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Fabrikamız giderse
sağlığımız da

geleceğimiz de
gider!

Ataşehir Belediyesi 9. Uluslararası Tiyatro 
Festivali’nin son oyunu “Göçmenleeeer”

Gazeteci-yazar Ahmet Tulgar “Ataşehir’de 
yaşamak ve yazmak bir lüks” diyor

Kullanılmayan elektronik eşyalarınızın 
toplanma yeri artık Ataşehir Belediyesi ile 
ortak projeye imza atan Migros

Ataşehir 

Belediyesi’nin 

ücretsiz yayın 

organıdır

Şeker fabrikası emeklisi Memiş Uçar:
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İÇİNDEKİLER

Yeni bir ayla birlikte, dergimizin yeni sayısından 
bütün Ataşehir’e kucak dolusu sevgiler.

Uzun yılların deneyimiyle söylüyorum; toplumumuz 
bir şeye tepkisini göstermek için açılan imza 
kampanyalarına pek sıcak bakmaz; “imza” vermez. 
Ama parasını rahatlıkla verir. Tüm birikimini, 
geleceğini, hatta emekli aylığını bile dolandırıcılara 
kaptırabilir. Dönem dönem, sayıları on binleri bulan 
yurttaşımız, sahte dünyalara kapılarak birikimlerini 
kaptırdılar ve kaptırmaya da devam ediyorlar. İşte son 
örnekleriyle tanık olduğumuz “çiftlik banklar…”

Şimdi asıl meseleye geleyim... Bugün, beni de 
şaşırtan bir gelişme yaşanıyor. Bu, şeker fabrikalarının 
kapatılmaması için toplanan imzaların sayısı… 1 milyon 
690 bin imza; hiç de azımsanmayacak bir rakam.

Tüm bu gelişmeler, bu sayımızda neden “şeker” 
olayını incelemeye almamızın gerekçesini oluşturdu.  

Ataşehir Belediyesi olarak toplumu sağlıklı 
beslenme konusunda uyarmak asli görevlerimiz 
arasında. Onun için de sağlık, veterinerlik ve zabıta 
ekiplerimiz zaman zaman denetimlerini yapar, gerekli 
uyarılarda bulunur, gerektiğinde de yaptırım uygular. 

Şeker, tüm toplumların en önemli besin 
kaynaklarından biri. Bilim insanları, özellikle 
çocuklarımızın tükettiği ürünlerin neredeyse tümünün 
içinde sağlıklarını tehdit eden nişasta bazlı şekerlerin 
varlığından bahsediyorlar. 

Biz de bu bağlamda, bu sayımızda şekerin üretim 
merkezlerinden biri olan Turhal’a kadar gittik. Şekerin 
sadece şeker olmadığını; onun bir kültür, bir yaşam 
biçimi ve Cumhuriyetimizin en önemli değerlerinden 
biri olduğunu gözlemledik.  

Bu sayımızda Nişasta bazlı şekerin nelere mal 
olduğunu, şeker fabrikalarının kapatılma olgusunu ve 
Ataşehir ilçemizde nasıl sağlıklı beslenirizin analizini 
yapmaya çalıştık. Umarım yararlanacağınız bir 
çalışma olmuştur.

Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğümüzün uzun 
çalışmasından sonra Ataşehir Belediyesi, 3 büyük 
kurumla bir araya gelerek ortak bir protokole imza 
attı. Elektronik atıklarla ilgili bu atıkların nasıl 
toplanacağı bilgisini dergimizde bulacaksınız.

Geçen ay 9.’sunu gerçekleştirdiğimiz Ataşehir 
Tiyatro Festivalimiz dergimiz elinizdeyken de sürüyor 
olacak. Sizlere bir kez daha iyi seyirler dilerim. 

Sağlıklı, huzurlu bir ay umuduyla.

Şeker fabrikaları bir tarih ve kültürdür
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepkiler sürüyor. 
Şeker fabrikalarının olduğu kentlerde sadece işçiler değil, esnaf, 
çiftçi ve halk da ayakta. Toplanan imza sayısı çoktan bir milyonu 
aştı. Biz de Turhal’a gidip yolu şeker fabrikasından geçenler, şeker 
pancarı üreticileri ve sendikacılarla konuştuk. Kararın nişasta 
bazlı şeker üretiminin artmasına yol açacağı iddialarından yola 
çıkarak da NBŞ’nin zararlarını sorguladık. Sayfa 12

Ataşehir Belediyesi  9. Tiyatro Festivali
Geçen ay başlayan 9. Ataşehir Belediyesi 

Tiyatro Festivali 15 Nisan’da sona erecek. 
Ataşehirliler bu tarihe kadar Şevket 
Çoruh’u “Bir Baba Hamlet”, Semaver 
Kumpanyası’nı “Akşam Yemeği”, Dostlar 
Tiyatrosu’nu da “Göçmenleeeer” 
oyunlarında izleyebilecek. Ayrıca Savaş 

Dincel Karikatürleri de 1-15 Nisan günleri 
arasında MSKM’de görülebilir.  Sayfa 4

DÖNÜŞTÜR DOĞA 

KAZANSIN Sayfa 26

İLHAMİ YILMAZ
Ataşehir Belediye 
Başkan V.
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İÇİNDEKİLER

İMTİYAZ SAHİBİ
Ataşehir Belediyesi adına
Belediye Başkan Vekili 
İLHAMİ YILMAZ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Zeynep Çetinkaya

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
T. Volkan Aslan

YAYIN KURULU
Ayten Kartal, Deniz Kutlu, 
Turan Dolu, T. Volkan Aslan, 
Dündar Şahin, Şehnaz Yabar, 
Tayfun Gönüllü, Berat Günçıkan, 
Aynur Çolak

KATKIDA BULUNANLAR
Ahmet Mert, Ayça Çeri, 
Berna Yaman, Cenk Yönezer, 
Çağla Gürsoy, Çiğdem Kara, 
Duygu Celepçi, Engin Fazlıoğlu, 
Fuat Özdemir, Hüseyin Dinçtürk, 
İbrahim Karademir, Kübra 
Küçükolcay, Mehmet Oymak, 
Melike Şengül, Murat Şimşek, 
Naz Alçı, Oben Özkal, 
Perim Nak, Serap Uçar, 
Simay Gözener, Sinem Şahin 
Kahriman, Timuçin Akkaya, 
Başkan Ataşehir’i Dinliyor Ekibi

YÖNETİM YERİ
Ataşehir Belediyesi
Barbaros Mah. Şebboy Sok. 
No: 4 A, 34746
Ataşehir/İstanbul
www.atasehir.bel.tr
Tel: 0216 570 50 00
atasehirekspres@atasehir.bel.tr

YAYIN TÜRÜ
Dergi

BASKI
RENKSA Reklam 
Org. Tanıt. Kimyevi Turizm İnş. 
San. Tic. Ltd. Şti
Merkez Mah. 8. Sok. No: 22/A
Bağcılar/İstanbul
Tel: 0212 434 05 77

Odamdan kişisel bir mesele
Onu daha küçük yaşlarda Youtube 
kanalında popüler şarkılara getirdiği 
yorumlarla tanımıştık. Ece Mumay artık 
büyüdü ve şimdi ilk albümü “Odamdan” 
ile karşınızda. Sayfa 42

GÜZELLİK BASKISININ YENİ  
ARACI: İNSTAGRAM
Onlar, “güzellik”leri taçla tescillenmiş Türkiye 
güzelleri. Yine de “yeterli” olmadıkları için 
kaygılanıyorlar. Çünkü ataerkil ve kapitalist 
sistemin “görme biçimi” kadından hep daha 
fazla bir “şey” olmasını bekliyor: Daha ince, daha 
genç, daha uzun... Ebru Güzel ve Esra Cizmeci’nin 
“Filtreli Güzellik” kitabı bu algının hem “militanı”, 

hem de mağduru olan modellere söz hakkı 
vererek güzellik cenderesini anlatıyor. 
Üstelik de bunu yeni sergi alanı Instagram 
üzerinden yapıyor. Sayfa 30

Ahmet Tulgar: 
Şanslı bir gazeteci
Türkiye’nin pek çok yayın 
organında çalışmış, 32 yıllık 
gazeteciliğine 14 de kitap sığdırmış 
gazeteci-yazar Ahmet Tulgar, 
“Baskı da gördüm, yargılandım 
da ama yazmak istediklerimden 
vazgeçmedim” diyor. Sayfa 34

Yapay Zekâ: Felaket mi, 
kurtuluş mu?
Fizikçi Stephen Hawking “Yapay Zekâlar 
insanlığın başına gelen ya en iyi şey ya da 
en kötü şey olacaklar” diyerek hem bilim 
insanlarını hem de insanlığı uyarmıştı. 
Bu uyarı ne kadar gerçek, zaman içinde 
yaşayarak öğreneceğiz… Sayfa 50



Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği 
ve bu yıl 9.’su gerçekleşen tiyatro 
festivali, 19 Mart’taki galayla 

başladı. Galaya bu yıl festivalin onur 
konuğu olan Zihni Göktay’ın yanı sıra; 
Metin Akpınar, Rasim Öztekin, İzzet 
Günay, Metin Uca, Metin Çoşkun, Orhan 
Aydın, Tunç Başaran ve Berat Yenilmez 
de katıldı.

9. yılında 24 günlük programına 13 
oyun, dört atölye, üç söyleşi ve iki sergi 

sığdıran festivalin biletleri her yıl olduğu 
gibi bu yıl da ücretsiz olarak “Bir Kitap, 
Bir Bilet” kampanyası kapsamında 
dağıtıldı. 

Bilet bedeli olarak bağışlanan 
kitaplarla, Anadolu’daki ihtiyaç 
sahibi okullara ve “Bu Takside Kitap 
Var” kampanyasına destek olmak 
amaçlanıyor.

Rıza Kocaoğlu’nun rol aldığı 
“Ormanlardan Hemen Önceki Gece” 
ile 23 Mart’ta harekete geçen festival 
kapsamında şimdiye kadar “Azizname”, 
“Naaş-ı Muhteremler”, “Artiz Mektebi”, 

“Bir Valize Ne Sığar ki…” ve “İntiharın 
Genel Provası” oyunları sahnelendi. 

Pervasız Tiyatro tarafından 1 Nisan 
Pazar günü sahnelenecek olan 
“Uçurtmanın Kuyruğu” adlı oyunun 
ardından 3 Nisan’da “Bir Baba Hamlet”, 
6 Nisan’da “Akşam Yemeği”, 7 Nisan 
Cumartesi akşamı “Aşk Olsun”, 8 
Nisan’da “Cadı Kazanı” ve 11 Nisan 
Çarşamba akşamı “Göçmenleeeer” 
oyunu Ataşehirlilerle buluşacak.

Festivalin kapanışı ise 12 Nisan’da 
DasDas yapımı “Çirkin” isimli oyunla 
olacak. 
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ATAŞEHİR’DE
FESTİVAL KEYFİ

Türkiye’nin en kapsamlı tiyatro festivallerinden biri olan “Ataşehir Belediyesi 9. Tiyatro Festivali” 
sürüyor. Festivalin son 15 gününde Semaver Kumpanyası, Dostlar Tiyatrosu gibi profesyonel tiyatroların 

yanısıra üniversitelerin amatör tiyatroları da Ataşehirlilerle buluşacak.

9. Ataşehir Belediyesi Tiyatro Festivali 
Galası’ndan müzik dinletisi...
Fotoğraflar: MURAT ŞİMŞEK

FATMA UÇAR
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Festivalin onur 
konuğu Zihni 
Göktay 55 yıllık 
tiyatro hayatını 
anlatırken...

