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Ataşehir Belediyesi’nin ücretsiz yayın organıdır

l Ataşehirliler kazandı, 
FSMEAH yerinde kalıyor.

l Ataşehir Gençlik Orkestrası 
yeni gençlerle büyüyor.

İSTANBUL’U KİM MAHVETTİ?

l Çocuklar, ilk bisikletiniz 
Ataşehirli komşularınızdan.





Tüm Ataşehirlilere yeniden 
merhaba…

2017’ye girerken paylaştığımız yeni 
yıl yazısı sanki dün gibi, ama biz bugün 
bir yenisini ele alıyoruz. Zamanın nasıl 
da dolu dizgin koşturduğunu ben de 
bu satırları kaleme alırken fark ettim; 
işte bir yılın daha sonuna gelmişiz.

Peki, 2017 öncesinden daha iyi bir 
yıl mıydı? 

Ekonomi, toplumsal yaşantımızın en 
belirleyici unsuru ve tepemizdeki gri 
bulutların daha da koyulaştığına hep 
beraber tanığız.    

Ama bir o kadar da umudun, bir 
kardelen gibi ayaza, kara rağmen 
başını çıkardığı “hey ben buradayım” 
dediği bir yıl. Turnalar uçuyor.

Bir yılın muhasebesini bir sonraki 
sayıya saklamayı düşünüyorum 
ama kendi hesabıma bir iki noktaya 
değinmeden geçmeyeceğim.

Ataşehrimizin mahallelerinde 
binlerce kişiyi bir araya getiren 
Kardeş Kültürlerin Festivalimizde, 
sizlere hitap etme fırsatı buldum. 
Konuşmalarımda, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün yolundan 
ayrılmayacağımızı, O’nun ve 
arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet 
sayesinde buralarda olduğumuzun 
altını ısrarla çizdim. Ve bugün, temel 
olarak Atatürk’le kavga etmenin 
çıkar yol olmadığının fark edilmesine 
tanık olduk. Bu coğrafyada yaşayan 
insanların Atatürk’ten vazgeçmediğini, 
hatta Atatürk’e daha sarıldığını 
gördük.  Ama Ata’nın söylediği şu sözü 
de tekrar hatırlatmak isterim:

“Benim manevi mirasım ilim 
ve akıldır… Benden sonra beni 
benimsemek isteyenler aklın ve ilmin 
rehberliğini kabul ederlerse manevi 
mirasçılarım olurlar.”

Ata; beni sevip sevmemeniz önemli 
değil, aklı ve bilimi rehber edinin 

yeter diyor. Biz toplumsal olarak, 
bilimsel düşünceyi idarede, eğitimde 
ve kalkınmada esas alıyor muyuz; 
barış içinde bir arada yaşamanın tek 
yolu olan laikliği yayabiliyor muyuz; 
fakir halkın Cumhuriyet’ine sahip 
çıkıyor muyuz; kadın-erkek eşitliğini 
savunuyor muyuz; kız çocuklarımızın 
eğitimini teşvik ediyor muyuz ve 
“yurtta barış, dünyada barış”ı 
eylemlerimizle hayata geçiriyor 
muyuz; işte aklın ve bilimin başlıca 
rehber kriterleri bunlardır. Bunu 
yapabiliyorsak ne ala; yapmıyorsak, 
bu içi boşaltılmış, sözde 
Atatürkçülüktür. 

2018 yılı umarım, yukarda 
özetlemeye çalıştığım yolun kalıcı 
olduğu bir yıl olur. 

Ataşehir Belediyemizin tesisleri her 
geçen gün artıyor ve yoğun ilgiden çok 
memnunuz. Daha fazlasını yapacağız; 
göreceksiniz. 

Atatürk Bulvarı’ndaki meydan 
düzenlememiz ilginin odağı oldu. 
Ama yeni bir çalışmamamız daha 
var, Kurtuluş Mücadelesi Heykeli. 
Ataşehrimize çok yakışacağını 
düşünüyorum.

Yeni bir projemizden daha özetle 
bahsetmek istiyorum. “İlk hayalim ilk 
bisikletim” dedik projemizin ismine. 
Kampanyamız tüm hızıyla sürüyor. 
Belediyemizin deposu bağışçılarımızın 
gönderdiği, tamire muhtaç irili ufaklı 
bisikletle doluyor. Bakımlarını yapıp, 
ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtmak için 
hazırlık yapıyoruz. Ama projemize 
paketinde bisiklet verenler destek 
olanlar da var. Hepsine ama hepsine 
sonsuz teşekkür ederim. Projemizi 
entegre hale getirip, bisiklet yollarıyla 
bütünleştireceğiz. Belediyemiz bunun 
da çalışmalarını yapıyor.

Tüm halkımızın Aralık ayını da 
güzellikler içinde geçirmesini dilerim.

BATTAL İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34

@battalilgezdi
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AKLIN VE BİLİMİN 
REHBERLİĞİNDE...

B
A

Ş
K

A
N

’D
A

N



İÇ
İN

D
E

K
İL

E
R

10
4

İSTANBUL’UN SON 70 
YILI: YIK-YAP-SAT
İstanbul onlarca yıldır çelişkilerin 
başkenti. Boğazıyla kendine 
çekerken trafiği ve yapılaşması 
ile kendinden itiyor. Bu çelişkiyi 
yaşatan ise kentin plansız 
yapılanması, tarihi ve kültürel 
dokusuna aldırış edilmemesi,  
havasının, suyunun, yeşil 
alanlarının giderek ranta teslim 
edilmesi… Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın “İstanbul’u 
mahvettik” sözleri bundan AK 
Parti dâhil bütün iktidarları 
sorumlu tutuyor. İşte 1930’lardan 
bu yana iktidarlar ve İstanbul’a 
yapılan “yık, yap, sat” haksızlığı...

18
Ataşehir Gençlik 
Orkestrası büyüyor
Ataşehir Belediyesi ücretsiz 
kurslarla gençleri enstrümanlarla 
buluşturuyor, “Gençlik 
Orkestrası” ile de onların müzikle 
bağlarını kalıcı kılıyor. Bu sezonun 
elemeleri yapıldı ve yeni isimler 
orkestrada yerini aldı.

74
Kendime yeni bir                  
ben yarattım
Hasan Hüseyin Şahin kızının “Benim 
evladımı oynaması için bırakabileceğim 
bir dedesi olmalı” demesi üzerine 
alkol ve şişmanlık sorunlarının üzerine 
gitti. Şimdi ikinci bir hayat yaşayan    
Şahin’in bu hayatında neşe, umut, en 
önemlisi de kızı ve eşi var.

34
Bu heykeller “Milli 
”Mücadele”yi anlatacak
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58
Ai Weiwei ve  
Porselene Dair
Güncel sanat alanında Çin’in 
ve hatta dünyanın en yıldız 
sanatçılarından Ai Weiwei, 
“Porselene Dair” sergisiyle 
28 Ocak’a dek Sakıp Sabancı 
Müzesi’nde. Sergi, geçmişle 
bugünü, popülerlikle siyaseti, 
aktivizmle sanatı iç içe geçiren 
sanatçıyı ve işlerini mercek altına 
almak için de bir fırsat.
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Tuna Kiremitçi: Hayat tek 
bir sanat için bile kısa
Yazarlığı bırakıp müzisyenlikte 
ısrar eden Tuna Kiremitçi, 13 
Aralık’ta, Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde “Tuna Kiremitçi ve 
Arkadaşları” albümünden şarkılarla 
Ataşehirlilere seslenecek. 

Altınordu yeni cevherlerin peşinde80
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Bir çocuğun karakteri, geleceği 
evinde belirlenir, ama ona asıl 
şeklini veren öğretmenleridir. 

Bilgiyi öğretmeninden alır çocuk, 
yeteneklerini onun eline teslim 
eder. Bu yüzden öğretmenlik 
büyük sorumluluk taşıyan belki 
de ilk meslektir. 24 Kasım ise 
öğretmenlere adanan tek gündür. 
Sadece 24 Kasımlarda el üstünde 
tutulurlar, sadece bugünde sorunları 
görünür olur. Ama yine de o bir gün 

öğretmenler için umuttur, neşedir. 
Ataşehir Belediyesi de bu Öğretmenler 
Günü’nde Ataşehirli öğretmenler 
için moral gecesi düzenledi. Geceye 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. 

Emeklisi, kadrolusu, sözleşmelisi; 
yani kendini eğitime adayan Ataşehirli 
tüm öğretmenlerin doldurduğu 
salonda gece Kılıçdaroğlu’nun 
konuşmasıyla başladı. Kalabalığın 
geleceğe dair umudunu artırdığını 
ifade eden Kılıçdaroğlu öğretmenlere 
şöyle seslendi:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş 

uygarlığa ulaştıracak olan kişiler 
sizlersiniz. Sizler çocuklarımızı 
eğiteceksiniz, onlar da bu güzel 
dünyayı sizlerle keşfedecekler. 
Hayatı sorgulamayı, iyi bir insan 
olmayı, dinlemeyi, konuşmayı, 
tartışmayı sizden öğrenecekler. 
Tıpkı benim sizden öğrendiğim 
gibi. Sizlere çok şey borçluyuz. Bu 
ülkenin başbakanlarını, bakanlarını, 
komutanlarını, akademisyenlerini 
yetiştiren sizlersiniz. O nedenle 
sizlere şükran borçluyuz. Sizler, 
Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefte 
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Ataşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile 3000’e yakın Ataşehirli öğretmenle bir 
araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı gecede Anadolu Rock Müziği’nin 

güçlü seslerinden Kıraç, sevilen şarkılarını öğretmenler için seslendirdi. 

Sizlere çok şey borçluyuz

DENİZ KARA
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yürüdüğü sürece hiçbir güç Türkiye’nin 
sırtını yere getiremez.” 

Geceye ev sahipliği yapan Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise 
geceye katılan öğretmenlere “Sizler 
kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz. 
Sevgi, sabır, hoşgörü ve fedakârlık 
nedir sizlerden öğrendik” dedi. Bu 
özel güne eşi CHP İstanbul Milletvekili 
ve PM Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi ile 
katılan Başkan İlgezdi sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Gencecik filizlerimize can suyu 
oluyor, onları hayata hazırlıyorsunuz. 
Bilimi, gerçeği çocuklarımıza 
sizler anlatıyorsunuz. Fikri hür, 
vicdanı hür, irfanı hür nesilleri 
sizler yetiştiriyorsunuz. Atatürk’ün 
Cumhuriyetine sahip çıkıyor, barış, 

kardeşlik köprülerini sizler inşa 
ediyorsunuz. Yeri geliyor çocuklarımıza 
anne, baba; yeri geliyor arkadaş 
oluyorsunuz. Sevgili öğretmenlerim, 
üstlenmiş olduğunuz bu kutsal 
görevi, mesleğe başladığınız ilk günkü 
özveri ve gururla sürdürüyorsunuz. 
Başöğretmen Atatürk’ün dediği gibi 
ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak 
öğretmenlerimizdir.” 

Gecede sahne alan Anadolu 
Rock Müzik yorumcusu Kıraç, tüm 
öğretmenleri şarkıları ile coşturdu. 
Öğretmen bir babanın oğlu olduğunu 
ifade eden Kıraç “sizler gibi bu kutsal 
mesleği yıllarca icra eden babam, her 
zaman annemden daha düşük maaş 
aldı. Bu onurlu mesleğe verilen değer 
bu kadar olmamalı” dedi. l

Kıraç öğretmenler için söyledi.

Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi öğretmenlere 

“sevgiyi sizden öğrendik” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul 
Milletvekili ve PM üyesi Gamze Akkuş İlgezdi.
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Ataşehirliler kazandı, 
FSMEAH yerinde kalacak

BERAT GÜNÇIKAN

Ataşehirliler aylardır telaş 
içindeydi, ilçe sınırları 
içindeki tek devlet hastanesi 

Fatih Sultan Mehmet Eğitim 
Araştırma Hastanesi, Sultantepe’ye 
taşınıyordu. Hatta kadın doğum, 
jinekoloji, çocuk hastalıkları 

Fatih Sultan Mehmet Eğitim 
Araştırma Hastanesi (FSMEAH) 
yönetiminin Tabipler Odası’na 
yaptığı açıklamaya göre, 
hastane Sancaktepe’ye 
taşınmayacak, ayrıca aynı 
yerde 750 yataklı, modern bir 
hastane inşa edilecek. 

servisleri çoktan yeni hastanede 
yerini almıştı, Ataşehir’e tam 13 
kilometre uzaklıktaki Sancaktepe’de. 
Ataşehirliler yeni durumu sistemden 
randevu alamayınca öğrenmiş, 
büyük şaşkınlık yaşamıştı. Ancak 
son gelişme Ataşehirlilerin yüzünü 
güldürdü, hastane taşınmayacağı 
gibi, aynı yerde 750 yataklı, modern 
bir hastane yapılacaktı. 

Fotoğraf: 
ÇAĞLA GÜRSOY



Başta Ataşehir Kent Konseyi, 
Tabipler Odası, TMMOB İstanbul 
Şubesi olmak üzere meslek 
örgütleri ile Ataşehirliler kendilerine 
bilgi verilmeden uygulanmaya 
başlanan taşınmaya tepki gösterdi. 
“Hastanemize Dokunmayın” 
kampanyası başlatan Ataşehirliler 
binlerce imza topladı. Hem STK’ların 
hem de semt sakinlerinin talebi 
hastanenin yerinde kalması, yerinde 
yenilenmesi ve kapasitesinin 
arttırılmasıydı. Çünkü FSMEAH 
sadece Ataşehirlilere değil, aynı aks 
üzerinde bulunan ilçelerin sakinlerine 
de hizmet veriyordu.

Hastane yönetimi ise başta 
tepkileri görmezden gelmeyi yeğledi, 
soruları da netlik taşımayan yanıtlarla 
geçiştirdi. Yönetimin ilk açıklaması 
binaların depreme dayanıklı 
olmadığıydı, ayrıca taşınan bölümlere 
hasta başvurusu azdı ve gelenlerin 
çoğu Ataşehir dışındandı. Bu yanıtlar 
STK’ları da Ataşehirlileri de ikna 
etmedi. İtirazlar sürünce hastane 
yönetimi söz konusu bölümlerin 
taşınmadığını iddia etti.

Oysa hastaneden çeşitli yollarla 
gelen bilgiler yönetimi yalanlıyordu. 
Sonunda Sancaktepe’deki Şehit 
Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 
FSMEAH’nin ek hizmet binası olarak 
gösterildiği ortaya çıktı. Ayrıca 13 
kilometre uzaklıktaki bu “ek hizmet 
binası” bir şehir hastanesi olarak inşa 
edilmişti. Şehir 
hastanelerinde 
sağlık hizmetleri 
kamusal 
yarardan 
çok döner 
sermayeyi 
güçlendirmek 
üzerine 
kuruluydu 
ve hastalar 
artık birer 
müşteri olarak 
görülüyordu. 

SERVİSLER GERİ DÖNÜYOR

Tepkiler üzerine yaklaşık üç hafta 
önce taşınan servisler geri dönmeye 
başladı, çocuk cerrahisi haftada 
iki günü buradaki operasyonlara 
ayırdı, çocuk servisinin yeniden 
faaliyete geçmesi için de çalışmalar 
hızlandırıldı. Ancak bazı kadın doğum 
doktorları geri dönmek istemediği 
için doktor boşluğu oluştu ve yeni 
atamalar beklendi. Acil’in önündeki 
büfe de başka yere taşınarak 
boşalan yere acilin bazı bölümlerinin 
taşınması kararı alındı. 

Tüm bu bilgiler hastane 
yönetiminin hastane personeli 
ile yaptığı görüşmeler içinde 
kaldı, Ataşehirlilerle paylaşılmadı. 

Paylaşılmayan bir başka 
bilgi ise Sancaktepe’deki 
hastanenin mali olarak 
FSMEAH’inden ayrılmasıydı, 
Ocak ayında da idari ayrılık 
yaşanacaktı. FSMEAH’ın 
eğitim ve araştırma niteliğini 
sürdürmesi için kapanan 
bölümlerin acilen eski 
yapısına kavuşması 
gerekiyordu. Aksi halde 
hastane yönetimi bazı hak 
ve olanaklarını yitirecekti.  

Netlik kazanmayan 

bu gelişmeler yaşanırken FSMEAH 
yönetimi Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı 
imzasıyla İstanbul Tabip Odası’nın 
yaptığı başvuruyu yanıtladı. Tabipler 
Odası olup biteni ve duyumları bir 
araya getirerek hastane yönetiminden 
bilgi istemişti. Kaymakçı yanıtında 
“Yazınızda belirtilen iddialar 
tamamen asılsız olup dayanaktan 
yoksundur” diyordu “Hastanemizde 
hiçbir klinik kapatılmış değildir. Tam 
aksine hastanemiz hem Ataşehir 
bölgesindeki yerleşkesinde hem 
de Sancaktepe bölgesindeki 
(Hastanemize bağlı Sancaktepe 
Ek Binası) yerleşkesinde tüm 
hastalarımıza eksiksiz sağlık hizmeti 
sunmaktadır.”

Kaymakçı’nın açıklaması şöyle 
sürüyordu: “Ayrıca İstanbul Sismik 
Riskin Azaltılması ve Acil Durum 
Hazırlık Projesi (İSMEP) marifeti 
ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve 
Araştırma Hastanemizin yerine 750 
yataklı, modern bir hastane yapılması 
planlanmış olup süreç devam 
etmektedir…”

Kaymakçı’nın açıklamasına göre 
Ataşehirliler hastanelerini korumakla 
kalmamış, yeni ve modern bir 
hastanenin de sözünü almıştı. Şimdi 
sıra bu sözün yerine getirilmesini 
sağlamaktaydı! l
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Ataşehirliler FSMEAH’sine sahip çıktı ve kazandı.



Son günlerin tartışma konusu 
İstanbul’un bu hale gelmesinden, 
gökdelenleriyle siluetini 

kaybetmesinden kimin sorumlu 
olduğu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bir itiraf olarak kabul 
edilmesi gereken “İstanbul’u mahvettik” 
sözlerine sahip çıkmayan iktidar 
milletvekilleri sorumluluğu geçmiş 
yıllara, özellikle de CHP’li yönetimlere 
havale etmeye çalışıyor. Elbette CHP’nin 
de hataları olmuştur, İstanbul’un 
üç ana sorunundan -nüfus artışı, 

gecekondulaşma ve dikey yapılaşma, 
trafik- gelmiş geçmiş bütün yönetimler 
sorumludur, ama tarihte kısa bir yolculuk 
bize İstanbul’un ve taşıdığı tarihi, 
kültürel mirasın asıl yıkıcılarının merkez-
sağ iktidarlar olduğunu gösteriyor. 

Gelin, şimdi tarihteki o kısa yolculuğa 
bir de birlikte çıkalım. Ayrıca İstanbul 
2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nda 
Kentsel Uygulamalar Direktörü, İnsan 
Yerleşimleri Derneği yöneticisi Mimar 
Korhan Gümüş ve TMMOB Şehir 
Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Tayfun Kahraman’ın 
İstanbul’un üç ana sorununa ilişkin 
düşüncelerini öğrenelim.  

HENRİ PROST’UN İSTANBUL’U 

Ankara genç Cumhuriyet’in başkenti 
olsa da İstanbul’un ticareti ve az sayıda 
sanayi kuruluşunu elinde tuttuğu yıllardı 
1930’lar. Her dönem göç alan kenti 
denetlemek gittikçe zorlaşıyordu ve yeni 
bir plana ihtiyaç vardı. Henri Prost’un 
imzasını taşıyan 1937 tarihli plan kenti 
üçe bölüyordu: Beyoğlu-Galata, eski 
kentin mirası Sur içi ve Kadıköy-Üsküdar. 
Fransız şehir plancısı Prost sanayi 
tesislerini Haliç’te topluyor, bugün 
Marmaray olarak faaliyet gösteren 
Yenikapı-Salacak arasında tüp geçit 
inşa edilmesini ve Eminönü, Beyazıt 
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BERAT GÜNÇIKAN

Başka İstanbul yok’dan
sermayenin İstanbul’una
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ile Taksim’de meydanlar açılmasını 
öngörüyordu. İstanbul’a yıllarca şekil 
verecek bir plandı bu, Radyo Evi, 
AKM, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu, 
Maçka Parkı Prost’un düşüncelerine 
paralel olarak kurulacaktı. Planın tek 
sıkıntılı noktası ise kentin ne kadar 
büyüyebileceğine dair öngörüdeki 
hataydı. Ne Prost ne de planın 
uygulayıcıları Haliç’e inşa edilecek sanayi 
tesislerinin gelecekte kentin başını ne 
kadar ağrıtacağını kestirebilmişti. Yeni 
plan yeni ulaşımı da gündeme getirmişti. 
1931’de Taksim-Karaköy hattında on 
kuruşa yolcu taşıyan ilk dolmuşları 
hemen Sirkeci-Beyazıt, Kadıköy-Pendik 
hatları izlemişti. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında 
İstanbul’un bir kasaba ile bir metropol 
arasına sıkışmış hali daha da belirgindi. 
Kasaba İstanbul’da kömür develerle 
taşınırken, metropol İstanbul Rejansı, 
Çiçek Pasajı, gece kulüpleriyle sınıfsal 
çelişkileri gözler önüne seriyordu. 
Vatan Caddesi’nin yerinde o sıralar 
gayrimüslimlerin sebze ve meyve 
bahçeleri yer alırken kimse egzozdan 
ya da toprak kirliliğinden yakınmıyordu. 
Çünkü semtler arasında otobüs seferleri 
konulduğunda neredeyse 1940’ların 
sonuna gelinmişti ve yine bu tarihlerde 
Levent’te, Boğaz sırtlarında inşaatlar 
boy göstermeye başlamıştı. 

MENDERES’İN İSTANBUL’U

CHP uzun iktidarı döneminde 
Ankara’ya sadakat göstermiş, hem 
ekonomik hem de kültürel politikalarını 
Ankara’ya, daha doğrusu Anadolu’ya 

İstanbul hem içinde yaşamaktan haz aldığımız hem de bir an 
önce, özellikle trafiğinden kurtulmak için çırpındığımız bir kent. 
Bu çelişkiyi yaşatan ise kentin plansız yapılanması, tarihi ve 
kültürel dokusuna aldırış edilmemesi,  havasının, suyunun, yeşil 
alanlarının giderek ranta teslim edilmesi… Peki, bu tablonun 
sorumlusu kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’u 
mahvettik” sözleri AK Parti’de dâhil iktidarları işaret ediyor. Biz 
de bu işaretten yola çıkarak 1930’lardan bugüne İstanbul’a neler 
yapıldığının ya da yapılmadığının peşine düştük. 

göre belirlemişti. 1950’de iktidara 
gelen Demokrat Parti’nin lideri Adnan 
Menderes’in önceliği ise İstanbul’du. 
ABD yanlısı politikalar nedeniyle 
CHP’nin ulaşımda temel aldığı 
demiryolu ulaşımını geliştirme projeleri 
rafa kaldırılmış, yerini karayolları almıştı. 
Eminönü-Bakırköy sahil yolu, Vatan ve 
Millet Caddeleri, Karaköy ve Barbaros 
Meydanı Menderes hükümetinin 
şehircilik anlayışına göre inşa edildi. 
Yaklaşık on bin binanın yıkılmasına 
yol açan bu yapılaşmanın en can 
yakıcı örneklerinden biri de Osmanlı 
mimarisi binaların yer aldığı Karaköy-
Dolmabahçe arasında görüldü. Binalar 
yakılıp yerine antrepolar yapıldı ve 

denizle İstanbullular arasına barikat 
örüldü. Bu arada tarihi yapılar da 
yerle bir edildi. Murad Paşa ve Beyazıt 
Hamamı, Fatih Külliyesi, Koca Ragıp 
Paşa Kütüphanesi ile Sıbyan Mektebi 
ya toprağa gömüldü ya tırpanlandı 
ya da yok edildi. İtalyan mimar 
Raymondo d’Aronco’nun yüzyılın 
başında Karaköy’de yaptığı taş cami de 
meydanın inşaatı sırasında yerinden 
söküldü. İddialara göre muhafazakârlar 
camiyi beğenmeyip Adalar’a 
göndermiş, orada da iskele inşaatında 
zemin besleme malzemesi olarak 
kullanılmıştı. Mimar Doğan Kuban 
bu yeni yapılaşma anlayışını şöyle 
değerlendiriyordu: 

“Eski kentin böylesine köklü bir 
şekilde doğranması, bunu yapanların 
İstanbul’un tarihi dokusuna hiç değer 
vermediklerini ve İstanbul’un geleceği 
için tümüyle yanlış projeksiyonlar 
yapmış olduklarını göstermektedir.” 

İstanbullular Menderes iktidarının 
sadece İstanbul’da değil, Anadolu’da 
da karayolları ağını genişletmesinin 
sonuçlarını görmekte gecikmedi. Kentin 
nüfusu 1950’de 1.166.477 iken bu rakam 
1960’ta 1.882.062’ye ulaştı. 1960’ların 
ilk yarısında gecekondu sayısı 600 ➦ 

Laleli-Aksaray arasında yine bir inşaat fırtınası esiyor. (Yılı belli değil.)

Eski fotoğraflar Cumhuriyet Gazetesi Arşivi’nden



➥ bini buldu, hatta Zeytinburnu’nda ilk 
gecekondu mahallesi kuruldu. Dahası 
1950’de Türkiye genelinde 35.250 
olan otomobil sayısı yine aynı zaman 
diliminde 174.331’e çıktı ve İstanbul 
otomobil kullanımında da ilk sıradaydı.

YIK-YAP-SAT

İlk yarısında CHP’nin ikinci 
yarısında ise Süleyman Demirel’in 
başbakanlığında Adalet Partisi’nin 
iktidar olduğu 1960’lı yıllarda da göç 
ve gecekondulaşma hızını kesmedi. 
Zeytinburnu’na yeni gecekondu 
mahalleleri eklendi: Sağmalcılar, 
Taşlıtarla, Kuştepe, Gültepe… 1965’te 
çıkarılan Kat Mülkiyeti Kanunu ile 
sıranın Cihangir, Teşvikiye, Nişantaşı 
gibi semtlere geldiği anlaşıldı. Bu 
semtlerdeki pek çok tarihi bina yık-
yap-sat usulüyle müteahhitlerin 
eline geçti. Doğan Kuban’a göre bu 
kentin işgaliydi. “1950’lerden bu yana 
İstanbul’da şehircilik adına hepimizin 
gözleri önünde korkunç işler oluyor.” 

diyordu Kuban “Ne var ki, bu korkunç 
vandalizmi şehircilerimiz ‘İstanbul 
günahını ödüyor!’ gibi çarpık bir görüşle 
benimseyebiliyorlar.”

1970’lerde göç olanca hızıyla artarken 
konut açığı sürüyor, inşaat sektörünün 
yıldızı da daha fazla parlıyordu. 
Ancak bu yıllarda yapılan inşaatlarda 
ne zemin yapısına bakılıyordu ne 
de kullanılan inşaat malzemesine. 
Müteahhit Ali Ağaoğlu sonraki yıllarda 
hiç çekinmeden 70’li yıllarda Anadolu 
yakasında yapılan binaların büyük 
kısmına inşaat malzemesini kendisinin 
sattığını, kumları Marmara Denizi’nden, 
demirleri ise hurdadan çektiklerini 
söyleyecekti. Bu yapılar 17 Ağustos 
1999 depremine dayanacaktı, ama 
bir sonraki depremi ayakta atlatıp 
atlatmayacakları belirsizdi. 

1973’te, Cumhuriyet’in 50. yılına 
yetiştirilen Boğaziçi Köprüsü de 
göründüğü kadar masum değildi. 
Süleyman Demirel’in hayali olan 
köprünün inşaatına itiraz edenler çarpık 
yapılaşmaya yol açacağını, trafiği bir 

sorun haline getireceğini söylüyorlardı. 
Daha köprü inşaatı tamamlanmadan 
da haklı oldukları ortaya çıktı, daha 
çok Avrupa yakasında kurulu olan 
sanayi tesisleri Anadolu yakasına, E5 
otoyolunun çevresine mevzilendi, 
etraflarında mahalleler oluştu ve arazi 
maliyetleri arttı. Bir yıl sonra Boğaziçi 
Köprüsü’nün çevre yollarının Haliç’e 
geçişini sağlamak üzere inşa edilen 
Haliç Köprüsü de trafiğe çözüm 
olamadı. Ayrıca iktidarların her seçim 
öncesinde vaat ettikleri, seçildiklerinde 
de uyguladıkları gecekondu afları 
sayesinde yapılaşma trafiğe, trafik 
yapılaşmaya bağlı bir sorun haline geldi. 

YENİ TÜRKİYE, YENİ İSTANBUL

12 Eylül, tüm Türkiye kadar, bugün 
Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasının 
yüzde 25’ini, toplanan vergilerin yüzde 
40’ını, ticari sirkülasyonun ise yüzde 
60-65’ini elinde tutan İstanbul’un 
yapılaşması ve trafiği için de bir 
dönüşümün tarihiydi. Bülent Ulusu 

İki yaka birleşti, ama İstanbul İstanbul olmaktan çıktı.

Menderes iktidarının son günlerinde Tarlabaşı’na el atmış, ön 
cephedeki binalar istimlak edilmişti. (1960)

Üsküdar’ın ahşap konakları 
ve dönemin bürokratları. 

(Yılı belli değil.)

Mecidiyeköy’un “Buralar hep dutluktu” 
denilen zamanları. (2 Ekim 1945)
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başbakanlığındaki darbe hükümetinin 
12 Mart 1982’de çıkardığı Turizmi Teşvik 
Yasası, yasadan birkaç ay sonra Çırağan 
Sarayı, Kuruçeşme ve Sultanahmet’in 
turizm merkezi ilan edilmesi geleceğin 
İstanbul’unun işaretlerini veriyordu. 
1983’te iktidara gelen Turgut Özal’ın 
başbakanlığındaki Anavatan Partisi bir 
yıl sonra Taşkışla ile Park Oteli turizm 
merkezlerine ekledi. 

1990’a gelindiğinde 37’si İstanbul’da 
olmak üzere Türkiye genelinde 142 
alan turizm merkezi ilan edilecekti. Bu 
alanlarda yerli ve yabancı yatırımcılara 
arsa tahsisi, Kalkınma Bankası kanalıyla 
turizm kredilerinden yararlanma, 
yabancı sanatçı ve personel çalıştırma 
hakkı, tesislerde kullanılacak elektrik 
ve suya en düşük ücret ödeme, 
vergi erteleme, kaynak kullanımını 
destekleme primi, orta ve 
uzun vadeli faizler, resim, 
harç istisnası gibi kolaylıklar 
tanınıyordu! 

Söz konusu alanlarda 
Gayrettepe ve Levent gibi 
insana “Neresi turistik” sorusunu 
sorduran semtler de vardı. 
Ataköy, Beşiktaş ve Çamlıca’da 
doğanın katledilmesinin önü 
açılıyor, bazen de önce inşaat 
başlıyor, ardından o bölge 
Çamlıca’daki Yusuf İzzettin Efendi 
Sarayı’nda olduğu gibi turizm 
merkezi ilan ediliyordu. Boğaziçi 
Okullar Bölgesi’ne Devlet Konukevi 
inşa edilmesi, Akaretevleri’nin 
restore edilerek konaklama tesisine 
dönüştürülmesi, Maçka’da Swiss, 
Gayrettepe’de Mövenpick otelinin 
inşa edilmesi, Laleli Tayyare Evleri’nin 
otel olarak düzenlenmesi, Yeşilköy ve 
Ataköy’deki gökdelen inşaatlarına izin 
verilmesi hep turizm merkezi ilanına 
dayanılarak ANAP döneminde inşa 
edilmeye başlandı. Özetle Ankara, 
İstanbul’u satıyordu!

1987’de ilk alışveriş merkezinin, 
1988’de ikinci köprünün açılması da 
ANAP iktidarının imzasını taşıyordu. 
İstanbul’un ANAP’lı Belediye Başkanı 
Bedrettin Dalan Taksim-Şişhane 
arasındaki yolu genişletmek adına 

Tarlabaşı’ndaki tescilli binaları 
yıktırıyor, Fenerbahçe’den Pendik’e 
kadar deniz doldurularak sahil yolu 
açılmasına, ormanlık alanlarda ve 
Boğaziçi öngörünümde yapılaşmaya, 
Boğaziçi yalılarının önünden kazıklı yol 
geçirilmesine onay veriyordu. 

GÖKDELENLERLE ARTAN TRAFİK

Bütün bu yapılaşma içinde en 
dikkat çekeni Gökkafes olmuştu. ANAP 
döneminde izin verilen inşaatı 1989 
yerel seçimleriyle İstanbul Anakent 
Belediye Başkanı olan Nurettin 
Sözen mühürlemiş, davalar davaları 
izlemiş, Sözen’den sonraki başkan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın itirazları da 
sonuçsuz kalmıştı. 1998’de açılan, 

34 katlı Gökkafes İstanbul’un siluetine 
en etkili darbeyi vurmuş, sonra çok 
daha yüksek gökdelenler inşa edilse 
de kentin belleğinde derin bir yara 
açmıştı. İşin tuhafı, inşaatı üstlenen 
Süzer şirketi 2015’e gelindiğinde bir 
açıklama yapacak, artık gökdelen inşa 
etmeyeceklerini, çünkü “modasının” 
geçtiğini söyleyecekti! Ama İstanbul 
çoktan İstanbul olmaktan çıkmış, Hong 
Kong’a benzemişti. 

2002’de iktidara gelen Adalet ve 
Kalkınma Partisi de ANAP’ın rotasında 
ilerlemeyi yeğledi, şu anda İstanbul’daki 
121 gökdelenden 117’si, 116 AVM’den 
de yüzden fazlası AKP döneminde 
inşa edildi. İlçe belediyelerinin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planlarını onama 
yetkisini de elinde tutan Anakent 
Belediyesi arsa değeri yüksek alanları 

kentsel dönüşüm projelerine açarak, 
deprem toplanma alanlarına gökdelen 
ya da AVM inşa edilmesine izin vererek 
İstanbul’u piyasa koşullarına uyumlu bir 
kent haline getirdi. Bu uyumu sağlamak 
adına onlarca yasa çıkarmakla kalmadı, 
itiraz yollarını da büyük ölçüde kapattı. 

Haliçport, Haydarpaşaport, Üçüncü 
havalimanı, Kanal İstanbul, Kuzey 
İstanbul, Üçüncü Köprü, Kuzey 
Marmara Otoyolu projeleri, Tekel 
Cevizli, Şişli Likör Fabrikası yerinde 
yükselen gökdelenler, Tarlabaşı, 
Sulukule, Fener-Balat’ın el değiştirmesi, 
AKM ve Emek Sineması’nın İstanbul’un 
kültür haritasından çıkarılması, Gezi 
Parkı’nda Topçu Kışlası’nın yeniden 
kurulmak istenmesi, TOKİ’nin düşük 

ücretlileri konut sahibi yapma 
amacının dışına çıkması... 15 
yıllık AKP iktidarı döneminde 
İstanbul’u bir finans ve kültür 
şehri haline dönüştürmek adına 
yapılan bu değişimler sonunda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 
rahatsız etti. Zeytinburnu’nda 
inşa edilen 16/9 kulelerinin 
İstanbul’un siluetini bozduğunu 
söyleyerek inşaat sahibini 
uyarsa da bir sonuç alınamadı. 
En sonunda “İstanbul’u 
mahvettik” itirafıyla da bu 

yazıda konu edilen tartışmanın önü 
açıldı.

Daha ilk gökdelenin inşaatından 
başlayarak mimarlar, şehir plancıları 
mevcut trafik sorunun daha da 
artacağına dikkat çekmişti. Metro 
inşaatıyla birlikte Taksim-4. Levent 
arasında gökdelenler yükselince 
metronun da sorunu çözmeyeceği, 
hatta daha da ağırlaştıracağı ortaya 
çıktı. Hem Avrupa hem Anadolu 
yakasında inşa edilen ve ağının 
genişletilmesi çalışmaları süren Metro, 
Metrobüs, Marmaray, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’yle kentin ulaşım aksı da 
neredeyse tümüyle değişti. İstanbul’un 
sınırları gelişirken her ilçe kendi başına 
bir kent haline geldi. Ama trafik sorunu 
çözülmedi, çünkü İstanbul’daki 
otomobil sayısı 3,8 milyondu ve her gün 
bin otomobil bu sayıya ekleniyordu. l

Gökkafes
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İstanbul’un elinde hâlâ 
önemli fırsatlar var

Mimar KORHAN GÜMÜŞ

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
Ajansı’nda Kentsel Uygulamalar 

Direktörü, İnsan Yerleşimleri 
Derneği Yöneticisi

Başta Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, iktidarın “İstanbul’u 
mahvettik” özeleştirisiyle birlikte 
dikey değil yatay yapılaşmaya ağırlık 
verilmesini istemesi size ne kadar 
samimi ve sahici geliyor? 

Bu sözlerin bir çelişki olarak 
değerlendirilmemesi gerekir. Neo-
liberal iktidar böyle bir şey. İktidar 
gücünü kuralların uygulanmasından 
değil, çiğnenmesinden alıyor. Aslına 
bakarsanız devletin iki ayrı eli var. Biri 
yasaklarken, cezalandırırken, diğeri 
kendi koyduğu kuralların çiğnenmesine 
izin veriyor ve böylece eşitsizliği 
yeniden üretiyor. 

Bundan 30 sene önce Levent’teki 
bir villanın fiyatının onda birine 
satılan hemen yanındaki bir arazi, 

imar izniyle onun bin katı değere 
ulaşabiliyor. Ülkeyi yönetenler bunun 
ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. 
Çünkü bu rantı kendi denetimleri 
altına almazlarsa, merkezi iktidarı, 
sermaye, medya üzerindeki kontrolü 
kaybedeceklerini biliyorlar. Bu 
yüzden parsel parsel İstanbul’daki 
imar hareketleri Ankara’dan izleniyor. 
Belediye başkanlarının bu konularda 
yetkisi yok. Bu eşitsiz ilişki ile aynı 
zamanda yerel ekonomilerin merkeze 
bağımlı hale gelmesi sağlanıyor. 
Sermaye, piyasa gibi şeyler milli ve 
kutsal amaçlar için kontrol altında 
tutulması gereken şeyler. Böylece 
merkeziyetçi bir devlet ideolojisi ve 
onun sınırlarını koyduğu bir düşünce 
ortamı, siyasal semantik oluşuyor.

 Son on yıldır Türkiye ekonomisinin 
can simidi olan ve en büyük ranta sahip 
inşaat sektörü yatay yapılaşmaya rıza 
gösterir mi? 

“Çevreciliğin daniskası olmak” nasıl 
bir yerlere ağaç fidanı diktirmek ise, 
mimari mirası korumak, yeşil alanlara 
bir zamanlar var olmuş yapıları ihya 
etmek ise, yeşil alanlara az katlı binalar 
yaptırmak da biraz böyle bir şey. Hani 
Temel dönüp doktora sormuş ya, 
“verdiğiniz diyeti yemeklerden önce 
mi, sonra mı yapacaktım” diye, bu da 
onun gibi bir şey. Çok katlı yapıların 
maliyetinin yüksek olduğu yerleri, 
örneğin terk edilen askeri alanları imara 
açmak için de yatay mimarlık inşaat 
sektöründe bir “ürün çeşitlendirmesi” 
yaratabilir. Bu sözler şehrin gelir 

Gökdelenler şehri bir yerleşim hurdalığına dönüştürüyor.
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transferi açısından bir araç olarak 
görülmesi gerçeğini değiştirmiyor. Tam 
tersine, tıpkı çevre, koruma söylemi gibi, 
örtmeye yarıyor.

İstanbul’un mimarisine ve 
tarihi dokusuna yapılan tek yanlış 
gökdelenler mi, İstanbul’a başka hangi 
haksızlıklar yapıldı?

 Gökdelenler, dikey mimari önemli bir 
şeylerin göstergesi. Ama sorun yalnızca 
kendilerinde değil. Asıl mesele, araçsal 
bir mantıkla, şehrin merkeziyetçi bir 
siyasetin pençesinde, bir gelir transferi 
aracı olarak kullanılması. Bu barışı, 
hukuku, insani değerleri, ahlakı yok 
ediyor. Şehir ise bir yerleşim hurdalığına 
dönüşüyor. Bu dönüşüm elbette ki 
başka türlü yönetilebilir. Bu bürokratik 
yönetim ve planlama yöntemi ile 
İstanbul’un bütün kamu alanları 
ayrıcalıklı piyasa aktörleri tarafından 
işgal edilebilecek bir boşluğa dönüştü. 
Artık yalnızca iktidarı suçlamak yerine 
bu itiraz siyasetinin de her şeyi 
işaretsizleştiren, silen, bu yok edici 
tahakküm rejiminin bir semptomu, 
tezahürü olduğunu görmemiz gerek. 

İstanbul’un kentleşmesi, büyük alt 
yapı projelerinden (Marmaray, üçüncü 
köprü, üçüncü havaalanı inşaatı vb) 
nasıl etkilendi, hâlâ gündemde olan 
kanal projesi ve diğerleri kenti nasıl 
değiştirecek?

