beyaz ön planda. 
Bunun dengesini çocuğu yormadan 
sağlamak gerekiyor. Her yaşta ilgi 
alaka farklılaşıyor, detaylara bakışları, 
renkleri yorumlayışları da… 

l Nitelikli çocuk kitabı bence 
bakmayı bilen gözleri ödüllendirmeli, 
kalp atışını artırmalı, düşündürmeli ve 
görseller çocuğun kalbine işleyebilmeli.

l Dokuz yaşındaki bir çocuğun 
sıkılmadan onun dünyasına ışık 
tutabilecek yeni yollar keşfetmesini 
sağlayacaktır doğru kitap. Ve tekrar 
tekrar okumak, bakmak isteyip 
her defasında farklı bir heyecan 
yaşayacaktır.

l Çocuklar genelde “Ben de sizin 
gibi çizmek istiyorum” diyerek yanıma 
geliyor. Ben de onlara dünyadaki en 
iyi illüstratörlerin çocuklar olduğunu 
söylüyorum. Bir çocuğun heyecanını 
hissetmek çok başka. Bir yetişkinden 
alamayacağınız etkileşimi alıyorsunuz. 

l Kitap sayısı arttı ama hepsinin 
nitelikli olduğunu söyleyemiyoruz 
maalesef. Çocuk kitaplarının daha çok 
okunduğunu düşünmek istiyorum 
ancak ekran bağımlılığının da arttığının 
farkındayım.

ESRA UYGUN (İllüstratör)

BEN DE SİZİN GİBİ ÇİZMEK İSTİYORUM



ZAMAN KUŞU

Duyguların tercümanı olan figüratif resmin 
en önemli temsilcilerinden Neş’e Erdok’a 
bazen vapurda bardak yıkayan genç 
bir adamın ellerinde bazen de bir sokak 
satıcısının üzgün ve yorgun gözlerinde 
rastlıyoruz. 70’li yıllardan günümüze dek 
yaptığı resimleri bir araya getirerek hem 
hayatını hem de eserlerini ölümsüzleştiren 
“Zaman Kuşu: Neş’e Erdok’un Yaşamı ve 
Sanatı” kitabı ile sanatçı “yaşadım” diyor. 

Fotoğraflar: ÖZLEM İLGEZDİ
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Ağabeyinin boyalarını kaçırarak 
tanıştığı resmi hayatının başrolü 
yapan ressam Neş’e Erdok, 

tuvaline kimi zaman kendinden kimi 
zaman da kentli insanın yalnızlığından 
izler taşımış. O izler bize bazen bir Suriyeli 
çocuğun can yeleği ile hayata tutunmasını 
bazen de kedili şehrin lümpen insanlarını 
gösteriyor. Tıpkı Bozlu Art Project 
Mongeri Binası’nda düzenlenen “Zaman 
Kuşu” adlı sergisinde olduğu gibi. 
Bizler de yüzlerce resme hayat vermiş 
ressamın çalışmalarını bir araya getirerek 
kitaplaştıran Oğuz Erten vesilesi ile 
düzenlenen sergide Erdok’u ziyaret ettik 
ve merak ettiğimiz tüm soruları kendisine 
yönelttik. İşte Erdok’un cevapları:  

İnsanlar kendini ifade etmeye ihtiyaç 
duyduğundan beri resim bir iletişim 
aracına dönüşmüş. Peki, resim bugün de 
aynı etkiyi devam ettiriyor diyebilir miyiz?

Resim, geçmişte olduğu gibi bugün 
de iletişim aracı olmaya devam ediyor. 
Tabii bu biraz da resmi kimin yaptırdığına 
bağlı… Mesela evvelden resimler 
kilise tarafından ısmarlanırdı, böylece 
sanatçının kendini ifade edebileceği 
alan da kısıtlanmış olurdu. Şimdi ise 
ressamlar bir grubun ya da kimsenin 
koruyuculuğunda ve siparişiyle 
değil de kendi sanatsal kaygıları 
doğrultusunda resim yapıyor. Herhangi 
bir Avrupa ülkesinde müzelerin veya 
sergi salonlarının önünde oluşan uzun 
kuyruklar bu sanatın hâlâ ne kadar etkili 

SİMAY GÖZENER olduğunu ve insanların resme olan ilgisini 
fazlasıyla gösteriyor. Ya da ben bugün 
hâlâ resim yapıyorsam, bu resmin dilinin 
hâlâ ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyor. 

Türkiye’de figüratif resmin en nemli 
temsilcilerinden biri olarak siz, kendi 
resimlerinizi nasıl tanımlıyorsunuz? 

Dipsiz bir kuyu kadar olmasa da 
karamsar bir yanım var. Aslında bu, 
içinde ümit ışığı olan bir karamsarlık ve 
sanıyorum ki bu da resimlerime yansıyor. 
Benim hayat ile ilişkim, içinde balıkların 
olduğu bir akvaryum ve o akvaryuma 
dışarıdan bakan bir kedi misali. Belki 
de fazla yaşamıyorum, ama sürekli 
seyrediyorum. 

ELLER VE AYAKLAR

Seyretmek için tercih ettiğiniz insanlar; 
kentlerde yaşayan, kıyıda köşede kalmış, 
yalnız ve tedirgin karakterler mi?

Okula giderken bindiğim vapurun 
yolcuları kimler, onlara bakıyorum. 
Eğer saat henüz erkense, gecekondu 
bölgelerinden gelenlerle karşılaşma 
olasılığınız yüksek mesela. Dolayısıyla 
kıyafetleri de ona göre... Çamurlu 
bölgeden geliyorsa pantolonunu botunun 
içine sokuyor, kirlenmesin diye veya bir 
başkası kahvaltısını vapurdaki büfenin 
önünde yapıyor. Bunların hepsi aslında 
benim için birer tema. En dikkat çekici 
olayların yaşandığı, gerek çalışanlarının 
gerek orada simit yiyen, çay içenlerin 
tercih ettiği büfe tarafı benim de 
genel olarak vapur yolculuklarında 
vazgeçilmezim.

Resimlerinizde eller ve ayaklar da en 
az yüzler kadar önemli ve odak noktası... 
Bunun bir nedeni var mı?  

Figür resminin özelliği, bir bedenden bir 
başka bedene; yani seyircinin bedenine 
olan iletişimdir. İnsan vücudunda da 
en etkili parçalar yüzden sonra eller ve 
ayaklardır. Dolayısıyla ilk dikkat çeken 
yerler de onlar. Duyguların yansımasını en 
güzel şekilde ortaya koyan yüzler, eller ve 
ayaklar bu sebeple figür resmi için oldukça 
önemli. 

Figüratif resimde tercih etiğiniz karakter 
ve biçimlerin yanında renklerin nasıl bir 
etkisi var? Resimde renk ne kadar etkili?

Bir Henri Matisse gibi renkçi bir ressam 
olmadığımı her zaman söylüyorum, ayrıca 
ışık-gölgeci de değilim. Benimkiler daha 
çok nesnenin kendi renginde; yani lokal 
tonların olduğu, bunun yanında desene ve 
biçime ağırlık verilen resimler... Dediğim 
gibi renkçi sayılmam, ama biçim-renk 
ilişkisi de reddedilemez, neticede tüm 
biçimlerin rengi var.

Peki, resim öğrenilebilir bir sanat mı? 
Yoksa salt yeteneğe mi dayanıyor?

Öğrenilebilir, ama öğretilemez… 
Ben, hocaların kendi resimlerini örnek 
göstererek yönlendirme yapmasını 
doğru bulmuyorum. Çünkü karşınızda 
birbirinden farklı yetenekleri olan insanlar 
var. Bu sebeple hepsine aynı şekilde 
yaklaşamazsınız. Onların yeteneklerini, 
varoluş biçimlerini fark edip akabinde 
farklı konulara dikkat çekilebilir, diye 
düşünüyorum. Bir de insanın resim 
yapmak için bir nedeni olacak. Nedensiz 
çıkılan yolda sanat da olmaz.