CHP İstanbul Milletvekili ve 
Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş 
İlgezdi ile izzet Günay.

Ataşehir Belediye Başkan V. İlhami Yılmaz 
fotoğrafçı İsa Çelik’e ödülünü verirken...

Metin Coşkun, Orhan AydınYavuz Seçkin

Rasim Öztekin ve eşi 
Esra Kazancıbaşı Öztekin Metin UcaMetin Akpınar

Açılış konserini yapan müzik grubuna “Lüküs Hayat” şarkısında eşlik eden tiyatro oyuncusu 
Zihni Göktay, Ataşehir Belediye Başkanı V. İlhami Yılmaz ve gecenin sunucusu Ayça Varlıer.



Bir masa, iştah kabartan bir sofra, iki 
evli çift ve ortak sırları… Semaver 
Kumpanya’nın Volkan Sarıöz’ün 

rejisiyle geçen yıl 21. İstanbul Tiyatro 
Festivali’nde prömiyer yapan oyunu 
“Akşam Yemeği”, orta sınıfın ikiyüzlü 
ahlak anlayışını ve konforunu kaybetme 
korkusunu gözler önüne seriyor. 15 
yaşındaki oğlunuz ile kuzeni, evsiz bir 

kadının vahşice ölümüne sebep olursa 
hayatınıza nasıl devam edersiniz? 
Oğlunuzu, ailenizi ve sahip olduklarınızı 
koruma pahasına her şeyi örtmeye mi 
çalışır yoksa onu ele mi verirsiniz soruları 
eşliğinde ilerleyen oyunda Mustafa 
Kırantepe, Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, 
Sezin Bozacı ve Şebnem Hassanisoughi 
rol alıyor. 

9. Ataşehir Belediyesi Tiyatro Festivali 
kapsamında 4 Nisan’da Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi’nde (MSKM) Ataşehirlilerle 

buluşacak olan oyunu, oyuncularından 
Sarp Aydınoğlu ile Şebnem Hassanisoughi 
anlattı.

Seyirciyi de bir “Akşam Yemeği”ne 
ortak ettiğiniz ve bir anlamda ahlakı, 
vicdanı sorguladığınız oyunun 
içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz?

Sarp Aydınoğlu: “Akşam Yemeği” 
Herman Koch’un aynı adlı romanından 
Kees Prins’in uyarladığı bir oyun. 15 
yaşındaki çocuğunuz ve aynı yaşlardaki 
kuzeni bir evsizin vahşice cinayetine 

SİMAY GÖZENER

Sırlarla 
dolu bir
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AKŞAM 
YEMEĞİ

“Akşam Yemeği” 4 Nisan’da 
Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde...
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neden olursa, siz ailesi olarak ne 
yaparsınız sorusu üzerinden hareket eden 
oyun, bir akşam yemeğinde geçiyor. Ben 
Paul Lohman karakterini oynuyorum, 
çocuklardan birinin babası, Claire’in (Sezin 
Bozacı) eşi… Bir de Serge ve Babette 
çifti var tabii. Bu arada Paul ve Serge 
(Serkan Keskin) birbirinden hem sınıfsal 
hem de hayata baktıkları yer açısından 
oldukça büyük farklara sahip; fakat bu 
farklılıklar onların kardeş olduğu gerçeğini 
değiştirmiyor ve çocuklarının işlemiş 
olduğu bir suç dolayısıyla bir akşam 
yemeği masasında eşleriyle birlikte bir 
araya geliyorlar. Böylelikle yer yer gerilim, 
yer yer de mizah dolu akşam yemeği 
başlıyor. 

Şebnem Hassanisoughi: Ben 
Hollanda’nın yeni başkan adayı Serge 
Lohman’ın eşi Babette karakterini 
canlandırıyorum. Babette, iktidara giden 
yolda eşiyle birlikte çok fazla emek 
harcamış bir kadın.   

Gerçek bir olaydan yola çıkan bir 
romandan sahneye uyarlanan oyunun 
merkezinde suç olgusu var. İşlenen 
bir suçu gizlemek için bir aile  ne tür 
sebeplere sahip sizce?

Şebnem Hassanisoughi: Çocuğuna 
kıyamamaktan tutun da toplum 
karşısında itibarını yitirme korkusuna 
kadar pek çok nedeni olabilir. Tabii bir 
de ailelerin toplumun adalet sistemine 
olan güvensizliği ve bunun sonucunda 
da adaleti kendi yöntemleriyle sağlamak 
yönünde karara başvuruyor olmaları da 
göz ardı edilemez. 

HEM BURJUVAZİ HEM DE 
ŞİDDETİN ELEŞTİRİSİ

“Akşam Yemeği”nin aynı zamanda bir 
burjuvazi eleştirisi olduğunu söylemek 
mümkün sanırım…

Sarp Aydınoğlu: Metin tamamen bir 
sınıf eleştirisi üzerinde yoğunlaşmıyor 
aslında. Kardeşlerin ya da eşlerin 
birbirleriyle olan ilişkileri ve sorunlarını, 
daha önce dile getirmedikleri 
kırgınlıklarını da yansıtıyor. Belki 15 
yaşındaki iki kuzenin evsiz bir kadını 
öldürmesi ya da Paul ve Serge kardeşlerin 
anlaşmazlığının nedeni sınıfsal fakat oyun 
genelinde yaşanan gerilimin sebebi ise 
herkesin yaşayabileceği ailevi anlaşmazlık 
ve kırgınlıklar diyebiliriz.

Şebnem Hassanisoughi: Aslında oyun, 
karakterler, mekân ve meslekleri açısından 
değerlendirildiğinde sınıfsal bakımdan 
insanlar arasındaki ayrımı gözler önüne 
seriyor. Kaldı ki masaya hizmet eden 
garson (Mustafa Kırantepe) dahi, çok lüks 
bir restoranın kalifiye elemanı. Dolayısıyla 
oyunda hem burjuvazi hem de şiddetin 
eleştirisi mevcut diyebiliriz.

Uzun bir oyun “Akşam Yemeği”. 120 
dakika boyunca gerilimi, hesaplaşmayı 
aktarmak da zor olmalı...

Sarp Aydınoğlu: Kitapta olduğu gibi 
biz de sahnede o gerilimi sürdürmeye 
çalışıyoruz. Tabii yer yer yumuşattığımız, 
seyirciye esler verdiğimiz durumlar var 
ama başta olayın karakterler tarafından 
birbirinden saklanması, sonrasında da 
kendileri ve birbirleriyle yüzleşmeleri 
esnasında gerginlik hat safhaya çıkıyor. 

Şebnem Hassanisoughi: İşlenen suçu 
birbirlerinden saklarken ya da üstünü 
örtmeye çalışırken ortalık yumuşamış gibi 
görünse de havada ciddi bir titreşim var. 
Tüm oyun boyunca aynı duyguyu canlı 
tutmak her ne kadar zor olsa da bu durum 
biz oyuncular açısından oldukça keyifli. 
Umuyoruz ki seyirci de keyif alıyordur. 

Normalleştirilmeye çalışılan şiddetin 
her türlüsüne dur demek konusunda 
tiyatronun rolü var mı sizce?

Sarp Aydınoğlu: Tiyatro bu durumda 
en fazla bir yön işaret edebilir, çare 
olamaz. Sanırım bir politikacı ancak bu 
duruma çözüm bulma yoluna gidebilir. 
Eğer oyunda benim aklımdan, sezimden 
daha üst bir yerden konuşuluyor ve 
parmak uzatarak bir şeyler empoze 
etmeye çalışılıyorsa, bu durum çözüm 
üretmekten ziyade itici olmaya başlar 
diye düşünüyorum. Kaldı ki tiyatronun 
herhangi bir sorunu çözmek gibi bir 
kaygısı olmamalı. Bizler tiyatro vesilesiyle 
insanlara sorular sordurabiliyor ve bunu 
da karşı tarafa geçirebiliyorsak amacımıza 
ulaşmışız demektir.

Semaver 
Kumpanya’nın geçen 
sezondan bu yana 
sahnelediği “Akşam 
Yemeği” seyirciyi 
bir suç ortaklığına 
davet ediyor. Gerilim 
ve ironi gelgitinde 
bir yüzleşmeyi 
aktaran oyunda 
Mustafa Kırantepe, 
Sarp Aydınoğlu, 
Serkan Keskin, Sezin 
Bozacı ve Şebnem 
Hassanisoughi rol 
alıyor. 

Bir sır vesilesiyle şık bir restoranda 

buluşan iki çiftin iktidar, sosyal sınıf ve 

kendilerine ya da ailelerine ne kadar 

dürüst olduklarını sorgulayan oyunda 

seyirci oyuncularla birlikte kendini bir 

yüzleşmenin içinde buluyor. 

A



nota öğreniyor
ROMANLAR



Özgür ruhların beden bulmuş 
halidir, dokuz sekizlik ritmin 

kahramanları… Klarnetin, 
darbukanın sesini danslarıyla 

birleştiren Romanlar, 
doğaçlama çaldıkları 

enstrümanlarını Ataşehir 
Belediyesi’nin verdiği 

nota eğitimi sayesinde 
zenginleştiriyorlar.  
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“Benim ruhum özgürdür. Kuş gibi 
özgürdür. Önce yukarı doğru çıkar, sonra 
aşağı doğru iner. O bazen ağlar, bazen de 
şarkı söyler ve güler” der Emir Kusturica 
onları anlatırken. 

Hem maceraperest hem yoksul, 
yarı göçebe yarı yerleşik hayatlarında 
gözyaşının ardından kahkaha, gülerken iki 
de “göbecik attırıvermesini” bilen, belki de 
dünyanın en renkli halkı Romanlar... 

Hindistan’dan yüzyıllar önce başlayan 
yolculukları, kuş misali kanatlanıp diyar 
diyar gezme isteğiyle, özgür ruhlarının 
enerjisiyle sürüp duruyor. Yine de bir 

toprağa kök salamamış olmanın acısını da 
taşıyorlardır, kim bilir? Her şeye rağmen 
tarih boyunca ne savaştan yana olmuşlar 
ne konfor aramışlar.

Yollarda geçen hayatlarının durakları 
bazen Romanya, bazen Bulgaristan, 
bazen de Anadolu’nun ücra bir köşesi 
olmuş. Fakat bu yerleşiksizlik, eğitim ya 
da iş konusunda da “kök salmalarını”, 
kendilerini bir şekilde “güvence altına 
almalarını engellemiş. 

Yol alırken yapılabilecek meslekler 
edinmişler Kimi kalaycılık yapmış, kimi 
bohçacılık. Kimi de kendileri gibi renkli 
çiçekleri satmış ya da hiç yaşayamadığı 
hayatı başkaları için temenni etmek adına 
fal bakmış. Fakat onlara doğuştan öyle 

Roman müzisyenler Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde 6 ay nota eğitimi alacaklar... (Fotoğraflar: MURAT ŞİMŞEK)

SAMET DEMİR (16 yaşında)

Babamdan öğrendiğim klavyeyi, daha profesyonel 
yerlerde çalmak için bugün buradayız. “Notasız olmaz” 
diyen babamla birlikte sahnelerin tozunu dumanına 
katmak için el ele verdik, nota öğreniyoruz.