Sıraladığınız projeler “ulaşım” gibi 
bir amaçla yapılmıyor ki. Olay başka 
yerde cereyan ediyor. Bunlar geçmişteki 
tecrübeden hareketle merkezin şehir 
ekonomisi üzerindeki hâkimiyetini 
artırmak için yaratılmış araçlar. Bir 
taşla iki kuş vuran bir sistem: Hem 
özelleştirmelerle muazzam bir bütçe 
aktarımı öngörülüyor, hem de beş para 
etmeyen araziler değerleniyor. Köprüler 
sahildeki rantı yukarı kaydırıyor, bu 
yüzden 3. Köprü en ihtiyacın olmadığı 
yere yapıldı. Kanal İstanbul da Boğaziçi 
kıyısında şekillenen rant haritasını 
“duplike” etmeyi hedefleyen, “bakın 
istersem elimde sınırsız imkânlar var” 
diyen bir proje. Yıllardır uzmanlık 
kuruluşları bile şehir gibi karmaşık bir 
konuya dar bir açıdan baktılar, tıpkı bir 
ruhban sınıf gibi “doğru” ve “yanlış” 

diye icazet vermeye çalıştılar. Ama 
milli siyasetin nasıl maddi bir pratik 
içinde kendisini yeniden ürettiğini, 
sınıfsal çelişkileri nasıl dönüştürdüğünü 
anlayamadılar.

Her ne kadar sermayenin kenti 
yapılıp yoksul ve alt orta sınıf 
sakinlerini başka şehirlere atsa da 
İstanbul hâlâ bir çekim alanı. İstanbul’u 
geri kazanmak, yeniden yaşanılabilir 
bir kent yapmak mümkün mü, nasıl?

Evet, İstanbul’un elinde önemli 
fırsatlar var. Bir kere şehir ne kadar 
şiddetle dönüştürülse de, kendisini 
siyasetin bozucu etkilerinin dışında 
yeniden üretiyor. Önemli olan şehri bir 
nesne gibi planlayabileceğini zanneden, 

halk için neyin iyi, neyin kötü olduğunu 
bilen, ayrıcalık üreten yönetim sistemi 
ile ona karşıymış gibi gözüken popülist 
iktidarların görünmez kıldığı, bastırdığı 
çelişkileri aşabilecek bir yerelleşme 
sağlayabilmek. Otoriterleşme mekân 
politikaları demokratikleştirilmeden, 
onların üzerinde çalışılmadan 
engellenemez. Geçmişte de çok büyük 
haksızlıklar yapıldı ve daima haksızlıklara 
haksızlıklarla karşı koyuldu. Bu sistemin 
böyle gidemeyeceği belli oluyor. Çünkü 
gelir transferi ile, inşaat ile halkın refah 
seviyesinin gelişmesi, eğitim koşullarının 
iyileşmesi, eşitsizliklerin engellenmesi 
mümkün değil. Şehri bir özne gibi gören, 
şiddet üretmeyen bir kamuya ihtiyaç var. 

Her iktidar İstanbul’a hâkim olmak, 
ona kendi ideolojisi doğrultusunda bir 
şekil vermek istiyor, resmen başkent 
Ankara olsa da İstanbul hâlâ iktidarla 
özdeş bir şehir mi?

Çünkü İstanbul’a hâkim olmadan 
iktidar olmanın imkânı yok. Bu asimetri 
şehre yaklaşımı üstten belirliyor. Ama 
bunda yalnızca siyasetin tahakkümü 
yok, şehrin nesneleştirici bir 
yöntemle siyasetten arındırılmış, işgal 
edilebilecek bir boşluğa dönüştürülmüş 
olmasının da payı var. Mesela 
neredeyse 40 yıl önce Taksim’deki 
tünelleri konuşmaya kalktığımızda 
bize hocalar ne diyordu? “Bilimsel 
bir konudur bu, tartışılmaz!” AKM için 

de öyle. Taksim sürekli Ankara’nın bir 
temsil sahnesi olarak kabul gördü. Bu 
şehirleri yıkıma uğratan bir savaş rejimi. 
Bu rejimin ve bu mücadelenin içinde 
yalnızca İstanbul’un değil, hiçbir şehrin 
bir geleceği olamaz.

Bir soru: Belediye başkanları 
neden görevden alındı? Görünüşte 
başarısızlıktan, yorgunluktan falan söz 
ediliyor ama bu doğru olmayabilir. 
Asıl mesele kendi etraflarında ister 
istemez bir ağ kurmuş olmaları. 
Merkeze yeni ilişkilerle bağlanan farklı 
bir hedef kitleyi harekete geçirmek, 
sorunlu bir dönemde taşların yerinden 
oynamamasını sağlamak için de 
görevden alınmış olabilirler. l

Kanal 

İstanbul 

Projesi
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İstanbul trafiği neredeyse 50 yıldır 
bir sorun olarak tartışılıyor. Bu 50 yılda 
İstanbul’un hem sanayi hem konut 
yerleşiminde belli başlı hangi hatalar 
yapıldı?

Hatalı olan birinci nokta bugüne kadar 
14 imar affı çıkarılması ve bu imar afları 
ile yasallaşan kaçak yapıları korumak 
üzere yapılmış plan çalışmalarıdır. Bu 
aflar ve yapılan ıslah planları kentin 
sağlıklı bir çevre sunması adına, olması 
gereken sosyal donatılara yer vermeden 
kaçak yapılaşan dokuyu meşrulaştırmak 
üzere kurgulandılar. Bunun sonuncunda 
ise ortaya, başta ulaşım olmak üzere 
sağlıklı bir kentsel altyapı, sağlıklı 
kentsel çevreler sunamayan ve hiç bir 
mühendislik hizmeti almadan yapılmış 
binaları da barındıran bir kent ortaya 

çıktı. Ayrıca gerekli etüdleri yapılmadan 
yukarıdan inme projeler ile inşa edilen 
iki köprü bu hatalı kentleşme düzenini 
ortaya çıkardı. Bugünlerde bir biri ardına, 
imar planı değişiklikleri ile ayrıcalıklı imar 
hakları verilerek yükselen gökdelenler 
de bu hatalı yapılaşma sürecinin 
ürünleridir. Çevre yapılan koşulları ve 
altyapı problemleri düşünülmeden 
yapılan bu yapılar da kentte var olan 
sorun yumağını daha da büyütmektedir. 
Tabii ki bu hatalar zincirini Türkiye’nin 
dengesiz bölgesel gelişme şemasından 
itibaren okumak gerekir. Eğer tüm 
gelişme İstanbul’da yönlendirilmiş 
olmasaydı, Anadolu’da pek çok yatırım 
ve gelişim teşvik edilseydi, bu tablo 
bugün yaşadığımız kadar vahim bir 
sonuç ortaya koymayacaktı. 

Metro+marmaray+metrobüs+üç 
köprü... İstanbul trafiği için en 
uygun çözüm olarak bunlar görüldü 
ve uygulandı. Bugün hâlâ trafik 
sorunundan söz ettiğimize göre 
yanlışlar var, bunlar neler?

İstanbul kent makroformunu son kırk 
yıldır köprüler belirliyor. Köprüler ve 
bağlantı yollarının geçtiği alanlar çok 
hızlı bir yapılaşma sürecine girdi. Benzer 
bir senaryo şu an gerçekleşmemiş olsa 
da, ilk iki köprünün gösterdiği deneyime 
göre 3. Köprü ile de yaşanacak, İstanbul 
kırmızı çizgi dediğimiz su havzaları ve 
orman alanlarına doğru bir büyüme 
eğilimine girecektir. Bu da İstanbul’un 
doğal kaynaklarını tamamen yitirmesi 
anlamına gelir. Kent yöneticileri doğal 
alanlarda yapılaşma olmayacak, diyor 

Köprüler
sorunu
çözmüyor

TAYFUN KAHRAMAN

TMMOB Şehir Plancıları Odası 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Altyapısız gökdelenler trafiği daha da arttırıyor.
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ama otuz yıl önce orman alanları işgal 
edilirken de aynı şeyi söylüyorduk. 
Bugün o alanları 2B yasası ile satıyoruz. 
Yani bu işgali meşrulaştırıyoruz. 
İstanbul’un ne yazık ki kuzey ormanları 
ve havza alanları aynı senaryoyu köprü 
ile birlikte tekrar yaşayacak ve o zaman 
bugün söylediklerimiz unutup oradaki 
yapılaşmalara izin vereceğiz ya da 
onları meşru kılacağız.

Bu perspektiften baktığınızda sürekli 
çözüm olarak sunulan köprülerin 
gerçek çare olmadığını bu lastik 
tekerlekli araçlara dayalı sistemin 

trafik problemini daha karmaşık 
bir hale getirdiğini görüyoruz. Esas 
yatırım yapmamız gereken yer toplu 
taşıma modelleri ile İstanbullular 
için hızlı, konforlu ve ucuz ulaşım 
alternatifleri olmalı. Örneğin yüksek 
talepli alanlarda metro, daha az 
talepli alanlarda tramvay alternatifleri 
zenginleştirilmeli. Bu boyutta bir 
ulaşım sorunu ancak akıllıca ve teknik 
anlamda yetkin ulaşım projeleri 
ile çözülebilir, fakat biz hâlâ lastik 
tekerlekli araçlar için yollar ve köprüler 
yapmaya, kaynağı bu alanlara 
aktarmaya devam ediyoruz.  

Hükümetin İstanbul’u bir turizm 
ve finans merkezi olarak görme ve 
böyle konumlandırma isteği var. Trafik 
planlarında da buna uygun projeler mi 
öne çıkıyor?

İstek tam olarak bu mu ya da ulaşım 
altyapısı projeleri bu gündemle 
eşgüdümlü olarak mı tasarlanıyor? Bu 
soruya mevcut uygulamalara bakarak 
olumlu bir yanıt vermek çok güç. Yani 
İstanbul için çizilen bir vizyon ile 
hareket ediliyor diyemeyiz. Örneğin bu 
günlerde yine gündeme gelen Kanal 
İstanbul Projesi yapılabilir olmaktan çok 

uzak, kentin gelişim şemasını tamamen 
değiştirecek ve doğal kaynakları yok 
edecek bir müdahaleyi öngörüyor. 
Uygulanması halinde, İstanbul’u iflasa 
sürükleyeceği ve bugünlerde sıkça 
kullanılan ekümenopolis bir kent, 
yani yığınlar halinde yaşayan bir kent 
ortaya çıkaracağı aşikâr. Projede esas 
amacın İstanbul’a ikinci bir kanal 
açmak olmadığını, akıllardakinin yeni 
bir kentsel mekân yaratma fikri olduğu 
açıkça ortada. Amaç, şu anda doğu 
batı ekseninde gelişen ve bugüne 
kadar yapılan tüm plan çalışmalarında 
korunan kentsel gelişme aksını, kuzeye 

doğru çekmek ve yeni yerleşim alanları 
açmak. İstanbul’da yerleşilebilecek, 
arazi spekülasyonu yapılabilecek 
alanlar sadece kuzey bölgelerinde kaldı 
ve herkes bunun peşinde. 

Levent’te ve Maslak’ta ilk 
gökdelenler yapıldığında şehir 
plancıları, mimarlar özellikle trafiğin bir 
sorun oluşturacağı konusunda uyarılar 
ve eleştirilerde bulunmuştu. Şimdi 
İstanbul’un bir gökdelen kent oluşuna 
bakarsak, uyarılar yerini buldu mu, 
trafik sorununda gökdelenlerin payı 
ne?

Yüksek yapılar her kentte inşa 
edilebilir, buna İstanbul’da dâhil. 
Fakat bu yapıları hangi koşullarda ve 
ne şekilde inşa edeceğiniz önemli. 
İlk olarak bunu bir plan disiplini 
içinde yapmanız gerekir. Diğer bir 
anlatımla öncelikle, bütünsel bir 
kent planı içerisinde, tüm altyapı 
yatırımları hazırlanmış, çok yoğun bir 
talep oluşturacak olan bu yapılara 
ulaşılabilir sistemler geliştirdiğiniz 
bir alan tasarlamanız beklenir. Tabii 
ki bu alana karar verirken kentin 
siluet değerlerini, tarihi mirasını ve 
gelişme şemasını göz önüne almanız 
olmazsa olmazdır. Bu aşamaları 
tamamladıktan sonra kentlerde plan 
disiplini içerisinde yüksek katlı yapılar 
yapılabilir. Tüm dünya örnekleri de bu 
şekildedir, ama İstanbul’a baktığınızda 
bu konuda hiç bir plan disiplini ve 
denetimin olmadığını görüyoruz. Yani 
ulaşım altyapısı ya da diğer altyapı 
yatırımları gerçekleştirilmeden, plan 
disiplini gözetilmeyen Levent ve 
Maslak örneğinde olduğu gibi noktasal 
kararlar ile oluşturulan gökdelen 
bölgeleri kaçınılmaz olarak sorunları 
da beraberinde getirecektir. Bu 
alanları tespit etmek ve gökdelenlerin 
yoğunlaştığı alanları belirlemek, tam bir 
kent planlama işi ve bizdeki eksik olan 
boyut da bu. Plansız olarak ilerleyen bu 
süreçte tek çaremiz, kent bütününde 
bahsettiğim kriterler doğrultusunda 
yapılacak olan bütünsel bir kent 
planı ve bu plana göre inşa edilecek 
yapılardır. l

Otoyol demek yeni yerleşim, yeni yapılaşma demek.



Ataşehir Belediyesi Kültür 
Müdürlüğü’nün beş yıl önce 
kurduğu “Gençlik Orkestrası” bu 

yıl da kapılarını genç yeteneklere açtı. 
Leman, Yağmur ve Zeynep seçmelere 
katılmak için ellerinde keman, 
obua ve gitarla sıraya giren gençler 
arasındaydı… 9-18 yaş arasındaki genç 
müzisyenler tarafından yoğun ilgi 
gören seçmeler sırasında biz de görev 

başındaydık. Hem orkestra adayı 
yetenekli gençlerle hem de bu gençleri 
yetiştirmek için canla başla çalışan 
Sanat Eğitimleri Koordinatörü Umut 
Kahraman ve keman eğitmeni Baran 
Aytaç’la konuştuk. Ataşehir Gençlik 
Orkestrası’na ve seçmelerine dair ilk 
sorularımızı eğitmenlere yönelttik:  

Gençlik orkestrası ne zaman 
kuruldu?

Umut Kahraman: 2011 yılında “Sanat 
Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz” 
Projesi kapsamında Ataşehir’deki 
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Ataşehir Belediyesi ücretsiz 
müzik kurslarıyla gençleri 
enstrümanlarla buluşturmakla 
kalmıyor, kurduğu “Gençlik 
Orkestrası” ile müzikle onların 
bağlarını kalıcı kılıyor. Beş 
yıl önce kurulan orkestra her 
yıl yeni yetenekleri keşfedip 
bünyesine katıyor. Bu sezonun 
seçmelerine de yine yüzlerce 
genç katıldı. 

FATMA UÇAR

ATAŞEHİR GENÇLİK 
ORKESTRASI BÜYÜYOR
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yetenekli çocuklarımızı seçip bir 
orkestra kurduk. Orkestrada sekiz-
dokuz birinci keman; yedi-sekiz de 
bağlama ve gitar vardı. Biz bu orkestra 
ile 23 Nisan’da Ülker Sports Arena’da 
yapılan uluslararası bir festivalde 
konser verdik; fakat öğrencilerimiz 
çok zorlandı. Ne bir orkestra 
içindeki uyumu yakalamaktan ne de 
yanındakini dinlemekten haberleri 
vardı. Bu yetenekli çocuklarımız 
için ne yapabiliriz diye düşünürken 
“Gençlik Orkestrası” fikri oluştu ve bir 
yıl sonra da yaylı sazlar orkestramızı 
oluşturmaya başladık. 

Baran Aytaç: 2014 yılında keman 
eğitmeni olarak göreve başladığımda 
belediyemizde gençlerden oluşan 
mevcut bir orkestra vardı; fakat ağırlıklı 
olarak bağlama ve gitarların olduğu 
bir müsamere orkestrası gibiydi. Bizler 
o dönem dünya ve Türk Halk Müziği 
eserlerinin basitleştirilmiş hallerini 
çaldırıyorduk. Yavaş yavaş klasik müzik 
repertuarında ve yaylı orkestrada 
olması gereken birinci kemanlar, ikinci 
kemanlar, viyola ve çellodan oluşan 
bir orkestra haline dönüştük. Zamanla 
buna flüt, klarnet ve obuayı de dâhil 
ettik. Bir yılın sonunda bestecilerin 
yazdığı orijinal partisyonları çalmaya 
başladık. 

Bir orkestrada çalmak için sanırım 
sadece yetenek yetmiyor. Bu eğitimin 
müzisyen açısından avantajları neler?

Umut Kahraman: Çok sesli müzik, 
en başta insanın gelişimine büyük 

Baran Aytaç bir öğrencisini çalıştırırken... Fotoğraflar: FUAT ÖZDEMİR

katkı sağlar. Müzik eğitiminde müzikle 
beraber frekansların oluşumunu, 
ses renklerinin nasıl bir araya 
geldiğini hissedersiniz. Müzik ruhuyla 
öğrenilebilecek o kadar çok şey var 
ki... Orkestralar müzisyenler için bu 
kadar önemliyken Türkiye’de herhangi 
bir kurumun “Gençlik Orkestrası” diye 
bir çalışması, maalesef yok. Güzel 
sanatlarda ya da konservatuarda 
okuyan gençlerimizin belki de çoğu 
hiçbir zaman bir orkestrada çalma 
imkânı yakalayamıyor, çalanlar da çok 
geç bu imkâna kavuşuyor. Mesela ben 
güzel sanatlarda okumama rağmen 

orkestrayla üniversite üçüncü sınıfta 
tanıştım. Mühim olan bu öğrencileri 
keşfetmek, doğru yönlendirmek 
ve gelişimleri için orkestralarda 
çalmalarına yardımcı olmak. Bizler 
bunun için buradayız ve Ataşehirli 
genç yetenekler için elimizden ne 
geliyorsa yapmaya hazırız. 

YETENEĞİ KEŞFEDİNCE...

Peki, bu orkestraya girmek isteyen 
gençlerin müzik alt yapıları burada, 
belediyenin müzik kurslarında mı 
atılıyor?

Baran Aytaç: Birinci kemanlar 
ailesinin yönlendirdiği, özel ders alan 
kendini geliştirmiş öğrencilerden, 
ikinci kemanlar ise bizim 
bünyemizden çıkan, belediyemizin 
açtığı müzik okullarında yetişen 
çocuklarımızdan oluşuyor. İnanır 
mısınız, bu başarı haftanın bir günü, 
iki saatlik çalışmalarla yakalandı. 
Ama tabii bizlerin diyalogları, 
yönlendirmelerinin de bu başarıda 
payı var… Yeteneği keşfedince, peşini 
asla bırakmıyoruz.

Mevcut Gençlik Orkestrası şu an 
hangi aşamada? ➦

Keman 
eğitmeni 
Baran Aytaç 
(solda) 
ve Sanat 
Eğitimleri 
Koordinatörü 
Umut 
Kahraman.



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E20 Sayı: 18 Tarih: 25 Kasım-25 Aralık 2017

Ümmü Gülsüm Uygun 
(Leman’ın Annesi)

Leman da, bizler de çok 
heyecanlıyız. “Keman ister misin, 

adına da uyuyor” dediğimde “oluy” 
deyişi hâlâ kulaklarımda. Çok istekli 
olduğu için, çabucak kavradı. Küçük 
olmasına rağmen öğretmenleri 
fazlasıyla üzerine düştü. Tek zorlu 
tarafı apartmanda çıkan gürültüler 
yüzünden komşulara mahcup 
olmamızdı. Şaka bir yana gençlik 
orkestrası Leman’ın hedeflerine 
ulaşması için önemli bir yol. 
Normalde Ataşehir Belediyesi’nin 
keman kursuna gidiyor. İlanı 
görünce, koşarak eve geldi “anne, 
orkestra varmış. İzin veriyor 
musunuz” diye sordu. İstekli olduğu 
için, biz de hiç tereddüt etmedik. 

Belediyelerin ücretsiz kursları 
biz veliler için de oldukça büyük 
avantaj; çünkü özel dersler 
oldukça tuzlu. Bizler Ataşehir 
Belediyesi’nin bu imkânlarından 
yararlanabildiğimiz için hem mutlu 
hem de şanslıyız. Sanatla uğraşan 
çocuk, kötü alışkanlıklardan uzak 
duruyor, tabiri caizse “iyi çocuk” 
oluyor. Bu sebeple Leman kemanın 
peşinden, biz de kızımızın peşinden 
yılmadan koşuyoruz. l 

Adım Leman Gül, 12 yaşındayım. 
İlkokul birinci sınıfta dans eğitimi 

almak istiyordum. Bu sebeple ailem 
ile birlikte belediyenin kurslarına 
gittik; fakat sadece keman kursunda 
açık kontenjan olduğu bildirildi. 
Dans derken birden gönlüm 
kemana kaydı ve o gün bugündür 
hayatımın başköşesinde. Bu yedi 
sene boyunca hem özel hem de 
belediye kurslarında eğitim gördüm. 
Mevcut gençlik orkestrasında bir 
arkadaşım var, ilk duyduğumda 
“acaba ben de girebilir miyim” 
diye çok heyecanlandım, kendimi 
sorguladım. Kayıtları bitmiştir, diye 

çok üzüldüm ama bir gün keman 
kursuna giderken afişlerini gördüm. 
Hemen annemle ve öğretmenlerimle 
konuştum. Yoğun bir çalışmanın 
sonucunda şu an buradayım. Bugün 
“Ay Yüzlüm”, “History de un amore” 
ve “Selvi Boylum Al Yazmalım” adlı 
parçalarla seçmelere katılacağım. 
Gençlik orkestrasına girebilirsem, 
kendimi daha hızlı bir şekilde 
geliştirebileceğimi düşünüyorum. 
Keman benim hayatım, ileride 
dünya çapında başarılı bir müzisyen 
olmak istiyorum. Gençlik Orkestrası 
da bence bunun için önemli bir 
basamak. l

➥ Baran Aytaç: Çocukların 
yetenekleri ile emek birleşince ortaya 
başarılı işler çıkıyor. Takdir gören 
işler yapıyor olmak bizleri de teşvik 
ediyor. İlk başta kendi düzenlediğimiz 
türküleri, popüler müzikleri 
kolaylaştırarak çalmaya başladık. Git 
gide seviyeyi yukarıda taşıdık. Mesela 
şu an Beethoven’ın 7. Senfonisinin 2. 
bölümünü çalıyoruz. Orkestramızın 
içindeki yetenekli çocuklarımız ile 
sürekli daha ileriyi hedefleyerek 
çalışıyoruz; fakat yeni yetenekleri 

de görmezden gelmiyoruz. Onları 
da düşünerek her yıl Gençlik 
Orkestrası Seçmeleri yapıyoruz ki 
hem orkestramız genişlesin hem 
de yetenekler körelip gitmesin, 
onlar da bir orkestra içinde müzik 
yapabilmenin hazzına erişsinler. 

Bu yıl seçmelere katılım nasıldı, 
Ataşehirliler ilgi gösteriyor mu?

Umut Kahraman: Diğer senelere 
oranla bu sene aşırı yoğunluk oldu. 
Geçen sene 12 başvuru varken bu 
yıl 50… Bu oldukça güzel ve bizleri 

fazlasıyla mutlu eden bir gelişme. Bu 
sayı ile mevcut orkestranın düzenini 
bozmadan yeni bir orkestra kurmayı 
düşünüyoruz. Ataşehir Belediyesi 
Gençlik Orkestrası öyle bir seviyeye geldi 
ki, Almanya’daki kardeş belediyemiz 
Monheim’da bu ay bir konser vereceğiz. 
Orada da yetenekli gençlerimizle 
ilgili uzmanlara danışacağız, 
daha başarılı olmaları için neler 
yapabileceğimizi soracak, onları nerelere 
yönlendirebileceğimiz konusunda da 
fikir alışverişinde bulunacağız. l

Leman Gül: Keman benim hayatım

Leman kemanın, biz de 
kızımızın peşindeyiz
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Ataşehir Belediyesi Gençlik 
Orkestrası yeteneklerinden biri de 

Aylin idil İrey. İrey, beş senedir müzik 
eğitimi aldığı Ataşehir Belediyesi 
müzik kursları ve eğitmenlerinin 
yönlendirmeleri sonucu şu an güzel 
sanatlar lisesinde okuyor. İrey, müziğe 
başlamasını ve bu süreci şu sözlerle 
anlatıyor: “Ataşehir Belediyesi müzik 
kurslarına gitar ile başladığımda 
henüz bir orkestra yoktu. Ataşehir 
Gençlik Orkestrası kurulunca orada 

kemanları gördüm ve bu enstrümana 
âşık oldum. Umut Hoca sağ olsun 
bana çok emek verdi, aklımda güzel 
sanatlar yokken “sen çok yeteneklisin, 
yolunu bu yönde çizmelisin” dedi. Yeri 
geldi ulaşılması zor hocalara götürdü, 
tanıştırdı, ders almamı sağladı. 
Ataşehir Belediyesi’nde böyle bir kurs 
olmasaydı ben kesinlikle kemanla 
tanışamayacaktım. Sihirli dokunuşları 
ile hayatıma kemanı soktukları için 
onlara minnettarım. l

Yağmur Bakar (13 yaşında)

Bir yıldır keman çalıyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesi ile kemanla tanıştım 
“ne zararı olabilir, denemeye değer” diye düşündüm. Başladıktan sonra 

da çok sevdim. Keman zor bir enstrüman, sürekli çalışmak gerekiyor. Günde 
üç, dört saat, bazen okulda dahi çalışıyorum, ama sevdiğim için zorluklarını 
göz ardı edebiliyorum. Vivaldi’nin “Dört Mevsim Konçertoları”ndan “Kış” 
ile seçmelere katılacağım. Bunun için çok çalıştım, umarım girebilirim ve 
bu sayede hayallerime bir adım daha yaklaşabilirim. Ben hayatıma iyi 
bir müzisyen olarak devam etmek istiyorum. Eğitimimi de müzik üzerine 
sürdüreceğim. l

Aylin İdil İrey: Kemana aşığım

Hayallerime bir adım daha yaklaşacağım

Zeynep Naz Atabek (12 yaşında)

Altı yıllık piyano eğitiminin 
ardından, iki senedir de obua 

çalıyorum. Yarı zamanlı olarak 
konservatuara gidiyorum. Obua benim 
hiç bilmediğim bir enstrümandı; fakat 
konservatuarda fiziksel özelliklerim, 
ellerim, ağız yapım vs. değerlendirilip 
bu enstrümana karar verildi. Obuayı 

çalmak zordur. Ben de ilk üç ay 
yoğun baş ağrıları yaşadım, 

ama sonra alıştım ve 
obuayı çok seviyorum. Biz 
Ataşehir’de yaşıyoruz. 
Tesadüfen “Gençlik 
Orkestrası” seçmelerinin 

afişini gördüm. İkinci 
kez rastladığımda 

artık görmezden 
gelemedim ve 
başvuru yaptım. 
Umarım gelecek 
hayallerim için 
bana destek 
olurlar ve 

biz Ataşehirli 
gençler onların 
sayesinde dünya 
çapında başarılı birer 
müzisyen oluruz. l

Ataşehirli müzisyenler 
dünyaya açılıyor

Umut Kahraman 
Yağmur’u dinlerken.
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Hayatlarımızın her anı artık korku ve sansürle geçiyor, en çok da 
otosansürle. Daha çok sanat alanında görünür olsa da sansür 
her meslekte var ve neredeyse bütün iktidarlar tarafından ifade 
özgürlüğünün önüne bir duvar gibi örülüyor. Peki, bu duvarı 
yıkmak mümkün mü? Susma Platformu işte bunun için çabalıyor. 

Susma Platformu, ifade özgürlüğü 
ihlallerini belgeleyerek 
görünür kılan, sansürle hukuk 

yoluyla mücadele etmek için daha 
güçlü bir kapasite oluşturmaya ve 
çeşitli etkinliklerle Türkiye’nin farklı 
kentlerine giderek bir dayanışma 
ağı kurmaya çalışıyor. P24 Bağımsız 
Gazetecilik Platformu çatısı altında 
kurulan Susma, habere, bilgilenme 
hakkına, sanata, edebiyata, kısaca 
ifadeye değer veren herkesi sansürle 
mücadele konusunda ortak bir 
zeminde buluşturmayı, beraber 
hareket etmeyi amaçlıyor. Platformun 
varoluş amacını ve şimdiye kadar 
yaptığı çalışmaları koordinatörlerinden 
Özlem Altunok anlattı. 

Susma Platformu ne zaman, nasıl 
bir ihtiyaçla yola çıktı?

Aslında 15 Temmuz’dan ve ardından 
Olağanüstü Hal’le gelen 

hukuksuz yasaklamalar ve baskılardan 
önce başladı Susma Platformu’nun 
hazırlıkları. Amaç, Gezi İsyanı öncesine 
tarihleyebileceğimiz süreçten 
bugüne git gide artan ifade özgürlüğü 
ihlallerine karşı, özellikle sanat ve 
medya alanlarında ses çıkarmak, 
farklı kanallardan uygulanan çeşitli 
sansür biçimlerini görünür kılmak ve 
verimli tartışma ortamları yaratarak, 
iletişimi, bilgi aktarımını diri tutmaya 
çabalayarak hep beraber hareket 
etmenin koşullarını oluşturmaktı. 
Hâlâ da öyle, ama OHAL’den sonra, 
Kasım 2016’da aktive olduğumuz için 
OHAL’le beraber Susma’nın da sınırları 
genişledi. İhraç edilen akademisyenler 
de, sosyal medya gözaltıları/
tutuklamaları da, KHK’larla kapatılan 
çeşitli dernek ve vakıflar da ilgi 
alanımıza girdi. Sonuçta hepsi özgür 
düşünceye karşı yapılan yasaklamalar.

Susma Platformu’nun sitesinde 
güncel sansür 

Susmak biraz da 
vazgeçmektir

vakalarına dair haberler, söyleşiler 
yer alıyor. Bu yoğun gündemde 
bunun dışında neler yapıyorsunuz, 
daha doğrusu neyi, ne kadar 
yapabiliyorsunuz?

Sadece vakaları sitemizde kayıt 
altına almak değil yaptığımız, 
sansürün yöntemleri ve sonuçları 
üzerine kafa yormayı, sansüre 
uğramış kişilerin deneyimlerini 
dinlemeyi, farklı ülkelerin sansür 
gündeminden haberdar olmayı, 
sanatçı ve gazetecilerle yuvarlak 
masa buluşmaları düzenlemeyi ve 
bunları da yayınlamayı önemsiyoruz. 
Örneğin Yuvarlak Masa Buluşmaları 
kapsamında sinema, tiyatro, 
çağdaş sanat, edebiyat alanlarında 
o disiplinde üretim yapan, bu 
gündemde işine devam etme 
çabasında olan isimlerle bir 

ZİLHA

Özlem Altunok
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araya geldik. Mesela tiyatrocular 
Şehir Tiyatroları’ndan atıldıklarında, 
kara listeye alındıklarında nasıl 
örgütleniyor, hangi sendikaya ya da 
oluşuma başvuruyor, yeni dayanışma 
biçimleri arayışındalar mı, bir araya 
geliyorlar mı? Bunları anlamaya, 
beraber çözüm yolları üretmeye, var 
olanı kayıt altına almaya çalışıyoruz. 

Ayrıca yerelde neler olduğunu 
yakından gözlemlemeye ve geniş bir 
ağ oluşturmaya da çalışıyoruz. Çünkü 
düşünce ve ifade özgürlüğü ihlalleri 
muhalif olan her kesime yönelik. Bu 
kadar çeşitliliğin, farklılığın içinde 
ortaklaşmak, çok sesli çözüm yolları 
üretmek elzem. Bu amaçla şimdiye 

kadar Diyarbakır, İzmir, Eskişehir, 
Bursa, Artvin ve Ankara’da STK’lar, 
kapatılan dernek ve vakıflar, ihraç 
akademisyenler, sanat kurumları, 
tiyatrolar, yerel medya ve sanatçılarla 
bir araya gelerek onların deneyimlerini 
dinledik ve raporlaştırdık. Bu 
buluşmalar aynı zamanda bir iletişim 
ağı oluşturmamızı ve birbirimizden 
haberdar olmamızı sağladı.

Sansürle hukuk yoluyla mücadele 
edenlere destek sunmak da bir diğer 
amaç. Bir hukuk birimimiz var, hem 
yasal haklarımızı aktarmak hem de 
hukuki destek vermek için de birtakım 
girişimlerde bulunuyorlar. Ayrıca 
yerel barolarda sansüre karşı destek 

verecek komisyonlar oluşturulmasını 
teşvik etmek için de çaba gösteriyoruz. 

Bu görüşmeler, buluşmalar 
sonucunda nasıl bir tablo çıkıyor 
ortaya ya da kentten kente farklılıklar 
var mı?

Mesela Susma olarak ilk 
Diyarbakır’a gitmiştik. OHAL sonrası 
en ağır tahribatın yaşandığı kentte 
iki muhabirimiz de var. Demokratik 
Bölgeler Partisi’nin (DBP) yönettiği 
pek çok belediyeye olduğu gibi, 
Diyarbakır’a da kayyım atanmıştı. 
Başta kadın ve çocuk dernekleri olmak 
üzere pek çok kültür sanat oluşumu 
kayyım tarafından kapatılmış, belediye 
bünyesindeki sanat kurumlarının içi 

boşaltılmış durumdaydı. Ardından 
heykeller yıkıldı, park isimleri 
değiştirildi, bölgedeki gazeteciler 
baskı altına alındı, kimisi tutuklandı. 
Özetle kentin hafızası yok edilmeye 
çalışıldı. Öte yandan Eskişehir, İzmir 
ya da Artvin’in de Diyarbakır, Mardin, 
Batman gibi ağır tahribat yaşanan 
kentlerden bir farkı olmadığını gördük. 
Sonuçta yapılan, kültürel hafızaya 
format atmak yerine koyabilecek bir 
şeyleri olmasa da…

Peki bugün sansürü nasıl 
tanımlıyorsunuz? Bir yıl içinde 
yaşanan sansür vakalarını göz önünde 
bulundurunca sansürün içeriği ne 
kadar değişti, genişledi?

Sansür/otosansür uygulamaları 
elbette Türkiye tarihinde her 
dönemde yaşanmış. Bütün iktidarların 
kendi politikalarını dayatma 
yöntemi olarak ihlal ettiği bir alan 
ifade özgürlüğü. Fakat son yıllarda 
devlet eliyle uygulanan sansürün 
yanı sıra özel kurumlara, kişilere de 
sirayet etti. Sansür bugün bilinen 
varlığının yanında karşımıza hedef 
gösterme, yalnızlaştırma, karalama, 
tehdit, linç, marjinalleştirme, 
mekansızlaştırma, ödeneksizleştirme 
gibi çeşitli yöntemlerle daha açıktan 
ve daha pervasızca çıkıyor. Üstelik 
bu anlamda Türkiye yalnız da 
değil. Dünyanın pek çok yerinde 

yükselen sağ popülizm, milliyetçilik 
ve muhafazakârlık sebebiyle benzer 
sansür uygulamalarına tanık oluyoruz. 
Yine de Türkiye pek çok listede 
başı çekiyor. Mesela devletin OHAL 
kapsamında “güvenlik gerekçesiyle” 
iptal ettiği pek çok festival, etkinlik 
var, onlarca yayınevi kapatıldı, 150’nin 
üzerinde gazeteci tutuklu, Barış 
Akademisyenleri’ne destek veren 
sinemacılar kara listeye alındı, böylece 
Kültür Bakanlığı’nın Destek Fonu’ndan 
faydalanamıyorlar, ki zaten çekilen 
filmler Eser İşletme Belgesi olmadan 
ticari gösterime giremiyor, pek çok 
tiyatrocu Şehir Tiyatroları’ndan türlü 
sebeplerle hukuksuzca atıldı… ➦

Susma Platformu Eskişehir’de 
Eskişehirli sanatçılarla, 
akademisyenlerle sansürü tartıştı. 



➥ En kötüsü de tüm bu olanlar özel 
kurumlara, özel üniversitelere, kişilere 
otosansür olarak geri dönüyor. Baskı 
ortamının yarattığı korku, çoğunluğu 
sessiz kalmaya, düşündüğünü 
söylememeye, yazmamaya, 
paylaşmamaya itiyor. Sanırım 
sansürün etkisi kendini sinsice en çok 
otosansür olarak gösteriyor.

Şimdiye kadar yaptığınız 
çalışmalardan ortaya çıkan olumlu ve 
somut gelişmeler neler?

Son olarak Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından sansürlenen “Zer” 
filmini Van’da izleyiciyle buluşturduk. 
Filmin yönetmeni Kazım Öz, zaten bu 
sansürü ilk gösteriminde sansürlenen 
sahnelerde perdeyi karartarak 
teşhir etmişti. Gösterimin ardından 
Kazım Öz’ün de katıldığı bir söyleşi 
düzenledik. Ya da kentte mekânsızlık 
yüzünden kendine salon bulamayan 
Amed Film Festivali’ne destek olmak 
için Berke Baş ve Melis Birder’in 
“Bağlar” filminin İstanbul’da 
Depo’da gösterilmesini sağladık. 
Bunlar belki küçük girişimler ama 
yine de dayanışmanın altını çizmek 
ve yalnız olmadığımızı bilmek 
açısından kıymetli. 

Bugün hukuki anlamda 
yol almak güç ama ülkedeki 
genel siyasi ortamı ve hareket 
alanı kalmamış olduğunu 

göz önünde bulundurunca daha 
çok bir değerlendirme, düşünme, 
yazma, çizme evresindeyiz diye 
düşünüyorum. Bu anlamda gittiğimiz 
çeşitli kentlerdeki deneyim aktarımı 
çok önemli. Yakında yaptığımız 
tüm çalışmaları ve kayıtları içeren 
genel bir rapor yayınlayacağız. Bu 
rapora bir otosansür anketi de eşlik 
edecek. Kamuoyuna sunacağımız bu 
rapor hem arşiv anlamında hem de 
sonrasında yapılacakları belirleme 
açısından bir yol gösterici olacak diye 
umuyoruz. Sonrasında da platformun 
çalışmaları genişleyerek devam 

edecek. 

Bu güçsüzlük, sıkışmışlık halini 
parçalayacak yeni muhalefet ve 
dayanışma alanlarını yaratmak ve 
çoğaltmak, bugün acil bir ihtiyaç. 
Bunun için de ortak bir zemin yaratmak 
zorundayız. Bunu da hep beraber yeni 
alanlar, alternatif dayanışma biçimleri 
yaratarak yapabiliriz. Diyarbakır ŞT’nin 
içi boşaltıldığında, kurumdan atılan 
oyuncular Amed ŞT’yi kurdu her 
türlü zorluğa karşın. Üniversitelerin 
tiyatro toplulukları, yaşadıkları baskı, 
sansür ve engellemelere karşı Amatör 
Tiyatrolar Dayanışması adı altında 
bir araya geldiler. Belgeselci Kazım 
Kızıl referandum sonuçlarına itiraz 
eden eylemcileri görüntülerken 
tutuklandı, üç ayın ardından serbest 
bırakıldığında Susma’ya verdiği 
röportajda, “Bundan sonra yapacağım 
çalışmalarda bu karşı duruş ve 
dayanışma çok önemli bir yer tutacak. 
Çünkü halihazırda buna maruz kalmış 
bir kişi olarak daha fazla şey yapmak 
istiyorum. Haberleri takip edeceğim, 
belgeseller, fotoğraflar çekeceğim. 
Çünkü yapabildiğim en iyi şey bu” 
demişti. Sadece “devam etmek” 
bile çok kıymetli bugün; çünkü bu 
biriktirmek, arşivlemek, üretmeyi 
sürdürmek demek, bugünle yarını 
bağlantılandırmak, ihtiyacımız olan 
gelecek tezahürüne dair hareket 
etmek demek. l

Sansüre 
uğrayan 

Kazım Öz’ün 
“Zer” filmini 

Vanlılarla 
Susma 

Platformu 
buluşturdu.





Ataşehir Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak 
çalışıyor; Ayfer Bozacı, Filiz 

Sarı, Kısmet Selçuk ve Hüsniye Sağır. 
Onlar her gün binlerce personeli 
ve vatandaşı pozitif enerjileri ile 
karşılayan belediyenin koruyucu 
melekleri… Sizler için bu dört kadını 
biraz daha yakından tanıyıp mesleğe 
başlama hikâyelerini öğrendik.

Ayfer Bozacı 1972’de Karakoçan’da 
doğmuş. 11 çocuklu bir ailenin yedinci 
çocuğu, 22 yıllık evli ve iki çocuk 
annesi. İstanbul’a 1985’te gelmiş 
Bozacı, eğitimini aldığı muhasebeciliği 
evlilik ve çocuk büyütme telaşı 
içinde bir köşeye koyup unutmayı 
yeğlemiş. Ta ki çocukları büyüyene 
kadar. Ancak aradan geçen yıllarda 
yasalar değişmiş, muhasebeciliğin 
öğrendiği kurallarının bir kısmı eskimiş, 
bolca eklemeler yapılmış. Bozacı 
ne iş yapabileceğini düşünürken bir 
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SİNEM ŞAHİN KAHRİMAN

Lütfen çantanızı 
açar mısınız?
Yaşlı, genç, kadın, erkek binlerce insanın her gün ziyaret ettiği 
Ataşehir Belediyesi’nin herhangi bir güvenlik kaygısı yok. Çünkü 
güçlü, cesur, ayakları yere sağlam basan güvenlik görevlileri Ayfer, 
Kısmet, Filiz ve Hüsniye görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. 
Gelin bu dört kadını biraz daha yakından tanıyalım…

arkadaşının önerisine uyup güvenlik 
görevlisi olmaya karar vermiş. Bu 
mesleği yapabilmesi için öngörülen 
kurslara gitmiş ve sertifika almış. Sonra 
da Ataşehir Belediyesi’nde çalışmaya 
başlamış. 