1940 İstanbul doğumlu olan Erdok, 1963 
yılında İ.D.G.S.A. Resim Bölümü Neşet 
Günal Atölyesi’nden mezun oldu. İspanya 
ve Fransa’da eğitimine ve çalışmalarına 
devam edip 1972’de  İ.D.G.S.A.’nde 
Neşet Günal Atölyesi’nde asistan olarak 
görevlendirildi. 81 yılında profesör unvanı 
alan ressam, 1990-2008 yılları arasında 
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak çalıştı. Aralarında; Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet 
Resim Heykel Müzesi, İstanbul Modern 
Sanat Müzesi, Norton Simon Müzesi’nin 
de bulunduğu, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli 
müze ve özel koleksiyonlarda resimleri 
bulunan sanatçı, bugüne dek 100’ü aşkın 
karma sergide yer aldı. Neş’e Erdok muhabirimiz Simay Gözener ile...

NEŞ’E ERDOK



Peki, siz nasıl başladınız? Yeteneğiniz 
nasıl ortaya çıktı?

Eğitim almamış olmasına rağmen 
ağabeyim resim yapardı, ben de onu 
izlerdim. Hatta arada da boyalarını 
kaçırırdım. Ortaokulda bir gün resim 
öğretmenimiz bir ev ödevi verdi. Alt tarafı 
şişkin cam sürahiler vardır. Onu tarif 
ederek “çizin, bir sonraki derse getirin” 
dedi. Sürahinin bir tarafını çizdim, diğer 
tarafını simetrik yapamadım. Hayatımda 
ilk kez bir objeye bakarak onu çizmeye 
çalışıyordum. Yapamayınca ağlamaya 
başladım (gülüyor). Hayatında eline 
hiç kalem almamış annem durumuma 
üzülmüş olacak ki resmi bir şekilde 
tamamladı. Resmi, dersin olduğu gün 
aldım, okula gittim. Öğretmen resme 
baktı, sonra da bana… “Galiba sende iş 
var” dedi. Hemen saçı örgülü, beyaz yakalı 
bir arkadaşımızı taburenin üzerine oturttu 
ve “hadi çiz bakalım” dedi. Çizebildiğim o 
gün, orada ortaya çıktı.

Aynı zamanda bir eğitmen olarak 
gençlerin sanata ilgisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Gençler, şu veya bu şekilde, bizim 
zamanımıza göre, yurt dışı nimetlerinden 
daha fazla yararlanıyor. Bir de tabii 
şimdi internet diye bir şey var. Bizim 
zamanımızda daha çok kahverengi baskılı 
resim kitapları vardı, Fransa’dan gelirdi. 
Onlara da sadece kütüphanede bakma 
şansımız olurdu. Fakat şimdiki gençler 
pek çok konuda olduğu gibi sanatı da 

uzaktan takip edebiliyor. Bunu bir bilgi 
aracı olarak kullananların yanında bazı 
ressamların eserlerini tekrarlayarak 
kötüye kullananlar da oluyor. Sanata 
yeterince değer verilmeyen bir ülkede 
yaşayınca gençlerin durumu da şaşırtıcı 
gelmiyor. Mesela her yıl düzenlenen 
İstanbul Kitap Fuarı aynı zamanda 
sanat fuarına da ev sahipliği yapıyor. 
Fakat ne fuar ziyaretçileri ne de kitap 
fuarı katılımcısı şair ve yazarlar “sanat 
fuarında ne var ne yok” diye gelip 
bakmıyor. Birkaç kişi hariç… 

NASIL İYİ RESİM YAPABİLİRİM?

İnternet, özellikle de sosyal medya 
günümüzde pek çok genç sanatçının da 
tanınır olmasına olanak sağlıyor…

Maalesef günümüzde gençler satışa 
yönelik çalışmalar yürütüyorlar. Mimar 
Sinan Üniversitesi’nden emekli olmadan 
birkaç yıl evvel bir öğrencim bana “nasıl 
başarılı olabilirim” diye sordu. Bu soru 
bana çok ters geldi, “nasıl iyi resim 

yapabilirim” ya da “iyi resim yapmak 
için ne yapmam lazım” demedi. Oysaki 
gençken bizlerin açtığı pek çok sergi 
satışsız kapanırdı ama bu beni hiç 
üzmezdi. Bizim amacımız resimlerimizi 
gösterebilmek, birileri ile sanatımızı 
paylaşabilmekti.

Resimlerinde sosyo-ekonomik ve 
kültürel açıdan eşitsizliği gören ve 
yansıtan bir ressam olarak, kendinizi 
toplumsal gerçekçi olarak tanımlar 
mısınız?
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Ben toplumsal gerçekçi değilim, kendimi gerçekçiliğin başka bir şekli olarak tanımlayabilirim. Mesela benim ilgimi daha çok lümpen proletarya denilen sokak satıcıları, özellikle de simit, çiçek satıcıları çekiyor. Sanırım onları kendimle özdeşleştiriyorum, hatta pek çok kişi eserlerimdeki karakterler için “sizin yüzünüze benziyor” diyor. Sanırım bunun nedeni onlara olan sevgimden kaynaklanıyor.

“Nesrin Kadıköy Vapuru’nda Hayretler İçinde”, 1985

“Hale”, 2006.
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Resim; müzik, sinema ya da 
edebiyata nazaran yaratıcısına çoğu 
zaman veda eden, kopyalanamayan 
bir sanat... 

Tüm sanatçılar gibi biz de zamanı 
geldiğinde eserlerimize, çocuklarımıza 
veda ediyoruz. Keşke imkân olsa 
da resimlerimi satmasam... Tıpkı 
geçenlerde (John) Berger’ın kitabında 
rastladığım Turner gibi. Öldüğünde 
19 bin desen, suluboya, yığınla resim 
kalmış geriye… Herhalde sonunda 
büyük bir sergi yapıp tüm eserlerini 
birlikte göstermek gibi bir düşüncesi 
vardı, ben de öyle olsun isterdim. 

Aslında biraz da bu düşünce ile yola 
çıkarak hazırlanan “Zaman Kuşu: 
Neş’e Erdok’un Yaşamı ve Sanatı” 
kitabından biraz bahseder misiniz?

Oğuz Erten’in kaleminden çıkan 
bu kitap, Bedri Rahmi’nin (Eyüboğlu) 
“Bir Şahit Aranıyor” şiirinde söylediği 
gibi “erik ağacı şahidimdir”; yani 
ben de biraz “yaşadım” demek için 
yapıldı. Türkiye’de resim alanında 
başvurulacak kitap sayısı o kadar 
az ki “Zaman Kuşu” onlardan biri 
olsun istedim. Amacım içinde 
yorum olmayan, inceleme yapacak 
kişilerin yardımına yetişecek bir kitap 
olmasıydı.

Kitapla beraber bir de sergi geldi, 
“Zaman Kuşu”…

70’li yıllardan beri yaptığım resimler 
kitap vesilesi ile bir araya geldi. Aslına 
bakarsanız “Zaman Kuşu” sergisini 
yapınca da biraz hüzünlendim. 
Sanki retrospektifle birlikte bir sayfa 
kapanmış gibi hissettim, hâlbuki 
bundan sonra da resim yapmaya 
devam edeceğim. 

YAŞAMI VE SANATI
Neş’e Erdok’a göre 
“Zaman Kuşu”, kendisi ve 
sanatı hakkında inceleme 
yapmak isteyenler için bir 
başvuru kitabı olmalı. 



68 KUŞAĞININ 
UNUTULMAZ SESİ

1968 kuşağının 
unutulmaz isimlerinden 
JOAN BAEZ, yeni albümü 
“Whistle Down The Wind” 
ve kariyerinin unutulmaz 
parçalarıyla ile 22 
Temmuz’da Türkiye’deki 
son konserinde Harbiye 
Açıkhava Tiyatrosu’nda 
dinleyicileri ile buluşacak. 