BABA-OĞUL EĞİTİMDE

bir yetenek bahşedilmiş ki, ne eğitimle 
ne de parayla satın alınacak türden. 
Elbette müzik ve danstan bahsediyoruz. 
Hüznü ve coşkuyu, eğlenceyi ve yası, 
gözyaşı ve kahkahayı iç içe geçirerek 
anlattıkları kendi hayat hikayeleri biraz 
da. Daha çok sokakta, düğünlerde 
ya da eğlence mekanlarında müzik 
yapan Romanlar’ın artık doğuştan 
gelen, ruhlarına sinmiş bu yeteneklerini 
geliştirmeleri için bir mecra var. Ataşehir 
Belediyesi’nden nota eğitimi için destek 
isteyen Romanlar, amatör olarak 
yaptıkları müzisyenliği profesyonelliğe 
dönüştürmek için çıktıkları bu yolda 
kararlı görünüyorlar. Romanların 
haklarını savunmak için kurulan İstanbul 
Anadolu Yakası Romanlar Eğitim, Kültür 
ve Dayanışma Derneği aracılığıyla 
Ataşehir Belediyesi’ne nota eğitimi alma 
taleplerini ileten Roman müzisyenler, 
altı ay sürecek bir eğitim sonrasında 
alanlarında daha çok fırsatla karşılaşma 
şansı bulacak.  

8 Nisan Dünya Romanlar Günü 
yaklaşırken Fethatpaşa Gençlik 
Merkezi’nde onları ziyaret ettik, temel 
müzik eğitimi almak için nasıl harekete 
geçtiklerini onlardan dinledik.

DENİZ KARA
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MUSA PORTAKAL (27 yaşında)

Biz, hepimiz aynı mahallenin çocuklarıyız. 
Klarnet, keman sesleri arasında büyüdük. 
Hal böyle olunca bir heves ben de 
başladım müziğe ve 15 senedir klavye 
çalıyorum. Bu klavye benim ekmek teknem 
ama nota bilmediğim için düğünlerden 
başka yerlerde sahneye çıkamıyorum. 
Bazen bir sanatçının arkasında çalacak 
birinin arandığı haberi geliyor ama 
cesaret edemiyorum. Zaten onlar da nota 
bilmediğim için “gel” diyemiyorlar. Bu 
durum artık canımıza tak etti, geleceğimizi 
bizler de güvence altına almak istiyoruz. 
O sebeple bugün burada nota öğrenip, 
yarın Kibariye ya da Sibel Can’ın arkasında 
onların sesine ses olmak istiyorum.

SELÇUK DEMİR (40 yaşında)

Rahmetli dedem kemani, babam da udiydi. 
Ben de onlar gibi enstrümana sarıldım küçük 
yaşımda. Henüz 12 yaşındaydım klavye 
çalmaya başladığımda. Düğünlerde, barlarda 
sahneye çıktım ama nota eğitimi almadığım 
için kendimi hep amatör hissettim. 
Müzikte nota okuma-yazma gibidir, ne 
kadar yetenekli olursan ol, bilmiyorsan 
profesyonel olamazsın. Şimdi geleceklerini 
düşünmek zorunda olduğum bir ailem var 
ve paranın yolu da notadan geçiyor. Altı ay 
sonra Ataşehir Belediyesi’nin verdiği nota 
eğitimiyle profesyonel olup hayallerime 
kavuşacağım. Bu yolda yalnız değilim. 
Benim çektiğim sıkıntıları yaşamasın diye 16 
yaşındaki oğlumla birlikte çıktık bu yola. 

ONLARI MÜZİĞİN 

GÜZELLİKLERİYLE 

BULUŞTURMANIN PEŞİNE 

DÜŞTÜK

ÖZKAN ÇALGICI (29 yaşında)

Yaklaşık 15 senedir klarnet çalıyorum. Bizlerde müzik 
aileden gelen bir yetenek sanırım. Herhangi bir eğitim 
almadan, vücudumuzun bir parçası gibi oluyor 
enstrümanlarımız. Dedemin babası, dedem, babam, 
ağabeylerim, amcalarım hepsi klarnetçi. Bu bizim 
için işten öte, kalıtımsal bir durum soyadımızdan 
da anlaşıldığı gibi. Bizler bir parçayı birkaç kez 
dinledikten sonra çalabiliyoruz, ama pat diye 
önümüze nota koyulduğunda nota bize bakıyor, biz 
de ona... Hayalini kurduğum şarkıcıların arkasında 

çalabilmek için bugün buradayım. Bekle beni Tarkan, 
bekle beni Ajda Pekkan…

GENLERİM DE, SOYADIM DA “ÇALGICI”

PARA KAZANMANIN YOLU NOTADAN GEÇİYOR

KLAVYE BENİM EKMEK TEKNEM

BARIŞ 
CAHANKER

(İstanbul 
Anadolu Yakası 
Romanlar 
Eğitim, Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği 
Başkanı)

Ülkemizde yaklaşık olarak 10-
15 bin Roman vatandaş yaşıyor 
ama ben bu sayının doğruluğuna 
inanmıyorum. Çünkü pek çok 
kişi dışlanmaktan korktuğu için 
kimliğini saklıyor, saklamak 
zorunda kalıyor. Bırakın evi, 
insanlar Romanlara kızlarını dahi 
vermek istemiyor. 

En saf halimizle hepimizin 
insan olduğunu unutanlara inat, 
bizler de Roman vatandaşların 
haklarını savunmak, gençlerimizi 
uyuşturucudan uzak tutmak 
amacıyla derneğimizi kurduk. 
Onları spor ve müziğin 
güzellikleriyle buluşturmanın 
peşine düştük. 

Derneğimize “Nota öğrenmek 
istiyoruz” diye talepte 
bulunduklarında aslında biraz 
şaşırdım. Yetenek mi, yoksa 
öğrenmeye mecbur olduklarından 
mı bilinmez ama zaten hepsi en 
az bir enstrümana hâkim, hatta 
birer profesyonel. Fakat nota 
bilmediklerinden düğünlerin ya 
da tanıdıkları mekânların dışında 
sahne alamıyorlar. 

Altından dernek olarak tek 
başına kalkamayacağımız bu isteği 
Ataşehir Belediyesi’ne ilettik ve 
onlar da bizlere seve seve yardımcı 
olabileceklerini bildirdiler.  

Keman, klarnet, klavye, 
saksafon, darbuka gibi pek 
çok müzik aletine hâkim olan 
bu gençler altı aylık eğitimin 
sonunda önlerine gelen her eseri 
çalabilecek duruma gelecekler.



ŞEKER:
Benim
mazim
torunlarımın
geleceği

KAPAK KONUSU
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85 yıllık ömrünün 70 yılını 
çalışarak geçirmiş, 
neredeyse tüm şeker 

fabrikalarının buhar kazanlarını, 
kireç ocaklarını inşa etmiş, onarmış, 
tuğlalarına tek tek dokunmuş bir 
emekçi Memiş Uçar. Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş.’ye verdiği bunca 
hizmetin ardından, memleketi 
Turhal’da evinin camından yıllarca 
çalıştığı şeker fabrikasına bakarak 
eski günlerini yâd ediyor. Fabrikaların 
satılması gündemdeyken biz de 
yolumuzu Turhal’a düşürdük ve ziyaret 
ettiğimiz kireç ocağı ustası Uçar ile 
şeker hikâyesine doğru usulca yol 
aldık. Şimdi söz Uçar’ın:

Hikâyeniz nerede, nasıl başladı?
Dedem Yemen Harbi’nde şehit 

düşmüş. Babamı kaybettiğimde ise 
henüz sekiz yaşındaydım. Yüzünü 
dahi hatırlayamıyorum. Annem 
çocukları ile Turhal gibi küçük bir yerde 
öylece kala kalmış. Yokluk yıllarıydı, 
iş imkânı da yoktu. Henüz 15 yaşında 
iken mecburiyetten inşaat işçiliğine, 
daha doğrusu ameleliğe başladım… 
Çalışmayı çok seviyordum. Ustalarım 
yemeğe giderdi, ben inşaatta kalıp 
iki lokma atıştırır, onlar gelene kadar 
duvar örmeye devam ederdim.

 Bir gün ustam yemekten 
döndüğünde “kim ördü bu duvarı” diye 
sordu. Nerede şimdiki gibi büyüklerinin 
yanında konuşmak… Başım önde 
beklerken, yanında çalışanlardan birine 
o zamanın parası ile 20 lira verdi, 
gönderdi. Ustam; mala, çekiç, terazi ve 
şakul ile nalburiyeden dönen işçinin 
elindekileri alıp bana uzattı, “bunlar 
senin hakkın” dedi ve o günden sonra 
ustalık yapmaya başladım. 

Şeker Fabrikası Turhallıların olduğu 
gibi sizin de kaderiniz miydi? 

Turhal’da Şeker Kurumu’na ait 
şeker fabrikasının dışında bir makine 
bir de ispirto fabrikası vardı. İspirto 
fabrikasının yapılacağı dönem, işin 
başındaki müteahhit bizi bulup 
“gelin, bu fabrikanın buhar kazanını 
siz yapın” dedi. Fabrikaya giden ana 
cadde üzerindeki tüm evleri arkadaşım 
ile birlikte, biz yapıyorduk. Evlerin 
duvarlarını öyle muntazam örerdik ki 
sabah fabrikaya çalışmaya gidenlerin 
boynu eğri kalırdı, duvarın ince işçiliği 
karşısında. Onlardan duymuş olacak 
ki müteahhit, ısrarcı davrandı, ben 

Hayatını devasa buhar kazanları ve kireç ocakları yapmakla 
geçiren Memiş Uçar; Turhal, Amasya, Uşak, Elazığ dememiş, 
Türkiye Şeker Kurumu için yıllarca hizmet vermiş bir şeker 
emekçisi. Fabrikaların özelleştirilmesi kararına üzülen Uçar, 
“Şeker, bizim için iş olmanın ötesindeydi, aileydi” diyor.

SİMAY GÖZENER
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de kabul ettim. Yaklaşık beş ayda fugalı 
kırmızı tuğla ile kazanı inşa ettik. İş bitti, 
ayrılık zamanı gelmişti, ama müsaade 
etmediler.

Neden?
İspirto fabrikasındaki buhar kazanını 

tamamladıktan sonra kolumdan tutup 
bir de şeker fabrikasına götürdüler. Şeker 
fabrikalarının içinde pancarın işlenmesi 
için gerekli buharı yapan devasa kazanlar 
vardır. O dönem kazana soğuk su aldıkları 
için işleri hayli zorlaşıyor, verim düşüyordu. 

Benden bu konuda yardım istediler. Şekere 
hizmet bizde namustur, o sebeple kolları 
sıvayıp, oraya eko tertibatı yaptım, onların 
tuğlalarını işledim. Yaklaşık beş ay da 
orada çalıştım. Benim kendi işim olduğu 
için fabrikadan ayrıldım, ama yine peşimi 
bırakmadılar. Sürekli “illa gelsin, burada 
başlasın” diye haber gönderiyorlardı. Kış 
dönemi, boş kalmayayım diye tekliflerini 
kabul ettiğim zaman ise hayatımın 22 
kışının daha şeker fabrikalarında çalışarak 
geçeceğini bilmiyordum.

22 senelik serüven böylece başlamış 
oldu…

Evet… 62 senesiydi, Kastamonu’da 
şeker fabrikasının temelleri atılmıştı. 
Beni ilk oraya gönderdiler ve kazan 
dairesinde işe başladım. Akabinde kireç 
ocağını da yaptık. Fabrika tamamlandı, iş 
ocağı yakmaya geldi. Ben ocağı yapmayı 
bilirim, ama yakmaktan anlamam, o başka 
bir ustalık gerektirir. Hasan Usta vardı, 
Eskişehirli. İşin tüm inceliklerini bana 
öğretti. Gece gündüz çalıştık. Burada 

Toplu sözleşmede anlaşmaya varamayan 
şeker işçisi grevde (1970 Kastamonu).

