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İÇİNDEKİLER

Değerli Ataşehirliler, dergimizin yeni bir sayısında 
daha sizlerle beraber olma fırsatı yakaladık; bu 
vesileyle hepinize merhaba diyorum. Zaman hızla 
akıp gidiyor ve 2018 ilkbaharının ilk ayına adım attık 
bile. Bizim için günler çok önemli; çünkü değerli 
belediye başkanımız Sayın Battal İlgezdi’nin kurucusu 
olduğu belediyemizden uzaklaştırılmasının dördüncü 
ayına girdik. Her an alınan bu kararın düzeltilmesinin 
beklentisi içerisindeyiz.

Sorumluluk alanlarımız içindeki çalışmalarımıza, bize 
bırakılan bir emanet bilinciyle bakarken, ülkemizdeki 
gelişmelere de kayıtsız kalmıyoruz. Zeytin Dalı Harekâtı 
ve coğrafyamızın diğer bölgelerinde şehit düşen 
Mehmetçiklerimiz için gözyaşı döküyor; mücadeleye 
devam eden askerlerimiz için dua ediyoruz.

Belediye hizmetlerinde görev alan bizler için nüfus, 
en önemli kriterdir. TÜİK’in 2017 Adrese Dayalı Nüfus 
Bilgileri’ne göre, ilçemizde cüzi bir artış görülüyor. 
Yoğun bir nüfus hareketinin olmaması, bir karmaşanın 
da olmadığının göstergesidir. Dolayısıyla bu, ilçemiz 
adına sevindiricidir.

İlçemizin nüfusu, kayıtlarda 423 bin 372 olarak 
gözüküyor. Kadın/Erkek dağılımına baktığımızda ise 
kadın sayımız daha fazla. İlçemizde kadınlarımızın 
özgürlükleri birincil önceliğimiz olurken, tüm 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü 
de kutlamak isterim.

Bu ay İstanbul ve Ataşehirimiz için çok değerli olan 
büyük bir etkinliğin dokuzuncusuna adım atıyor, 9. 
Ataşehir Tiyatro Festivali’ni gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da, 
diğerleri gibi heyecanlıyız. Sanatseverler festivalimizin 
ayrıntılarını dergimizde geniş olarak bulacaklardır.

Belediyemiz için istatiksel veriler çok önemlidir. 
Örneğin, vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikâyetlerin 
en önemli kısmını sokak hayvanları oluşturuyor. Soru 
şudur: Ataşehir’e neden hayvan barınağı yapılamıyor? 
Bu sorunun yanıtını da dergimizde bulacaksınız.

Ve yeniden dirilişin simgesi olan, ruhumuzu siperlere 
kazıdığımız, emperyalizme ve işgale karşı verdiğimiz 
eşsiz Kurtuluş Savaşı mücadelemizin harcının atıldığı, 
Çanakkale Savaşları’nın yıldönümündeyiz. Zaferin 103. 
yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm 
şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz.     

Sevgiyle kalın.

İLHAMİ YILMAZ
Ataşehir Belediye Başkan V.

9. Ataşehir Belediyesi Tiyatro Festivali
23 Mart-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 9. Ataşehir 
Belediyesi Tiyatro Festivali’nde 13 oyun sahnelenecek. Festivale 
katılacak sanatçılar arasında bu yıl festivalin onur konuğu Zihni 
Göktay’ın yanı sıra Genco Erkal, Müjdat Gezen ve Şevket Çoruh 
gibi isimler de var. “Her Halde Tiyatro” sloganı ile yola çıkılan 
festivalde Tiyatroadam, AST, Semaver Kumpanya, Dasdas ve 
Haliç Üniversitesi Tiyatro Topluluğu gibi gruplar da Ataşehirlilere 
unutulmaz bir tiyatro keyfi yaşatacak.  Sayfa 4

KADIN GÜÇLENİYOR, ERKEK ÖLDÜRÜYOR
Bu 8 Mart’ı da coşkuyla, ama bir o kadar da kaygıyla kutluyoruz. 
Çünkü ne biz kadınların tepkisi ne yasalar erkekleri kadınları 
öldürmekten alıkoyuyor. Her gün bir, hatta iki hemcinsimiz 
kendi ve çocuklarının geleceğine sahip çıktığı için eski eşi ya da 
sevgilisi tarafından öldürülüyor. Nedenini Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız Platformu Sözcüsü Gülsüm Kav’la birlikte 
arıyoruz.  Sayfa 18

Artan nüfus büyümenin işareti mi?
Türkiye’nin nüfusu 2018 yılı itibari ile 80 milyon… Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun yaptığı nüfus projeksiyonu verilerine göre 
önümüzdeki 22 yılda Türkiye’nin nüfusu 20 milyon artacak ve 
2040 yılında 100 milyon olacak.  Sayfa 14
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Naz Alçı, Oben Özkal, 
Perim Nak, Serap Uçar, 
Simay Gözener, Sinem Şahin 
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TEOMAN’ın koyu antolojisi
Müziği bıraktım, bırakıyorum 
sözleriyle hayranlarını bir üzdü, bir 
sevindirdi Teoman. Belli ki müzikten 
değil, müziğe ayırdığı zamana hakim 
olamamaktan sıkılmıştı. Neyse ki her 
seferinde geri döndü. Şimdi de eski, 
ihtimal bizim hatırlamadığımız, ama 
kendisinin vazgeçmediği şarkılarını 
bir araya getirdiği “Koyu Antoloji” ile 
karşımızda.  Sayfa 38

Çanakkale Şehitler 
Rölyefi’ndeki büyük sır
Yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği 
Çanakkale Şehitler Abidesi’nin 
girişindeki Çanakkale Şehitleri 
Rölyefi’nin hikâyesi nedir? Sürekli 
çatlayan ve geçici olarak polyesterden 
yapılan eserin bronzu neden hâlâ 
dökülemedi? İşte yanıtları...  Sayfa 44

Ataşehir Belediyesi neden geçici bakımevi yapamıyor?
Her gün ardı ardına çalan yüzlerce telefon… 
Kimisi isteklerinden, kimisi şikâyetlerinden kimisi 
de memnuniyetlerinden bahsediyor Ataşehir 
Belediyesi’nin çağrı merkezi çalışanlarına… Bu 
çağrıların dörtte birinin muhatabı ise Veteriner İşleri 
Müdürlüğü… Ataşehirlilerin Veteriner 
İşleri’nden talepleri nedir diye merak 
ettik ve bakın ne ile 
karşılaştık?  Sayfa 50

Bir kamança bir de yay
Çoğumuzun belki de şimdiye kadar 
pek de duymadığı bir saz kamança. 
Özellikle etnik müziğin olmazsa olmazı 
bu enstrümanın önemli virtüözlerinden 
biri ise Arslan Hazreti. Özgürce müziğini 
icra edebilmek için ülkesi İran’ı geride 
bırakıp geldiği Ataşehir’de bir de atölye 
kuran Hazreti, burada hem dünyaca 
ünlü virtüözlere saz üretiyor hem de 
eğitimler veriyor.  Sayfa 34
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Tuluat geleneğinin 
son temsilcilerinden 
olan Zihni Göktay, bu 
yıl sanat hayatının 
55’inci yılını kutluyor. 
İsmi ile özdeşleşen 
“Lüküs Hayat” opereti 
için “kısık ateşte altını 
yakmadan, 28 sene 
tazeliğini muhafaza 
ettim” diyen Göktay, 
tiyatro festivaline 
“Şehir Tiyatroları’nda 
Dün, Bugün ve Yarın” 
söyleşisi ile katılıyor.

Fotoğraf: EYÜP ÖZTÜRK
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“Lüküs hayat, lüküs hayat / bak keyfine 
yan gel de yat / ne güzel şey / oh ne rahat 
/ yoktur eşin lüküs hayat”… Dünya üzerinde 
28 yıl boyunca aynı müzikalde oynayan 
tek aktör unvanını kazanan oyuncu Zihni 
Göktay, gülmeye ihtiyacı olan seyircinin 
ilk adresi. Göktay, kızının doğumunu da 
sahnede kutlamış, annesinin öldüğü 
gün de “Lüküs Hayat”ta oynamış. 9. 
Ataşehir Belediyesi Tiyatro Festivali’nin 
onur konuğu olan Göktay ile oyunculuğa 
adım attığı günden bu yana geçen yarım 
asra sığdırdıkları üzerine bir sohbet 
gerçekleştirdik. İşte Göktay’ın anlattıkları: 

55 yıldır tiyatro sahnesinde olmak nasıl 
bir duygu?

“Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım” 
diye bir şarkı var ya Türk Sanat Müziği’nde, 
benim ki de o hesap. Mesleğine tüm 
sadakatiyle kendini adamış biri olarak ne 
geçen yılların ne de yaşlandığımın farkına 
vardım. Acısıyla, tatlısıyla 55 yılı, 83 oyunu 
geride bıraktım. İnsan hayatında evini, işini 
ve aşını sevmeli, yoksa hayat çekilmez 
olur. Neyse ki ben şanslı olanlardanım. 40 
yıllık mutlu bir evlilik hayatım, iki tane de 
sanatçı çocuğum var. Orkestra şefi olan 
oğlum ile “Cibali Karakolu”nda, oyuncu 
olan kızım ve damadımla da “Hissei Şayia” 
oyununda birlikte rol alıyoruz. Kızım kızımı, 
damadım da damadımı oynuyor, ne büyük 
bir mutluluk anlatamam.

Tiyatronun meslek olarak kabul 
görmediği bir dönemde oyuncu olmanız 
aileniz tarafından nasıl karşılandı?

“Para kazanamazsın, para kazandırmaz, 
sürünürsün” derlerdi o dönemde 

TİYATRO
SAHNELERİNDE 

BİR ÖMÜR
SİMAY GÖZENER tiyatrocu olmak isteyenlere. Bana da 

“müspet ilim yap, mesleğin olsun” 
dediler, çünkü tiyatroyu meslek olarak 
kabul etmiyorlardı. “Diş tabibi ol, eczacı 
ol” diyenler de oldu “avukatlık sana çok 
yakışır” diyenler de… Ama ben bunların 
hiç birine itibar etmedim. Bir yandan 
Pertevniyal Lisesi’nde okurken, bir yandan 
da Eminönü Halkevi’nde tiyatroya devam 
ediyordum. Üstümde kurulan baskılara 
maruz kalmamak için Ankara’ya Meydan 
Sahnesi’ne gittim. Bir gittim, 10 sene 
kaldım orada ve bunun için de hiçbir 
zaman pişmanlık duymadım. İsmet 
İnönü’nün karşısında da oynadım, Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu’nun karşısında da… 
Bu mutluluğa eriştim ben. 

Yıl 1957-58, “Cibali Karakolu” temsili 
ve Muammer Karaca… Karşısında ise 
seyircilerin arasında 12 yaşında küçük 
Zihni… Hayranlık duyduğunuz ustanın 
oyununda, aynı rolü oynamak nasıl bir 
hissiyat?

Babam oyunun başladığı yıl olan 
1951’de “Cibali Karakolu”na götürdü 
beni, ama kapıdan almadılar, 
geri döndük. Altı yaşındaydım. 
12 yaşına vardığımda Muammer 
Ağabey (Karaca) hâlâ aynı 
temsili oynuyordu -ki beş 
bin temsil oynadı- bu sefer 
salona girdim ve oyunu 
izledim. 14 yaşında gittim, 
16 yaşında tekrar gittim. 
Tiyatrocu adayı olduğum 
için o dönem “bir gün 
bende bu rolü oynar mıyım 
acaba” diye sordum kendi 
kendime ve yıllar sonra o 
rol bana nasip oldu. 

Bir tiyatrocunun rol seçme lüksü var mı?
62 yılında Muammer Ağabeyi (Karaca) 

Karaca Tiyatro’sunda “Lüküs Hayat” 
Opereti’ndeki “Rıza” rolü ile seyrederken 
de aynı şey oldu. “Keşke bir gün ben 
de Rıza’yı oynasam” dedim, tabii o 
zaman amatördüm. Aradan yıllar geçti, 
profesyonel oldum. Tam 22 yıl sonra, 84 
senesinde, çok sevdiğim Genel Sanat 
Yönetmenim Gencay Gürün Hanımefendi 
ve Haldun Dormen üstadımız bana bu rolü 
uygun gördüler. Meslek hayatım boyunca 
hiçbir rolü istemedim, ne verildiyse 
oynadım, ama “Lüküs Hayat”taki “Rıza” 
karakterini ben istedim.

MÜZİKLER NÂZIM HİKMET’E AİT

“Rıza”yı hem siz sevdiniz hem de 
seyirci ve Lüküs Hayat 28 yıl aralıksız 
sahnede kaldı.

Kısık ateşte altını yakmadan, 28 sene 
tazeliğini muhafaza ettiğim “Lüküs Hayat” 
sayesinde, dünya üzerinde 28 yıl boyunca 

aynı müzikalde oynayan tek aktör 
unvanını kazandım. 

Sınıf çatışmasını farklı ve kibar 
bir dil ile anlatan bu özel operetin 

müziklerinin bir kısmı çok bilinmese 
de Nâzım Hikmet’e ait, değil mi?

Son 15 sene öncesine kadar 
üstü örtülü kalan bir gerçekti bu. 

Nâzım Hikmet’in yakın dostu, 
ışıklar içinde yatsın, Refik 
Erduran Ağabeyimiz bu 
gerçeği dillendirene kadar 

biz de bu konuda sessiz 
kaldık. Ne zaman ki bu 
konuya açıklık getirdi, 
biz de seyirciyi 
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bilgilendirdik. 1984 yılında İstanbul 
Tiyatro Radyosu’nda Cemal Reşit 
Rey’den bizzat duyduğum bilgiler şöyle: 
“1932 yılında Cemal ve Ekrem Reşit Rey 
kardeşler bir yandan Cumhuriyet’in 10. 
Yıl Marşı’nı bestelerken, bir yandan da 
Muhsin Ertuğrul’un isteği üzerine bir 
operet hazırlığındalar. 10. Yıl Marşı’nı 
tamamlarken, 38 şarkı sözünün yer 
alacağı operet için ‘yetiştiremeyiz’ 
diyorlar. Bunun üzerine Muhsin 
Ertuğrul’un aklına Tepebaşı Radyo 
Tiyatrosu’nun hemen karşısında 
Büyük Londra Oteli’nde kalan Nâzım 
Hikmet geliyor. Nâzım Hikmet o dönem 
seslendirme sanatçısı Ferdi Tayfur ile 
orada kalıyor ve otele de borçları var.  
Nâzım Hikmet’e durumu anlatıyorlar. 
O dönem Anayasa’nın 141 ve 142’nci 
maddelerinden yargılandığından ‘Ben 
yardımcı olurum, yazarım ama ismimi 
kullanmayın. İsmim size zarar verir’ 

ALYANS FIRLATAN ALKIŞ

Bir gün oyundan çıktım servise doğru giderken bizim müstahdem ve gece 
bekçileri ile bir hanımefendi arasında münakaşa olduğunu fark ettim. 

Seyirci velinimetimiz sonuçta, müdahale etmek için yanlarına gittim. “Ne 
oldu hanımefendi” dedim, kadıncağız döndü “sizin yüzünüzden” dedi. Ben 
daha iki dakika önce size selam verdim, nasıl bir ayıp işlemiş olabilirim diye 
şaşkınlık yaşarken “o kadar güzel oynadınız ki sizi alkışlarken alyansım fırladı 
parmağımdan ve sıraların arasında kayboldu” dedi. Gece saat bire geliyor, 
fenerlerle salona girdik, her yer süpürüldü. Fenerin ışığı ile parlayan alyansı 
hanımefendiye teslim ettik. İşte “Lüküs Hayat” böyle bir oyundu.

KEDİYLE AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTIK

Bir gün sahnede, tek başıma “Lüküs Hayat aynalı bir hayatmış. Üç lira oraya 
verdim, beş lira buraya verdim” diye hesap yapıyorum. Seyirci gülmeye 

başladı. Gülünecek bir laf da yok ortada, adam gayet normal bir şekilde hesap 
kitap yapıyor derken seyircinin baktığı yöne bir kafamı çevireyim dedim ki meraklı 
bir kedi perdenin kenarından bakınıyor, ışıklardan da ürkmüş. Hemen seyircinin 
dikkatini üstüme çekmek için rol çalan kedinin yanına gittim ve “arkadaş yanlış 
yerdesin. Sen Broadway’de ‘Cats Müzikali’nde oynuyorsun. Bizse burada ‘Lüküs 
Hayat’ oynuyoruz. Sen şimdi git de ben oyunuma devam edeyim” dedim. Ben, 
doğaçlamaya meraklı geleneksel Türk Tiyatrosu geleneğinden geliyorum. O 
sebeple sahnede her türlü duruma verilecek bir lafım vardır.

Lüküs 
Hayat 

Resimli 
Osmanlı 
Tarihi

Çulsuzlar
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diyor. Her ne kadar Nâzım Hikmet telif 
istemese de emeğe büyük saygısı olan 
Türk Tiyatrosu’nun Başöğretmeni Muhsin 
Bey cebinden çıkardığı 75 lirayı Nâzım’a 
veriyor ve konu gün yüzüne çıkana kadar 
sır olarak kalıyor.”

“Lüküs Hayat”taki gibi sınıf atlama 
çabasının sonunun olmadığı bir dünyada 
oyunun yıllarca oynanması çok da 
şaşırtıcı değil herhalde? 

Hiç unutmam, bir gazeteci arkadaşımız 
röportaj esnasında “duydum ki 
‘Lüküs Hayat’ 17 yaşına basmış” dedi, 
“Broadway’de ‘Cats Müzikali’ 16 yıl 
sonra kalkıyormuş. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz” diye sordu. “Sağlıklı 
bir kedinin ömrü 16 yıldır ve bu sürenin 
sonunda biter, ama Türkiye’de lüks hayat 
özleminde olup sınıf atlamak için uğraşan 
25-30 milyon kişi var. Biz onlar için 
devam ediyoruz” dedim. “Lüküs Hayat”, 
Çeşme Meydanlı grup ile Suadiye’de 
lüks bir hayat süren ve kendi bütçelerine 
göre yaşamayan, abartılı bir şekilde 
Batılaşma özlemi içinde olan iki ailenin 
sınıf çatışmasını anlatıyor. Yönetmenimiz 
Haldun Dormen “bunu neşeli bir operet 
olarak sahneye koyalım, sabun köpüğü, 
şampanya kabarcığı gibi olsun” dedi ve biz 
bunun altını pek çizmedik. Şenlik içinde 
başladı ve 28 yıl sürdü. 

BİZİM İÇİN HER YER TİYATRO

Bunca yıl sahnede olmanıza rağmen 
içinizde ukde kalan bir oyun, rol var mı?

Şimdiye kadar hep komedide oynadım, 
ama son yıllarda artık dram oynamak 
isteğimi fark ettim. Mesela Edmond 
Morris’in “Tahta Çanaklar” ya da Arthur 
Miller’in “Satıcının Ölümü” oyununda 
Willy Loman karakterini oynamayı çok 
istiyorum. 

Yeni nesil deneysel ya da 
avangart oyunları takip ediyor 
musunuz? Genç oyuncuları nasıl 
buluyorsunuz?

Hiç takip etmiyorum; fakat onların 
hepsini büyük bir hayranlıkla ve 
şevkle destekliyorum. Her yıl 
yaklaşık 170-180 tane stajyer 
tiyatrocu mezun oluyor. Bunların 
Salı Pazarı’nda limon satacak 
halleri yok, mesleklerini yapacaklar, 
ama maalesef istihdam da 
yok. Salon yok, kadro yok. Zor 
durumda olan bütün evlatlarım 
birer Donkişot gibi, birer şövalye 
gibi küçücük bir salon buldukları 
zaman 50-60 sandalye ile tiyatro 
yapmaya çalışıyorlar. 10 yılım özel 
tiyatrolarda geçtiği için iyi bilirim, 
işleri çok zor. İnsana insanla 
anlatan bir iş yapmanın gereği 
olarak onlara bol bol gözlem 
yapmalarını tavsiye ediyorum.

Peki, bu durum hep mi 
böyleydi? Tiyatrocuların 
rahat olduğu, üstünde baskı 
hissetmediği bir dönem olmadı 
mı?

60’lı yıllarda 36 tane tiyatro 
vardı Cadde-i Kabir dediğimiz 
Tünel’den, Taksim’e kadar. 
Televizyonun hayatımıza 
girmesiyle birlikte yavaş yavaş 
döküldüler, idare edemediler 
kendilerini. Bazı toplumsal olaylar da 
insanları korkuttu, sindirdi. Seyirci 
evine kapandı ve tiyatro öldü. Maalesef 
tiyatroya gitme ihtiyacı, alışkanlığı öldü. 
Açık tribünlerde maç seyredip, amigoluk 
yapmak pek çok kişinin işine daha fazla 
gelir oldu. Ama son yıllarda oyunlara ilgi 
artmaya başladı, şu an dolu salonlara 
oynuyoruz. Yeni sahneler açılıyor, zaman 

Tarih 29 Ağustos 1982. 12 Eylül Anayasası’nın halk oylamasına iki buçuk ay var. Yasakların ortasında muhalif üç ses Cumhuriyet’te buluşup işte bu fotoromanı çekiyor: Zihni Göktay, Umur Bugay ve Erdoğan Köseoğlu.

zaman belediyeler sahnelerini 
tiyatrolara tahsis ediyor. Bizde bundan 
hayli mutlu oluyoruz. Tiyatro bizim her 
şeyimiz, onun peşinden oraya gitmem 
buraya gitmem diye bir şey yok. Çantamızı 
aldığımız zaman her yer tiyatrodur bizim 
için. Gerekirse salonlar olmayabilir, bir 
parkta, sokakta da oynarız. Yeter ki sen ve 
ben olalım, seyirci olsun. 

Cibali Karakolu

A



20. yüzyılın Balkanları’ndan çıkmış, kara 
mizah ve eleştiri anlayışının oldukça keskin 
kalemlerinden Duşan Kovaçeviç’in alaycı bir 
dille sistem eleştirisi yaptığı oyun, Balkan 
coğrafyasında yaşanan acıyı ve insanların 
sürüklendiği çaresizliği kara komedi ile 
anlatıyor. Tuna Köprüsü’nde umudunu 
yitirmiş bir mimarın intihar teşebbüsü ile 

başlayan oyun giderek gizemli ve eğlenceli 
hale geliyor. Emrah Eren’in yönettiği 
“İntiharın Genel Provası”nı konuşmak üzere 
Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu ve Kadir 
Çermik’i ziyaret ettik ve oyun üzerine keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdik. 

Savaşlar, sistem değişiklikleri ve 
ardı ardına gelen acının ve çaresizliğin 
sürüklediği intihar ve bunun komedi ile 
anlatılması. Oyunda seyirciyi başka neler 
bekliyor?

Kadir Çermik: “İntiharın Genel Provası”, 
90’ların Yugoslavya’nın şairi, ozanı, yazarı 
Duşan Kovaçeviç’in kaleminden çıkan 
bir kara komedi. Kovaçeviç bu oyunda, 
o coğrafyanın içinde bulunduğu yıkımı 
ve o yıkım ile baş edebilmeyi öğrenme 
halini kara mizah ile anlatma yolunu 
tercih etmiş. Oyun, benim canlandırdığım 
mimarın iş hayatında başarısız olduğunu 
düşünüp intihara teşebbüs etmesiyle 
başlıyor. İntihar etmek için gittiği Tuna 

YALANIN ACI 
KOMEDİSİ

Tiyatroadam’ın bu sezon sahneye koyduğu “İntiharın Genel 
Provası” gizemli bir kara komedi. Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, 
Kadir Çermik ve Selen Öztürk’ün rol aldığı oyun, 30 Mart Cuma 
günü Ataşehirli tiyatroseverlerle buluşuyor.

DENİZ KARA
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Köprüsü’ne sevgilisinin, balıkçının ve 
kaptanın gelmesiyle hikâye gelişiyor ve 
savaşın geride bıraktığı psikolojiyi, sosyal 
yapıları, insan ve iş ilişkilerini, kapitalizmle 
mücadele ederken bir yandan da yıkıntıların 
üzerine inşa edilen yeni bir bakış açısını 
anlatan ve seyirciye bunun neresinde 
durması gerektiğini sorgulatan keyifli bir 
oyun.  

Erdem Akakçe: Ben, bu hikâyede dürüst, 
işini doğru yapmış, etik açıdan istikrar arz 
eden tek karakterin intihar edecekken 
böbreğini çaldırmasında düştüğü 
mavraların her noktasını oynuyorum. 
Oynadığım karakterlerin hepsi -ki altı 
karakteri canlandırıyorum- bu kurulan 
düzenin başı gibi görünen, aslında bu başa 
hizmet eden dolandırıcı bir çetenin, organ 
çetesinin bir parçası. 

Fatih Koyunoğlu: O coğrafyanın insanları 
yaşanan savaşlar, sistem değişiklikleri 
nedeniyle çok acılar çekmiş, kayıplar vermiş, 
göç etmek, dinini; hatta ismini değiştirmek 
zorunda kalmış. Yeri gelmiş düşman gibi 
birbirleri ile savaşmış. Bu kadar acıya karşı 
kendi bünyelerini koruyabilmenin tek yolunu 
ise acıları ile dalga geçmekte bulmuş, 
acılarından mizah çıkarmış. Yazarın “Yalanın 
Acı Komedisi” olarak tanımladığı bu oyun da 
öyle. Bizler oyunda çok zekice kurulmamış 
senaryonun kurbanları gibiyiz. Mimarın kız 
arkadaşını oynayan Selen (Öztürk) ile benim 
canlandırdığım balıkçı karakteri de aslında 
avcı görünümlü birer kurban.

ACILAR ORTAK

Pek çok ülkeyi birbirine bağlayan Tuna 
Nehri’nin oyunda fazlaca vurgulanması, 
acıların da ortak olduğuna mı atıfta 
bulunuyor?

Fatih Koyunoğlu: Bu, yazarın özellikle 
seçtiği bir metafor. Tuna, Balkan 
Devletleri’nin çoğunu birbirine, bizi de onlara 
bağlayan ve her toprağı da aynı acıyla 
sulayan bir nehir. Tuna’nın geçtiği hiçbir 
toprakta senaryo değişmiyor, acılar ortak. 
Tuna’nın vurgusunun nedeni bu olabilir.

Toplumsal açmazlar ve sistem eleştirisi 
yaparken bunu kara komedi ile anlatmak 
seyirci üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? 

Fatih Koyunoğlu: Tiyatroda da mizah 
doğru kullanıldığı zaman çok güçlü bir 
silahtır, çok daha etkilidir. Bu oyunda da 
yazar, aslında kötü bir durumu sert bir 
mizah ile anlatırken sanki yanağımızdan 
makas alır gibi, nanik yapar gibi bir anlayış 
ile seyirciye gol ata ata, sürpriz yapa yapa 
gidiyor. Ayrıca bu büyük acıları slogan 
atmadan ifade ediyor. Bu da seyirciye 
olumlu yansıyor ve böylelikle onları da 
işin içine katıyor. Mesela seyirci kahkaha 
atarken birden onlara “kurt neden ot 

yemez” diye bir soru yöneltiyor ve 
böylece “bak sen de kişisel hayatında 
kötü örülmüş bir senaryonun parçası 
olmak zorunda bırakılıyorsun” diyor. Kara 
komedi seyirciyi içine alan, aynı acıya 
onu ortak edebilen bir anlayışa sahiptir, o 
sebeple de oldukça güçlü bir yöntemdir.