HAKAN AKOĞLU
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1953’te henüz 18 yaşındayken ilk 
kez sahne aldığı Birinci Newport 
Folk Festivali’nden bu yana müzik 
dünyasında özgürlük ve insan hakları 
için yazılan şarkıların vazgeçilmez sesi 
olarak ölümsüzleşen Joan Baez, aktivist 
müzisyenler arasında öncü isimlerden 
birisi olarak tanınıyor.

Jackson Browne, Janis Ian, John Prine, 
Stevie Wonder&Syreeta, Dickey Betts of 
the Allman Brothers Band ve Bob Dylan 
gibi ünlü isimlerin şarkılarına yer verdiği, 
1975 tarihli “Diamonds&Rust” albümü 
büyük başarı sağlayan Joan Baez, 30’dan 
fazla albümle müzikte yarım asrı geride 
bıraktı. 2007 yılında Grammy Müzik 
Ödülleri’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne 
layık görülen Joan Baez, son olarak 
Mayıs 2015’te Uluslararası Af Örgütü’nün 
“Vicdan ve Bilinç Elçisi” ödülünü aldı.

Tarihe tanıklık etmiş efsanevi sanatçı 
Joan Baez, yeni albümü “Whistle Down 
The Wind” ve kariyerinin unutulmaz 
parçalarıyla ile “Fare Thee Well Tur” 
kapsamında 22 Temmuz’da Pasion Turca 
organizasyonuyla Harbiye Açıkhava 
Tiyatrosu’nda hayranlarına unutulmaz bir 
gece yaşatacak. Joan Baez ile kariyerini ve 
İstanbul konserini konuştuk. 

Joe Henry’nin prodüktörlüğünü yaptığı 
yeni albümünüz “Whistle Down The 
Wind” için neler söylersiniz? Bu albümde 
nasıl bir Joan Baez dinleyeceğiz?

Bu albümde yeni şarkıların dışında en 
sevdiğim bestecilerin bazılarını da bir 
araya getirdim. Los Angeles’ta on günde 
kaydettiğimiz albümün prodüktörlüğünü, 
üç Grammy ödüllü Joe Henry yaptı. Doğru 
şarkıları bir araya getirmek ve onlara 
uygun mixleri bulmak uzun zaman aldı, 
ama sonunda albüm benim için çok 
etkileyici oldu. 

Sizce sanatçılar toplumsal olayların 
ne kadar içinde olmalı? Günümüz 
şarkıcılarını bu anlamda nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bana her zaman mutluluk veren müzik 
ile birlikte yaptığım aktivist çalışmaların 
da hayatıma çok özel katkıları oldu. 
Söyleyebileceğim tek şey müziğim 
aracılığıyla aynı zamanda insan hakları ile 
ilgilenmenin benim için çok değerli olduğu. 
Kendilerini ifade edemeyen insanlar 
adına, onların sesi olmak benim için 
mutluluk verici. Günümüz şarkıcılarının da 
toplumsal olaylara karşı duyarlı bir tavır 
sergilemelerini dilerim.

Yaşadığımız dünyada hâlâ 
çözülememiş birçok ortak sorun var. 
Sizce daha iyi bir dünya için neler 
yapmalıyız?

Gelecekte iyi bir hayata sahip olup 
olamayacağımızı bilemiyorum, ama 
hepimiz sorunları çözmenin ve onların 
karşısında cesaretle durmanın bir yolunu 
bulmalıyız. Bizden sonraki jenerasyon için 
üzerimize düşenleri yapmamız ve bireysel 
anlamda da sorumluluk almamız gerekiyor.

2015’te Uluslararası Af Örgütü’nün 
“Vicdan ve Bilinç Elçisi” ödülünü aldınız. 
Ödüller sizin için ne ifade ediyor? 

Aslında ödül alırken biraz çekiniyorum 
ve ödülleri kabul ederken kendimi rahat 
hissetmiyorum. Ama tüm bunlara rağmen 
tüm ödüller benim için çok özel. Bir de 
şaşkınlık veren bir ödül var ki o da “Rock’n 
Roll Fame”…

Birçok insan için ilham kaynağısınız. 
Peki, sizi müzisyen olarak etkileyen 
isimler kimler?

Jackson Browne, Janis Ian, John Prine, 
Stevie Wonder&Syreeta, Dickey Betts of 
the Allman Brothers Band, Bob Dylan ilk 
aklıma gelenler.

HAYATIM MÜZİKLE ZENGİNLEŞTİ

Müzikle ilgili heyecanınızı neye 
borçlusunuz? Kariyerinizde keşke 
yapsaydım dediğiniz başka bir şey var mı?

Yaptığım şeyden her zaman mutlu 
oldum. Sevdiğiniz ve mutlu olduğunuz 
şeyi yaptığınızda heyecanınız diri kalıyor. 
Hayatım müzikle her zaman zenginleşti ve 
pişmanlık yaşamadım. 

22 Temmuz’da bizleri nasıl bir konser 
bekliyor?

Herkesin dinlerken sevgiyle 
hatırlayacağı birçok şarkı ve yeni albümüm 
“Whistle Down The Wind” şarkılarından 
oluşan bir repertuvar hazırladım. Bu 
konser için eski ve yeni parçalarımın bir 
kombinasyonu diyebilirim.

Sahneye çıkmadan önce bir uğurunuz 
var mı?

Şu an uzun bir turnedeyim. Bugünlerde 
olduğu gibi her şey yolundaysa bir şey 
yapmama gerek kalmıyor, sadece şarkı 
söylemeye odaklanıyorum. Ama herhangi 
bir sorun varsa ya da çok özel bir konser 
için sahneye çıkıyorsam biraz gerginliğim 
oluyor. O zamanlarda zihinsel olarak 
kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. 
Konsantre olup enerjimi toplamaya 
çalışıyorum. Zihinsel olarak sakinleşmem 
gereken zamanlarda nefes terapileri ve 
meditasyon yapıyorum.

Türkiye’deki hayranlarınıza bir 
mesajınız var mı?

Çok uzun zamandır sizlerle buluşmayı 
istiyordum. Tekrar ülkenize gelmeyi dört 
gözle bekliyorum. A
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Ezhel, eski nam-ı diğer Ais Ezhel, 
gerçek adıyla Sercan İpekçioğlu, 
1991 doğumlu Ankaralı genç 

bir rap müzisyeni. Parlaması, geçen 
yıl çıkardığı Müptezhel isimli albüm 
ile oldu. Aslında rap müzisyenlerinin 
internette dinlenme sayıları bir hayli 
yüksek. Özellikle popüler bazı isimlerle 
kıyasladığınızda çok şaşırtıcı olabiliyor, o 
adını hiç duymadığınız rapçilerin onlarca 
milyonluk izlenme oranları dudak 
uçuklatıyor. Örneğin Ezhel gibi gözaltına 
alınan, ama sonra serbest bırakılan 
Heijan’ın bir klibi 172 milyon izlenmiş! 

Bu, ciddi büyük bir sayı, oysa siz 
belki de şuan okurken adını ilk defa 
duyuyorsunuzdur. Her zaman derim, rap 
Türkiye’de rock müziğin tersine, kültürel 
olarak tam anlamıyla yerini bulmuş bir 
müzik türü. Mesela rock müzik kolej 
çocukları, üniversite gençleri vs tarzında 
bir dinleyici kitlesine sahipken, rap aynı 
kitlelerden de dinleyici bulmakla beraber 
minibüslerden gettolara kendine 
platform edinebiliyor. Türkiye’de rap, 
çıkış noktasında neyse o. Yeraltı ama 
aynı zamanda çok yaygın.

Geçen ayın en çok konuşulan 
olaylarından biri de, Türkçe 
rapin yeni yıldızı Ezhel’in 
tutuklanması oldu. Bazı 
şarkı sözleri öne sürülerek 
tutuklanan Ezhel, internetten 
yükselmişti. Ezhel çıktığı 
ilk mahkemede salıverildi, 
ama bu durum hâlâ interneti 
“özgür platform” olarak gören 
ve kullanan çokça kişinin 
kafasında soru işareti.