Belediyede çalışmaya başlayalı ne 
kadar oldu?

Altı yıl. 
Güvenliği sağlamak adına siz ne 

yapıyorsunuz? 
 X-Ray cihazında çantaları kontrol 

ediyorum. Tehlike yaratacak, kesici 
veya yaralayıcı araç gereç varsa 
emanete alıyorum.

Peki, o çantalardan başka neler 
çıkıyor, çanta sahipleri nasıl 
davranıyor? 

Kimi zaman vatandaşlar 
çantalarında kendilerini güvende 
hissetmek için taşıdıkları eşyaları 
nedeniyle mahcup oluyor, ‘çocuğum 
koymuş haberim yok’ diye açıklama 
yapıyor, kimi zaman da cihazda 
görmediğimizi düşünerek inkâra 
başvuruyor. Sonuçta güvenlik adına 
bu tür eşyaları vatandaş belediyeden 
ayrılana kadar emanete alıp çıkışta 
kendilerine iade ediyorum.

Her işin bir zorluğu vardır, sizin 
işinizin zorluğu ne? 

İnsan odaklı bir iş olduğu için 
zorlukları var. Mesela X-Ray 
cihazından geçmek istemeyen 
vatandaşlar oluyor; “benim suçluya 
benzer bir halim mi var, niye arama 
yapıyorsunuz” diye tepki gösteriyorlar. 
Bazen de “üzerimde bomba var” 
diye espri yapanlar da oluyor. Bu 
gibi durumlarda mümkün olduğunca 
ortamı sakinleştirmeye çalışıyorum. 
Tabii hoşgörü ile yaklaşanları da 
unutmamak lazım.

Hiç korktuğunuz ya da tedirgin 
olduğunuz bir olay yaşadınız mı?

Geçen yıllarda belediyemizin 
önünde iki aile arasında silahlı kavga 
çıktı. Yaralılar binamıza sığındı ve 
kısa süreli bir panik yaşandı. Fakat 
gerekli müdahaleleri yaparak, hem 
vatandaşlarımızı hem de belediyemizi 
oluşabilecek tehlikelerden koruduk. 
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Ayfer Bozacı



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 27Sayı: 18 Tarih: 25 Kasım-25 Aralık 2017

Üniforma içinde olmak bir 
kadın olarak size kendinizi nasıl 
hissettiriyor?

Üniformalı olduğum için bazen 
kendimi kalıp içinde hissediyorum, 
ama yıllar geçtikçe ben üniformaya, 
o da bana alıştı… Mesleğimin 
özel hayatıma da etkileri oluyor 
tabii. Mesela yürüyüşüm değişti; 
hatta yakınlarım “bırak artık şöyle 
yürümeyi” diye zaman zaman 
beni uyarıyor. Sanırım mesleki 
deformasyondan kaynaklı olarak 
belediye dışında da, özellikle 
çocukların güvenliği ile ilgili bir 
olay gördüğümde doğrudan dâhil 
oluyorum. Bunda mesleğimden 
çok anneliğin verdiği korumacı bir 
yaklaşımda söz konusu olabilir, ama 
kendimi durduramıyorum. 

Durdurmayın da zaten. Bu işi 
yapmasaydınız hayalinizdeki meslek 
ne olurdu?

Mesleğimi severek yapıyorum, 
ama bu işi yapmasaydım çocuklarla 
ilgilenmeyi sevdiğim için öğretmen 
olmayı isterdim. 

Belediyeye gelenleri ilk 
karşılayanlar sizlersiniz, onlara 
yaklaşımınız nasıl oluyor?

Vatandaşlarımızı pozitif ve güler 
yüzlü karşılıyorum. “Merhaba, 
nasılsınız? İyi bir gün geçirmenizi 
dilerim” gibi cümlelerle iletişime 
geçiyorum. Böylece karşı tarafın 
da enerjisi yükseliyor ve günlerinin 
güzel geçmesine bir nebze olsa da 
vesile oluyorum. Hem personelimiz 
hem de belediyemizi ziyaret eden 
vatandaşlarımız günün her anı pozitif 
olamayabiliyor, hasta ya da yorgun 
olduklarında bir güler yüz, bir tatlı 
söz onlara enerji vermeye yetiyor. 
O sebeple bizim işimiz oldukça 
önemli. Bu yüzden sadece güvenlik 
işi olarak düşünmemek lazım.  Ayrıca 
çok güzel bir ekibimiz var, hepsi de 
işini layıkıyla yapıyor. Bu yüzden de 
Ataşehir Belediyesi’nde çalışmaktan 
ayrıca gurur duyuyorum. Kısmet 
olursa emekliliğimi de buradan 
almayı çok istiyorum. l

Filiz Sarı, 41 yaşında ve iki çocuk 
annesi. Kendisini enerji dolu, 

hiperaktif biri olarak tanımlıyor, 
insanlarla iletişiminin iyi olduğunu 
düşünüyor, hem kendini hem 
insanları sevdiğini söylüyor.  Dört 
yıldır güvenlik görevlisi olarak 
çalışan Sarı sorularımızı şöyle 
yanıtlıyor:

Bu sizin ilk mesleğiniz, ilk işiniz 
mi?

İlk iş deneyimim sayılır. Daha 
önceden kendi restoranımı 

işletiyordum. Küçükken askeriye ya 
da emniyette üniformalı çalışmak 
hayalimdi. Lise yıllarında polislik 
sınavlara girip kazandım fakat 
boydan dolayı olmadı. Çocuklarımı 
büyüttükten sonra silahlı güvenlik 
kursuna gittim ve bölge birincisi 
oldum. Boyumun bu kadar 
olduğuna bakmayın, atışım 5’te 5.

İşinizi seviyor musunuz? 
Mesleğinizin zorlukları var mı?

İşimi çok seviyorum. En 
büyük hayalim tek tip kıyafeti 
olan bir mesleğimin olmasıydı. 
Her sabah bugün ne giysem 
derdimin olmaması benim için 
sevindirici. Yapı itibariyle erkeksi 
tavırlarım olduğundan, bana en 
uygun mesleğin bu olduğunu 
düşünüyorum. Hatta arkadaşlarımın 
bana “Fiko” diye seslendiği de 
oluyor. Bizim mesleğin en zor tarafı 
bedenen fazlaca yorucu olması, 
ama buna rağmen çalışmaktan keyif 
alıyorum.

Görev başındayken canınızı 
sıkan olaylar yaşıyor musunuz?

Gün içerisinde binlerce kişi ile 
muhatap oluyoruz. Bu yüzden 
de bazen olumsuz şeyler ile 
karşılaşabiliyoruz. Etkinlik 

girişlerinde tepki gösterenler 
oluyor, “Siz kim oluyorsunuz, 

ne hakla üzerimizi arıyorsunuz” 
diye. Böyle durumlarda tatlı dille, 

güvenlikleri için işimi yapmama izin 
vermelerini rica ediyorum.

Vatandaşları nasıl 
karşılıyorsunuz?

Aldığım eğitimin ilk kuralı 
insan odaklı çalışmak. Güvenliği 
sağlamanın yanı sıra insanları 
korumak görevim, fakat gelen 
vatandaşları güler yüzlü 
karşılayarak onlara yardımcı 
olmak da önceliğim. Özellikle 
yaşlı vatandaşlarımızla birebir 
ilgilenmeye çalışıyorum. l

Filiz Sarı: Boyuma bakmayın 5’te 5 atıyorum

Filiz Sarı

Fotoğraflar: 
FUAT ÖZDEMİR
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Adım Kısmet Selçuk. 39 yaşındayım 
ve evliyim. Küçüklük hayalim olan 

polisliğe 17 yaşında adım atmak istedim 
fakat boyum nedeniyle giremedim. 18 
yaşımda çalışmaya başladım. Bir özel 
hastanede beş sene muhasebecilik 
yaptım. Evlendikten sonra Erzurum’dan 
İstanbul’a geldim. Mesleğimin revaçta 
olduğunu görüp kursa gittim ve sertifikamı 
aldım. Yedi yıldır Ataşehir Belediyesi’nde 
güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum.

Mesleğimin riskli olduğunun 
farkındayım ama hiçbir zaman pişmanlık 
yaşamadım. Herhangi bir olay karşısında 
ilk hedef biziz, buna rağmen işimi severek 
yaptığım için zor yanları beni etkilemiyor. 

Bu meslek, daha güçlü ve kendine güveni 
olan bir kadın olmamı sağladığından 
benim için çok önemli ve özel. Dahası ben 
üniformamı seviyorum. Sosyal hayatımda 
ise dilediğim gibi giyiniyorum. Dışarıda 
bir olay gördüğümde de müdahale 
etmek istiyorum fakat yetkili olmadığım 
için karışmayı tercih etmiyorum. Tabii 
belediyede durumlar öyle değil. 
Vatandaşlarımızın memnuniyeti benim 
için çok önemli. Bu sebeple her zaman 
onları güler yüzle karşılıyorum; fakat 
şüpheli bir durum var mı diye de her an 
tetikteyim. Beni tedirgin eden durumları 
da takip ediyor ve gerekli gördüğümde 
müdahale ediyorum. l

Hüsniye Sağır 1977 Tunceli Çemişgezek 
doğumlu. O da diğer üç arkadaşı gibi 

evli, ayrıca iki çocuk annesi. Bir buçuk 
yıldır Ataşehir Belediyesi’nde güvenlik 
görevlisi olarak çalışıyor. Aslında bu 
aklında olmayan bir meslekmiş, bir 
arkadaşının ısrarı ile ilk adımı atmış, kursa 
gidip sertifika almış. “Daha sonra yolum 
Ataşehir Belediyesi ile kesişti” diyor 
Sağır “Burada X-Ray cihazında, çantaları 
kontrol edip, denetimi sağlıyorum. Gelen 
vatandaşlara yardımcı olmak için de 
elimden geleni yapıyorum.”

Sağır da arkadaşları gibi yaptığı işi 
seviyor, hatta sevmeyerek yapılırsa 
mesleğinde başarılı olunamayacağını 

düşünüyor. Görevini yaparken öncelikle 
güler yüzlü olmaya dikkat ediyor, 
belediyenin kapısından tedirginlikle 
girenleri de işte bu güler yüzüyle 
rahatlatıyor. İnsanların çekingenlikleri 
kayboldukça Sağır da işinin gereğini 

yerine getirdiğine inanarak mutlu 
oluyor. Peki ya kadınlık halleri ve annelik? 
“Üniformanın içindeyken duygusallıktan 
biraz daha uzaklaşıyorum” diyor “Fakat 
eve gittiğimde ben bir anneyim ve bir 
kadınım.” l

Kısmet Selçuk: Üniformamı seviyorum

Hüsniye Sağır: Üniformam ve duygusallığım

Hüsniye 
Sağır

Kısmet 
Selçuk



Çocuklar için özgürlüğün adıdır 
bisiklet. Belki de hayallere 
ulaşmanın yolu… Önce hayalini 

kurarsın, çok istersin. Her geçen gün bu 
sevda biraz daha büyür, hatta o bisiklet 
her gece rüyalarının kahramanı olur. Ne 
zaman ki mevsim yaza göz kırpmaya 
başlar, karne zamanı gelir, ona bir adım 
daha yaklaşırsın. Güzel bir karneyle 
anne ve babanın gözlerinin içine 
bakarsın ki “bu kırmızı bisiklet senin 
karne hediyen” desinler. Şanslıysan 
kapıda o bisiklet seni bekler ve tüm 
yaz sokakların fatihi olursun. Ya şans o 
yaz senden yana değilse, o zaman da 

hayallerini bir sonraki bahara ertelersin. 
Kimi de bisikletine hiç ulaşamadan, 
çocukluk hayallerine veda eder, bisiklet 
içinde bir ukde olarak kalacaktır hep. 
İşte Ataşehir Belediyesi de bu hayali 
kurup, bisikletine kavuşamamış 
çocuklar için “İlk Hayalim, İlk Bisikletim” 
projesini başlattı.

Özellikle büyük sitelerin 
otoparklarında çürümeye yüz tutmuş 
onlarca bisikleti kuracağı atölyesinde 
yenileyecek olan Ataşehir Belediyesi, 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve okul 
aile birliklerinden gelecek listelere 
göre bisiklet dağıtımlarına başlayacak. 

Hem Ataşehir’den hem de ilçe 
dışından projeye destek olmak isteyen 
vatandaşlar sayesinde iki hafta gibi 

kısa bir sürede yüzlerce bisiklete 
ulaşıldı. Aralarında hiç kullanılmamış 
olanları da var, çürümek üzere 
olanları da. “Bisikletlerimiz çok eski, 
kullanılmaz” diye düşünmeyin, sağlam 
olan parçaları diğerlerinin yaralarını 
tamir edebilir ve bodrum köşelerinde 
tozun arasında unutulmuş her bisiklet 
bir çocuğun tozlanmış hayallerini 
gerçeğe dönüştürebilir. “Ataşehir 
bisikletlerle dolsun, havası temiz 
kalsın” diyorsanız bu çevreci projeye 
siz de destek olabilirsiniz. Bunun 
için Ataşehir Belediyesi Muhtarlık 
İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçmeniz 
yeterli. Sizin sayenizde kim bilir, bu 
bisiklet atölyesinde kaç çocuğun 
hayali tamir edilecek! l
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SİMAY GÖZENER

İlk hayalim, ilk bisikletim
Karne günlerinin en çok beklenen hediyesi, çocukların en büyük hayali bisiklet değil midir? Bu hayali 
kurup da bir bisiklete sahip olamamış çocuklar için Ataşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü “İlk 
Hayalim, İlk Bisikletim” Projesi başlattı. Kısa sürede sınırları ilçeyi aşan proje ile eskimiş, hatta çürümeye 
yüz tutmuş bisikletler, belediyede kurulan atölyede yenilenip başka bir çocuğun yüzünü güldürecek. 

Fotoğraf: 
ÇAĞLA GÜRSOY
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Facebook, Twitter, 
Instagram… Her geçen gün 
yaygınlaşan sosyal medya aynı 

zamanda en etkin kullanılan iletişim 
ağı. Üstelik bu ağa artık kurumlar 
da dâhil. Sosyal medyayı esprili 
bir dil ile oldukça doğal 
kullananlardan biri de Ataşehir 
Belediyesi sosyal medya ekibi. Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 
de oldukça önem verdiği bu ekipten, 
sosyal medyanın önemini ve 
anlayışlarını dinliyoruz:

Sosyal medyanın gücü şu an 
tartışma kabul etmez boyutta. 

LEYLA ÖZ
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Herkes derdini, bilgisini, duygusunu sosyal medyada paylaşıyor. Kim ne derse desin, iletişimin 
en etkili, en kolay yolu bu artık. Üstelik sadece bireyler değil kurumlar da sosyal medyayı 

kullanıyor. Ataşehir Belediyesi ise bu konuda oldukça başarılı, hatta ödüllü. 
Her yanıtıyla Ataşehirlilerin bir tık ötesinde olduğunu kanıtlıyor. 

Bir “tık” ile ulaşabilirsiniz

Ataşehir Belediyesi olarak siz bu gücü 
ne zaman hissettiniz?

Sekiz yıl önce belediyemiz 
kurulduğunda sosyal medya bu 
kadar etkili ve yaygın kullanılan bir 
iletişim alanı değildi, özellikle de 
kurumlar açısından. Fakat yaşadığımız 
üzücü bir olay bu mecranın gücünü 
keşfetmemize ve ağırlık vermemize 
vesile oldu. Bu süreci hızlandıran olay 
ise Van depremi ve yardıma ihtiyacı 
olan depremzedelerdi. Tonlarca 
yardım, yüzlerce gönüllü başta 
twitter olmak üzere 

tüm sosyal medya mecralarından 
haberdar olup, adeta 
belediyeye aktı. Van’a 50’ye 
yakın yardım tırını ulaştıran 
bu sosyal medya dayanışması, 
Ataşehir 
Belediyesi’nin sosyal medya biriminin 
kurulması ile sonuçlandı.

Ataşehir Belediyesi, sosyal 
medyada oldukça aktif diyebilir 
miyiz?

Sosyal medyanın önemi hem 
özel hem de kurumsal 

yönetimlerde de her 
geçen gün artıyor. Biz 
de bu farkındalıkla 
Ataşehir Belediyesi olarak, 
Ataşehirlilerden gelen her 

türlü talep ve 
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şikâyeti, geldiği mecra ne olursa olsun 
samimiyetle yanıtlamaya çalışıyoruz. 
Gün içerisinde vatandaşlardan 
gelen yüzlerce mesaja cevap veriyor, 
talep alıyor ve ilgili birime gerekli 
yönlendirmeleri yapıyoruz. Ataşehir 
Belediyesi sosyal medya hesapları 
7/24 aktif durumda diyebiliriz.

Peki, sadece yerelde değil, ulusal 
boyutta da ses getirmeyi başaran 
bu sosyal medya ekibi kaç kişiden 
oluşuyor, sistem nasıl işliyor? 

Tüm bu hesaplar Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı, 
shift düzeni ile çalışan bir ekip 
tarafından yönetiliyor. Rutin talep 
ve şikâyetler Flexcity adı verilen bir 
sistem üzerinden ilgili müdürlüklere 
ulaştırılırken, geri dönüşler de yine 
aynı sistem üzerinden takip edilip 
sonuçlar vatandaşa iletiliyor. Sosyal 
medyamız, vatandaşlarımızdan gelen 
soruları yanıtlayan, talepleri alan 
ekibimizin yanı sıra; belediyemizin 
etkinlik ve faaliyetleri ile ilgili görselleri 
tasarlayan tasarımcılarımız, metin 
yazarlarımız, daha geniş kitlelere 
ulaşmak için videoları çeken ve 
hazırlayan kurgucularımız da dâhil 
yaklaşık 20 kişiden oluşuyor.

TWİTTER’E YENİ BİR RENK KATTIK

Ataşehirliler hangi sosyal medya 
hesaplarından sizlere; yani belediyeye 
ulaşabilir?

Ağırlıklı olarak Facebook ve Twitter 
olmak üzere Instagram ve Youtube, 
hesaplarımızdan da vatandaşlarımızla 
iletişime geçiyoruz.

Peki, sosyal medyada nasıl bir 
anlayışa sahipsiniz? Sosyal medya 
dilinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Bizler Ataşehirlilere her konuda 
yardımcı olabilmek için çalışıyoruz. 
Vatandaşın sorunlarına ve talebine 
odaklanıp, çözüm sağlamak için 
çabalıyoruz. Bunu yaparken de doğal 
oluyor ve işimizi sevgiyle yapıyoruz. 

Peki, özellikle çağrı merkezi çalışanlarının şikâyetçi olduğu konulardan 
biri dert dinlemektir. Sizler de bu gibi mesajlara maruz kalıyor musunuz?

Kesinlikle… Aşk acısı çeken birisini teselli ettiğimiz de oldu, 
doğum gününde yalnız kalan birini mesajımızla mutlu ettiğimiz 
de... Biz sosyal medyayı doğal ve içimizden geldiği gibi sevgimizle 
kullanıyoruz. Bize ulaşan vatandaşlarımıza da mümkün olduğunca 
sevecen ve sempatik cevaplar yazmaya çalışıyoruz. Bazen yanlış 
anlaşıldığımız ya da yanlış anladığımız durumlar da oluyor. Mesela bir 
vatandaşımız “bu yağlardan nasıl kurtulurum” diye bir tweet attığında 
o an ki algıyla vatandaşın kilo sorunu olduğunu düşünerek sabah 
sporlarımıza yönlendirmiştik. Ancak vatandaşın aslında atık yağlardan 
bahsettiğini vatandaşın “hahahah ilahi belediye atık yağlardan 
bahsetmiştim, beni çok güldürdünüz” yazısından anlayabildik. Tabii 
komik bir olaydı. Sonunda hepimiz için komik ve güzel bir yazışma oldu. l
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Klasik belediye kurumunun dışında 
bazen gerçek bir dost, bazen 
espri yapan, bazen de sorunun 
çözümünü sağlayana kadar işin 
peşini bırakmayan bir hesabız. Bu 
doğallığımız ve esprili tepkilerimizle 
Twitter’a yeni bir renk kattık.  

Sosyal medya hesabı yönetmenin 
riskli yönleri var mı?

Karşımızdaki kişinin o an ki 
durumunu, ses tonunu, mimiklerini 
bilemiyoruz. Sinirli ya da mutlu 
olduğunu anlayabileceğimiz 
bir ibare maalesef yok.  
Sadece yazı üzerinden iletişime 
geçtiğimiz için yanlış anlaşılma 
olasılığımız yüksek. Ancak bu öyle 
bir durum ki artık yazılar üzerinden 
duygulara ulaşabileceğimiz bir his 
mekanizmasıyla hareket ediyoruz. 
Her vatandaşımıza eşit, aynı özveriyle 
yaklaşırken, bazen de “ne cevap 
yazalım” diye ekip olarak ortak 
kararlar alıyoruz. Bizler ekip olarak 
“vatandaşa gerçekten nasıl yardımcı 
olabiliriz, mevcut sorunu en kısa 
sürede nasıl çözüme kavuşturabiliriz” 
ilkesine sahibiz. Şunu biliyoruz ki sevgi 
ile çıkılan hiç bir yol karşılıksız kalmıyor 
ve bu bizi çok mutlu ediyor.

Kurumlar açısından pek de alışık 
olunmayan bu naif ve eğlenceli dil 
nasıl oluştu?

Aslında bu üslup zamanla 
kendiliğinden oluştu. Güzel tepkiler 
almaya başlayınca da doğru yolda 
olduğumuzu anladık. Çünkü insanlar 
klasik ya da ciddi cevapları sevmiyor. 
İçimizden geldiği gibi yazıyoruz. 
Vatandaş da bunu sıcak ve sempatik 
buluyor. Bazen üzülüyor, bazen 
seviniyoruz. Bir hesabın çok daha 
dışında sevimli bir canlı halini almak 
bizi de çok mutlu ediyor. 

Bu doğallığı yadırgayanlar olmadı 
mı? Neticede bu bir kurumsal    
hesap…

İnsanlar ilk başta resmi bir hesap 
olduğuna inanamadı. Zaytung haberi 
olduğunu düşünenler bile oldu. 
Çözümlere odaklı çalışmasaydık ve 
bu yönde cevaplar vermeden sadece 
espri yapmaya odaklı bir anlayışa 
sahip olsaydık tepki alabilirdik. Ama 
biz böyle yapmak yerine kişisel 
yaklaştık. Dalga geçmek için yazan 
birisiyle şakalaştık. Kızgın olan ve 
talebi için bizimle iletişime geçen 
birisine de çözüm odaklı yaklaştık. Bu 
yüzden tepki aldık diyemeyiz. l

instagram.com/atasehirbld youtube.com/atasehirbldfacebook.com/atasehirbldtwitter.com/atasehirbld



Sosyal medya ekibi Ataşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 

Zeynep Çetinkaya’nın sorumluluğunda 
çalışıyor. Bu nedenle sorularımızı bir de 
Çetinkaya’ya yönelttik: 

Sosyal medya kullanımında başarılı 
olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Sosyal medya hesapları hem 
vatandaşlarımız için hem de bizim 
için çok önemli bir kanal. Onlar bize 
daha hızlı ve çabuk ulaşıyorlar, biz de 
onlarla kurduğumuz ilişkiyi geliştirmek 
için büyük fayda sağlıyoruz.  Başarılı 
mıyız? Evet. Bunu hem artan takipçi 
sayılarımızdan hem de etkileşim 
oranlarımızdan görebiliyoruz. Bazı 
kurumlar ya da kişiler gibi takipçi 

satın alma yoluna hiç gitmedik. Onun 
yerine hedef kitle belirledik ve  onlara 
ulaşmanın yollarını bulduk. Hep gerçek 
bir iletişim kurmanın peşinde olduk. Sırf 
takipçi kazanmak için komik olmaya, 
ilginç olmaya da çalışmadık. Ama samimi 
olmaya özen gösterdik ve elbette hızlı 
olmaya da.  

Ölçülebilir olmak da çok önemli. Yanıt 
verme hızınız neydi, ne olmalı?

Bizler vatandaşlara daha çabuk 
ulaşıp onların talep ve isteklerini 
karşılayabilmek adına sosyal medyayı 
en seri şekilde kullanan, 7 dakikalık 
cevap verme hızıyla; “Facebook 
Mesajlara Yanıt Oranı Yüksek Sayfa” 
rozetine sahip bir belediyeyiz. Yeni 

Ataşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Zeynep Çetinkaya: 

Sosyal medya kullanımında da başarılıyız
nesil iletişim araçları sayesinde sosyal 
medya hesapları üzerinden her gün 
yüzlerce vatandaşa hizmet veriyor 
ve onları dinliyoruz. Neticede bu 
yolla kayıt alınabilen tüm işlemler, 
alternatif iletişim kanallarından daha 
hızlı ilerliyor. Sonuçları takip etmek, 
ilgili müdürlüklerle paylaşmak, üst 
yönetime aktarmak, bunlar rutin ve 
çok önemli işlerimiz. Bazı programlar 
sayesinde sadece bize gelen değil, 
sosyal medya üzerinde Ataşehir ile 
ilgili konuşulan her şeyi dinleyip, dâhil 
olabiliyoruz. Bu programlar çevrimiçi 
olduğumuz mecraları sonsuzlaştırıyor. 
Ve elbette bizleri elinden telefon 
düşmeyen insanlara dönüştürüyor. l

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E32 Sayı: 18 Tarih: 25 Kasım-25 Aralık 2017

Basın Yayın  ve Halkla İlişkiler Müdürü Zeynep Çetinkaya (soldan ikinci) 
ve Tayfun Gönüllü (sağdan üçüncü) yönetimindeki Ataşehir Sosyal Medya 

Ekibi bir arada. Fotoğraf: FUAT ÖZDEMİR 
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“Oyuncu Kadın”, “Ben Anadolu”, 
“Kartallı Kâzım” ve daha niceleri… 
Heykeltıraş Hüseyin Yücel’in elinden 
çıkan eserlere bir yenisi de Ataşehir’de 
ekleniyor. 16 figürden oluşan 
“Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık” 
heykeli; kurtuluş mücadelesinin 
hangi şartlarda, neleri feda ederek 
kazanıldığını anlatan bir eser. 
Hem eseri hem de heykel sanatını 
konuşmak için Yücel’i atölyesinde 
ziyaret ettik:  

Heykellerin “ucube” olarak 
nitelendirildiği ülkemizde, en çok 
hangi alanda heykel yapma şansınız 
oldu?

1984 yılında İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi’nden mezun 

olduktan sonra aralıksız olarak pek 
çok heykel yaptım, akla gelen her 
türlü heykeli… Ama en çok hangisini 
derseniz, malum ülkemiz için büyük 
değer olan Atatürk, diyebilirim. 

Üretiminiz siyasi iktidarların 
izlediği politikalara göre değişkenlik 
gösteriyor mu?

Maalesef Atatürk, siyasi iktidarlar 
tarafından her dönem kullanıldı. 
Heykel de bundan fazlasıyla nasibini 
aldı. Özellikle 12 Eylül’den sonra Kenan 
Evren döneminde, Atatürk heykellerine 
fazlasıyla rağbet oldu. Hem içerik, hem 
de biçimsel açıdan iyi kötü demeden, 
yerli yersiz her alan dolduruldu. Refah-
Yol Dönemi’nde ise bu heykellere olan 
ilgi giderek azaldı. 

Peki, bugün?
Günümüzde bu süreç hiçbir 

dönemde olmadığı kadar farklı bir hâl 

Cumhuriyeti biz 
böyle kazandık

Kimi zaman çağdaş kimi 
zaman da tarihi bir karakter 
vücut bulur bir heykeltıraşın 
elinde. Mermer, tunç, bronz 
bir nevi ölümsüzleşir. Hüseyin 
Yücel de bir heykeltıraş. 
Milli Mücadeleyi unutmamak 
ve unutturmamak için 16 
figürden oluşan “Cumhuriyeti 
Biz Böyle Kazandık” ismini 
verdiği heykeli Ataşehirliler 
için yapıyor. 

SİMAY GÖZENER

aldı. Mevcut siyasi iktidarın izlediği 
tutarsız ve yanlış politikalardan 
kaynaklı olarak Atatürk heykellerinde 
yine bir artış söz konusu… Bu artışın 
diğer dönemlerden farkı ise iktidardan 
ziyade sivil ihtiyaçtan kaynaklanması... 
Ataşehir Belediyesi de bu ihtiyacı 
iliklerine kadar hissedenlerden… 

Sanırım sizin de ifade ettiğiniz 
gibi hem Ataşehir Belediyesi hem de 
Ataşehirliler bu ihtiyacı son yıllarda 
fazlasıyla yaşıyor.

Biz, Ataşehir Belediyesi ile Deniz 
Gezmiş sayesinde tanıştık. Ben Deniz 
Gezmiş heykelini ilk yapan heykeltıraş, 
Ataşehir de ona sahip çıkan ilk 
belediyeydi. Yollarımız o gün kesişti 
ve birbirimize verdiğimiz destekle bir 
heykeli ince ince işler gibi, insanların 
gözüne sokmadan Ataşehir’i sanata ve 
tarihe doyurmaya çalışıyoruz. 

“Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık” 
heykeliniz neyi anlatıyor?

Bu heykelle cumhuriyetin hangi 
şartlarda, nasıl kurulduğunu anlatmak 
istiyoruz. Eser, savaştan sonra her 
kesimden insanın, özellikle yoksul 
halkın imkânsızlıklar içinde bu savaşa 
nasıl katkı sağladığını, vatanı için 
savaşan insanların neleri feda ettiğini 
anlatıyor. Milli Mücadele’nin bıraktığı 
izler Ataşehir’de her gün gözümüzün 
önünde olacak ki bu toprakların 
önemini bir kez daha anlayalım ve 
kolay kolay vazgeçmeyelim. 

Fotoğraflar: 
ÇAĞLA GÜRSOY / 

MURAT ŞİMŞEK
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Peki, bu heykel nasıl bir çalışmanın 
ürünü? Özellikle dikkat ettiğiniz 
detaylar neler?

Heykeli yapacağım belli olduktan 
sonra eserde yer alacak her bir parça 
için ayrı ayrı ciddi araştırmalar yaptım. 
O dönemde zorlu badireler atlatan 
insanlarımızın psikolojilerinden tutun 
da giydikleri kıyafete; mimiklerinden 
sağlık durumlarına kadar pek çok 
konuyu taradım. Bunun sonucunda 
da ortaya bir kurgu çıktı ve bunu 
makete dönüştürdüm. Tabii, yaptığım 
eskiz defalarca değişti. Beğenmeyip 
birçok kez bozdum. Bizim için heykelin 
tamamlanıp yerine konulmasından 
ziyade ön hazırlık süreci en sancılısıdır. 
Adeta doğum sancısı gibi... Ne zaman 
ki “tamam, budur” deriz, o gün işçilik 
başlar. Bu heykel için de aynı süreçleri 
yaşadım. 

Heykelin kompozisyonundan biraz 
bahseder misiniz?

“Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık” 
heykeli 16 insan, bir de kağnıdan 
oluşuyor. İçerenköy Mahallesi’nde 
15 metreye, altı buçuk metre gibi bir 
alanı kaplayacak. Heykeldeki figürlerin 
yüzlerinde yıllarca süren savaşın, 
yitirdiklerinin acısı ve yorgunluğu 
olsa da kazanmışlığın haklı gururunu 
göreceksiniz.  

Yıllarca süren mücadeleyi anlatan 
bu çalışmayı siz ne kadar sürede 
tamamladınız?

Genel olarak tek bir figür için biz, 
en az dört ay kapanır, çalışırız. Bir 
gün saatlerce uğraşır, iki gün izleriz 
ki yaptığımız işe önce kendimizi 
ikna edelim. Hatta bazen günlerce 
çalışmalarımızın üstünü kapatır, 
yaptığımızı unuturuz ki tekrar 
baktığımızda hataları kolaylıkla görelim. 

Çok ilginçtir ki 16 figür ve yanındaki diğer 
elemanlarından oluşan bu heykeli üç 
buçuk ay gibi bir sürede tamamladım. 
Artık heykel mi bitti, arkadaşlarımla 
ben mi bittik bilemiyoruz. Şaka bir 
yana, bu üç buçuk aylık süre zarfında 
sabah altı gibi eve gidip, dokuzda da 
atölyeme geri geldim. Heykelle yatıp 
heykelle kalktım desem yeri. Kurtuluş 

Savaşı kahramanlarının yorgunluğunun 
yanında bizim yorgunluğumuzun lafı 
olmaz tabii. 

Heykeliniz yapım aşamasında size 
neler hissettirdi?

Bugüne kadar çok heykel yaptım, 
hem de baya kapsamlı heykeller… 
Fakat bu ayrı… O dönemi yaşayan 
insanların içinde bulunduğu koşullarda 
hâlâ inançlarını yitirmeden mücadele 
etmeleri, yiyecek lokmaları olmadığı 
halde omuz omuza birbirlerine olan 
destekleri beni çok etkiledi. Benim 
bu mücadeleye inancım da en az 
bu heykel kadar güçlü. Ataşehir 
Belediyesi’ne de başta geçmişimize 
ve geleceğimize sahip çıktıkları, sonra 
da bana bu gururu yaşattıkları için çok 
teşekkür ederim. l

Hüseyin Yücel boyunu aşan heykellerle Milli Mücadele’yi anlatıyor.



Üniversite yılları her zaman 
çok özeldir, asla unutulmaz. 
Sorumlulukların farkına varıldığı, 

bir yandan birey olarak hayata karşı 
mücadele edilirken bir yandan da sıkı 
dostlukların kurulduğu bu dönemin en 
özel tarafı da herhalde yurt hayatıdır, 
tıpkı Nevra, Fatma ve İpek’te olduğu 
gibi… Her biri farklı kentten, farklı 
kültürden olan öğrencilerin birlikte 
yaşam fikrine alışmaya çalıştıkları yurt 
hayatının eğlenceli ve zor taraflarını 
konuşmak için Ataşehir’de yer alan 
Atabel Kız Öğrenci Yurdu’nun kapısını 
çaldık. Ve konuşmaya Nevra Altın ile 
başladık. 

Bu yıl üniversiteyi kazanıp, Avcılar’da 
yaşayan ailesinin yanından, çözüm 
bulunamayan İstanbul trafiği nedeniyle 
ayrılmak zorunda kalan Altın, Eczacılık 
Fakültesi’nde okuyor. “Okulum 
Ataşehir’de, evim ise Avcılar’da” 
diyor Altın “Okula gidip gelmem çok 
zor oluyordu, ilk derse çoğu zaman 
giremiyordum”. Okul yoluna sabah beşte 
düşen Altın, yakın zamanda ayrıldığı 
evini ve alışmaya çalıştığı yurt hayatını şu 
sözlerle anlatıyor:

“Sabah beşte çıktığım eve akşam 
dokuzda anca gidebiliyordum. Hâl 
böyle olunca akşama ne ders çalışmaya 
ne de ailemle oturup sohbet etmeye 
halim kalıyordu. Ailece bu durumu nasıl 
çözebiliriz, diye düşündük. Annem bu 
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Nevra, Fatma ve İpek. Üçü de üniversite öğrencisi ve Ataşehir’de Atabel Kız Öğrenci Yurdu’nda 
kalıyorlar. Fatma ve Nevra’nın ailesi İstanbul’da yaşıyor, ama okulla evleri arasındaki mesafenin 

uzunluğu ve trafikte kaybedilen zaman onları yurtta kalmaya yönlendirmiş. İpek’in ailesi ise 
Çanakkale’de yaşıyor. Peki, yurtta yaşamak ne kadar zor, ne kadar keyifli? 

FATMA UÇAR

Sizin hiç elli odalı 
eviniz oldu mu?

Nevra Altın 
İstanbul’un 
trafiğinden 
uzaklaşmak için 
yurtta kalıyor.

Fotoğraflar: 
MELİKE ŞENGÜL



yurdu duymuş, temiz ve güvenilir, 
olduğunu söylemişler. Yoksa asla 
İstanbul gibi tekinsiz, hatta günün 
her saati kadınların tehlikede olduğu 
bir şehirde onlardan ayrı yaşamama 
müsaade etmezlerdi.”

Altın yurdun kapısından ilk girdiğinde 
içi ısınsa da ilk bir ay çok zorlanmış, 
evini özlemiş, daha doğrusu evinin 
konforunu. “Neticede tanımadığım 
iki kişi ile birlikte bir odada, farklı bir 
düzen içinde yaşamaya başladım” diye 
özetliyor yurttaki ilk günlerini “Temizlik 
konusunda bazı takıntılarım vardı, oda 
arkadaşlarım ile iş planı yaptık, bu 
konuyu da çözüme bağladık.”

Elbette Altın’a hâlâ evini özleten 
durumlar var, öncelikle de annesinin 
yemekleri. “O özlemimi de hafta sonları 
ailemin yanına gittiğimde fazlasıyla 
gidermeye çalışıyorum” diyor. 

YURTTA DOLU DOLU ÜÇ SENE

Fatma Özgür’ün ailesi Bulgaristan 
göçmeni. Onun da ailesi Altın gibi 
İstanbul’da yaşıyor, Esenyurt’ta. Her 
gün bir yakadan diğerine gitmek hem 
yorucu hem de masraflı olduğu için üç 
senedir yurtta kalıyor. Hatta kendini 
yurdun demirbaşlarından sayıyor.  

Hemşirelik okuyor Özgür, psikolojide 
de yan dal olarak öğrenim görüyor. 
Dolayısıyla yaz okulundan da ders 
alması gerekiyor. “Yaz, kış yurttayım, 

evin yolunu unuttum desem yeridir” 
diyor “Burada büyük bir aile gibiyiz.” 

Yurtta kalan öğrencilerin birinci yılın 
sonunda genellikle yurtta edindikleri 
arkadaşlarıyla eve çıktıklarını 
hatırlatıyor Özgür. Ama o bunun 
ihtiyacını hissetmemiş, çünkü yurtta 
kalmak ona daha büyük rahatlık olarak 
görünmüş. “Ayrı eve çıkan arkadaşlarım 
faturalarla boğuşup duruyor, bazen 

doğalgazı bile yakamıyor, buz 
gibi evlerde oturuyorlar. 

Yemek yapmaktan, 
bulaşık yıkamaktan 

sürekli tartıştıklarını 
söylüyorlar” diyor 

“Ben dört kişilik 
bir odada 

kalıyorum. 
Ne fatura 
derdimiz var, 

ne de ısınma... 
Zaten okulda 

çok büyük bir 
sorumluluğum var, 

buna bir de evin stresini 
yükleyemem.”

Peki ya yurda geldiği o ilk gün, daha 
doğrusu gece? “Hiç uyuyamamıştım” 
diye hatırlıyor o geceyi. “O güne kadar 
hiç ranza deneyimim olmamıştı, yatak 
üstüme üstüme geliyordu. Gece üçe 
kadar döndüm durdum. Temiz hava 
iyi gelir diye bahçeye ineyim dedim 
ki yeni gelenlerin hepsi aşağıda, yaşlı 
gözlerle öylece birbirlerine bakıyorlar. 
Şimdi birçoğu ile kardeş gibi olduk.” 
Yurtta kalmanın yararlarını sıkıntılarının 
önüne koyuyor hep Özgür, tahammül 
sınırlarını genişlettiğini, tanımadığı 
bir kişinin açıklarından ziyade iyi 
yönlerini görmeyi öğrendiğini söylüyor. 
Sözlerini iyimser ve esprili cümlelerle 
tamamlıyor: “En yoğun ve stresli 
olduğumuz sınav dönemlerinde 
dahi eğlenmeyi elden bırakmıyoruz. 
Herkes sabahlara kadar ayakta, bir 
yandan yer içeriz, bir yandan da ders 
çalışırız. Sonra da o dönemlerin eseri 
kiloları eritmek için spor salonuna 
hücum ederiz. Ben yurda çok alıştım, 
bir parçam, evim gibi. Ama seneye 
okul bitiyor, maalesef yurt hayatı da... 
Yuvadan ayrılmaya az kaldı.” l

Bu Fatma Özgür’ün 
yurttaki üçüncü yılı, 

yani ayrılık vakti yakın. 
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Adım İpek Keçeci. Bu yıla kadar 
ailemle birlikte memleketimiz 

Çanakkale’de yaşıyordum. Tek çocuk 
olduğum için anne ve babam ile 
aramdaki bağ çok farklı, bu nedenle 
ayrılığımız da zor oldu. Ayrıca ailem 
İstanbul’a gelmemi hiç istemedi. “Büyük 
şehirde kız çocuğu bir başına ne yapar” 
diye beni bu yoldan çevirmeye çalıştılar. 
Sonunda ben kazandım ve ısrarlarıma 
dayanamayıp kabul ettiler, şehir 
değişikliğimi.