Erdem Akakçe: Charlie Chaplin, 
“hayat dar alanda trajedi, geniş açıda 
komedidir” der. En sağlam biçerdöver ya 
da saban makinesi dahi sapla samanı 
birbirinden tamamen ayıramaz. Komedi 
ile dram tiyatrodaki iki maskın burun 
buruna olması gibidir, birbirinden ayrı 
düşünülemez. Hangisi daha kuvvetli? İkisi 
arasında dolaşmak çok daha kuvvetli… 
Kovaçeviç de bunu doğru bir aralıktan 
görmüş. 

Oyun, “yeniden başlar her şey bir 
gözyaşıyla” diyor. Gözyaşının olduğu 
yerde hâlâ umut vardır diyebilir miyiz?

Kadir Çermik: “Ben hep yıkmayı 
sevenlere binalar inşa ettim” diyen mimar, 
doğru işler yapmaya çalışmasına rağmen 
kendini başarısız addediyor ve intihara 
teşebbüs ediyor. Belki bu teşebbüs için 
kötü bir plan yapmasının altında yardıma 
ihtiyacı olması yatıyor ve o yardımın da 
kız arkadaşından gelebileceğini umuyor. 
Tüm çaresizliğine, başarısızlığına karşın 
aldığı iş teklifi ile tekrar umudu yeşeriyor, 
tıpkı oyunun sonunda kız arkadaşının 

kuracağımız karakter. Çünkü hepimiz 
“proje bir tutsun o zaman yırtacağım, 
işte o gün İstanbul’dan gideceğim ve 
kendime bir balıkçı kasabasında güzel bir 
hayat kuracağım” modunda değil miyiz? 
Tanımadığımız, görmediğimiz insanlar için 
doğru bildiğimiz şekilde yıllarca çalışıp, 
bizi hayallerimize ulaştıracağını söyleyen 
kapitalist sistemin bir parçası oluyoruz, 
“ya olursa” umuduyla. Sistem de ertesi 
güne devam edebilmemiz için sürekli 
umudumuzu yeşertip, bizleri ayakta 
tutmaya çalışıyor.  

Yazarın hınzırlığı ve sürprizleri 
bir yana seyircinin oyuna dâhil 
olabilmesinin sırrı sanki sizlerin de 
sahnede kendi aranızda eğleniyor 
olmanızdan kaynaklanıyor. 

Fatih Koyunoğlu: Tiyatroadam olarak 
ilk oyunumuz da bir Balkan metniydi. Bu 
ülke toprakları üzerinde bir Ege mutfağı ile 
Karadeniz mutfağı arasındaki fark kadardır 
bizim Balkanlarla olan farklılıklarımız. 
Bu toprakların kaderinde de onlarda 
olduğu gibi hiç acı eksik olmamış. Belki 
de o yüzden kendimizi o coğrafyaya 
yakın hissediyoruz. Bu metni oynamaya 
karar verdikten sonra yönetmenimiz 
Emrah (Eren) ile cast üzerine uzun süre 
düşündük. Çünkü her rol virtüözite 
istiyordu ve roller de hiç kolay değildi. 
Piyasada çok oyuncu var da çok tiyatrocu 
yok maalesef. Bizler de birbirimizle dolaylı 
olarak tanışıyorduk, bir araya gelmeye 
karar verdik ve görüyoruz ki oldukça 
doğru bir kararmış bu. Biz sahnede 
iyi hissediyoruz, seyirci de mutluysa 
Tiyatroadam amacına ermiş demektir. 

“İntiharın 
Genel 
Provası” 
oyunundan.

A

“ağlıyorsun ve ağlayan insanda umut 

vardır” dediği gibi. 

Fatih Koyunoğlu: Aslında Kadir’in 
oynadığı rol bizim de en kolay empati 



İ
lk kez 1985 yılında, Zeki Alasya, Metin 
Akpınar ve Nevra Serezli’nin başrollerini 
paylaştıkları kabare türündeki “Aşk 

Olsun” oyunu, yıllar sonra tekrar seyircisi 
ile buluşuyor. Bu kez sahnede Okan 
Üniversitesi Konservatuarı Kabare Bölümü 
Öğrencileri, yönetmen koltuğunda ise Metin 
Akpınar var. Biz de Tiyatro Festivali öncesi 
oyunun yönetmeni Metin Akpınar ile bir 
araya gelip hem “Aşk Olsun” oyunu hem de 
kabare tiyatrosu hakkında keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik. Şimdi söz Akpınar’da: 

Hem sahneyi hem de yönetmenliği 
deneyimlemiş olduğunuz “Aşk Olsun” 
oyununu sizden dinleyebilir miyiz? 

Aşk, hepimiz için gerekli ve çok güzel, 
ileri derecede kimyasal bozukluk gibi 
yorumlanan, ama mutlaka her insanın 
yaşaması gereken keyifli bir olay. Bence 
insan olmanın vazgeçilmezi… Devekuşu 
Kabare’nin sevilen oyunu “Aşk Olsun” ise 
kadın-erkek ilişkilerini değişik aşamalarda 

ÖZGÜRLÜK VE 
ELEŞTİRİNİN 

VAZGEÇİLMEZİ 
KABARELER

Yıllarca kapalı gişe oynanan, video ve ses kayıtlarının ortalığı kasıp kavurduğu kabare türündeki 
tiyatro oyunu “Aşk Olsun”, bu kez adı kabare ile birlikte anılan Metin Akpınar yönetiminde sahneye 

koyuluyor. Oyun, 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da Ataşehirliler ile buluşuyor.

SİMAY GÖZENER irdeleyen bir oyun. Haldun Taner’in yazdığı 
“Aşk Olsun” oyununu 1985-86 yıllarında 
yine onun prodüksiyonu ile sahneye 
koymuştuk. Profesyonel bir ekiple o işin 
içinde olmak muazzamdı. Şimdi sahnede, 
iki senelik tiyatro deneyimleri olan ve 
eğitimleri devam eden, amatör bir ekip 
var. Ataşehir Belediyesi’nin geçen sene 
düzenlediği tiyatro festivalinde “Dün 
Bugün” oyunu ile sahneye çıktıklarında 
ilk yılları olmasına rağmen amatör 
kalmamışlardı. Bu yıl ise profesyonellere 
yetişmiş durumdalar.

Pek çok farklı iktidar döneminde, kimi 
zaman muhtıra kimi zaman da yasakların 
hüküm sürdüğü, hükümetlerin icraatlarını 
sert bir dille eleştiren oyunlar oynadınız. 
Peki, kabare tam olarak ne söyler, neyi 
eleştirir?

Kabare, politik hiciv; yani bir şaka 
tiyatrosu, bir alay tiyatrosudur. İroni, 
isyan, başkaldırı; var olan düzene, siyasi 
otoriteye karşı çıkış tiyatrosudur.

Shakespeare sahneyi, dünyanın aynası 
olarak tarif eder; Haldun (Taner) Hoca 
da kabare tiyatrosunu dev aynası olarak 
tarif ederdi. Kabare olayları büyüterek 
seyircinin gözüne gözüne sokar, pis 
kokuyu burnuna üfler, gürültüyü kulağına 
rahatsız edici boyutta söyleyerek “bu fold 
pozisyonlara düşmeyin” mesajı verir. 

Kadın-erkek ilişkisini çeşitli 
boyutlarda ele alan oyun, ülkenin 
en büyük problemlerinden biri olan 
kadına yönelik şiddet ve taciz konularına 
göre yeniden yorumlandı mı?

Hayır, biz kabare tiyatrosunu eski 
formatıyla, güncellemeden oynuyoruz. 
Yenisi yapılırsa ayrı, yenisini oynarız, ama 
mevcut olanın üzerine bir şeyler inşa 
ederek farklı bir eser ortaya çıkarmak 
bence hoş değil. Yani Âşık Veysel eserleri 
Âşık Veysel yorumuyla doğrudur, onu 
caz yaptığın zaman olmaz. Dolayısıyla 
bugün biz de eski yorumunda olduğu gibi 
ilk karşılaşmanın eleştirisi, nikâh, düğün, 
düğündeki yanlışlıklar, anlaşmazlıklar, 
zifaf gecesi, balayı ve sonunda mahkeme 
gibi kadın-erkek ilişkilerini absürd 
boyutta irdeleyerek sahneliyoruz. 

Cinselliğin tabu olmadığı, rahatlıkla 
konuşulduğu, üzerine metinler yazılıp 
sahnelendiği ülkemizde hala ayıplar 
ve günahlarla yaşıyor olmanın sizce 
toplumsal yansımaları nelerdir?

En basit iki hücre birleşerek bir başka 
yaratık meydana getiriyor ve dünyaya 
gelen bireyin eğitimi 0-7 yaş arasında 
ailede veriliyor. Sosyal, ekonomik ve 
kültürel açıdan sağlıklı bir çevreye sahip 
bireyin çağdaş bir 
insan olarak 
yetişmesi 



için önünde pek de bir engel kalmıyor. 
Dolayısıyla bütün iş öncelikli olarak evdeki 
eğitimle anneden başlıyor. Öyleyse önce 
annelerin eğitilmesi, kadının kadınlığına sahip 
çıkması lazım ki yavrusunu da o bağlamda 
yetiştirebilsin. Aile yapısının düzenlenmesi, 
eğitim seviyesinin yükseltilmesi çok önemli. 
Bunlar çözülürse o zaman kadına şiddet de 
cinsel suçlar da mutlaka azalacaktır. Böylece 
aileler psikopat bireylerden ziyade çağdaş, 
ilerici bireyler yetiştiren kurumlar olacaktır. 

Devekuşu Kabare olarak Erbakan 
döneminde oynadığınız “Yasaklar” adlı 
oyunda Osmanlıca haber sunan spiker,  bu 
günleri öngörürcesine kadınların pek çok 
alanda özgürlüğünün kısıtlandığı bilgisini 
veriyor. O zamandan bugünleri gören bir 
sanatçı olarak yarınlar için ne söylersiniz?

Devekuşu Kabare 67 yılında kuruldu, 
92’de de kapandı. Bizler o zaman ne 
söylediysek bugün maalesef halen geçerli. 
Ya bizler çokça öngörü sahibiydik, ya da ülke 
olarak yerimizde saymışız, bir adım öteye 
gidememişiz. İslam’da yeri çok ayrı, çok özel 
ve güzel olan kadına hiç el kaldırılır mı? Bu 
kadın düşmanlığı nereden çıktı? Ne dinimizde 
ne de seküler ve eleştirel akılda buna yer 
yok. Öyleyse beynimizi disipline etmemiz 
lazım. Öze aykırı bir beraberlik yürütmeye 
çalıştığımız evliliğin koşullarını, 
anayasasını -ki bu anayasa asla 
değişmez değildir, 
durumlara göre yeniden 
yazılabilir- beraber 
karar verip 
değişiklikleri 
kaleme almalıyız ki 
finali alkış alsın, 
yoksa kötü 
biter.

Fotoğraflar: FUAT ÖZDEMİR
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İşte biz de tüm bu çapraşıklıkları, 
yanlışlıkları vurgulayarak, biraz 
gülümseterek oyunlar oynuyor, sorunları 
insanların yüzüne onları acıtmadan 
söylüyoruz.

Bir röportajınızda “kabare, 
özgürlük ve eleştiriden vazgeçemez” 
diyorsunuz. Bugün kabare sanatının 
icra edilmemesinin altında özgürlüklerin 
kısıtlanması ve eleştiriye tahammülün 
kalamaması yatıyor olabilir mi?

Hayır, olmaz. Fransa’da başlayan 
bu sanat, her şeyden yararlanarak, 
her devirde, her yönetimde yaşamayı 
becermiştir. En müstebit yönetimlerde 
de yaşamış, en liberal yönetimlerde de 
eleştirecek bir yön bulmuştur. Bunun 
için uzun ömürlüdür ve her topluma 
gereklidir. Yaratılışımızdan bugüne kadar 
tapınaklar, barınaklar yaptık, bu uğurda 
da pek çok savaş verdik. Neler kayboldu, 
neler yitirildi? Hitit medeniyetini yedik 
yuttuk, mahvettik; Selçuklu medeniyetini 
yedik yuttuk, mahvettik; Osmanlı geldi 
gitti mahvoldu, Cumhuriyet geldi ve 
mahvolmak üzere. Biz de böyle bir 
toplumuz işte. Eskilerin, “her büyük 
kuruluş kendi çöküşünü içinde taşır” 
diye bir lafı vardır.  Ama bu bir kaide 
değildir, onu değiştirmek için de çaba 
göstermek lazım. Bunun için hem birey, 
hem seçmen hem de kendisinin seçeceği, 
özgür iradesiyle geleceği tayin edecek bir 

yapıda olması lazım. Bütün bu uyarıları biz 
bu kabare şemsiyesi altında anlatmaya 
çalışıyoruz.

Biletlerinin günler öncesinden tükendiği 
oyunları oynadığınız 70’lerin, 80’lerin 
politik seyircisinin yerini alan günümüz 
apolitik seyircisi arasında nasıl bir fark 
var ve bu fark oyuna yansıyor mu?

Oyunlar tabii ki tüketiciye göre 
değişiyor. Burada önemli olan seyircinin 
talebini birebir karşılamak değil, seyirci 
ile beraber olması gereken çizgiye birlikte 
yükselmek. Biz bu güzellikleri yaptığımız 
dönemlerde nüfusun yüzde 30’u büyük 
kentlerde, 70’i ise kırsalda yaşıyordu. 
Büyük bir göç oldu ve şu an nüfusun aşağı 
yukarı yüzde 48’i 12 büyük ilde toplandı. 
Benim çocukluğumda İstanbul’un nüfusu 
750 bindi, gençliğimde bir milyon... Şimdi 
ise girdisi çıktısı ile 25 milyona ulaştı. 
Ne oldu? Kendi yöresinde, kendine özgü 
yaşayan bireyler kente geldiklerinde biraz 
sarsıldılar. Hem kendileri bozuldu hem 
de kentleri bozdular. Dolayısıyla yoz bir 
kent kültürü oluştu. Artık bu kültürün 
içinde yaşayan bireyler de daha seviyeli 
sanat ürünlerini tercih etmiyorlar. Oysaki 
bizim seyircimiz öyle miydi? Günde dört 
gazete okur, ayda birkaç kitap bitirirdi. 
Klasik Türk Müziğinden, caza kadar pek 
çok müziğe hâkimdi. Bizler de insanların 
tekrar o günlerde olduğu gibi bilime 
ve sanata değer verip, kendilerini ve 

toplumu geliştirmeleri için çalışıyoruz. Bu 
bağlamda Türkiye’de kabare tiyatrolarının 
yeniden gelişeceği kanaatindeyim ve 
tüm uğraşım bunun için. Ekonomik 
sıkıntılar, televizyonun varlığı ve iletişim 
araçlarının gelişmesi ile zamanında 
ülkemizde sayıları 18’e kadar çıkan kabare 
tiyatrolarından şu an bir tane bile kalmadı. 
Bunun çok ciddi boyutta çalışılarak 
düzeltilmesi lazım.

Yeni nesil oyuncuları ya da oyunları 
takip ediyor musunuz? Gençlerin 
kabareye ilgisi var mı?

Okan Üniversitesi tiyatro bölümü 
ülkemizdeki üniversitelerde tek kabare 
dersi verilen, 50 öğrencisi olan bir 
bölüm. Bu 50 öğrenciden beş tanesi 
iyi birer tiyatrocu olarak mezun olursa 
ne mutlu bize. O sebeple ben onların 
yaptığı tüm işleri destekliyor, farklı 
işlerine bayılıyorum. Nasıl ki siyasi 
partiler yelpazesi var, tiyatroda da bu 
yelpaze olmalı. Operası, balesi, kabaresi, 
korku tiyatrosu, seks tiyatrosu, şiddet 
tiyatrosu, gazete tiyatrosu yanında ikinci 
katlarda 15-40 kişilik salonlarda yapılan 
tiyatrolar da mutlaka olacak. Hatta onların 
oyuncularının ve yazarlarının eğitimlerinin 
de ayrı olması gerektiğini düşünüyorum. 
Aslında bizim ihtiyacımız olan top yekün 
bir kültür devrimi. Ancak bu şekilde içinde 
bulunduğumuz alaca karanlıktan kurtulup, 
aydınlık bir geleceğe kavuşabiliriz.

Bu kez Aşk Olsun’da yönetmen Metin Akpınar, oyuncularsa Okan Üniversitesi Konservatuarı Kabare Bölümü Öğrencileri...

A



Kimisi aşamayacağını bildiği 
denizlerde kimisi de büyük 
hayallerle geldiği kentlerde yok 

olup gidiyor… Göçeceksen “ölümü” göze 
alarak yola çıkacaksın denen bu dünya 
düzenini eleştirel bir dille anlatan belgesel 
formundaki tiyatro oyunu “Göçmenleeeer” 
mültecilerin, gözümüzün önünde cereyan 
eden hayatta kalma mücadelelerini 
gerçekçi, bazen de absürd bir dille 
sahneye taşıyor. Oyunun yönetmeni 
Genco Erkal’a sahnede Şirvan Akan, Ayşe 
Lebriz Berkem, Lütfi Can Bulut, Cem Çetin 
ve Yiğit Yarar eşlik ediyor. İşte, festival 
öncesi dünyanın ve insanlığın en büyük 
problemlerinden biri olan “göçmenliği” 
konuştuğumuz Erkal’ın yanıtları: 

Oyunun ismindeki “Göçmenleeeer” 
vurgusu orijinalinde de var mı, yoksa bu 
sizin yorum ve değerlendirmeniz mi?

Oyunun özgün adı Migraaaants, 
adeta bir çığlık. Duyana ve 
anlayana...

Göçmenlik oyununu 
seçerken evrensel bir sorun 
olması kadar, Türkiye’ye 
yerleşen üç buçuk milyon 
Suriyeli de etkili oldu 
mu? 

Sadece ülkemize 
yerleşenler değil, 
medyada son birkaç 
yıldır haber, resim video 
bombardımanı altında 
yaşıyoruz. Sahillerimizde 
botla Yunan Adalarına 
ulaşmaya çalışanların, 
Trakya sınırlarından 
Avrupa’ya geçmek 
isteyenlerin başına gelenler 
yürekleri dağladı. Göçler 
hep vardı, özellikle Afrika’dan 
İtalya sahillerine yönelmişti. 
Ama bizim bu trajedinin acısıyla 

Cezası ölüm olan 
suç: Göçmenlik
Gorki, Brecht, Sartre, Nâzım Hikmet, Aziz Nesin ve Haldun Taner gibi pek çok önemli ismin oyunlarını 
yorumlayıp, sahneye koyan Genco Erkal, 69 yılında kurduğu Dostlar Tiyatrosu’nun son oyunu 
“Göçmenleeeer” ile 9. Ataşehir Belediyesi Tiyatro Festivali’nde Ataşehirli tiyatroseverlerle buluşuyor.

BERAT GÜNÇIKAN sayılabilir. Meseleyi duygulara kapılmadan 
değerlendirmemize yardımcı oluyor.

Mülteci sorunuyla birlikte hem 
toplumsal hem de bireysel olarak bir 
vicdan ve ahlâk sınavından geçtiğimizi 
düşünüyor musunuz, sizce Homo sapiens 
nasıl bir sınav verdi, veriyor?

İnsanlığın yüz karası bence. Bir tarafta 
giderek zenginleşen, refah içinde ülkeler,  
öte yanda küresel ısınma, açlık ve savaş 
yüzünden ölümün eşiğine gelmiş insanlar. 
Ne pahasına olursa olsun hayatta kalmak 
için yollara düşüyorlar. Kalkıp onlara “ne 
geliyorsunuz, memleketinizde otursanıza, 
neden bizim rahatımızı kaçırıyorsunuz” 
diyen bir zihniyet var. Bunu gizleyerek 
insan haklarına saygı görüntüsü altında 
sinsi bir ikiyüzlülük yaşanıyor. Mağdur 
durumdaki insanları siyasi malzeme 
olarak kullanmak, pazarlık konusu etmek 
insanlık adına utanç verici bir tablo 

oluşturuyor.
Dünyanın doğusu batıya 
göçüyor, yaşamak ve ayakta 

kalabilmek için, batısı ise 
özellikle sermayesiyle 

tüm dünyayı sarıyor. 
Küreselleşmenin sonu 

geldi denilse de eşitsiz 
dağılım sürüyor. Sizce 
bir gün hepimiz birer 
mülteciye dönüşebilir 
miyiz?

Doğudan batıya, 
güneyden kuzeye bu 
zorunlu göç sürdükçe 
dünyanın dengesi 
tümden bozulacak, 
çivisi çıkacak, her şey 

altüst olacak. Bundan 
on, on beş yıl sonrasını 

düşünemiyorum. 
İnsanlığı büyük felaketler 

bekliyor. Yeryüzünün 
nimetlerini daha adil 

bir biçimde paylaşmayı 
öğrenmeliyiz, başka çare yok.

yüzleşmemiz Suriye’deki iç savaş 
nedeniyle gündeme geldi. Göç yolları 
üzerindeyiz, görmezden gelmeye imkân 
yok, mutlaka hesaplaşmamız gerekiyor. 
Bu düşüncelerin ardından Matei Visniec’in 
metniyle karşılaşmak tam anlamıyla denk 
düştü. Göçmenlik sorununa global bir 
bakışla yaklaşmak öğretici oldu.

Oyunda trajedi ile absürdlüğün iç 
içe geçmesi, böyle ağır bir sorunla baş 
edebilmenin zorluğunu da aşma çabası 
olarak görülebilir mi?

Trajediye karşı zihinsel bir bakış açısı 
oluşturmak, serinkanlı bir değerlendirme 
yapmak için araya mesafe koymak 
gerekiyor. Sanıyorum burada absürd 
tiyatro anlayışı ve kara mizah işe yarıyor. 
Brechtçi bir yabancılaştırma efekti 

A
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ARTAN NÜFUS
BÜYÜMENİN 
İŞARETİ Mİ?



Türkiye’nin nüfusu 2018 yılı itibari ile 80 milyon… Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun yaptığı nüfus projeksiyonu 
verilerine göre önümüzdeki 22 yılda Türkiye’nin nüfusu 
20 milyon artacak ve 2040 yılında 100 milyon olacak.

SİMAY GÖZENER

MİLYONLUK ŞEHİRLER
En yoğun nüfusa sahip İstanbul’u, 5 milyon 445.26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279.677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936.803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364.396 kişi ile Antalya takip ediyor. Bayburt ise 80 bin 417 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli.



Sokağa çıkma yasağının olduğu bir 
pazar günü tüm hanelerin kapısı 
ellerinde kalın, kara kaplı defterleri 

olan devlet memurları tarafından tek tek 
çalınır, hanede yaşayanların sayısından 
eğitim durumlarına, yabancı dil bilip 
bilmediklerine kadar pek çok soru 
sorulurdu 20 yıl öncesine kadar. Sebebi 
farklı olsa da zaman zaman sokağa 
çıkma yasağının devam ettiği ülkemizde 
artık nüfus sayımı bilgisayar ortamında 
yapılıyor. 

Adrese dayalı nüfus sayım raporlarının 
sonuncusu da geçtiğimiz günlerde 
açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) yaptığı açıklamaya göre 2018 yılı 
itibari ile 80 milyon 810 bin 525 kişiye 
ulaşan ülke nüfusunun 2023 yılında 86 
milyon 907 bin 367, 2040 yılında ise 
100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşması 
bekleniyor.

Ayrıca 2069 yılına kadar artarak 107 
milyon 664 bin 79 kişiye ulaşacağı ifade 
edilen ülke nüfusunun 2080 yılında 
ise 107 milyon 100 bin 904 kişi olacağı 
açıklandı.

NÜFUS ARTIYOR 
EKONOMİ GERİLİYOR

Peki, bir ülkenin nüfus hızındaki artış o 
ülkenin gelişmiş olduğunun göstergesidir, 
diyebilir miyiz? 

Nüfusun hızlı artışı -ki ülkemizde 
2017’de yıllık binde 12,4’lük nüfus artış 
hızı olduğu açıklandı- genellikle az 
gelişmiş ülkelerde görülüyor. Ve bu 
artış nitelikli insan gücü yetiştirmeyi 
güçleştirdiği gibi ekonomik gelişme hızını 

da oldukça yavaşlatıyor. Eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik ve konut gibi sosyal 
gereksinmelerin bağlı olduğu ekonomik 
güç ve iş hacmi yetersiz kalınca da 
gelişme oldukça yavaş ve yetersiz kalıyor.

Bunun yanında yanlış uygulanan dış 
politikalar, sanayinin bölgesel gelişimi, 
tarım ve hayvancılık politikaları gibi pek 
çok nedenden dolayı büyük kentlerin 
sokakları günbegün kalabalıklaşırken, 
işsizlik oranı da nüfusla paralellik 
gösteriyor. 

İSTANBUL NEREDE BAŞLIYOR, 
NEREDE BİTİYOR?

TÜİK 2017 açıklamalarına göre Türkiye 
nüfusunun yüzde 18.6’sı İstanbul’da 
ikamet ediyor. Kilometrekareye düşen 
2892 kişi ile nüfus yoğunluğunun en 
yüksek olduğu il olan İstanbul’da 15 
milyon 29.231 kişi yaşıyor. 

Peki, her geçen gün Kuzey Ormanları’na 
doğru genişleyen, neredeyse Karadeniz 
Bölgesi ile birleşen kent, bu yükü 
kaldırabiliyor mu? 

Tabii ki hayır… Birbirine omuz atmadan 
yürüyemiyor artık İstanbul sokaklarında 
insanlar. Yayalara kırmızı ışığın süresi 
yetmiyor karşıdan karşıya geçmek 
için. Ne toplu taşımalar kaldırıyor bu 
yükü ne de mevcut yerleşim alanları. 
Yatay yapılaşmanın yerini alan dikey 
yapılaşmalar beton yığını kentler 
yaratırken üç tarafı denizlerle çevrili 
ülkede su sıkıntısı yaşanıyor. Sokaklarını 
işsizlerin aşındırdığı kent artık bu yükü 
kaldıramıyor. 

Peki, ne yapılmalı?

Nüfus artış hızını 50 yıl öncesinden 
tespit eden gelişmiş ülkeler gibi ihtiyaca 
yönelik yatırımlar ve planlamalar 
yapılmalı. Genç nüfusun arttığı ülkemizde 
özellikle eğitim konusuna ağırlık verilmeli 
ki bilim ve sanatta ilerleme yaşarken, 
toplam nüfusun yüzde 49,8’ini oluşturan 
kadınlar şiddete ve tacize uğramasın. 
Çocuk bedenlere uzanamasın o çirkin 
eller.

Sağlık alanına yatırım yapılmalı ki “en az 
üç çocuk” doğuran kadınların ve kalabalık 
ailelerde hastalığa yakalanma riski olan 
çocukların tedavisi yapılabilsin. 