YAŞASIN TAM

BAĞIMSIZ RAP

DENİZ YAVAŞOĞULLARI



Ezhel’in farkı da burada devreye 
giriyor. O da internet kuşağı 
gençlerinden. Aynı neslin insanı, 
senelerdir müziklerini internetten 
yayınlıyor, çok dinleniliyor, seviliyor 
fakat bu denli yüzeye çıkmıyordu. 
Yüzeye çıkma durumu ise, hem şansı 
hem de şanssızlığı oldu. 

Ezhel başta İstanbul entelejansiyası 
tarafından kabul gördü, sevildi, İKSV, 
Babylon gibi mekanlarda konser 
vermeye başladı. 

Ardından gençlik festivallerinde, 
orada, burada ve hatta Londra’da 
sahne aldı. 2018 yazı dünyanın en 
prestijli müzik festivallerinden biri 
olan Sziget’e davet edilen Babazula ile 
birlikte ikinci isim oldu. 

EZHEL’İN ÜNÜ ZORLA DEĞİL, 
KOŞULLARLA GELDİ

Yani Ezhel, türe emek veren diğer 
isimlerden sıyrılarak yüzeye çıktı. 
Yalnız bunu ittirerek kaktırarak o 
yapmadı, mevzu tamamen doğal 
koşulların eseri. 

Belki de senelerin getirdiği kimi 
baskılardan sıkılan genç yaşlı pek 
çok insan için yüzlerce kişiye aynı 
anda aynı sözleri bağırmak kişisel bir 
rahatlama sağlıyordu. 

Her ne kadar politik bir duruş 
sayılmayacak olsa da, gündelik siyasal 
tartışmalarda bireysel inançların 
ve yaşam tarzlarının çokça konu 
olmasını hesaba katınca işler değişiyor. 
Tabii burada Ezhel’in varolduğu 
coğrafyanın asgari duruşuna ters 
tavrının dışında müzikalitesinin 
de etkisini küçümsememek gerek. 
Kendimden örnek vermek gerekirse, 
ilk olarak Zero gibi dergilerde, İKSV 
salon broşürlerinde övgüyle yer alması 
dikkatimi çekmişti. 

Reklam ajansında çalışan kuzenimin 
“ofiste herkes sabah akşam Ezhel 
dinliyor” demesiyle de “Dur bakayım 
neymiş” diyerek en son 31 milyon 
izlenme oranı olan Şehrimin Tadı 
klibini açmıştım. İki dakika içinde 
klibin her karesinden (gezide yitirilen 
isimlere gönderme dahil), Ankara 
tasvirlerine, beat’e ve vokal tarzına 
kadar özgün, farklı bir şey olduğunu 
idrak ettim. Defalarca aynı şarkıyı 
dinledikten sonra, albüme geçtim, 
reggae dub esintileriyle gönlümü daha 
da çeldi. Ceza’nın Medcezir’den sonra 
severek dinlediğim ikinci rap albümü 
oldu.

Ezhel müziğini “AnatolianUrbanCore 
/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak 
tanımlıyor. Sözleri ise dünya çapında 
rap ne içeriyorsa onu içeriyor, sokağı 
ve hayatı anlatıyor, esrar da var, 
patrona isyan da var, seks de var, alkol 
de var. Biz bunların çok daha fazlasını 
zaten dünyaca ünlü rapçilerden 
de biliyoruz. Örneğin 4 Temmuz’da 
Türkiye’de konser verecek olan Wiz 
Khalifa’dan. Kime göre, neye göre 
“özendirme” olduğu soru işareti olan 
bu suç, başta illegal arka sokakları 
konu alan rap müzisyenlerini tedirgin 
etti. Öyle ki Ezhel’in ardından Konthar 
isimli rapçi de tutuklandı. Aynı sırada 
pek çok rapçi ise şarkılarını bir bir 
Youtube’tan kaldırıyordu. 

Ezhel’in cezaevinden yazdığı ilk 
mektubun son cümlesi “Kahrolsun 
sansür, yaşasın tam bağımsız rap” 
olmuştu. O şimdi serbest, ama rapçiler 
için adeta veli nimet olan Youtube’daki 
akıbetleri meçhul. Otosansüre 
mecbur bırakılan sanatçılar ne kadar 
verimli üretim yapabilecek? Aynı 
müzik türünün daha beter içeriklisi 
ancak yabancı dilde olanı serbestken, 
Türkçe’sinin sorun teşkil etmesi biraz 
tuhaf değil mi? Yoksa yeni neslin 
eskilere oranla, yaygın olarak az çok 
İngilizce bildiği fark edilirse Youtube 
hepten mi kapatılacak? Nereye gidecek 
bunun sonu.

SANSÜR NEREYE KADAR?

Olayın bir başka açısı da, bu kadar 
dinleme oranına sahip o rapçilerin, 
bu albümleri ve şarkıları tamamen 
plak şirketlerinden bağımsız ortaya 
koymaları. Bu, es geçilen ama önemli 
bir mesele. Sonuçta plak şirketlerinin 
de devre dışı bırakılmasıyla müzik 
tamamen bağımsız bir hale geliyor. 
Kontrol mekanizması sadece sanatçı 
oluyor. Ezhel de böyle. Plak şirketi 
yok, halkla ilişkiler işlerini yürüten 
profesyoneller yok. Ekip, menejeri, 
kendisi, beat’lerini yazan Buggy ve 
arkadaşlarından ibaret. Ancak elde 
edilen başarı, belki klibine, sözlerine, 
şarkıların hangisinin albümde yer 
alıp yer almayacağına karar veren 
bir mekanizmayla yani plak şirketiyle 
çalışsa bu kadar olmayacaktı. Ezhel 
şu özgün haliyle TV’de radyoda 
yayınlanmıyor olsa da kitlelere 
yayılmayı başardı. İşin bu kısmı da 
üzerinde düşünülmesi gereken bir 
durum. Sonuç olarak #FreeEzhel!

İNTERNETE 
RTÜK DE GELİYOR

İnternet kanallarının açılmasıyla, 
RTÜK’ten bağımsız olmanın yani özgür 
ortamın getirdiği yaratıcılıkla, muasır 
medeniyet ülkeleri(!) standartında 
diziler çekilmeye başlandı. Masum 
ile başlayan furya, Fi, Şahsiyet, 
Dip vb. dizilerle tam gaz devam 
ediyordu. Oyuncular bile, düşük 
TV standartlarından kurtulmanın 
mutluluğuyla olsa gerek, daha 
az kaşeler talep ederek durumu 
desteklediler. Ancak geçen aylarda 
kabul edilen bir yasa tasarısıyla RTÜK 
internete de karışacak. Bunun nasıl 
veya ne denli olacağını siyasiler bile 
bilmiyor. Örneğin isyan ettirecek 
cinste bir durum var; Netflix, Blu 
TV gibi para verip üye olduğumuz 
kanalların içeriklerine de müdahale 
olacağı konuşuluyor. Mesela, yaz 
sonu yayınlanması düşünülen 
yine türü gereği bolca kan, hatta 
erotizm de içeren yerli vampir dizisi 
“Yaşamayanlar” çekilen sahnelerini 
törpülemek zorunda kalacak mı, 
bilmiyoruz. Ya da 18+ ibaresi bir şey 
değiştirecek mi onu da bilmiyoruz... 
Herkeste büyük bir soru işareti 
oluşturan bu yasa, şimdiden çokça 
tepkiye yol açıyor.
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ROBOTİK CERRAHİ



21. yüzyılın her alanında 
duyduğumuz teknolojik atılımlar 
artık sadece tek alanda kendini 

göstermekle kalmayıp farklı bilim alanlarını 
da bir araya getirerek muazzam gelişmelere 
tanıklık etmemize neden oluyor.