Uçar, “kireç ocağını yakmayı ondan 
öğrendim” dediği Eskişehirli Hasan Usta ile.

Memiş Uçar 
(sol alttan 
üçüncü) ile 
arkadaşları 
Turhal 
Şekerspor 
maçında...
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göstermiş olduğum özveri sonucu, benim 
dahi haberim olmadan kadroya alınmışım. 
Böylece şeker serüvenim başlamış oldu.

Kireç Ocağı şeker fabrikaları için ne 
anlama geliyor?

Şeker yapımında kireç arındırıcıdır. Bu 
sebeple oldukça mühim… Kireç taşları 
ocaklarda ısı ile önce kirece, sonrada 
kireç sütüne dönüşür. Kireç sütü, şeker 
pancarından üretilen şerbetin içine katılır 
ve şerbetin içindeki arındırılması gereken 
tüm yabancı maddeleri süzer, tortu gibi 
dibe çöker. Böylelikle saf şerbet elde edilir.

80 YAŞINA KADAR ÇALIŞTIM
 
Kireç ocağı yapımı ustalık gerektiren 

bir iş sanırım. Her duvar ustası, kireç 
ocağı inşa edemez…

35 metre yüksekliğinde kulelerdir 
kireç ocakları. Dışı sacdan yapıldıktan 
sonra, içi de bizler tarafından kırmızı 
ateş tuğlaları ile örülür. Yapımı kadar 
işletmesi de meşakkatlidir. Eksik ya da 
hatalı yapıldığında yanmaz, dolayısıyla 
da kireç elde edilemez. Amasya, Turhal, 
Erzurum, Burdur, Elazığ, Malatya, Uşak, 
Kayseri, Adapazarı… Bir tek Alpullu hariç 
tüm şeker fabrikalarının kireç ocakları 
benim elimden geçti, kimini inşa ettim, 
kimini de tamir…  Örerken belki de günde 
35 kere inip çıkardım ocağa. Bir yukarıdan 
bakardım, bir de iner, aşağıdan… Tekniğini 
öğrendikten sonra belki yapılabilir, ama 
ocağın ayakta kalma süresi de o saatten 
sonra ustanın marifetine bağlı. Mesela 
ben, tuğlaların genleşme paylarını 
düşünerek geliştirdiğim bir teknik 
sayesinde uzun süre sorunsuz çalışan 

ocaklar inşa ettim, bunu da elimden 
geldiğince yanımda çalışanlara öğretmeye 
çalıştım. 

Çalışmayı bu kadar çok seven bir 
ustanın emekliliği de hayli geç olmalı…

Kastamonu’dan sonra hayatım yollarda 
ve şeker fabrikalarındaki kireç ocaklarında 
geçti. İlginçtir, ben şeker fabrikalarında 
genel müdürlük kadrosunda çalışan 
bir ustaydım. Adapazarı’nda depremde 
yıkılan ocakları yaptım. Elazığ’da baraj 
gölünün içinde kalan fabrikanın 17 km 
şehre yaklaştırılmasında da yine ben 
vardım. Yıllarca şehir şehir gezip şeker 

kurumuna hizmet ettim. Şeker, bizim 
için iş olmanın ötesindeydi, aileydi. 
80’de “kıdem tazminatları kalkacak” 
söylentisi çıkmaya başlamıştı. Henüz 47 
yaşındaydım, işçinin en büyük hakkı olan 
kıdemi kaybetmemek için emekli olmak 
zorunda kaldım. Gerçi emekli olmam 
hayatımda pek bir şey değiştirmedi. 
TBMM’nin buhar kazanını onarmakla 
başladım emekliliğime. Sonra da 
Türkiye’deki pek çok kireç fabrikasının 
ocaklarını inşa ettim, onardım. “Memiş 
Usta, ocağı yakamıyoruz, yetiş” dediler, 
koştum gittim. İstanbul, Sivas, Denizli, 
Gümüşhane, Samsun kireç fabrikalarının 
ocakları derken 80 yaşıma kadar çalıştım. 

Şeker fabrikalarının satışı sizin için ne 
anlama geliyor?

Ben 62-63 gibi girdim Şeker şirketine. 
Büyük bir aile olduk. Gurbette birbirimize 
tutunduk. Çocuklarımız kardeş, eşlerimiz 
birbirleri ile dost oldu. Sinemaya, tiyatroya 
gittik hep birlikte. Kalabalık masalarda 
buluştuk şekercilerle. Şeker, bizim için 
sadece gıda değildi, ekmek değildi. Şeker 
bizim için hayattı, şeker geçmiş, şeker 
gelecekti. Şimdi “fabrikalar satılacak” 
diyorlar. Bu kurumun satılması, yarın 
tamamen kapanması, bizim geçmişimizin, 
sağlıklı çocuklarımızın geleceğinin yok 
olması demek. Fabrikam, benim evimin 
karşısında duran, sadece yıllarca emek 
verdiğim yer değil, yitirdiğim dostlarım, 
güzel ve unutmak istemediğim mazim 
de aynı zamanda. Eğer fabrika giderse, 
bunların hepsi gider. Memiş Uçar, Turhal Şeker Fabrikası Kireç Ocağı’nı gösterirken...

Uçar, kireç ocağının kumanda dairesinde mesai arkadaşlarıyla...

A
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Turhal “ŞEKER”ine 
veda etmeyecek

Kurulduğu yöreyi kalkındırsın, insan 
göçünü engellesin, halkın sosyal ve 
kültürel olarak gelişimine destek olsun 
diye inşa edilen şeker fabrikalardan 
biri de 1933 yılında Mustafa Kemal 
Atatürk’ün temellerini attığı, 1934’te 
İsmet İnönü’nün açılışını yaptığı 
Turhal Şeker Fabrikası. Şeker üretme 
kapasitesi yüksek, içinde makine ve 
ispirto fabrikalarının da bulunduğu bu 
büyük tesisin özelleştirilmesine dair 
yöre halkının düşüncelerini öğrenmek 
için ilçeye gittik ve işçiye, çiftçiye, 
sendikacılara “Turhal Şeker Fabrikası, 
Turhal ve sizin için ne ifade ediyor” diye 
sorduk. İşte Turhallının sesi:

NURULLAH ALPAT (Şeker-İş Sendikası 
Turhal Şube Başkanı)

1934 yılında açılan Turhal Şeker Fabrikası, 
864 bin metrekare toplam alan ve 26 bin 
600 metrekare üretim sahası üzerine 
kurulmuş ve kurulduğu günden beri de 
bölgede yaşayan işçiyi, çiftçiyi, nakliyeciyi, 
besiciyi, esnafı kalkındırıp, yöre ekonomisi 
üzerinde büyük söz sahibi olmuş. 

Şeker fabrikası sadece şeker 
üretimi yapan bir kurum olarak 

basite indirgenmemeli. Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş’nin beş makine, dört 
ispirto fabrikasından birer tanesinin de 
bulunduğu ilçemizde 2000’li yılların 
başında 3500 olan çalışan sayısı azala 
azala 445 işçi, 70 memura kadar düştü. 
Normal şartlarda emekli olan sayısının 
yüzde 70’i kadar eleman alınması gereken 
fabrikamıza ne işçi alındı, ne de memur 
atandı. Türkiye’nin her bir köşesinden 
gelen talebi karşılayabilecek kapasiteye 
sahip, hatta Türki Cumhuriyetlerde 

MÜCADELEMİZ TURHAL İÇİN

İsmet İnönü Turhal Şeker Fabrikası’nın 
açılış törenini yaparken.
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İşçi, çiftçi, nakliyeci, esnaf el 
ele vermiş aylardır mitingler 
düzenliyor, imza kampanyaları 
yapıyor. Hepsinin tek bir derdi 
var, o da şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesinin önüne geçmek. 

SİMAY GÖZENER



1976 yılında Turhal Şeker 
Fabrikası’na işçi olarak giren Vahap 
Polat, 15 yıl da Şeker-İş Sendikası 
genel başkan vekilliği yapmış. 
Sendikal mücadelenin gücünü henüz 
yitirmediği yıllarda şeker fabrikalarının 
satışını durdurmak için çaba 
gösteren Polat, “biz bu 
senaryoyu daha önce de 
izledik” diyor. 2011 yılında 
14 şeker fabrikasının satışı 
gündeme geldiğinde 
Şeker-İş Sendikası 
Genel Başkan Vekili 
olan Polat “O gün kamu 
yararına olan işletmelerin 
satışını engelleyen mevcut kanun 
maddesinden yararlanarak Danıştay’a 
başvurduk ve satışı iptal ettirdik. 
Verdiğimiz mücadele yerini bulmuş 
olmasına rağmen son altı yılda çok 

şey değişti, tıpkı şeker fabrikalarının 
satışını engelleyen kanun maddesinin 
değişmesi gibi” diyor. Polat sözlerini 
şöyle tamamlıyor: “Biz bu filmi son 
yedi yıldır üçüncü kez izliyoruz. 
Tüpraş’ın, Telekom’un, pek çok 

banka ve limanın başına gelen 
bu durum, şimdi de ‘zarar 

ediyor’ gerekçesi ile Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye 
yapılmak isteniyor. 
Birbirimizi kandırmayalım, 
fabrikaların satışını, 

istihdamın artacağı 
gerekçesi ile meşru 

kılmaya çalışanlar da biliyor ki 
özelleştirmenin olduğu hiçbir kurumda 
istihdam artmaz. Bugün birlik olma, 
ayağa kalkma günüdür. Alın teri ile 
geçinen insanların yürekli olma, sesini 
yükseltme günüdür.”
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sıfırdan iki şeker fabrikası kuracak üretimi 
yapan makine fabrikamızda 1990’da 
350 olan işçi sayısı, 2018’de 32’ye düştü. 
Yaklaşık yirmi sene evvel çalışanlarına 
“beyaz kelebekler” dediğimiz küp şeker 
kapandı, sonra da küspe kurutma ve ispirto 
fabrikası... Ayrıca oldukça büyük olan 
Turhal Şeker Fabrikası arazisi kimi zaman 
kooperatifler kimi zaman da aracılar 
vasıtası ile her geçen gün eritildi. Bu 
özelleştirme kapsamı ile de Turhal Şeker 
Fabrikası’nın 613, makine fabrikasının 218 
ve 105 de diğer olmak üzere toplamda 
1662 dönüm arazi satışa çıkarılıyor. Hatta 
şimdiden şehrin göbeğindeki fabrika 
arazilerine hastane, kaymakamlık ve 
emniyet binaları yapılmaya başlandı bile.

İşi bilmeyenlerin sadece şeker üretimi 
yapıldığını düşündükleri fabrikamızda 
pancar atığından ortaya çıkan melas 
soframızdaki ekmekten, akıllara gelmez 
ama pek çok kozmetik malzemesine kadar 
giriyor. Bugüne kadar yapılan her türlü 
engellemeye rağmen bizim şeker, melas 
ve yaş küspe üretimimiz arttı. Turhal’da 
2017 yılında 6.984 çiftçi 845 bin 440 ton 
pancar hasadı yaptı ve fabrikamız 848 bin 
ton pancardan 113 bin 26 ton kristal şeker, 
33 bin 900 ton melas ve 242 bin 45 ton yaş 
küspe elde etti. Üretilen pancara karşılık 
da çiftçimize 169.367.569, kantarlardan 
pancar nakliyesine ise 15 milyon lira ödeme 
yapıldı. 