Bir de tabii ülkenin en büyük 
sorunlarından biri olan göç var. 
TÜİK açıklamalarına göre il ve ilçe 
merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 
2016 yılında yüzde 92,3 iken, bu oran 
2017 yılında yüzde 92,5’e yükseldi. Belde 
ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 
7,5 oldu. Bu da büyük kentlere göçün 
yoğunluğunu, tarım ve hayvancılığın 
önemli oranda düştüğünü ve ithalatın 
artmasıyla birlikte alım gücünün azaldığı 
gözler önüne seriyor. Sebzenin, meyvenin 
hormonlu ve fiyatlarının el yakar cinsten 
olmasının altında yatan neden çiftçinin 
desteklenmemesi sonucu büyük 
şehirlerde iş bulma hayali ile yollara 
düşen insanların sayılarının her geçen 
gün artması.

Victor Hugo’nun dediği gibi “bir ulusun 
büyüklüğü nüfus çokluğu ile değil, akıllı 
ve erdemli kişilerin sayısı ile ölçülür”. TÜİK 
açıklamalarına göre rekor artış ile 80 
milyonun üstüne çıkan ülke nüfusunun 
hakkı verilmeli ve yatırımın en önemlisi 
insana yapılmalı. A
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Görüyorsunuz değil mi? Biz kadınlar 
durmadan artan bir rakam havuzuna 
düşüyoruz: 200, 300, 400… Bu 

rakamlar ölülerimizi anlatıyor. 2015’te 303, 
2016’da 328, 2017’de 409’umuz katledildi. 
Katil ya eski eşti ya sevgili ve kadınların 
çoğu boşanmak ya da ayrılmak, yani kendi 
hayatına sahip çıkmak, onu yeniden inşa 
etmek istiyordu. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün 
97. yılında hâlâ eşitlik talep etmek bir yana 
kadın cinayetlerini durdurmaya çalışmak 
hepimizin canını yakıyor, ama ne yazık ki 
gerçek bu. Bu yılın ilk ayında öldürülen 
kadın sayısı da durumumuzu ele veriyor: 28. 
Peki, bu cinayetler neden durdurulamıyor, 
erkekler kadınları neden bu kadar kolay 
ve rahat öldürüyor? Sorularımızı Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız Platformu 
Sözcüsü Gülsüm Kav yanıtlıyor: 

Geçen yılın kadın cinayetleri rakamlarını 
açıkladığınızda yine oldukça karanlık bir 
tablo ile karşılaştık. Bu yılın iki ayında 
işlenen cinayetlere bakınca da aynı soruya 
dönüyoruz, erkekler kadınları neden 
ve nasıl bu kadar kolay öldürebiliyor? 
Toplumsal ve siyasal yapıdan mı, 
geleneklerden mi güç alıyorlar?

Öncelikle çok katmanlı bir sorun 
ile karşı karşıyayız; bir piramit gibi 
düşündüğümüzde zeminde zaten tarihin 
en eski önyargısı olarak tanımlanan 
mizojini; kadın düşmanlığı var. M.Ö. 8 yy. 
da ilk kez, tam da bizim coğrafyamızda; 
tarihi Akdeniz havzasında şekillenmiş. 
Bu nedenle Akdeniz’e kıyısı olan birbirine 
benzemeyen ülkelerde “maçoluk”, 
“ataerkillik” vb. farklı adlandırılan 
patriyarkal gelenekler güçlüdür. Eğer 
toplumlar, bu arkaik gelenekleri çözecek 
özgürlükçü, modern bir siyasetle 
yönetilmiyorsa -şu anda bizde olduğu gibi- 
işimiz iyice zorlaşıyor.

Öte yandan tarih ilerliyor, Türkiye’de 
kadınlar değişiyor, haklarının daha fazla 
farkına varıyorlar. Gerilim de burada; 
kadınlar haklarını daha çok aradıkça, 
erkekler buna ayak diretiyor. Hemen her 
ülke tarihinde yaşanan modernleşmenin 
böyle bir evresinin biz de zemindeki 
erkek egemenliğinden beslenen ve onu 
besleyen, dine ve geleneğe yaslanarak 
siyaset yapan bir iktidara denk gelmesi ile 
çatışma şiddetleniyor. Şiddetin kaynağı 
kadınlarla erkekler arasındaki eşitsiz güç 
ilişkisi, erkek egemenliğidir. Bu kaynağı 
besleyen de kadınların özgürlük arayışını 
görmeyen, erkek şiddetine tavır almayan 
iktidardır. Erkeklerin pervasız şiddeti 

KADIN
GÜÇLENİYOR,
ERKEK
ÖLDÜRÜYOR

Bu 8 Mart’ı da coşkuyla, ama bir 
o kadar da kaygıyla kutluyoruz. 
Çünkü ne biz kadınların tepkisi 
ne yasalar erkekleri kadınları 
öldürmekten alıkoyuyor. Her 
gün bir, hatta iki hemcinsimiz 
kendi ve çocuklarının 
geleceğine sahip çıktığı için eski 
eşi ya da sevgilisi tarafından 
öldürülüyor. Nedenini Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu Sözcüsü Gülsüm 
Kav’la birlikte arıyoruz.

BERAT GÜNÇIKAN
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böyle güç kazanıyor, kadınları ve artık 
kendi çocuklarını öldürür hale geliyorlar. 
Dolayısıyla burada geleneğin kadına, 
çocuğa, insanlık onuruna zarar veren 
tortularını çözmek yerine beslemeyi 
seçen bir siyaset söz konusu olduğundan 
gelenek ve siyaset iç içe yürüyor. 

ÖZGÜRLÜK VE İNSAN İLİŞKİLERİ

Kadının kendini var etme mücadelesi ve 
kendi hayatına karar verebilme yetisinin, 
gerçekte olmayan, ama var saydığı 
gücünün elinden alınmasından tedirgin 
olan erkeği öldürerek güç tazelemeye 
yönelttiği düşünebilir mi?

Evet, mesela metropollerde kadın 
cinayeti oranlarının daha yüksek olduğunu 
görüyoruz. Çünkü kentlerde kadınlar 
modern haklarını daha fazla arıyorlar. 
Kentleşme kadınları değiştiriyor, örneğin 
metropollerde yaşayan kadınlarla yapılan 
araştırmalarda, kadınların özellikle 
genç nesillerde geleneksel evlilik yerine 
evlenmemeyi ya da flört ederek evlenmeyi 
seçtiği, en büyük hayalleri sorulduğunda 
“ekonomik bağımsızlığın” önde geldiği 
ve örneğin “aile ve çocuklarla ilgili 
hayallerden” çok daha yüksek bir oran 

oluşturduğu görülüyor. Kadınlar daha fazla 
eğitim aldıkça ve çalıştıkça, alışverişe, 
gezmeye gitme özgürlükleri artıyor, 
vazgeçilmezleri sorulduğunda “aile ve 
çocuklar” cevabı yanında “ özgürlük ve 
insan ilişkileri” cevabı yükseliyor. Giderek 
daha fazla kadın ve genç kuşaklar ideal 
kadını “iş kadını” olarak tanımlıyor, 
siyasete aktif katılmak ve aday olmak 
istiyor, partilere üye oluyor, örgütleniyor. 
Kadınlar giderek sadece kendi ailelerinin 
değil, “büyük şehirlerin” bir parçası 
oluyor, büyük çaplı aidiyetler kuruyor. 
Bütün bunlar erkeklerin çıkarlarıyla 
çelişiyor. İktidarını, gücünü ve çıkarlarını 
kaybedeceğini düşünen erkekler, kadınların 
hak arayışına ayak diriyor. Kadınların en sık 
“boşanmak ya da ayrılmak istediği erkek”  
tarafından öldürüldüğünü görüyoruz. Bu 
noktada çok önemli ve etkileyici bir durum 
var: kadınların ucunda ölüm olduğunu 
gördükleri, her gün haberlerde boşanmaya 
çalışırken öldürülen kadın haberi gördükleri 
halde kendi kararından, hayatını ele 
almaktan geri durmuyor, vazgeçmiyor. 
Bu anlamıyla kadın cinayetlerinde, bir 
tür hayatını seçme hakkı uğruna ölüm 
söz konusu oluyor diyebiliriz. Ki bu, çok 
etkileyici, çok kritik bir gerçektir. 

İstanbul Sözleşmesi “Önce şiddetin 

zor ortaya çıktığı bir toplum yaratın; 

yani kadınlar eşit haklarla yaşasınlar. 

Böyle bir toplumda şiddet cesaret 

bulamaz” der.

Yasalar ve yasaların uygulanması 
ile kadın cinayetlerinin önlenememesi 
arasındaki bağ nedir, yasalar hâlâ kadın 
cinayetlerini önleyecek etkiye sahip değil 
mi?

Yasal kazanımlar önemlidir, ancak 
kadın cinayetlerinin tamamen durması 
sadece yasa ile sağlanamaz. Şiddetle 
mücadele bütünsel bir mesele, nitekim bu 
bütünlüğün adımlarını 

Bizde ise bunun neredeyse tam tersi 
yapılıyor: sürekli eşitliğe saldırılıyor, 
kadınların can güvencesi 6284 sayılı 
kanuna saldırılıyor, cezasızlık devam 
ediyor. Oysa kadınlar herhangi bir zarar 
görmeden alınması gerekli tedbirler 
yani 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin 
uygulanırsa önemli fark yaratacaktır. 
Korunmada yasa yeterli, ama uygulanma 
sorunu var. İndirimlerle ilgili maddeler, 
cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığı suçları 
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için düzenlenmeli, cezasızlığa neden olan 
indirimler uygulanmamalı. “Özgecan 
Yasası” olarak adlandırarak tüm toplumun 
talep ettiği düzenleme için halen somut bir 
adım atılmadı. Ayrıca biz cinayetten önceki 
süreçte, ısrarlı takip, taciz, darp gibi daha 
az ağır şiddet sayılan suçlarda cezasızlığın 
son bulmasını istiyoruz ki şiddetin artarak 
tırmanmasına, cinayete kadar varmasına 
engel olabilelim. 

Koruma kararı alınmasına rağmen 
cinayetlerin sürmesine bakarak, 
uygulayıcıların bu konuda atıl kaldığını, 
kendilerinin kadına ve şiddete bakışının 
etkisiyle de bu ataleti sürdürdüklerini 
söyleyebilir miyiz?

Evet, aynen öyle diyebiliriz, sık 
duyduğumuz “koruma altındayken 
öldürüldü” haberleri de tam bunu 
gösteriyor. Oysa öte yandan 6284, bu 
yetersiz uygulanan, başvuran kadınların 
deyimi ile “kâğıt üzerinde kalan” haliyle bile 
birçok kadının hayatta kalmasını sağladı. 
Düşünün bir de etkili uygulansa, ne iyi 
sonuçlar yaratacak. Ayrıca uygulamadaki 
bu atalet belgelenmiş durumda: Hacettepe 
Nüfus Etütleri Enstitüsü ve Aile Bakanlığı 
ortaklığında yapılan son şiddet taramasında 
(2014) şiddet gören kadınların sadece 

yüzde 11’inin başvuru yaptığı, başvuran 
kadınların da yaklaşık yüzde 20’si için işlem 
başlatıldığı, geri kalanının geri çevrildiği 
belgeleniyor. Maalesef ki, kadınların 
başvuru oranı yıldan yıla artmakla birlikte 
hala çok düşük ve bu kadınların üzerine 
titrenmesi gerekirken öldürülme tehlikesi 
yaşadıkları eve geri gönderiliyorlar. 

ÇOCUĞA BAKIŞ AÇISI

2000’li yıllarda kadın intiharları 
gündeme geldiğinde, kadınların çocukları 
ile birlikte intihar ettiklerini görüyor 
ve bunu kadının çocuklarını güvenle 
bırakabilecek, onlara gelecek kurabilecek 
bir yapı olmamasının umutsuzluğunu 
taşıdıklarını düşünüyorduk. Babalara 
baktığımızda ise artık eşlerinden intikam 
almak için çocuklarını öldürdüklerini 
görüyoruz. Bu erkeğin, kadına ve topluma 
söylemeye çalıştığı ne, sizce?

Erkekler çocuklarını kadınlar gibi 
yalnız bırakmamak için değil, boşanmak 
isteyen eşlerini böyle ağır bir tehdit ile 
vazgeçirmek, kararından caydıramadığında 
ise intikam amaçlı öldürüyorlar. Aralarında 
bazıları kendini de öldürdü, ama tümü 
böyle değil. Burada çocuğa bakış açısı 

anlaşılması çok zor bir zalimlik içeriyor. 
Kadını da, çocuğu da kendine ait bir mülk, 
bir eşya gibi gören bir gaddarlıkla karşı 
karşıyayız. 

Tıpkı kan davalarında olduğu gibi 
şimdi de ceza ehliyetine sahip olmayan 
erkek çocukları öldürme komutuyla öne 
sürülüyor. Bu sorunu işin içinden daha 
çıkılmaz hale getirmiyor mu, bunun 
çoğalmasını önlemek için neler yapılmalı?

Aslında böyle bir olgu Çağlayan 
Adliyesi’nde bir kadın cinayetinde yaşandı, 
bunun dışında bildiğim kadarıyla sık 
tekrarlanmıyor. Çünkü bahsettiğimiz 
cezasızlık nedeniyle yetişkin erkekler çoğu 
kez buna ihtiyaç duymuyor, ceza kanununu 
araştırıp indirim almanın hazırlığını yaparak 
çoğu kez tasarlayarak cinayet işliyor. Bazı 
davalarda cinayet sonrası delil taramada 
bilgisayarlarında TCK araştırması yaptıkları 
somut olarak da görüldü. 

Bir de katil erkeklerin birbirilerinden 

farklı karakterde olmalarına rağmen 

şöyle bir özelliği var:

Cezaevinde yatarken içinde bulundukları 
durumdan da öldürdükleri kadını 
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sorumlu tutuyorlar, hiç biri 
öldürme sorumluluğunu 
almıyor üzerine yani bunu “hak” 
olarak görmeye devam ediyorlar. 

Kadınların sevme ve sevilme 
biçimlerinde de bilgi ve kadınlık 
bilinci eksikliğinden kaynaklanan 
bir maraz olduğunu düşünüyorum. 
Kıskançlığı, hatta şiddete varan 
müdahaleyi sevginin gösteriliş biçimi 
ya da fantezi olarak değerlendiren 
hemcinslerimiz var ve ne yazık ki çok 
da az değiller. Dahası bir kadın şiddete 
uğrarken müdahale ettiğinizde erkekten 
önce o atılıp sizi durdurabiliyor, hatta 
hakaret edebiliyor. Bu algı ve yargıları 
kırmak çok mu zor?

Simone Beauvoir söylemiş; “kadın 
doğulmaz, kadın olunur”. Cinsiyet 
rollerimizi şekillendiren toplumdaki 
egemenlik ilişkileridir. Bize “doğa” diye 
yutturulmaya çalışılan, toplumsal olarak 
kazanılmış, ama öyle ders kitaplarında 
kadın erkek rolleri eşit düzenlenince 
de hemen geçmeyen, arkasında uzun 
bir tarihsellik olan erkek egemenliğinin 
sonucunda var. Yani kadınların içine 
düştüğü hatalar tuhaflığımız ya da 
mazoşist olmamızdan değil, ezilen 
olmanın, belki yangında bir çıkış kapısı 
bulamamanın sonucu. Ama tam bu 
toplumsallık nedeniyle mutlak bir kadın 
doğasından da söz etmek mümkün değil. 
Kadınlar durum onların lehine değiştikçe, 
bu olanakları gördükçe değişiyorlar, 
kendi cinsiyet bilincini daha çok edinip 
daha çok kendi çıkarlarını savunur hale 
geliyorlar. Dolayısıyla bu algı ve yargıları 
kırmak kolay değil, ama imkânsız da değil. 
Tarihsel olgular da bunu sürekli ortaya 
koyar zaten. 

Platform olarak kadın cinayetlerini 
durdurmak adına, ayrı ayrı kadınlara, 
erkeklere ve hükümete ne söylemek 
istersiniz?

KADINLARA, kendi hayatlarına karar 
verme uğruna ölümü bile göze alan 
kadınların önünde saygı ile eğiliyorum. Ve 
şiddet karşısında asla yanlı olmadıklarını 
bilmelerini, sessiz kalmamalarını, birlikte 
olursak kadın dayanışması ile hayatta 
kalabileceğimiz için örgütlenmeyi 
öneriyorum. Bizim platformumuzun da 
içinde emek verdiği Kadın Meclisleri bu 
bakımdan tüm kadınların eşit söz hakkı 
ile katılabilecekleri, sorunlarımıza birlikte 
çözüm arayıp bulacağımız bir zemindir. 

ERKEKLERE, kadınların değiştiğini, 
özgürlük arayışını görmelerini, şiddetle 
bastırmaya çalışmak gibi nafile bir 
çaba yerine bu gerçeği kabul etmelerini 
öneriyorum. Kadınlar “yeni havva” 
kendileri “eski adem” olduları sürece 
onlar da mutlu olamayacaklar.  Gerçekle 
yüzleşmek onlara da iyi gelecek, bütün 
toplumu iyileştirecektir.  

HÜKÜMETE, aynen erkeklerde olduğu 
gibi kadınların arayışını görmeyen, 
toplumun gerçeklerine kulak vermeyen 
bir siyaset en nihayetinde iyi yönetemez 
de olduğundan hükümet için de faydalı 
olanın kadınların taleplerine kulak 
vermek olduğunu söylemek isterim. 
Şiddetle mücadele ve diğer kadın  hakları 
konusunda ise acilen ayrı bir Kadın 
Bakanlığı kurulmalı, İstanbul Sözleşmesi 
harfiyen uygulanmalıdır. 

TOPLUMA, üzerine düşeni yapmasını, 
şiddete tanık olduklarında seyirci kalmayıp 
sorunu sahiplenmelerini diliyorum Bazen 
-geçtiğimiz günlerde bir otelde işlenen 
kadın cinayetinde olduğu gibi -tehlike 
arzeden durumlarda, günümüz şiddet 
ortamında toplum da müdahil olmaktan 
çekinebilir. Böyle durumlarda da en 
azından ses çıkarılabileceğini, bunun da 
etkili olduğunu bilsinler, kadın kardeşlerini 
yalnız bırakmasınlar. Toplumun sahip 
çıkmasıyla hayatı kurtulan bir çok kadın 
oldu, bu çabanın ve yetkililerin görevini 
yapması için toplumsal baskının büyük 
önemi var. A



Türkiye’nin kadın cinayetleri kadar ağır bir sorunu da çocuk ihmal ve istismarı. İstismarın çeşitli 
biçimleri olsa da öne çıkan cinsel istismar ve sadece geçen yıl bu nedenle duygusal ve fiziksel 

yaralanan çocuk sayısı 387. Hükümet pedofilleri “kimyasal hadım”la cezalandırmak dahil cezaları 
arttırma yoluna giderken, ailelere düşen daha dikkatli olmak ve çocuklarını uyarmak…

Çocuklarınıza HAYIR 
demeyi öğretin!



UNICEF’in raporuna göre Türkiye’de 
yaşayan 7-18 yaşlar arasındaki 
çocukların, yüzde 56’sının fiziksel 

istismara, yüzde 49’unun duygusal 
istismara ve yüzde 10’unun cinsel istismara 
tanık olduğunu görülüyor. Bu tarz travmatik 
deneyimlere maruz kalan çocukların 
duygusal ve fiziksel gelişimini olumsuz 
yönde etkileniyor. Duygusal gelişimi 
bozulan çocukların ise yaşam kaliteleri 
düşüyor ve ciddi psikolojik sorunlar ile 
karşı karşıya kalıyorlar. Kısaca istismar 
çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal 
gelişimlerini olumsuz yönde etkileyip derin 
izler bırakıyor. Bu da ileri ki dönemlerde akıl 
ve ruh sağlıklarında bozulmalara sebebiyet 
veriyor. Ne yazık ki bunlar sadece buz 
dağının görünen kısmı! 

Çocuk ihmal ve istismarı; çocuğun anne, 
babası ya da ona bakmakla yükümlü olan 
bir kimse tarafından, çocuğun fiziksel 
ve duygusal gelişimini engelleyen veya 
kısıtlayan eylem ve ihmallerin tümünü 
kapsar. Bu tarz olumsuz yaşantıların, kapalı 
kapılar ardında olmasından dolayı yetkili 
kişi ve kurumlar tarafından anlaşılmasını 
zor olur. Ancak, çocuğun yıllarca görmüş 
olduğu şiddet çocuk üzerinde psikolojik 
ve davranışsal bazı bozukluklar meydana 
getirdiği ve davranışsal bozuklukların kritik 
bir noktaya ulaştığı durumlarda; okulda 
öğretmenlerin, mahallede komşuların 
veya sağlık görevlilerinin dikkatini çeker. 

Araştırmalara göre; şiddet erken yaşlarda 
öğrenilen bir olgudur. Bu da çocuk ve 
gençlerin, yetişkinlik döneminde özellikle 
eşlerine ya da çocuklarına şiddet uygulama 
olasılığını artırır. Ailelere, eğitimcilere 
düşense ihmal ve istismar türlerini 
öğrenmek ve çocuğa bu bilgiler ışığında 
yaklaşmaktır:

FİZİKSEL İSTİSMAR

On sekiz yaşın altında bulunan bireyin, 
sağlığına yönelik devamlı yaralayıcı ya 
da zarar verici bir davranış örüntüsünü 
içeren bir durum olarak ifade ediliyor. 
Bu davranışlar; tekmeleme, vurma, 
itme, sarsma, boğazını sıkma, yaralama, 
zehirleme vb. durumlar ile meydana gelir. 
Fiziksel örselenme durumları sadece bu 
hareketler ile sınırlı değil. Kişinin canını 
yakacak derecede saçını ve kulağını çekme, 
ceza amaçlı belli bir pozisyonda bekletmek, 
herhangi bir yere isteği dışında kapatılma 
ya da hapsedilmesi durumlarını da kapsıyor. 
Bu yaralanmalar sonucunda ise ekimozlar, 
sigara ve benzeri yanıcı maddelerin 
oluşturduğu yanık izleri, kırıklar ve iç 
kanama gibi durumlar meydana geliyor.

DUYGUSAL İSTİSMAR

UNICEF duygusal istismarı;  çocuğun 
özelliklerinin, becerilerinin ve isteklerinin 

DOSTCAN 
KAZAK
Psikolog

İhmal ve istismar durumları 

ile karşı karşıya kalındğında 

psikologlar, rehber öğretmenler 

ve hekimlerden destek alınması 

gerekir. Çünkü başvuran kişinin 

mahremiyeti meslek uzmanlarının 

önceliği olsa da çocuklarda 

yaşanan fiziksel ve cinsel istismar 

öğrenildiğinde; başvuranın şikayeti 

ve izni aranmadan bildirimde 

bulunma zorunluluğu vardır. Çocuk 

istismarı konusunda çalışılırken, 

farklı mesleklerden uzmanların 

ve farklı kurumların işbirliğine de 

gereksinim duyulur. Bu nedenle 

böyle bir durum ile karşı karşıya 

kaldığınızda doğru bilgi almak 

adına; Ataşehir Belediyesi Yeni 

Hayat Gençlik Merkezi ile iletişime 

geçerek psikolog, sosyolog 

ve aile danışmanı gibi meslek 

uzmanlarından destek talep 

edebilirsiniz. (Yeni Hayat Danışma 

Hattı: 0216 570 50 00 /1966)

NE YAPMALIYIZ?
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1 Çocuğun muhtemel tacizlere 
karşı korunabilmesi için 
sağlıklı bir cinsel bilgiye ve 
aile içerisinde şartsız sevgiye 

ihtiyacı vardır. Cinsel konuları 
paylaşmaktan çocuklarınızın 
sorularını cevaplamaktan 
çekinmeden gelişim dönemlerine 
uygun bilgiler verin. 

2 Her çocuğun güvende olma 
ve korunma hakkı vardır. 
Bu sebeple çocuklarınıza 
kimsenin bunu ellerinden 

alamayacağını belirtin. Gerektiği 
durumlarda güvenliklerini korumak 
için kaçmak, yüksek sesle bağırmak 
ve zarar veren kişiyi tekmelemek 
gibi bazı kural dışı davranışlarda 
bulunabileceklerini anlatın. 
İnşaatlarda, boş, terk edilmiş 
evlerde, bodrumlarda, ailenin 
bilgisi olmadan oynamaması 
gerektiğini, ayrıca ailenden 
izinsiz arkadaş ve komşu evlerine 
gitmemesi gerektiğini öğretin. 
Çevrede kötü insanlar olabileceği 
ve kandırmak için çeşitli hikâyeler 
anlatabileceklerini ama buna 
inanmaması gerektiğini öğretin. 
“Annen kaza geçirdi; ben doktorum, 
seni yanına götüreceğim” vb…

3 Sosyal medya üzerinden de 
çocuklara yönelik istismarın 
söz konusu olduğunu 
unutmayın. Bu yüzden; 

İnstagram, Whatsapp ve Facebook’ta 
çocuklarınızın özel görüntülerini, 
gittiğiniz mekân isimlerini (özellikle 
park, oyun alanı vs) paylaşmayın, 
tanımadığınız kişilerle görüntülü 
görüşme yapmayın ve çocuklarınızın 
da yapmasına müsaade etmeyin.

4 Çocuklarınıza bedenlerinin 
kendilerine ait olduğunu, 
özellikle iç çamaşırları ile 
kapatılan bölgelerin çok 

özel bölgeler olduğunu ve kimsenin 
bu bölgelere dokunma hakkının 
olmadığını anlatın. 

5 Çocuğun ellerini beline 
koyup etrafına bir yuvarlak 
çizin “bu mesafe senin 
özel bölgendir yabancılar 

ve senin izin vermediğin kişiler 
dokunamaz” ya da “Senin denize 
girerken mayo ile örttüğün 
bölgelerin özel bölgelerindir”   
deyin. 

6 Çocuğunuza dokunulmak 
veya öpülmek istemiyorsa 
buna hayır deme hakkının 
olduğunu öğretin. 

“Kendini rahatsız hissetmene 
neden olan dokunmalar genellikle 
kötü dokunmalardır. Birisi 
sana istemediğin bir şekilde 
dokunduğunda bunu gizlemek 
zorunda değilsin. Kendinin kötü 
olduğunu düşünme. Kötü olan sen 
değil, sana kötü bir şekilde dokunan 
kişidir” deyin. 

7 Çocuklara herhangi birisi 
onları incitmeye kalkarsa 
hayır demeleri gerektiğini 
söyleyin. 

8Biri onlara kötü, rahatsız 
edici bir şey yaparsa 
arkadaşlarından ya da 
büyüklerinden yardım 

istemeyi öğretin. Onlara sizinle her 
türlü sorunu paylaşabileceği inancını 
yerleştirin. Etkili aile içi iletişim 
işinizi kolaylaştıracaktır. Ona doğru 
gelmeyen şeyleri size rahatlıkla 
söyleyebileceğini ifade edin. Bazen 
çocuklarımızın olayları abarttığını 
düşünürüz, ne olursa olsun 
söylediklerini kulak ardı etmeyin. 
Çocuğunuza inanın eğer yardım 
istiyorsa bunu geri çevirmeyin.