Bunun en güzel örneğini mühendislik ve 
tıp alanındaki akılcıl girişimlerde görmek 
mümkün. Evet, robotik cerrahi tam da bu 
anda bize ve yaşamımıza hayati dokunuşlar 
yapacağı ahenkli hibritleşmeyi gözler önüne 
seriyor.

Endüstriyel robotik ve cerrahinin bir araya 
gelerek birçok operasyonda opsiyonel 
uygulamalarla elde ettiği bu teknolojiye 
1980’li yıllarda ilk kez rastlamaktayız. 
Önceleri küçük ve daha az riskli işlemlerde 
kullanılan teknoloji; şimdi genel cerrahi, 
jinekoloji, üroloji, göğüs cerrahi, kalp-damar 
cerrahisi, estetik cerrahi, ortopedi, kulak-
burun-boğaz cerrahisi,  çocuk cerrahisi ve 
beyin cerrahisinde büyük rol alıyor.

ROBOTİK CERRAHİDE BAŞARI

Robotik teknoloji desteği ile yapılan 
ameliyatlarda, operasyon öncesinde hasta 
analiz edilerek birçok yazılım desteği ile 
simülasyon yapılır.

Ameliyat esnasında; başlangıçtaki 
planın denetimi sağlanır ve gerekli yeni 
uygulamalar sürece uygun duruma 
getirilerek, güncellenir.

Ameliyat sonrası için ise tedaviye uygun 
kayıtlar ve tahliller istatiksel olarak incelenip, 
öngörüler oluşturulur.

Robotik cerrahinin önemi, bir cerrahın 
görevini yapmasındansa uygulamanın daha 
hızlı, kolay ve güvenli geçmesini sağlamaktır. 
Ayrıca bu teknoloji aynı zamanda tedavi 
başarı oranının artırılmasına da imkân verir.

Bununla beraber cerrahın; operasyon 
kabiliyeti artırılarak istenmeyen durumların 
önlenmesi sağlayan bu teknoloji; tutma, 
kesme, dikme gibi durumlar ile yorulma, 
titreme gibi sakıncaları da ortadan kaldırarak 
başarı yüzdesini arttırır.

Teknolojik atılımların en göz alıcı ve insana 
en yakın kullanım alanlarından biri tıp. 
Bugün robotik cerrahi, by-pass’tan beyin 
cerrahisine her alanda uygulanırken 
normal operasyonlarda yaşanan pek 
çok sıkıntıyı da ortadan kaldırıyor.

AYBALA ÇAKIR *
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Robotik cerrahideki görüntüleme 
sistemlerinin istenilen boyutlarda ve 
netlikte olması, operatöre çok fazla açı 
sağladığı gibi işlemin potansiyel başarısı ve 
hassasiyetini de yükseltir. Bu teknolojide 
tasarımın, operatörle uyumu çok önemli… 
Bu işbirliğinin kontrollü yapılabilmesi; ses, 
görüntü, tepkilerin net alınması ve doğru 
yorumlanması ile sağlanır. Bunun en güzel 
aracı da komutlardır. Bu ara yüzler fare, 
joystick, dokunmatik ekran, pedal ve ses 
gibi uygulamalardır.

BY-PASS’TAN BEYİN CERRAHİSİNE

Uygulama alanlarındaki örneklere 
baktığımızda oldukça yol kat edilmiş olan 
bu teknolojinin, daha da büyüyeceğine 
kuşku yok. Zira şimdiden endoskopik 
cerrahide ses ile çalışan, kroner by-pass 
işlemlerinde cerrahi kol ile uygulanan, kalp 
mitral kapak cerrahisine “Da Vinci” adı 
verilen robotik sistemin 3 boyutlu görüntü 
yardımı ile destek olan, beyin cerrahisinde 
dokulara zarar vermeden uygulamalar 
yapan ve kardiyak cerrahisinde göğüs 
kafesi açılmadan işleme onay veren 
ve genel cerrahi uygulamalarında 
sinirlerin daha iyi korunmasını sağlayan 
operasyonların gerçekleştirildiğini 
görüyoruz.

NASA, bilim adamlarının da gözetim 
ve araştırmalara katılımıyla bu teknoloji 
uygulama alanları ve üretim ortamları 
doğdu. Ayrıca ABD California’da “Akıllı 
Ameliyat Odası” uygulaması ile cerrahın 
hastaya temas etmediği, komutların 
ses ile gerçekleştirdiği ve komutların da 
robotik sistemlerle yapıldığı uygulama 
alanları mevcut. Bu gibi işlemler ise robotik 
teknolojinin ticari yanını doğuruyor.

Gelişmelerin hızlıca gerçekleştiği 
bugünlerde teknolojinin hangi uçlara 
dokunacağını kestirmek mümkün değil, 
ancak bu yenilikler bizleri heyecanlandırdığı 
gibi hayatlarımızı da kolaylaştırıyor. 

*Pamukkale Üniversitesi Mekatronik 
Mühendisliği, 4. sınıf öğrencisi
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Truva Savaşları’na yol açan o meşhur 
güzellik yarışmasının yapıldığı İda 
Dağı’nda ilk kez âşık olmuş Afrodit 

bir efsaneye göre. Aslında pek de haksız 
sayılmaz Homeros’un “bin pınarlı” dediği 
bu güzelliğe kayıtsız kalmamakta. 

İda Dağı (Kaz Dağları) temiz havası, 
suyu, kendine has doğası ve kültürüyle 
özellikli bir bölge. Kökleri toprağa sımsıkı 
tutunmuş asırlık zeytin ağaçları, yüzlerce 
tür bitkisi, Truva Atı’nın yapıldığı o 
meşhur Kaz Dağı Göknarı ile dünyanın 
en yeşil bölgesi. Katledilen ağaçlara, 
betonlaşan ormanlara inat tüm heybeti ile 
“buradayım” diyen Kaz Dağları, özellikle 
şehrin stresi ve gürültüsünden sıyrılıp 
kendini yeşilin kollarına bırakmak isteyen 
metropol insanın yeni rotası haline geldi. 
Güneşin doğuşuna şahit olup, mavinin 
sonsuzluğunu birkaç gün de olsa yaşamak 
isteyenler soluğu Kuzey Ege’de alır oldu. 

Kaz Dağları’nın eteklerinde kendini 
tabiatın kollarına bırakıp, hem denizin 
keyfini çıkarırken hem de ciğerlerini 
oksijenle doldurmak isteyenler için saklı 
duraklardan bir tanesi de Altınoluk-

NASIL GİDİLİR? Ataşehir Tatil Köyü Altınoluk-Küçükkuyu arasındadır. 
İstanbul’dan karayolu ile 400 km, Yalova’dan 300 km, İzmir’den 210 km, 
Balıkesir’den 130 km, Çanakkale’den 98 km, uluslararası Kocaseyit Havalimanı’ndan 
İstanbul, Ankara ve Düsseldorf’a tarifeli uçuşlar yapılıyor. Hızlı feribot ile Yenikapı-
Bandırma bir saat 45 dk. olup, Bandırma’dan Ataşehir Tatil Köyü 230 km.

Gündüz deniz 
ve güneşin 
tadını çıkarırken 
akşam Midilli 
Adası’nın 
ışıklarına karşı 
Ege’nin o enfes 
lezzetlerini 
tadabilir, 
kahvaltılarınızı 
lor peyniri ve 
karadut reçeli ile 
unutulmaz hale 
getirebilirsiniz.