Biz, günde üç buçuk milyon liralık şeker 
üretiyoruz. Şu anda fabrikanın ambarında 
400 milyon liralık şeker var. Böyle bir 
fabrika zarar eder mi? 2005 yılından beri 
şeker fabrikaları devlet hazinesinden bir 
kuruş para almadı. 2005 yılından beri 
kendi kendini sübvanse ediyor. Ayrıca 
fabrikamızın kristal şeker ve melas satışları 
ilçemizde bulunan bankalar üzerinden 
yapıldığı için Turhal’a giren para miktarı 
arttığı gibi bu miktar bir yılda 500 milyon 
lirayı buluyor.

Böyle üretim halinde olan ve kâr elde 
eden, bölgenin her türlü kalkınmasına 
destek olan bir fabrikanın kapanacağına 
ben inanmıyorum, inanamıyorum. Biz 
buna izin vermeyeceğiz. Eğer Turhal 
Şeker Fabrikası özelleşirse ki böyle bir 
durum olursa kısa bir süre sonra kapanır, 
Turhal’da kimse kalmaz, ardı ardına göçler 
yaşanır. Çünkü Turhal Şeker Fabrikası 
sadece Turhal’a da değil Tokat, Sivas 
ve Amasya olmak üzere üç ilin sınırları 
içerisinde 9 bin 280 çiftçi ve ailesine ve 
işin nakliyesini üstlenen binlerce kişiye de 
ekmek kapısı. Bu nedenlerle Turhal için 
tedirginlik ve karamsarlık mücadelemiz ile 
son bulacak.

22 yıldır Turhal Şeker Fabrikası’nda 
işçi kadrosunda çalışan Ali Genç, ucuz 
olması nedeni ile şeker pancarına 
tercih edilen NBŞ’nin kendilerini hem 
ekmeklerinden hem de sağlıklarından 
edeceğini ifade ederken “pancarı 
kaynattığınız zaman şerbet olur, 
ama mısırı kaynattığınız zaman tuzlu 
bir sıvı elde edersiniz. Kimyasallarla 
tatlandırılan NBŞ, doğal olmadığı gibi 
adeta şeker görünümlü bir zehir... 
Ülkenin geleceği emin ellerde değil, 
Allah yardımcımız olsun” diyor. 

BU, AYNI FİLMİN KAÇINCI TEKRARI

ŞEKER GÖRÜNÜMLÜ ZEHİR

Şekerspor Kulübü 
Caz Orkestrası.



18 ATAŞEHİR EKSPRES Sayı: 22 Tarih: 25 Mart-25 Nisan 2018

SALİH GÖZENER

Bizim gibi şeker bölgesinde yaşayanlar, 
şekerin ekonomiye ve kalkınmaya 
katkısından ziyade bölgenin sosyal ve 
kültürel gelişimine katkısının daha önemli 
olduğunu bilir. 62 yaşındayım, ortaokula 
giderken şeker fabrikasının sosyal 
tesislerindeki havuzda hanımefendiler ve 
beyefendiler mayoyla, bikiniyle birlikte 
havuza girerlerdi. Turhal’da 2018 yılında 
maalesef hâlâ böyle bir tesis yok. Şeker 
fabrikasının sinema salonu vardı, alt 
yazılı yabancı filmler gelirdi. Turhal’da 
sinema salonu yokken, haftanın üç günü 
Turhallılar oraya film izlemeye giderdi. 

Şekeri sadece “şeker” olarak 
algılamamak gerekir, şeker bir kültürdür. 
Bugün “zarar ediyor” denilerek 
özelleştirilmesi istenen Turhal Şeker 
Fabrikası 24 saatte yedi bin ton pancar 
kesme (işleme) kapasitesine sahip 
Türkiye’nin tek şeker fabrikasıdır. Benim 
fabrikada çalıştığım 73-74 senesinde 
sekiz buçuk, dokuz ay olan kampanya 
dönemi süresince bir milyon 400 bin ton 
pancar işlenirken, 2000’li yıllarda üç aya 
kadar düşen kampanya süresinde 350-

400 bin ton pancar işlenir oldu. Nişasta 
bazlı şekerin ülke piyasasına girmesiyle 
birlikte üretimi azaltıp, zarar ediyormuş 
imajı verilmeye çalışılarak satışa 
hazırlanan şeker fabrikaları zarar etse 
bile devletin üreticisini sübvanse etmek 
gibi bir görevi var. Bu görevlerden biri de 
şeker fabrikalarının devamlılığı. Ekonomisi 
şekere dayalı olan ilçemizde, fabrikanın 
kapatıldığı gün Turhal, elektrikli bir köy 
olur. 60-70 bin nüfuslu elektrikli bir köy… 
Emeklilerin kahvehanede veresiye ile çay 
içtiği bir köy... 

Bu sebeple bu satışa izin 
verilmemelidir. “Daha ucuza satılan 
bir şeker var, ben burada pahalıya 
mal ediyorum, o sebeple de fabrikayı 
kapatıyorum” derseniz olmaz. Yarın 
şekeri dışarıdan ithal edemediğinizde ne 
olacak? Yeniden mi şeker fabrikalarını 
kuracaksınız. 

Böyle işletmeler zarar etmez, zarar 
ettirilir. Bu özelleştirmelerin amacı her 
ne ise de şekere, şeker üreticisine yazık 
etmesinler. Şeker fabrikalarının satışı, 
son kalelerin satışıdır. Turhallının her 
ne olursa olsun, kalesini savunması 
gerekmektedir. 

ORHAN CANBOLAT (Çiftçi)

Toprak bizde baba mesleği… 30 
senedir Turhal’ın Hamidiye Köyü’nde 
çiftçilik yapıyorum. Her yıl dönüme 10 
ton mahsul alacak şekilde şeker pancarı 
ekiyorum. 2017’de 120 dönüme ekip şeker 
işletmelerine 1000 ton pancar teslim 
ettiğim halde zarardayım. 

2002 yılında mazotun litresi 1.300 
lira civarındayken, bugün 5 bin 200 lira. 
Bir çuval; yani 50 kg gübre bin beş yüz 
lirayken, şimdi 85 bin lira. Biz burada 
dönüme en az 80 kg gübre serpiyoruz. 
Bunun çapası, teklemesi var. Onlar için 
işçi getirip, çalıştırıyoruz. 20 günde bir 
sulanması gereken pancarı sondaj yolu 
ile sulayabiliyoruz ki o da saatte 20 liralık 
mazot yakıyor. Sökümü, nakliyesi derken 
pancardan nasiplenen pek çok kişi oluyor, 
ama üreticiye para kalmıyor. 

Biz şu an para kazanmayı bırakın, 
zararına ekim yapıyoruz. 2000’li yılların 

başına kadar dönümde 5-6 tonda 
para kazanırken, şimdi dönümde 9 ton 
pancarla zarar ediyoruz. Oysa bizim 
topraklarımız oldukça verimli. Bu bölgede 
yetişen pancarın şerbet oranı diğer 
bölgelere nazaran daha fazla, yaklaşık 
yüzde 16-16 buçuk oranında…

Biz devletten gemilerde ve uçaklarda 
olduğu gibi ÖTV’siz mazot talep ederken, 
onlar bizden fabrikamızı almaya kalkıyor. 
Bu reva mı? Turhal’ın, Turhallının 
tek güvencesi olan, bana üç çocuk 
okutturan, binlercesine ekmek kapısı olan 
fabrikamıza dokunmasınlar.

ŞEKER ZARAR ETMEZ, ETTİRİLİR

TOPRAĞIMIZI 
KURUTMASINLAR





Türkiye’nin ilk şeker fabrikası 1926’da Alpullu’da üretime geçti. 20 gün sonra da Uşak’ta Mollazade Nuri 
Bey’in girişimciliğinde ilk özel şeker fabrikası açıldı. Türkiye’de bugün çoğu Cumhuriyet’in sanayileşme 
arzusunun imzasını taşıyan, 14’ü özelleştirme kapsamına alınan 31 şeker fabrikası var. 
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Dünya önce şeker kamışından 
şeker üretti, ardından pancarın 
içindeki şeker kaynağını keşfetti. 

Ana yurdu Hindistan’dı, ama savaşlar 
kristalize olmuş şekeri dünyaya yaymakta 
gecikmedi. 13. yüzyıla gelindiğinde 
küçümsenmeyecek ölçekte şeker 
imalathaneleri görülmeye başlanmıştı 
bile. Amerika’nın keşfinden kısa bir süre 
sonra ise birbiri ardına şeker fabrikaları 
kurulmuş, sayıları binleri aşmıştı. 

Osmanlı da hemen hemen aynı 

tarihlerde şekerle tanışmış, ancak 
tüketilmesi sadece saray ve çevresine 
nasip olmuştu. Çünkü Osmanlı 
coğrafyasında üretilen şekerle 
yetinilmeyip Venedik, Danimarka, Marsilya 
ve Hindistan’dan ithal edilen şeker fiyatı 
nedeniyle ancak varsılların damağını 
tatlandırabiliyordu. 

MOLLAZADE NURİ BEY

“Neden biz de şeker pancarı 
yetiştirmiyor ve şeker üretmiyoruz?” 

Bu soru ihtimal pek çok kişinin aklından 
geçmişti, ama seslendirip harekete geçen 

ilk kişi Uşaklı Mollazade Nuri oldu. Halı 
ticareti yapan Mollazade Nuri Avrupalı 
müşterilerinden kendisine pancar tohumu 
göndermesini istedi, mektupla gelen 
tohumu Kalfa Köyü topraklarına ekerek ilk 
üretimi gerçekleştirdi. Bununla kalmadı 
şeker üretmenin peşine düştü, şekeri 
kristalize etmeyi başaramasa da ortaya 
çıkan ürünü “pancar helvası” adı altında 
satışa çıkardı.

Cumhuriyet’in kurulmasından sonra 
da hayalinin peşinde yol alan Mollazade 
Nuri köylüleri şeker pancarı üretmeleri 
için ikna etmeye girişti. Ne arkasından 
edilen alaylara ne yüzüne söylenen 

Şeker Fabrikaları’nın 
92 yıllık tarihi

BERAT GÜNÇIKAN
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Tarih 1950’ler. Nuri Şeker eşi Atike Şeker, 
çocukları ve torunlarıyla birlikte.
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ters sözlere aldırdı, sonunda köylüleri 
pancar üretiminin kendilerine zenginlik 
getireceğine inandırdı. Ayrıca Uşak 
Terakki-i Ziraat Şirketi’nin kurulmasına 
öncülük etti. Şirketin amacı şeker 
fabrikası kurmaktı.

UŞAK MI ALPULLU MU?

Bu arada Cumhuriyet’in yönetici 
kadrosu da İzmir İktisat Kongresi’nde 
alınan kararlar doğrultusunda 
sanayileşme adımları atmaya başlamış, 
ana sektörlerden biri olarak da şeker 
seçilmişti. 1925’te yöneticileri politikacı ve 
bürokratlardan oluşan İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 
kuruldu, aynı yıl inşa edilecek şeker 
fabrikalarına imtiyazlar tanıyan ve teşvik 
sağlayan 601 sayılı kanun yürürlüğe 
girdi. Takvimler 1925 yılının Aralık’ını 
gösterirken Alpullu Şeker Fabrikası’nın 
temeli atıldı.

İsmi konulmasa da taraflar, en azından 
Mollazade Nuri öyle hissetmese de özel 
sektör ile kamu arasında “şeker” bir 
rekabet vardı artık. Hükümet, Uşak Şeker 
Fabrikası’nın temeli kendisinden bir ay 
önce atılsa da bütün imtiyazı ve teşviki 
Alpullu Şeker Fabrikası’na tanımış, yine 
de iki fabrika 20 gün arayla üretime 
geçmişti. Türkiye’nin ilk şeker fabrikası 
unvanını kaybeden Uşak’tı. Dahası daha 
üretimin ilk adımında ekonomik sıkıntı baş 
göstermiş, kaynak yaratmak adına halka 
hisse senedi satılmış, açık kapatılmıştı.