9 Her zaman sır 
saklanmayacağını öğretin. 
“Birisinin senden özel 
yerlerine dokunmanı 

istemesi ya da seninkilere 
dokunması saklayacağın bir sır 
değildir” deyin.

sürekli kötülenmesi, sosyal ilişkilerin dışında 
bırakılması, çocuğa baş edemeyeceği 
sorumluluklar verilmesi, çocuğun terk 
edilmesi, tehdit edilmesi, toplum normlarına 
aykırı olan yöntemler kullanılarak bakımının 
sağlanması durumu olarak tanımlıyor.

CİNSEL İSTİSMAR

Bir yetişkinin kendi cinsel arzu ve 
isteklerini karşılamak adına, henüz gelişimini 
tamamlamamış bir çocuk veya adölesan’ı; 
zorla, tehdit ederek veya kandırarak 
istismar etmesi olarak tanımlanıyor. Ayrıca 
cinsel istismar sadece yetişkin bir bireyin 
uyguladığı bir istismar türü değildir. Eğer 
iki çocuğun arasındaki yaş farkı beş sene 
ve ortada bir cinsel haz için yapılan bir 
eylem varsa bu durum da istismar olarak 
görülüyor. Çocuğun on beş yaş altında 
olması durumunda rızasının olup olmadığı 
aranmaz. 

EKONOMİK İSTİSMAR

Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin, maddi 
gelir kaynağı olarak gördüğü çocuktan, 
kazanç elde etme isteği, ekonomik istismarı 
tanımlıyor. Örneğin; film, tekstil, bilişim 
sektöründe çalıştırılan çocuklar…

FİZİKSEL İHMAL

Fiziksel ihmal, çocuğun yaşadığı ortam 
içerisinde tehlikelerden korunamaması 
ve güvenliğinin sağlanmaması; giyim, 
beslenme ve temizlik gibi temel 
ihtiyaçlarının giderilmemesi, sağlık açısından 
gerekli bakımının sağlanmaması, ev 
içerisinde ihtiyaçlarının başkası tarafından 
karşılanması, uzun süreli yalnız kalması, 
terk edilmesi ve dışarıda bırakılması olarak 
tanımlanıyor. Ülkemizde, çocukların yara 
alarak ölümüne yol açan, ihmal durumları 
sıkça yaşanıyor. Bu yüzden fiziksel ihmalin, 
bazı durumlarda fiziksel istismara göre daha 
zarar verici sonuçlara yol açtığı ön görülüyor.

DUYGUSAL İHMAL

Duygusal ihmal; çocuğun duygusal 
ihtiyaçlarına yönelik, bakım verenin 
ilgisiz, mesafeli ve yetersiz olmasından 
dolayı duygusal açıdan mahrum kalması 
olarak tanımlanıyor. Ayrıca duygusal 
ihmal durumunda sosyal gelişim de 
yeterince ilerleme göstermiyor. Bu tabloya 
bakıldığında, çocukların ve gençlerin, 
duygusal ihtiyaçlarına yönelik kendisine 
bakım veren kişiye erişmemesi oldukça 
travma yaratan bir duruma neden oluyor. 
Küçük yaştaki bireyin yalnız kalması ve 
yanındaki ebeveyne ulaşamaması, çocukta 
stres, terk edileceğine dair inançlar ve 
değersizlik hissi oluşturuyor.  

ÇOCUKLARINIZI 
GÜÇLENDİRİN

A
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BİR KADIN 
KURTULUR VE...

Ataşehir Belediyesi kuruluşundan bu yana kadına yönelik şiddeti önlemeye çalışıyor. 
Türkiye’nin ikinci kadın sığınma evini, diğer bir tanımla Kadın Konukevi’ni açan belediye, kadınların 

hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara gelecek sunmak için projeler geliştiriyor. 
Bir süredir tadilatta olan Kadın Konukevi kapılarını yeniden kadınlara açtı…
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Türkiye’de ilk kadın sığınma evi 
kurulduğunda takvimler 1995 
yılının Eylül ayını gösteriyordu. 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na ait evi 
aynı yıl içinde dört ilde dört farklı kadın 
misafirhanesi izledi. Aradan geçen 23 
yıl içinde133 kadın sığınma evi daha 
açıldı. Oysa kadının her geçen gün 
daha fazla şiddete uğradığı, nüfusun 
arttığı göz önünde tutulduğunda bu 
rakamın en azından sekiz bin, nüfusu 
elli bini bulan yerleşim yerlerinde 
sığınma evi açılması zorunluluğunun 
uygulanması halinde 1600 olması 
gerekiyordu, olmadı. 

Mevcut sığınma evlerinin 101’i 
kadınların onca mücadelesine rağmen 
bir “Kadın Bakanlığı” na dönüşmeyen, 
bu nedenle de sorunun çözümünde 
atıl kalan Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’na ait. Türkiye genelinde 
belediyelere ait sığınma evi sayısı ise 
32. Yani 30’u büyükşehir 81 kentin 
çoğunda hala kadınları şiddetten 
korumak adına bir adım atılmadı, 
sorumluluk devlet ve belediyelere 
ait olanların dışında dört sivil toplum 
örgütüne ait sığınma evine bırakıldı. 
Dahası Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezleri olarak bilinen ŞÖNİM’lere 
de yenileri eklenmedi.

KADINA BİÇİLEN ROL

Peki, iktidarın ürettiği ve giderek 
yaygınlaşan “Kadına Şiddet İnsanlığa 
İhanettir” sloganına rağmen gerekli 
adımlar atılmıyor, ŞÖNİM ve Kadın 
Sığınma Evleri’nin sayısı artmıyor? 
Yanıt, biraz neredeyse her gün bir 
“uzman” ağızdan dökülen, kadına 
şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, aklın 
sınırlarını zorlayan açıklamalarda 
yatıyor, daha çok da kadına hâlâ aile 
içinde biçilen rolde. Çalışmak, kamusal 
alana katılmak, kendini var etmek 
isteyen kadının karşısına onu eve 
hapsetmeye çalışan anlayış çıkıyor, 
kadın katillerine iyi hal indiriminden 
kadın sığınma evlerini karalamaya pek 
çok engeli kadının karşısına çıkarıyor. 

Ataşehir Belediyesi ise 14. 
maddesi “Büyükşehir belediyeleri 
ile nüfusu 100.000’in üzerindeki 
belediyeler, kadınlar ve çocuklar 
için konukevleri açmak zorundadır” 
diyen 5393 sayılı Belediye Kanunu 
gereğince 2010 yılında Aile Sosyal 
Politikalar Bakanlığından ruhsatlı 
Türkiye’nin ikinci kadın konukevini 

açarak kadınların yanında olduğunu 
gösterdi. 2015-2017 yılları arasında 
tadilat sürecinde olduğu için hizmet 
veremese de bugüne kadar yaklaşık 
300 kadın, 250 çocuğun barınma 
ihtiyacını karşıladı. 

GELECEĞE DOĞRU BİR ADIM

Kadınlar Konukevi’nde yönetmelik 
gereği en fazla 6 ay süre ile 
kalabiliyor. 6 aylık sürenin sonucunda 
değerlendirme kurulunca uzatma 
kararı alınan kadınlarla ilgili ŞÖNİM’e 
teklifte bulunuluyor, ŞÖNİM’in kabul 
etmesi halinde kalma süresi 6 (altı) ay 
kadar daha uzatılabiliyor.   

Ataşehir Kadın Konukevi 25 kadın 
ve çocuğun barınabileceği kapasitede. 
Odalarda tek kişi olarak kalınabiliyor, 
günde üç öğün mutfak görevlisi 
aşçı tarafından hazırlanan yemek 
çıkıyor. Konukevi yöneticileri yemek 
ve yemekhanenin hazırlanması, 
yemek sonrası toparlanması 
esnasında kadınların da yardımcı 
olmalarını istiyorlar, çünkü kadınlar 
bu şekilde emek verdikleri evi daha 
iyi sahiplenebiliyor, uyum süreçleri 
kısalıyor.  

Ayrıca, konukevinde kalan kadınlara 
psikolog tarafından terapi yapılıyor, 
rehabilite olabilecekleri hobi kursları 
düzenleniyor, bir işe yerleşmelerine 
ön ayak olunuyor. Kadınların MEB 
sertifikalı bilgisayar, kuaförlük ve 
aşçılık kurslarına devam ederek bir 
meslek sahibi olmaları sağlanıyor. 
Okuma yazma bilmeyen kadınlara 
okuma yazma öğretiliyor, okul 
çağındaki çocukların okul masraflarını 
üstlenerek okullara kayıtlarını 
yaptırılıyor, görevli öğretmenler 
çocukların derslerine destek oluyor.

Peki, Kadın Konukevi’ne daha 
çok hangi ekonomik ve kültürel 
sınıftan kadınlar başvuruyor? 
Güvenlik nedeniyle ismini saklı 
tuttuğumuz bir yönetici bu soruya 
“Bizim konukevine gelen kadınlar 
üzerinden konuşursak; genelde küçük 
yaşta baskı ile evlendirilmiş, sosyo-
ekonomik düzeyleri düşük ailelerde 
yetişen kadınlar” diye yanıt veriyor 
“Bu ailelerde evlenerek baba evinden 
ayrılan kızın geri dönüşü olamıyor 
maalesef. Küçük yaşta evlendirildikleri 
için eğitim düzeyleri çok düşük. Bu 
nedenle ekonomik bağımsızlığı da elde 
edemedikleri için kötü muameleye 
razı geliyorlar. Hatta eşi tarafından 
harçlıksız bırakılmanın ‘bir şiddet’ 
olduğunu bilmiyorlar.”

NEVİN ŞENAT

A

l Olmayan cezalarının bedelini anneleri 
ile çekmek zorunda kalan çocukların, 
kapalı kapılar ardında geçen günlerini 
ve kadın mahkûmların çaresizliğini 
anlatan “Uçurtmayı Vurmasınlar” filmi, 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
özel gösterimi ile Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde… Ataşehirli kadınların 
katılacağı film gösteriminin ardından 
gerçekleştirilecek olan söyleşiye 62. 
Akademi Ödülleri’nde Türkiye’nin yabancı 
dilde en iyi film dalında Oscar aday 
adayı olarak seçilen filmin yönetmeni 
Tunç Başaran, filmde “Barış” karakterini 
canlandıran oyuncu Ozan Bilen ve 
oyuncu Nur Sürer katılacak. 

l 8-11 Mart tarihleri arasında Ataşehirli 
kadınlar için düzenlenecek etkinliklerde 
bir de resim sergisi var. İlçe kadınlarının 
sosyal hayata karışıp, kendilerini sanat 
ile ifade edebilmelerini amaçlayan 
Ataşehir Belediyesi’nin “Sanat 
Eğitimlerini Mahallenize Getiriyoruz” 
Projesi kapsamında gerçekleştirilecek 
olan “Kadının Paletinden Yaşamın 
Renkleri” isimli sergi 9 Mart Cuma günü 
saat 19.00’da açılacak. 18 Mart tarihine 
kadar ziyaret edilebilecek olan sergi, 
Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde.

8 MART ETKİNLİKLERİ



Bu yılın ilk iki ayındaki yerli filmlere 
şöyle bir bakın, sadece iki kadın 
yönetmenle karşılaşacaksınız. 

Biri Finlandiya’da büyüyen, Londra’da 
sinema eğitimi alan Melisa Üneri (filmin 
adı Babasının Kızı), diğeri Serra Yılmaz. 
Malum, Yılmaz’ın “Cebimdeki Yabancı” 
filminin yapımcısı, yönetmen dostu Ferzan 
Özpetek. Gişe rekorunun peşinde koşup at 
başı yarışanlar ise erkek yönetmenler, Cem 
Yılmaz, Fatih Akın, Togan-Şahan Gökbakar… 

Nedenini kadınların sinema gibi büyük ve 
pahalı bir sanatın altından kalkamayacağı 
ön yargısında arayanlar çıkacaktır elbette, 
ama asıl mesele kadınların film çekebilecek 
kaynak ve fonlara ulaşmalarının zorluğunda. 
Yani sermayenin her sektörde olduğu 
gibi sinemada da erkeklerin tekelinde 
olmasında. 

Filmmor da 16 yıl önce bu önyargıları 
kırmak ve kendini sinema diliyle anlatmak 
isteyen kadınlara kapı aralamak üzere 
yola çıkmıştı. Peki bu 16 yılda neler oldu? 
Sorularımızı Filmmor’un kurucularından 
Melek Özman yanıtladı: 

Filmmor 16. yılı geride bıraktı. Bu süre 
içinde kadınların kendilerini sinema diliyle 
ifade yolunda nasıl adımlar atıldı?

Filmmor’un ilk yılında 16. yılı böyle 
tahayyül etmiyorduk diyebilirim. Bu 16 yıl 
hem zorluklara hem de mümkünlere dair 
ufuk açıcı bir deneyim oldu. Geçen yıl üç 
yüze yakın kadın sinemacı bir araya geldik 
mesela, bunu da tahayyül edemezdik. 

Bu yıl geçen yıllara göre Türkiye’den 
daha az film var mesela, bunu da tahayyül 
edemezdik. Kadınların sinemadaki 
hikâyesi de öyle, bir yanıyla 21. yüzyılın 
ustaları kadınlar, diğer yandan hala tacizi 
anlatmanın “vakti geldi” diyoruz. Bu da 
mümkünlere doğru bir adım aslında. Az 
gittik uz gittik diyeyim. Çok film, çok festival, 
çok çaba, çok adım, illa ki karşılığı olacak. 

Filmmor 16 yıl önce İstanbul’da kadınların kendilerini sinema diliyle de ifade edebilmeleri için yola 
çıktığında bir elin parmakları kadar kadın bir araya gelmişti. Bu sayı bugün 300’ü geçti. Artık daha çok 
sayıda kadın film yapıyor, ama fon ve kaynaklara ulaşmak kadın sinemacılar için hâlâ çok zor…
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BERAT GÜNÇIKAN

Kadınlardan 
kadınlar için sinema
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Bu yılın teması, daha doğrusu şiarı “Ne 
söz Biter, Ne Yol, Ne de Düş”. Filmmor’un 
bugüne kadar yaptıklarına da atıfta 
bulunan bu cümlenin içinde neler var? 
Kadınlar sizden sinema adına neler talep 
ediyor?

Kadınların rutin yaşam deneyimi böyle, 
kaskatı bir sessizlikte sözünü biriktirmek, 
söylemek. Bütün yollar tıkandığında yeni 
bir yol bulmak, açmak. Tüm dünya tersini 
gösterse de düşünden uzak kalmamak. 
Şiarımız da sadece bunu hatırlatıyor, 
aslında. Özel olarak Filmmor için değil ama 
genel olarak da “kadınlarla kadınlar için” 
diyerek yola çıkmak zor, ama geniş bir 
deneyim. Zorluğu aslında kadınların hala 
talep ediyor olması belki de. Talep etmek 
bir merci tarif etmek demek, oysa kadınlar 
için böyle bir merci yok, olmamalı da. 
Geniş tarafı ise talep etmeye başlamanın, 
yapmaya başlamaya giden yolun ilk adımı 
olması. Yoksa ihtiyaçları dayanışmayla 
örgütlemeye çalışıyoruz, elimizden 
geldiğince. 

Sinema pahalı bir sanat. Gösterime 
giren filmlerin yönetmen ve yapımcılarına 
baktığımızda da erkeklerin öne çıktığını 
görüyoruz. Bu kadınların fon ve 
kaynaklara daha zor ulaştıklarını mı 
gösteriyor?

Sinemacı kadınların tanıklıkları olan 
bir film göstermiştik, orada da en çok 
dillendirilen zorluk; kadınlara yatırım 

yapacak kadar güvenilmemesiydi kabaca. 
Zorluk şurada ki kaynaklara, çoğunlukla da 
erkekler tarafından el konmuş durumda. 
O kaynakları eşit ve adil paylaşmak, 
herkesin yapmak en büyük mesele. Hem 
film hem de festival yapma deneyimiyle 
söyleyebilirim ki mühim bir mesele bu, 
kaynaklar kimin elindeyse mikrofon da 
megafon da kamera da onların elinde 
oluyor. Kadınların düşük bütçelerle 
yaptıkları filmler, festivalleri bir gettoda 
tutmak eğilimi oldu yakın yıllara kadar. 
Kadın Filmleri Festivalleri ağlarında çokça 
tartıştık bunu, bizi ittikleri o gettoda 
kalmamak için yollar aradık. Avrupa’da, 
Amerika’daki kadınlar daha çok mücadele 
ettiler, ana akım denen ama aslında gayet 
erkek akım alanlarla, festivallerle. Belki de 
o örgütlülük, tepki, mücadelenin sonucu 
şimdilerde me too’dan ödül törenlerine 
kadınlar görülebiliyor.

FEMİNİST SİNEMA

Pek çok kadın yönetmenin daha az 
sayıda film çektiğini, neredeyse sektörün 
dışına çıkmak durumunda bırakıldığını 
görüyoruz. Bunda maddi engellerin 
dışında, kadınların seçtiği konuların, 
anlatım biçiminin ve amacın payı var 
mı? Kadın yönetmen tanımı, kadının 
yaratıcığının önüne geçiyor ya da öyle 
varsayılıyor mu?

Aslında hiç kadın yönetmen demeden, 
erkek yönetmen demek lazımdı. Geleneğe 
uyup Filmmor kadın filmleri festivali 
olsa da “kadın filmi” dememek lazımdı 
hatta. Kadınlar da film yapıyor, sinema 
yapıyor denen, görünürlüğün hedeflendiği 
yıllar manalıydı belki de, ama şimdilerde 
feminist sinemadan söz etmek, edebilmek 
gerek- ki edilebilir de, ama son yılların 
koşullarında, tüm dünya için olmasa 
da Türkiye’de kadınların daha az film 
yapabiliyor olmasında maddi engellerin 
daha çok payı olduğunu söyleyebilirim-. 
Hem ekonomik hem de politik kısıtlar 
kadınları daha çok etkiliyor, maalesef.

Kadınların daha çok kısa film ya da 
belgesel çekmeye yöneldiğini söylemek 
mümkün mü? Uluslararası alanda kadın 
filmlerinin yeri ne?  

Mümkün tabii, yönelim mi tercih mi 
emin değilim ama hem daha az bütçe 
gerektirdiği, daha kolay örgütlenebildiği 
için daha çok kısa ya da orta metraj 
kurmaca-belgesel film yapıyorlar. Diğer 
taraftan sektörün yok sayamadığı, 
hatta ödüllere boğduğu usta feminist 
sinemacılar var artık ve onlar hem ilham 
hem de cesaret veriyorlar. Daha örgütlü, 
dayanışmacı bir gidiş de var ki, son sözün 
de umutlu olma adetini yerine getirerek 
şöyle söyleyebilirim: kadınlar hem kendi 
dillerini, alanlarını hem de sinemanın dilini, 
alanını daha çok açıyor, açacak.

Israfil

Babamın 
Çalıya 

Döndüğü 
Gün

Adela

Kaygı

A



AĞLATAN 
YÖNETMENİN SON 

YALANI
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Bir trafik kazasının travmasını 
atlatmaya çalışan iç mimar Kerem’in 
şifacı bir kadın ve köylülerle geçirdiği 

arınma sürecinin anlatıldığı sürprizlerle 
dolu gizemli hikâyesi seyircisi ile buluşmak 
için gün sayıyor.

Yönetmen koltuğunda oturan Çağan 
Irmak’ın senaryosunu da kaleme 
aldığı “Çocuklar Sana Emanet” filminin 
başrolünde Engin Akyürek yer alırken, 
oyuncuya Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, 
Birsen Dürülü ve Osman Alkaş eşlik ediyor. 
49 saniyelik teaserı ile merak uyandıran 
film, sürükleyici konusuyla da izleyiciyi 
hayli şaşırtacağa benziyor. “Çocuklar Sana 
Emanet”, alışkın olduğumuz Çağan Irmak 

filmlerinden uzak bir çalışma anlaşılan. 
Bu seyirci üzerinde olumlu mu, yoksa 
olumsuz mu etki yaratacak, film vizyona 
girdikten sonra hep beraber göreceğiz. 

BEN ZANAATKARIM

Çağan Irmak, sevenleri olduğu kadar 
sevmeyenlerinin de olduğu bir yönetmen. 
Hayatın içinden duyguları ve olayları, 
seyirci ile buluşturduğunu söyleyenler 
de var, gişeye oynuyor diyenler de… 
Bu düşüncelerin varlığından haberdar 
olduğunu ve bundan da yüksünmediğini 
bir röportajında dile getiren yönetmen 
“ben ana akım sinema yapan, bundan 

“Mustafa Hakkında Herşey”, 
“Babam ve Oğlum”, “Dedemin 
İnsanları” gibi Türk halkının 
gönlünde yer etmiş filmlerin 
yönetmeni Çağan Irmak’ın 
gerilim ve dram tarzındaki 
son filmi “Çocuklar Sana 
Emanet” 23 Mart’ta 
sinemaseverler ile buluşuyor.

LEYLA ÖZ

Dedemin İnsanları

Babam ve Oğlum

Issız Adam

Unutursam Fısılda



dolayı da çok mutlu olan bir zanaatkârım. 
Filozof olmak gibi bir derdim hiç olmadı. 
Ama bizde içinde ‘ağır sanat’ olmayan 
filmlere pekiyi gözle bakmazlar” diyor. 
Yedinci sanat olarak kabul gören sinemayı 
‘sanat kaygısı’ gütmeden, sadece 
hikâyeleri ile kendi geçmişinden izleri 
birleştirmenin derdinde olan yönetmen, 
en kutsal ödüllendirmenin seyirciden 
gelen olduğuna inanıyor.

ASMALI KONAK’TAN 
GERİYE KALAN

28 yaşında genç ve deneyimsiz bir 
yönetmen olarak yapımcıların ilgilisi 
çekmeyi başaran Çağan Irmak 
“acemice” dese de ilk işi “Günaydın 
İstanbul Kardeş” ile sektöre 
adım attı. Aşkın ve hüznün 
başrolde olduğu filmi ile izleyici 
karşısına ilk kez çıkan Irmak, 
çıkışını televizyon dizileri ile 
yakaladı. 2002-2004 yılları 
arasında çektiği “Asmalı 
Konak” dizisi ile en az 
dizi ve oyuncular kadar 
konuşulan ve tanınan 
bir yönetmen olmuştu 
artık. Tabiri caizse 
adeta “patlamıştı”; fakat 
yönetmenin de belirttiği gibi 
dizinin başarısı, sinemaya artı 
puan olarak dönmedi. 2004 
yılında yazıp, yönettiği 
duygusal-gerilim 
tadındaki “Mustafa 
Hakkında Herşey” 
filmi gişede 
hüsrana 
uğradı. 
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emek mücadelesini anlatmaya devam etti, 
tıpkı üç buçuk milyon gişe yapan “Babam 
ve Oğlum”da olduğu gibi.

 Ağlatan, duygu yüklü filmler olarak 
anılıyor Irmak filmleri; hatta sinemanın 
Kemalettin Tuğcu’su diyenler de var onun 
için. “Filmlerim ağlatabilir, ama acıtmıyor” 
diyen sanatçı, bu film ile 2006 Uluslararası 
İstanbul Film Festivalinde En İyi Film 
Ödülünün yanında daha pek çok ödül aldı. 

Ardı ardına “Ulak”, “Issız Adam”, 
“Karanlıktakiler”, “Dedemin İnsanları”, 
“Unutursam Fısılda”… Adeta film makinesi 
gibi her yıl üretim halinde olan Irmak, 
aslında zannedildiği gibi geçmişe takıntılı 
bir şekilde özlem duymuyor. Aksine 
gençliği takip edip, anı yaşıyor olmaktan 

büyük keyif alıyor. Filmlerinde seyirciyi 
duygusallığın zirvesine çıkarıp, 
sonra fantastik bir sahnenin içine 
sürüklemesinin altında yatan neden 
de belki bu, belki de çocukluğunda 
tükettiği roman kahramanlarının 
gizemli hikâyeleri...

SİNEMA YALAN 
SÖYLEME İŞİDİR

Şanslı bir çocukluk geçirdiğini her fırsatta 
dile getiren yönetmen, 22 yaşına kadar yeşil 
ve mavinin cenneti Seferihisar’da Ege’nin 
tuzu ile meraklı olduğu edebi eserleri 
harmanlayarak bugünlere yatırım yapmış. 
Duyguların en derinini, en mahremini 
sinema ile aktarma yolunu seçen sanatçı 
hikâyelerinde yarattığı karakterleri de 
bazen “Dedemin İnsanları”nda olduğu 
gibi kendi yaşamından izler barındıran 

bazen de romanların doğurduğu 
hayal dünyasının ürünleri olarak 

ortaya seriyor.
“Sinema yalan 
söyleme işidir” diyen 

yönetmen son 
yalanı “Çocuklar 

Sana Emanet”i 
bir arınma, 
iyileşme 
ve umut 

hikâyesi olarak 
tanımlıyor. 

Çekimleri Asos’ta 
gerçekleşen filmde 

trafik kazası geçiren ve 
sonrasında esrarengiz olaylar 

yaşayan iç mimar Kerem’i Engin 
Akyürek canlandırırken, eşine Hilal 

Altınbilek, şifacı kadına da Şerif 
Sezer hayat veriyor. Görüntü 

yönetmenlini Gökhan Tiryaki’nin yaptı 
dram ve gerilim tarzındaki “Çocuklar 
Sana Emanet” şimdiden izleyicide merak 
uyandırdı bile.

Yönetmen Çağan 
Irmak son filmi 
“Çocuklar Sana 
Emanet” için “bir arınma, 
iyileşme ve umut 
hikâyesi” diyor.

Ege’de doğmuş, büyümüş bir çocuğun 
gözünden 80 sonrası dönemin karışık, 
gergin ve politik olaylarının aile ilişkileri 
ve bireyler üzerindeki yansıması ve tabii 
ki Egelilerin unutamadığı, hafızalarından 
hiç silinmeyecek mübadele yıllarını kendi 
anıları ile besleyen yönetmen, 2004-
2005 yıllarında yaptığı televizyon dizisi 
“Çemberimde Gül Oya” ile bir döneme 
imzasını attı. Irmak, darbe 
döneminin yarattığı 
travmaları, 
öğrencilerin, 
işçilerin 
verdiği 





Çoğumuzun belki de 
şimdiye kadar pek 
de duymadığı bir saz 
kamança. Özellikle etnik 
müziğin olmazsa olmazı 
bu enstrümanın önemli 
virtüözlerinden biri ise 
Arslan Hazreti. Özgürce 
müziğini icra edebilmek 
için ülkesi İran’ı 
geride bırakıp geldiği 
Ataşehir’de bir de atölye 
kuran Hazreti, burada 
hem dünyaca ünlü 
virtüözlere saz üretiyor 
hem de eğitimler veriyor.

SİMAY GÖZENER
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BİR KAMANÇA 
BİR DE YAY

Anadolu’da ve dünyanın pek çok yerinde 
önemli icracılar tarafından kullanımı 

yaygınlaşan “Anadolu kamançası” da Arslan 
Hazreti’nin tasarımı. Özellikle Türk Halk 
Müziği’ne uygun düzenlenen saz için Hazreti 
“Anadolu kamançası, Azeri kamançanın 

kabaktan yapılmış hali. Bu sazın ses 
rengi Azeri kamança ile kabak kemane 
arasında, fakat ses gücü olarak ikisinden 
de daha iyi. Gerçi biz müzisyenler için saz 
bir araçtır, sen amacın uğruna onu istediğin 
kalitede kullanabiliyorsan iş bitmiştir” diyor.