HAYAT KUZEY EGE’DE

Ege’nin eşsiz doğası, enfes lezzetleri, kültürel mirası ile Kaz 
Dağları’nın eteklerinde bir tesis Ataşehir Tatil Köyü. Doğa ile 

iç içe olup gün batımında denizin sonsuzluğunda kaybolmayı 
sevenlerdenseniz bu durak tam da size göre…

DENİZ KARA

Küçükkuyu arasındaki Ataşehir Tatil Köyü. 
Kuş seslerinin ninni olup kulaklarınızda 
çınlayacağı, denizin kokusunun huzur 
olup içinize dolacağı bu tesis aynı 
zamanda size farklı alternatifleri sunacak 
bir konumda yer alıyor. Behramkale 
Köyü’nde Assos Antik Kenti, Altınoluk’ta 
Antandros Antik Kenti, Burhaniye-
Ören’de Adramytteon Antik Kenti, Edremit 
Körfezi’nin binlerce yıllık geçmişini 
canlandırıyor. Güre Tahtakuşlar Köyü’nde 
bulunan ve Türkiye’nin ilk özel müzesi 
olma özelliğini taşıyan Tahtakuşlar Özel 

Etnografya Galerisi de Kaz Dağı’nın 
Türkmen kültürünü yansıtan ve mutlaka 
görülmesi gereken yerlerden biri.

Ayrıca İda’nın gizemli vadilerini, 
kalyonlarını, şelalelerini safari turları ya 
da treking ile keşfedebilir, bu esnada 
da kayaların arasında, ağaçların 
gölgesinde bulunan göletlerde 
yüzerek serinleyebilirsiniz. Küçükkuyu 
Başdeğirmen, Altınoluk Şahin Deresi 
Kanyonu, Güre Pınarbaşı Mevkii, Zeytinli 
Sütüveren Şelalesi, Hasan Boğuldu 
Mevkii’nde piknik yaparak günübirlik 
gezilerle tatilinizi renklendirebilir, tekne 
turlarıyla çevre adaları görebilirsiniz.

Çam kokuları eşliğinde bölgenin zengin 
kültürü ile tanışma şansına erişeceğiniz 
Ataşehir Tatil Köyü’nü ziyaret etmek 
isterseniz rezervasyon yaptırmayı 
unutmayın.  

Tel: 0286 752 51 32-752 00 16
A





RUSYA’NIN 
GÖZDELERİ

Rusya’daki Dünya Kupası 
futbolun en büyük heyecan 
sahnesi olması yanında 
futbolcular ve kulüpler için 
büyük bir fuar niteliği taşıyor. 
Kupada parlayan çok sayıda 
futbolcunun ayağının tozuyla 
milyonlarca Avro tutarında 
anlaşmalara imza atmasına 
kesin gözüyle bakılıyor.

 

Dünya futbolunun gözü Rusya’da 
devam eden Dünya Kupası 
maçlarında. Oldukça çekişmeli 

geçen maçlar futbol severleri futbola 
doyururken, kulüpler ise kupa 
mücadelesinin hemen ardından 
başlayacak çok daha büyük bir 
mücadeleye hazırlanıyor. Bu mücadele 
Dünya Kupası’nda yıldızı parlayacak 
isimleri transfer etmek için girişilecek 
rekabet. Milyonlarca Avro’nun 
havada uçuşacağı bu savaş 
öncesinde sizin için Rusya’da 
parlayıp değerini katlaması 
beklenen yıldız oyuncuları 
derledik.

MAVİ GÜN
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NAPOLİ’DE OYNUYOR (STOPER)
26 YAŞINDA

Dünya Kupası’nda performansı ile göz 
dolduran Senegalli savunmacı Afrika’nın 
en iyi savunma oyuncusu olarak 
gösteriyor. Napoli’nin son yıllardaki 
çıkışının en önemli sebeplerinden olan 
Koulibaly, takımdan ayrılarak Chelsea ile 
anlaşan teknik direktörü Sarri’nin izinden 
Chelsea’nin yolunu tutabilir. Bu değişimin 
tutarının ise en az 65 milyon Avro olması 
bekleniyor.

AS ROMA’DA OYNUYOR (KALECİ)
25 YAŞINDA

Geçen yıl Roma kalesinde gösterdiği 
performansla takımının şampiyonlar 
ligi yarı finaline çıkmasında büyük 
katkısı olan Allison bu formuyla 
Brezilya’nın da 1 numaralı eldiveni 
oldu. Refleksleri ve topu oyuna 
sokma özelliğiyle Real Madrid 
ve Liverpool’un hedefinde 
olan yıldız ismin bonservisi için 
konuşulan rakam 50 milyon 
Avro’dan az olmayacak.

KALIDOU KOULIBALY

ALLISON BECKER
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SAMPDORIA’DA OYNUYOR (ORTA SAHA)
22 YAŞINDA 

Uruguay’ın Dünya Kupası’ndaki en parlak genç 
yeteneklerinden olan Torreira, her ne kadar ülkesinde 
kadroya girmekte zorlansa da daha şimdiden İngiliz 
kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Teknik ve 
mücadeleci bir oyuncu olan Torreira’nın futbol 
yaşantısını İtalya’da sürdürüp sürdüremeyeceği 
Dünya Kupası’nın ardından belli olacak. Ancak Latin 
Amerikalı yıldızı transfer etmek isteyen kulübün 
50 milyon Avroluk bir bonservis bedelini gözden 
çıkarması gerekecek.

OLYMPIQUE LYONNAIS’DA 

OYNUYOR (10 NUMARA) 

24 YAŞINDA 

Henüz en iyi yılarına 

gelmemiş olmasına karşın 

genç yaşta altyapısından 

çıktığı Lyon’un kaptanlığına 

kadar yükselen Fekir, 

Fransa formasında, 

formuyla da dikkat çekiyor. 

Her ne kadar Horozlarda 

çok önemli oyuncular 

olsa da Rusya’da forma 

şansı bulan Nabil Fekir’in 

bu yaz Fransa’yı terk 

edip İtalya, İspanya ya da 

İngiltere’deki kalburüstü 

kulüplerden birine gitmesi 

sürpriz olmayacak. Ancak 

bunu isteyecek kulübün 

kasasından en az 60 

milyon Avro’yu gözden 

çıkarması gerekiyor.

NABİL FEKİR
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STOKE CITY’DE OYNUYOR (ORTA SAHA) 26 YAŞINDA

Stoke City’nin Premier Lig’den düşmesiyle transfer yapması 
kesin olan oyuncularının başında gelen Kosova asıllı İsviçreli 
oyuncu son iki yılda beklenen performansından uzak olsa da 
transfer yapmak isteyen kulüplerin gözdesi olacak. Ara pasları, 
uzaktan şutları ve etkili driplingleriyle büyük bir yetenek olan 
Shaqiri için İtalyan ve İspanyol kulüplerinin 25-35 milyon 
Avro’yu bulan bir bonservis bedelini gözden çıkarabileceği 
söyleniyor.

XHERDAN SHAQIRI
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SOUTHAMPTON’DA OYNUYOR 
(SAĞ KANAT) 26 YAŞINDA 

Premier Lig performansı ile sürpriz 
bir şekilde Portekiz milli takımına 
yükselen Soares başarısını 
Dünya Kupası’nda da 
göstermeye devam ediyor. 
Ani çıkışına karşın oldukça 
hesaplı bir fiyata 
büyük takımların 
kanat problemini 
çözebilecek 
bir oyuncu olan 
Portekizlinin menajerinin kapısını 
çalacak kulübün cebinde en az 
30 milyon Avro olması 
gerekiyor.

RB LEIPZIG’DE OYNUYOR 
(SANTROFOR)
22 YAŞINDA 

Genç yetenek avcısı RB Leipzig’de 
yaptığı çıkışla Alman futbolunun 
son gözdesi olan Werner Dünya 
Kupası için de takımın bir numaralı 
gol umudu. Yaşı her ne kadar çok 
genç olsa da sahadaki duruşu ve 
gol vuruşları ile çok hızlı bir gelişim 
gösteren Werner’in talibi ise genç 
Alman yeteneklerin ilk adresi olan 
Bayern Munich. Ancak Bavyera 
ekibi bu transfer için neredeyse 
100 milyon Avro civarında bir bütçe 
ayırmak zorunda.