Buna rağmen artık Şeker soyadını 
alan Mollazade Nuri vazgeçmeye razı 
değildi. Fabrikanın üretimi şekerlerden 
beşer kiloluk ipek torbalar hazırlayarak 
Ankara’nın yolunu tuttu. Önce Atatürk’ün 
huzuruna çıktı, torbayı “Paşam buyurun 
Türk şekeri” diyerek açtı. Atatürk şekeri 
avucundan avucuna aktardıktan sonra 
“Nuri Bey, seni kutluyorum” diye karşılık 
verdi “O kadar büyük iş başardın ki, 

Uşak fabrikasından 20 gün önce açılan Alpullu Şeker Fabrikası. Uşak Şeker Fabrikası (1926).

doğrusu ben pek ümitli değildim. Ama 
senin azmin karşısında bu işin olacağına da 
inanıyordum.”

Nuri Şeker ikinci olarak İsmet İnönü’nün 
kapısını çaldı, ona da Uşak Şeker 
Fabrikası’nda üretilen şekeri sundu. 
Anlaşılan Alpullu ile Uşak arasındaki ismi 
konmamış rekabetin farkındaydı İnönü, 
“Hakkını helal et Nuri Bey” dedi “ Sana 
en ufak bir yardımda bulunmadım, çünkü 
başaracağına inanmıyordum. Ama şunu 
da unutma ki hiçbir bakan arkadaşıma 
veya yetkiliye şeker fabrikası kuracak biri 
geliyor, başınızdan savın, diyerek de engel 
olmadım.”

SADECE BEŞ YIL YAŞAYABİLDİ

Ancak İnönü’ye rağmen engeller devam 
etti. Aynı zamanda şeker ithalatının 
başında olan Alpullu Şeker Fabrikası 
yetkilileri ithalatı arttırmak adına zaman 
zaman Alpullu fabrikasına kapasitesi 
altında üretim de yaptırarak şeker 
piyasasını allak bullak ettiler.  Buna 
yeterli miktarda şeker pancarı üretimi 
yapılamaması ve teknolojik yetersizlikler 
de eklenince Uşak Şeker Fabrikası 
üretimini ancak beş yıl sürdürebildi. 1931’de 
borçlarına karşılık Sümerbank’a devredildi.

Nuri Şeker’e gelince… 1958 yılında 
yaşamını yitirdi. Hayal kırıklıkları büyüktü, 
Anadolulu ilk sanayici olmak bu kırıklıkları 
onarmaya yetmiyordu, ama doğru 
zamanda doğru hamleler yaptığından 
emindi. 

Bugün Türkiye’de 14’ü özelleştirme 
kapsamında satışa çıkarılan 26’ı kamuya, 
5’i Pancar Üreticileri Kooperatifi Birliği’ne 
ait 31 şeker fabrikası var. Acaba bugünleri 
görse Nuri Şeker ne düşünürdü, dersiniz?Uşak Şeker Fabrikası’nın 1936 yılındaki memur kadrosu... A



Kütahya’nın ilçesi Emet’te yaşayan 
Çerkez asıllı Boyacızadelerin 
torunlarından Mahmut 

doğduğunda takvimler 1891 yılını 
gösteriyordu. O da ailenin diğer bireyleri 
gibi ölene kadar Emet’te yaşayacağını 
düşünüyordu, ama Yunan ordularının 
işgaliyle yollara düştü ve Eskişehir’de 
soluklandı. Yine Çerkez kökenli Tiftikçiler 
ailesinin yanında tiftik ticaretine başladı, 
bir süre sonra da kızları Fatma ile evlendi. 
İki oğulları oldu Nafiz ve Hakkı.

Mahmut’un Fatma ile evlendiği yıl, 
yani 1925’te Eskişehir’de bir şeker 
fabrikasının kurulması hazırlıklarına 
başlanıldı. Mahmut toprağını fabrikaya 
bağışlamakla kalmadı, köy köy gezip 
çiftçileri şeker pancarı ekmeye ikna 
etmeye çalıştı. Başardı da, artık bir de 
unvanı vardı: Pancarcı Mahmut. Ancak 
kendini adadığı şeker elinde olanı 
bitirmekle kalmadı, eşinin ailesiyle de 
arasını açtı. Artık kendine yeni bir iş 
bulmalıydı. Alpullu Şeker Fabrikası’nda 
meydan amiri olarak çalışmaya başladı. 
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Mahmut, Nazif ile Meral ve Nihal 
Boyacıoğlu, akrabalık bağına 
göre sıralarsak dede, oğul ve 
torunlar. Onları benzer bağlara 
sahip olanlardan farklı kılan 
üç kuşak şeker fabrikalarında 
çalışmaları. Bu yüzden de 
tarihleri, şeker fabrikalarının 
tarihiyle paralel ilerliyor. Bugün 
ilk iki kuşak yaşamıyor, ama 
torunların şeker fabrikaları ve 
“koloni” anıları hâlâ taptaze.

FATMA GÜL
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Üstte şeker fabrikalarının ilk işçilerinden Mahmut Boyacıoğlu (ortada). 
Nafiz Boyacıoğlu (sağda) montaj öğrenmek için gittiği Paris’te.

Mahmut, 
Nafiz, Meral 

ve Nihal
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Görevi, pancarların yıkanıp fabrikaya 
alınmasını kontrol etmekti.

Mahmut sadece bir iş sahibi olmakla 
kalmamış, bambaşka bir hayatla 
da karşılaşmıştı. Oğulları “koloni” 
diye adlandırılan fabrikada Avrupa 
standartlarında bir yaşamı kendilerini 
bekler bulmuştu. Kolonide sadece fabrika 
ve lojmanlar yoktu, tiyatro ve sinema 
salonları, restoranlar, yüzler havuzları, 
basketbol sahaları, tenis kortları, 
tarım işletmeleri de vardı ve fabrikanın 
kurulduğu alan başlı başına bir şehirdi. 
İkinci Dünya Savaşı yıllarında onlar da 
herkes gibi çayı şeker yerine üzümle 
içseler de önlerinde serili hayat hala renkli 
ve canlıydı.

MONTAJ USTASI NAFİZ

Soyadı kanunuyla ismine 
“Boyacıoğlu”nu da ekleyen Mahmut 
oğullarının okumasını arzuluyordu. Bu 
arzuyla ilkokulu Babaeski’de bitiren 
Nafiz’i İstanbul’a, Boğaziçi Lisesi’ne 
yatılı yolladı. Ancak Nafiz İstanbul’un 
cazibesine uyup dersleri ihmal etmekte 
gecikmeyince Alpullu’ya geri çağrıldı, 
artık önünde tek bir yol vardı, şeker. Artık 
okul tatillerinde babasının emriyle geçici 
işçilik yaptığı fabrikanın kadrolu çalışanı 
olacaktı. Ustabaşılığa yükseldiğinde 
Eskişehir Şeker Fabrikası’na tayin edildi. 
Eskişehir’de çalışırken bir yandan da 
Konya ve Kayseri şeker fabrikalarının 
montaj çalışmalarına katıldı. Kayseri’de 

Kayseri Şeker 
Fabrikası’nın 
açılışında 
dönemin 
başbakanı 
Adnan 
Menderes 
yaparken Nafiz 
Boyacıoğlu 
eliyle makineyi 
çalıştırıyordu!

Nihal 
Boyacıoğlu 
ile Hakan 
Gürdal düğün 
pastalarını 
keserken 
(altta).

çalışacak ya da masraflarını kendileri 
karşılayıp eğitimlerini sürdüreceklerdi! 
İkisi de çalışmayı yeğledi. Meral 
Şekerbank’ta, Nihal ise Kütahya Şeker 
Fabrikası’nın muhasebe servisinde işbaşı 
yaptı. Nihal 1990’da, aynı fabrikada, aynı 
serviste çalıştığı Hakan Gürdal ile evlendi. 

Tarihleri şeker fabrikalarıyla birlikte 
yazılan Boyacıoğlu ailesinin ilk kuşağının 
temsilcisi Mahmut 1958’de, oğlu Nafiz 
ise 1978’de emekli oldu. Mahmut 1971’de, 
Nafiz ise 1995’te yaşamını yitirdi. Meral 
ve Nihal ise 2000’li yılların başında 
emekliye ayrıldı. İki kardeş için şeker 
kolonisi sadece bir iş yeri değil, bir 
kültür yatağıydı. 1926’dan bu yana 
Cumhuriyet’in sanayileşme hevesini 
taşıyan bu fabrikaların özelleştirilmesi 
sadece tarihe değil, kendi tarihine yapılan 
acı bir şakaydı.

küp şeker tesislerinin montajı için 
gönderildiği Almanya ve Fransa’da kalmak 
istese de yine babasının isteğine boyun 
eğdi ve Eskişehir’e döndü.  

Sıra evlenmeye geldiğinde babadan 
CHP’li Nafiz, DP’li Mahmudiye belediye 
başkanının kızı Nurhayat’a talip oldu. 
1957’de Erzincan Şeker Fabrikası’na 
doğru yola çıkarken yanında Nurhayat 
ile birlikte birkaç aylık kızı Meral vardı. 
Erzincan’da aileye bir de Nihal eklendi. 
İkisi de kolonide büyüyecek, yazlık-kışlık 
sinemada dönemin bütün filmlerini 
izleyecek, balolarda tango ve vals 
öğrenecek, ya havuzda yüzecek ya da 
basketbol oynayacaktı. 

İki kardeş liseyi bitirip de sıra üniversite 
öğrenimine geldiğinde bir yol ayrımında 
buldular kendilerini. Ya tıpkı dede 
ve babaları gibi şeker fabrikalarında 

Meral ve Ziya. A



Şeker fabrikalarının özelleştirme 
kararıyla birlikte nişasta bazlı şekerin 
zararları yeniden gündeme geldi. 

İddialara göre özelleştirme kararının 
arkasında söz konusu fabrikalarda nişasta 
bazlı şeker (NBŞ) üretimine geçme arzusu 
vardı. Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği 
her ne kadar gazetelere tam sayfa ilan 
vererek NBŞ’nin sağlığa zararlı olmadığını 
savunsa da, bilim insanları aksini iddia 
ediyor. Biz de buradan yola çıkarak konuyu 
Ataşehir Belediyesi Türkan Saylan Tıp 
Merkezi hekimlerinden Dahiliye Uzmanı Dr. 
Canan Tuncel ile konuştuk. İşte cevapları:

Nişasta bazlı şeker; yani NBŞ nedir?
İnsan beslenmesinde kalori 

kaynağı ve vücudun işlevsel 
faaliyetleri için gerekli ve temel 
besin maddesi olan şeker 
ekonomik olarak şeker kamışı ve 
şeker pancarından elde ediliyor. 
Ülkemizde de 2000’li yıllara kadar 
şeker, şeker pancarından üretilirken bu 
yıllarda çıkarılan yasa ile mısır şurubu 
kullanılmasının önü açıldı.  

Mısır, patates ve buğday gibi bitkilerden 
izole edilen nişastanın kimyasal 
işlemlerden geçirilmesiyle oluşan NBŞ’ler 
genellikle sıvı olarak üretiliyor. Nişasta 
parçalanarak glikoza, glikoz da fruktoza 
dönüştürülüyor. Mısırdan elde edilen 
nişasta bazlı şekerde yüksek oranda 
fruktoz; yani meyve şekeri bulunuyor.