Anadolu Kamançası’nın sırrı

Kimisi sahnelerde konserler veriyor 
kimi de henüz sazı tutmayı, yayı 
çekmeyi dahi bilmiyor. Oysa İran, İsrail, 

Danimarka, İsviçre ve daha pek çok ülkeden 
sanatçı elinde kamançası ile kapısını çalıyor 
ünlü virtüöz Arslan Hazreti’nin. Aylarca 
süren yoğun çalışmaların sonunda her 
biri Hazreti’nin ellerinde şekilleniyor, tıpkı 
atölyesinde ürettiği kamançalar gibi. Biz 
de sazın o güzel sesine takılıp Hazreti’nin 
kapısını çaldık ve kamança hakkında merak 
ettiğimiz tüm soruları yönelttik. İşte yanıtları:

Kamança ile nasıl tanıştınız?
İran, Tebrizliyim. Hemen hemen herkesin 

müzisyen olduğu bir ailede doğdum. 13 
yaşında çalmaya başladığım kamança, o 
günden sonra benim ayrılmaz bir parçam oldu.

Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu 
kültüründe yer etmiş kemençeden farklı bir 
enstrüman mı kamança?

Aynı aileye mensup bu sazların tabii ki 
farklı yanları var. Benim hem yapımında 
hem de icrasında uzman olduğum kamança, 
Azerilere ait bir saz. Bir de İrani kamançe var, 
onun teknesi kamançadan biraz daha küçük. 
Türkiye’de ise kabak kemane, kemençe; yani 
Karadeniz kemençesi ve klasik kemençe daha 
çok biliniyor. Bu sazların yapıldığı ağaçtan 
tutun da boyutlarına kadar pek çok fark, ses 
renklerinin de farklı olmasını sağlıyor.

Kamança öğrenilmesi zor bir enstrüman 
mı?

İnsan sesine yakın bir ses rengine sahip 
olan saz melodiyi daha iyi yansıtıyor. Aynı 
zamanda perdesiz oluşu pek çok farklı ton 
elde edilmesine olanak sağlıyor. Ama bu 
özelliği enstrümanın icrası sırasında da zorluk 
yaratıyor tabii ki. 

Benim öğrenmeye başladığım yıllarda 
oldukça zordu; çünkü İran’da yaşıyorduk ve 
kendi müziği yapmaya çalışıyorduk. İnternet 
yoktu şimdiki gibi. Gizlice videolardan, 
kasetlerden dünyayı takip etme, bir şeyler 
öğrenme çabasındaydık. Buna rağmen 18 
yaşında, İran’ın profesyonel yaylı ustaları 
arasında düzenlenen Uluslararası Fajr 
Festivali’ne, kendi yaptığım kamança ile 
katıldım ve birinci oldum. 

O yaşta profesyonel olarak sazı icra edip 
bir de üretim mi yapıyordunuz?

Kamançayı çalmaya başladıktan sonra 
pratikte bir takım eksiklikler fark ettim ve 
bu eksiklikler üzerine çalışmalara başladım. 
Geleneksel bakış açısında; geleneğin dışına 
çıkmamak vardır. Fakat bu değişim eğer 
icracıya çalım konusunda rahatlık sağlayacak 
ve bazı sorunları çözecekse elbette bir takım 
değişikliklere gidilebilir. Bu düşünceden 
yola çıkarak sazın klasik hali olan dört telli 
kamançanın yapım çalışmalarına devam 
ederken bir yandan da beş telli kamança 
üzerinde çalışmalara başladım. 

Bunu sizden önce deneyen hiç olmamış 
mı?

Benden önce beşinci teli eklemeyi 
deneyenler tabii ki vardı, ama yapmakla 
olmak arasında da çok fark var. 19 
yaşındaydım ve her şeyi ince ince 
hesapladım. Öncelikle saza yüklenecek 
basınç miktarının doğru ölçülmesi 
gerekiyordu ki ses kalitesi düşmesin, 
istenilen akustik yakalanabilsin. 
Ayrıca kamança merkezi dengesi 
olan bir saz... Dolayısıyla tel sayısı 
dörtten beşe çıktığında sazın bir 
tarafına iki, diğer tarafına 
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üç burgu takıldığından üç tel burgusunun 
olduğu taraf diğerine göre daha 
ağırlaşıyor. Neticede denge bozuluyor ve 
enstrümanı çalmak da zorlaşıyor. Ama 
sonuçta o beşinci tel daha pes tonlarda 
icracıya olanak sağlıyor.

Bu sazların yapımı için özel bir ağaç var 
mı? 

Yaygın olarak ceviz ve dut ağacından 
yapılıyor, ama burada önemli olan 
kullanılan ağaçlar arasındaki uyum. Bunun 
yanı sıra da istenilen sesi elde etmek için 
hangi ağacın veya ağaçların kullanılacağı 
ve bunlar arasındaki uyum esastır. 

Bu sazın ses renginde bir standart 
yok mu ki yapımında farklı ağaçlar 
kullanılıyor?

Kamança, genel olarak solo olarak 
kullanılan bir saz olduğu için tüm 
virtüözler kendi tarzlarına uygun tınının 
peşinde. Dolayısıyla bu sazın bir standardı 
yok. Soundu yakalamak konusunda benim 
en büyük şansım, kamançayı profesyonel 

olarak icra ediyor olmam. Bizim yaptığımız 
sazların eşi, benzeri bulunmuyor. Üst 
seviyede icracı olmak, saz üzerinde o 
kadar etkili ki, bunu müzisyen olmayan bir 
üreticinin hissetmesi mümkün değil. 

HEM ÜRETİM HEM EĞİTİM

Bu saz uğruna hayatını adayan bir 
virtüöz olarak üretimin yanında bir de 
eğitim veriyorsunuz…

Atölyemiz hem üretim hem de eğitim 
açısından dünya çapında önemli bir 
merkez haline geldi. İran, İsrail, Fransa, 
Danimarka, İsviçre gibi pek çok ülkeden 
ve kültürden kişi burada aylarca kalıp, 
yoğunlaştırılmış programlara katılıyor. 
İsteyen öğrencilerimize kamança 
kampı kapsamında kalacak yer de 
tahsis edebiliyoruz ki kampın hakkını 
verebilsinler.

Avrupa’dan bizim müziklere doğru 
önemli ölçüde yönelme söz konusu. Bunca 

yıldır benim amacım, bu sazın eksiklerini 
düzeltip hep bir adım öteye taşıyabilmekti. 
Bugün dünyanın pek çok yerinden bizim 
kapımızı çalıp eğitime geliyor ve benim 
ürettiğim sazları tercih ediyorlarsa bu 
benim doğru yolda olduğumu gösterir.

Enstrümanla ilk kez tanışan kişiler mi 
katılıyor eğitimlere?

Enstrümanla yeni tanışanlar kadar, 
icracılar da geliyor. Kişi enstrümanı 
bilse de bilmese de eğitimine sıfırdan 
başlıyoruz. Benim eğitimde kullandığım bir 
felsefe var, “az enerji ile çok iş yapmak”. 
Öğrencinin oturma pozisyonundan 
yay tutuşuna ve kullanımına kadar 
tüm detaylar üzerinde duruyoruz. 
Bu çalışmalar sonucunda yıllardır 
kamança icra eden öğrencilerimiz 
performanslarında ciddi bir rahatlık 
yakaladıklarını ifade ediyorlar. Eğitimden 
önce ve sonraki performanslarını videoya 
çekip izlettiğimizde aradaki gelişime 
şaşırıp kalıyorlar. A

Türkiye’ye geliş sebebimi aslında uzun 
bir süreç içerisinde yaşadıklarımla 

ifade edebilirim. Hayata karşı bir anlam 
ve cevap arayışı gibi... Hayatım büyük 
ölçüde göçler ve yolculuklarla geçti. 
Burada elbette yaşama karşı duruşumun 
ve olayları, olguları yorumlayış farklılığı en 
büyük etken. 

Bunun dışında İran’da pratikte 
yaşadığımız sorunlar da oldu. Oradaki 
politik ve toplumsal yaşama dair farklı 
düşüncelerimin olması, yapmak istediğim 
müzik gibi. O dönem İran gibi müziğin 
doğru olup olmadığını tartışan bir ülkede 
müzisyenliğin meslek olduğunu savunup, 

bir de hak talebi için sendika kurunca 
da problemlerle karşılaştık. İstediğim 
müziği icra etmememe rağmen devlet, 
bizim eğlence işi yapmadığımızı, şarkı 
sözlerimizin mesaj içerdiğini ifade etti ve 
o anda engellendik, konserlerimiz iptal 
edildi. Ben de müziğimin peşine düştüm 
ve Türkiye’ye geldim. 

Şimdi daha makamsal ve daha sanatsal 
müzik icra edebiliyorum. Burada Meşk-i 
Yay adında bir proje geliştirdim, iki yaylı 
saz sanatçısının düetine dayalı bir proje... 
Hatta kısa bir süre sonra, bir Yunan 
müzisyen arkadaşım ile Ataşehir’de keyifli 
bir konserimiz olacak.

MÜZİĞİMİN PEŞİNDEN GELDİM

Fotoğraf: 
FUAT ÖZDEMİR



Kariyerine başladığı 70’li yıllardan bu yana, Natacha 
Atlas, Ömer Faruk Tekbilek, George Dalaras, Marinella, 
Ofra Haza, Ricky Gal, Chava Alberstein, Paschalis 

Terzis, Antonis Vardis, Sarit Hadad gibi isimlerle müzikal 
işbirlikleri yapan, karşı kıyının eşsiz seslerinden Glykeria’nın 
repertuvarında, Türk müzikseverlerin de yakından tanıdığı 
birçok ezgi yer alıyor. İstanbul konserinden önce sanatçıya 
müziği hakkında merak ettiğimiz soruları yönelttik. İşte 
cevapları: 

Hiç dinlememiş biri için müziğinizi nasıl tanımlarsınız?
Ben eski geleneksel şarkıları daha çok seviyorum. İlk 

yıllardan bu yana eski geleneksel Yunan şarkıları söylüyorum. 
Aslında müzik tarzımı en iyi Ege şarkıları, Laika, Rebetiko ve 
Yunan müzikleri tanımlıyor. Müzik konusunda biraz daha 
geleneksel yaklaşıyorum. Eski ruha dokunan özel şarkıları 
seviyorum. Günümüzde müzik piyasasında birçok isim 
var, ama yeni şarkılar beni eskiler kadar etkilemiyor. 

Müzikle nasıl tanıştınız?
Kaldaras’ın şarkılarını söyleyerek, 1974’te Atina-

Plaka’daki geleneksel kulüplerde başladım. Hatta 
bir albüm bile kaydetmiştim. Çok uzun zaman oldu, 
ama şunu söyleyebilirim ki çok şanslıydım. Yıllardır 
şarkılarımla dinleyicilerime seslenebildiğim için mutluluk 
duyuyorum.

Ülkemizde de Yunanca şarkılar çok seviliyor. Sizce 
müziğimizin benzerlikleri neler?

Tarihsel anlamda Bizans ve Osmanlı müziklerimizi 
çok etkilemiş. O yüzden şarkılarımız birbirine yakın. 
Ben de özellikle Osmanlı ve Türk Klasik Müziğini çok 
beğeniyorum.  İnsanlarımız, duyguları ve yaşayış şeklimiz 
çok benziyor. Bu da doğal olarak müziklerimize yansıyor. 

Türk müziğinde dinlediğiniz isimlere kimler?
İbrahim Tatlıses, Kibariye, Zeki Müren ve Bülent 

Ersoy benim için çok özel isimler. Münir Nurettin Selçuk 
şarkılarını da severek dinliyorum. 

İstanbul’da dinleyicileri nasıl bir konser bekliyor?  
Son albümüm “I Followed a Star”ın şarkılarını ilk kez 

Türkiye’deki hayranlarım için seslendireceğim. Aynı 
zamanda kariyerim boyunca dinleyicilerimin çok sevdiği 
şarkılardan oluşan sürpriz bir repertuvar hazırladım. Tüm 
müzik severleri bekliyorum. 

KARŞI KIYININ SESİ

HAKAN AKOĞUL

Repertuvarında, Türk müzikseverlerin de yakından 
tanıdığı pek çok ezginin yer aldığı Glykeria, 
2017 yılında Rebetika ve Laika tarzı eserlerini 
pop ile harmanlayarak yorumladığı yeni 
albümü “I Followed a Star” ve kariyerinin 
en güzel şarkılarıyla 3 Nisan’da İş Sanat’ta 
hayranlarıyla buluşacak.

A
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ŞARKICI DEĞİL, ANLATICI

Teoman kendini yazarak anlatmayı seviyor. 

“Koyu Antoloji”yi de işte şu sözlerle 

anlatıyor: “Bu albüme aldığım şarkıların 

çoğunluğu, hit şarkılarımın yanında biraz geri 

kalmış olanlar. Ticari olarak bana çok katkıları 

bulunmasa da, ben o şarkıları yazmak için çok 

uğraştım ve onları seviyorum. Ana amacım bu 

şarkıları -ve başka projelerde yapacağım diğer 

şarkılarımı- geleceğe derli toplu bırakmak. Bu 

albüm de o yüzden yapıldı. (…) Bu albümün 

‘insanların kanlarını fıkır fıkır kaynatacak bir 

albüm’ OLMAYACAĞINI da belirttim çalışma 

arkadaşlarıma. ‘Koyu’ ismi oradan geliyor 

zaten. Albümde bir sürü ‘koyu’ şey var; 

enstrümanların tonları, şarkıların sözleri, 

benim vokal tarzım, şarkıların düzenlemeleri, 

ritmi vs. Vokal tarzı olarak da ‘şarkıcı’ değil, 

‘anlatıcı’ formunu tercih ettim. Genelde 

şarkıları normalde olduğundan çok daha 

pes-kalın-koyu- söyledim. Hatta bazılarını 

neredeyse sadece ‘konuşur’ gibi söyledim, 

öyle kaydettik. Bazıları bir kerede öylesine 

kaydedildi. Beğendik, olduğu gibi bıraktık.”

TEOMAN’ın 
koyu antolojisi



Siyah montu ve siyah tişörtü 
hep üzerinde, yüzükleri elinden 
düşmüyor, bittabi gitarı da… Kliplerin 

sadece Kral TV’de izlenebildiği yılları 
yakalayanlar için inanması zor gelebilir, 
ama tam 22 sene olmuş. Teoman’ı 
İstanbul manzarasını arkasına alıp 
söylediği “Ne Ekmek Ne De Su” şarkısını 
söylerken izlediğimizde yıl 1996’ydı. Aynı 
yıl Roxy Müzik Yarışması’nda en iyi besteci 
ödülünü alması, kült şarkılar yapacağının 
bir garantisi gibiydi.

Teoman Yakupoğlu, Giresunlu bir 
ailenin tek çocuğu. Avukat olan babası, 
o henüz iki buçuk yaşındayken vefat etti. 
Annesi, halası, teyzesi ve anneannesiyle 
büyüdü. Çocukluğun anlatırken kendini 
“sevgiye dayalı ama paylaşımcı olmayan 
bir çocuk” olarak tarif ediyor. Kendini dışa 
vurmadığını, zor bir çocuk olduğunu, çok 
olgun hissettiği için çocuk olmaktan ötürü 
duyduğu sıkıntıyı da anlatıyor. “Biri bana 
yapmam gereken bir şey söylediğinde çok 
sinirleniyordum” diye de ekliyor.

Teoman liseyi İstanbul’da bitirdi, 
akabinde Boğaziçi Üniversitesi’nde 
sosyoloji okudu. İstanbul Üniversitesi’nde 
kadın araştırmaları üzerinde master 
yapmak istiyordu, ancak “Çizgi Romanda 
Kadının Rolü” adlı projesi beğenilmeyince 
eğitimi yarım kaldı.

İlk albümü “Teoman”ı çıkarmadan tam 
10 yıl önce, 1986’da Mirage isimli bir grupta 
vokal olarak yer aldı. Bir süre sonra bu 
gruptan ayrıldı; Mavi Sakal, Indians, Black 
Rose gibi çeşitli gruplarla çalıştı. Remiks 
albümleri ve teklileri dahil, 20 albümde 
imzası var. Sadece yorumcu olarak değil, 
söz yazarı ve besteci kimliğiyle de bugün 
Türk Rock müziğinin mihenk taşlarından 
biri.

Dönem dönem dillere pelesenk olan 
şarkıları kadar müziğe ara vermesini, 

Müziği bıraktım, bırakıyorum sözleriyle hayranlarını bir üzdü, bir sevindirdi Teoman. 
Belli ki müzikten değil, müziğe ayırdığı zamana hakim olamamaktan sıkılmıştı. 

Neyse ki her seferinde geri döndü. Şimdi de eski, ihtimal bizim hatırlamadığımız, ama kendisinin 
vazgeçmediği şarkılarını bir araya getirdiği “Koyu Antoloji” ile karşımızda.

SEVİL YILDIZ aşmışlar. Onların sinemacılığı yanında 
benimki sadece heves kalır. Ayrıca bu 
saatten sonra da çektiğim filmi 5-10 bin 
kişinin izlemesini istemem. Bu yüzden film 
yapmakta kararsızım.”

Bu sözlerden tam üç yıl sonra 
karşımıza şarkılarını bir araya getirdiği 
kitabı “İnsanlık Halleri”yle (Bibliyon 
Yayınları) çıktı. Kendini “Çok hayalperest” 
olarak anlattığı o günlerde kariyerinin 
ilk başlarında hissettiklerini de kitabı 
hakkında verdiği röportajlar vesilesiyle 
anlattı: “İlk albümünüzü elinize aldığınızda 
inanamazsınız, yıllardır hayalini 
kurduğunuz şey gerçekleşiyordur. Her 
an bir şeyler üretmek için çalışır kafanız. 
Kariyerinizin büyümesine birinci elden 
tanık olursunuz, çok iyi hissedersiniz, ama 
yıllar geçer ve dünyanın rengi solar. 

hatta kesin olarak müziği bıraktığına 
dair açıklamalarını konuştuk uzun uzun. 
Çok geçmişte değil, henüz geçen sene 
verdiği bir röportajda çok uzun zamandır 
şarkı yazmadığını, ama yazma umuduyla 
defterler, kalemler aldığını anlatıyordu. 
Nedeni sorulduğunda ise yanıtı şuydu: 

“Motivasyon eksikliği oluyor herhalde. 
O zamanlar şarkı yapmak hakikaten de 
çok sevdiğim bir süreçti. Şarkı yapmak, 
sonuna kadar götürebilmek... Video 
kliplerle bile en ince detayına kadar 
ilgileniyordum. Ama zaman geçiyor, 
neredeyse 20 yıl sonra o motivasyonu 
sürdürmek zorlaşıyor. Bunu kendime özel 
bir şey olarak da görmüyorum. Dünyadaki 
birçok sanatçı da, başka sektörlerden 
arkadaşlarım da aynı dertlerden mustarip. 
Yıllarca aynı şeyleri yapınca işinize, hayata 
yabancılaşıyorsunuz.”

HER SENE İYİ BİR ŞARKI

Neyse ki müzikten kopamadı. Müziğe 
dönerken de sadece bir karar aldı: Her 
sene tek bir iyi şarkı yapacaktı: 

“Çünkü albüm için büyük zaman ve 
emek harcamak gerekiyor. ‘17’ albümünü 
2.5 senede hazırladım. 2.5 senede 
hazırlandığı için de içinde ‘Paramparça’, 
‘Rüzgar Gülü’ gibi bugün hâlâ hep beraber 
söylediğimiz şarkılar var. Şimdi bir albüm 
için o kadar zaman ve emek harcamak 
istemiyorum. Derdim albüm yapayım, 
klipler çekeyim değil. Senede iyi bir şarkı 
yapayım yeter.” 

Albüm için çalışacağını söylerken başka 
projeleri de vardı. Bundan sonra gençlerle 
birlikte çalışacağını, onlara destek 
olacağını, zaten bu konuda bir süredir 
mesai harcadığını açıkladı. Verdiği kısa 
molada bir de film senaryosu yazmıştı: 
“Çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum, 
çünkü benim yapmak istediğim sinemayı 
çok iyi yapanlar var. Zeki Demirkubuz, 
Nuri Bilge Ceylan gibi... Bu adamlar 

A

İlk albümüm çıktığında Bodrum sokaklarında dolaşıyordum, küçük bir barın yanından geçerken kendi şarkımı duydum. 3-5 kız da şarkıma bağıra çağıra eşlik ediyordu. Tüylerim diken diken oldu. İşte o duyguyu özlüyorum. 

Bana bu saatten sonra 10 tane Grammy 
verseniz neye yarar ki?”

“Kupa Kızı Sinek Valesi”, “İstanbul’da 
Sonbahar”, “Gemiler”, “Gönülçelen”, 
“Çoban Yıldızı”, Şebnem Ferah’la söylediği 
“İki Yabancı” ve niceleri… Saymaya imkân 
yok; “Bugün benim doğum günüm, hem 
sarhoşum hem yastayım, bir bar taburesi 
üstünde, babamın öldüğü yaştayım” 
dizelerini hatırlatmaya gerek bile yok.

Bu sene bir sürpriz yaptı Teoman. Eski 
şarkılarını, yeni düzenlemeleriyle birlikte 
“Koyu Antoloji” albümünde bir araya 
getirdi. Üstelik albümünün iki CD’sini 
de YouTube’a yükleyerek dinleyicilerini 
sevindirdi. Teoman’ın “İyi ki müziğe 
döndüm, iyi ki bırakmamışım” demesi 
boşuna değil. Hem kendisi hem biz 
dinleyicileri için…
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FARKLAR 
ARASINDAKİ 

UYUM
Ü

ç yıldır İstanbul’da sanatın nabzını 
tutan ve farklı sanat disiplinlerini 
yeni söylemlere açık sanat 

alımlayıcısıyla buluşturan La Visione Art 
Galeri son dönemlerde özellikle tematik ve 
alt metin kaygısı olan sanatçılarla birlikte 
düzenlediği karma sergilere “Art Flow”u 
da ekleyerek yepyeni bir karma sergiye 
ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Her 
sergide üstatlara yer vermesinin yanında, 
alanında farklı isimlerle de çalışmayı 
prensip edinen La Visione Art Galeri bu 
yönüyle her anlayıştan sanatsevere 
ulaşmayı başarıyor. 

Tema bağlamında teknik kullanımı 
birbirine yakın olmasa da “mesele kaygısı” 
üzerinden aynı akışta yer alan özgün 
çalışmaları buluşturan “Art Flow” 10 
Mart 2018’de renkli bir açılışla izleyiciyle 
buluşacak. Galerinin sahibi mimar ve 
küratör Yonca Koçak “Bu sergide teknik 
uyumdan ya da kusursuz klasik teknik 
kullanımından ziyade serginin temasını 
vurgulayan sanat akışında tematik 
kaygılarıyla uyumlu olan sanatçılarla 
birlikte olmayı tercih ettik. Bu tip 
konsept temalar oluşturarak, o konuda 
varlık gösteren sanatçıları izleyiciyle 
ve alanında seçkin koleksiyonerlerle 
bir araya getirmek, galerimizin çizgisini 
vurgulamanın yanında, sanatçılara yeni 
üretimleri için cesaret vermek anlamına 
geliyor” diyor.

DOĞUM, ÖLÜM VE VAROLUŞ

Sergide değişik yollardan geçerek 
oluşturdukları tecrübeleriyle yer alan 
sanatçıların bir araya geldiklerinde 
farklı tekniklerine rağmen, sanat 
anlayışlarını bir meselenin damarını 
tutmak üzerine kurmaları açısından 
ilginç bir uyum oluşturuyorlar. Elli 

kadar sanatçıyı ağırlayabilecek 
geniş bir alana sahip galeride 

“Art Flow” sergisine 
katılan tüm 

AYŞE MARİKA SAĞLAM

La Visione Art 
Galeri’de 10 Mart’ta 
açılacak “Art Flow” 
sergisi farklı sanat 
disiplinlerine sahip 
sanatçıları aynı 
tema, daha doğrusu 
aynı “mesele” üzerinde 
buluşturuyor. Elliye 
yakın sanatçı 
arasında 13 
yaşında bir 
sanatçı, Zeynep 
İdil Özmen de 
yer alıyor.

Ceylan 
Dökmen’in 
bitkilerle ve 
bronz malzemeyle 
yorumladığı heykeli.
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sanatçılara tek tek böyle bir yazıda yer 
vermenin mümkün olmadığını düşünerek, 
kendi ifade dilini yazınsal olarak da 
aktaran isimlere üretimlerinin meselesini 
sorduk. 

Binay Bükey gibi çocukluğundan 
beri sanatın içinde yetişmiş olmasının 
itkisiyle kendi soyut anlatım dilini kuran 
usta bir sanatçının yağlıboya, akrilik 
malzemelerle ürettiği işler bu sergide, 
özellikle soyut ve kavramsal sanatı 
desenle uyumlanmış halde izlemeyi tercih 
eden sanatseverler için oldukça keyifli 
bir karşılaşma olacak. Onun yanı sıra, 
doğum-ölüm kurgusu üzerinden cenin 
figürlerini tamamen estetik görsellikle 
masalsı bir şekilde anlatan Pınar Kınık 
“varoluş” meselesinden yola çıktığının 
altını çiziyor. Ressam Nuray Öktem ise 
İstanbul’un mimari dokusunu kendi sanatı 
için muazzam bir malzeme olarak görüp, 
geometrik bir ifade biçimiyle onu yeniden 
yorumladığı çalışmalar üretiyor.

TEKNİKLER VE MASALSI DÜNYA

Sergide izleyiciye çok katmanlı 
bir okuma sunan genç sanatçılar 
arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nde yüksek lisans 
derecesinde tamamladığı heykel 
eğitimine yurtdışında da devam eden 

Binay Bükey ve 
Ayşegül Altunok’un 
(altta) çalışması.

genç sanatçı Sevde Hallac’ın grotesk ve 
korku öğelerini birleştirip, tamamen alt 
metinsel bir çalışma sistemi uyguladığı 
resmi de yer alıyor. Tıpkı onun gibi farklı 
kavramsal kaygılardan yola çıkan bir 
başka genç sanatçı İrem Hakyemez, 
aldığı restorasyon eğitiminin mutlak 
birikimini resme çok farklı bir yolla 
aktarmayı seçmiş. Sanat yaşamının 
başında olmasına rağmen çoktan tarzını 
ve meselesini belirlemiş olan Ayşegül 
Altunok da “medya art”ı kendine yöntem 
olarak seçen, aldığı heykel eğitimini 
resim sanatına dönüştüren bir sanatçı. 

“Her tür medya aygıtını ve teknolojik 
yeniliği sanatsal üretime bir destek olarak 
görüyor ve üretim biçimlerimi de buna 
yönelik bir metotla gerçekleştiriyorum” 
diyor ve izleyiciyi masalsı bir dünyaya bu 
tekniklerin yardımıyla çekiveriyor. 