SS LAZIO’DA OYNUYOR (ORTA SAHA) 23 YAŞINDA

Balkan futbolunun önümüzdeki yıllarda en büyük yıldızı olması 
beklenen Savic, disiplin problemlerine karşın öyle büyük bir yetenek 
ki daha şimdiden Avrupa’nın büyük büyük kulüplerinin “talip” listesine 
eklenmiş durumda. Orta sahadan kaleye hızlı çıkışı, sert şutları ve 
savunmaya katkısı ile modern bir orta saha görüntüsü veren Savic için 
en az 80 milyon Avro’luk bir transfer bedeli öngörülüyor.
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Tatile çıkılacağı zaman valiz 
hazırlamanın bile keyfi bir 
başka, renkli bikinilerden 
hasır şapkalara en eğlenceli 
parçaları yanınıza aldınız. Peki, 
unutmamanız gereken asıl 
ihtiyaçlarınız neler olabilir?

ALAZ CEREN GÖNÜLLÜ
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ÇANTANIZDA 
NELER VAR?

l Öncelikle ister beyaz tenli olun 
ister esmer, güneşin zararlı etkilerinden 
korunmak zorundayız. Bunun için 
vücudunuza uygulamak üzere (30+ 
faktör) güneş koruma kreminizi / 
losyonunuzu yanınıza almayı unutmayın. 
Atlamamak gereken nokta ise; yüzünüze 
ayrı bir güneş koruma kullanmak 
gerektiği. Yüzünüzün daha hassas 
olduğunu düşünürsek yaş ilerledikçe 
ortaya çıkabilecek güneş lekesi riskini 
en aza indirmek için bu bölgeye ayrı 
muamele yapmakta fayda var.

l Deniz kenarında tuzlu suyun 
nimetlerinden yeterince faydalandığınızı 
düşünüyorsanız cildinizi ve özellikle 

yüzünüzü ferahlatmak ve rahatlatmak 
için çoğu kozmetik markasında da 
bulabileceğiniz sprey termal sulardan 
atabilirsiniz. Eğer hassas bir cilde 
sahipseniz, cildiniz tuzun etkisiyle 
kuruduktan sonra güneşle birlikte tahriş 
olmasını engellemek için termal su 
cildinizi dindirmeye yardımcı olacaktır. 
Termal suya alternatif olarak gül suyu da 
kullanabilirsiniz.

l Deniz ya da havuzdan çıktıktan sonra 
duş alsanız da tuzun ve klorun en kötü 
etkilediği kısımlardan biri saçlarımız. 
Tatil çantanıza ufak bir saç fırçası, 
yanına da seyahat boyu bir saç maskesi 
atmak yazın saçlarınızın çok daha az 

YAZ TATİLİ

yıpranmasını sağlayacak. Saçlarınızı 
tuzdan/klordan arındırdıktan sonra 
maskenizi uygulayıp taradığınızda yazı 
minimum hasarla kapatacağınıza söz 
veriyoruz.

l Deniz sefasından dönüp duşlarımızı 
aldıktan sonra elbette ki hepimiz tüm 
vücudumuzu nemlendiriyoruz! Ama 
güneş koruyucuların ulaşamadığı bir 
nokta olarak dudaklarınıza da deniz 
kenarında geçirdiğiniz vakitte uygulamak 
için güneş koruma faktörü içeren bir 
nemlendirici uygulamakta fayda var. 
Dudaklarınızın koruyup çatlamasını, 
hatta güneşten şişmesini engellemek 
için nemlendirmeyi unutmayın.



l Son birkaç senedir olduğu gibi mayolar 
hâlâ yaz modasının zirvesinde. Sizlere 
mutlaka capcanlı renklerde eğlenceli bir 
mayo edinmeyi öneriyoruz, bu senenin 
rengi olan mor tonlarının da güneşe 
çok yakışacağını düşünüyoruz. Eğer 
vücudunuzla barışık değilseniz mayo 
kendinizi bikiniyle olduğundan çok daha 
iyi hissetmenizi sağlayacak.

l Hem saçlarınıza 
hakim olmak için hem 
de en pratik yoldan 
daha iyi görünmek için 
bu sene reyonlarda da 
bol bol gördüğümüz 
rengarenk 
bandanalardan bir 
tane edinebilirsiniz.

l Kocaman hasır bir şapka takın! 
Yüzünüzü güneşten korumanın ideal 
yollarından biri olsa da biz hasır 
şapkaların plaj elbiseleriyle uyumuna 
bayılıyoruz. Herhangi bir markadan 
edinmek zorunda da değilsiniz, 
tatil beldelerinde istemediğiniz 
kadar çok çeşit ve boyutta şapka 
bulabileceğinize eminiz.
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BU AY

TV VE İNTERNET / DENİZ YAVAŞOĞULLARI

Yaz sezonunun açılmasıyla beraber, eve kapanıp dizi izleme isteğimiz yerini kendini sahillere atma 
düşlerine bıraktı. Ne yazık ki herkes bütün yaz tatil yapma olanağına sahip değil. Kiminin işi, kiminin 
ekonomisi el vermiyor. Neyse ki, bir iki haftalık yıllık izin sonrası, iş ev arası mekik dokumaya devam 

edenlerin, akşam yorgunluk atarken izleyebileceği çokça dizi mevcut. 
Aralarından seçtiğimiz bazı dizileri sizler için derledik.

İZLESEK?NE

PICNIC AT HANGING ROCK / Amazon

Picnic at Hanging Rock, Avustralya kökenli bir romanın, 3 küçük kız ve 

bakıcılarının gizemli ortadan kayboluşunun ekrana taşınmış versiyonu. 

Avustralya kırsalındaki yatılı kızlar okulunda geçen Picnic at Hanging 

Rock, bir öğretmen ve üç öğrencisinin pikniğe gittikleri esnada ortadan 

kaybolmalarını konu ediniyor. 20. yüzyılın başlarında geçen hikâyede, 

bu gizemli olayın çevrelerindeki insanlar ve öğrenciler üzerinde bıraktığı 

etkiler ve soruşturma süreci işleniyor. Dizide, The Tudors’un Anne 

Boleyn’i, Game of Thrones’un Margaery’si Nathalie Dormer yeralıyor. 
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Başrolünde, sinema ve televizyon 
projeleriyle büyük beğeni toplayan 
Martin Freeman’ın yer aldığı Cargo, zombi 
kıyametinde kızını güvende tutmaya 
çalışan çaresiz bir babanın hikâyesini 
ele alıyor. Yapım, Yolanda Ramke ve 
Ben Howling’in yönetmenliğini beraber 
üstlendiği aynı ismi taşıyan kısa filmden 

ilham alıyor. Konu ise şöyle: Her şey 
bir ailenin zombi istilasından kaçmaya 
çalışırken araba kazası geçirmesi ile 
başlar. Anne kazada hayatını kaybeder. 
Isırılmış ve dönüşümüne sayılı saatler 
kalan baba ise bu kısıtlı sürede henüz 
bebek olan kızına bakacak ve onu 
koruyacak birini bulmalıdır.

PATRICK MELROSE / 
Showtime

Beş bölümlük bu mini dizinin 
başrolünde, başarılı oyuncu Benedict 
Cumberbatch var. Dizi üç farklı 
zaman diliminde, üç farklı mekânda 
geçiyor ve her bölümünde Edward St. 
Aubyn’in yazdığı farklı bir roman konu 
ediliyor. Güney Fransa’dan, 60’lar New 
York’una, oradan 2000’ler İngiltere’sine 
uzanan dram, kara komedi türündeki 
dizinin konusu ise şöyle; Travmatik 
çocukluğunu Güney Fransa’da, 
sonrasında ise uyuşturucu dolu New 
York’ta geçiren Patrick, iyileşmek için 
evine, İngiltere’ye döner. 