Çanakkale’ye vedam gözyaşları 
eşliğinde adeta asker uğurlamasını 
andırıyordu. Üniversiteye değil de 
sanki cepheye, düşmanla savaşmaya 
gidiyordum. İstanbul’a, yurda gelene 
kadar oldukça kararlıydım, dimdiktim. 
Beni yurda bırakıp gittiklerinde birden 

Betül Sinanoğlu, Atabel Kız Öğrenci 
Yurdu’nun müdürü. Evlerinden 

ailelerinden ayrılarak yurtta yaşamaya 
başlayan öğrencileri bir de ondan 
dinliyoruz:

Atabel Kız Öğrenci Yurdu’nun 
kapısını kimler çalıyor?

Yurdumuzu, ön lisans, lisans ve 
yüksek lisans yapmak amacıyla şehir 
dışından İstanbul’a gelen ya da ailesi ile 
burada yaşayıp derslerine ayıracağı 
vakti İstanbul trafiğinde harcamak 
istemeyen kızlarımız tercih ediyor. 
Ülkemizin her bir köşesinden 
gencimiz var. Diyarbakır, Yozgat, 
Kütahya… Hepsi farklı yörenin, 
kültürün insanı… Bir yandan 
İstanbul gibi büyük ve 
karmaşık bir şehre 
alışmaya çalışırken bir 
yandan da ailelerinden 
uzak, birey olarak 
varlıklarını sürdürmeyi 
öğreniyorlar. Bizler de 

sürekli onların yanında olup sorunlarına 
çözüm bulmak için elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz.

Yurtta şu an kaç öğrenci kalıyor?
Yurdumuzda üç, dört, beş, altı ve yedi 

kişilik olmak üzere 50 adet odamız var. 
246 yatağımızdan şu an 156’sı dolu. 

Öğrencileri yurt hayatına alışırken en 
çok ne zorluyor?

Alışmaya, öğrenmeye 
çalıştıkları birçok şeyin 

yanında bir de farklı 
kültürlerden gelen, 

tanımadıkları kişilerle 
aynı odayı paylaşmayı 
öğreniyorlar, bu 
nedenle zoru 
başarıyorlar, 
diyebilirim. Bazen 
birlikte yaşamanın 
getirdiği sorunları 
şu anki tecrübeleri 
ile çözümleyemiyor 
ve bizden yardım 

talep ediyorlar. Biz de onlara elimizden 
geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Siz gençlerin kolay uyum sağlamaları 
için neler yapıyorsunuz ve uymaları 
gereken kurallar neler?

Öğrencilerin çoğu küçük kentlerde 
yetişmiş, ilk defa ailesinden ayrılmış 
gençler. Dolayısıyla hem üniversite 
hem yurt hem de yeni ve büyük bir 
şehir zaman zaman onları zorluyor ve 
strese sokuyor. İçinde bulundukları ruh 
halini anlayarak kendilerine arkadaşça 
yaklaşıp, zorlandıkları yerlerde 
önerilerde bulunuyoruz. Bir yandan da 
ailelerine karşı olan sorumluluklarımızı 
yerine getiriyoruz. Mesela yurda son 
giriş saatleri olan 22.30’dan sonra 
gelmeleri ya da hafta sonu evci 
çıkmaları halinde ailelerine bilgi verip, 
imzalı onay kâğıdı istiyoruz. Hepimizin 
birbirine karşı yerine getirmesi 
gereken sorumluluklar var. Öğrencinin 
ebeveynlerine ve kaldığı yurda, bizim 
öğrencilerimize ve velilerimize. l

Öğrencilerin de bizim de sorumluluğumuz büyük

Çanakkale’ye veda, 
İstanbul’a merhaba

bire içimi bir hüzün ve yalnızlık kapladı. 
Odada tek başımaydım, rahat rahat 
ağladım. Ağlamak iyi gelir, rahatlatır 
derler ya sanırım ben de de aynı etkiyi 
yaptı. 

Bu iki ayda yurda öyle alıştım ki, sanki 
Çanakkale’de hiç yaşamamış gibiyim. 
Şu an dört kişilik odada kalıyorum, 

ne oda arkadaşlarımı kırmaya ne de 
kendimden ödün vermeye pek niyetim 
yok. Yurt kurallarla yaşanması gereken 
bir yer, uyumlu olduğunuz sürece 
sorun yaşanması çok da olası değil. 
Tek çocukların sürekli duyduğu kardeş 
özlemini de burada gidereceğimi 
düşünüyorum. l
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Başarı bir kez yakalandı mı, insanı 
hantallaştırıp onu yeni bir riske 
atılmaktan alıkoyabilir. Bu savı 

pek çok insan doğrulayabilir, ama 

Sema Kutlu asla. Çocukluk hayallerini 
gerçekleştirebilmek için garantili 
bir işi bir çırpıda silip atan Sema 
Kutlu’nun hayali de pek alıştığımız 
türden değil. O çocukluk bakışlarını 
kasaplık ve restoran işletmeciliğine 
dikmiş, anlaşılan orada da bırakmış. 

Kadından kasap 
olur mu demeyin
Bazı meslekler vardır, tek bir cinsiyete yapışır kalır. Bu anlayışı 
yıkan, başarılı kadınlardan biri de Sema Kutlu; çünkü o bir 
kasap. Kulağa tuhaf gelse de işini büyütüp Ataşehir’de sekiz 
yıldır şarküteri ve restoran işletmeciliği de yapan Kutlu, 
“yeri geliyor takıyorum eldivenleri, boneyi; kıyma da 
çekiyorum, sucuk da dolduruyorum” diyor. 

Ataşehir’deki dükkânında bir yandan 
elleri ile hazırladığı köfteleri servis 
ederken bir yandan da çocuğunu 
büyüten Kutlu’dan hem hikâyesini 
hem de işinin inceliklerini dinliyoruz:

Yeni dönem mesleklerden olan 
kasap-restoran işletmeciliği yapmak 
nasıl aklınıza geldi?

1978 İstanbul doğumluyum. Yıllarca 
su sektöründe satış departmanında 
çalıştım. Restoranlara su satmak için 
gittiğimde hep heveslenirdim. Burası 
benim olsa etin şurasını kullanırım, 
şöyle servis yaparım, diye hayaller 
kurardım. Tabii bu zamanda kendi 
işini yapmak fazlasıyla lüks ama, 
ailem sağ olsun her daim destek oldu 
ve sekiz yıldır hem et satışı hem de 
restoranımla müşterilerime hizmet 
veriyorum. 

Sektörler arasındaki geçiş büyük 
cesaret gerektiriyor olmalı…

Biz beş kardeşiz, bir erkek dört kız… 
Et ve işletme bizim ailenin neredeyse 

LEYLA ÖZ

Fotoğraflar: ÇAĞLA GÜRSOY
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tüm bireylerinin kanında var. Babam 
kulüp işletirdi, çocukluğumuzda 
okuldan çıktıktan sonra her gün yanına 
gitmek hoşumuza giderdi. Kulübün 
mutfağında büyüdüm, diyebilirim. 
Bu durum Bingöllü olmanın getirdiği 
et sevgisi ile birleşince cesaret 
konusunda pek de sıkıntı yaşamadım. 
Su satışından döndüğüm bir gün 
ağabeyim aradı, küçük ama sevimli bir 
dükkân bulduğunu söyledi. Dükkânı 
gördüğüm anda hayatımın artık 
değişeceğini anlamıştım.

Kadınlar evde mutfağı kimseye 
bırakmasalar da hem şarküteri hem de 
et pişirme hususunda erkeklerin daha 
başarılı olduğu söylenir. Başarısız 
olabilme ihtimaliniz sizi korkutmadı 
mı? 

Evet, öyle bir düşünce maalesef 
var. Ama et de her iş gibi layığı ile 
sevildiğinde kadınlar tarafından da 
yapılacak bir iş. Benim insan ilişkilerim 
iyidir. O konudan yana hiçbir 
çekincem yok. Kuzunun ne zamanda 
neresi lezzetli, hangisinin kokusu 
müşteriyi rahatsız eder, yemekte ya 
da köftede kullanılacak kıyma nasıl 
olmalı gibi pek çok konuda erkeklerle 
yarışacak kadar da iddialıyım. Ben 
burada hem kasaya bakıyorum hem 
müşterilerle ilgileniyorum, garson 
arkadaşlarıma yardım ediyorum 
hem de şarküteriye giriyorum. Yeri 
geliyor takıyorum eldivenleri, boneyi; 
kıyma da çekiyorum, sucuk da 
dolduruyorum.  

Hayvancılık ülkemizde neredeyse 
bitmiş durumda. Bu sebeple fiyatı 
oldukça artan etin, vatandaşın 
tenceresine uzun zamandır 
girmediğini söylersek, yalan olmaz. 
Peki, bu durum sizleri nasıl etkiliyor?

Bugün pirzolanın kilosu 128 lira… 
Bazı müşteriler “ben başka bir yerden 
bunu 85 liraya alıyorum” diyor. Hemen 
et faturalarımı çıkarıp gösteriyorum. 
Bana kafes halinde gelen pirzolanın 
kilosu 96 lira ve temizlenmemiş halde. 
Bizler de hem vatandaş hem de kendi 
sektörümüz için üzülüyoruz, ama bu 
konudaki yanlış politikaların faturası 

Annem okuma yazması 
olmadığı halde 35 

sene Haydarpaşa Numune 
Hastanesi’nde kantin 
işletmeciliği yaptı. Çok 
akıllıydı, bu eksikliğini 
zekâsı ile kapatmayı 
başardı, ama hesap 
konusunda zaman 
zaman bizlere ihtiyaç 
duyuyordu. O yüzden 
sabahları okuldan önce 
annemle gidip kantini, 
daha doğrusu kasayı 
açardık. Okul dönüşü de 
yardıma giderdik. Sanırım 
işletmecilik o zamanlarda 
kanıma işlemiş. Bugün 
bu işi yapıyorsam, 
müşterilerim “Sema’nın 
eti güvenlidir” diyorsa, 
bu annem ve babam 
sayesinde olmuştur. l

her zaman halka kesiliyor. Ucuza da 
et bulmak mümkün ama güvenilir mi 
tartışılır. Ben her zaman tezgâhıma 
kendi çocuklarıma yedireceğim ürünü 
koymayı tercih ediyorum. 

KÖFTE ETTEN UCUZ
  
Vatandaş eti lezzetine göre mi, 

yoksa fiyatına göre mi tercih ediyor?
Aslında fiyat öne çıkıyor diyebilirim. 

Mesela köftenin kilosu 49,5 lira, 
kıymanın ise 52... Sanırım bu sebeple 
en fazla köfte satışımız oluyor. İnsanlar 
hem ucuz hem de güvenilir olsun 
istiyor. Haksız da sayılmazlar. Bazı 
müşterilerimiz de var ki antrikottan 
kuşbaşı istiyor. Yazık, hâlbuki 
antrikotun kilosu 83 lira, dana kuşbaşı 
ise 56… Ben para kazanacağım diye 83 
liranın tencerede küçük küçük eriyip 
gitmesine razı gelemiyorum, “dana 
kuşbaşı verelim” diyorum ama fazla 

da ısrarcı olamıyorum. Hem ceplerine, 
hem de ete acıyorum. 

Bu gibi durumlarda müşterinin 
yararına ufak “yalan”lar söylediğiniz 
oluyor mu?

Bazı müşteriler gelir gelmez 
“köftede kuzu eti var mı” diye sorar. 
O an anlarım ki kuzu sevmiyor ve var 
dersem yemeyecek. Risk alıyorum 
ve “yok” diyorum; çünkü gerçekten 
köfteyi kuzu etiyle de usulünce 
yaparsanız köfte kokmaz. Tabii 
bu kuzunun da cinsine fazlasıyla 
bağlı… 12-13 kiloluk Trakya kuzusu 
lezzetinden parmaklarınızı yedirir. 24 
adet pirzolası yaklaşık bir kilogram 
gelen bu kuzu biraz büyürse hem 
kokusu olur hem de yağ oranı artar. 

Lezzetli bir köftenin sırrı kıymadan 
mı geçer?

Yüzde 80’i kıymadandır, diyebiliriz. 
Bazı müşteriler köfte için kıyma istiyor 
“yağsız olsun lütfen” diyorlar. ➦

Annem ve babam sağolsun
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➥ Dayanamayıp “yağsız kıymanın 
köftesi lezzetli olmaz” diyorum, 
ama diretiyorlar. Fazla da müdahale 
edemiyoruz. Ya da “kuzu eti kokuyor 
sadece dana etinden kıyma çekin” 
diyen de oluyor. Kuzunun lezzeti 
ayrı, dananın ayrı… Dolayısıyla 
bize bıraksalar ben onlara kuzu, 
dana karışık lezzetli bir köftelik 
kıyma hazırlarım ama müşteriye 
fazla müdahale edince yanlış 
anlaşılabiliyoruz. “Yağını koydu, 
fiyattan kaçtı” diyen de oluyor, 
“elinde kalan eti koydu” diyen de…

Madem en fazla köfte tercih 
ediliyor, öyleyse iyi bir köftenin püf 
noktası nedir?

Tabii ki kıyma, ama baharatı, 
kıvamı, pişirme tekniği de en az 
onun kadar önemli. Ben köftenin 
içine sarımsak koymuyorum. 
Genellikle etin kokusunu bastırmak 
için yapılan bir yöntemdir bu. Her 
zaman kuzu ve dana etini karışık 
kullanırım. Baharatlarına ilave olarak 
da köfte harcımın içine mutlaka süt 
ilave ederim. Süt, köftenin yumuşak 
olmasını sağlar. Tabii biz günde 
70-80 kilogram köfte yaptığımız için, 

ölçüleri tam olarak vermem mümkün 
değil.

Kadın olarak yaşamanın bile zor 
olduğu ülkemizde, başarılı olmak 
işin zorluklarını bertaraf ediyor mu?

Benim açımdan oldukça keyifli bir 
iş, tabii zorlukları da yok diyemem, 
neticede yanımda 11 kişi çalışıyor 
ve hepsinin ayrı sorumluluğu var. 
Su firmasında bölge müdürlüğü 
yaptığım sırada işten ayrılmak 
istediğimi patronumuza bildirmek 
üzere yanına gittiğimde beni 
caydırmak için “bu iş öyle 
dışarıdan görüldüğü kadar kolay 
değil, elektriği, suyu, çalışanları… 
Yapamazsın, başaramazsın” 
demişti. Ama ben yılmadım, 
haftanın yedi günü, yaklaşık 15-16 
saat çalıştım, hâlâ da çalışıyorum. 
Bazen başka işler için dışarı çıkmam 
gerekiyor ama aklım hep dükkânda 
oluyor, bir aksilik oldu mu, müşteri 
beni sordu mu, diye düşünüp 
duruyorum. Müşteriler ise özellikle 
kadınların olduğu yerlerin hijyen 
açısından daha güvenilir olduğunu 
düşünüyor. Bu da benim için büyük 
bir avantaj. l

İkinci oğluma hamileydim, 
geceden ertesi günün 

köftesini yaptım ki sabaha 
kadar dinlensin. Ortalığı 
toparladım. O sırada birden 
doğum sancım tuttu. Apar 
topar hastaneye gittik ve 
küçük oğlumu kucağıma 
aldım. İşe en erken nasıl 
başlayabilirim derken 
dükkândaki arka oda aklıma 
geldi. Orayı oğluma uygun 
hale getirdik. Şimdi o da 
benim gibi etlerin içinde, 
dükkânda büyüyor. l
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Günümüzde teknolojinin 
gelişimiyle birlikte 
“elektromanyetik dalga, 

elektromanyetik alan” gibi kavramlarla 
da çok sık karşılaşır olduk. Çünkü 
günlük yaşantımızda ne kadar 
sık ve uzun süreli kullandığımızın 
farkına bile varmadığımız elektronik 

cihazlar elektromanyetik alan 
yaratıyor. Elektromanyetik dalgaların 
gücü ise, ister yüksek, ister düşük 
olsun, insan vücudunda olumsuz 
etkiler yaratıyor. Cep telefonları, 
bilgisayarlar, mikrodalga fırınlar, çanak 
antenler, televizyon ve radyolar, 
evde ve işyerlerinde kullandığımız 
elektrikli cihazlar… Hepsi hayatımızı 
kolaylaştırırken sağlığımızı tehdit 
ediyor.  
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Radyasyonun 
farkında mısınız?
Teknoloji hayatlarımızı kolaylaştırıyor, ama farkına varmadan 
sağlığımızla oynuyor. Çünkü elektromanyetik dalgalara maruz 
kaldığımızı gözle göremiyor, sonuçlarını anında hissedemiyoruz. 
Ataşehir Belediyesi’nin okullarda düzenlediği  “Elektromanyetik 
Radyasyon Kirliliği” seminerlerini veren Prof. Dr. Osman Çerezci 
radyasyon yayan cihazların bir metre uzağından geçmemizi öneriyor. 

ÇAĞLA GÜRSOY Peki, elektromanyetik kirliliğe 
karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz? 
Elektromanyetik kirliliğe dair 
tüm soruların yanıtını Ataşehir 
Belediyesi’nin “Elektromanyetik 
Radyasyon Kirliliği” konusunda 
farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek 
için okullarda düzenlediği 
seminerlerde arıyoruz. Sakarya 
Üniversitesi, Elektromanyetik 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(SESAM) Müdürü Prof. Dr. Osman 
Çerezci’nin anlatımıyla öğrenciler konu 
hakkında bilgilenirken, katılımın fazla 
olması çevreye duyarlı bir kuşağın 
yetiştiğini de belgeliyor. Biz de Prof. 
Dr. Çerezci’den aldığımız bilgileri 
sizinle paylaşıyoruz: 

Elektromanyetik nedir? 
Elektriksel bir cihazın 

çalışması sonucu çevreye yayılan 
elektromanyetik radyasyon, elektrik 
alan ve manyetik alan olarak iki 
kavramı oluşturuyor. Bunlar bir 
elektrikli cihaz çalıştığında mutlaka 
çevreye yayılan fiziksel enerjidir. 
Bazen manyetik alan insan sağlığına 
zarar verir, bazen de elektriksel alan. 
İkisi de elektromanyetik radyasyondur.

Elektromanyetik kirlilik nedir, biz 
bunu nasıl algılarız?

Su kirlendiği zaman içmiyoruz, 
kirli hava da dışarı çıkmamaya veya 
maske takarak özen gösterip kendimizi 
korumaya çalışıyoruz. Neden? 



Çünkü duyularımız bu kirlilikleri fark 
ediyor. Elektromanyetik kirlilik ise 
duyularımızla fark edemediğimiz ne 
tadını ne kokusunu alabildiğimiz büyük 
bir tehlike. İnsanlarda farkındalık 
oluşturmak da bu nedenle çok önemli.  

Peki, bundan cihazlar mı sorumlu, 
yoksa cihazların nasıl kullanılması 
gerektiğini bilmeyen bizler mi? 

Cihazları kendi ellerimizle 
marketlerden, mağazalardan satın alıp 
bir bedel ödüyoruz. Ama asıl ödenen 
önemli bir bedeli görmüyoruz; 
sağlığımızı. Bu nedenle elektronik 
cihazlar hiç de masum değil. Mesela, 
cep telefonlarının frekanslarındaki 
elektromanyetik bir dalgadır ve 
bunlar 2B sınıfı kanserojendir. Belli bir 
süre kullanıldığında sağlık sorunları 
peşinden gelecektir. Cep telefonu 
radyasyonu da sigara dumanı gibidir, 
onun için diyoruz ki sigara dumanı 
ne kadar zararlıysa cep telefonu 
radyasyonu da o kadar zararlıdır.

Ama artık bu cihazlar olmadan 
yaşamımızı sürdüremez haldeyiz. 
Kendimizi nasıl koruyabiliriz? 

Bu sorunun yanıtını cihazlar 
üzerinden vermek daha doğru olur. 
Ne kadar kaliteli bir mikro dalga 
fırın kullanırsak kullanalım, mutlaka 
elektromanyetik sızıntı yaşanır. 
Özellikle fırının ön tarafındaki 
kapak kısmından arkasındaki kablo 
giriş çıkış kısımlarına kadar ciddi 
bir şekilde sızıntı söz konusudur. 
Onun için mikro dalga fırın çalışırken 
mutlaka bir metre uzağında durulmalı 
ve mikro dalga fırını kapattıktan 
sonra kapağı açılmalı. Saç kurutma 
makinesi de bir manyetik dalga 
yayar. Bunun için mümkün olduğu 
kadar az kullanmanızı öneriyorum. 
Kullanmayın diyemiyorum, ama 
mecbur olmadıkça kullanmayın. 
Çünkü makineyi vücudunuzun en 
hassas bölgelerine, beyninize çok 
yakın tutuyorsunuz.

Peki, ya bilgisayarlarımız, onların 
yaydığı elektromanyetik dalgalarla 
nasıl başa çıkabiliriz?

Öncelikle dizüstü bilgisayarlardan 
uzak durulmalı, daha doğrusu masaya 
konularak çalışılmalı. Masaüstü 
bilgisayarlarda da en yakın mesafe 
20-25 santim olmalı. Çünkü baş 
ağrısı huzursuzluk ve sinirlilik gibi 
sağlık sorunlarının asıl nedeni 
elektromanyetik dalgalara bağlı olabilir.

Bunlar yeterli mi, başka hangi 
önlemleri almalıyız?

Nerede elektromanyetik 
radyasyon yayan bir cihaz varsa 
yakınından gereksiz yere geçmeyin ve 
civarında beklemeyin. Eğer geçmek 
durumundaysanız bir metrelik 
mesafeyi her zaman koruyun. En 
önemlisi de teknolojinin kölesi 
olmamalı ve bilinçli bir tüketici 
olmalıyız. Her şeye olduğu gibi 
elektromanyetik kirliliğe de bilinçli ve 
temkinli yaklaşmalıyız. l

Prof. Dr. Osman Çerezci’yi Dilek 
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri ilgiyle dinledi.
Fotoğraflar: ÇAĞLA GÜRSOY



Resimle uzaktan ya da yakından 
ilgili kime sorarsanız sorun Van 
Gogh’u “kulağını kesen ressam” 

olarak tanımlayacaktır. O kesik kulağın 
altında yatan hikâyeyi de sormaya 
kalkarsanız eğer, karşınızda koskoca 
bir sessizlik bulursunuz büyük ihtimal. 
Çünkü Van Gogh arkasında en çok 
soru bırakan ressam ve ölümünün 
üzerinden tam 128 yıl geçmesine 
rağmen bilim ve sanat dünyası hâlâ bu 
soruların yanıtlarını arıyor. 

29 Aralık’ta gösterime girecek Loving 
Vincent/ Vincent’i Sevmek filmi bu 
sorulara bir yanıt veriyor mu henüz 

bilmiyoruz, ama İngiltere-Polonya 
ortak yapımı filmi izlememiz için pek 
çok nedenimiz var. Bu nedenlerden 
ilki bir animasyon film olması, 
diğeri ressamların tablolarından ya 
da onunla aynı anlayışta yapılan 
yağlıboya eserlerden oluşması. Film 
için dünyanın dört bir yanından yüzün 
üzerinde ressamın, 65 bin resim 
yapmasını da göz ardı etmemeli. 

Dahası Van Gogh hakkında en çok, 
uzun ve kısa metrajlı film yapılan, 
belgesel çekilen ressam. Vincente 
Minnelli’nin çektiği “Ölmeyen 
İnsanlar”, diğer ismiyle “Yaşama 
Tutkusu” sanatçıyı en iyi anlatan film 
olarak gösteriliyor. İnternetten ulaşıp 
izleyebileceğiniz 1956 yapımı filmde 
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İnsan bedeni ve aklının 
acıya ne kadar dayanıklı 
olabileceğini gösteren, bu 
acıya rağmen yaşam tutkusunu 
yitirmeyen belki de tek ressam 
Vincent Van Gogh. Sanatçının 
hayatını ve gizemli ölümünü 
anlatan animasyon film 
“Vincent’i Sevmek” bu ayın 
sonunda gösterime giriyor. 
Orijinal ismiyle “Loving 
Vincent” sadece resimle 
ilgilenenlerin değil, hayata 
dair soruları olanların da 
kaçırmamaları gereken bir film. 

NİHAL BOYACIOĞLU

Sarıya 
tutkun 
bir kızıl: 
Van 
Gogh
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Van Gogh’u Kirk Douglas, arkadaşı, 
döneminin ressamlarından Gaugin’i 
ise Anthony Quinn canlandırıyor. 
Rollerinin Douglas’a Altın Küre’de “En 
iyi erkek oyuncu”, Quinn’e ise Oscar’da 
“En iyi yardımcı erkek oyuncu” 
ödülünü kazandırdığını hatırlatmakta 
da fayda var. 

Van Gogh derken bugün için 
dünyanın en pahalı on ressamından 
birinden söz ediyoruz. Oysa yaşarken 
akıl ve beden sağlığını zorlayacak 
kadar ağır bir yoksulluğun içindeydi, 
ancak kardeşinin gönderdiği paralarla 
boya, fırça, tuval alabiliyordu ve 
ölmeden sadece tek bir resmi 
satılabilmişti. Şimdi filme ve 
sanatçının bugün nasıl önem ve değer 
kazandığına dair cümlelerimize ara 
verip, biyografisinin köşe taşlarına 
şöyle bir dokunalım: 

BAŞKASININ YERİNE YAŞAMAK

Vincent Van Gogh 30 Mart 1853’e 
Hollanda’da doğdu. Babası köy 
papazıydı. 12 yaşına geldiğinde 
eğitimini bıraktı, çünkü her şeyi ağır 
kavrıyordu. İhtimal bu ağır kavrayışın 
altında kendisinden önce doğan ve 
doğum sırasında ölen abisinin adını 
taşıması yatıyordu. Yani kendi hayatını 
değil, başkasının, ölen abisinin hayatını 
yaşıyordu. Babasının despotluğu, 
annesinin sessizliği sevildiğini 
hissettirmekten uzaktı. Bir tek kardeşi 
Theo onun yavaşlığının altındaki 

derinliği görüyor, hem sevgisini 
esirgemiyor hem de hayranlıkla onu 
izliyordu. 

16 yaşında galerilerde çalışmaya 
başladı, ancak hiçbirinde uzun soluklu 
çalışamadı, çünkü hâlâ ne yapmak, 
kendine nasıl bir hayat kurmak 
istediğini bilmiyordu. İlahiyat dersleri 
alıp papaz olmak üzere yola çıktı, 
ama hitabet gücünün olmayışı burada 
da ileri adımlar atmasını engelledi. 
Sonunda Borinage maden bölgesine 
gönderildi. İşçiler yeni papazlarını ilgiyle 
dinliyorlardı, ama gerçekleri papazın 
anlattıklarından daha ağırdı. Bir gün 
madene de indi ve işçilerin koşullarına 
tanıklık etti. Artık kendisinden 
beklenilen vaazları vermiyor, sadece 
elinden geldiğince onlara yardım 
ediyor, resimlerini yapıyordu. Üstleri 
yaşantısıyla giderek daha fazla işçilere 
benzeyen Van Gogh’u kiliseyi “iyi” 
temsil etmemekle itham ediyordu. 
İşçiler içinse bir deliydi. Theo gelip onu 
alıncaya kadar hasta ve yoksul yaşadığı 
bu madenci kasabasında büyük hayal 
kırıklığını da tadacak, âşık olduğu kız 
tarafından reddedilecekti. Sonrasında 
da ilgilendiği bütün kadınlar tarafından 
reddedilen Van Gogh bir süre Christine 
isimli bir fahişe ile yaşasa da bu kez 
ailesinin tepkilerine göğüs germek 
zorunda kaldı. 

Babasının ölümünden sonra kardeşi 
Theo’nun çağrısıyla gittiği Paris’te, yine 
kardeşinin yönlendirmesiyle ressam 

Cormon’un atölyesinde çalışmaya 
başladı, Lautrec, Gauguin, Degas, 
Pissaro gibi empresyonist ressamlarla 
tanıştı. Van Gogh’u bu ressamlardan 
ayıran orta sınıfın aksine, çalışanların, 
çalışırken resmini yapmasıydı. 
Onun insanları yoksullar, sadece 
patatesle beslenenlerdi. Yazın tarlada 
çalışanları kışın dokumacıları tuvaline 
aktarıyordu. “Bende gerçekten, 
etiketli, disiplinli insanlarla geçinme 
yeteneği yok” diyordu “Öte yandan 
fakir, sıradan halkla geçiniyorum. Bir 
yandan kaybederken diğer taraftan 
kazanıyorum.” 

SARININ KEŞFİ

Paris Van Gogh’un resmini değiştirdi, 
renklerini ve tekniğini geliştirdi, ama iki 
yıl sonra yine doğaya, bu kez Güney 
Fransa’ya, Arles’e taşındı. Renkleri artık 
daha coşkuluydu, ama yalnızlık peşini 
bırakmıyordu. Gauguin’i Arles’teki 
“Sarı Evi”ne davet etti, birlikte resim 
yapmaları için. Bir isteği de Arles’teki 
evini sanatçılar için bir komün haline 
getirmekti. Gauguin’le kaçınılmaz 
olarak başlayan çatışmalar, güneşin 
altında çalışmaktan yorgun düşen Van 
Gogh’un sinirlerini daha da bozdu. 
Halüsinasyonlar, sara nöbetine benzer 
krizler peşini bırakmıyordu. Gauguin’le 
yaptığı bir tartışma sonucu kulağını 
keserek bir gazeteye sardı ve o sıralar 
hayatında olan genelevde çalışan ➦

Van Gogh 
ölmeden 
önce “Kırmızı 
Üzüm Bağı” 
resminin 
satıldığını 
öğrenmişti...



en verimli çalışmaları son iki yılına 
aitti. Ölümünden sonra resimleri 
değer kazandı, sergilenmeye başladı. 
Aradan geçen yıllar hem kendisinin 
hem resminin değerini daha da arttırdı. 
Bugün değeri 149,4 milyon dolar 
olan Dr. Gachet portresi 1990’da 82,5 
milyon dolara satıldığında dünyanın 
en pahalı tablonu olarak gösterildi. 
Eseri alan Japon işadamı Saito 
öldükten sonra resmin kendisiyle 
birlikte yakılmasını istedi. Neyse ki 
sonra bu isteğinden vazgeçti. Bugün, 
Saito gibi Van Gogh tutkunlarının 

sayısı oldukça çok. Hakkında en çok 
film çekilmesi bir yana, araştırmalara 
en çok konu edinilen ressam o. Tablo 
hırsızlarının dişini de en çok onun 
eserleri kamaştırıyor, 2002’de çalınan 
iki tablosu FBI’ın en önemli 10 sanat 
soygunu listesinde yer alıyor. Adını 
taşıyan Amsterdam’daki müzenin 
ziyaretçisi ise hiç eksik olmuyor. Dahası 
ünlü resimlerinden “Yatak Odası” 
Hollanda’nın Kuzey Brabant kentinde 
birebir canlandırıldı, odada kalanların 
yorumu ise “Sanki tablonun içindeyim” 
oluyor. l
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29 Aralık’ta gösterime girecek, 
Dorota Kobiela ve Hugh Welchman 
yönetmenliğindeki animasyon filmin 
oyuncuları Douglas Booth, Chris 
O’Dowd ve Saoirse Ronan. Eğer Van 
Gogh sizin de ilginizi çekiyorsa 1956 
yapımı Vincente Minnelli’nin “Ölmeyen 
İnsanlar/ Yaşam Tutkusu” dışında şu 
filmleri de izleyebilirsiniz: 

Vincent&Teo: 1990 yapımı filmin 
yönetmeni Robert Altman. Oyuncular, 
Tim Roth, Paul Rhys, Adrian Brine, 
Jean-François Perrier. Film, Van 
Gogh’un kardeşiyle olan ilişkisi üzerine 
kurulu film, hayatına ve sanatına da bu 
ilişki üzerinden bakıyor.  

Van Gogh: 1991 yapımı Fransız filminin 
yönetmeni Maurice Pialat, oyuncuları 

ise Jacques Dutronc, Andre Bernot, J.M. 
Bourget, P. Revedy. Film Van Gogh’un 
bir tren yolculuğunu, bu yolculuk 
sonucu ulaştığı köyü ve bu köyde girdiği 
akıl hastanesindeki günlerini anlatıyor. 

Van Gogh’un Gözleri: 2005 yapımı 
Alexander Barnett imzalı filmde, Diana 
Agostini, John Alexander, 

Alexander Barnett rol alıyor. Film 
sanatçının yaşamı kadar resimleri, 
özellikle de renkleri kullanımına 
odaklanıyor. 

Ayrıca internette kısa bir gezintiyle 
Van Gogh hakkında çekilmiş kısa film 
ve belgesellere de ulaşabilirsiniz. 
Belgesellerden BBC yapımı, 2010 
tarihli, Benedict Cumberbahtch’in 
Van Gogh’u (solda) canlandırdığı 
filmi kaçırmamanızı öneririz. Ferit 
Edgü’nün Van Gogh’un 100. ölüm 
yıldönümü nedeniyle Hollanda’da 
açılan iki sergiye dayanarak kaleme 
aldığı “Van Gogh Yüzyıl Sonra” ile 
Hakan Gerçek’in tek kişilik oyunu 
“Van Gogh” da ressam hakkındaki 
merakınızı giderebilir. l

VAN GOGH FİLMLERİ

➥ kadına gönderdi. Kimilerine göre 
kulağını kesmesinin nedeni Gauguin 
değil, bütün bakımını üstlenen, resim 
malzemelerini sağlayan kardeşi 
Theo’nun evlenmesiydi. Kardeşinin 
artık kendisiyle ilgilenmeyeceğini 
düşünüyordu, ama Theo doğan 
çocuğuna Vincent adını vererek abisine 
bağlılığını bir kez daha kanıtladı.

Krizlerle artık başa çıkamıyordu 
Van Gogh, kendi isteğiyle Arles 
yakınlarındaki Saint-Remy akıl 
hastanesine yattı. Bir yılda 150’nin 
üzerinde resim yaptığı hastanede 
renkleri daha da canlandı. Sanki 
hastalığı resimlerini daha coşturuyor, 
onca karamsarlığına rağmen renkleriyle 
tablolarına bakacak gözlere neşe 
aşılıyordu. Çıktığında doktoru da Theo 
da iyileştiğini düşünüyorlardı, ama 
kısa bir süre sonra Auvers’te tarlada 
resim yaparken kendini silahla vurdu. 
İki gün sonra 29 Temmuz 1890’da 
öldü. Ölmeden önce “Kırmızı Üzüm 
Bağı” resminin satıldığını öğrenmişti. 
Theo da hayranlıkla bağlı olduğunu 
abisinden altı ay sonra yaşamını yitirdi, 
Auverst’e yan yana gömüldüler.  

37 yıllık yaşamının son on yılında 
iki bine yakın resim yapan sanatçının 
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Pınar Demirel sessizce, 
derinden yol alan bir 
müzisyen. Yıllardır müzik 
yapmasına rağmen ismini şu 
sıralar internet üzerinden 
yayınlanan “Gitmeseydin ya” 
şarkısıyla duyuran Demirel kendini 
sadece müzikle değil, kaleme 
aldığı metinlerle de ifade 
etmeye çalışıyor. Sanatçının 
yeni şarkısı bu ay yine internet 
üzerinden yayınlanacak, adı: 
“…bir an bir yabancıya”.



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 51Sayı: 18 Tarih: 25 Kasım-25 Aralık 2017

“Adım Pınar Demirel, 42 yaşında, iki 
çocuk annesi ve müzisyenim.” 

Hikâye işte bu cümleyle başlıyor, 
sonra kelimeler çıplak, haşin, bir o 
kadar kırılgan sökün ediyor: 

“…Yıllar önce bir Albatros belgeseli 
izlemiştim. Albatros’un o ilk uçuş 
denemesini hiç unutmayacağım. 
Albatros bir yamaçtadır. Kanatlarını 
açar ve dengeli bir şekilde yamaca 
doğru koşmaya başlar. Kanat açıklığı 
yaklaşık dört metredir ve doğanın en 
büyük kuşudur. Dengelidir. Kendini 
uçurumdan aşağıya bırakır. İlktir bu 
uçuşu, rüzgârı henüz bilmez, nasıl 
yakalayacağını. Güvenle bırakır kendini. 
Her şey saniyeler içinde değişir, gelişir. 
Albatros uçmak zorundadır, çünkü bu 
onun doğasıdır. En zoru ‘denge’ ise her 
şey… Albatros oldum ben de, bıraktım. 
Geçmişimi bıraktım. Korkularımı, 
kaygılarımı ve endişelerimi. Güvenmeye 
başladım. Güvenmek zorundaydım… 
Uzun sürdü güvenebilmem. Yeniden 
nefes aldım. Kalbim yeniden coşku ve 
heyecanla doldu. Rüzgâr oldu, taşıdı 
beni. Yeniden nefes aldım. Kalbim 
yeniden coşku ve heyecanla doldu. 

… Ben umudumu yitirdiğim, pes 
ettiğim, ağladığım o yalnız geceleri hiç 
unutmayacağım. Düştüğüm o kuyuyu, 
‘Bir insan daha ne kadar düşebilir 
ki?’, diye sorguladığım, vücudumun 
her santimetrekaresinin ağrıdığı, 
paramparça olmuş o ruh halini, 
çaresizliğin nefesini nasıl unuturum 
ben. Ama soru, ‘O kuyuda kalıp 
ruhunun çürümesini beklemek mi, 
yoksa bir çıkış aramak mı?’

… Kader çarkı dönüyor, karma 

yanıyor… Küllerimizden yeniden 
doğmanın vakti geldi. Bu benim 
değişimim!”

Pınar Demirel kendini işte bu sözlerle 
anlatıyor, şarkısını ise Youtube’da 
dinleyebilirsiniz. Bize düşense 
müzisyenin hikâyesinin ana hatlarını 
izlemek. İşte sorularımız ve Demirel’in 
yanıtları: 

Türkiye’de müzik dinleyicisi sizi 
“Gitmeseydin Ya” şarkısıyla tanıdı. 
Bu şarkı nasıl doğdu, nasıl bir hazırlık 
süreci yaşadınız?

Ben söz yazarı değilim, müzisyenim. 
Uzun süredir bir arayış içindeydim 
ve Melih Günel bana yazdığı sözleri 
verdiğinde, aralarından ilk bu sözleri 
seçtim, çünkü o dönem yaşadıklarıma 
tercüme oldular. Sözler içimdeki 
boşluğa bir damla gibi düştü ve müzik 
art arda bir nehir gibi akmaya başladı. O 
dönem yine bir müzisyen olan Şentürk 
Öztaş’la tanışmıştım. Yaptıklarıma 
birlikte baktık ve o çok daha farklı bir 
boyuta taşıdı. Çok denedik, bilhassa 
modülasyonlar, geçişler, final. Samimi 
bir şarkı çıkardığımızı düşünüyorum, 
çünkü her his gerçek ve içten. Arkamızda 
ne bir şirket var ne bir finansör. Üçü beşi 
denkleştirip imece usulü çalışıyoruz. 
Amacımız güzel ve samimi şarkılar 
üretmek. Dinleyiciden gelen geri 
dönüşler güzel, ama maddi destek 
olmayınca işler biraz uzun sürüyor. Zor 
bir iş başardığımızı düşünüyorum; ama 
güzel olan zaten zoru başarmak değil 
mi?

Şarkının hikâyesi nedir, neyi 
anlatıyor?

Şarkı bir İstanbul masalı, platonik 
bir aşk hikâyesi. İçinizde tuttuğun ve 
söylemeye cesaret edemediğin sözler, 
zamanla ağırlaşır, omuzlarına binen 

dayanılmaz duygular bir zaman sonra 
isyan, iç hesaplaşma, hüzün, umut, 
sessiz bir çığlık olup göğüs kafesini 
patlatır. Sonra ses olur, şarkı olur. Seni 
olgunlaştırır, terbiye eder, küllerinden 
yeniden doğurur, iyi ki yaşamışım bu 
acıyı, dersin. Bu şarkı da öyle. Şarkıyı 
bestelerken aklımda hep Ara Güler’in 
İstanbul’u vardı, siyah beyaz, nostaljik, 
melankolik. Ben İstanbul’a bir saygı 
duruşu içinde, onun karelerinden 
bakarım, onun karelerinden aşığım ve 
onun kareleriyle yaşarım.

Eğitimli bir müzisyensiniz. Nerede, 
nasıl bir eğitim aldınız, hangi müzik 
türlerinde kendinizi denediniz?

Ben Berlin’de önce klasik müzik, 
sonra müzikal eğitimi aldım. Daha 
sonra çalıştığım müzisyenlerin çoğu caz 
kökenliydi. Caz müzisyeni değilim, ama 
cazı çok severim çünkü en demokratik 
müzik türüdür. Doğaçlama üzerine 
kurulu bir müzik olduğu için beste 
yaparken çok yardımcı olmuştur bana. 

Cazı demokratik müzik türü olarak 
tanımlarken, kastınız nedir? 

Cazda her müzisyen, her birey eşittir. 
Klasik müzikteki gibi solist, eşlikçi ilişkisi 
yoktur. Ekip elemanları sololarıyla eşit 
bir şekilde ön plandadır ve her birinin 
doğaçlaması diğer bireyleri besler, 
doğaçlama üzerine kurulu bir sistem 
olduğu için ufku geniştir, sınır tanımaz. 
Caz özgürlükçü bir bakış açısına sahiptir, 
bir yaşam tarzıdır.

Caz müzisyeni değilim, dediniz, 
sizin müziğiniz, derdinizi en iyi dile 
getirdiğiniz müzik türü nedir? 