“Sanat her zaman hayatımın önemli bir 
parçasıydı, zaman zaman seramik, heykel 
gibi farklı alanlar hayatıma girse de benim 
için aslolan resimden hiç vazgeçmedim… 
Son birkaç yıldır yoğun olarak devam 
eden çalışmalarım portre ağırlıklı. Kendimi 
yaptığım yüzler üzerinden var etmeyi 
doğru buluyorum” diyen Alev Çelikyay 
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ise “Art Flow” sergisinin bir diğer merak 
uyandıran sanatçısı. Disiplinlerarası 
çalışmalar sayesinde daha kavramsal 
bir anlatım yolu kazanmış olan eserleri 
klasik portreler olmaktan çıkıyor ve 
izleyiciye hikâye anlatan canlı karakterlere 
dönüşüyor. 

COĞRAFYA KADERDİR

Art Flow’un belki de en can alıcı 
temasını İbn-i Haldun’un “Coğrafya 
kaderdir” sözünden yola çıkarak ortaya 
koyduğu eserde “Doğduğumuz yer, 
yaşadığımız coğrafya tercihimizin dışında 
geliştiğine göre, yargılama, kaderin bize 
sunduğu seçemediklerimiz üzerinden 
değil, olacaksa daha iyi bir yaşam için 
gerçekleştirmediğimiz eylemler üzerinden 
olmalı” diyen Serap Kökten’in eseri 
oluşturuyor. Müge Bayer de şehir, kent 
vurgusunu renklerin uyumuyla anlatıyor.

 Sergide ressamların yanı sıra, Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Heykel bölümündeki lisans eğitiminden 
sonra heykel, seramik ve resimle komposit 
bir dil kuran, anlatım yolundan ziyade 

çıkış noktası odağı üzerinden 
ilerleyen heykeltraş Dilek Karen’in 
pişmiş heykel ve resimleri yer 
alıyor. Çalışmalarının çıkış noktasını 
sorduğumuzda verdiği yanıt en az 
eserleri kadar çarpıcı: “Son dönem 
çalışmalarımda gitmek, ayrılmak, 
bakışmak, tutunmak, yanmak gibi 
onlarca eylemi içine alan ‘sevmek’ 
fiilini çekmeye çalışıyorum çamur 
aracılığıyla. İnsan doğasının karşı 
koyamadığı, zaferlere, yenilgilere, 
kayıplara, hüsranlara, tarifsiz mutluluklara 
sebep en basit ve aynı zamanda en zor 
eylemini… 

ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nde heykel lisans eğitimi alan 
Ceylan Dökmen Milano Üniversitesi’nde 
ışık tasarımı eğitiminin ardından Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 
heykel yüksek lisansı yaptı. Çalışmalarında 
ışık, canlı bitki kullanan Dökmen kentler 
ve kadınlar serileriyle form olarak güçlü ve 
tematik işlere imza attı. Sergide bitkilerle 
ve bronz malzemeyle yorumladığı heykeli 
yer alıyor. 

La Visione Art Galeri: Süleyman Seba 
Cad. Fırat Apt. No: 58/1 Maçka/Beşiktaş 
Tel: 0212 259 91 11

Zeynep İdil Özmen / Yalnızlık SERGİNİN EN GENÇ 
SANATÇISI

Art Flow sergisi, tüm bu isimlerin 
yanı sıra yaşı küçük, sanat yeteneği 
muazzam bir sanatçıyı da ağırlıyor. 
Belki de sergiyi unutulmaz kılacak 
bu birleşimler içindeki en farklı olan 
isim Zeynep İdil Özmen. 13 yaşında ve 
üstün yetenekli Zeynep’in Ankara’da 
başlayan sanat yaşamı, yetenekleri 
nedeniyle kabul edildiği Pera Güzel 
Sanatlar Lisesi ile İstanbul’da devam 
edecek. İlk kez kendi yaş grubundan 
çok farklı, sanatsal tecrübesi çok daha 
fazla olan usta isimlerle bir araya 
gelecek olan Zeynep’in Art Flow ve La 
Visione Art Galeri için yeri çok farklı. 
Sergide Lunapark Serisi’nden bir 
çalışmayla yer alacak sanatçı tahrip 
olan kentlerin insan psikolojisine 
verdiği zararları kavramsal yolla 
betimlediğinin altını çiziyor. Özgün bir 
desen anlayışı olan Zeynep İdil Özmen 
tamamen karışık teknikle kendini 
ifade yolunu seçmiş. Onun böyle bir 
temaya, sanat akışını vurgulamak 
isteyen karma sergiye katacağı ruhu 
eserleri betimliyor.

A

Heykellerimden yalın bir cümle 

kurup Cemal Süreya’nın tek bir dize 

ile söyleyebildiğini söyleyebilmektir 

hayalim: Sevmek ne uzun kelime”

Bir diğer heykeltıraş ise oldukça 
özgün çalışmalarla adından çok söz 
ettiren Ceylan Dökmen. Serginin belki 
de en heyecanlı karşılaşmalarından biri 
onun eserleriyle olacak. Kabataş Erkek 
Lisesi’nde sanatla dolu bir eğitimin 
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Sergi, Eda 
Soylu’nun 
gidenin 

ardında oluşan 
boşluğu, arkasında 
bıraktığı ev, eşyalar ve gölgeler 
üzerinden algılayabilme çabasını 
yansıtıyor. Sanatçı, anneannesinin 
evinden kalan parçalar ile hafızada 
kalanları pekiştirirken, gideni eşyalar 
vasıtasıyla anmanın, eşyalarda 
aramanın şiirselliğini ortaya koyuyor.

Anneanne evlerinin ahengini 
inceleyen ve bu bütünlüğün içinde, 
gizliden gizliye duran erimiş perdelerin, 
seloteyp ile yapıştırılmış vazonun, çıkmış 
duvar kâğıtlarının, sandalyenin kırılmış ahşap 
oymasının, çatlamış ama atılmamış tabakların 
varlığını gözlemleyen sanatçı, kırılganlık olarak 
tanımladığı bu anlara yer verdiği sergide, içinde oluşan 
sızıya bir barınak arayışında. Soylu, serginin meselesini 
anlatırken: “Giden, ardında büyük bir boşluk ve hüzün 
bırakarak gider. Bu durumun ağırlığı, aslında eve çoktan 
çökmüştür, ev başına geleceği bilir. Belki de ev, insandan 
daha önce hastalanmaya başlamış, biraz çürümüş, biraz 
eskimiştir. Onarılması da daha güçtür artık, bekler. Ev, 
içinde yaşayana, içinde yaşayansa evine benzemiştir artık, 
sahibine benzeyen mal misali bükülür. Bükük bir evin içinde 
yaşayan insanın yazgısı bellidir; gider. Zaman donar, ev ise 
kalakalır” diyor.

Soylu, gölgedeki yaşam belirtisinin peşinden gittiği bu 
sergide, eşyalar üzerinden teselliyi aradıkça ve teselliyi 
gölgelerde buldukça, hiçbir şeyin aslında kaybolmadığını ve 
hiç kimsenin aslında gitmediğini anlıyor ve anlatıyor. Gidenin 
çırılçıplaklığı, kendini savunamayışı ve arkasında bıraktığı kadar 
kalışı için de “Anneannemin Evinden Kalanlar”la gölgeleri görebilmeye çağırıyor. 

TEŞBİHTE HATA OLMAZ

“Teşbihte Hata Olmaz” sergisi, 
yazıya geçirilmiş sözün görsellikle 
birleştiği noktalarda teşbihin kazandığı 
yeni anlamlara bakmayı hedefliyor. 
Sanatçının görsel çalışmasını yazı 
ile pekiştirdiği imge zenginliklerini 

araştırıyor. Serginin doğası, ifade etmek 
istediğini dolaylı yollardan aktarmayı 
seçen sanatçının teşbihte hata yapma 
payını saklı tutuyor. Yazı ve renk, 
malzeme, ışık arasındaki paslaşmanın 
ön planda olduğu çalışmalar, ironiye 
kazandırılabilecek yeni açılımların izini 
sürüyor. Karma sergi olan “Teşbihte 
Hata Olmaz”da; Emirhan Akın ,  Pemra 

Aksoy ,  Ruben Aubrecht ,  Bengisu 
Bayrak, Merve Dündar ,  Işıl Eğrikavuk ,  
Leyla Emadi, Hallederiz İnş. , Seçil Kınay ,  
Komet, Alican Leblebici ,  Furkan Öztekin,  
Berkay Tuncay, Yeşim Us , Denise Winter,  
Deniz Yılmaz yer alıyor.

Mixer Arts: Mumhane Cad. 
No: 50, Giriş& -1. Kat, Karaköy/İstanbul 
Tel: 0212 243 54 43

ANNEANNEMİN 
evinden kalanlar

Heykel, enstalasyon ve 
belgesel fotoğraf alanında 
ürettiği eserlerle adından 

söz ettiren sanatçı Eda 
Soylu, “Anneannemin 
Evinden Kalanlar” ve 

“Teşbihte Hata Olmaz” adlı 
iki sergi ile sanatseverlerin 

karşısına çıkıyor. 2 Mart Cuma 
günü açılışı gerçekleşecek 

olan sergileri 14 Mart’a 
kadar Mixer Arts’da 

ziyaret edebilirsiniz.

A



Yılın 12 ayı yüzbinlerce 
ziyaretçinin geldiği 
Çanakkale Şehitler 
Abidesi’nin girişindeki 
Çanakkale Şehitleri 
Rölyefi nasıl gerçekleşti? 
Rölyef neden sürekli 
çatlıyor? Aradan 14 
yıl geçmesine rağmen 
polyesterden geçici 
olarak yapılan eserin 
bronzu neden hâlâ 
dökülemedi? Rölyefi 
yapan heykeltıraşların 
imzalarına ne oldu? 
Heykeltıraşlar, 14 yıl 
önceden bugünü görmüş 
gibi rölyefe nasıl bir iz 
bıraktılar? İşte bütün bu 
soruların yanıtları…
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ÇANAKKALE 
ŞEHİTLER 
RÖLYEFİ’NDEKİ 
BÜYÜK SIR

Büyük direnişi geride bırakalı 103 yıl oldu...

Heykeltıraş Eyüp Öz, 
2004 yılında yaptıkları 
gizem dolu Çanakkale 
Şehitleri Rölyefi’ne kendi 
figürünü de (arkada eli 
yukarıda) koydu. 
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100 yıldan daha fazla zaman geçti, 
atalarımızın bedenlerini Gelibolu 
Yarımadası’na bıraktığımızdan bu yana. 
Her yıl çoğalarak Gelibolu’ya gidiyoruz; 
1912 ve ’13 Balkan Savaşları’ndan yenik 
çıkmış bir ordunun “yıkıldı” derken, nasıl 
bir destan yarattığını görmeye…

Gelibolu Yarımadası’nın ana ziyaret 
noktası Şehitler Abidesi dönemin tüm 
coğrafyalarından gelen şehitlerin göğe 
yükselişini simgeliyor. Resmi törenlerin de 
yapıldığı bu Abide, 1960 yılında ziyarete 
açıldı. Devlet, aradan yıllar geçtikten 
sonra, 2004 yılında Şehitler Abidesi’nin 
giriş kısmına dev bir rölyef yapılmasına 
karar verdi. O rölyef yapıldı da…

Peki, Şehitler Abidesi’nin girişindeki 
Çanakkale Şehitleri Rölyefi nasıl 
gerçekleşti? Rölyefin başına neler geldi 
ve hatta bugün nasıl hâlâ ayakta? Yanıcı 
bir madde olan polyesterden geçici olarak 
yapılan eserin aradan geçen 14 yılda 
bronzu neden dökülemedi? Rölyefi yapan 
heykeltıraşların imzaları eserden neden 
silindi? İmzaları silinen heykeltıraşlar, 
sanki ileriyi görmüş gibi rölyefe nasıl kalıcı 
bir iz bıraktılar? Rölyefin hikâyesini ve 

sonraki gelişmeleri, eserden imzası silinen 
heykeltıraş Eyüp Öz ile konuştuk:

Proje nasıl oluştu, size nasıl önerildi?
Kültür Bakanlığı, 45 metre genişliğinde, 

3 buçuk metre yüksekliğinde, 50 asker 
figürlü bir proje düşüncesiyle yola çıktı. 
Buraya kadar her şey normaldi, ama 
bakanlığın rölyefin 2 aylık bir sürede teslim 
edilmesini istemesi, imkânsıza yakın bir 
talepti. Heykeltıraş Azmi Sekban, projeyi 
kabul ettikten sonra benimle ve Orhan 
İlyas ile paylaştı. Ama ortada ne bir maket, 
ne bir tasarım, eskiz çalışması, ne de bir 
ekip vardı. Çanakkale, ülkenin özenle 
üzerinde durduğu çok önemli bir olay. Bu 
yüzden bizim bu çalışmayı doğru dürüst 
sonuçlandırmamız lazımdı.

BİR ULUSUN EN BÜYÜK ANITI

Kağıthane’de kapanmış bir fabrikanın 
deposunu kiralayıp çalışmalara 
başlamışsınız.

Evet. Normalde bir sanatçıdan üç, beş 
metrelik bir figür isteseler, bana minimum 
3 ay verin der. Çanakkale, özel sektörün 
bir işi değil, bir ulusun en büyük anıtı. Bize 
zaman verin dedik olmadı, vermediler. 
18 Mart’a yetişecek dediler. Çalışmaya 
kalabalık bir ekiple başladık, işlerin 

sağlıklı yürümediğini görünce yanımıza 
henüz öğrenci bile olmayan Özgür Genç’i 
alıp yola devam etmeye karar verdik.  
Çalışmaya erken başlıyor, gece geç 
saatlere kadar sürdürüyorduk. Gittikçe 
yetiştirememe korkumuz azalıyordu. 
Zira, iş yürümeye başlamıştı. Bir yandan 
desenler çiziliyor, bir yandan maket 
hazırlanıyordu. Kültür Bakanlığı’ndan 
denetçiler bir takım önerilerle gelmeye 
başladı. O dönem Kültür Bakanı olan Erkan 
Mumcu da atölyeye gelenler arasındaydı.  
Bakanın yetişmeyecek diye bir hayli 
korkusu vardı. “İşi bitirin de ne yaparsanız 
yapın” diyordu.

Bu ağır bir stres değil mi?
Elbette, giriştiğimiz iş de mantığın 

alamayacağı bir çalışmaydı. Kendimizi 
bir kenara bıraktık, Bakan Mumcu’ya 
“Çanakkale siperleri nasıl direndiyse, biz 
de aynı mücadeleyi veriyoruz” gibi laflar 
bile söyledik… Yoğunluktan birbirimizle 
bile konuşmuyor, Çanakkale ile yatıp 
Çanakkale ile kalkıyorduk. Stresimizi 
Karadenizli bir erin mermi yokluğundan iki 
düşman askerini hizalayıp tek mermiyle 
vurma fikri gibi öykülerle, bir nebze olsun 
dağıtıyorduk. Sonuçta fabrika deposunda 
çalışma şu veya bu şekilde tamamlandı. 
Çalışmalar parçalar halinde paketlenip 

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun, Çanakkale Şehitleri Rölyefi’ni yapan heykeltıraşları ziyareti...

TAYFUN GÖNÜLLÜ
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Çanakkale’ye taşındı. 50 ton kadar çamur 
kullanılıp yapılan figürlerin alçı kalıpları 
alınıp üzerine polyester döküldü.  Bronz 
görünümlü kaplama boya ile son halini 
alan rölyef kalabalık bir ekip tarafından 
Çanakkale’nin meşhur fırtınalı günlerinde 
yerine yerleştirildi ve 2004 yılının 18 Mart 
günü dönemin Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıldı. Rölyefte sırasıyla 
Azmi Sekman, benim ve Orhan İlyas’ın 
imzaları vardı.  

Anladığım kadarıyla rölyefin üzerinde 
hâlâ bu kaplama boya var!

Bu geçiciydi, bize de öyle söylenmişti. Bir 
süre sonra ihalesi yapılıp bronz dökülecek 
denmişti. Ama aradan 14 yıl geçti, bu 
yapılmadı. Bu çok ayıp bir şey, hiç böyle 
bir şey görmedim. Çanakkale’de ne kadar 
çalışma varsa bronzdur.

Peki bu rölyefin estetiğini, kalıcılığını 
etkilemiyor mu?

 Sorun şu, polyester plastik kimyasal 
bir madde. Polyesteri boyayarak bronz 
efekti veriyoruz. Ama bunun Çanakkale 
şartlarında rengi sürekli uçuyor; yağmur, 
güneş, fırtına derken değişim oluyor. Yazın 
genişliyor, kışın daralıyor, bu da çatlamalara 
yol açıyor.

Yani, her yıl on binlerce kişinin önünde 
resim çektirdiği anıtsal rölyef, aslında 
bronz süsü verilmiş polyester. Geçici olarak 
başlayan eserin polyester çalışması 14 
yıldır bronza dönüştürülemiyor.

Evet. Rölyefteki çatlakların giderilmesi 
için rutin bir çalışma uygulanıyor. 

Bir de rölyeften isminizin silinmesi 
durumu var.

Bunu birkaç arkadaştan duymuş, 
ama hem inanmamış, hem de üzerinde 
durmamıştım pek. Yolumuz düştüğünde 
bir de ne göreyim, benim ve Orhan İlyas’ın 
imzaları rölyeften silinmiş. Sadece Azmi 
Sekman’ın var. Tamam, Azmi Sekman 
bakanlıktan işi alan kişi, bize getirdi ve bunu 
Orhan ile beraber yaptık. Maketini de biz 
yaptık, desenleri de biz çizdik. İmzalarımızı 
oraya koyacağımızı hepimiz biliyorduk, bir 
sorun çıkmamıştı. Azmi Sekman’a sordum 
bu durumu, “benim haberim yok” dedi.

Ne olursa olsun, o esere ruhunu 
katan, emek veren ve ortaya çıkaran 
sanatçıların imzalarının silinmesi 
affedilmez ve geçiştirilemez bir olay.

Böyle bir şeyi dünyada ne gördüm, ne 
de işittim. Bu kadar büyük bir saygısızlık 
olur mu? “Nasıl oldu böyle bir şey diye 
soruyorsun” çatlamaları kapatan ekip, 
macun çekerken, bu iki heykeltıraşın 
imzalarına gerek yok deyip mi sildiler 
veya başka bir şey mi oldu, bilmiyorum. 
Saygısızlık, ne diyebiliriz ki…

Rölyef ve heykeltıraşların geçirdiği kısa 
öykü böyle… 

Ama geride unutulmayacak, hatta 
silinmesi hayli güç olan bir başka “imza” 
var; bir sır da diyebiliriz. Şimdi sıkı durun. 
Eyüp Öz, her ne kadar sıradan bir şeymiş 
gibi anlatsa da, bizim gözlerimiz fal 
taşı gibi açıldı: “Biz çalışırken yanımıza 
gelenler oluyor, ‘hocam şu figürlerden 
bir tanesinde de bizi yapın’ diyorlardı. Bir 
gün Orhan’la konuşurken ‘ya baksana, biz 
niye kendimizi koymuyoruz’ dedim. O da 
‘yapalım’ dedi. Biz de kendi figürlerimizi 
yaptık. İmzalarımızı sildiler, kendimiz 
oradayız. Yıllar sonra bir gün, biz de gittik 
önünde resim çektirdik. Bir ziyaretçi, 
‘beyefendi arkadaki figür size ne kadar 
benziyor’ dedi. Ben kızardım filan, 
arkadaşım ‘zaten kendisi, çünkü bu rölyefi 
yapan sanatçılardan biridir’ deyince, 
benimle de resim çektirdiler.”

Çanakkale rölyefinde gerçekten de 
heykeltıraş Eyüp Öz ile Orhan Arslan’ın 
figürleri var.Çanakkale Şehitler Rölyefinin 
garip ama gerçek öyküsü ise böyle. 
İsteyen gidip bakabilir.Rölyefi yapan heykeltıraşların eser üzerinden silinen imzaları...

Heykeltıraş Eyüp Öz rölyef üzerinde çalışırken...

A





Şehirleşmenin olumsuz sonucu 
olan hava kirliliği insan sağlığını 
tehdit eder boyutlara ulaşsa da 

pek çok üst solunum yolu hastalığının 
kaynağı olan hava kirliliği için Ataşehir 
Belediyesi üzerine düşen sorumluluk 
bilinci ile yeni projeler geliştirmeye 
devam ediyor. Belediye ile ortak çalışma 
yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Doç. Dr. Hüseyin 
Toros ile bir araya geldik ve hava kirliliği 
ile ilgili yürütülen yeni proje hakkında 
merak ettiğimiz sorularımıza yanıt aradık. 
İşte cevaplar: 

Yaklaşık bir yıldır Ataşehir’in havasını 
analiz eden mobil hava ölçüm kabini ile 
yapılan çalışmalar ne durumda?

Mikdat Kadıoğlu: Ataşehirlilerin 
sağlıklı hava soluması için bir yıldır 
hava kirliliği analizi ve modelleme 
çalışmaları yürütüyoruz. Bölgeye 
yerleştirilen mobil hava kirliliği ölçüm 
kabiniyle belirlenen veya hava kalitesi 
konusunda şikâyeti olan mahallerde 
belirli aralıklarla ölçümler yapıyoruz. 
Ölçüm istasyonunda ulaşım, ısınma ve 
sanayiden kaynaklanan kirlilik düzeyinin 
belirlenmesi ve modellenmesi sağlanıyor. 
Ayrıca bu proje, Ataşehir sakinlerini 
hava kalitesi hakkında bilgilendirmeyi ve 
alınması gereken önlemleri paylaşarak 
Ataşehir ilçesinde toplumsal farkındalık 
yaratmayı amaçlıyor. Bir yılın sonunda 
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SERAP UÇAR / MURAT ŞİMŞEK

ATAŞEHİR’in 
röntgenini çekiyoruz

Halk sağlığı için hava kirliği ölçümü yapıp yeni projeler geliştiren 
Ataşehir Belediyesi bir ilke daha imza atıyor. İlçenin üç boyutlu 
rüzgâr simülasyon haritasını çıkarmak için çalışmalar yapan belediye, 
vatandaşların temiz hava soluması için kalıcı çözümler peşinde.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu
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Örnek Mahallesi’nde hava kirliliğinin diğer 
mahallelere oranla daha yoğun olduğunu 
tespit ettik ve bununla ilgili de çalışmalara 
başladık.

Bir yılın sonunda ikinci bir proje daha…
Mikdat Kadıoğlu: Bu proje Türkiye’de 

ilk kez Ataşehir’de yapılacak. Biz ilk kez 
bir ilçenin üç boyutlu rüzgar simülasyon 
haritasını çıkaracağız; yani Ataşehir’in 
röntgenini çekeceğiz. Bu harita ile 
ilçenin üç boyutlu rüzgâr ve 
hava kirliliği analizini ölçmüş 
olacağız. Hava akımlarına 
bilgisayar simülasyonunda 
bakarak, hâkim rüzgârlara 
göre hava kirliliğinin 
şehirde nasıl yayıldığını, 
nerede toplandığını, 
rüzgârın nerede sıkıştığını 
ve nerede hava koridorunun 
tıkandığını görerek temiz 
hava eylem planında bir 
çeşit EMAR çekeceğiz. Ataşehir’in hangi 
mahallelerinde hava kirliliği probleminin 
yaşandığını bu şekilde daha net 
anlayacağız. O hava şartlarında bölgede 
ne gibi tedbirler alınmalı, bunları tespit 
edeceğiz. Örneğin, trafik düzenlemeleri ve 
yeşillendirme çalışmaları bu bilgilere göre 
yapılacak. Ataşehir’de hava kirliliği nerede 
varsa, orada ağaçlandırmaya öncelik 

verilecek, oradaki hava kirliliğinin cinsine 
göre ağaç türü seçilecek. Bütün bu veriler 
bir ilçenin gelişimi için son derece önemli.

İlk kez Ataşehir’de yapılan bu proje 
diğer ilçelere de örnek olacağa benziyor… 

Hüseyin Toros: Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye 
göre yerleşimin olduğu tüm alanlarda 
temiz hava eylem planı uygulanması 

gerekiyor. Bütün bu yaptığımız 
çalışmalar da temiz hava eylem 

planının içinde yer alacak. 
Ataşehir’in üç boyutlu 

simülasyon haritası ile bir 
yandan temiz hava eylem 
planına gerçekçi, doğru 
çözümler geliştirirken 
bir yandan da Ataşehir’in 

öncüllüğünde Türkiye’de bir 
ilk gerçekleşecek.

Hava kirliliği konusunda 
belediye ile ortak yürütülecek 

başka çalışmalarınız da olacak mı?
Mikdat Kadıoğlu: Mart ayında 

Ataşehir’deki okulları dolaşarak temel 
hava kirliliği bilinci eğitimini vereceğiz. 
İnsanların mevcut hava kirliliğinin 
farkında olması gerekiyor, buna göre 
sabah sporu dışarıda mı, yoksa içeride mi 
yapılacağa kadar pek çok konuya açıklık 
getirilebilecek. Belediyelerin halk sağlığını 

korumakla ilgili yükümlülükleri, halka 
karşı sorumlulukları var. Bu yüzden hava 
kirliliğini ölçerek bu verileri belediyenin 
web sayfasından vatandaşlara duyurmak 
ve okulları dolaşarak bunun eğitimlerini 
vermek oldukça önemli.

Havası çok kirli 10 Avrupa kentinin 
sekizinin Türkiye’de olduğu doğru mu? 

Miktad Kadıoğlu: Doğru, bizim havamız 
çok kirli. Ülkemizde yoğun inşaat, durgun 
trafik ve çarpık kentleşmeden kaynaklı 
yoğun hava kirliliği söz konusu… Özellikle 
havadaki toz partiküllerinin yoğunluğu 
bakımından dünyada ilk sıralarda yer 
alan ülkelerdeniz. Bu yüksek toz miktarını 
önlemek için yeşil alanları arttırmamız 
lazım. Bunun için sadece yol ve cadde 
kenarlarına park yapmak yeterli değil, 
binaların üstünü dahi yeşillendirmemiz 
gerekli. Yani zeminde yok ettiğimiz yeşil 
alanları, binanın üstüne koymalıyız 
ki havada asılı kalan toz miktarını    
azaltalım. 

Buna ek olarak mesela bisiklet yollarının 
geliştirilmesi, serin asfaltlar, trafiksiz gün 
ilanları temiz hava sağlama önerilerine 
örnek verilebilir. Örneğin hava kirliliğini 
engellemek ve sağlığımızı korumak adına 
yazın güneşli bir hafta sonunda insanlara 
“bugün arabanızı trafiğe çıkartmayın” 
denilebilir. A

Doç. Dr. Hüseyin Toros



Konserler, tiyatrolar, atölyeler, meslek 
edindirme, sınavlara hazırlık kursları 
ve daha niceleri… Ataşehir Belediyesi 

vatandaşların konforlu yaşamaları ve 
ilçede kaliteli zaman geçirmeleri adına 
uygun ortamlar yaratmak için durmadan 
çalışıyor. Bu konudaki isteklerini ve 
taleplerini belediyeye bildirmek ise 
vatandaşlara düşüyor. Nasıl mı? 