Peki, NBŞ söylendiği kadar zararlı mı?
Mısır şurubunda yüzde 90 oranında 

bulunan fruktoz, kişilerde tokluk hissi 
uyandırmadığı için insülin direncini 
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NBŞ TEHLİKESİ 
KAPIYI ÇALIYOR

olumsuz olarak tetikliyor. Son yıllarda 
dişi fareler üzerinde yapılan deneylerde, 
mısır şurupları ile beslenen farelerin, sofra 
şekeri (sakkaroz) ile beslenenlere göre 
yaşam sürelerinin 1,87 kat kısaldığı ve 
üretkenliklerinin azaldığı belirlenmiş. Global 
Public Health dergisinde yayımlanan bir 
çalışmaya göre, dünya genelinde yüksek 
fruktozlu mısır şurubu kullanılmasının 
özellikle tip 2 diyabet ve obezite olmak 
üzere kanser, kalp hastalıkları, karaciğer 
yetmezliği gibi pek çok kronik hastalığa yol 
açtığı biliniyor.

Peki, şeker pancarından üretilen şekerde 
bu tür tehlikeler söz konusu değil mi?

KAPAK KONUSU

Alzheimer 
Kalp damar rahatsızlıkları 
Karaciğer yağlanmaları 
Yüksek kan trigliseridi 
Kolon ve meme kanseri başta 
olmak üzere pek çok kanser türü 
Diyabet 
İnsülin direnci 
Obezite 
Taşsız safra kesesi rahatsızlıkları 
Gut hastalığı 
Eklem iltihaplanması 
Hipertansiyon 
Siroz 
Astim 
Felç 

Çikolata, meyve suyu, kola ve bisküvi gibi pek çok üründe tatlandırıcı 
olarak kullanılan NBŞ bu ürünlerin kullanıcılarının korkulu rüyası haline 
geldi. insan sağlığına ne kadar zararlı, gelin hep birlikte öğrenelim.

LEYLA ÖZ
NBŞ hangi 
hastalıklara yol açar
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Fruktoz, aşırı hızlı bir şekilde kan şekerinin yükselmesine sebep olduğundan şeker 
çeşitleri arasından en zararlı olanı. Bu sebeple tüketeceğimiz gıdaları alırken mutlaka ürünün içeriğine, şeker cinsine dikkat edilmeli. Mümkün olduğunca dışarıdan hazır ürün alınmamalı, özellikle çocukların evde hazırlanan yiyecekleri tüketmeleri sağlanmalı.

NE YAPMALI?

A

Deney hayvanlarına fruktoza eşdeğer 
miktarda glikoz ya da süt şekeri 
olarak bilinen laktoz (glikoz+galaktoz) 
verildiğinde fruktozun sebep olduğu 
hastalıkların görülmediği tespit edilmiş. 
Glikoz, vücudun tüm hücrelerinde 
kullanılırken fruktoz sadece karaciğer 
için gerekli ve bu miktar da sadece 15 
gram kadar. Fazlası, ürik asit düzeyini 
yükseltiyor, obeziteye, karaciğerde 
ve diğer iç organlarda yağlanmaya 
ve devamında pankreas kanseri, kalp 
hastalıkları, diş çürümesi, depresyon, 
böbrek, gut, tansiyon ve migren, gibi 
hastalıklara yol açıyor. Karaciğerdeki 

yağlanma sonucu siroz ve karaciğer 
kanseri oranı da gitgide artıyor.

Nişasta bazlı şeker hangi ürünlerde 
kullanılıyor?

Mısırdan elde edilen NBŞ’ler Türkiye’de 
market raflarında gördüğünüz hemen 
her üründe yüksek oranda bulunuyor. 
Ayrıca NBŞ’ler yalnızca tat verici olarak 
değil, nemi çekme özelliği ve gıdaların raf 
ömrünü uzatmak amacıyla da kullanılıyor. 
Daha net konuşmak gerekirse bu şeker 
türü; şekerlemeler, çikolata, unlu ürünler, 
bisküvi, baklava, dondurma, helva, reçel; 
hatta kola, meyve suyu ve gazoz gibi 
geniş bir yelpazede karşımıza çıkıyor.

Fazlaca tüketilen bu ürünlerden 
çocukların uzak tutulamaması halinde 
onları nasıl bir son bekliyor?

Çocuklarımızın her gün tükettiği 
paketlenmiş hazır gıdaların içinde mısır 
şurubu var. Kanserojen olan bu şeker 
türü çocuklarımızın büyüme hormonu 
salgılamasını engellediği gibi patolojik 
damar sertliği ve diyabet olmasına yol 
açıyor. Fruktoz şurubunun kullanımı 
arttıkça, kilo sorunu da global bir tehlikeye 
dönüştü. İnsülin salgısının artması daha 
çabuk açlık hissi oluşturuyor ve beyinde 
tokluk hissi yaratmıyor. Bu da çocuklarda 
obezite tehlikesine neden oluyor.

Başta kanser olmak üzere pek çok 
hastalığa sebebiyet veren NBŞ’den uzak durmak için tüketeceğimiz ürünlerin üzerindeki etiketlerde glikoz şurubu, fruktoz veya mısır şurubu 

ibaresinin bulunmamasına dikkat etmeliyiz.

ETİKETİ OKUMADAN GEÇMEYİN



DÖNÜŞTÜR 
DOĞA

KAZANSIN
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SİMAY GÖZENER

Ataşehir Belediyesi, ELDAY 
ve Exitcom’un ortaklaşa 
gerçekleştirdiği projeyle 
kullanılmayan elektronik 
eşyalar Migros mağazalarında 
toplanıyor. Böylelikle evler 
elektronik çöplük olmaktan 
kurtulurken atıklar Money puan 
kazandırıyor.

Fotoğraf: SERAP UÇAR
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Günümüzde bir statü göstergesi 
olan cep telefonlarının üretim 
hızına yetişmek mümkün değil. 

Kimileri henüz özelliklerini keşfetmeden 
kimileri de taksitlerini bitirmeden 
yeni çıkan modellere dikiyor gözünü. 
Cep telefonlarını bir milimetre daha 
ince olduğu iddia edilen bilgisayarlar, 
çözünürlüğü biraz daha yüksek fotoğraf 
makineleri, rengine âşık olunan küçük 
ev aletleri takip ediyor. Hâl böyle olunca 
tüketim çılgınlığının içinde debelenip 
dururken insan bir yandan kesesine 
bir yandan da doğaya zarar verdiğinin 
dahi farkına varamıyor. Evlerimiz 
yavaş yavaş birer elektronik çöplüğe 
dönüşürken bu atıklar hem sağlığımızı 
hem de doğayı fazlasıyla tehdit ediyor. 
Bir de işin ekonomik boyutu var ki, hiç de 
azımsanacak gibi değil. 

Türkiye’de yılda 600 bin ton e-atık 
ortaya çıkıyor ve bu rakam her yıl yüzde 
10 artıyor. İşte tam da bu noktada 
kamu ve özel sektör bir araya gelerek 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi ve 
elektronik atıkların geri dönüşümü 
için kampanya başlattı. Elektrik ve 
Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık 
Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi 
(ELDAY), Ataşehir Belediyesi ve Exitcom, 
Migros mağazalarında elektronik 
eşyaların toplanması için ortak bir 
protokol imzaladı. 15 Mart’ta başlayan 
proje bir yıl devam edecek. Proje 
kapsamında kullanılmayan elektronik 
eşyalarını Migros mağazalarına teslim 
edenler, Money puan kazanacak ve 
bunları alışverişlerinde harcayabilecek. 
Uygulama, pilot bölge seçilen 
Ataşehir’deki Migros mağazalarında 
geçerli olacak.

“Dönüştür Doğa kazansın Moneyler 
katlansın” sloganıyla hazırlanan proje 
kapsamında Ataşehir’de bulunan   
Migros mağazalarına, atık elektrikli ve 
elektronik eşyaların toplanabilmesi için 
yerleştirilen konteynerlara bırakılan 
her bir e-atık ile hem çevreye hem 
de ekonomiye katkı sağlanması 
amaçlanıyor. 

Uygulama kapsamında küçük 
ev aletleri ve bilişim cihazları 
mağazalardaki konteynerlara bırakılırken 
televizyon, monitör, buzdolabı, ocak ve 
klima gibi büyük elektrikli ve elektronik 
aletler ise Ataşehir Belediyesi’nin ilan 
edeceği gün ve saatlerde ilçe sınırları 
içindeki toplama noktasından alınacak.

Pek çoğumuz için artık nostaljik 
olan hurdacılar hâlâ sokak 

sokak dolaşıp “Eskiler alırım” diye 
bağırıyor ve hurdacılara satılan 
her bir elektronik atığın gelişi 
güzel parçalanması sonucu açığa 
çıkan civa, kurşun, fosfor, CFC 
gazı gibi zararlı maddeler doğaya 
ve insan sağlığına zarar veriyor. 
Unutmamalıyız ki e-atıkların bilinçli 
ve kontrollü şekilde toplanarak 
ayrıştırılması sonucu açığa çıkan 
demir, bakır, alüminyum, plastik 
gibi malzemeler ekonomiye 
azımsanmayacak kadar fazla katkı 
sağlıyor.

Çağdaş, yaşanabilir, sağlıklı ve 
temiz bir Ataşehir yaratma 

hedefiyle hareket eden Ataşehir 
Belediyesi, atıkların toplanması ve 
geri dönüşümünün teşvik edilmesi 
amacıyla “E-Atık Toplama Yarışması” 
başlattı. 2 Ocak’tan 18 Mayıs’a kadar 
sürecek olan yarışmada kullanım 
ömrü dolmuş büyük ev eşyası, küçük 
ev aletleri, bilişim-telekomünikasyon, 
aydınlatma, eğlence ve spor ekipmanı, 
oyuncaklar, tıbbi cihazlar, izleme 
ve kontrol aletleri ile otomatlar 
değerlendirilecek. Ataşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü’nün hazırladığı E-Atık 
Toplama Yarışması’na katılacak ilk ve 
ortaokul öğrencilerinden dereceye 
girenlere sırasıyla projeksiyon cihazı, 
masa satranç takımı, masa tenisi 
ödülleri verilecek. 

Yarışma takvimi ve değerlendirme 
kriterleri ile katılım formuna internet 
üzerinden http://www.atasehir.bel.
tr/e-atikyarisma adresinden ulaşmak 
mümkün. Yarışmanın ayrıntıları 
Ataşehir Belediyesi’nin 0216 5705000 
numaralı telefonunun Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü’ne ait 1571 ve 
1568 dâhili hatlarından öğrenilebilir.

HURDACI GELDİ HANIM

E-ATIKLARLA ÇOCUKLAR DA KAZANIYOR

A

Fotoğraf: MURAT ŞİMŞEK
FATMA UÇAR



İ
stanbul en yoğun kuş göç yollarından 
biri. Her sene ilkbahar ve sonbaharda 
Afrika ve Avrupa arasında göç eden 

milyonlarca kuş, İstanbul semalarından 
geçiyor. Buradaki ormanlarda konaklıyor. 
Ya da belki de konaklıyordu demek 
daha doğru. Çünkü İstanbul’un silueti 
bozuldukça kuşlar için yaşam alanları 
da daralıyor. 3. köprü, 3. havaalanı, 
dikine dikine yükselen ve sayıları hızla 
artan gökdelenler… Üstelik bunların 
yarattığı tehlike sadece yaşam alanlarını 
yok etmekle sınırlı değil, ortaya çıkan 
ışık kirliliği de kuşları etkiliyor. Kadıköy 

Anadolu Lisesi öğrencileri Pınar Tuncer, 
Simge Aydınyer, İsmail Cem Ağdaş, pek de 
konuşulmayan bu sorunun peşine düştü. 
Türkiye’de TÜRÇEV tarafından düzenlenen 
Young Reporters for the Environment 
(Çevrenin Genç Sözcüleri) Yarışması için 
kaleme aldıkları “Işık kirliliğinin göçmen 
kuşlara etkisi” makalesiyle “Işık kirliliği 
nedir, nasıl baş edilir?” gibi sorulara yanıt 
veriyorlar. Gelin sözü onlara bırakalım:

Türkiye’nin hatta dünyanın gözdesi olan 
İstanbul’da her geçen gün artan nüfus 
nedeniyle ışık kirliliği artıyor. İş ve alışveriş 
merkezleri, gökdelenler, (özellikle Levent 

bölgesi) tarihi-dini yapılar, park, bahçe, yol 
ve köprü aydınlatmalarındaki aksaklıklar 
ışık kirliliğini arttıran önemli faktörlerden. 