Tür belirlemeyi sevmiyorum, ama 
benim için beste yaparken ne önemli 
diye sorarsanız, ben sözden yola 
çıkarım. Sözler güçlüyse ve benim iç 
dünyamı, duygu durumumu ➦ 

HİKÂYEMİ DİNLEMEYE 
HAZIR MISINIZ?

BERAT GÜNÇIKAN



➥ yansıtıyorsa o zaman, onunla 
kendimi özdeşleştirebildiğim için, o 
eserin üzerine giderim. Müziğin sözleri 
desteklemesi lazım. 

Ülkemizde maalesef çoğu şarkıda 
prozodi sorunu yaşanıyor. Sözler 
müziğe uyarlanmaya çalışılıyor ve 
sıkıntı yaşanıyor. Eğitimli kulak bu 
sorunu hemen anlar. Prozodinin 
matematiği vardır. Biraz uğraşmak 
lazım. Bu konuda İtalyanlar ve 
Fransızlar çok iyi. Onlarda anlatım, söz 
ön planda, müzik sözü destekliyor. 
Ve sanki şarkı söylenmiyor, bir hikâye 
anlatılıyor. Hatta çok güzel bir sese 
ve tekniğe bile ihtiyaç yok, vurgu, 
ifade, yorum, biraz oyun yetiyor. Solist 
tamamen hikâyeyle bir bütün oluyor. 
İşte bu dinleyici etkiler. Ve dinleyici 
neyin samimi neyin samimiyetsiz 
olduğunu çok iyi ayırt edebilir. Bunu 
başarabildiğinde, işte o zaman iyi iş 
çıkarmışsındır. Bence ülkemizde en iyi 
örneği Bülent Ortaçgil, Fransa’da Leo 
Ferre, İtalya’da ise Lucio Dalla’dır.  

Müzikten uzak durduğunuz 
bir dönem var, bu dönemi nasıl 
tanımlıyorsunuz, bir demlenme mi 
yoksa bir kırgınlık hali mi?

Aslında müzikten uzun süre uzak 
durmadım, sadece göz önünde 
değildim. Bir stüdyoya ortak olmuştum 
ve işin mutfak bölümünde çalıştım ve 
bu arka plan, üretim bana büyük haz 

verdi. Rahattı, artı yetenekli ve ufku 
geniş insanlarla üretim yapmak beni 
çok geliştirdi. Tanınır kişi olmak, göz 
önünde olmak veya meşhur olmak gibi 
bir iddiam da hiç olmadı, maksat bir 
araya gelip güzel iş çıkarmak. Come 
together! (Bir arada olalım) Hepsi bu.

EVET, İDDİALIYIZ

Müziğin mutfağı size müziğe dair 
neler kattı? 

Mutfak dediğim stüdyo yıllarımdı. 
Programlar öğrendim, evde elektronik 
piyanomla kayıt yapmayı, üzerine 
istediğim herhangi enstrümanı 
eklemeyi, fikirlerimi yazmaktan ziyade 
bilgisayarda denemeyi ve kaydetmeyi. 
Film, belgesel ve reklam müzikleri 
yaptım o dönem. Bu tür kolaylıklarını 
gördüm, sentetik seslerle çalışmayı ve 
onları müziğime uygulamayı. Yalnız 
değildim, elektronik camiada yıllardır 
çalışmış arkadaşlarımla bir sinerji 
yarattık, çünkü ben klasik bir eğitimden 
geliyordum. Enteresandı ve bunu 
devam etmeyi çok istiyorum.

Fazıl Say’ın dört yıl önce 
yayınladığı İlk şarkılar albümünde 
yer alan şarkıları 20 yıl önce ilk siz 
yorumlamıştınız ve ne mutlu ki ben de 
o yorumlarınızı dinlemiştim. O şarkılar 
gün yüzüne çıkınca kırgınlık yaşadınız 
mı?

Hayır, sadece ilk başta biraz şaşırdım. 
Neden albümü benimle yapmadığı 
da soruldu, ama inanın ben de 
bilmiyorum. İlk Şarkılar dönemi benim 
için uzun bir süre önce kapandı. Artık 
yeni şeyler söylemek lazım…

Haklısınız, “Gitmeseydin Ya”yı hangi 
şarkılar izleyecek?

Bir aksaklık olmazsa ve planladığımız 
gibi her şey gelişirse önümüzdeki 
ay ikinci şarkımızı youtube da 
yayınlayacağız. Bu şarkının konusu 
aldatmak üzerine, söz/müzik ise Melih 
Günel’e ait. Akustik enstürmanlarla 
elektronik alt yapının bir sentezini 
yaratmak istiyoruz. Bizim için de yeni bir 
deneyim ve şimdiden çok heyecanlıyız. 
Düşündürücü sözlerle kaliteli pop müzik 
üretmek günümüz piyasasında biraz 
cesaret istiyor. Evet, iddialıyız. Anlayan 
anlayacak, ama elbette her türlü olumlu 
eleştiriye de açığız. 

Bundan sonrasına ilişkin 
planlarınızda neler var, müzikte 
ne yapmak istiyor, neyin hayalini 
kuruyorsunuz?

Projeler, hayaller çok ama başta da 
dediğim gibi maddi olarak arkanızda 
bir destek olmazsa işler uzun sürüyor 
maalesef. Sponsorumuzun olmasını 
çok isterdik, kalbi temiz, ufku geniş 
insanlarla güzel müzik yapmayı…  
Bence gerisi boş. l

https://youtu.be/oqVXnQcvVP4

Pınar Demirel 
için bir şarkıda 
önce söz geliyor, 
müziğin de o sözleri 
desteklemesi 
gerekiyor. 

Fotoğraflar: 
FATİH KURTULDU 
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Edebiyatsever bir aileden gelen 
Tuna Kiremitçi, lise yıllarında bir 
piyano başında keşfettiği müzik 

sevgisini “Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” 
albümüyle gidermeye çalışıyor. On 
farklı kadınla seslendirdiği on şarkısını 
13 Aralık’ta Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde Ataşehirlilerle paylaşacak 
olan Kiremitçi ile edebiyatı, romana 
neden küstüğünü ve en önemlisi de 
“mesleğim” dediği müziği konuştuk.

“Yolda Üç Kişi”, “Selanik’te 
Sonbahar”, “Kendi Seven Ağlamaz” 
ve daha pek çoğu… Size bu eserleri 
yazdıran edebi yönünüzü nasıl 
keşfettiniz?

Yazmayı seviyorum. Biraz rahmetli 
babamdan geçen bir şey. Kendisi 
gerçek bir edebiyatseverdi. Bize ondan 
hanlar-hamamlar değil, ama şiir ve 
edebiyat sevgisi kaldı. Esas mesleğim 
olan müzikten çeşitli nedenlerle uzak 
kaldığım dönemlerde yazı bana hep iyi 
gelmiştir. Yazmak en güzel düşünme 
biçimi bence. Şarkı yazarlığına da 
faydalı. 

Şair, yazar, hatta sinemacı Tuna 
Kiremitçi, “Galatasaray Lisesi 
yıllarında, kendimi bir piyano başında 
keşfettim” diyor. Peki, bu önemli 
keşfe yardımcı olan müzik, hayatınızın 
neresinde duruyor? 

Tam merkezinde… Hatta hayat 
müziğin üstünde duruyor desem 
yeridir. Kendimi gerçekten ifade 

Hayat 
tek bir 
sanat 
için bile 
kısa

DENİZ KARA
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edebildiğim sanat müzik. Bir şarkının 
ilk tohumunun rahme düşmesi, sonra 
yavaş yavaş şekillenmesi ve konserde 
müzikseverlerle beraber söylemek… Bu 
süreci deneyimlemek eşsiz bir şey. Bir 
çeşit kent ozanlığı. Zaten müzikte ozan 
geleneğine bağlıyım. Kızılok, Ortaçgil, 
Brel ve Dylan dinleyerek büyüdüm. Bir 
de tabii Âşık Veysel… Diğer yandan, 
MSGSÜ Sinema-TV Bölümü’nde 
öğretim görevlisiyim. Zaten mezunu 
olduğum okul, bu nedenle sinema ile 
ilişkim daha çok akademik düzeyde.  

Üretim yaparken farklı alanlarla 
uğraşmanın avantajlarını yaşıyor 
musunuz ya da biri, diğerini nasıl 
etkiliyor?

Açıkçası, kendimi önemli bir yazar 
olarak görmüyorum. Ama iyi bir 
edebiyatseverim. Özellikle Türk şiirini 
geçmişi ve bugünüyle iyi bilirim. Böyle 
olmasaydı yazdığım şarkı sözleri 
sıradan olurdu. Sinema eğitimi de 
hayat algıma çok şey katmıştır. Sanat 
ve toplum görüşümün şekillenmesini 
sağlamıştır. Ama sonuçta her şeyin 
harman olduğu yer müzik.

ROMAN YAZMAYI BIRAKTIM

En başından beri bu sanat dallarının 
tümünde de eserler vereceğim 
düşüncesiyle mi yola çıktınız, yoksa 
her biri zaman içinde mi yolunu buldu?

Ben hep müzik yapmak, şarkılar 
yazmak istedim. Üniversitede okurken 
de harçlığımı barlarda çalarak 
çıkarırdım. Ama müzikten uzak kaldığım 
zamanlar oldu. O sıralarda bazen 
merak bazen de mecburiyetten başka 
işlere de bulaştım. Tezgâhtarlıktan reji 
asistanlığına kadar çeşitli işler yaptım. 
İnsanın babası zengin olmayınca 
oluyor böyle şeyler. Ama günün 
sonunda pişman değilim. Yaşadığı her 
şey deneyim sağlıyor şarkı yazarına. 
Bende de deneyimden bol bir şey yok. 

“Yazmak istediğim konular bittiği 
için roman yazmayı bıraktım” 
diyorsunuz, ama hayat devam ediyor. 
Sizi etkileyen ya da heyecanlandıran 
bir olay veya duygu karşısında yine 
romanla aynı mesafede mi olacaksınız?

Şimdiye kadar pek 
çoğumuz yazar kimliği 
ile tanıdık Tuna 
Kiremitçi’yi, 
ta ki “Tuna Kiremitçi ve 
Arkadaşları” albümünü 
yapana kadar. Aynı anda 
birden fazla sanat dalı 
ile ilgilenen Kiremitçi, 
yazarlıktan müzisyenliğe 
geçişini yadırgayanlara 
inat, “ben, yazmayı 
seven bir müzisyenim” 
diyor. Kiremitçi, son 
albümü “Tuna Kiremitçi 
ve Arkadaşları”nda 
sesine ses katan 
sürpriz isimlerle 13 
Aralık’ta Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi’nde 
Ataşehirlilerle buluşuyor.

Kesinlikle evet. Romancılığı gerçek 
edebiyatçılara bırakmak en doğrusu.

Bu kararınızın arkasında duygusal 
nedenler mi var? 

Hayır, tamamen pratik sebepler 
söz konusu. Artık sadece kendi işimi 
yapmak istiyorum. Sonuçta hayat 
aslında tek bir sanat için bile kısa. 

Kitapları on dile çevrilen bir yazar 
olarak “yazmayı seven bir müzisyenim” 
diyorsunuz, ama son albümünüz “Tuna 
Kiremitçi ve Arkadaşları”na kadar daha 
çok kitaplarınızla ön planda olmanızı 
neye bağlıyorsunuz? 

Tembelliğime… Müziği ihmal 
ettiğim zamanlar oldu. Şimdi var 
gücümle çalışarak bunu telafi etmek 
derdindeyim. 

On kadın, on şarkı… Bu albümde 
size eşlik edenlerden oyuncu kimliği 
ile ön planda olan isimlerin dahi uyum 
ve duygu konusunda zorlanmadığı 
aşikâr… Bu seçimi neye göre yaptınız?

Hayranlık duyduğum kadınlarla 
şarkı söylemek istedim. Seslerine, 

duruşlarına, tarzlarına… Bir duyguyu 
paylaşıp beraber ifade edebileceğim, 
özel insanlar. Sahici, yalansız insanlar… 
Çünkü benim şarkılarım sahici ve 
yalansız olsunlar isterim. Evde tek 
başıma piyano ya da gitarla çalışırken 
gaipten Gonca Vuslateri’nin ya da Jehan 
Barbur’un sesini duyduğum oluyordu. 
Onlar da sağ olsunlar beni kırmayıp 
şarkılarıma eşlik ettiler. Hayatımın en 
özel sanatsal yolculuğuydu. Üstat 
Yıldız Tilbe’den de, 18 yaşındaki Sena 
Şener’den de çok şey öğrendim.

Hâlâ duygu barındıran şarkılar 
yapıyor olmak günümüzde zor değil 
mi? Nereden besleniyorsunuz?

Dediğim gibi, ozan geleneğine 
bağlıyım. Âşık Veysel’den farkımız 
şehirde yaşıyor oluşumuz. Sevgilimle 
çeşme başında değil metro çıkışında 
buluşuyorum. Ama aslında tek bir metro 
yolculuğunda bile insan onlarca farklı 
duygu durumuyla karşılaşabilir. Hem 
kendi içinde hem de vagondaki diğer 
insanlarda. Yeter ki bakmayı bilelim. l
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“Ahududu”, insanları huzura 
kavuşturmak ve yalnızlıklarından 
kurtarmak için bir formül arayışında 
olan iki kadının ve bu kadınların 
çevresindeki çılgın kişilerin öyküsünü 
anlatıyor. Joseph Kesselring’in 
“Arsenic and Old Lace” adlı eserinden 
uyarlanan oyun, bir yandan şiddeti 
ve adaleti sorgularken bir yandan da 
güldüren ve tek bir espri üzerinde 
yürüyebilen bir kara komedi. Oyun 
öncesi kuliste ziyaret ettiğimiz Suna 
Keskin ve Melek Baykal ile “Ahududu” 
ve tiyatro üzerine konuştuk. 

“Ahududu”da seyirciyi neler 
bekliyor?

Melek Baykal: İnsanları 

yalnızlıklarından kurtarmanın 
yolunu kendilerince bulan iki çatlak 
kadının hikâyesi bu… Mürşide ve 
Müşfike’ye göre yalnız insanları 
huzura kavuşturmak, karşı koyulamaz 
ahududu liköründen geçiyor. 
Oyunda bir yandan şiddet ve adalet 
sorgulanırken bir yandan da fazlası ile 
eğlenmek mümkün. 

“Ahududu” için bol kahkahalı bir 
oyun diyebilir miyiz?

Suna Keskin: Oyunumuz bir kara 
komedi. Seyircimiz bu konuda bilinçli, 
dolayısıyla oyuna eğlenmek amacıyla 
geliyor. Gerçekten de eğleniyor, 
böylece maksat hâsıl oluyor. 

Melek Baykal: Aslında tiyatro 

seyircisi ikiye ayrılıyor; biri gerçekten 
eğlenirken metinde yatan o alt 
mesajı da almak istiyor. Diğeri ise 
“kardeşim, eğer ben bir komediye 
geldiysem, hiçbir şey düşünmeden 
sadece gülmek istiyorum” diyor ki ben 
bunu yakın çevremde de fazlasıyla 
görüyorum. Zaten o kadar sıkıntılı 
bir atmosferde yaşıyoruz ki, bizler 
de seyirci ile buluştuğumuz bu iki 
buçuk saatlik süreçte onların stresten, 
sıkıntıdan uzaklaşıp, tiyatronun o 
tadına doyulmaz hazzı ile komediyi 
sonuna kadar hissetmelerini 
arzuluyoruz. 

Komedi oynamak bir oyucu için zor 
mudur?

Şerbet mi, yoksa zehir mi?

Tiyatrokare, yeni sezonda 
perdelerini kara komedi 
“Ahududu” ile açtı. Şiddetin 
ve adaletin kişilerin 
vicdanlarında farklı izler 
bırakmasını sorgulayan 
oyunda, Suna Keskin ve Melek 
Baykal’a, oyunu yorumlayan 
ve sahneye koyan Nedim 
Saban’ın yanı sıra Cem Güler, 
Halim Ercan, Bülent Seyran, 
Dicle Alkan, Birol Engeler 
ve Özgür Yetkinoğlu eşlik 
ediyor. Oyun Ataşehirlilerle 6 
Aralık’ta Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde buluşacak.

SİMAY GÖZENER

Ahududu

Suna Keskin, Melek Baykal ve 
Halim Ercan “Ahududu”da.
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Melek Baykal: Komedi yapmak 
zekâ gerektirir, hem çok keyifli hem 
de oldukça zordur. Zaten komik 
yazılan bir metni, şaklabanlık 
yaparak oynarsanız, seyirci bundan 
rahatsız olur. Komedi ciddiye alınıp, 
oynandığında anlamlı olur.

Suna Keskin: Ben de komediyi 
ciddiye alıp, belirli bir disiplin 
içerisinde oynamak gerektiğine 
inanıyorum. Melek’in de dediği 
gibi hiçbir zaman şaklabanlığa 
kaçmadan, o disiplinin dışına 
çıkmadan güldürünün kendiliğinden 
vücut bulması kanaatindeyim. 
Zaten tiyatroda seyircinin sahneyi 
yönlendirmek gibi bir becerisi de var.  
Öyle bir yerde, öyle bir duruma karşı 
reaksiyon veriyorlar ki ister istemez 
ona göre oynamaya başlıyoruz. 
Dolayısıyla provalar bitip de seyirci 
ile buluştuğumuzda oyun daha 
da şekilleniyor. “Burada bu tepkiyi 
beklemiyorduk” diye diye oyun pişiyor. 
Tiyatro öyle bir şey ki besini bol bir aş 
gibi yavaş yavaş pişiyor ve bu iyi pişmiş 
aşı seyirciye sunuyorsunuz ve sanatla 
onları doyurmaya çalışıyorsunuz. 

Sürprizle dolu, seyircinin 
fazlasıyla tatmin olacağı ve bol 

kahkahalı bir oyun “Ahududu”… 
Oyunda iki ayrı kötü karakter 
var aslında, ama nedense, biz 
bunlardan bir tarafı daha çok 
tutuyoruz. Neden birini severken, 
diğerinden nefret ediyoruz? İşte 
tam da o nokta kendimizi, adalet 
mekanizmamızı sorgularken 
buluyoruz. “Ahududu”, hiçbir zaman 
eskimeyecek bir kara komedi. Bir 
oyuncu için komedi oynamak zor 
iştir. Komedi aslında, bir başkasının 
başına gelen trajedidir. O sebeple 
oyuncu trajediye uygun bir oyun 
sergilerken bir yandan da seyirciyi 
güldürmek zorundadır, esas zorluğu 
da buradan kaynaklanmaktadır. 
Aslında komedi, samimiyetle 
ciddiyet arasında kurulan bir 
dengedir. l

Tiyatro bambaşka bir 
duygudur, sinema ya da dizi 

oyunculuğu ile kıyas götürmez. 
Biz oyuncular, sahnede nefes 
alırız. Seyircinin soluğunu 
rüzgâr gibi yüzünüzde, 
ensenizde hissetmek çok başka 
bir haz, çok başka bir duygu… 
Bir tiyatrocuyu oyunsuz, 
sahnesiz bırakmak bana göre 
bir oyuncuya verilebilecek en 
büyük ceza. Ben o cezayı sekiz 
sene kendi kendime verdim. 
“Ahududu” bu uzun zamanın 
açığını kapattı ve benim 
soluğum oldu. l 

Umutsuz insanlara evlerinin 
kapısını açan ve onları 
yalnızlıklarından kurtarmak için 
“ahududu likörü” ile zehirleyen 
bu kadınların, seyirciden tepki 
görebileceği endişesini yaşadınız mı? 
Bu gibi roller oyuncuyu ürkütür mü?

Suna Keskin: Bu rolü kabul 
ettiğimde seyircinin tepki gösterme 
ihtimalinden çok ürktüğümü 
söyleyebilirim. Bu tip sorunları daha 
önceden yaşadık. Bundan 20 yıl önce 
Suna Pekuysal ve Ani İpekkaya bizim 
rollerimizi üstlenmişlerdi. Onları 
seyrettiğimde çok etkilenmiştim. 
İki kadının cinayetler işlemesini 
seyirci nasıl karşılar acaba, diye 
düşündüm. Bizi eleştiri yağmuruna 
tutabilirlerdi. Fakat tam tersi oldu, 
beğenildi ve endişelerim kayboldu. 
İlk provalarda Nedim Saban’a da 
söyledim birkaç kez, tehlikeli bir iş 
yapıyoruz, diye. Bir oyuncu arkadaşım 
oyundan sonra yanıma gelip “o kadar 
güzel ve tatlısınız ki sahneye çıkıp 
maktul olasım geldi” dedi. Demek ki 
emeklerimiz boşa gitmemiş ve oyunu 
seyredilebilir hale getirmişiz. l

BÜLENT SEYRAN: 
Komedi samimiyetle 
ciddiyet arasında denge

MELEK BAYKAL: Tiyatro 
bambaşka bir duygu

Soldan sağa: Melek 
Baykal, Nedim 
Saban, Suna Keskin 
ve Bülent Seyran.
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YONCA ERBAY

Çinli sanatçı Ai Weiwei son 
yılların en dikkat çeken,  öte 
yandan tepki de toplayan 

star sanatçılarından. Bir süredir 
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı 

Müzesi’ndeki sergisiyle de Türkiye 
sanat gündeminin öznelerinden. 
“Porselene Dair” adını taşıyan 
ve 28 Ocak’a kadar sürecek olan 
sergi, dünyanın sanat gündeminin 
merkezinde geçmişle bugünü, 
popülerlikle siyaseti, aktivizmle sanatı 
iç içe geçiren sanatçıyı ve işlerini 

mercek altına almak için de bir fırsat. 
Üretimlerinde mimariden heykele, 
belgeselden performansa, sosyal 
medyadan aktivizme farklı ama komşu 
alanlarda kendine tam da “bugüne 
ait” bir hareket alanı yaratan Weiwei, 
bunları yaparken en çok da kendi 
kişisel yaşamından, ülkesi Çin’den ve 

Ai Weiwei ve 
Porselene Dair
Güncel sanat alanında Çin’in ve hatta dünyanın en yıldız 
sanatçılarından Ai Weiwei, “Porselene Dair” sergisiyle 28 
Ocak’a dek Sakıp Sabancı Müzesi’nde. Sergi, geçmişle bugünü, 
popülerlikle siyaseti, aktivizmle sanatı iç içe geçiren sanatçıyı ve 
işlerini mercek altına almak için de bir fırsat.

Ai Weiwel’ın 
işlerinde hem kişisel 

tarihinden hem de 
Çin’in geçmişinden 

izler var. En üstte 
sergide yer alan 

“Mavi-Beyaz 
Porselen Tabak 

(Savaş)” çalışması.
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geçmişinden besleniyor. Mültecilik 
sorunu, iktidar eleştirisi gibi can alıcı 
dünya meseleleri de, endüstrileşme, 
sahicilik, geleneksel sanatlar gibi 
sanatın içinden sorguladığı konular da 
yer buluyor işlerinde.

Çin’de ev hapsi ya da vergi 
cezasıyla sansüre uğrayan, şiddet 
gören, tüm bunlara karşı sosyal 
medyayı ve elbette sanatını kullanıp 
üreterek tepki veren Ai Weiwei, tek 
başına bir PR’cı gibi de çalışıyor. 
Tek başına dediysek başta ülkesi 
Çin olmak üzere seri üretimi, ucuz 
iş gücünü eleştirdiği işlerini dev 
bir ekiple hayata geçiriyor. Bugün 
Almanya’da bir nevi sürgün hayatı 
yaşasa da dünyanın en önemli 
müzelerinde sergiler açıyor. Nitekim 
Ai Weiwei, zamanın ruhunu iyi 
okurken bugünün araçlarını da iyi 
kullanarak etkisini ortaya koyuyor. 
Ancak sanatla hayat arasındaki 
sınırları kaldırmaya çalışırken zaman 
zaman temkinli olmayan sularda 
yüzüyor gibi görünüyor.

BABASI DA MUHALİFTİ

Sanatçının babası şair Ai Qing 
de bir muhalifti ve 1959’da Çin 
Komünist Partisi tarafından sürgüne, 
bir işçi kampına gönderilmişti. O 

da ailesiyle birlikte sürgünde bir 
“yeniden eğitim” kampında büyüdü. 
Kültür Devrimi’nde yeniden Pekin’e 
döneceklerdi ama o 1981’de yaklaşık 
10 yılını geçireceği ABD’ye gidecekti. 
Hazır nesne deyince akla gelen 
iki isim; Marcel Duchamp ve Andy 
Warhol gibi figürler çağdaş sanata 
yaklaşımını büyük ölçüde etkiledi.  
1993’te bu etkinin altında Çin’e 
döndü. 

Daha ilk dönem işlerinde Çin’in 
geleneksel sanatlarından yola 
çıktı. 1995 tarihli “Han Hanedanlığı 
Dönemine Ait Vazoyu Düşürmek” adlı 
çalışması, kendisini görüntülediği üç 
siyah beyaz fotoğraftan oluşuyordu. 
Çin uygarlığının başlangıcı sayılan 
Han döneminden kalma iki bin yıllık 
neolotik bir seramik vazoyu elinden 
bıraktığı süreci belgelediği bu dizi 
fotoğrafla, bir yandan bu antik 
vazonun maddi ve kültürel değerini 
sorgularken bu işi Mao’nun “yeni 
dünyayı ancak eskisini yıkarak inşa 
edebiliriz” cümlesine atfen yaptığını 
söylüyordu. 

İstanbul’daki sergide ise sanatçının 
bu fotoğrafları lego parçalarından 
yeniden ürettiği versiyonu yer 
alıyor. Neden lego derseniz, bir 
çalışması için Lego’ya başvurmasının 
ardından firmanın bu projesini “siyasi 
nedenlerle” desteklemeyeceğini 
açıklaması üzerine Twitter’da 
#legosforweiwei #weiweiiçinlego 
hashtag’lerini dolaşıma sokmuş ve 
Lego’ya geri adım attırarak Lego 
parçalarından 176 siyasi aktivistin 
portresini yapmıştı. ➦ 

Konuşma Özgürlüğü Bilmecesi

Porselen İnşaat Demiri



Ruyi (solda). Ai Weiwei 1995 
tarihli “Han Hanedanlığı 

Dönemine Ait Vazoyu 
Düşürmek” adlı 

çalışmasını bu 
sergide 

legodan 
yeniden 
üretmiş 

(altta).
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➥ Mültecilerin 
göç mücadelesini, 
Sichuan Depremi 
kayıplarını, 
Gazze’de bir 
hayvanat bahçesinde 
çaresizliğe bırakılan 
hayvanlar aracılığıyla 
savaşın tahribatını da 
yine Çin’in geçmişinde önemli 
bir yer tutan porselenlerin üzerine 
resmederek anlatıyor İstanbul’daki 
sergisinde yer alan yeni işlerinde. 
Porselenin sembolize ettiği hemen 
her şeyi; kırılganlığını, kültürel 
yükünü, fabrikasyon bir ürün olarak 
endüstrisini, sahiciliğini sorgularken 
onun da “muhalif tavrı”nın sahiciliği 
sorgulanmaya devam ediyor.

YURTTAŞ SORUŞTURMASI

Çağdaş sanat dünyasının 
dikkatini 10 yıl önce, 2007 yılında 
Almanya Kassel’da her beş yılda 
bir düzenlenen büyük sergi 
Documenta’da çekti Ai Weiwei. “Peri 
Masalı” adını verdiği, performatif 
değil de “alan çalışması olarak 
sanat” başlığı altında tanımlamayı 
tercih ettiği işi, 1001 Çinli’yi Kassel 
kentine getirmek ve orada zaman 
geçirmelerini sağlamaktan ibaretti. 

bu isim altında kurduğu web sitesi 
aracılığıyla hükümetin depremle 
ilgili doğru bilgi vermediğini ifşa 
ettiği devlet okullarının inşaatındaki 
hatalara, hayatını kaybeden 
öğrencilerin hikâyelerine ve dava 
süreçlerine dair yayınladığı yazılardan 
oluşuyordu. Internet sitesinin resmi 
bir kararla kapatılmasının ardından 

polisin saldırısına uğradı, beyin 
kanaması geçirdi. Stüdyosu 
yıkıldı, malzemelerine el 

kondu, çalışanları gözaltına 
alındı. 2011’de tutuklandı ve 81 
gün alıkonuldu. 
“Tarihi ele alma biçimimde 

güncel durum bir nevi hazır nesne 
olarak yer alır” derken kendini de 
nesneleştiriyordu ama mültecilerin 
yaşadığı trajedinin simgelerinden 
Aylan Kurdi bebeğin, kıyıya vuran 
ölü bedeninin bir fotoğrafla akıllara 
kazındığı o sahneyi bir gazete için 
birebir canlandırması bu trajik 
imgeyi “pornografikleştirdiği” 
eleştirilerini de beraberinde getirdi. 
Bu işi takiben Berlin’deki bir mekânın 
sütunlarını Avrupa’ya geçmeye 
çalışan mültecilerin kullandığı 14 bin 
can yeleğiyle kapladığı işi ve dev 
şişme bot yerleştirmesi de meseleyi 
“suiistimal” ettiği, siyasetle sanat 
arasındaki sınırları flulaştırırken 

250 bin 
nüfusluk Kassel 
kentine neredeyse 
bir ay turist olarak zaman 
geçirecek 1001 Çinli’nin kenti “işgal” 
halini ve kentlinin tepkilerini izlemek 
ilginç bir deneyim gibi görünse 
de, içinde çelişkili bir durumu 
barındırıyordu. Bu eleştiriyi yine 
insanları araçsallaştırarak yapması 
onun provokatif olduğunu gösterdiği 
kadar mesajının hem içeriğinin hem 
de biçiminin sorgulanmasına sebep 
oldu. 

2008’de Çin’deki Sichuan 
Depremi’nde 90 bin insanın hayatını 
kaybettiği felaketin bilançosunu 
ortaya koyduğu “Yurttaş 
Soruşturması” adlı araştırma projesi, 
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sorunlu alanlara girdiği yorumlarına 
sebep oldu.

Görsel olarak etkisi en güçlü 
işlerinden “Ay Çekirdekleri” ise 
her biri elde üretilip boyanmış 
100 milyon porselen ayçiçeği 
çekirdeğinden oluşuyordu. Seri 
üretimi, ucuz işgücünü eleştirdiği ve 
“içinde gezilebilen” bu iş, ilk kez Tate 
Modern’de sergilenmeye başladıktan 
kısa bir süre sonra etrafa yaydığı toz 
nedeniyle seyirlik bir sanat nesnesi 
olarak sergilendi. (İstanbul’daki 
sergide de küçük ölçekli bir bölümü 
yer alıyor.)

2015 yılından bu yana 23 farklı 
ülkedeki 40 mülteci kampından 
çekimler ve röportajlarla mülteci 
krizini aktardığı “İnsan Seli” adlı filmi 
ile Venedik Film Festivali’nde yarışan, 
2012’de İnsan Hakları Vakfı’nın 

Václav Havel Yaratıcı Muhalefet 
Ödülü’nü, 2015’te Uluslararası Af 
Örgütü’nün Vicdan Elçisi Ödülü’nü 
alan sanatçıya, serginin açılışı için 
geldiği İstanbul ziyaretinde de Eren 
Keskin’le birlikte 2017 Hrant Dink 
Ödülü sunuldu. 

Bir proje insanı, krizleri avantaja 
dönüştüren bir fırsatçı, 
bugünün sürgün 
seyyahı, refleksleri hızlı 
bir reklamcı, meraklı 
ve güncel, yıldız ve 
muhalif… Ne derseniz 
deyin eleştirildiği 
kadar değer gören, 
yaptıklarını izlemesi 
enteresan bir 
isim Ai Weiwei. 

İstanbul’daki sergisinde de bu etkiyi 
yakalamak mümkün. Sergideki 
en büyük eksik; sanatçının yine 
kendisiyle çelişkiye düştüğü benzer 
bir noktada ortaya çıkıyor: Çin’le 
yarışacak kadar son yıllarda sansür 
konusunda epey deneyim kazanan 
Türkiye’de bir sergi açarken, bu 

konuya da dikkat çekmesi, 
buraya dair bir sözünün 

olması beklenirdi oysa. 
Yoksa Türkiye’ye dair 
ürettiği yeni porselen 
işleri Diyarbakır 
karpuzu, meyve 

magneti gibi “sembolik” 
bile olamayacak 
klişelerden ibaret 

olmazdı. l

Kalıntılar (detay).
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Ayşe Marika Sağlam bir gölge yazar. Yani bir roman yazıyor, ama kendisi değil, fikri olup da yazma 
becerisi olmayan birileri için. Hem yaptığı sözleşme, hem de işin mahremiyeti gereği biz onun 
hangi kitabı yazdığını asla bilmiyoruz. O kitabı okuyor, hatta başucu kitabımız yapıyoruz, ama 

yazarı bir başka isim taşıyor. Özetle, Sağlam insanın egosunu yok sayan, zor bir iş yapıyor.

Ayşe Marika Sağlam, genç bir 
kadın, edebiyatla yakından 
ilgili, ayrıca resim de yapıyor. 

Her ikisi de onun kendini ifade etme 
yolu. Bir de para kazandığı iş var ki, 
bu her eli kalem tutanın kolay kolay 

yapabileceği bir iş değil. Bu işin adı 
gölge yazarlık. Sağlam’la bu az bilinir 
işi üzerine konuştuk:  

Gölge yazarlık nedir?
Gölge yazarlık, en genel tanımıyla, 

bir kişiye ait projenin ya da kitap 
niteliği taşıyan bir eserin, anonim bir 
yazar tarafından kaleme alınmasıdır. 
Elbette burada gözetilen şey, anonim 

yazarın yazarlık vasfına sahip olması 
ve bir kitap yazabilecek düzeyde 
birikim barındırmasıdır. 

Gölge yazarlık sistemi nasıl 
çalışıyor? 

Kitap yazmak, ya da yazılı bir esere 
sahip olmak isteyen ancak yazarlık 
niteliği olmayan kişi ya da kurum, 
önce eserini yazabilecek kişiyle 

Ben bir gölge yazarım

ESEN GÜR



Bu konu tamamen eserini 
yazdıran kişinin projesine ne kadar 
güvendiğiyle alakalı. Eğer doğru bir 
fikir yakalanmışsa onun yazılmış, 
hatta basılmış halini görmek istiyor. 
Tek bir handikap var; o da devam 
etmek isterse ne yapacağı. Tek bir 
projeyle yetinmek istemezse, üslup 
ve anlatım açısından aynı yazarla 
devam etmek isteyebilir.

Yazmanız istenilen genellikle bir 
edebiyat eseri mi, başka türler de 
talep edilebiliyor mu?
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iletişime geçiyor. Ben bu noktada 
bir editörün aracı olmasıyla kitabını 
yazdırmak isteyen kişiyle iletişim 
kurdum. Ardından eser hakkında 
belli görüşmeler gerçekleşiyor: 
Yazar ve eser sahibi fikir ve yazma 
anlamında uyum sağladıktan sonra 
bir deneme yapılıyor. Deneme yazısı 
bu noktada çok önemli. İleride gerek 
kurgu, gerekse üslup anlamında 
uyum sorunu yaşanmamış oluyor. 
Daha sonra belli prosedürler devreye 
giriyor. Gizlilik sözleşmesi yapılıyor. 
Ondan sonra istenilen süre ve şekilde 
eser ortaya çıkıyor. Burada da aslolan 
gölge yazarın kimliğini daima gizli 
tutmasıdır. Eser teslim edildikten 
sonra bunu ben yazdım dememesi 
etik açıdan oldukça önemli.

ESERİ İÇSELLEŞTİRMEK ÖNEMLİ

Siz bu sisteme nasıl dâhil oldunuz 
ve nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? 

Ben gazete ve dergilerde başlayan 
muhabirlik ve yazarlık sürecinden 
sonra geliştirici editör olarak çalışmaya 
başladım. Profesyonel anlamda 
yazıyordum denilebilir. Bu süreçte 
birlikte çalıştığım bir başka editör 
tarafından gölge yazarlık teklifi geldi. 
Gerekli görüşmeler ve uyum sağlama 
sürecinden sonra yazılacak eserle ilgili 
geniş kapsamlı araştırma ve ön çalışma 
yaptım. Eserini yazdığım kişiyle çok 
doğru noktalarda buluştuğumuzu ve 
birbirimizi tam anlamıyla anladığımızı 
keşfettikten sonra neredeyse bir sene 
süren çalışmamız başladı. Bu anlamda 
gölge yazarın hakkında çalıştığı eser 
hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi 
olması ve onu içselleştirebilmesi 
çok önemli. Eserini yazdıran kişinin 
de yazılan eseri kabullenebilmesi 
gerekiyor. Bu nedenle sıklıkla 
görüştük, toplantılar yaptık. 

Bir insan yazma yeteneği ve 
becerisi olmamasına rağmen neden 
bir yazar olarak görülmek ister? Fikir 
yazma becerisinin üzerinde bir değer 
taşıyabilir mi?

çözülmeye çalışıyor. Aksi mümkün 
değil. Yani ne eser yarım bırakılmalı 
ne de görünür yazar bu konuyu 
suiistimal etmeli. 

Siz, daha doğrusu fikirleriniz yazıya 
ne kadar dâhil oluyorsunuz, dilde, 
kurguda size ne kadar özgürlük alanı 
tanınıyor?

Ben o anlamda tamamen özgürüm. 
Kurgu ve üslup konusunda onay 
aldıktan sonra aynı şekilde devam 
etme özgürlüğüm var. Esere yazılı 
gelen halinden sonra epey katkım 

oldu diyebilirim. Yeni karakterler 
ekledim ve bu konuda da sorun 
yaşamadım. 

Bu işin para kazanmak dışında 
doyurucu bir yanı var mı?

Bu kısım biraz muallak diyebilirim. 
Kendi romanımı yazmak yerine böyle 
bir işe neden giriştiğime dair çok 
soru alıyorum. Ancak sonuna kadar 
özgür olduğum bir romanı başkası 
adına yazmanın maddi olduğu kadar 
kendi gelişimim ve gelebildiğim sınırı 
görmek adına da faydaları oluyor. l

Henüz sadece edebiyat eseri 
üzerinde çalışıyorum. Başka bir tür 
talep edilirse, gerekli araştırma ve 
ön çalışmalardan sonra yazabilirim. 
Ama edebiyat alanında daha başarılı 
olacağıma inanıyorum.

Diyelim ki yazdığınız kitabın 
görünür yazarıyla başta anlaşsanız 
da yolda pürüzler çıktı, bu sorun nasıl 
çözümleniyor?

Bu konu tamamen güven ilişkisi 
üzerinde şekilleniyor. Pürüzler 
olursa da yine aynı iletişim yoluyla 

Ayşe Marika 
Sağlam gölge 

yazarlığı, 
gelecekteki yazarlığı 

için bir deneyim 
olarak görüyor.



TA
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Şimdi 
herkes 

“Atatürk” 
diyor...

TAYFUN GÖNÜLLÜ
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Neden bir Mustafa Kemal Atatürk 
yazısı daha yazmak gerekir, 
diye düşündüğümde, kendime 

“yazılabilir, çünkü gündemdeki 
en önemli kişi” diye yanıt verdim. 
Düşünsenize çok uzun zamandır 
olmayanlar, bu yıl oldu. Daha dün 
“Beton Mustafa” diye isim takanlar, 
bugün “Biz O’nun putlaştırılmasına 
karşıyız, yoksa Cumhuriyet’in yani 
bizim devletimizin kurucusudur” 
diyor. Nasıl bir düşünce yapısıysa 
artık “Vahdettin de bizim, Atatürk de 
bizim” diye eklemekte de bir beis 
görmüyorlar. 

Biraz arkaya yaslanıp durmak 
lazım. Eğer her şeyi bir çuvalın içine 
koyarsak, bugün olduğu gibi, yarın 
da yol, çıkmaz olmaz mı? Kaldı ki, 
Mustafa Kemal’in Sultan Vahdettin’i 
“Türkiye halkının hayatını, namusunu, 
onurunu yok eden kişi” olarak tasvir 
etmesini yok mu sayacağız? Kimsenin 
Atatürk’ü “putlaştırdığı” olmadığı gibi, 
10 Kasımlar da hak edilmiş bir saygının 
vücud bulmasından başka bir şey 
değildir.  

Şimdi bir başka soruyla devam 
edelim:

Osmanlı subayı Mustafa Kemal 
şanslı bir insan mıydı? Veya doğru 
zamanda, doğru yerde olan bir 
asker miydi? Aldığı kararları hayata 
geçirmesine şansı, kaderi, kısmeti mi 
yardım etmişti? 

Bu sorulara yanıt, bugünün ağzıyla 
“Hayır. O, dersine iyi çalışmıştı” 
diye özetlenebilir. Yoksa, Osmanlı 
Ordusu’nda bir subay, Çanakkale’nin 
savunmasını hazırlayan koskoca Alman 
generali ve Osmanlı mareşali, V. Ordu 

Komutanı Otto Liman van Sanders ile 
neden çatışsın ve tartışsın ki.

Konuyu Çanakkale Savaşları’ndan 
başlayarak açmaya çalışalım. Mustafa 
Kemal, bu savaşa nasıl katıldı? Rütbesi 
yetmediği halde nasıl 100 bin askeri 
yöneten grup komutanı oldu?