Belediyenin sosyal medya 
hesaplarından, çağrı merkezinden ya da 
doğrudan yazılı olarak kolaylıkla ulaşılan 
kuruma, 2017 yılı boyunca kaç Ataşehirli 
talep veya şikâyetlerini bildirdi dersiniz? 
Tam tamına 88 bin 758 kişi… Ve bu kişilerin 
yaklaşık dörtte birinin muhatabı ise 
Veteriner İşleri Müdürlüğü’ydü.

Peki, Ataşehirlilerin Veteriner İşleri 
Müdürlüğü’nden talepleri neler?

Hasta ve yaralı hayvanlara müdahale 
talebi: 6682 

Sokak hayvanlarını 
aşılama talebi: 1142 

Sokak hayvanlarına 
mama talebi: 426 

Sokak hayvanlarına kedi 
ve köpek evi talebi: 213 

Aslında bu durum sadece 
Ataşehir’in değil, tüm ülkenin 
sorunu. Mesela bugün 
İstanbul’da başıboş gezen 
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FATMA UÇAR

ATAŞEHİR
BELEDİYESİ NEDEN
GEÇİCİ BAKIMEVİ

YAPAMIYOR?
Her gün ardı ardına çalan yüzlerce telefon… Kimisi isteklerinden, kimisi şikâyetlerinden kimisi de 

memnuniyetlerinden bahsediyor Ataşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi çalışanlarına… 
Bu çağrıların dörtte birinin muhatabı ise Veteriner İşleri Müdürlüğü… 

Ataşehirlilerin Veteriner İşleri’nden talepleri nedir diye merak ettik ve bakın ne ile karşılaştık?

köpek sayısı 200-400 binlere ulaşmışken, 
kediler bunun hayli üstünde, 1.2-1.5 
milyona yakın... Yaşam alanları ellerinden 
alınan, daha doğrusu insanlar tarafından 
gasp edilen; doğaya, toprağa hasret 
bırakılan ve hatta açlığa mahkûm edilen 
sokak hayvanlarının her gün yüzlercesi 
hastalık, besinsizlik ya da trafik kazası 
nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Otoyol 
kenarları çiçek yerine sokak hayvanlarının 
cansız bedenleri ile doluyor. Dünyanın 
hiçbir gelişmiş ülkesinde göremeyeceğimiz 
bu kötü manzaraya karşı kör bir vicdan ile 
yaşamamak için bir şeyler yapılmalı?

BAKIM DEĞİL, KESİM MERKEZİ!

İşte, 2009 yılında Kadıköy, Ümraniye, 
Sancaktepe ve Üsküdar’dan ayrılan 17 
mahalleden oluşan Ataşehir Belediyesi 
tam da böyle düşünüyor ki dokuz senedir 
sokak hayvanları için tam teşekküllü bir 
geçici bakımevi yapmak uğruna mücadele 
ediyor. Evet, yanlış anlamadınız, mücadele 

ediyor. Kime karşı mı? Gelin şimdi 

sürece, yaşananlara ve uygulamaya hep 
birlikte kısaca bir göz atalım. 

Belediyenin kurulduğu ilk günlerde 
kendilerinden çok sokak hayvanlarını 
düşünen Ataşehirliler, kuruma onlarca 
telefon yağdırdı hasta ve yaralı sokak 
hayvanları için. Kurulan ekipler, her cana 
koşuyor, merhem olmaya çalışıyordu, fakat 
bir süre sonra yetersiz kalmaya başladılar.

 Tam da bu aşamada, 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’nun “Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı ve Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü, çevrede bulunan 
sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için 
belediyelere bedelsiz ve karşılıksız yer 
temin eder” maddesi gereğince 17.11.2009 
tarihinde İstanbul Valiliği 
aracılığıyla Çevre 
ve Orman 
Müdürlüğü’ne 
geçici 
bakımevi 



yapabilmek için yer tahsisi hususunda 
başvuru yapıldı, ama bir netice elde 
edilemedi. 

Ataşehir Belediyesi’nin pes etmeyeceği 
aşikârdı, ama beklemekle de olacak 
gibi değildi. Bu sefer de Ferhatpaşa 
Mahallesi’nde bulunan 52,441,49 
metrekarelik alanın sokak hayvanları için 
geçici bakımevi yapılmak üzere tahsisi 
konusunda başvuru yaptı. Bu sefer de 
“alan çok büyük” denildi, kentsel hizmet 
alanı olan 17 dönümlük kısmın geçici 
bakımevi için yeterli olacağı belirtildi.

Ataşehir Belediyesi’ne kent merkezi 
olduğu gerekçesi ile verilmesi uygun 
görülmeyen bu alan, ilgili bakanlıkça İBB’ye 
tahsis edildi. Hem 
de ne olarak 
dersiniz? 
Kurban satış 
ve kesim alanı 
olarak. Sokak 
hayvanları için 
fazla görülen 52 
dönümlük alanın 
tümü, hayvan 
satışı ve kesimi için 
bedelsiz olarak İBB’ye verildi. 

BİR ENGEL DAHA

Ataşehir Belediye Encümeni 
kararı kabul etmedi ve alanı 
kamulaştırmak için satın alma 
kararı verdi. Bu arada Kadıköy 
Belediyesi ile Ataşehir sınırları 
içerinde bulunan, Kadıköy’e ait, 
40-50 köpek, 25-30 kedi kapasiteli 
geçici bakımevini kullanmak üzere 
bir protokol imzaladı. 2010 yılından 
beri başka alternatif olmadığı için 
kullanılan bu 
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alanda kısırlaştırma, aşılama, iç-dış parazit 
uygulamaları hariç, günde ortalama 20 
tane hasta ve yaralı kedi, köpek tedavi için 
getiriliyor, ama yetersiz kalıyor.

Bu durumu kabullenemeyen belediye 
“bir çıkar yol olmalı” dedi ve 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 
kendisine tahsis edilmesi gereken alanın 
peşini bırakmadı. İstanbul Defterdarlığı 
Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi 
Başkanlığı’na dava açtı ve 16.07.2013 
tarihinde sonuçlanan davada Ferhatpaşa 
Mahallesi’nde bulunan 17 dönümlük alan 
sokak hayvanları için rehabilitasyon 
merkezi yapılması amacıyla kamulaştırıldı. 
Kanun gereği sokak hayvanları için 

bedelsiz verilmesi gereken alan için 
artık başka 

bir aksilik yaşamamak adına, 17109,48 
metrekarelik arazi belediye tarafından 
20.531,376 TL karşılığında satın alındı.

Bu saatten sonra ne olsa beğenirsiniz? 
Artık kroki çizim, plan yapım aşamasına 
gelmişken söz konusu alan Konut 
İdaresince Gecekondu Önleme Bölgesi 
olarak ilan edildi. 13.01.2017 tarihinde Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı da 
tahsisin uygun olmayacağını bildirerek,  
İBB’nin Pendik İlçesi, Tepeören Mevkii’nde 
yer alan geçici bakımevinin belediye 
tarafından kullanılma uygundur, kararını 
verdi.

Belirtilen bölge ile Ataşehir arası 
kaç km dersiniz? 35… Bölgedeki geçici 
bakımevinde kediler için bir alan var mı? 
Yok. Hasta ve yaralı köpeklerin tedavisi için 
uygun mu? Değil. Peki, hasta ve yaralı kedi 
ve köpekler ölüme mi terk edilsin? Hayır. 

Kimi Ataşehirliler bu gelişmelerden 
haberdar, kimi engellerin farkında 

bile olmadan 
belki 

belediyeyi suçluyor! 
Oysa aslolan Ataşehir 
belediyesi vicdanların 
kör, kulakların sağır olmaması 
için çabalıyor.  Her can yaşam 
hakkına eşit oranda sahipse, 

hak gaspı yapılmasın istiyor ve 
Ataşehir’e geçici bakımevi 

kurmak arzusundan 
vazgeçmiyor. A



DÜZENSİZ DÜNYA
Soğuk Savaş’ın sona erdiği 

günlerde, Eylül 1990’da ABD 
Başkanı George H. W. Bush iyimser 

bir tonda “yeni dünya düzeninden” 
bahsediyordu. Aradan 25 yıldan fazla 
bir zaman geçtiği halde yeni bir dünya 
düzeni ortaya çıkmadığı gibi birçok bölge 
ve uluslararası ilişki alanı “yeni dünya 
düzensizliğini” gösteriyor. 

Bu değerlendirme Amerikalı 
ünlü diplomat ve “A World In 
Disarray=Düzensiz Bir Dünya” yazarı 
Richard N. Haass’a ait.

Haass’a göre;
Terörizm,
Nükleer silahların yaygınlaşması,
Küresel ısınma,
Siber saldırılar,
Yeniden ortaya çıkan büyük güçler 

arası rekabet,
Kaotik Orta Doğu,
Çin’in yükselişi ve Kuzey Kore’nin 

pervasızlığı ile tehdit altına giren Asya,
Avrupa’daki ekonomik durgunluk ve 

siyasi karışıklık,

Günümüz dünyasını tehdit eden 
sorunların başında geliyor.

1989 yılında Berlin Duvarı yıkıldığı 
zaman o duvarın altında kalan sadece 
1945 yılından beri süregelen Soğuk 
Savaş olmadı, aynı zamanda 1648’den 
beri süregelen devletlerarası ilişkiler 
düzeni de ciddi yaralar aldı. Avrupa’daki 
Otuz Yıl Savaşları sonunda imzalanan 
Westphalia Barış Antlaşması her ulus 
devletin kendi sınırları içinde ve kendi 
halkı üzerinde mutlak egemenliğini, 
sınırların dokunulmazlığını, devletlerin 
küçük-büyük ayrımı olmaksızın eşitliğini, 
hiç bir devletin bir başkasının içişlerine 
karışmamasını öngörüyordu. 

Ancak küreselleşme, insan hakları ve 
demokrasinin öne çıkması bu düzeni 
sürdürülemez hale getirdi. Afganistan’da 
üstlenen bir terörist örgüt ABD’de 
saldırı gerçekleştirip üç binden fazla 
insanı katledebildi. Saddam Kuveyt’e 
saldırarak, Rusya Ukrayna’nın bir 
kısım toprağını ilhak ederek sınırları da 
egemenliği de tanımadıklarını gösterdi. 
Kuzey Kore’nin geliştirdiği nükleer 
başlıklı balistik füzeler Japonya ve ABD 
topraklarını vurabiliyor. Zika ve Ebola 

salgınları sınır tanımadı. Rusya’nın 
siber saldırı yoluyla ABD seçimlerine 
müdahalesi, küresel iklim değisikliğinin 
yarattığı afetlerin sınırlar ötesi niteliği 
ortada.

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi 
ulus devlet üstü kurumların ortaya 
çıkması ve gelişmesi, küresel ekonomik 
entegrasyon sonucunda sermaye ve 
işgücünün serbest dolaşımı, bilişim 
teknolojisindeki gelişmeler sonucunda 
bilgiye, habere ulaşmada ve iletişimde 
sınırlar bir bakıma ortadan kalktı.

Nihayetinde herhangi bir ulus 
devletteki sorunların diğer ülkeleri de 
etkilediği tartışılmaz şekilde ortaya çıktı. 
Son olarak Afganistan, Pakistan, Irak, 
Suriye, Somali, Libya ve diğer Kuzey-Orta 
Afrika ülkelerinden Avrupa’ya kitlesel 
sığınmalar bu etkinin ne kadar ciddi 
sorunlara yol açabileceğini gösterdi.

İşin ekonomik boyutu çok da farklı 
değil. Çin gibi büyük bir ülkedeki inşaat 
sektörünün büyümesi bütün dünyada 
inşaat demiri ve bakır fiyatlarının 
yükselmesine yol açabiliyor. Bir ülke 
veya bölgedeki finansal kriz diğer ülke ve 
bölgeleri olumsuz etkileyebiliyor.

SEZAİ ARLI



Esasen günümüzün entegre 
dünyasında güvenlik, ekonomi, siyaset, 
küresel iklim degişikliği gibi bir dizi konu 
içiçe geçmiş ve biri diğerini mutlaka 
etkileyen durumda.

YENİ SOĞUK SAVAŞA DOĞRU

Günümüz dünyasının küresel büyük 
güçleri ABD, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği. 
Bunlara ilaveten İran, Türkiye, Brezilya, 
Suudi Arabistan, İsrail, Hindistan gibi 
bölgesel güçler var.

ABD’deki ekonomik durgunluk, borç 
yükü, işsizlik, Irak-Afganistan-Suriye 
gibi ülkelerde yürütülen “terörle 
mücadelenin” ağır insani ve mali 
faturası Trump’ın başkan seçilmesine 
ve ekonomide korumacı, ABD’ye kitlesel 
göçü durdurma, dış politikada ABD’nin 
çıkarlarını öne çıkaran nispeten agresif 
politikaya yol açtı. ABD’nin bu politika 
değisikliği uluslararası arenada bir tür 
yeni Soğuk Savaşa yol açıyor. ABD’nin 
Çin ve Rusya ile gerilen ilişkileri, İran, 
Kuzey Kore gibi ülkelerle restleşmeleri 
önümüzdeki yıllarda yeni gerginliklere, 
çatışmalara yol açabilir.

Putin döneminde ekonomik ve askeri 
anlamda güçlenen ve yayılmacı bir dış 
politikayı benimseyen Rusya’nın Baltık 
ülkelerini tehdit etmesi, Ukrayna’nın bir 
kısım toprağını ilhak etmesi, Orta Doğu 
ve Afrika’da yeni bir süper güç olarak rol 
oynamaya başlaması yeni Soğuk Savaşın 
ikinci ayağını oluşturuyor.

Çin’in yükselen yeni bir süper güç 
olarak Güney Çin Denizindeki agresif 
askeri faaliyetleri, Kuzey Kore’ye desteği, 
Japonya, Tayvan, Avustralya gibi ülkeleri 
tehdit altında tutması yeni Soğuk 
Savaşın üçüncü ayağını oluşturuyor.

Avrupa Birliği gerek İngiltere’nin 
ayrılması, gerekse yaşadığı ekonomik 
durgunluk ve göç dalgası nedeniyle 
küresel anlamda şimdilik çok da etkili bir 
güç olarak görünmüyor.

Öte yandan İran’in Irak, Suriye, 
Afganistan, Pakistan, Lübnan, Yemen, 
Bahreyn, Suudi Arabistan ve Filistin’deki 
gizli-açık askeri-siyasi faaliyetleri 
Orta Doğu’daki kaotik ortamın başlıca 
unsurlarından birini oluşturuyor.

Türkiye’nin son yıllarda Irak, Katar, 
Sudan, Somali gibi ülkelerde askeri 
üs kurma, Suriye’ye askeri müdahale 

gibi faaliyetleri var. İsrail’in, Suudi 
Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap 
Emirlikleri ile birlikte İran’ın bölgedeki 
etkisini zayıflatma, nükleer silah 
üretmesini engelleme çabaları Orta 
Doğu’daki gerginliğin bir başka ayağını  
oluşturuyor.

Son olarak ekonomik ve askeri 
anlamda güçlenen Hindistan’ın gerek 
ABD, gerekse İsrail ile yakınlaştığına, 
ABD’nin geleneksel müttefiği Pakistan 
ile ilişkilerinin soğuduğuna tanıklık 
ediyoruz.

KÜRESEL EKONOMİNİN SONU MU?

Başını ABD’nin çektiği korumacı 
ekonomik politikanın yaygınlaşma 
ihtimali gündemde diyebiliriz. Rusya, 
İran ve Kuzey Kore’ye uygulanan 
yaptırımları başka yaptırımlar izleyebilir. 
Esasen yukarda özetlemeye çalıştıgımız 
siyasi-askeri tablonun küresel ekonomiyi 
olumsuz etkilememesi mümkün değil. 
Bundan da en çok ekonomisi zayıf 
ülkelerin zarar görebilir ve uzun vadede 
küresel ekonomik durgunluk ve krizler 
gündeme gelebilir.

1990’larda neredeyse bütün dünya liderleri “yeni dünya düzeni”nden söz ediyordu. Bu düzende sermaye 
batıdan doğuya, doğudan batıya akıyor, yani küreselleşiyordu. Sermaye istediğini aldı elbette, ama geriye 
“yeni dünya düzensizliği”, yani nükleer silahların yaygınlaşması, küresel ısınma, terör ve savaşlar kaldı. 
İşte dünyanın düzensiz halinin yarattığı sorulardan biri: Yeni bir Soğuk Savaş’ın içine mi giriyoruz?

A



İnsanoğlunun yıllardır hayaliydi, filmlere, 
kitaplara, dizilere konu oldu: Mars’a 
gitmek! Ve bu hayal için çok büyük 

bir adım atıldı. SpaceX’in kurucusu olan 
milyardar iş adamı Elon Musk’a ait olan 
Falcon Heavy füzesi, Florida eyaletindeki 
Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. 
Bilim adamları, mühendisler, girişimciler, 
devletler ve daha birçok insan için 21. 
yüzyılın en büyük uzay adımlarından 
biri olarak görülen bu gelişmeye gelin 
yakından bakalım:

Falcon Heavy, 45 yıl önce NASA 
tarafından astronotları aya taşıyan 
Satürn 5 roketlerinden sonra fırlatılan en 
güçlü roket olma özelliği taşıyor. Ayrıca 
roketin kargo bölümünde Elon Musk’ın 

ilk jenerasyon kırmızı Tesla Roadster 
otomobili de yolculuğa katılıyor.

Şirketin Ay’a turist götürme ve Mars’a 
yerleşme planları için kilit rol üstlenen 
Falcon Heavy, 2011 yılından beri üzerinde 
çalışılan, zaman zaman başarısızlıklarla 
karşılaşılsa da bu test uçuşu ile büyük 
umutların doğmasına yol açan bir uzay 
aracı. Peki bu çılgın projenin sahibi SpaceX 
nasıl diğer uzay araştırma şirketlerine 
kıyasla, kendini bir adım öne taşıyan bu 
önemli adımı attı? Bakalım:

Roketler üç bölümden meydana 
geliyor. İticiler, yakıt gövdesi ve kabin. 
Roketin baş kısmında kargo bulunuyor 
ve planlanan konuma gitmesi için uzaya 
fırlatılıyor. Ancak iticiler ve yakıt gövdesi 
belirli rotasyondan sonra geri dönmemek 
üzere kullanılıyor. SpaceX ise burada 
devreye giriyor ve bir kez kullanılan 

motor aksanları ve gövdesinin görevlerini 
tamamladıktan sonra Dünya’ya dönüp, 
başka projeler için kullanılabilmesini 
sağlıyor. Bünyesinde 27 tane Merlin 1D 
motoru taşıyan Heavy, üç tane daha 
önce de kullanılmış Falcon 9’u bir araya 
getiriyor. Kalkışta tam 5 milyon pound  
itme kuvvetiyle şu an üretilen en güçlü 
roket olma sıfatını taşıyor.

İlk test atışı ile iki Falcon 9’u Kennedy 
Uzay Merkezi’ne dik olarak indirmeyi 
başarırken, üçüncü Falcon 9‘un otonom 
deniz platformuna indirme işlemi başarısız 
oldu. Hatanın sebebi de Musk’ın kişisel 
Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile 
açıklandı. İniş sırasında çalışması gereken 
üç iticiden sadece birinin aktif olması 
nedeniyle iki motoru yeniden ateşlemek 
için yeterli yakıt sıvısı kalmadığı belirtildi. 
Ancak ana rokette halen yanmamış 

AYBALA ÇAKIR*

İnsanoğlu yıllardır süren hayali 
olan Mars’a gidiş için önemli bir 

adım attı. California’dan yola 
çıkan işadamı Elon Musk’a 

ait Falcon Heavy füzesi 
uzayın yolunu tuttu. 

Füze, yine Musk’a ait 
olan Tesla model bir 

otomobili de uzay 
boşluğuna bıraktı.

Kırmızı 
gezegen için
kırmızı araba
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FACEBOOK’TAN ATILIM

Sosyal ağındaki kimlikleri 
saptamak ve kulanıcıları korumak 
için harekete geçen Facebook, 
kullanıcıların kimliklerini akıllı 
telefon kameralarıyla doğrulama 
sistemi olan Confirm’ü bünyesine 
kattı.

GOOGLE 700 BİN 
UYGULAMAYI SİLDİ

Google, uygulama mağazasını 
kötü niyetli uygulamalardan 
arındırmak için 2017’de Play 
Store’dan, 700.000’den fazla 
uygulamayı sildi.

SAMSUNG GALAXY 
S9 VE S9 PLUS

Güney Koreli teknoloji devi 
Samsung düzelediği etkinlikte, S9 
Ve S9 Plus telefonlarının teknik 
özelliklerinden tasarımına kadar 
detayları paylaştı.

AKILLI ROBOT BALIK

Fırat Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 
Bölümündeki 7 öğretim elemanı, 
TUBİTAK projesi kapsamında 
biyomimetik akıllı robot balık 
geliştirdi.

PİL TEKNOLOJİSİ

İTÜ, elektrikli araçların yolda 
kalmasının önüne geçecek 
ve pillerin şarj ömrünün 
hatasız hesaplanabileceği “pil 
teknolojisinin” çalışmalarını 
tamamladı.

YİĞİT CAN YILMAZ

Apple’ın bazı uygulamalarındaki 
güvenlik açığını tespit eden 16 
yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can 
Yılmaz, firmanın onur listesinden 
sonra teşekkür listesine de girdi.

KISA KISA...
halde bir miktar yakıt bulunuyor ve bu 
da onu potansiyel bir bomba haline 
getirebiliyordu. Bu yüzden kimseyi ve 
hiçbir şeyi riske atmamak için roket, askeri 
bir roket vasıtasıyla yok edildi. Heavy ise 
içindeki kırmızı Tesla Roadster otomobili 
uzay boşluğuna bırakarak kendi üzerine 
düşen görevi başarıyla yerine getirdi.

YENİ BİR UZAY YARIŞI

İlkleri ve başarılarıyla oldukça heyecan 
yaşatan Falcon Heavy yine de Mars’a 
doğru 11 bin km/s hız ile giden Roadster 
ve sürücüsü olan ve yine SpaceX üretimi 
uzay kıyafetini giymiş bir manken olan 
Starman’in gölgesinde kaldı. Bunun da 
insanoğlunun en başarılı ticari reklam 
çalışmalarından biri olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Ayrıca aracın içine “Made 
on Earth by Humans” (İnsanlar tarafından 
dünyada yapıldı) notu düşüldü. Otomobilin 
torpido gözüne İngiliz bilim kurgu yazarı  
Douglas Adams’ın “The Hitchhikar’s 
Guide to the Galaxy” (Otostopçunun 
Galaksi Rehberi) adlı kitabı yerleştirilirken,  
radyosunda da David Bowie’nin “Space 
Oddity” şarkısı çalıyordu.

Aracın şu anki akıbetine baktığımızda 
ise biraz planlanın dışına çıkıldığını 
söylemek yanlış olmaz. Mars’a ulaşması 
beklenen Tesla, gerekenden biraz daha 
fazla ateşlenmesi sonucunda Mars ve 
Jüpiter’in arasında kalan asteroid kuşağına 
doğru yol alacağı hesaplandı. Yine Musk’ın 
yaptığı açıklamalarda Tesla’nın uzay 
boşluğunda ilerlediği ve herhangi bir 
uzay cismine çarpmasının beklenmediği 
söylendi. Uzay ve bilim meraklıları için bu 
girişimin yapılması ve otomobilin sorunsuz 
şekilde uzaya fırlatılması bile yeterince 
büyük bir olay ve birçok uzay teknolojisi 
girişimleri için dönüm noktası. Tarihi 
başarının ardından Musk’a “bu süreçte 
ne öğrendiniz” sorusu yöneltildi, yanıtı 
kısaydı: “Çılgın şeyler gerçek olabiliyor.” 

Peki şimdi ne olacak? Önümüzdeki 
zaman diliminde iki farklı test daha 

yapılacak. Bu test ile fark edilen hataların 
düzeltilmesi planlanmakta.

Tüm dünyayı heyecanlandıran bu 
adımlar ebette yeni gelişmelere gebe… 
Bunu da yine en iyi Musk ifade ediyor: 
“Yeni bir uzay yarışı istiyoruz, uzay 
yarışları heyecan vericidir. Bence diğer 
şirketler ve ülkeler, ‘hey, ticari bir şirket 
olan SpaceX, bunu yapabiliyorsa ve 
Falcon Heavy’nin tüm masrafları sadece 
fonlarla karşılandıysa biz de yapabiliriz’ 
diyeceklerini düşünüyorum.”

*Pamukkale Üniversitesi Mekatronik 
Mühendisliği, 4. sınıf öğrencisi

Elon Mask 
bu süreç 
için “çılgın 
şeyler 
gerçek 
olabiliyor” 
diyor.

A
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Spor dünyasındaki rekabet, başarı ve başarısızlık hikâyeleri sık sık yönetmenlere ilham kaynağı 
olmuştur. Belki sinemanın ve kitlesel spor müsabakalarının dünya çapındaki popülaritesinin artmasının 
eş zamanlı olmasından dolayı iki alan arasında sanılandan çok daha köklü ve sıkı bir iletişim söz konusu. 
Biz de sinema tarihi boyunca beyaz perdeye aktarılan en iyi 10 spor konulu filmi sizin için derledik.

BEYAZ PERDENİN 
SPOR AŞKI

KAZANMA HIRSI / 

ANY GIVEN SUNDAY / 1999

Al Paçino’nun emekliliği yaklaşmış, eski 

kafalı bulunan, ama kazanma tutkusunu hala 

kaybetmemiş bir Amerikan futbolu koçuna 

hayat verdiği filmde şöhretlerle dolu, ama hırsını 

kaybetmiş bir takımın yeniden kazanmaya 

programlanmasını izliyoruz. Al Paçino’nun final 

maçı öncesi takıma yaptığı konuşmanın sinema 

tarihinin en iyi tiradları arasında gösterildiği 

filmin yönetmeni ise Oliver Stone.

MAVİ GÜN
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KIZGIN BOĞA / 
RAGING BULL / 
1980

“Boks hakkında hiç 
bir şey bilmiyordum.” 
Kızgın Boğa filminin 
yönetmeni Martin 
Scorsese boksla 
olan ilgisini böyle 
tanımlıyordu. Ancak 
bu durum tüm 
zamanların en vahşi 
ve gerçekçi boks 
sahnelerini çekmesine 
engel değildi. Robert 
De Niro’nun oynadığı 
Jake La Motta 
karakteri, düşenin 
bir daha yerden 
kalkamadığı boks 
dünyasında sonuna 
kadar tutunmak için 
gösterdiği azimle 
pek çoklarına ilham 
vermişti.

BASKETBOL HAYALLERİ / 
HOOP DREAMS / 1994

Yönetmen Steve James’in gerçek zamanlı 
filmi iki lise basketbol oyuncusunun 
hikâyesini gerçek zamanlı görüntülerle 
izleyiciye aktarıyor. William Gates ve 
Arthur Agee, alt - orta sınıfa mensup iki 
siyahi genç olarak kurtuluşu basketbolda 
aramaktadır. Ancak gerçek hayat filmlere 
benzemez. Her ikisinin de hayalleri 
hayatın zorlukları ve belki de yeterince iyi 
olmamalarından, yerini gerçekçi beklenti 
ve umutlara bırakır.