SAFE / Netflix

Netflix orjinal yapımı Safe’in 
başrollerinde, Michael C. Hall, Amanda 
Abbington ve Marc Warren yer alıyor. 
Çok satan kitapların yazarı Harlan 
Coben’ın, dram, suç ve gerilim türüne 
örnek oluşturan dizinin konusu ise 
şöyle; Zengin bir muhitte yaşayan 
dul bir cerrah, bir partinin ardından 
ortadan kaybolan kızını bulmak için 
araştırmalara başlar.  Bu süreçte, 
kendisine en yakın kişilerin karanlık 
sırlarını açığa çıkaracaktır. 

VE BİR BONUS: NETFLIX’TEN CARGO

İngiliz yazar ve senarist Jesse 
Armstrong, dünyaca ünlü medya devi 
Rupert Murdoch ve ailesiyle ilgili bir 
senaryoyla yıllar önce Hollywood’un 
kapısını çaldığında, durum çok yankı 
uyandırmıştı. Ancak Armstrong yapımcı 
desteği bulamadı. Jesse Armstrong bu 
defa yapımcılığını da kendi üstlendiği 
10 bölümlük Succession ile karşımızda. 

Dizide, bu kez sözümona “kurgu”bir  
medya imparatorluğu mercek altına 
alınıyor. Succession’ın konusu ise şöyle; 
“Logan Roy ve dört çocuğundan oluşan 
Roy Ailesi dünyanın en büyük medya 
ve eğlence şirketini yönetmektedir. 
Çocuklar, yaşlı babaları şirketi bırakınca 
başlarına neler geleceğini merak eder ve 
hayatlarının yönlerini planlarlar.” 

SUCCESSION / HBO
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AJANDA

HARBİYE AÇIK 
HAVA KONSERLERİ              
Yaz gecelerini müziğin 
ritmi ile güzelleştiren 
Harbiye Açık Hava 
Konserleri başlıyor. 12-31 
Temmuz tarihleri arasında 
gerçekleşecek konserler, 
birbirinden farklı ses 
ve yorum ile İstanbullu 
müzikseverleri 
bekliyor.

NICK CAVE Nick Cave ve grubu The 
Bad Seeds, 14 yıl aradan sonra yeniden 
İstanbul Caz Festivali’nde... 45 yıllık müzik 
geçmişi ile akıllara ve ruhlara kazınan 
onlarca şarkının unutulmaz ismi Nick Cave 
ve 17 yıl sonra yeniden, gelmiş geçmiş 
en orijinal topluluklardan olan efsanevi 
grubu The Bad Seeds ile 10 Temmuz 
18.00’da Küçükçiftlik Park’ta İstanbullu 
müzikseverler ile buluşacak.  

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ         
Bu yıl 25’inci yaşını kutlayan İstanbul 
Caz Festivali, 26 Haziran-17 Temmuz 
tarihleri arasında caz, funk, dünya müziği 
ve rock’ın hayranlık uyandıran seslerini 
Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nden 
Zorlu PSM’ye, Beykoz Kundura’dan 
Esma Sultan Yalısı’na, Küçükçiftlik’ten 
Sakıp Sabancı Müzesi’ne şehrin dört bir 
yanındaki mekânlarda müzikseverlerle 
buluşturuyor. Festival, bu yıl dördüncü kez 
düzenleyeceği Gece Gezmesi’yle, Kadıköy-
Moda eksenindeki 9 sahneyi genç nesil 
müzisyen ve gruplara açarak yeniden 
festival içinde festival havası yaşatıyor.

JOE SATRIANI İstanbul Blue 
Night, BKM organizasyonuyla 
dünyanın en önemli gitar 
virtüözlerinden Joe Satriani’yi 
müzikseverler ile buluşturuyor. Mart 
2018’de çıkardığı albümü “Beyond 
the Supernova”nın ardından çıktığı 
dünya turnesi kapsamında 27 
Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta 
sahneye çıkmaya hazırlanan 
Amerikalı müzisyen, hızı ve 
performansıyla İstanbullulara 
unutulmaz bir gece yaşatacak. 
Sahnenin özel konuğu, Türkçe heavy 
metal efsanesi Pentagram. 

Sıla 12-13-
14 ve 21 
Temmuz’da 
Harbiye Açık 
Hava’da.
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MUTLUYDUK BELKİ BUGÜNE KADAR          
Paolo Genovese’nin yazdığı “Mutluyduk Belki Bugüne 
Kadar” adlı oyun, yedi yakın arkadaşın, bir akşam yemeği 
sırasında gerilimli bir oyun oynaması ile başlar. Birbirlerinden 
sakladıkları hiçbir şeyin olmadığını ispatlamak için odadaki 
herkes, gece boyunca cep telefonlarını masaya koyarak 
gelen tüm aramaları, mesajları ve e-postaları birbirleriyle 
paylaşmayı kabul eder. Gerçekler ortaya çıkmaya başladıkça 
masada kimlerin kalacağı büyük merak konusu olan oyunda 
Canan Atalay, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Gökçe Eyüboğlu, 
Giray Altınok, Faruk Barman, Fehmi Karaarslan, Deniz 
Karaoğlu rol alıyor. Yapımcılığını TwoTwo Prodüksiyon’un 
üstlendiği Ahmet Sami Özbudak’ın sahneye koyduğu 
“Mutluyduk Belki Bugüne Kadar”  9 Temmuz Pazartesi 
21.15’te ENKA Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu’nda. 

ÖLÜ’N BİZİ AYIRANA DEK... Her şey evlilik hayatı canlarına 
tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çifttin, boşanmadan bir 
gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisine katılması ile 
başlar.  Sabah aynı yatakta uyanan Cansu ve Serdar, bir gece öncesini 
hatırlamaya çalışırken asıl sürpriz ile salonda karşılaşır. Sürpriz,  
kanepedeki cesettir. Murat Dişli, Alper Atalan, Zeki Enes Akkan, Ebru 
Cündübeyoğlu’nun yazdığı ve Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, 
Volkan Aktan’ın oynadığı “Ölü’n Bizi Ayırana Dek...” 22 Temmuz Pazar 
saat 20.00’da Duru Tiyatro Büyük Salonu’nda…

STEVEN WİLSON Sadece progresif rock 
için değil, tüm müzik dünyası için bahşedilmiş 
en önemli dehalardan biri olan İngiliz müzisyen 
Steven Wilson, 22 Temmuz gecesi Zorlu 
Performans Sanatları Merkezi’nde...

PARKFEST Geçtiğimiz üç sene boyunca sayısız yerli ve yabancı grubu 
ağırlayan, 20 binden fazla festivalcinin katılımıyla gerçekleşen Parkfest, bu yıl 
sürprizlerle geliyor. “Festivaller Birlikte Güzel” sloganı ile 27-28 Temmuz tarihleri 
arasında iki güne yayılan Parkfest, mekânını Uniq İstanbul ve Volkswagen 
Arena’ya taşıyarak eğlencenin dozunu şehirde arttırıyor. Gorillaz organizasyonu 
ile gerçekleşecek olan festival programında Caribou, Boogie Belgique, Hendrik 
Weber aka Pantha du Prince, Büyük Ev Ablukada, Scratch Bandits Crew gibi pek 
çok önemli ismi ağırlayan Parkfest İstanbullu müzikseverleri bekliyor.
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BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ataşehir Belediyesi Hizmet 
Binası Barbaros Mah. 
Şebboy Sok. No: 4/A 
Tel: 0216 570 50 00 
Fax: 0216 688 07 54 
www.atasehir.bel.tr

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:  0216 570 50 00 /1106

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 /1670
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 /1487
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 /1193
Fax: 0216 687 07 51

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /2809
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 /1123

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

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 570 50 00 /1996

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 /1827

MEVLANA ATAEVİ
Mevlana Mah. Cömert Cad. 
No: 5-1 Tel: 0216 570 50 00 
/1984-85-86

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 /1971

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

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 /1988

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

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

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

ATAŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK 
MERKEZİ
Cengiz Topel Cad. No: 11 
Küçükbakkalköy
Tel: 0216 572 15 84

ATAŞEHİR BELEDİYESİ REHBERİ
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