Hadi gelin, Mustafa Kemal’in 
peşinden bir yolculuğa daha çıkalım. 

Balkan Savaşı başladığında 
Trablusgarp’ta bulunan Mustafa 
Kemal 24 Ekim 1912’de İstanbul’a 
geldi. Bulgarlar Çatalca önlerindeydi. 
Mustafa Kemal, Bolayır’ın gerisinde 
bulunan kolordunun harekât şube 
müdürlüğüne atandı. O günlerde 
Bolayır için “Karadeniz’den Akdeniz’e 
geliş-gidişleri denetleyebilecek olan 
bölgenin kapısı” diyordu. Gerçekten 
de Bolayır, Gelibolu Yarımadası’nın 
tamamlanıp anakaraya geçişin tam 
üzerindeydi. Mustafa Kemal, tam 11 
ay burada askerlik yaptı. Bölgeyi karış 
karış dolaştı, kumsallara ayak bastı, 
hangi kayanın ardında ne var, hepsini 
öğrendi. Ve aynı zamanda kurmay 
arkadaşlarıyla sürekli bölgeyi tartıştı. 
Üstelik daha ortada Çanakkale Savaşı 
yoktu. Bulgarlarla yapılan anlaşmadan 
sonra Mustafa Kemal gibi bir asker, 
Sofya Büyükelçiliği ateşemiliterliğine 
atandı. 20 Ocak 1915 tarihine kadar da 
burada görev yaptı. 

Çanakkale Savaşı geldi, kapıya 
dayandı. Mustafa Kemal gibi bir 
askerin ateşemiliter olmakla yetinmesi 
imkânsızdı. Yazdığı üst 
üste görev 
mektubuna 
yanıt 
gelmezken, 

en sonunda istifa edeceğini bile 
söyledi. Sonunda cephe savaşı için 
pılısını pırtısını toplamış, tam İstanbul’a 
gelecekken görev telgrafı eline ulaştı. 
19. Tümen Komutanlığına atanmıştı ve 
İstanbul’a çağrılıyordu.

Şimdi pür dikkat bu satırları 
okuyalım.

Mustafa Kemal İstanbul’a geldikten 
sonra karşılaştığı durumu, anılarında 
şöyle anlatıyor:

“Sofya’dan İstanbul’a geldiğim 
zaman Enver Paşa da Sarıkamış’tan 
avdet etmiş (geri dönmüş) 
bulunuyordu; evvelâ kendisini 
ziyaret için makamına gittim. Haber 
gönderdim, gelecek cevaba kapıda 
intizar ediyordum (cevabı kapıda 
bekliyordum); bu aralık muamalat-ı 
zatiye (personel işleri) müdürü Osman 
Şevket Bey’i elindeki dosyasıyla orada 
gördüm; kendisine sordum: -Beni 
19’uncu denilen fırkaya (tümene) 
tayin eden Harbiye Nazırı Vekili İsmail 
Hakkı Paşa mıdır? Osman Şevket Bey 
pek ciddî ve biraz mahrem (gizli) bir 
lisanla (diliç): -Hayır, dedi. Doğrudan 
doğruya Başkumandan Vekili Enver 
Paşa Hazretleridir; Erzurum’dan 
telgrafla emir buyurdular; emin 

olunuz Beyefendi… Bir an 
sonra Enver Paşa 

ile karşı karşıya 
bulunuyorduk. 
Enver biraz zayıf 
düşmüş, ➦ 

Mustafa Kemal Atatürk şanslı bir insan 
mıydı? Veya O’nu doğru zamanda, 
doğru yerde olmaya iten neydi? 
Yazımızda işte bu sorulara yanıt 
vermeyi hedefliyoruz, çünkü askeri 
bilgi ile zekanın birleşimiyle inşa edilen 
bugünümüzün sırrı da bu yanıtlarda saklı. 
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düşmanın karşısına, hiç olmadık 
zamanda ve üstelik görev yeri 
değilken çıkartan, bilgisiydi. Çünkü 
işgalcilerin Gelibolu’ya nereden 
çıkartma yapacakları konusunda Ordu 
komutanıyla aynı düşünmüyordu. 
Haklıydı da…

Ordu komutanı Sanders 
düşmana Conkbayırı’ndaki hayati 
müdahalesinden tanıdığı Mustafa 
Kemal’i istemeyerek de olsa, Grup 
komutanı yaptı. Daha doğrusu mecbur 
kaldı bu görevi vermeye. Hatta, 
Sanders, Mustafa Kemal’e “Bu kadar 
asker komutanız için fazla değil mi?” 
diye sorduğunda “Az gelir” yanıtını 
aldı.

Emrinde 100 bin asker oldu Mustafa 
Kemal’in. 10 Ağustos 1915 günü, 
emrindeki askerleri sabaha karşı 
süngü hücumuna kaldırdı. Askerler 

İngilizlerin siperlerine daldı. Ağır bir 
durum yaşandı. 10 bin Türk askeri şehit 
olmuş, 12 bin İngiliz askeri savaş dışı 
bırakılmıştı. Mustafa Kemal’e koca 
bir zafer ve göğsüne aldığı şarapnel 
kaldı. Bir anlamda bu saldırıyla birlikte 
İngilizler de pes etti.

Çanakkale kapanınca 1. Dünya 
Savaşı uzadı. Ruslar, Boğaz’a inemedi, 
düşman filoları Karadeniz’e çıkamadı. 
Ve hatta Rusya’daki devrim süreci 
hızlandı, Çar gitti. 

Mustafa Kemal hep görev ve vatan 
için mücadele etti. Rütbeyi de askeri 
komutayı da çalışarak aldı. Ne şansı, 
ne kısmeti ne de torpili vardı. Deneyim 
ve bilgisini mantığından süzüyordu, 
yanına cesaret ekliyordu. Onun içindir 
ki, tarih yazan değil, tarih değiştiren bir 
lider oldu. Onun içindir ki, ATATÜRK 
oldu. l

Ne şansı, ne 
torpili, ne 
kısmeti. Mustafa 
Kemal Atatürk 
rütbeyi de 
askeri komutayı 
da çalışarak 
aldı. Hep görev 
ve vatan için 
mücadele etti.

➥ rengi solmuş bir haldeydi. Söze ben 
başladım: -Biraz yoruldun, dedim. 
-Yok, o kadar değil, dedi. -Ne oldu? 
-Çarpıştık, o kadar… -Şimdiki vaziyet 
nedir? -Çok iyidir, cevabını verdi. 
Ben daha fazla Enver Paşa’yı üzmek 
istemedim. Mükâlemeyi (konuşmayı) 
kendi vazifeme intikal ettirdim: 
-Teşekkür ederim, beni numarası 
ondokuz olan bir fırkaya kumandan 
tayin buyurmuşsunuz. Bu fırka 
nerededir, hangi kolordu ve ordunun 
emrinde bulunuyor? Cevap verdi: -Ha 
evet! Belki bunun için Erkân-ı Harbiye 
(Genelkurmay) ile görüşseniz daha kati 
(kesin) malûmat (bilgi) alırsınız. Enver’i 
çok meşgul ve yorgun görüyordum; 
sözü uzatmadım: -Pek iyi, O halde 
sizi fazla rahatsız etmeyeyim, Erkân-ı 
Harbiye ile görüşürüm, dedim. 
Başkumandanlık Erkânı Harbiyesi’ne 
müracaat ettim, icap eden rüesaya 
(başkanlara) kendimi şu yolda takdim 
ediyordum: -19’uncu Fırka Kumandanı 
Kaymakam (Yarbay) Mustafa Kemal! 
Kendilerine kendimi takdim ettiğim 
her zat hayretle yüzüme bakıyor, 
benim kim olduğumu anlamakta 
müşkülât (güçlük) çekiyordu. Nihayet 
Başkomutanlık Erkân-ı Harbiyesi’nde 
böyle bir fırkanın mevcudiyetinden 
haberdar olan bulunmadı. Şimdi 
hale bakınız, ne garip mevkideyim; 
kemali ciddiyetle herkese 19’uncu 
Fırka Kumandanı olduğumu 
söylüyorum; hâlbuki böyle bir fırkanın 
mevcudiyetinden kimsenin haberi yok, 
adeta sahtekâr vaziyetinde idim…”

Allah aşkına duruma bakar mısınız,  
böyle bir tümen yok. O tümeni Mustafa 
Kemal kuruyor. Eğitiyor ve savaşa 
hazırlıyor. Kaldı ki, Mustafa Kemal’e 
verilen görev de ihtiyat görevi. Yani 
cepheye yaklaştırılmıyor bile. Ama 
oraları avcunun içi gibi biliyor. Yukarda 
anlattığımız gibi savaştan 2 yıl önce, 
11 ay boyunca yarımadayı karış karış 
dolaşmış, kurmay arkadaşlarıyla 
planlar yapmış.

İşte Mustafa Kemal’i doğru yere, 
doğru zamanda götüren, ne şansı, 
ne kısmeti, ne de kaderiydi . O’nu 



Uzun zamandır hakkında duyup 
okuduklarımın sağlamasını 
yapmak için gidip görmek 

istediğim yerlerden biriydi Berlin. 
Almanya’ya daha önce gitmiştim ama 
hafızamda çarpıcı bir yeri yoktu, sıkıcı 
bir Avrupa ülkesiydi. Almanya’nın 

başkenti için de bu minvalde oluşmuş 
önyargılarımın yersiz olduğunu 
tatilimin başlarında öğrenecektim. 

Pazartesi sabahı Berlin’in 
“Nişantaşı’sına” geldiğimizde ilk 
dikkatimi çeken şey caddelerin aşırı 
genişliği ve ferahlığıydı. Sıkça dikilmiş 
ulu ağaçların altında asfalt bile sıkıcı 
görünmüyordu, neredeyse şehrin 
atmosferine bile inanılmaz bir düzen 

hâkimdi. Caddeyi lüks mağazalar 
kuşatmıştı ve sadece bakmak için 
bile güzel görünüyorlardı. Normal 
insanların normal sokaklarda gezdiği 
normal bir şehirdi görünen. İlk 
izlenimim şehrin güzel oluşundan 
yana olsa da beni şaşırtacak bir yer 
beklediğim için biraz hayal kırıklığına 
uğramıştım. Belli ki burası şehrin 
Almanya kısmıydı.

Pazartesi gününün akşamı şehre 
inmek için trene bindiğimizde 
istasyonlar değiştikçe bir şeyler daha 
değişti, insanlar ve yaşantıları.

İndiğimizde ilk olarak Tükçe yazılmış 
“Kreuzberg Merkezi” yazısını görmek 
ve bunun ardından gelen Nazar 
Market, Rıfat Fotokopi gibi yerler 
beklediğim şaşkınlığı sonunda yaşattı, 
buraya Türk mahallesi dendiğini 

duymuş olsam da her dönercinin 
Türk çıkması hâlâ garipti. Yürürken 
yol üstündeki barlarda oturup 
içkilerini içen insanları görmek mutlu 
etti, bir Avrupa şehrinde görmeyi 
beklemediğim bu hareketliliği 
sokakların kendisinde de gördüm. 
Buradaki sokakların yaşadığını her 
halinden anlayabilirdiniz, köşe 
başlarında köpekleriyle oturan 
evsizlerden, her bir duvarı kaplayan 
dev graffitilerden ve yürüdüğünüz 
kaldırımlara sızan müziklerden. Hatta 
keskin sidik kokusundan bile. Burası 
bambaşka bir yerdi, başka bir şehir, 
hatta başka bir ülke gibiydi. Şehrin bu 
tarafındaki sokaklara yayılmış hayatlar 
sabahkinden çok farklıydı, Berlin’in 
Doğu’suna başkaldırı hâkimdi ve bu 
meşruydu. 

Her koşulda ve her eylemde bir 
düzen, bir disiplin olduğu gerçeği 
şehrin Doğu’sunda da Batı’sında da 
değişmiyordu, fakat şehrin kesinlikle 
iki yüzü vardı. Sabah şehrin Batı’sında, 
kalburüstü sokaklarda yürüyenlerle 
Berlin Duvarı’nın öteki tarafında 
işgal evinden dönüştürülmüş bir 
gece kulübünün kapısından girenler 
aynı şehrin insanları değildi. Hatta 
belki aynı dünyaların insanları bile 
değillerdi. Duvar, şehre iki farklı hayat 
sunmuştu ve aralarındaki sert geçiş bu 
şehri özel yapan şeydi. 

Berlin’in hem Batı’sını hem 
Doğu’sunu arkamda bırakırken 
hissettiğim şey hâlâ şaşkınlıktı, bu 
şehre hayran olmak da nefret etmek 
de çok kolaydı. Kendinizi neye ait 
hissederseniz onu bulabileceğiniz 
ve neyi görmek isterseniz onu 
görebileceğiniz bir şehirdi. Gördüğüm 
en farklı şehirdi ve bu da Berlin’i özel 
yapan şeydi. l
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Bu bir gezi yazısı değil, bir insanı tanır gibi tanınması gereken bir şehrin yazısıdır. Madalyonun 
arka yüzünün deyimdeki kadar farklı olduğu bir şehir olan Berlin’le tanışma yazısıdır.
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Ataşehir Gönüllüleri Derneği 
fazla kitap, kıyafet ya da 
eşyayı ihtiyaç sahipleri ile 

buluşturuyor. Bunu yaparken de hobi 
atölyeleri düzenleyerek ilçe halkına 
unutulan komşulukları hatırlatıp, 
hayatlarına renk katıyor. Derneğin 
çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak 
için sözü Ataşehir Gönüllüleri Derneği 
Başkanı Şenel Dınız’a bırakıyoruz: 

Ataşehir Gönüllüleri Derneği ne 
zaman kuruldu?

Dernek çalışmalarına ilk olarak, 
Kadıköy Belediye’sine bağlı KASTAV 
(Kadıköy Sağlık Sosyal Dayanışma 
Vakfı) ile başladık. 10 yıl boyunca 
KASTAV’ın Ataşehir Şubesi olarak 
faaliyet verdik. 2009 yılında 
Ataşehir’in ilçe olmasıyla birlikte, 
Belediye Başkanımız Sayın Battal 
İlgezdi’nin de büyük desteği ile 
Ataşehir Gönüllüleri Derneği’ni  
kurduk. 

LEYLA ÖZ
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Bu, gönül işidir
Ne kadar sık duyar olduk “menfaat” ya da “çıkar” sözcüklerini… 
Beklentisi olmadan yardım eli dahi uzatılmaz oldu ihtiyaç 
sahiplerine. Böyle bir düzende komşuluğun ve yardımlaşmanın hâlâ 
var olduğunu gösteren ve eğitime verdiği destek ile adından söz 
ettiren Ataşehir Gönüllüleri Derneği ile tanışmaya hazır mısınız?

Dernek hangi ihtiyaçları karşılamaya 
çalışıyor?

Derneğimiz bünyesinde ücretsiz 
hobi atölyeleri düzenliyoruz. İlçemizde 
yaşayan genç, yaşlı birçok insan 
buraya gelip hem günün stresinden 
arınıyor hem de sosyalleşiyor. 
Büyük şehirlerde insanların birbirine 
selam dahi vermediğini düşünürsek, 
atölyelerimize katılan bine yakın 
komşunun birbirinin varlığından 
haberdar olmasına vesile oluyoruz. 
Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, 
el sanatları, Latin Dansları, İngilizce, 
yoga, halk oyunları, porselen 
dekorlama, biçki dikiş, sirtaki ve 
çocuklarımız için bale atölyelerimiz 
de var. Yılda iki defa el sanatları 
atölyemizde üretilen eserlerin sergileri 
yapılıyor. Bunun dışında yine Türk 
Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği 
konserlerimiz oluyor. Halk oyunlarımız 
her sene Avrupa ve Amerika’da 
yarışmalara davet ediliyor, oralardan 
ödüller alarak dönüyor. Dernek olarak 

Ataşehir Gönüllüleri Derneği 
Başkanı Şenel Dınız (ortada), 
başkan yardımcısı Aysel Erivol 
(sağda) ve sekreter Serpil Özturp.
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üstlendiğimiz misyon, insanları mutlu 
etmek. İlk günden beri bu bilinç 
ve arzu ile çalıştık. Bunun olumlu 
sonuçlarını görüyor olmak da bizleri 
fazlasıyla gururlandırmaya yetiyor.   

Atölyelere genel olarak kimler 
katılıyor, Ataşehirliler tarafından ilgi 
görüyor mu?

Evet, hatta fazlasıyla ilgi görüyor. 
Her geçen gün derneğimizin üye 
sayısı artıyor. Burada her yaştan, her 
kesimden insana rastlamak mümkün. 
Özellikle kadınlar ilgi gösteriyor ama 
THM ve TSM korolarımız ile İngilizce 
atölyelerimizde erkek katılımcılarımız 
da var. 

Peki, Ataşehir Gönüllüleri Derneği 
kimlere yardım eli uzatıyor?

Bizim dernek olarak esas mutluluk 
kaynağımız atölyelere katılan 
kursiyerlerimizden makbuz karşılığı 
topladığımız cüzi rakamlarla başarılı 
üniversite öğrencilerine burslar 
vermek. Beş talebe ile başladığımız 
bu girişimde, şu an 40 öğrencinin 
eğitimine destek veriyoruz. Burslardan 
faydalanmak isteyen çocuklarımızın 
tek yapması gereken okullarında 
başarılı olmaları ve bizlere ulaşmaları… 
Bunun yanında Ataşehirli duyarlı 
dostlarımızın desteğiyle, ikinci 
el kıyafetler topluyoruz. Bunları 

ülkemizin dört bir tarafındaki yardıma 
muhtaç insanlara ulaştırıyoruz. Bu 
kıyafetlerin çoğu yeni sayılabilecek 
kadar az kullanılmış ve tertemiz 
paketlenmiş şekilde elimize ulaşıyor. 
Bu konuda da en büyük destekçimiz 
Belediye Başkanımız Sayın Battal 
İlgezdi. Belediyemizin bize sağladığı 
lojistik ve ekipman hizmeti ile 

yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıyoruz. 

Ataşehirliler sizlere nasıl destek 
olabilirler?

Evi yanmış ya da evine hırsız girmiş; 
veyahut da eşinden ayrılmış eşyaya 
ihtiyacı olan kişilere, yardımsever 
Ataşehirlilerin ulaştırdığı eşyaları 
gönderiyoruz. Mesela annesi, 
babası vefat etmiş bir komşumuz 
bir evin tüm eşyalarını ihtiyacı olan 
bir vatandaşımıza ulaştırmamız için 
bize gönderdi. Belediyemizin lojistik 
ve personel desteği ile eşyaları yeni 
sahipleri ile buluşturduk. 

Yine ülkemizde kütüphaneyi 
bırakın, kitabı olmayan okullarımız 
var. Onlardan gelen talepler üzerine 
vatandaşlarımızdan kitaplar 
toplayıp, ülkemizin her bir bölgesine 
kütüphaneler kuruyoruz, çocuklarımız 
okuyabilsinler diye. Tabii toplanan 
kitaplarımızın içine olmazsa olmaz 
bir de Nutuk koyuyoruz. Çocuklarımız 
Atatürk’ü, Cumhuriyeti doğru tanıyıp, 
öğrenebilsinler diye. Ataşehirli 
yardımseverler de bizlere kıyafet, eşya 
ya da kitap desteği vererek katkıda 
bulunabilirler. l

Adres: Atatürk Mah. Meriç Cad. 
No: 8 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 456 86 79
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Bir gün 30’lu yaşlarda 
evladını kaybetmiş bir 

hanımefendi bize ulaştı. 
Oğlunun çalıştığı yer, vefat 
nedeniyle aileye üç bin lira 
yardımda bulunmuş. Paraya 
dokunamayan aile “bu 
para ile kime, nasıl yardımcı 
olabiliriz” diye sordu. İlçemiz 
sınırları içerisinde okula 
gidip gelmekte zorlanan bir 
genç kızımızın akülü arabaya 
ihtiyacı vardı. “İzniniz olursa 
ona yardımcı olalım” dedik ve 
hep birlikte o güzeller güzeli 
kızımızın mutluluğuna şahit 
olduk. Hayatta bundan daha 
güzel ne olabilir? l

ELDEN ELE...

Derneğin faaliyetlerinden...



İnal Aydınoğlu bir tüccar, ama hayatı 
gönüllü çalışmalarla anlam kazanmış, 
51 yıllık iş yaşamının 39 yılını 

gönüllülüğe adamış. Uzun zamandır 
da tüm mesaisini yeni gönüllüler 
yetiştirmek için harcayan Aydınoğlu 
üniversitelerde dersler veriyor. 5 Aralık 
Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla 
Aydınoğlu ile gönüllülük üzerine 
konuşuyoruz: 

Şifa imkânı olmayan bir işkoliğin, 
yarım asırlık ticaret hayatını 
noktalayıp, kendini tamamen 
gönüllülük çalışmalarına adamasının 
sebebi neydi?

Gaziantep’te bir anekdot vardır. 
Mesleği gereği hep oturarak çalışan 
ayakkabıcıya “çok yoruldun, biraz 
dinlen” demişler. Hemen kalkıp 
yürümeye başlamış. Ben de çalışarak 
okumak zorunda olduğum için 
günde 12-14 saat çalışma alışkanlığı 
edinmiştim. Üniversitede iken ticaret 
yapma imkânı yakalamıştım. Gece 
gündüz çalıştım. Askerlik nedeniyle 
işimden uzaklaşınca büyük zararlara 
uğrayarak iflas ettim. İflas sonrası evin 
ekmeğini kazanacak duruma gelince 
de gönüllülük ile tanıştım. Öylesine 
zevk alıyor ve mutlu oluyordum ki 
günlük mesaimin yarısını gönüllüğe 
ayırdım. 1978 yılından beri böyle 
yaşıyorum, son beş yılda ise ticareti 
tümüyle bıraktım. Yine günde 12-14 
saat çalışıyorum ama bu sefer sadece 
gönüllülük için... 

Gönüllülük sizin için ne ifade 
ediyor?

Gönüllülük ile hayatıma anlam 
kattım, yaşama sevincini tattım. Bugüne 
kadar Marmara Üniversitesi başta 
olmak üzere çeşitli üniversitelerde ders 
vererek 10 bini aşkın gönüllü eğittim. 
Ulusal ve yerel gazetelerde yazıyorum, 
televizyonlarda programlara katılıyorum 
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SİMAY GÖZENER

Gönüllülük sevgi işidir

ve sosyal medyada gönüllülük üzerine 
yoğun bir iletişim halindeyim.

Bize gönüllülüğü nasıl tarif 
edersiniz?

Gönüllük, insanın gönlünü, sevgisini, 
bilgi, birikim ve deneyimlerini, maddi-
manevi olanaklarını hiçbir karşılık 
beklemeden başka insanlar, canlı, 
cansız tüm varlıklar için sarf etmeye 

niyetli ve istekli olması, bu yolda 
hizmet için çaba göstermesi olarak 
tarif edilebilir. Gönüllük, insanın 
ulaşabildiği en yüce nokta, sevginin 
hizmet için yola çıkışıdır. Ana koşulu 
“vermek” ve karşılığında hiçbir beklenti 
içinde olmamaktır. Gönüllü aklıyla 
düşünür, kalbiyle karar verir, eylemi 
ise gönülden gelir. Gönüllülük insana, 

İnal Aydınoğlu
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insan olarak değer vermek, insanlara 
saygı göstererek, hem onların hem de 
kendi özsaygımızı güçlendirmektir, 
egodan kurtulup gönlün zenginliği ile 
hafiflemek, özgürleşmektir. 

Kaybolmaya yüz tutan duygulardan 
söz ediyorsunuz. Bu duygular yeniden 
kazanılır mı ya da sonradan öğrenilir mi?  

Sevgi, şefkat, merhamet insanın 
özüdür. Bu yüce değerler hiç 
kaybolmaz. Ama dünya koşulları içinde 
yaşayan ve ruhsal değerlerinden 
uzaklaşıp kendini çıkar 
ilişkilerine kaptıran insanlar 
hayatı bir mücadeleye 
dönüştürürler. Kin, kıskançlık, 
hasislik, kavga, çekişme 
hayatlarında egemen olmaya 
başlar, ruhsal değerlerinin 
aydınlığını hissedemez hale 
gelirler. Yaşamları sevgiden, 
şefkatten, merhametten uzak 
geçer. Bundan kurtulabilmek 
için bir uyanış, aydınlanma 
arayışına girmek ve insanlık 
yolunu bulmak gereklidir.

Uzun yıllardır gönüllülük 
üzerine eğitimler 
veriyorsunuz. Bu eğitimlerin 
temelinde neler var? 

Bu eğitimler özetle, Türk Kültüründe 
Hizmet ve Gönüllülük, İslam’da Sevgi 
ve Hizmet, Günümüz Toplumunda 
Gönüllüğe Bakış, Gönüllü Olma 
İsteği Neden Doğar?, Kimler Gönüllü 
Olabilir?, İnsan, Sevgi, Sevmek ve 
Vermek, Sosyal Sorumluluk Duygusu, 
Sevgi ve Hizmet, Hizmet Ülküsünü 
Paylaşmak, Hizmet Yolunu Seçmek, 
Hizmet ve Yardım Arasındaki Farklar, 
Gönüllülük İnsana Ne Kazandır?, 
Gönüllülük Duygusu Toplum Yaşamına 
Neler Katabilir? başlıklarıyla işleniyor.

Bu eğitimleri alan öğrencilerinizde 
gönüllülük adına olumlu bir gelişme 
oluyor mu?

2013 yılından itibaren üniversitelere 
“Topluma Hizmet Uygulamaları” 
isimli yeni bir ders konuldu. Ben bu 
dersi veriyorum. Öğrencilerin eğitim 
hayatı imtihana, sosyal yaşamları 
bilgisayara odaklı devam ediyor. Büyük 
bir bölümünün gönüllülük ile ilgileri 

Gönüllülük, adı üstünde 
gönülden geldiği gibi, 
karşılıksız, çıkarsız maddi-
manevi kendinden “vermek”. 
Hayatının son 39 yılını 
gönüllülüğe adayan öğretim 
görevlisi ve yazar İnal Aydınoğlu 
“Gönüllü aklıyla düşünür, 
kalbiyle karar verir, eylemi ise 
gönülden gelir” diyor.

zekât fikri hâkim. Oysaki gönüllülük, 
hizmet organizasyonları yapmak, 
toplumu uyarmak, geliştirmek, 
sevgiyi yaygınlaştırmaktır. İyi bir 
gönüllü olabilmek için iyi örnekler 
bulmak, okumak, yazmak toplumun 
ihtiyaçları ve çözüm yolları üzerinde 
araştırmalar yapmak gerekir. Bu 
çalışmalar bir insanın huzuru, 
mutluluğu ve sevinci yolunda atılacak 
çok önemli adımlardır. Benim 
yaşamım bu adımları atabilmek, iyi 

bir gönüllü ve gönüllü lideri 
olabilmek yolunda çalışmakla 
güzelleşti. Profesyonel 
gönüllülük diye bir şey yok 
ama gönüllülük öyle bir 
tutku ki insan işi kadar, hatta 
daha fazla bağlanabilir. 
Kurumsal gönüllü kuruluşlarda 
çalışan bir kısım profesyonel 
elemanlar tanıdım, en az 
gönüllüler kadar gönüllülük 
heyecanı yaşıyorlardı.   

Gönüllü olmak için maddiyat 
ne kadar önemli?

Gönüllü olmayı birçok insan 
maddi güce bağlamak istiyor. 
Oysaki gönüllülük için en büyük 
güç sevgi, bunun yanında da 

zaman ayırmak ve emek vermek 
gerekiyor. En kolay gönüllülük şekli ise 
parayla yapılan. Parayı verirsiniz, işiniz 
biter. Eğer gönüllü hizmetleri paraya 
bağlarsanız gönüllülüğün zevki ve 
heyecanı kalmaz. Ben ancak geçimimi 
sağlayacak kadar kazandığım 
dönemlerde gönüllü oldum. Şimdi 
beni mutlu eden her şeyi gönüllü 
çalışmaları ile kazandım. Kendime 
güvenim arttı, hitabeti öğrendim, 
toplantı yönetme ve insan ilişkileri 
konusunda çok çalıştım. Hayatımın 
en mutluluk verici işi olarak yaptığım 
öğretim görevliliğine ise gönüllülük ile 
ulaştım. Özetle, gönüllülük hayatımı 
benim bile hayret ettiğim düzeyde 
güzelleştirdi. 

Gönüllü olmak için bir kıvılcım 
bekleyenlere öneriniz ne olabilir?

İnsan olmanın onurunu yaşamak 
ve mutlu olabilmek için yürünecek en 
kısa ve huzurlu yol gönüllülüktür. l

çok az, hatta içlerinde gönüllülük 
kavramını bilmeyenler bile var. 
Derslerde iki ay boyunca gönüllülükle 
ilgili bilgiler aldıkça ve yüceliğini, 
güzelliğini öğrendikçe yaşamlarına 
gönüllülüğü katma yolunda çok büyük 
istek duyuyorlar. Gönüllü kuruluşlarda 
27 saat staj yaptıktan sonra büyük bir 
bölümü, gönüllü çalışmalara devam 
konusunda kesin kararlar alıyor. Kısa 
bir eğitim bile gönüllülük yapma 
arzularını uyandırmaya yetiyor. 

EN BÜYÜK GÜÇ SEVGİ

Bizim gibi duygusal toplumlarda 
“gönüllülük” genellikle vicdanları 
rahatlatmak için yapılır. Bunun 
hayatın tümüne yayılması için eğitim 
almak mı gerekiyor; yani profesyonel 
gönüllü diye bir şey var mı?

Bizim toplumumuzda hâlâ 
geleneksel yardım, sadaka, fitre ve 



Sabah altı suları… Henüz güneş 
yüzünü göstermemiş, insanlar 
rutin telaşlarına düşüp sokaklara 

dökülmemiş. Kapısı açık, ışığı yanan 
tek yer mahallenin fırını ve pastanesi… 
Öğrenciler, çalışanlar ya da erken saatte 

hastane kuyruğuna girmek için yollara 
düşenlerin hızlı kahvaltı adresleri yani… 

Halkın sağlığını önemseyen Ataşehir 
Belediyesi de gıda imalatı ve satışını 
yapan işletmelerin rutin kontrolleri 
için hijyen dedektifi edası ile bu saatte 
tam kadro yollarda. Mahalle mahalle 
gezen Zabıta, Sağlık İşleri ve Veteriner 
İşleri Müdürlüğü’nden oluşan ekip, 
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Her şey 
Ataşehirlilerin 
sağlığı için...

Sabah işe giderken 
bir pastaneye ya 
da fırına uğrayıp 
kahvaltısını ayaküstü 
yapanlardansanız, dikkat! 
Acaba her gün uğradığınız 
bu pastanenin mutfağında 
hijyene önem veriliyor 
mu? Siz de sadece tezgâha 
bakıp “uygun” diye 
karar verenlerdenseniz, 
unutmayın ki gördüğünüz 
buzdağının sadece 
görünen yüzü. Ama 
merak etmeyin, Ataşehir 
Belediyesi, sizi sizden 
çok düşünüp gıda 
denetimlerinde hız 
kesmiyor.

Şah Haydar SaranFotoğraflar: MURAT ŞİMŞEK
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ilçe sınırları içerisindeki fırın, pastane, 
börek salonu ve lokanta gibi gıda 
imalatı ve satışı yapan işletmeleri 
denetliyor. İşyerlerinin ruhsatlarından, 
temizlik kontrollerine kadar çeşitli 
incelemelerde bulunan ekip, eksikleri 
olan işletmeleri uyarıyor, uyarıları 
dikkate almayanlar hakkında da yasal 
işlem yapılacağını hatırlatıyor.

Saatler sonra inceleme bitip de 
belediyeye geri döndüğümüzde 
hepimiz yorgunuz. İşimiz bitti mi 
peki? Hayır. Ataşehirlilerin sağlığı 
için sık sık yinelenmesi gerekiyor bu 
incelemelerin. Dahası sadece buz 
dağının görünen yüzü olan tezgâhların 
temizliği ile ilgilenen müşterileri hem 
sağlıklarını hem de ekonomilerini 
korumaları açısından bilinçlendirmek 
gerekiyor. Sözü burada Ataşehir 
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde 
görevli Biyolog Şah Haydar Saran’a 
bırakıyoruz: 

“Biz, Belediye Başkanımız ve Sağlık 
İşleri Müdürümüzün talimatları 
doğrultusunda, sıhhi yönetmeliği 
de göz önünde bulundurarak, 
müşterilerin yoğun olmadığı sabah 
saatlerinde, iki ayrı ekiple gıda imalatı 
ve satışı yapan iş yerlerini teftiş 
ediyoruz.

İmalathanelerde özellikle vatandaşın 
görebileceği yerler oldukça temiz; 
fakat önemli olan yemeğin, pastanın, 
ekmeğin hazırlandığı yerlerin hijyeni... 

Halkın birebir girip kontrol 
edemeyeceği imalathaneleri, 
onların adına bizler inceliyor, sağlığa 
uygun hale getirmek için yaptırımlar 
uyguluyoruz. İşletmelerde genellikle 
ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen 
koşulları, kullandıkları malzemenin 
gıdaya uygun olup olmadığı, 
personelin kılık kıyafetinden tutun 
da saç tıraşına kadar pek çok kalemi 
denetliyoruz. Mesela imalathanede 
bonesiz ya da sakallı birinin 
çalışmasına müsaade etmiyoruz.

Ataşehirlilerin içi rahat olsun. 
Biz onların sağlığı için sürekli iş 
başındayız.” l

l İmalathanelerde kullanılan 
karıştırma kaplarının kanserojen 
olan atık plastiklerden yapılıp 
yapılmadığı çok önemli. Gıdaya 
uygun, altında kadeh ve çatal-
kaşık amblemi olan plastiklerin 
kullanımı halkın sağlığını 
tehlikeye atmamak açısından 
oldukça ehemmiyet taşıyor.

l Yine imalathanelerde 
çöp kovalarının ağzı açık ya 
da kapağı elle açılır vaziyette 
olmamalı; pedallı, kapaklı ve 
ayakla kullanıma uygun kovalar 
tercih edilmeli. 

l Kokoreç ya da döner 
gibi bozulmaya müsait gıda 
ürünlerinin satışını yapan bazı 
işletmeler bir gün önceden kalan 
etin üstüne çiğ et ile takviye 
yapabiliyor. Bunun tespiti 
yapıldığı anda ilçe tarıma haber 
verilip, ürünün çamaşır suyu ile 
imha edilmesi sağlanmalı.

l Özellikle büyük marketlere 
ürün veren toptancılar 
rafların ön kısmına üç, beş 
yeni etiketlileri, arka sıralara 
da son kullanma tarihi yakın 
olanları diziyor. Bu durum halk 
sağlığını fazlasıyla tehlikeye 
atıyor; özellikle tavuk ve süt 
ürünlerinde… 

l Son kullanma tarihinin 
dolmasına henüz bir yıl olan 
vakumlu ürünlerin bombaj yapıp 
yapmadığına dikkat edilmeli. 
Paketin bombaj yapması 

vakum esnasında tüm havanın 
alınmadığının göstergesidir. 
İçeride kalan hava da ürünün 
bozulmasına neden olur. Bu 
ürünler reyonda tutulmamalı.

l Özellikle yaz aylarında 
çokça tüketilen dondurmanın 
son kullanma tarihi mutlaka 
kontrol edilmeli. Süt ürünü 
olan bu ürünün çözülüp tekrar 
donması da zehirlenme riskini 
artırıyor. 

l Kasaplarda beyaz et ile 
kırmızı etin arasında mutlaka 
ayraç olup olmadığına dikkat 
edilmeli. Çünkü iki ürünün içinde 
bulunan bakteri floraları farklı 
ve temasları halinde birbirlerini 
kolaylıkla bozabilir.

l Yine et alışverişi yaparken 
koku ya da renginde bir 
değişiklik olup olmadığına 
dikkat edilmeli. 

l Zehirlenmelerin büyük 
çoğunluğunun nedeni olan beyaz 
etin alışverişi sırasında oldukça 
dikkatli olunmalı. Son kullanma 
tarihine iki gün kala raflardan 
kaldırılması gereken tavuklar 
vatandaş tarafından alınıp, 
derin dondurucuya atılıyor ve 
bir müddet sonra pişiriliyor. Bu 
durum zehirlenmelerin en büyük 
nedenlerinden biri… Bu tehlikeyi 
ortadan kaldırmak açısından son 
kullanma tarihine iki, üç gün kala 
tavukların raflardan kaldırılıp, 
imha edilmesi gerekiyor.

Sağlığınız için dikkat 
etmeniz gerekenler
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Çağımızın en önemli sağlık 
problemleri arasında gösterilen 
ve Türkiye’deki her 5 kişiden 

birinin sorunu haline gelecek kadar 
yaygınlaşan obezite hastalığı ile 
verdiği mücadeleden başarı ile çıkarak 
çevresindeki herkesi kendine hayran 
bırakan Ataşehirli bir baba var. 55 
yaşındaki Hasan Hüseyin Şahin, uzun 
zamandır 190 kilonun üzerindeydi. 
Kendine “dur” dedi ve 53 kilo verdi. 
Hedefi 90’ları görmek. Şahin’le hayatını 
nasıl değiştirdiğini, alkol probleminden 
nasıl kurtulduğunu ve kendine nasıl bir 
yeni hayat yarattığını konuştuk:

Hasan Hüseyin Şahin’i birkaç 
cümleyle nasıl tanımlarsınız? 

1962 yılında Kahramanmaraş’ın 
Elbistan ilçesinin Sevdili köyünde 
dünyaya geldim. Bize Alhas Aşireti 
derler. 20 kardeşiz. Hepimiz aynı anne 
ve babanın çocuklarıyız. Dedem aşiret 
ağasıydı, babam vefatından sonra 
onun yerine geçti. Ortaokula kadar 
okuyabildim. Kendime yeni bir yol, 
yeni bir hayat çizmek için 1974 yılında 
tek başıma İstanbul’a gelmeye karar 
verdim. Evli, bir kız babasıyım. Ataşehir 
Kayışdağı Mahallesi’nde yaşıyorum. 
Aynı zamanda Kayışdağı Spor 
Kulübü’nün de başkanıyım.  Restoran 
işletmeciliği yapıyorum.

İstanbul zor bir şehir, siz kendinize 
nasıl bir yol çizdiniz? 

Kendime yeni 
bir ben yarattım

Hasan Hüseyin Şahin kızının 
“Benim evladımı oynaması 
için bırakabileceğim bir 
dedesi olmalı” demesi 
üzerine alkol ve şişmanlık 
sorunlarının üzerine gitti. 
Şimdi ikinci bir hayat  
yaşayan Şahin’in bu 
hayatında neşe, umut, en 
önemlisi de kızı ve eşi var.

SERAP UÇAR

Fotoğraflar: 
SERAP UÇAR
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Hep kendi emeğimle, tek başıma 
kazanmaya çalıştım. Restoranlarda 
komilik, garsonluk, şef garson, aşçılık 
gibi birçok alanda çalıştım. Kısacası 14 
yaşımdan itibaren ailemden her hangi 
bir yardım almadan kendi ayaklarımın 
üzerinde çabalayarak bugünlere 
kadar geldim. Hayatımı kazanmak 
için günlerce hiç uyumadan çalıştım. 
Yatacak yerim yoktu, restoranlarda, 
sandalyelerde uyudum. Ben hayatımı 
böyle kazandım, ama aileme bunların 
hiçbirini belli etmedim. Her zaman 
“çok iyiyim” dedim. Bugün de, kimseye 
zarar vermeden bir yerlere gelmeye 
çalışıyorum. Hâlâ çok şey başardım 
değil, başarmaya çalışıyorum diyorum. 
Elbirliğiyle; ailemle, dostlarımla 
beraber…

Aileniz sizi 14 yaşınızda, tek başınıza 
İstanbul’a göndermeyi nasıl kabul etti?

Tek başıma hayatı öğrenmek 
istediğimi söyledim. Onlar istemediler 
ama benim mücadeleci ve kararlı 
olduğumu anlayınca izin verdiler. O 
yıllarda bizim oralarda yaşam da çok 
zordu, 12 Eylül dönemi, siyasi baskılar, 
yasaklar… Bu kararı vermemde bunlar 
da etkili oldu. 

Sizin bir başarı hikâyeniz var. 11 ay 
gibi bir sürede 53 kilo vererek ve alkolü 
hayatınızdan tamamen çıkararak 

hayatınızı değiştirdiniz. Bunu nasıl 
başardınız?

Aslında çocukluğumda, gençliğimde 
çok kilolu biri değildim. 2000 
yılında babamı akciğer kanserinden 
kaybettik. Hazırlıksızdık bu ölüme... 
Bizde örf ve adetler çok farklıydı, 
babam bizi sevse de hiç belli etmezdi, 
saçımızı okşamazdı. Ben bunlara 
özlemle büyüdüm. Belki babam 
bizi çok sevmiştir, ama ben sevilme 
duygusunu hissetmeden kaybettim 
onu. Bu yüzden de yokluğuna çok zor 
alıştım. Sanırım baba ve anne özlemi 
anlatılamaz.

Size hayatın devam ettiğini 
söylemedi mi çevreniz, el uzatmadı mı?