HAYATIMIN ÇALIMI BECKHAM / 
BEND IT LIKE BECKHAM / 2002

Ailesinin gelenekleri ve yeni dünya alışkanlıkları arasında sıkışan bir 
kadın futbol oyuncusu olan Jess Bjarma’nın en büyük hayali ülkesi 
Hindistan’ın kadın futbol takımında yer almaktır. Birinci kuşak Hintli 
göçmen bir ailenin çocuğu olan Jess’in idolü ise İngiliz futbolcu David 
Beckham’dır. Film kadın bir futbolcu üzerinde hem cinsel hem de etnik 
kimlik bunalımlarını sinemaya aktarmayı başarıyla gerçekleştiriyor.
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GÜREŞÇİ / THE WRESTLER / 2008

En büyük hayranları için bile kurmaca bir bale gösterisinden 
biraz daha rekabetçi bir gösteri disiplini olan Amerikan 
güreşinin özünde yer alan trajediyi gözler önüne seren bir 
film Güreşçi. Micky Rourke’un hayat verdiği, artık zamanı 
dolan ve yaşlanmış güreşçi, kariyerinin sönmesi ile ailesinin 
dağılması ekseninde yarattığı problemleri çözmeye çalışırken, 
hayatını riske atarak yeniden ringe dönmeye karar verir.

ZAFERE KAÇIŞ / ESCAPE TO VICTORY / 1981

İkinci Dünya Savaşı sırasında esir kampında yer alan 
futbolculara, Nazilerden oluşan takımla maç teklif edilir. Bu 
onlar için bir kaçış fırsatıdır. Pele, Bobby Moore gibi büyük futbol 
yıldızlarının yanında Sylvester Stallone’un da rol aldığı film, esir 
halka biraz olsun umut verebilme ile kaçış şansı arasında karar 
vermek zorunda olan bir takımın hikâyesini anlatıyor.

ATEŞ ARABALARI / CHARIOTS OF FIRE / 1981 

Yönetmen Hugh Hudson’ın Oscar kazanan filmi, 1924 Paris 
Olimpiyatları’nda mücadele eden biri Hristiyan, biri Yahudi 
iki İngiliz atletin hikâyesine odaklanıyor. 1 Dünya Savaşı’nın 
hemen ertesinde, 2.’sinin ise arifesinde Avrupa’daki atmosfer 
içinde kazan-kaybet hikâyesindense iki sporcunun arasındaki 
iletişimi konu ediniyor. 
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SONSUZ YAZ / 
ENDLESS 
SUMMER / 1966

Kaliforniya’daki sörf 
tutkunu gençlerin 
yaşamından 
kesitler sunan film, 
sörf tahtası satın 
alarak Los Angeles 
sahillerinin yolunu 
tutan gençlere 
odaklanıyor. Yaz 
boyunca uygun 
dalga arayarak plajı 
turlayan ve “dalga 
kovalayanlar” olarak 
adlandırılan gençlerin 
hikâyesi tutku 
ile sörf etrafında 
gelişen kültürün 
bir yansımasını     
sunuyor. 

BEYAZLAR ZIPLAYAMAZ / 
WHITE MEN CAN’T JUMP / 1992

Film, özünde bir sokak sporu olan 
basketboldaki “streetball” turnuvalarında 
başarıyla ulaşmak için gönülsüzce ikili 
olan biri siyah biri beyaz iki basketbol 
tutkusu üzerine kurulu. Komedi ile dramı 
buluşturan filmde iki basketbol aşığı 
aynı zamanda hayatın sorumluluklarını 
üstlenmekle meşgulken en büyük 
tutkularını da devam ettirmeye uğraşıyor.

KAZANMA ARZUSU / 
HOOSIERS / 1986

Her şeyi doğru yapmak, Davut Golyat’ı 
yenmesi için yeterli mi? Çok da yetenekli 
olmayan gençlerden kurulu bir lise 
basketbol takımı, basketbol dehası ama 
alkol problemleri yüzünden dışlanmış 
bir koç etrafında toplanarak hayatlarının 
basketbolunu oynar. ABD’nin basketbol 
delisi eyaleti Indiana’da geçen film, 
sadece temel doğrular üzerine çalışarak 
doğal yeteneğin karşısında zafere 
ulaşma çabasını anlatıyor.



Öncelikle aksesuarlardan başlayalım; 
her ne kadar güneş gözleri rahatsız 
edecek boyutta olmasa da güneş 

gözlükleri bazı insanlar için saat gibidir, 
vazgeçilmez bir aksesuardır, zamansızdır. 
O halde bu sezon en çok hangi modelleri 
görüyoruz ve göreceğizden bahsedelim. 

60 ATAŞEHİR EKSPRES Sayı: 21 Tarih: 25 Şubat-25 Mart 2018

GÖZLÜK, SNEAKER
VE DİĞERLERİ...

ALAZ CEREN GÖNÜLLÜ

2018 son hız devam 
ederken sezon arası 

hit parçalardan 
bahsedelim istedik. 
Geçen sezondan bu 

sezona uzanan parçalar, 
önümüzdeki günlerde 

görmeyi beklediklerimizi 
ve görmesek de olur 

dediklerimizi aşağıda 
sizin için listeledik.

Kedi gözü modeli olarak geçen uçları 

uzun ve sivri gözlükler herkesin 

zevkine hitap edecek standart bir 

model değil, fakat yüz şekliniz bu 

gözlükleri için uygunsa kesinlikle cool 

bir görüntü sağlayacağını garanti 

edebiliriz.

Retro olarak da bulabileceğiniz bu 
gözlükleri eğer internetten sipariş 
edecekseniz öncesinde bir benzerini 
deneyip görmekte fayda var. Kedi gözü 

dışında, köşeli ve ince güneş gözlükleri 
sıkça karşımıza çıkan bir diğer model 
olacak. Bu gözlükler oldukça ince olduğu 
için gözlerinizi güneşten koruma amacına 
tam anlamıyla hizmet etmese de kesinlikle 
2018’in hit parçalarından!

2017 ile birlikte dirilip hayatımıza 
yeniden giren kaba, iri, aslında bir o 
kadar da estetik olmayan fakat göre 
göre alışıp sevdiğimiz sneakerlar. Nike 



Airmax’ın 97 OG, Balenciaga’nın Triple S ve 
Chanel’in de spor ayakkabı kategorisinde 
görebileceğiniz bu ayakkabılara aşina 
olduğunuza eminiz. Ayağı olduğundan 
birkaç numara daha büyük göstermesi 
muhtemel olan bu ayakkabıların seveni 
kadar sevmeyeni olması doğal, fakat 
spor ayakkabılar son senelerde günlük 
hayatımıza, hatta iş hayatımıza kadar sızıp 
kombinlerin vazgeçilmez parçası oldu. Eğer 
spor ayakkabısız yaşayamayanlardansanız 
bütçenizi sarsmadan siz de bu 
modellerden birini edinip ömrünüzün 
sonuna kadar giyebilirsiniz.

Dış giyime de biraz kayacak olursak 
her parçaya uyarlanabilecek ilginç bir 
trendten söz etmek istiyoruz; şeffaflık. 
Yeni sezonla birlikte yavaş yavaş fast 
fashion markalarında da görmeye 
başladığımız, tamamen içi gösteren 
şeffaf plastik yağmurluklar, trençkotlar 
ve hatta çantalar. Aslında kullanımı 
kolay bu madde asla su geçirmeyeceği 
gibi lekelenmeyeceği için de uzun 
ömürlü olabilir, fakat modası geçtikten 
sonra tutmak isteyeceğiniz bir parça 
olacağından emin değiliz. Büyük yatırımlar 
yapmadan sezonluk değerlendirmek için 
görünümünüze değişiklik katabilir.

Giyimden devam edecek olursak… 
Pantolonda, etekte, cekette bile karşımıza 
çıkan ekose deseni için kesinlikle 2018’in 
deseni diyebiliriz. İş hayatının sıkıcı ve 
tekdüze renklerinden sıkıldıysanız her renge 
uyarlanmış olan ekose pantolonları botlar 
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ve spor ayakkabılarla birleştirebilirsiniz. 
Çünkü bu sezonun en çok tercih edilen 
ve gözlerimizi de sevindiren bu akımı bir 
süre daha devam edecek gibi görünüyor. 
Eğer sade giyinen insanlardansanız, tek 
renk mantolarınıza bir de ekoseli bir model 
katarak daha renkli ve göze hitap eden bir 
kombin yaratabilirsiniz. 

Bu kesimle birlikte Léon’daki Natalie Portman’a benzemeyi çok isteriz, fakat çikolata fabrikası olan Willy Wonka’ya benzememek için kestirmeden önce mutlaka denemeniz naçizane tavsiyemizdir.

Instagram hesaplarını ele geçiren saç 
modası “Bob” olarak bilinen kısa boy saçın 
daha cesur, daha kısa olan hali. Kısa bob 
diye de karşımıza çıkan ve çene hizalarında 
biten küt saç modeli size kesinlikle 
çok modern ve duru bir hava verecek. 
2018’le birlikte gelen bu saç modasını 
çok sevdiğimizi söylemeliyiz. Fırsattan 
istifade saçlarınıza sağlık kürü yapmış 
da olacaksınız. Bu kısa modele kahkül 
ilave etmek de tarzınızı biraz da sınırlara 
taşıyacaktır.

Özellikle aile büyüklerinde görmeye 

alışık olduğumuz sarılı kahverengili 

ekoselerin demode olduklarını 

düşünmeyiz deriz, ne de olsa 

vintage dediğimiz bizden sadece iki 

jenerasyon uzakta.

Sıra geldi saça! Kendinizde yapacağınız 
büyük değişikliklerden biridir saçınızla 
oynamak. Bu sezonda yavaş yavaş tüm 



“Sır perdesi kalkıyor, gerçekler 
ortaya çıkıyor. Geri sayım 
başlasın!” diyerek finalini duyuran 
Fi, ikinci sezon ismiyle Çi, bu ay 
bitiyor. Diziyi izlemeyen kaldı 
mı? Kaldıysa iki sezonluk yerli ve 
kaliteli dizi keyfi bu kişileri bekliyor. 
Netflix’ten La Mante, polisiye 
düşkünlerince çok tutuluyor. 
Sevilen yerli televizyon dizisi Ufak 
Tefek Cinayetler’de ise senaryoyu 
yürüten yüzleşme yaşandı, 
bitti. Ancak asıl sorunun cevabı 
verilmedi, bakalım pencereden 
düşen veya atılan kim olacak?
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TV VE İNTERNET

Azra Kohen’in romanından uyarlanan, 
yönetmen koltuğunda Mert Baykal’ın 

oturduğu Fi, bu ay final yapıyor. İnternet 
dizisi olmakla beraber, en az bir tv dizisi 
kadar izleyici toplayan ve ilgi çeken bu 
yapım kendini şimdiden en iyi yerli diziler 
listesine yazdırdı. Gerek sinematografi, 
gerek oyunculuklar, gerekse hikâye 
açısından alışagelmiş dizilere fark atarak 
dünya standardında bir yapım olarak 
karşımıza geldi.

Dizi, her ne kadar aşk ekseninde başlasa 
da, baş karakterin dünyasındaki esrar 
perdesi, ana motif oldu. Can Manay’ın 
geçmişindeki gizem izleyiciyi baştan sona 
dek sürükledi. Gizem-gerilim türünde 
yapımlara daha önce neredeyse hiç yer 
verilmemiş olan ülkem için, bu dizinin 
başarısı umarım yapımcılarda ufuk açar. 
Şimdi gelelim eleştirilere...

 Dizinin Azra Kohen’in isteği üzerine 
biteceği, 7. bölümün yayınlanması sırasında 
medyaya yansıdı. Muhtemelen ekip haberi 
bizden daha önce almıştır, ama 8. bölüme 
bakınca bu haber çok da önceden alınmış 
gibi durmuyor. Tabii bu benim hüsnü 

kuruntum da olabilir, ama 8. bölümde 
bir “aceleye gelmişlik” var gibi. Veya 
bu sakil duruşun sebebi ekibin duruma 
küskünlüğü de olabilir. Bölüm konusunda 
benimle aynı noktalara takılan pek çok 
kişi var. Mesela, Duru o pencereden 
nasıl atladı ve bir şey olmadı? Mesafeyi 
biraz daha kısa göstermeleri gerekmiyor 
muydu? İkinci nokta ise, Can Manay’ın 
kaza ardından eliyle koymuş gibi bulduğu 

kutu... Diziyi henüz izlememiş olan varsa, 
daha fazla ayrıntıya girmemek iyi olur...  
Ancak on küsur bölüm bu kadar özene 
bezene çekilmiş ve “cheesy”lik ağına 
düşmemiş nadir bir yerli iş, aynı özeni 
finale kadar hak ediyordu. Yine de diziyi 
izlememiş olanlar için koca iki sezon 
hazırda duruyor, baharı beklerken vakit 
geçirmek isteyenler için son derece keyifli 
olabilir...

Yerli, dünya 
standartında 
bir diziydi: Fi

A
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Dizi, ilk bölümün ardından içerik 
açısından özgünlük tartışılmasıyla 

gündeme gelmişti. Sadece flash forward 
(geçmiş yerine gelecekten kesit) 
kullanmasıyla değil, nasıl kullanıldığıyla, 
hatta ana formatıyla Big Little Lies’a 
fazlasıyla benzemesi çokça dile getirildi... 
Gerçek o ki, dizi, Big Little Lies’ın 
soruşturma üzerinden giden şablonunu 
birebir alıyor, bu şablona yerleştirilen 
ana konu da (Lisede, baş karaktere, 
öğretmeniyle ilişkisi olduğuna dair iftira 
atılmış olması ve kız ile öğretmenin 
hayatının kararması) yakınen bildiğim 
üzere özgünlük açısından ayrıca şüpheli. 
Ancak hakkını yememek gerek ki, son 
bir iki yılın buram buram tükenmişlik 
sendromu kokan, buram buram 
vizyonsuzluk akan birbirinin taklidi dizileri 
arasından kolayca sıyrılıyor. Özgünlük 
tartışması bir kenara bırakıldığında,  
hikaye işleyişi, görüntü ve oyunculuk  
açısından muadillerine fark atıyor, kaliteli 
duruyor. Ayrıca jeneriği ve jenerik müziği 
de başarısından söz ettiriyor... 

Gelelim dizinin gidişatına... 
Dizinin bel kemiği, ana malzemesi 

geçmişin “iz”leri, yani lisedeki iftira ve 
bu yüzden kadının hayatının kararması 
demiştik. 

Diziyi izlerken hep bu kuvvetli 
drama malzemesini harcadıklarını 
düşünüyordum. Oya karakterine zaten 
her türlü intikam sebebi veren bu 
durum, kadınlar ona ne hinlik yaparsa 
yapsın Oya’nın hiçbir şekilde harekete 
geçmemesiyle basite indirgeniyor, 
gücünü kaybediyordu. Muhtemelen 

Övgüyle bahsedilen La Mante isimli 
Fransız yapım, tek sezon süren, 

tek sezonda sonuçlanan bir seri katil 
dizisi. Netflix üzerinden izlenebilecek bu 
yapım, sadece on bölümden oluşuyor. 
Baş karakter, annesi “peygamber devesi” 
namıyla ün salmış bir seri katilin oğlu. 
Üstelik bu kişi bir dedektif! Cinayet masası 
şefi dışında, karakterin annesinin aslında 
kim olduğunu kimse bilmez, eşi bile. Ancak 
peygamber devesinin cinayetlerini taklit 
eden bir seri katil ortaya çıkınca işler 
değişir... Katili bulmak için peygamber 
devesinden yardım isteyen cinayet masası 

şefi, tuhaf bir teklifle karşılaşır. Kadın ancak 
ekipte oğlu da olursa yardım edecektir. 
Böylelikle, o sırada başka bir operasyonda 
görev alan Damien, kopyacı katilin 
soruşturmasında çalışmak üzere cinayet 
masasına geçiş yapar. Damien her gün 
yeni bir cinayet işleyen katili bulma baskısı 
altındadır, bu süreçte annesinin kimliğini 
etrafından gizlemek daha da zorlaşmıştır. 
Sürprizli bir sonu olan dizi, finale kadar hız 
kesmiyor. Özellikle polisiye sevdalılarını 
sonuna dek merakla sürükleyecek bir dizi. 
Başına oturunca üçüncü güne kalmadan, 
bitiyor. Benden söylemesi...

Tek sezonluk Fransız polisiyesi

UFAK TEFEK 
CİNAYETLER

seyirciye verilmek istenen “onca kötülük 
arasında iyi kalan kadın” imajı olsa da 
aslında ana meseleyi zayıflatıyordu...  
Durumun, Oya’da intikam dürtüsüne 
sebep olamaması bir yana koz olarak 
da görülmüyor olması, bir yandan da 
gereksizce itinayla saklanması eğreti 
duruyordu. Sırrın saklanması, hikâye 
gidişatına yardımcı olan bir durum tabii. 

Seyircide mevzu ortaya saçıldığında 
büyük bir dalgaya sebep olacak hissiyatı 
veriyordu, nitekim sırrın açıklandığı 
bomba bölümün ardından gelen ilk 
bölüm bu vaatleri karşıladı. Pelin 
intihar kumpasıyla Taylan’ı tekrar ağına 
düşürdü, Serhan Merve’den boşanmak 
istediğini söyledi, Merve dağıldı, Oya’nın 
yüzü güldü... Ancak sonrasında dizinin 
hızındaki kesilme göz ardı edilecek gibi 
değil. Oya’ya atılan kazığın, Oya’nın bu 
nedenle anne olamayacak olmasının yine 

normalleştirildiği, Pelin karakterinin hiç yer 
almadığı, gidişattan kopuk, yaklaşık yarısı 
okulda çıkan yangınla izleyiciyi oyalayan 
bir bölümle karşılaştık. 

Bu durum da, internette gezen 
dedikoduları istemsiz olarak akla getirdi. 
Dedikodularda, kimi izleyicilerin Oya’nın 
Merve karakterinin eşi Serhan ile yaşadığı 
duygusallık yüzünden diziyi RTÜK’e 
şikâyet ettiği geçiyordu. Bu da akla bazı 
soruları getiriyor... Acaba ana malzeme, 
Serhan’la Merve’nin boşanmasını 
hızlandırmak üzere, hazırlıksız mı 
kullanıldı? Daha kötüsü, acaba bu 
malzemenin ardından hızı ayakta tutacak 
mevzu bulmada sorun mu yaşanıyor? 
Sonuçta,  flash forward ile verilen sahnede 
ne olduğunun cevaba kavuşmasına daha 
var. Bakalım bundan sonraki süreçte, 
finale doğru ne hızla ve nasıl ilerlenecek... 
İzleyip göreceğiz... A

A



KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ
Charles Perrault’nun eserinden 
uyarlanan “Kırmızı Başlıklı Kız”, 
klasik masalın kurgusunun 
zenginleştirilmesiyle sahneye 
uyarlandı. Eğitici olduğu kadar 
eğlenceli olan oyun, çocukların 
ilgisini her an dinamik tutan 
temposu, kurgusu, müzikleri 
ve diğer sürprizleriyle keyifle 
izlenecek… Yönetmenliğini 
Ünsal Sicilli’nin yaptığı çocuk 
tiyatrosunda Dilara Akan, Didem 
Alesoy, Mehmet Onur, Alper 
Yaman, Hüseyin Yıldırım rol alıyor. 
10 ve 11 Mart tarihlerinde iki 
gösterimle saat 12.30 ve 14.30’da 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 
Ataşehirli çocuklarla buluşuyor.

NİL KARAİBRAHİMGİL KONSERİ  Ülkemiz müziğinin en 
renkli, en farklı, en ilham verici karakteri Nil Karaibrahimgil, Vestel 
Gururla Yerli Konserleri kapsamında Atlantis Yapım iş birliği ile 21 
Mart saat 21.00’da Zorlu PSM Studio’da. 

AJANDA
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ÜÇ KIZ KARDEŞ  Anton Çehov’un ünlü klasiklerinden “Üç 
Kız Kardeş”, ödüllü Makedon yönetmen Aleksandar Popovski’nin 
yenilikçi rejisiyle Sven Jonke’nin çağdaş sahne tasarımını 
birleştiren, alışılmışın dışında kalıpları kıran bir yorum ile sahneye 
koyuluyor. Hayal Perdesi oyuncuları Elif Özge Özde, Selin İşcan 
ve Tuba Karabey’in rol aldığı oyun, 11 Mart Pazar günü kadınlara 
özel gösterimi ile Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde.
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AJANDA

AGAMEMNON=SÜPERMARKET
Dramatik oyun yazarı ve yönetmeni Rodrigo Garcia’nın 
“Agamemnon: Süpermarketten Döndüm ve Oğlumu Bi’ Temiz 
Dövdüm” isimli kışkırtıcı ve çarpıcı metin uyarlamasında, Vahit 
Sarıtaş tek kişilik performans sergiliyor. Modern insanın içinde 
bulunduğu tüketim çılgınlığı ve trajedisiyle karşı karşıya kalan 
bir babanın hikâyesini aktaran Agamemnon=Süpermarket 
oyunu her Perşembe 19.30’da İkincikat Stüdyo Sahne’de.

FERYAL ÖNEY KONSERİ  Anadolu’nun farklı yörelerinin 
geleneksel müziklerini güçlü ve kendine özgü bir tarzla 
yorumlayan Feryal Öney deyişler, Ege, Orta Anadolu ve 
Çukurova türküleri söylüyor. Barak ve bozlakların Türkiye’deki 
az sayıdaki kadın yorumcularından biri olarak dikkat çeken 
Öney, 10 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri 
kapsamında Ataşehirli kadınlar ile buluşuyor.

JOSEPH K.  İngiliz yazar Tom 
Basden’ın kara mizah yüklü 
“Joseph K.” uyarlamasında, 
Mert Fırat, Didem Balçın, 
Onur Dilber ve Özgün 
Aydın’ın rol alıyor. 
Franz Kafka’nın zaman 
aşımına uğramayan 
“Dava”sının yeniden 
görülmesi için 
modern dünyanın 
labirentlerine bırakılan 
Joseph K.’nın hikâyesini 
aktaran oyun 16 ve 
17 Mart tarihlerinde iki 
gösterimle saat 16.00 
ve 20.30’da DasDas 
Sahnesi’nde izleyiciyle 
buluşuyor...

NOTRE DAME DE 
PARİS  Victor Hugo’nun 
ölümsüz aşk hikâyesi Notre 
Dame’ın Kamburundan 
uyarlanan Notre Dame 
De Paris müzikali orijinal 
dilinde Fransızca olarak 
izleyicisiyle buluşmaya 
geliyor. Guinness Rekorlar 
kitabına  ilk yılında en 
çok izleyiciye ulaşarak 
Guinness Rekorlar kitabına 
giren Notre Dame De 
Paris, 21 performans için 
9-25 Mart tarihleri arasında 
Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi Ana Tiyatro’da.



66

BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ataşehir Belediyesi Hizmet 
Binası Barbaros Mah. 
Şebboy Sok. No: 4/A 
Tel: 0216 570 50 00 
Fax: 0216 688 07 54 
www.atasehir.bel.tr

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:  0216 570 50 00 /1106

BASIN YAYIN VE HALKLA 
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 
Tel: 0216 570 50 00 /1598
Fax: 0216 687 07 54

EMLAK VE İSTİMLAK 
MÜDÜRLÜĞÜ 
Tel: 0216 570 50 00 /1453
Fax: 0216 687 07 78

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1118
Fax: 0216 687 07 58

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1629
Fax: 0216 687 07 93

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1670
Fax: 0216 687 07 92

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1411
Fax: 0216 687 07 75

PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1487
Fax: 0216 687 07 76

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1466
Fax: 0216 687 07 77

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1275
Fax: 0216 687 07 63

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1193
Fax: 0216 687 07 51

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /2809
Fax: 0216 687 07 57

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1619

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1147
Fax: 0216 687 07 61

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1801
Fax: 0216 687 07 52

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1361
Fax: 0216 687 07 72

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1523
Fax: 0216 687 07 82

ULAŞIM HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 
Tel: 0216 570 50 00 /1221
Fax: 0216 687 07 67

VETERİNER İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1658
Fax: 0216 687 07 89

SOSYAL YARDIM İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1003
Fax: 0216 687 07 53

RUHSAT VE DENETİM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1240
Fax: 0216 687 07 65

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1245

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

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1381
Fax: 0216 687 07 70

MUHTARLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1123

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

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1508

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

EVLENDİRME DAİRESİ
Küçükbakkalköy Mah. Şehit 
Şakir Elkovan Cad. No: 20
Tel: 0216 570 50 00 /1950-1951

ATAŞEHİR SPOR KULÜBÜ
Barbaros Mah. Lale Sok.
Tel: 0216 570 50 00

ATAŞEHİR BELEDİYESİ AFET 
KOORDİNASYON MERKEZİ
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı 
Tel: 0216 570 50 00 /2300-
2301-2302-2303- 2306-2307

YENİSAHRA ZABITA      
HİZMET BİRİMİ
Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. 
Tel: 0216 317 31 84

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

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

FERHATPAŞA ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Ferhatpaşa Mah. 
Yeditepe Cad. G4 Sok. No: 5
Tel: 0216 570 50 00 /1996

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

FETİH MAHALLESİ 
ZABITA HİZMET BİRİMİ
Fetih Mah. Atatürk Bulvarı 
İMKB İlköğretim Okulu yanı
Tel: 0216 570 50 00 /1827

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

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

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

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

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

MUSTAFA KEMAL ATAEVİ
M. Kemal Mah. 3004 Cad. 
No: 36 Tel: 0216 570 50 00 /1971

ATAMEM
Küçükbakkalköy Mah.
Vedat Günyol Cad. No: 6
Tel: 0216 574 80 79

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
KIZ ÖĞRENCİ KONUK EVİ
Kayışdağı Mah. Akyazı Cad. 
No: 104 Tel: 0216 540 62 75

DÜŞLER AKADEMİSİ
Barbaros Mah. Fesleğen Sok. 
No: 8 Tel: 0216 688 31 53

BAHRİYE ÜÇOK HASTA
KONUK EVİ
Küçükbakkalköy Mah.
Cengiz Topel Cad. No: 11
Tel: 0216 572 15 84

AHMET TELLİ ÇOCUK VE 
HALK KÜTÜPHANESİ
İçerenköy Mah. Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Cad.
No: 108-110
Tel: 0216 570 50 00 /1944

YENİ HAYAT 
GENÇLİK MERKEZİ
Yeni Çamlıca Mah.
Dursunbey Cad. No: 2
Hüseyin Ağırman Parkı İçi
Tel: 0216 570 50 00 /1966

FERHATPAŞA 
GENÇLİK MERKEZİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe Cad. 
16. Sok. No: 25
Tel: 0216 570 50 00 /1930

KADIN KONUK EVİ
Tel: 0216 570 50 00

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

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

FERHATPAŞA TAZİYE EVİ
Ferhatpaşa Mah. 
Fevzi Çakmak Cad. No: 12
Tel: 0216 570 50 00 /1988

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

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

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

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

ATAŞEHİR BELEDİYESİ REHBERİ

ATAŞEHİR EKSPRES Sayı: 20 Tarih: 25 Ocak-25 Şubat 2018
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