Evet, hayat devam ediyor ama 
yaşanmıyordu sanki. İnsan bir 
noktada kopuyor. Ben de bir buçuk 
yıl kendime gelemedim. Ne işime 
baktım ne gücüme. İki, üç günde bir 
babamın mezarına giderdim. Onun 
kaybı benim ruhumda derin yaralar 
açarken, hem bedenimde hem de 
psikolojimde kayıplarım başladı. 
Babamın ölümünden sonra aşırı alkol 
tüketmeye başladım. Daha önceden 
de iş yaşamımdan dolayı yemek yeme 
alışkanlıklarım değişmişti. Artık gece 
geç saatlerde yenen akşam yemekleri, 
sabah erken saatlerde başlanan alkol 

alımıyla günlerimin nasıl geçtiğini 
anlamıyordum. Bir gün kızım Heval’ın 
sorusuyla gerçekle yüzleştim. 

Heval ne sordu size?
Kızım Heval Çiğdem, iki yıl önce 

evlendi. Düğünlerinden bir süre sonra 
eşime “Ben babamın, annemin dizine 
kafamı koyup da hiç yatamadım. 
Sevemedim, sevilmedim. Bu 
eksikliğimi hiç olmazsa torunlarımla 
kapatayım. Çocuklar ne zaman bize 
torun verecekler?” diye sordum. 
Aşiret geleneğinden olmalı, ben bunu 
doğrudan soramazdım, eşimi devreye 
soktum. O da sağ olsun söylemiş, 
kızım “Anne sen bana bırak bu işi” diye 
karşılık vermiş. 

Birkaç gün sonra Heval beni aradı, 
“Yemek yeme, akşam seninle baş 
başa oturup dertleşmemiz lazım. 
Gelip seni alacağım” dedi. Dediği gibi 
de yaptı, geldi, aldı ve yemeğe gittik. 
Hiç uzatmadan konuya girdi. “Torun 
istemişsiniz. Belki bana bağıracaksınız 
kızacaksınız ama ben tek bir şey 
söyleyeceğim” dedi “Diyelim ki ben 
doğurdum, bir evladım oldu. Siz 
alkole devam ediyorsunuz, kilonuz 
aşırı, şekeriniz, tansiyonunuz var. 
Peki, ben çocuğumu getirip dedesine 
bırakabilecek miyim? Siz bu gidişle iki 
sene ya yaşarsınız ya yaşamazsınız. ➦ 

Ben aslında doktorum Gürkan 
Kubilay’a gittiğim gün yani rejime 

başladığım 7 Ocak gününde doğdum 
diyorum. Alkolü bırakacağıma ve yeni 
bir ben yaratacağıma kızım Heval 
için, eşim Gülfidan için söz vermiştim. 
Onlar benim yol arkadaşlarım. Eşimin, 
kızımın emeklerine, bana sonsuz 
inançlarına şükran borçluyum. Benim 
için en doğru doktoru bulmak aslında 
en büyük şansım. Doktor Gürkan 
Kubilay’a ayrıca teşekkür ediyorum. 17 
yıldır yürümediğim kadar yolu son 6 
ayda kat ettim. Bir daha asla o kilolara 
dönmem. lŞahin, eşi Gülfidan, kızı Heval Çiğdem ve damadı Gökhan Emeksiz ile.

BİR DAHA ASLA
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➥ Benim çocuğumdan dede 
sevgisini alma hakkına sahip misiniz? 
Alamazsınız. O zaman bu alkolü 
bırakmanız gerekli. Kendinize yeni bir 
düzen kurmalısınız. Benim evladımı 
bırakacağım bir dedesi olmalı. Ona 
deden çok güzel rakı içerdi, ama şimdi 
mezarda demek istemiyorum.” O an 
kadeh elimden düştü, gözlerim doldu, 
belli etmeden lavaboya gittim.

Çok ağır gelmiş olmalı kızınızın 
sözleri… 

Bunu anlatmak gerçekten çok zor. 
Lavaboya kendimi zor attım. Ben 
ağlamam, hatta “bu adamın hiç gözyaşı 
yok mu” diye sorarlardı. Babamın vefat 
ettiği gün ağlamayı öğrendim, ama 
ağlamayı çok ayıp bildiğim için gizli 
gizli ağlamıştım. Neyse… Lavaboda, 
belki 5 belki 10 dakikada kendime zor 
geldim. Sonra kızımın yanına gittim. 
“Hadi kalkıyoruz”, dedim, “ben alkol 
almıyorum”. Kızım “Bana alınma ve 
bunu bitir” diye karşı çıktı: 
“Tercihini yap. Senin bizi 
üzmeye hakkın yok. Ölüm 
sonuçta herkes için var. 
Yarın ne olacağımız 
belli değil ama sen 
bu şekilde ölüme 
doğru gidiyorsun. 
Ölüme meydan 
okunmaz baba. 
Ben babamın 
öldüğünü görmek 
istemiyorum”. 

Eve geldim, 
eşime “Yarın 
doktora gidiyoruz” 
dedim. Yılbaşı 
akşamı son içkimi 
içtim. Ailem ve 
anneme “bu son 
içkim” dedim. Üç 
büyük rakı içerken 
o gece üç kadeh 
içtim. 3 Ocak günü 
doktora gittim. 7 
Ocak’ta doktorumun 
verdiği listeyle rejime 
başladım. Alkolü bırakmak en 
büyük adımdı benim için. Zor 

bir karardı, ama ameliyatsız, tamamen 
kendi irademle bu kiloları vermem de 
çok önemliydi.

Alışkanlıklarınızı bir anda 
değiştirmek sizi ne kadar zorladı?

Rejime başladığım 3 ay hiç 
uyuyamadım. Çok zorlandım. Zaman 
sanki durmuş gibiydi. Her sabah 
eşofmanlarımı giydim ve hızlı tempoyla 
3 kilometre yürüdüm. Doktorumun 
verdiği listeyi harfiyen uyguladım. 
Listede hayatımda hiç yemediğim 
brokoli, yulaf, süt vardı. Hayatımda hiç 
yeşillik yememiştim, ciğer olmadan 
kahvaltı yapmazdım. Şimdi bütün 
bunları değiştirdim. Önceleri 3 kilo 

kuzu çevirme yerken, 
şimdi 150 gram 

et yiyemiyorum. 
Hayatımdan 
çikolatayı çıkardım, 
abur cuburu, 
meyve çeşitlerini 

kaldırdım. Doktorun verdiği yemek 
listelerinin dışına çıkmadım. Yaban 
mersini, gül çayı, hibisküs çayı, papatya 
çayı, yeşil çay, yani akla gelemeyecek 
türde içecekler içtim. Daha önce bir 
adım atmazken şimdi sokak sokak 
yürüyorum.

Kilolu olduğunuz dönemlerde de 
zorluklar yaşamış olmalısınız. En çok 
neden rahatsızlık duyuyordunuz?

Arabadan inip yürümek bana çok zor 
geliyordu. Sağlık problemlerim artmaya 
başlamıştı. Doymak bilmiyordum, 
doyma hissimi kaybetmiştim. Şeker, 
tansiyon, horlama, uyku apnesi, ağız 
kuruluğu gibi hastalıklarla mücadele 
ettim. Vücudumda ciddi yaralar 
çıkmaya başlamıştı. Nerdeyse ayağım 
kesilecek duruma gelmişti. Nefes 
nefeseydim, 50 adım attığımda belim 
kopuyordu, yürüyemiyor, araç da 
kullanamıyordum. Duşta rahatsızdım, 
lavaboda rahatsızdım. Her yerde 
rahatsızdım. Bir düğüne gitmemeyi, 
bir cenazede bulunmamayı tercih 
ederdim, çünkü yıkılıyordum.  

53 kilo verdikten sonra çevrenizin 
tepkisi nasıl oldu?

Herkes azmime 
ve sabrıma 
şaşırıyor. Uzun süre 
beni görmeyen 
arkadaşlarım 
tanıyamıyor. 82 
beden pantolon, 10 
XL kazak giyerken 
şimdi, 58 bedene 
düştüm. Hedefim 
90 kiloya kadar 
inmek. Eskiden 
adeta kendimi 
unutmuştum, 
aynaya bakamazdım. 
Şimdi bakıyorum ve 
eski fotoğraflardaki 
halimle 
karşılaştırıyorum. 
Arada çok büyük fark 

var, ama bu yeterli 
değil benim için. Aynaya 

baktığımda “işte budur” diyene 
kadar devam edeceğim. l

“Önceden hep özel takım 
elbiseler diktirir, çok şık 
giyinirdim. Kilo almaya 
başladıkça hep spor giyinmek 
zorunda kalmıştım. Artık 
kıyafetlerim de büyük ölçüde 
değişti. Çok beğendiğim bir 
mağazaya gidip “jilet gibi 
oldu üstüme” diyebilmek 
müthiş keyifli.”
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İnsanlık doğayı anlayıp, benimsediği 
ölçüde medenileşiyor, refah düzeyi 
artıyor. Önce 1800’lerde yaşanan 

Sanayi Devrimi, ardından 1900’lerin 
başında otomotivde yaşanan büyük 
gelişmelerle otomotiv devrimi, 
1950’lerde ise fizikteki kuantum 
mekaniği kuramlarının ortaya çıkması 
ile beraber bilişim ve bilgisayarda 
görülen inanılmaz hızlanmalar, bilişim 
devrimi olarak adlandırılan önemli 
yenilikler. Tüm bunlar insanoğlunun 
malzemeye olan ilgisini artırdı ve o da 
yeni keşiflere kapılar araladı. 

Günümüzde yine devrim niteliğinde 
olabilecek maddeyi atomik boyutlarda 
inceleyip, işlemek yönündeki fikir ve 
uygulamaları, bilim ve teknolojiye yeni 
bir boyut kazandırdı. Yeni teknolojilerin 

birçok alanda başarıyla uygulanması, 
bilimle uğraşan insanları gün geçtikçe 
daha küçük boyutlara inmeye, daha az 
yer kaplayan, daha az enerji harcayarak 
daha hızlı çalışabilen aygıtlar ve 
sistemler geliştirmeye mecbur kılan bir 
durum haline geldi. 

Dolayısıyla atomları teker 
teker dizerek şekillendirme fikri 
nanoteknolojiyi tetikledi. Nano boyutta 
bir dünya olduğunu ilk defa ünlü 
Amerikalı fizikçi Richard Feynman 1959 
yılında bir konferansta “There is plenty 
of room at the bottom” (Aşağıda daha 
çok yer var) diyerek nanoboyuttaki 
gizemi işaret etti. İşte yeni devrim 
ve gelecek yüzyılın teknolojisi diye 
adlandırılan bu gelişmeler dönemi;  
nanobilim ve nanoteknoloji dönemidir.  

Nano anlam olarak cüce ya da küçük 
anlamına gelen Yunanca ve Latince 
kökenli bir sözcük. Nano kelimesinin 

anlamı milyarda bir demektir. 
Karşılaştırılacak olursa bir tek insan 
saçından 40 bin kez daha küçüktür.

Nano sadece bir ölçü derecesi 
olduğu için nanoteknolojinin 
malzeme üretiminden başlayarak, 
elektronik, manyetik, optik, mekanik 
ve biyomedikal amaçlı işlemler gibi 
birçok disiplini de kapsayan geniş bir 
uygulama alanı bulunuyor.

Nanoteknolojiye kaynaklık eden 
araştırmalar bir malzemenin boyutu 
küçüldükçe malzemeye ait yeni 
özelliklerin ortaya çıktığını gösteriyor. 
Nano ölçeklerdeki bir yapıya 
yeni eklenen her atomun fiziksel 
özelliklerde neden olduğu değişiklikler, 
yeni dünyalar yaratıyor.

Peki, nanoteknolojinin hedefinde 
neler var? Aslında bu sorunun sayısız 
yanıtı var. Ama tek bir cümle ile cevap 
vermek istersek; canlı ve cansız 

Nanoteknoloji ile dünya 
“su geçirmez” olacak!

Anlamı cüce ya da küçük, 
ama teknolojiyle birleşince 
insanlığa bambaşka bir 
gelecek vaat ediyor. Sözünü 
ettiğimiz nanoteknoloji. 
Dünyanın gelişmiş ülkeleri, 
bu ülkelerin üniversiteleri 
canlı ve cansız maddeleri bir 
arada işlevsel hale getiren bu 
teknoloji için yatırım yapıyor. 
Yanmayan, kirlenmeyen 
kumaşlar, bir milyon filmin 
yükleneceği DVD’ler, ameliyat 
yapan nano, yani cüce 
robotlar, kanserli hücreleri 
yok edecek yeni tıbbi 
ürünler… Özetle cüce teknoloji 
hayatlarımızı büyütecek!

AYBALA ÇAKIR*
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dünyaların bir aradaki işlevselliğini 
artırmak diyebiliriz.

Nanoteknolojinin hayatımıza katacağı 
somut örnekler hiç de küçümsenecek 
ölçüde değil.

Öyle ki yeni ürünlerle otomobillerde 
motor yağı değiştirmek zorunda 
kalmayacağız, kir tutmayan, yanmayan, 
ıslanmayan kumaşlarla her sektörde 
kolaylık sağlanabilecek, depremlerdeki 
hasarları azaltmak için binalardaki 
betonarme kesitler küçültülüp elastik ve 
mukavemetli özellikler kazandırılacak.  
İnsan vücudunda dolaşıp kanserli 
hücreleri ve zararlı bakterileri yok 
eden programlanmış tıp ürünleri 
yapılabilecek, bir milyon sinema filmi 
alabilen DVD’ler üretilebilecek, ameliyat 
yapan nano robotlar kullanılabilecek, 
insan beyninin kapasitesi ek nano 

hafızalarla güçlendirilecek, birim ağırlık 
başına şu andakinden 50 kat daha 
hafif ve çok daha dayanıklı malzemeler 
üretilip, kullanılacak. Yine uzun ömürlü 
ve bakterilerin üremesini önleyen 
boyaları göreceğiz. Sağlık alanında 
ise hücre onarımı ve gen tedavisi, 
kemik yaralanmalarında daha hızlı 
iyileşme, kalp hücre tamirlerinde  ve 
öngörülemeyen birçok yenilikle 
karşımıza çıkacak.

Peki ya bugün? Bilim insanları 
biyolojik moleküller ile bir test tüpü 
içinde bir bilgisayar oluşturmayı 
başardılar. Organik nikelden 
biyomoleküler motor, özellikle 
elektronik sistemlere yönelik tek 
moleküllü transistörler yapılıp kan 
vasıtasıyla beyne kemoterapi amacı 
ile taşındı. Oluşturulan altın partiküller 
sayesinde biyolojik savaşın en kritik 

kısmı olan DNA tespiti gerçekleştirildi. 
Çelikten sağlam taşıyıcı halat üretimi, 
arabalar için sileceksiz camlar, 
termoelektrik üreten kaplamalar, 
binlerce filmi hafızasına alabilen 
DVD’ler, SEM ve TEM mikroskopları, 
nanoteknoloji ile lens kamera üretimi, 
nanoteknolojik pil, bina ve tesislerin 
yapı ve tasarım uygulamalarında 
yine tekstil ve hazır giyim ürünlerinde 
su geçirmezlik, leke tutmazlık, 
buruşmazlık, antimikrobiyallik, anti 
statiklik, UV koruyuculuk, yanmazlık 
veya güç tutuşurluk ve daha iyi 
boyanabilirlik gibi özellikler kazandıran 
nanoteknoloji tabanlı ürünler ve daha 
niceleri geliştirildi. 

Şimdiki soru şu, dünya bu teknolojiyi 
karşılamaya hazır mı? Nanoteknoloji 
araştırmaları için gelişmiş ülkelerde 

kamu sektörü 2006 yılında yaklaşık 6 
milyar ABD doları yatırım yaptı. ABD, 
Japonya, Güney Afrika Birliği, Kanada 
gibi ülkelerde her biri 100 milyon doların 
üzerinde harcamalarla ulusal araştırma 
merkezleri veya enstitüleri kuruldu. 
Stanford, Harvard, Cornell gibi tanınmış 
üniversitelerde dev Nanoteknoloji 
araştırma laboratuvarları açıldı. İran’da 
Sharif Üniversitesi’nde 2005 yılında 
Ulusal Nano Bilim ve Nanoteknoloji 
Enstitüsü’nde doktora programı 
yürütülüyor. İsrail’de ise hükümet 
nanoteknolojiye 230 milyon dolarlık 
destek veriyor. 

Gelişen teknoloji devriminde yer 
almak ve pazarda söz sahibi ülkelerden 
olabilmek için gelişmelere ev sahipliği 
yapmak ya da tanık olmak kaçınılmaz 
bir olgu. Ülkemizdeki adımlar ise kayda 
değer biçimde artıyor ve umut vaat 

ediyor. Koç, Sabancı, Anadolu, Ege, 
Pamukkale, ODTÜ gibi üniversitelerde 
yapılan çalışmalar ve TUBİTAK, 
Roketsan, UNAM, Arçelik, Vestel gibi 
kuruluşların AR-GE çalışmaları bu 
umudu destekliyor.

Nanoteknolojinin avantajları 
saymakla bitirilemezken etik 
konusunda dikkat edilmesi gereken 
hususlar birer birer ortaya çıkıyor. Yani 
her yeni teknoloji yararlarının yanı sıra 
dezavantajlarıyla da önümüze geliyor. 
Nanoteknoloji ile ilgili endişelerin 
başında kötüye kullanım geliyor. 
Özellikle sağlık, toplum ve çevre 
alanlarında kendine has riskler taşıyor. 
Öte yandan, tüm diğer teknolojiler gibi 
nanoteknoloji de en azından yakın 
gelecekte gelişmiş ülkelerin tekelinde 
olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla 

şimdiden nanoteknolojiden tüm 
insanlığın eşit ölçüde yararlanma 
yollarını aramak gerekiyor.

Bilgi paylaşımının bilgisayar ve 
bilişim teknolojilerinin her geçen 
gün büyüdüğü dünyamızda bu 
teknolojilerden yararlanmak ve 
etik doğrultuda insanlığa katkıda 
bulunmak için doğru yerde durup 
doğayı ve gereklerini anlamalıyız. 
Nanoteknoloji buna giden yoldaki en 
önemli kapı. Ülkemizde bu ilerleyişe 
ortak olup, refahı, günümüz sorunlarını 
çözümlemeyi, bu teknoloji ile içli dışlı 
olmayı benimsemeli.

Açık, anlaşılabilir bilgilerle, doğru 
tartışmalar ışığında dünyadaki 
sorunlara bilimsel dokunuşların artması 
ve paylaşılması umudu ile… l

*Pamukkale Üniversitesi Mekatronik 
Mühendisliği, 4. sınıf öğrencisi

Nano robotlar kullanılacak. Uzun ömürlü boyalar üretilecek. Islanmayan kumaşlar yapılacak.
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ALTINORDU YENİ 
CEVHERLERİN PEŞİNDE

Adından sadece kazandığı maçlarla ya da kupalarla değil, dünya çapında yetiştirdiği futbolcularla 
da söz ettiren bir futbol kulübü Altınordu. Dünya futboluna yön veren bu kulübün genç yeteneklere 

imkan yaratmak için canla başla çalışan Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “Bu iş adeta insan 
bahçıvanlığı gibi bir şey, ama insan yetiştirmek gerçekten çok zor” diyor.

Altınordu Spor Kulübü, kırmızı 
ve lacivert renkleri ile 1923’te 
Cumhuriyetin ilk kulübü olarak 

İzmir’de kuruldu ve kurulduğu günden 
bu yana da bir futbol kulübünden farklı 
olarak bir futbol okulu görevi üstlendi. 
Son dönemde SC Freiburg’de oynayan 
Çağlar Söyüncü ve AS Roma’da 
forma giyen Cengiz Ünder gibi 
yetenekli çocukları keşfedip, 
hem spor, hem de sosyal 
açıdan geliştirici eğitimleri 
ile dünya çapında futbolcular 
yetiştirdi. Altınordu FK Başkanı 
Seyit Mehmet Özkan ile hem 
Türk futbolunun mutfağını, hem 
de 11 yıllık altyapıcılık deneyimini 
konuştuk.

Futbolun insanlar 
arasındaki bağları 
güçlendiren, 
zaman zaman da 
düşmanlıklara neden 
olabilecek 
fanatiklikte 

SİMAY GÖZENER yaşandığı ülkemizde, bir takımın 
başkanı olmak fazlasıyla cesaret 
gerektirir herhalde. Siz bu büyük 
sorumluluğun altına girmeye nasıl 
karar verdiniz?

İzmirsporluların yoğun olarak 
yaşadığı Eşrefpaşa’da doğdum. 
Günün her saati sokaklarda futbol 
oynayan çocukların, gençlerin olduğu 
bu eski semtin bir gün yıldız oyuncu 
olma hayalleri ile yanıp tutuşan 
çocuklarından biri de bendim. 

Eli anahtar tutan tornacı bir ustanın 
oğluydum. Sıkıntılı yıllar geçirdiği için 
olacak, bizlerin eli kalem tutsun istedi. 
Babamın ısrarı üzerine üniversiteye 
başladığım gün, amatör futbol 
hayatım noktalandı. Kardeşlerimle 
birlikte çok çalıştık, işlerimizi büyüttük. 
Fakat hayatımda hep bir şey eksikti, 
futbol… Hem kendim, hem de genç 
yetenekler için bir şeyler yapmalıyım 
diye düşünürken 2007 yılında kendimi 
altyapı projesinin içinde buldum. 

Dünya futboluna yaptığı büyük 
transferlerle gündeme gelen Altınordu 
FK, altyapıdan yetişen gençler için 
nasıl bir kariyer planı hazırlıyor?

Avrupa’da olduğu gibi bizde de 
eğitim altı yaşında başlayıp, 20 yaşına 
kadar devam ediyor. Bu 13 yıllık süreçte 
saha içi ve saha dışı antrenmanların 
toplamı 10 bin saati buluyor. Bir işin 

ustası olmak için 10 bin 
saat kuralına bizler de 

inanıyoruz. Bu kuralı iyi 
işlettiğimiz takdirde 
Avrupa’ya her yıl 

iki, üç futbolcu 
gönderebilecek 
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kadar iyi performansta oyuncular 
yetiştireceğimizi biliyoruz. Bu sebeple 
çocuklarımıza 13 yaşına kadar temel 
futbol eğitimi, sonrasında da ileri 
futbol eğitimi veriyoruz. Onlara en 
geç 21 yaşında, üst düzey kulüplere 
transfer olabilecekleri bir kariyer planı 
çiziyoruz. 

Hedef Avrupa… Peki, ülkemizdeki 
futbolcu yetiştirme anlayışı ile Avrupa 
arasında herhangi bir fark var mı?

Avrupa’da aileler çocuklarının 
spor kültürü ile yetişmesine önem 
veriyor. Ülkemizde ise spor yapmak 
gerçekten fazlasıyla lüks… Bir de 
bizde spor daha çok skor odaklı bir 
modelleme ile yapılıyor. Hal böyle 
olunca iyi bir sporcu yetiştirmek pek 
de mümkün olmuyor. Bu durumda 
çok sabırlı olmak gerekiyor. Bu süreci 
bir fidanın yetişmesine benzetebiliriz. 
Toprakla gövdeyi buluşturduktan 
sonra, önce sulayacaksınız, 
besleyeceksiniz, üzerinde bir hastalık 
olursa tedavi edeceksiniz. Bu süreci 
ancak sabırlı insanlar ya da bu kültür 
ile yaşayan toplumlar başarabilir. 
Bizim toplumumuzda eksik olan da 
bu. Dolayısıyla bizim yaptığımız iş 
gerçekten zor. 

DOĞAL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Spor kültüründen yoksun olunsa 
da ülkemizde futbola yetenekli genç 
nüfus artıyor mu?

15-20 milyon nüfusa sahip Avrupa 
ülkelerinin genç nüfusu da düşük 
olduğundan onlara her türlü imkân 
tanınıyor. Fakat bizim gibi 800 bin 
metrekarelik bir coğrafyada, 80 milyon 
kişinin arasında doğal yetenekli 
oyuncuyu bulmak için çok derinleri 
kazmak gerekiyor. İki kazma darbesiyle 
bu topraklarda gerçekten doğal 
yetenekli çocuklar keşfetmek mümkün.

Genç yetenekleri nasıl 
buluyorsunuz? Bunun bir sırrı var mı?

Eskiden en iyi futbolcuların 
Sakarya’dan, Adana’dan, İzmir’de ise 
göçmen semti Çamdibi’nden çıktığı 
düşünülürdü. Ama futbolla dolu 

dolu geçen 11 yıl içerisinde Allah’ın 
her türlü yeteneği bütün toplumlara 
yukardan serpiştirdiğini anladım. 
Birçoğumuzun içinde belki bu yetenek 
var, ama mühim olan onu işleyip, 
hazineyi ortaya çıkarmak… Burada da 
görev bize düşüyor. Ne kadar fazla ve 
donanımlı eğitim merkezleri, salonlar, 
futbol okulları açarsak ve gençler 
buralarda başarılı antrenörler eşliğinde 
çalışmalar yaparsa, sözü edilen dünya 
çapında futbolcuların yetişmemesi 
mümkün değil. 

Binlerce gencin hayatına dokunup 
değiştiren bu kulübün, sporcuları için 
belirlediği kurallar neler?

Bizler kulüp olarak, “İyi Birey, İyi 
Vatandaş, İyi Futbolcu” sloganını 
benimsedik. Bir futbolcunun tek 
başına iyi olmasının hiçbir işe 
yaramayacağı kanaatindeyiz. O 
sebeple kulübümüzü gençlerimizin 
yetişmesine katkı sağlayacağını 
düşündüğümüz ilkelerle yönetmeyi 
tercih ediyoruz. Kıyafetlerine dikkat 
etmelerini istiyoruz, mesela bizim ➦ 



➥ çocuklarımızın hiçbiri siyah dışında 
krampon giyemez. Çünkü renkli 
krampon alacak kadar parası olmayan 
kulüplerin futbolcularına karşı saygı 
gösterip, eşit durmalıyız. Bunun 
dışında, aralarında kıskançlık ya da 
böbürlenme yaratacak konulardan 
da kaçınıyoruz, tıpkı 10 numara forma 
gibi. Genç takımlarda 10 numara forma 
giyen sporcularda farklı bir psikoloji 
oluyor. Üç, beş maç sonra kendini 
arkadaşlarından farklı hissetmeye 
başlıyor. Bundan dolayı futbolcuların 
kendini arkadaşlarından üstün 
görebileceği 10 ve 10’un katları olan 
forma numaraları, Altınordu FK’da 
kesinlikle kullanılmaz. 

Türk futboluna özellikle 
altyapılarda devlet desteği ne 
oranda?

Ülkemizde 80 milyon 
nüfusun 30 milyonu genç ve 
bu 80 milyonun büyük 
çoğunluğunun fazlasıyla 
sevdiği, ayrıca iyi bildiği 
futbola maalesef 
neredeyse kimse 
yatırım yapmıyor. 
Mevcut genç nüfusun 
içinde yetenekli 
olanlar da bu sebeple 
keşfedilmeden 
kaybolup gidiyor. Yerli 
oyuncuların başarı ile top 
koşturacağı sahalarımız 

çalışıyoruz. Bu sebeple Altınordu, 
sadece bir futbol kulübü değil, aynı 
zamanda bir futbol eğitim kurumudur.

Altınordu’nun Türk futbolu için 
önemi aşikâr… Peki, Altınordu bundan 
sonrası için kendine ne gibi hedefler 
belirledi? 

11 yıl önce projeye başlarken 
bu kadar zor olacağını tahmin 
etmiyordum. Bu iş adeta insan 
bahçıvanlığı gibi bir şey, ama insan 
yetiştirmek gerçekten çok zormuş. 
Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ, 
demişler, boşuna da dememişler. 
Yetenekli çocuklar kimsenin umurunda 
değil. 11 yıldır bizlerin en büyük ve tek 
hedefi sürdürülebilir başarılar elde 
eden bir takım yaratmak. Bir yandan 
da dünya futboluna yön verebilecek 
üst düzeyde oyuncular yetiştirmek 
peşindeyiz. A Milli Takımı’nda forma 
giyen Çağlar Söyüncü SC Freiburg’da; 
Cengiz Ünder ise Roma’da top 
koşturuyor. Onlar hem bizim hem de 
arkalarından gelenler için büyük bir 
motivasyon kaynağı. Şu günlerde de 
en büyük heyecanı Berke Özer’i bir 
Avrupa kulübüne verme konusunda 
yaşıyoruz.  İngilizler biraz önde… 
Manchester City FC, Chelsea FC ciddi 
ilgileniyor… Ve sonuç olarak hem 
yarışmacı, hem yetiştirici kimliğimizle 
Türk futbolunda yepyeni bir model 
yaratıyoruz. Rol model olarak görünür 
ve örnek alınırsak, ne mutlu bize... l

her geçen gün ithal futbolcularla 
doluyor, tıpkı dört büyükler gibi… Her 
şeyi devletten bekleyemeyiz. Ben 
bu topraklardan kazandıklarımı, bu 
toprakların çocuklarına yatırmayı ilke 
edindim. Herkes bunu yapmalı… 

Anlaşılan Altınordu, sadece bir 
futbol kulübü değil, aynı zamanda bir 
futbol eğitim kurumu…

Dediğim gibi, Avrupalılar spor kültürü 
olan insanlar ve onlar bizim kadar 
kişilik ve sosyal gelişimle ilgili eğitimler 
vermeye gerek duymuyor. Mesela biz 
çocuklarımıza satranç eğitimi veriyoruz 
ki çok yönlü düşünmeyi öğrensinler 

ya da İngilizce eğitimi 
sayesinde yarın Avrupa’ya 

gittiklerinde kendilerini 
ifade edebilecek seviyede 
yabancı dil bilsinler. 
Çocuklarımızın bilinçli 

olması gereken konulardan 
bazıları da beslenme 

ve dinlenme gibi 
performans 
gelişimini 
önemli 
derecede 
etkileyecek 
konular. 
Başarıya 

giden her 
türlü eğitimi 

çocuklarımıza 
öğretmeye 

Çağlar Söyüncü

Berke 
Özer

Cengiz Ünder
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1. Türkiye İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’ni hangi tarihte 
imzaladı?

a) 15 Aralık 1948
b) 10 Ocak 1949
c) 25 Mart 1949
d) 6 Nisan 1949

2. İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi kaç maddeden 
oluşuyor?

a) 30
b) 40
c) 20
d) 25

3. BM’nin bu bildirgesine 
“hayır” diyen iki ülke 
hangileriydi?

a) Suudi Arabistan-Güney Afrika Birliği
b) İngiltere-İtalya
c) Danimarka-Çin
d) Mısır-Kolombiya

4. İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nin onaylanması 
sırasında altı ülke çekimser oy 

kullandı. Bu ülkeler hangi bloktandı? 

a) İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı
b) ANDEAN Topluluğu
c) Sosyalist Blok Ülkeleri
d) Orta Amerika Serbest Ticaret 
Anlaşması

5. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 
BM’nin beş daimi ülkesinden 
biri değildir?

a) Çin
b) ABD
d) Rusya
e) İspanya

6. Yaşamak, özgürlük ve kişi 
güvenliği, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’nin kaçıncı 

maddesidir?
a) 10
b) 1
c) 3
d) 12

7. Aşağıdakilerden hangisi 
bildirgenin eğitimle ilgili 
bölümünde ilköğrenim için 

üzerinde uzlaşılan görüşlerden 
değildir?

a) İlköğretim zorunludur.
b) İlköğretim parasızdır.
c) Din dersleri zorunludur.
d) Yükseköğretim, yeteneklerine göre 
herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır. 

8. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne başvuruda 
hangi ülke üçüncü sırada yer 

alıyor?
a) Türkiye
b) Macaristan
c) İtalya
d) Rusya

9. Herkesin, herhangi bir ayrım 
gözetmeksizin eşit iş için eşit 
ücrete hakkı vardır, bildirgenin 

kaçınca maddesinde yer alır?
a) 12
b) 15
c) 19
d) 23

Yanıtlar: 1- d, 2-a, 3-a, 4-c, 5-d, 6-c, 
7-c, 8-a, 9-d

10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 69. yıl dönümü. İkinci Dünya Savaşı’nın 
ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 ülke tarafından 1945’te kurulan Birleşmiş 
Milletler bünyesinde hazırlanan bildirge 10 Aralık 1948’te yürürlüğe girmişti. Ancak 69 yıl 

boyunca ne dünya ne de Türkiye hak ihlallerinden kurtulabildi. Biz de bu ayki test konumuzu 
bildirgeye ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne ayırdık.
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Biz yine yokuz, ama her dört yılda bir futbolda 32 takımın dünyanın en büyüğü olmak için 
yarışacağı Dünya Kupası’na az zaman kaldı. 14 Haziran’da Moskova’daki başlama vuruşuyla açılışı 

yapılacak dev organizasyon öncesinde gözler grupların belirleneceği kura çekiminde.

MAVİ GÜN

DÜNYANIN GÖZÜ 
RUSYA’DA OLACAK

Dünyanın altı farklı kıtasından 32 
takım her 4 yılda bir olduğu gibi 
bu yaz da dünyanın futboldaki 

en büyüğünü belirlemek için bir araya 
gelecek. 21. kez düzenlenecek olacak 
FIFA Dünya Kupası’nın bu sefer ki 
adresi ise Rusya. 2018 yazında futbol 
dünyasının merkezi olacak ülkede 
uzun süredir devam eden çalışmalar, 
son günlerde iyiden iyiye hızlandı. 
Maçlara ev sahipliği yapacak stadları 

bitirmek için çalışan Rus yetkilileri 
endişelendiren esas konu ise 
güvenlik. Bu endişelerin de iki ayağı 
var: Holiganlar ve terör.   

Fransa’da düzenlenen 2016 Avrupa 
Futbol Şampiyonası sırasında ülkeye 
gelen Rus ve İngiliz holiganların 
çıkardıkları olayların Rusya’da 
tekrarlanması olası görünüyor. 
Bu durumda futbol fanatiklerinin 
ülkeye giriş çıkışları ve ev sahibi 
ülke taraftarlarının gözetim altında 
tutulması büyük önem taşıyor. 
Daha önce böylesi büyük bir 

organizasyona ev sahipliği yapmamış 
Rusya için holiganlarla mücadele 
büyük bir sınav. Ancak yetkilileri asıl 
endişelendiren ise bir terör saldırısı 
ihtimali. Yaklaşık bir ay boyunca 
şölen havasında geçmesi beklenen 
organizasyon, farklı şehirlerde 
toplanan geniş kalabalıklara da 
sahne olacak. Elbette bu durum, 
toplu katliam amaçlayan terör 
örgütleri için de oldukça elverişli bir 
ortam oluşturacak. Ortadoğu’daki 
gelişmelerden izole bir ülke olmayan 
Rusya’nın, terör örgütlerinin olası 

Lionel Messi Mesut Özil Cristiano Ronaldo Edinson Cavani Neymar
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hedefleri içinde yer aldığını da göz 
önünde bulundurunca, organizasyon 
boyunca güvenlik tedbirlerinin en üst 
düzeyde olması kaçınılmaz.

KENTLER VE STADLAR

 14 Haziran ve 15 Temmuz arasında 
yapılacak Dünya Kupası’na Rusya’nın 
11 kenti  evsahipliği yapacak. Bu 
kentler Moskova, St. Petersburg, 
Kaliningrad, Kazan, Nijniy Novgorod, 
Samara, Volgograd, Saransk, Rostov 
on Don, Sochi ve Yekaterinburg. 
Yaklaşık 7 yıllık çalışma sonucunda 
çağdaş stadyumlara kavuşan bu 
şehirler aynı zamanda dünya tarihi 
açısından da büyük önem taşıyor. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler 
ve kontrolündeki diğer birliklerle 
Kızıl Ordu arasında dünya hakimiyeti 
için şiddetli çarpışmalarına sahne 
olan topraklarda bu kez çok farklı 

bir alanda dünyanın en büyüğü 
belirlenecek. Söz konusu kentler 
aynı zamanda kuzey yarım kürede 
en serin bölgeler arasında yer alıyor. 
Bu durum da oynanacak futbolun 
kalitesine olumlu etki yapacak 
etkenlerden biri. 2022’de Katar’da 
düzenlenecek Dünya Kupası’nın ocak 
ayı içinde yapılmasının planlandığı 
göz önüne alınırsa, hava şartları da 
futbol için çok önemli.

TAKIMLAR

Önümüzdeki yaz dünyanın en 
büyüğü olmak için yarışacak 32 takım 
içinde futbolun devleri arasında 
yer alan ülkelerden ikisi olmayacak. 
Bunlardan birisi Hollanda. 15 
milyonluk nüfusuna karşın dünya 
futbolunun en önemli ekolleri 
arasında yer alan, üç dünya kupası 
finali,iki yarı final, iki de çeyrek 

final görmüş Hollanda 2002’den 
16 yıl sonra Dünya Kupası’nda yer 
alamayacak. Son yıllarda düşüşe 
geçen Portakallar, emeklilik çağına 
gelen yıldızların yerine yeni bir 
jenerasyon koyamayınca turnuvanın 
dışında kaldı.

Ancak futbol dünyasını asıl şok 
eden gelişme, İtalya’nın tam 600 yıl 
sonra Dünya Kupası’na katılamayacak 
olmasıydı. Eleme grubunu ikinci 
bitirdikten sonra play-off turunda 
İsveç’le karşılaşan Gök Mavilliler 
deplasmanda tek golle kaybettikleri 
maçın rövanşında Milano’da 80 
bin kişi önünde rakibine 90 dakika 
boyunca gol atamayınca elenmekten 
kurtulamadı. 

Maçın ardından sırf İtalya’da değil, 
tüm dünyada futbolseverler şok 
yaşarken, İtalya’sız bir Dünya Kupası 
fikrine alışmak biraz zaman alacak 
gibi görünüyor. ➦

21. Dünya Kupası finali Moskova’nın 
Luzhniki Stadı’nda yapılacak.
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➥ İtalya’nın elenmesinin ardından 
futbol severleri hüzne boğan bir 
başka gelişme de Juventus’un 
ve milli takımın efsanevi kalecisi 
Gianluigi Buffon’un canlı yayındaki 
röportaj sırasında göz yaşlarına 
hakim olamayışıydı. Kariyerini yazın 
Rusya’daki turnuvada bitirmeyi 
hedefleyen 39 yaşındaki eldiven 
futbolseverleri duygulandırırken maç 
öncesinde tüm stad İsveç’in milli 

marşını ıslıkladığı sırada rakiplerine 
alkışla destek vererek büyük takdir 
topladı. 

Dünya kupalarının gediklisi olan ve 
toplamda dört dünya şampiyonluğu 
bulunan İtalya’da son on yılda 
futbol seviyesinde gözle görünür bir 
düşüş yaşansa da bu durumun milli 
takımın seviyesine yaptığı etkinin 
böylesi büyük olacağı kimsenin aklına 
gelmemişti.

Dünya tarihinin 
en önemli 

yapılarından olan 
Kremlin Sarayı bu 
kez Dünya Kupası 

kura çekimine 
sahne olacak.

1 Aralıkta yapılacak kura çekimi 
için belirlenen dört torbaya göre 
takımların sıralaması şöyle:

1. TORBA

Ülke

Rusya
Almanya
Brezilya
Portekiz
Arjantin
Belçika
Polonya
Fransa

FİFA sıralaması

65 (ev sahibi)
1
2
3
4
5
6
7

2. TORBA

Ülke

İspanya
Peru
İsviçre
İngiltere
Kolombiya
Meksika
Uruguay
Hırvatistan

FİFA sıralaması

8
10
11
12
13
16
17
18

3. TORBA

Ülke

Danimarka
İzlanda
Kostarika
İsveç
Tunus
Mısır
Senegal
İran

FİFA sıralaması

19
21
22
25
28
30
32
34

4. TORBA

Ülke

Sırbistan 
Nijerya
Avusturalya
Japonya
Fas
Panama
Güney Kore
Suudi Arabistan 

FİFA sıralaması

38
41
43
44
48
49
62
63
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Dünya Kupalarının geleneksel 
favorileri arasında yer alan 
takımlardan Arjantin de finallere 
gelirken oldukça zorlandı. 
Kadrosunda dünyanın en iyi 
futbolcusu olarak gösterilen Lionel 
Messi’nin yer almasına karşın özellikle 
savunmada yaşadığı sıkıntılar 
sebebiyle eleme grubunda oldukça 
zorlanan Tangocular, son anda yine 
Messi’nin çabalarıyla finallere 
gitme hakkı kazandı. Sevilla’da 
kazandığı kupalarla takdir 
toplayan Cesar Sampaoli 
yönetiminde Rusya’ya 
gidecek olan Tangocular 
tüm olumsuzluklara karşın 
forvet hattındaki Aguero, 
Higuain gibi silahlarıyla 
şampiyonluğun favorileri 
arasında yer alıyor. 

Kupa için favori 
gösterilen diğer takımlardan 
Almanya, Fransa, İspanya 
elemelerde neredeyse hiç 
zorluk yaşamazken, 2014’te 
evsahibi olduğu turnuvada 
yarı finalde Almanya’dan tam 
7 gol yiyerek tarihi bir hezimet 
yaşayan Brezilya da elemeleri 
lider bitirerek sporseverlere 
toparlandığını gösterdi. Son 
yıllarda futbol dünyasındaki 
geleneksel gücünden uzak bir 
görüntü çizse de Sambacıların 
da Rusya’da tek hedefi 
şampiyonluk. 

Turnuvaya büyük 
umutlarla hazırlanan 
evsahibi Rusya ise 
hazırlık maçlarında 
gösterdiği performansla 
pek de umut vermedi. 
Turnuvaya katılan ekipler 
içinde ilk kez Dünya 
Kupası’nda yer alacak tek 
ülke ise Panama olacak. Orta 
Amerika temsilcisi ülke 
güçlü ABD’nin önünde 
final vizesi alarak büyük 
bir sürprize imza attı.

KURA 1 ARALIK’TA

Kupaya gidecek takımların 
belirlenmesinin ardından şimdi 
tüm gözler 1 Aralık’ta yapılacak 
kura çekiminde. Moskova’daki 
Kremlin Sarayı’nda büyük bir törenle 
yapılacak kura çekiminde 32 takım, 
4’erli 8 gruba ayrılacak. Gruplarında 
ilk iki sırayı alacak takımlar çapraz 

eşleşme sonrası son 
16 turuna kalacak 

ve ardından tek 
maç üstünden 

oynanacak eleme 
turları ile kupaya 
uzanmaya 
çalışacak. Kura 
çekimi için 
FIFA dünya 
sıralaması 

baz alınarak 
oluşturulan 

8 takımdan 
oluşan 
4 torba 

belirlendi. Gruplar belirlenirken 
Avrupa’dan en fazla 2, diğer 
kıtalardan ise sadece bir takım aynı 
grupta yer alacak. Turnuva sonunda 
FIFA tarafından şampiyona 38, 
ikinciye 28, üçüncüye ise 24 milyon 
dolarlık para ödülü verilecek. Tüm 
dereceye girenlere verilecek toplam 
ödül ise 400 milyon dolar tutarında.

YILDIZLAR SAHADA

2018 Dünya Kupası’nın akıbetini 
belirleyecek isimler her zamanki 
gibi yine yıldızlar olacak. Arjantin’de 
Lionel Messi, Brezilya’da Neymar, 
Almanya’da Mesut Özil, Portekiz’de 
Cristiano Ronaldo, Fransa’da Antuan 
Griezman, İngiltere’de Harry Kane, 
Belçika’da Kevin De Bruyne ve 
Eden Hazard, Polonya’da Robert 
Lewandowski, İspanya’da David 
Silva, Uruguay’da Edinson Cavani, 
Danimarka’da Christian Eriksen, 
Hırvatistan’da Luka Modric, Mısır’da 
Mohamed Salah, Sırbistan’da Sergej 
Milinkovic-Savic turnuvada öne 
çıkacak isimler olarak gösteriliyor. 

ZABİVAKA SAHNEDE

Şampiyonu 15 Temmuz akşamı 
Moskova’nın Luzhniki Stadı’nda 
yapılacak finalin ardından ortaya 
çıkacak kupanın maskotu ise 

Zabikava isimli bir kurt. Rusya’nın 
zorlu doğası ve kırsal geleneği 
ile çağdaş imajının birleştirilmesi 
ile ortaya çıkan Zbaivaka kupa 

boyunca sık sık ekranlarda yer 
edinecek. 

Yaklaşık 1 milyon 
kişinin katıldığı bir 

internet oylaması 
ile maskotluğa 
seçilen 
Zabivaka bu 
başarıyı bir kedi 
ve kaplanın 
önünde 
kazandı. l



Bir taytın sağladığı konforu çok şey 

veremez, spor yaparken de önceliğimiz 

konfor olmalı tabii; fakat yeni nesil 

taytlar konforu bir adım öteye taşıyıp şık 

görünmenizi sağlıyor. Eğer sporunuzu 

dışarıda yapıyorsanız ve sonrasında 

kahvaltıya gidecekseniz bu sezonun 

modası olan parlak renklerdeki metalik 

taytlardan mutlaka edinmelisiniz. l
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SPOR ALTERNATİFLERİ
Spor bazılarımız için günün en rahatlatıcı saati, bazılarımız içinse yerine getirilmesi gereken 

bir zorunluluk. Hangi grupta yer alıyor olursanız olun, keyfinizi yerine getirecek spor 
alternatifleri de beklenen karın kaslarına ek olarak küçük bir motivasyon sağlayabilir.

ALAZ CEREN GÖNÜLLÜ
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Büstiyerleri salonlar dışında 
çok rahat kullanamayacağınızı 

düşünebilirsiniz fakat onları ön plana 
çıkararak kombin yapmanın da yolları 
var. Vücudunuzu kullanırken daha 
rahat hareket etmenize yardımcı olan 
büstiyerleri tek başına kullanmak 
için mevsim biraz sert olabilir, bu 
yüzden kolları oyuk beyaz bir tişörtü 
hareketlendirmek için kullanabilir 
ya da önü yarım fermuarlı bir spor 
üstün içinden renk vermesi için tercih 
edebilirsiniz. l

Daha çok kızlar için problem 
olan, kabarıp elektriklenen 

saçları zapt etmek spor yaparken 
meşakkatli bir iş. Buna kökten 
bir çözüm bularak, saçınızı hem 
gözlerden ırak tutmak hem de 
sizi terletmesini engellemek için 
bandana gibi çözümlere şans 
verebilirsiniz, sıkıcı bir kıyafeti farklı 
bir seviyeye taşıyacağı da kesin.

Sporun altın kuralı yaptığınız alana özgü bir ayakkabı 
edinmeniz. Ağırlık verdiğiniz alana uygun bir çeşit 

belirledikten sonra sahip olduğunuz kıyafetleri de düşünerek 
seçim yapabilirsiniz. Ayakkabının rahat olması çok şeyi 
değiştiriyor, üstelik artık o kadar fazla çeşit var ki spor 
ayakkabılarını her zaman giymek istiyoruz. Size keyif veren bir 
model mutlaka spora gitme bahanelerinizden biri olacaktır. l

Müzik sporun kalbidir! Spor 
salonlarındaki ortak müzikten 

ziyade kendi oluşturduğunuz çalma 
listesine sadık kalmak istiyorsanız sporda 
telefonunuzu yanınızda bulundurmak 
zorundasınız, bunun için de bir telefon kabı 
edinmelisiniz. Kolunuza takabileceğiniz 
bu kılıflar hareket kabiliyetinizi 
engellemeyecek, bu kılıfların bir sürü 
rengine ve görsel olarak sizi memnun 
edecek versiyonlarına ulaşabilirsiniz. l
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Birinci sezonu izlemeyenler için 
spoiler vermeden dizinin özetini 
yapmak gerekirse, kısaca şöyle 

anlatabiliriz:
 Olay 80li yılların başında geçer. 

Hawkings, CIA deneylerinin yapıldığı 
bir laboratuvarın da yer aldığı küçük 
bir Amerikan kasabasıdır. Bir gün 
kasabada bir çocuk kaybolur. Tüm 
kasaba çocuğu arar, ancak ardında 
hiçbir iz yoktur. Aynı 
gün kasabada bir de 
çocuk bulunur. Kısa saçlı, 
sosyopat hareketlere 
sahip bu garip kız çocuğu 
ise, CIA’nin elinden, 
laboratuvardan kaçmıştır. 
Bu kız çocuğunun yolu, 
kaybolan çocuğun 
arkadaşlarıyla kesişir. 
Böylelikle birbirlerine 
yardım ederler. 

Stranger Things ile 
ilgili en çok tartışılan 
konu ise, senaryonun ne 
denli gerçeğe dayandığı. 
İşin ilginci, bu ultra bilim kurgu 
senaryosu bir noktada hakikaten 
gerçeğe dayanıyor. Geri kalanında ise, 
gerçekler üzerinden çıkmış söylentiler 
büyük ölçüde yer kaplıyor. Şimdi 
bakalım ne kadarı gerçek ve gerçekler 
neler...

Birinci sezonda, çokça adı geçen 
CIA’nın MK Ultra deneylerinin geçmişi 
İkinci Dünya Savaşı’na dayanıyor. 
Savaş sonrasında, Paperclip 
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Ve huzurlarınızda 
Sadettin Teksoy!

STRANGER THINGS 2 YAYINDA
ve toplu zihin kontrolü üzerine 
çokça çalışma gerçekleştirilmişti. 
Bu nedenle CIA özellikle zihin 
kontrolü üzerinde duruyordu ve 
bilim adamlarından bu çalışmalarına 
devam etmelerini istedi. Hatta 
bazılarına göre, MK Ultra’daki MK- 
“Mind Kontrolle”den gelmektedir. 
Mind, zihin demektir,  İngilizcesi 
“c” ile yazılan kontrol kelimesinin, 
Almancası “k” ile yazıldığı için bu 
kısaltmanın Almanca bazlı olduğu 
düşünülür. 

MK Ultra prensip olarak, kişiyi 
izole etmenin, aç-susuz bırakmanın, 
travma yaşatmanın, fiziki veya 
psikolojik işkencelerin ardından 
LSD vb maddeler ile kişinin zihnini 
telkinlere açık hale getirerek, 
çeşitli görüntü ve seslere maruz 
bırakma şeklinde ilerleyen bir süreci 
kapsamaktaydı (Dünyanın pek 
çok bölgesinde CIA kontrolündeki 

darbelerde, cezaevlerinde 
tutuklulara yapılan 
işkencelerin de zihin 
kontrolü amaçlı olduğu 
söylentiler dahilindedir.)

Bu, işkencevari 
yöntemlerle hedeflenen 
olay, bireyde çoklu 
kişilik bozukluğuna 
yol açmaktı. Çoklu 
kişilik bozukluğu, 
travma ile bağlantılı 
bir hastalıktır. Örneğin 
kaza geçiren biri olay 
anını hatırlamaz, 
hatırlaması için 

ekstra bir tedavi, örneğin 
terapi görmesi gerekir. Durumun 
mantığı böyle çalışır. Travmaya 
maruz kalan kişilerin beyinlerinde 
savunma mekanizmasıyla bölmeler 
açılır. MK Ultra’da ise travma ile 
açılan her bölme ayrı bir alt kişilik 
oluşturur ve sistem bireydeki her 
bir alt kişiliği kontrol etmeye, hatta 
dizayn etmeye yönelik kurulur. 
Sistem aynı zamanda, kontrolcü 
tarafından bireyin kişilikten kişiliğe 
geçirilebilmesine de imkân verir. 

Bu ay izlenecek en önemli 
yapım kuşkusuz “Stranger 
Things”. Netflix’in şimdiden 
kült sayılan, fenomene 
dönüşen bu yapımı, ikinci 
sezonu ile karşımızda. En az ilki 
kadar sürükleyici ve en az ilki 
kadar bilim kurgu olan film bu 
sezon da bir nefeste izlenecek 
kadar heyecanlı...

Operasyonu adı altında, çoğu savaş 
suçlusu olan pek çok Nazi bilim adamı 
Amerika’ya getirildi ve CIA bünyesinde 
çalışmak üzere himaye altına alındı. 
Bu bilim adamları arasında toplama 
kamplarında yaptığı korkunç 
deneyleriyle meşhur savaş suçlusu 
Joseph Mengele’nin bulunduğu ve 
Dr. Green adı altında CIA bünyesinde 
çalıştığı da pek çok araştırmacı 
gazeteci tarafından iddia edilir. 

Nazi Almanya’sında, zihin kontrolü 

Dizinin 

Sadettin 

Teksoy’lu 

tanıtımı.
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MARILYN MONROE DE 
KURGULANMIŞ MIYDI?

Peki, bu ne işe yarar? İddiaya göre, 
yakalandığında konuşmayacak kadar 
bilinçsiz, daha doğrusu diğer bir 
kişiliği yaptığı için, olayı bilmeyen, 
duymayan, görmeyen suikastçilere... 
Veya önemli mevkideki kişilere 
hizmet veren bazen küçük yaştaki 
seks kölelerine, yine ne yaşadığını 
tekrar o alt kişiliğe geçmediği sürece 
bilmeyecek ve asla hatırlamayacak 
olan bir işkenceciye, psikopata… 
Böylelikle derin devlet, hükümet 
görevlilerini veya önemli mevkideki 
kişileri seks kasetleriyle kontrol altına 
alır ya da suikastçileriyle hizaya getirir. 
JFK suikastını yapan kişinin ve hatta 
Marilyn Monroe’nun bu kişilerden 
olduğu söylenir. Günümüzde ise, 
Lady Gaga’nın. Tabii söylentilere 
göre... 

Amerika’da denekler tarafından 
devlete karşı açılmış MK Ultra davaları 
var, hatta kayıtlarını youtube’tan 
izleyebilirsiniz. 

Clinton’ın başkan olduğu 
dönem, insanlar üzerinde yapılan 
deneyler konusunda dilediği özrün 
görüntüleri de mevcut. Ancak geri 
kalanı doğal olarak resmi mercilerce 
kabul edilmiyor. Genelde kaynak, 
bu işlerden sıyrılıp başka ülkelere 
kaçan, ismini değiştiren eski denekler 
tarafından yazılan kitaplar veya 
verilen demeçler...

Stranger Things’te ise, CIA’nın 
elinden kaçan çocuğun yani Eleven’ın 
annesi MK ultra deneğidir. Hamiledir, 
doğurduğunda çocuğu CIA tarafından 
alı konulur.  İşte el konulan çocuk da 
MK Ultra’dan daha az bilinen başka 
bir deneye, Project Montauk’a subje 
olmuştur. Bu projeye ait çalışmalar 
ise söylentilere göre New York’a bağlı, 
Long Island’da yer alan Brookhaven 
ulusal labaratuvarında, ardından 
Brookhaven’a çok da uzak olmayan 
Montauk hava üssünde yapıldı. 
Projeye denek olduğunu iddia eden 
kimi kişilerin anlattıklarına göre, 

deneyler genellikle yine travma bazlı 
zihin kontrolüyle kontrol altında olan 
kişilerin üzerinde uygulanıyordu.  
Onun dışında, evsizlere, fahişelere... 
Yani kaçırıldığında kimsenin arayıp 
sormayacağı kişilere...

 Ancak bu projenin çalışma alanı MK 
Ultra’dan farklıydı, daha çok telepati, 
telekinezi veya zaman ve boyut 
algısını aşmaya yönelik metafiziksel 
deneylerdi. Dizide de olduğu gibi, 
amaç soğuk savaş döneminde 
casusluğu bir kademe değişik boyuta 
taşımaktı. İşte birinci sezonun 
kahramanı Eleven’ın yer aldığı proje, 
gerçekte Project Montauk. Montouk 

Projesiyle ilgili anlatılan pek çok 
detay, senaryoda da yer alıyor. 

BU KEZ SORUMLU CIA DEĞİL!

Şimdi işin en uçuk kısmına 
geliyoruz. Birinci sezonda yaşanan 
canavar hikâyesinin ve boyut 
kapısının da altı boş değil. Bu da yine 
Project Montauk üzerinden çıkan bir 
başka söylentiye dayalı... Güya proje 
sırasında bilim adamları bir boyut 
kapısı açmayı başarmış ve o boyut 
kapısından içeri bir yaratık girmiş. 
Laboratuvarın kapatılması ve projenin 
bitirilmesi de bundan dolayı olmuş... 
Tabii bu söylentiye inanmak zor, 

ancak görünen o ki senaryonun ana 
konusunu oluşturan mesele tüm bu 
söylentileri temel alıyor.

Stranger Things, hem baz 
aldığı gerçeklik, hem de üzerine 
kurduğu kurgusallıkla üst düzey 
bir dizi sunuyor bize. Viona Ryder 
ve çocukların oyunculuktaki 
başarısından, dialoglara, karakter 
betimlemelerinden, sanat ekibinin 
yarattıklarına ve tüm bunlara katkıda 
bulunan 80’ler döneminin kendine 
özgülüklerinin kullanımına kadar, her 
şeyiyle büyüleyici. İkinci sezonda 
da aynı kalite bizleri bekliyor. İkinci 
sezonun ilkinden tek farkı, devlete 

karşı yumuşayış ve laboratuvardaki 
çalışmaların CIA bünyesinden 
“random”(?) bilim adamlarına 
kaydırılması. En azından ilk sezondaki 
gibi açıkça CIA adı geçmiyor. Onun 
dışında birinci sezonu aratmayan bir 
hızı var senaryonun.

Netflix Türkiye’nin, yerli seyirciye 
yaptığı özel sürpriz de en az Stranger 
Things 2 kadar konuşuluyor. Firma, 
dizinin Türkiye’ye özgü reklamında 
90’lı yıllarda yaptığı bilim kurgu-
korku, gizem temalı programlarıyla 
tanınan Saadettin Teksoy’a yer 
veriyor. Sezonu izlemeye başlamadan 
önce, dizinin Teksoy’lu tanıtımlarını 
izlemeyi unutmayın! l

Stranger Things 2
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GÜNAÇAR 

12 Kişilik

Malzeme:

- 1 adet normal büyüklükte 
hindi

İç harcı:
- 2 su bardağı pirinç
- 2 paket çam fıstığı
- 1 su bardağı kestane 
(haşlanmış soyulmuş)
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çorba kaşığı reyhan
- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 3 bardak haşladığımız 
hindinin suyu

Üstüne sürmek için: 
- 1 çorba kaşığı toz kırmızı 
biber
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım limon suyu

Yapılışı: 

Hindiyi temizleyip, yıkayın. 
Büyük bir tencereye koyup 
iyice pişirin, ama şu çok 
önemli, kesinlikle dağılmasın, 
bütün kalsın. Pişince tepsiye 
alın ve pilavını yapmaya 
başlayın. Tencereye sıvı 

yağı, tereyağını koyun, 
biraz ısıtın. Çam fıstıklarını 
koyun, 10 dakika kavurun. 
Salçaları, baharatları ekleyin, 
iyice karıştırın. Yıkayıp 
süzdürdüğünüz pirinçleri 
ekleyin ve bir daha karıştırın. 
3 bardak hindi suyunu 
ilave edin ve pişirin. Altını 
kapattıktan sonra kestaneleri 
ekleyin. Hindiyi fırın tepsisine 
alın, üzerinin sosunu karıştırıp 
hindinin her yerine bolca 
sürün. Altını kapattığınız pilavı 
hindinin içine ve kenarlarına 
koyup ısınmış fırına verin, 
üzeri kızarınca çıkarıp servis 
edin. l

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

Hindi dolması Hazırlama: 1.5 saat / Pişme süresi: 2 saat

Fotoğraflar: AYÇA YALÇINER
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6 Kişilik

Malzeme:
- 1 kuzu ciğer 
(500-600 gr olur)
- 3 bardak kısırlık bulgur
- 1 büyük soğan
- 1 tatlı kaşığı reyhan
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- Sarımsaklı yoğurt
(yoğurdu bol sarımsak 
ölçüsünü size 
bırakıyorum)

Üzeri için
- 2 büyük soğan 
(yarım ay şeklinde 
doğranacak)
- 1/5 çay bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı:

Ciğeri rondoda çekin, yoğurma 
kabına alın, kısırlık bulguru ekleyin, 
baharatlarını koyun. 20 dakika iyice 
yoğurun. (20 dakika sonra elinizde 
yuvarladığınız zaman suyunu 
çekmişse, kıvamı güzelse olmuş 
demektir.) 
Fotoğrafta gördüğünüz gibi minik 
minik yuvarlaklar yapın. Büyük bir 
tencereye yarısını geçecek kadar su, 
1 çay kaşığı tuz koyun. Kaynadıktan 
sonra köftelerinizi içine atın, 20 dakika 
iyice pişsinler, süzerek tabağa alın.
1/5 çay bardağı sıvı yağı ısıtın, ay 
şeklinde doğradığınız soğanları 
iyice kavurun. 1 tatlı kaşığı pul biber 
ekleyin. Tabağa aldığınız köftelerinizin 
üzerine yayarak koyun. Üzerine bolca 
sarımsaklı yoğurtla servis yapın. l

10 Kişilik

Malzeme:
- 1,5 kilo temizlenmiş kabak
- 700 gr toz şeker
- 1,5 paket petibör 
bisküvi 
- 1 tane büyük muz

Yapılışı:
Soyulmuş, dilimlenmiş 
kabağınızı tencerenize 
koyun, üzerine şekerin 
yarısını serpin. İkinci kat 
kabağınızı da koyun, tekrar 
şeker ilave edip tencerenin 
kapağını kapatın. 3-4 saat 
bekletin ki sulansın.
Kısık ateşe koyun, kaynamaya 
başladı mı ateşini biraz açın. 25-
30 dakika pişirin. Dikkatli olun, 
kaynamaya başladı mı kapağı tam 

kapalı olursa taşar. 30 dakika sonra 
çatalınızı batırın, yumuşamışsa olmuş 
demektir.
15 dakika bekledikten sonra 
rondonuza haznesinin alacağı, 
iyice döndürebileceği kadar pişmiş 

kabaktan koyun, pürüzsüz bir kıvam 
alana kadar çevirin, büyük 

bir kaseye alın. Kabağınız 
bitene kadar aynı işleme 

devam edin. Alüminyum  
folyonuzdan 35 cm kesin, 

bir tepsinin üzerine 
koyun, krema şekline 

getirdiğiniz kabağı 

folyonun üzerine yayın. Üzerine 
yan yana bisküvi koyun. Bunu 3 sıra 
enine 3 sıra boyuna yapın. Tekrar 
kabağınızdan sürün, bu işleme 3 kat 
olana kadar devam edin. Tam ortaya 
muzu koyun, iki elinizi folyonun altına 
koyup yukarı doğru birleştirip folyoyla 
sıkıca kapatıp buzdolabına koyun. 
Bir iki gün önceden yapıp dolaba 
koyabilirsiniz. l

Not: Kabaklı harcınızdan küçük bir 
kase ayırın ki kabak rulosunu folyodan 
çıkardıktan sonra üzerine şekil 
verebilesiniz.

Bal kabaklı muzlu rulo
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Hazırlama: 45 dakika / Pişme süresi: 1 saat

Ciğer taplama Hazırlama: 1,5 saat
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2303- 2306-2307

YENİSAHRA ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Yenisahra Mah. Sütçüyolu 

Cad. Tel: 0216 317 31 84

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

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

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

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

FETİH MAHALLESİ 
ZABITA HİZMET BİRİMİ
Fetih Mah. Atatürk Bulvarı 
İMKB İlköğretim Okulu yanı
Tel: 0216 570 50 00

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

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

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

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

KAYIŞDAĞI LİONS ATAEVİ
Kayışdağı Mah. 

Akyazı Cad. No: 84 

Tel: 0216 540 74 30

MUSTAFA KEMAL ATAEVİ
M. Kemal Mah. 

3004 Cad. No: 36 

Tel: 0216 570 50 00 / 

1970-1978

ATAMEM
Küçükbakkalköy Mah.

Vedat Günyol Cad. No: 6

Tel: 0216 574 80 79

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
KIZ ÖĞRENCİ KONUK EVİ
Kayışdağı Mah. 

Akyazı Cad. No: 104 

Tel: 0216 540 62 75

DÜŞLER AKADEMİSİ
Barbaros Mah. 

Fesleğen Sok. No: 8

Tel: 0216 688 31 53

BAHRİYE ÜÇOK HASTA 
KONUK EVİ
Küçükbakkalköy Mah.

Cengiz Topel Cad. No: 11

Tel: 0216 572 15 84

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

Necmettin Erbakan Cad.

No: 108-110

Tel: 0216 570 50 00 /1944

YENİ HAYAT GENÇLİK 
MERKEZİ
Yeni Çamlıca Mah.

Dursunbey Cad. No: 2

Hüseyin Ağırman Parkı İçi

Tel: 0216 570 50 00 /1966

FERHATPAŞA GENÇLİK 
MERKEZİ
Ferhatpaşa Mah. 

Yeditepe Cad. 

16. Sok. No: 25

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

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

ESATPAŞA TAZİYE EVİ
Esatpaşa Mah. Ziya Paşa 
Cad. No: 44
Tel: 0216 291 22 61

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

MUHTARLIKLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAĞLIK MERKEZLERİ

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

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

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

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

ÖZEL ANADOLU SAĞLIK 
ATAŞEHİR TIP MERKEZİ
Barbaros Mah. Halk Cad. 
Ortabahar Sok. No: 28 
Tel: 444 42 76

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

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

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

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

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

ÖRNEK TIP MERKEZİ
Örnek Mah. Şehit Cahar
Dudayev Cad. (35. Cad)
No: 140/2
Tel: 0216 472 87 77

ÖZEL EREN HASTANESİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Kayışdağı Cad. No: 51-53
Tel: 0216 575 58 77-78-
79-80

ÖZEL ESTETHİCA 
ATAŞEHİR TIP MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Işıklar Cad. No: 40
Tel: 0216 655 50 00

FATİH SULTAN MEHMET 
EĞİTİM ARAŞTIRMA 
HASTANESİ
İçerenköy Mah. E5 
Karayolu Üzeri
Tel: 0216 578 30 00

ÖZEL FEMME PLAST TIP 
MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Ahmet Yesevi Cad. No: 33
Tel: 0216 355 75 75
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ACİL NUMARALAR

110: Yangın ihbar
112: Ambulans acil
113: Alo Doktorum Yanımda 
114: Zehir Danışma Hattı
UZEM

155: Polis İmdat
153: Alo Zabıta
185: Su Arıza
174: Alo Gıda
121: Telefon Arıza İhbar
156: Jandarma İmdat 
126: Kablo TV Arıza

158: Alo Sahil Güvenlik
168: Türk Kızılayı
163: Telekom Borç Sorma
119: Posta Kutusu Danışma
171: Sigara Bırakma
175: Alo Tüketici
177: Orman Yangın İhbar

178: Alo RTÜK
173: Alo İzci Kan Bilgi Mer.
181: Çevre Bilgi
182: Hastane Randevu
183: Kadın ve Sosyal     
Hizmetler
184: Sağlık Danışma

186: Elektrik Arıza
187: Doğalgaz Arıza
188: Cenaze Hizmetleri
189: Alo Maliye-Vergi 
Danışma
11811: Bilinmeyen     
Numaralar
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FETİH MAHALLESİ ANA 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
PLANLAMA MERKEZİ
Fetih Mah. 

Karaman Çiflik Yolu Cad. 

No: 68 

Tel: 0216 472 54 96

DR. HÜSEYİN TIRMAN 
POLİKLİNİĞİ
Barbaros Mah. 

Uphill Court Towers 

A Blok No: 6 

Kat: 12 D: 69 

Tel: 0216 688 35 87

ÖZEL FMC ATAŞEHİR 
DİYALİZ MERKEZİ
Yenisahra Mah. 

Aydemir Sok. No: 4/1 

Tel: 0216 472 41 15

ÖZEL FORMMED 
POLİKLİNİĞİ
Küçükbakkalköy Mah. 

Kayışdağı Cad. 

Celal Dora Sok. No: 6

Tel: 0216 573 83 53

FLORENCE NIGHTINGALE
ATAŞEHİR HASTANESİ
Küçükbakkalköy Mah. 

Işıklar Cad. No: 35/A 

Tel: 0216 444 25 74

MEDITIME TIP MERKEZİ
Ferhatpaşa Mah. 

Yeditepe Cad. No: 85 

Tel: 0216 660 04 24

MEMORIAL ATAŞEHİR 
HASTANESİ
Küçükbakkalköy Mah.

Vedat Günyol Cad. 

No: 28-30 

Tel: 0216 570 66 66

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİ
İçerenköy Mah. 

Hastane Sok. No: 4/1 

Tel: 0216 578 40 00

MODERN TIP MERKEZİ

Yeni Çamlıca Mah. 

Dursunbey Cad. 

Kırlangıç Sok. No: 1/1

Tel: 0216 661 16 24 - 63

UZMAN DİYALİZ MERKEZİ 

Barbaros Mah. 

Barbaros Cad. No: 220

Tel: 0216 315 94 44

ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ 

SAĞLIĞI HASTANESİ

Barbaros Mah.

Fesleğen Sok. No: 7

Tel: 0216 469 77 40-41

SİNEMALAR

CINEMAXIMUM 

BRANDIUM

Küçükbakkalköy Mah. 

Bostancı-Dudullu Cad. 

Brandium AVM

Tel: 0216 469 69 06

CINEMAXIMUM 

PALLADIUM

Barbaros Mah. 

Halk Cad. No: 6 

Palladium AVM

Tel: 0216 663 11 41

NOVADA AVŞAR

Küçükbakkalköy Mah. 

Şakir Elkovan Cad. 

Ataşehir Novada AVM

Tel: 0216 469 56 73

OPTIMUM AVŞAR

Yenisahra Mah. 

İstiklal Cad. 

Optimum Outlet AVM

Tel: 0216 664 13 95

DENİZ PRIVATE CINECITY 

TRIO

Barbaros Mah. 

Halk Cad. 

Hillside City Clup

Tel: 0216 315 10 10

MÜZELER

DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ

Barbaros Mah. 

Mimar Sinan Parkı

Mimar Sinan Cami Yanı 

Tel: 0216 688 13 29

KÜLTÜR MERKEZLERİ

MUSTAFA SAFFET 

KÜLTÜR MERKEZİ

Örnek Mah. Şehit Cahar 

Dudayev Cad. No: 111

Tel: 0216 570 50 00/2200

ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM 

VE KÜLTÜR EVİ

Küçükbakkalköy Mah. 

Merdivenköy Yolu Cad. 

No: 70/1 

Tel: 0216 577 10 51

İÇERENKÖY SANAT 

EĞİTİM MERKEZİ

İçerenköy Mah. 

Demet Sok. No: 61/1 

Tel: 0216 570 50 00

CEMAL SÜREYA 

ETKİNLİK MERKEZİ

Küçükbakkalköy Mah. 

Şehit Şakir Elkovan Cad. 

No: 20 

Tel: 0216 570 50 00 / 1957

ÜNİVERSİTELER

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

İnönü Mah. 

Kayışdağı Cad. No: 326A

Tel: 0216 578 00 00

Fax: 0216 578 02 99

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Kerem Aydınlar Kampüsü

İçerenköy Mah. 

Kayışdağı Cad. No: 32 

Tel: 0216 500 44 44

Fax: 0216 576 50 76

ADIGÜZEL ÜNİVERSİTESİ

Yenişehir Mah. 

Baraj Yolu Cad. 

Çağlayan Sok. No: 18 

Tel: 0216 455 77 70-74

Fax: 0216 548 28 17

AVM’LER

BAUHAUS

İçerenköy Mah. Hal Yanı

Tel: 0216 578 70 70

BRANDIUM

Küçükbakkalköy Mah.

Dudullu Cad. No: 23-25

Tel: 0216 574 33 33

BULVAR 216

Barbaros Mah. 

Gelincik Sok. No: 1

Tel: 0216 668 32 16

İÇERENKÖY CARREFOUR

İçerenköy Mah. 

Kayışdağı Cad. No: 2

Tel: 0216 448 02 96-97

METRO

Yenisahra Mah. 

Yavuzlar Cad. 

Tel: 0216 544 68 00

MOZAİK ÇARŞI

Atatürk Mah. Meriç Cad. 

No: 21 Tel: 0216 455 91 69

NOVADA

Küçükbakkalköy Mah. 

Şehit Şakir Elkovan Cad. 

No: 20 Tel: 0216 575 65 20

OPTIMUM

Yenisahra Mah. İstiklal Sok. 

No: 10/4 

Tel: 0216 664 14 14

PALLADIUM

Barbaros Mah. Halk Cad. 

No: 8 Tel: 0216 663 15 00

WATERGARDEN

Barbaros Mah. 

Kızılbegonya Sok. 

No: 10/1 

Tel: 0216 504 75 25

RESMİ DAİRELER

T.C. ATAŞEHİR 

KAYMAKAMLIĞI

Küçükbakkalköy Mah.

Merdivenköy Yolu Cad. 

No: 9/2 Tel: 0216 577 51 10

Faks No: 0216 577 63 93

T.C. ATAŞEHİR 

MÜFTÜLÜĞÜ

Barbaros Mah. Hasat Sok.

No: 2 Mimar Sinan Parkı içi 

Tel: 0216 688 87 77-78 

Faks: 0216 688 87 83

ATAŞEHİR MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ

Küçükbakkalköy Mah. Işıklar 

Cad. No: 1 Kat: 2 34758 

Tel: 0216 577 51 86-87

ATAŞEHİR İLÇE TOPLUM 

SAĞLIĞI MERKEZİ

Küçükbakkalköy Mah.

Merdivenköy Yolu Cad. 

Selim Sok. No: 7

Tel: 0216 580 98 58

Faks: 0216 580 98 59

ATAŞEHİR NÜFUS 

MÜDÜRLÜĞÜ

Küçükbakkalköy Mah. 

Merdivenköy Yolu Cad. 

No: 9/2a 

Tel: 0216 577 51 20 / 

0216 577 51 22 

Faks: 0216 577 51 21

ATAŞEHİR İLÇE SEÇİM 

KURULU

Atatürk Mah. Meriç Cad. 

No: 2 D: 5 

Tel: 0216 456 41 00
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ATAŞEHİR REHBERLİK VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ

Atatürk Mah. Çiftlik Cad. 

No: 5 Tel: 0216 548 21 22

DARÜLACEZE KAYIŞDAĞI

İnönü Mah. 

Kayışdağı Cad. No: 65

Tel: 0216 528 84 00

EMLAK KONUT GYO 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Barbaros Mah. Mor 

Sümbül Sok. No: 7/2 

Tel: 0216 579 15 15

Faks: 0216 456 48 75

TİV-TÜRKİYE İŞİTME 

VE KONUŞMA 

REHABİLİTASYON VAKFI

Barbaros Mah. 

Fesleğen Sok. No: 8 

Tel: 0216 688 58 45

Fax: 0216 688 58 46

POLİS MERKEZLERİ

ATAŞEHİR İLÇE EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ

Barbaros Mah.

Ardıç Sok. No: 12

Tel: 0216 580 87 04

ATAŞEHİR İLÇE BÖLGE 

TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ

Barbaros Mah. 

Ardıç Sok. No: 12

Tel: 0216 580 87 04

ŞEHİT ÖRNEK HAYRETTİN 

YILDIRIM POLİS MERKEZİ

Örnek Mah. 

Zemzeme Sok. No: 49 

Tel: 0216 317 10 20

İÇERENKÖY POLİS 

MERKEZİ AMİRLİĞİ

İçerenköy Mah. Prof. Dr. 

Necmettin Erbakan Cad.  

No: 28 

Tel: 0216 576 61 22

ŞEHİT SALİH SEVGİCAN 
POLİS MERKEZİ
Yeni Çamlıca Mah. 

Albayrak Cad. No: 1 

Tel: 0216 415 64 93

OTELLER

SHERATON GRAND 
İSTANBUL
Barbaros Mah. Mor 

Sümbül Sok. No: 1

Tel: 0216 547 00 00

İSTANBUL MARRIOTT 
HOTEL
Küçükbakkalköy Mah. 

Kayışdağı Cad. No: 1

Tel: 0216 570 00 00

SILENCE İSTANBUL
Küçükbakkalköy Mah. 

Dudullu Yolu Cad. No: 29

Tel: 0216 570 70 00

THE GREEN PARK HOTEL
İçerenköy Mah. Manolya

Sanayi Sok. No: 36

Tel: 0216 573 30 30

TAKSİ DURAKLARI

MEVLANA SİTELER TAKSİ
Mevlana Mah. Türk-İş 

Blokları

Tel: 0216 364 32 63

HALYOLU MERKEZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Üsküdar- 

İçerenköy Yolu Cad. No: 3 

Tel: 0216 574 70 92

ATAŞEHİR KERVANCILAR 
TAKSİ
Küçükbakkalköy Mah. 

Karaman Çiflik Yolu Cad. 

No: 1 Tel: 0216 573 10 27

ATAŞEHİR SOYAK TAKSİ
Örnek Mah. 

Libadiye Cad. No: 97/2 

Tel: 0216 317 10 93

BATI ATAŞEHİR MERKEZ 
TAKSİ
Barbaros Mah. Menekşe Sok. 

No: 1 Tel: 0216 688 20 02

ŞENTUR TELSİZ TAKSİ
İçerenköy Mah. 

Başıbüyük Yolu Cad. No: 1 

Tel: 0216 572 38 81

ESTON KURUCULAR 
TAKSİ
İçerenköy Mah. 

Karaman Çiflik Yolu Cad. 

Eston Evleri karşısı 

Tel: 0216 574 48 84

ATAŞEHİR UMUT TAKSİ
İçerenköy Mah. Umut Sok. 

Tel: 0216 577 11 10

KÜÇÜKBAKKALKÖY TAKSİ
Küçükbakkalköy Mah. Cengiz 

Topel Cad. Kocayusuf Sok. 

No: 21 Tel: 0216 573 80 05

PALLADIUM TAKSİ
Barbaros Mah. Halk Cad. 

No: 8 Tel: 0216 663 21 40

AĞAOĞLU MY 
TOWERLAND TAKSİ
Atatürk Mah. 

Meriç Cad. No: 1/4 

Tel: 0216 455 57 15-16-17 

AĞAOĞLU MY WORLD 
TAKSİ
Barbaros Mah. Halk Cad.

Ihlamur Sok. No: 1

Tel: 0216 688 19 40

ÖRNEK TAKSİ
Örnek Mah. Şehit Cahar 

Dudayev Cad. Merkez 

Cami karşısı Tel: 0216 324 

17 60

FETİH TELSİZ TAKSİ
Fetih Mah. Kafkas Sok.

No: 1 Tel: 0216 315 55 85 / 

0216 324 77 73

BİZİM TAKSİ
İnönü Mah. Kartal Cad. 

No: 85 Tel: 0216 577 68 80

GREENPARK 
BAYINDIR TAKSİ
İçerenköy Mah. Ertaç Sok. 

No: 14/B Tel: 0216 575 44 74

TANZİM TELSİZ TAKSİ
İçerenköy Mah. 

Karslı Ahmet Cad. 

Aydın Sok. No: 1 

Tel: 0216 572 33 33

FINDIKLI MERKEZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Ayşegül Sok.

No: 45 Tel: 0216 469 69 89

İÇERENKÖY TAKSİ
İçerenköy  Mah. Değirmen 

Yolu Cad. No: 61/A Tel: 

0216 575 77 78

ATAŞEHİR İNÖNÜ TAKSİ
İnönü Mah. 

Ulusu Cad. No: 108 

Tel: 0216 577 63 85-86-87

KAYIŞDAĞI MERKEZ 
TAKSİ
Kayışdağı Mah. Akyazılı 

Cad. No: 29 Tel: 0216 420 

54 99

AKSÜT TAKSİ
Yeni Çamlıca Mah.

Kemalpaşa Cad. No: 46

Tel: 0216 660 16 64

YEDİTEPE ÜNİVERSİTE 
TAKSİ
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 

Memba Sok. No: 1 

Yeditepe Üniv. yanı 

Tel: 0216 573 65 89

BATI ATAŞEHİR ŞİRİN 
TAKSİ
Barbaros Mah. 

Zambak Sok. No: 3/A1

Tel: 0216 688 60 21

ACARLAR TAKSİ
Yeni Çamlıca Mah. 

Albayrak Cad. No: 3 

Tel: 0216 314 10 17

FERHATPAŞA 
MERKEZ TAKSİ
Ferhatpaşa Mah. 

Yeditepe Cad. No: 30 

Tel: 0216 471 53 97

MUSTAFA KEMAL 
MERKEZ TAKSİ
Mustafa Kemal Mah. 

3001 Cad. 3022. Sok

Aşık Veysel Parkı içi

Tel: 0216 470 07 81

PALMİYE TUR TAKSİ
İnönü Mah. 

Öksüz Deresi Sok. No: 2

Tel: 0216 573 12 98

İÇERENKÖY MERKEZ 
TAKSİ
İçerenköy Mah.

Gülcardağı Sok. No: 4/1

Tel: 0216 572 77 78

OPTIMUM TAKSİ
Yenisahra Mah. 

Optimum AVM içi 

Tel: 0216 644 14 14

ATAŞEHİR UYDUKENT 
TELSİZ TELSİZ
Atatürk Mah. Sedef Cad. 

No: 1 Tel: 0216 455 78 20

ATAŞEHİR MERKEZ TAKSİ
Atatürk Mah. 67. Ada 

3. Cadde

Tel: 0216 455 80 64

ATAŞEHİR UĞUR TAKSİ
Yenişehir Mah. Baraj Yolu 

Cad. Yaren Sok. No: 3

Tel: 0216 456 25 81

BATI ATAŞEHİR 
ESMAN TAKSİ
Barbaros Mah. Örnek Sok.

Tel: 0216 456 25 81



Bayramlar şehirlerin renkten renge girdiği zamanlardır. Havai fişekler, ışık oyunları, renklerin uyumla 
iç içe geçtiği dumanlar... Teknolojiden önce bayramların gece şenliği fener alaylarıydı. Bugün de fener 

alayları düzenleniyor, ama daha yüksek sesle ve daha fazla renkle. Ataşehir de geçen Cumhuriyet 
Bayramı’nda renge, ışığa ve şarkılara tanıklık etti. Meydanlar sadece bayrama özel aydınlatıldı. 

Size bu ayki sorumuz, Cumhuriyet Bayramı sırasında çekilen bu fotoğraftaki meydan neresi? 
Doğru yanıtlayan ilk beş kişiye armağanımız yine bir kitap olacak.

Yanıtlarınızı atasehirekspres@atasehir.bel.tr adresine gönderebilirsiniz.
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Fotoğraf: MURAT ŞİMŞEK



/atasehirbld

SOSYAL
MEDYADA

Ataşehir Belediyesi’nin hizmetlerini, güncel 
duyuru ve haberleri sosyal medya sayfamızdan 

takip edebilirsiniz.
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