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN DE ZARARLI

Çevreyi, astronomik araştırmaları 
olumsuz yönde etkileyen gökteki 
ışıklara, ışık kirliliği adı veriliyor. 20. 
yüzyılla beraber gelişen teknolojiyle ışık 
kaynaklarının aşırı ve yanlış kullanımları; 
aydınlatmada yapılan hatalar sonucunda 
ışık kirliliği kavramı ortaya çıkıyor. Yapılan 
araştırmalarla birlikte ışık kirliliğinin 
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İstanbul’daki dönüşümler, her yıl şehrin üzerinden geçerek sıcak iklimlere göçen milyonlarca kuşu da 
etkiliyor. Sözünü ettiğimiz sadece sayısı azalan ormanlar değil, ışık kirliliği de onlar için büyük tehlike. 
Işık kirliliği de ne mi? Çoğu insanın aklına gelmeyen bu soruna, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri 
Pınar Tuncer, Simge Aydınyer, İsmail Cem Ağdaş, Young Reporters for the Environment (Çevrenin Genç 
Sözcüleri) Yarışması için yazdıkları bir makaleyle dikkat çekiyor. 

Çevrenin 
genç sözcüleri
“IŞIĞIN”
peşinde
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zaman içerisinde ekolojik dengenin 
bozulmasına, biyolojik çeşitliliğin 
azalmasına neden olup insanların 
biyolojik sağlığını etkilemeye başladığı 
gözlemleniyor.

Işık kirliliğinin kent, insan ve canlı 
üzerindeki olumsuz etkileri deneylerle de 
kanıtlanmış. Canlı yaşamını tehdit eden 
ışık kirliliği ekolojik dengeyi bozup bunun 
sonucunda popülasyon değişikliğine 
neden oluyor, bu da bazı canlıların 
neslinin tükenmesine sebebiyet veriyor.

KUŞLAR ONUN YÜZÜNDEN 
YÖNÜNÜ 
ŞAŞIRIYOR

Göçmen kuşlar 
yönlerini bulmak için 
dünyadaki çeşitli belirgin 
yeryüzü şekilleri, güneş ve yıldızların 
pozisyonları ve dünyanın manyetik alanı 
gibi çeşitli ipuçlarını kullanıyor. Gündüz 
göç eden kuş, arı, karınca gibi hayvanlar 
güneşin pozisyonunu kendilerine 
referans alıyor. Gece yol gösterici ise 
tabii ki yıldızlar oluyor. Ancak göç yolları 
üzerinde konumlanmış deniz fenerleri, 
aydınlatılmış gökdelenler veya tesisler 
gece kuşları etkiliyor. Neden 
mi? Bunu 2002’de Wiltschko 
ve Muheim tarafından 
laboratuvar ortamında 
yapılan deneyden 
anlamak 
mümkün. 
Deneye 
göre, 

göçmen 
kuşların 

manyetik pusula 
yönelimi, yani yönlerini 

bulabilmeleri için spektrumun 
mavi-yeşil kısmından gelen 

ışığa ihtiyaç duydukları gözlemleniyor. 
Işığın uzun dalga boylu bileşeni olan 
kırmızı ışık, en azından laboratuvar 
koşullarında kuşların manyetik yönlerini 
bulmalarını engelliyor. Yapılan tek deney 
bu değil. İletişim kulelerindeki parlayan 
işaretler, göçmen kuşları cezbediyor 
ve bazen bir gecede binlerce kuşun 
çarpışmasına neden oluyor. Michigan 
Eyalet Üniversitesi’nden bilim adamı Joelle 

tasarrufu sağlamak amacıyla 
yasal düzenlemeler getirilmesi 
konusunda karara vardı. Buna 
göre, ışık kirliliğine karşı 
mücadele konusunda halkı 
bilinçlendirmek amacıyla 
belirli aralıklarla eğitimler 
verilecek ve konferanslar 
düzenlenecek. 

Peki bu tehlikeyle nasıl baş edilebilir? 
Gökdelen, deniz feneri, köprü ve 
havaalanında kullanılan ışıkların 
azaltılması, göç mekanizmasına daha az 
zarar veren renkte ışık kullanılması; bu 
konuda çalışmalar yapılması ve 
kullanılmayan ışıkların  kapatılması 
bunun için yapılabileceklerden bazıları. 
Tüm bunlar ele alındığında bizce ışık 
kirliliği konusunda yalnızca ihtiyacımız 
olmayan, gereksiz ışıklardan kurtulmamız 
kirliliği önleme konusunda yeterli 
olacaktır. Amacımız, insanın emniyet 
talebini karşılayan ancak kuşları 
cezbetmeyen ve onların manyetik 
mekanizmasını etkilemeyen, kuşlara 
dost suni aydınlatma geliştirmek. Gece 
ve gündüz aydınlatmalarının bilinçsiz ve 
yanlış kullanımlarının meydana getirdiği 
olumsuzluklar ve ekolojik dengede 
oluşturduğu sorunlar dile getirilmeli.

Türkiye’de ışık 
kirliliği tehdidine 

karşı girişimler 1990’larda 
başlıyor. TÜBİTAK Ulusal 
Gözlem Evi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, Türk Standartları Enstitüsü ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte bir 

çalışma grubu oluşturuluyor, 
“Elektrik Dış Aydınlatma 

Yönetmenliği” yasa tasarısı 
hazırlanıyor.

A

Gehring’in yayınlanmamış bir araştırması, 
kulelerin sağlam kırmızı farlarını yanıp 
sönen fenerlere çevirerek bir nebze de 
olsa kuş ölümlerinin önüne geçileceğini 
savunuyor.

AMERİKAN TIP DERNEĞİ: 
MAVİ IŞIK ZARARLI

Bir başka araştırma ise Manhattan’daki 
11 Eylül Anma Etkinliği sırasında yapılıyor. 
Ulusal Bilimler Akademisi’nce yayımlanan 
araştırmada, 44 spotla ışıklandırılan ve 
iki sütundan oluşan anıtın aydınlatılması 
sırasında kuşların bu alanda toplandığı ve 
anıtın etrafında yüksek sesle defalarca 

uçtukları belirtiliyor. Yas sebebiyle 
anıtların ışıkları kapatıldığı 

sırada kuşların 

uçuşlarının normale döndüğü 
saptanıyor. Anıtın ışıkları 2010’dan 

itibaren 7 yıl boyunca 20 dakikalık 
periyotlarla söndürülüp açılıyor. Elde 
edilen verileri derleyen araştırmacılar, 
bu dönemde anıtın ışıklarının kuşları 
cezbettiğini ve göç yolları üzerinde 
değişikliğe neden olduğunu, anıt etrafında 
kuş yoğunluğunun normalden 20 kat 
fazla arttığını, bunun sonucunda ise 
kuşların birbirine veya binalara çarparak 
öldüklerini belirtiyor. İşte bu nedenlerle 
2016’da Amerikan Tıp Derneği “kötü 
tasarlanmış ve yoğun LED ışıklarının 
zararlarını” resmen tanıyarak toplumları 
mavi ışığın kullanımını azaltmaya teşvik 
ediyor. Bununla hem kuş ve diğer göç 
eden canlılara hem de insanlara yarar 
sağlanması amaçlanıyor. BM, UNISPACE 
konferansında üye ülkelerin ışık kirliliğine 
karşı ulusal ekonomiyi korumak ve enerji 
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Güzellik 
baskısının 
yeni aracı 
instagram

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde 
“Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma 
duygusu uyandıran nitelik” olarak 

tanımlanıyor güzellik. Ancak hayattaki 
yansıması bu kadar basit ve “masum” 
değil. Güzelliğin günümüz dünyasında 
sosyal onay alma, statü elde etme ya 
da sınıf atlamada bir güç olduğu inkâr 
edilemez bir gerçek. Daha da kötüsü bunun 
dışında kalmaya çalışan kadınlar için bile 
toplumun verdiği mecburi bir “görev”. Ve 
dolayısıyla bitmeyen bir baskı. İşte bu 
baskının günümüz dünyasında en önemli 
aracı da hiç kuşkusuz, genelde sosyal 
medya, özelde ise Instagram. 2010’da 
hayatlarımıza girip, 8 yılda 800 milyon 
insana ulaşan bir ağdan bahsediyoruz. 
Günde 55 binden fazla paylaşım yapılıyor. 
Bu paylaşımların arasında zayıf, uzun 
boylu, mermer gibi pürüzsüz ciltli, “ideal” 
vücut ölçülü genç kadınların fotoğrafları 
büyük bir yer kaplıyor. İşte bu yüzden de 
ataerkil sistemin ve piyasaların belirlediği 
güzellik algısını yeniden yeniden üreten 
Instagram kadın için bir mücadele ve 
mübadele alanı. “Olmak” ile “görünmek” 
arasındaki gerilimin her zamankinden 

Onlar, “güzellik”leri taçla tescillenmiş Türkiye güzelleri. Yine de “yeterli” olmadıkları için 
kaygılanıyorlar. Çünkü ataerkil ve kapitalist sistemin “görme biçimi” kadından hep daha fazla bir 
“şey” olmasını bekliyor: Daha ince, daha genç, daha uzun... Ebru Güzel ve Esra Cizmeci’nin “Filtreli 
Güzellik” kitabı bu algının hem “militanı”, hem de mağduru olan modellere söz hakkı vererek 
güzellik cenderesini anlatıyor. Üstelik de bunu yeni sergi alanı Instagram üzerinden yapıyor.

AMİRA AÇIKGÖZ
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daha keskin olduğu, sosyal dünyadaki 
“beğeni”lerin insanların günlerinin nasıl 
geçeceğini belirlediği düşünüldüğünde, 
bu mübadele alanındaki şiddeti daha 
iyi anlamak mümkün. Ebru Güzel ve 
Esra Cizmeci’nin, Postiga Yayınları’ndan 
çıkan “Filtreli Güzellik” kitabı işte bu 
şiddete odaklanıyor. Aslında kitabın 
bölüm başlıkları bile tek başına yetiyor ne 
olduğunu anlatmaya: Güzellik İdeolojisinin 
Bipolar Kimliği: “Militanlık ve Mağduriyet”, 
Modern Güzellik Mitinin Yeni Sergi Alanı: 
Sosyal Medya, Filtreli Güzellik, En’lerin 
Mekânı Instagram: “Daha Güzel Daha 
Mutlu”…

YENİ DÜNYA VİTRİNİ 
SOSYAL MEDYA

Bu güzellik miti eskiden magazin 
programlarıyla yayılırken, artık çok daha 
tehlikeli bir silaha sahip; Instagram. 
Geleneksel medya dönemindeki “şöhret 
olmak” olgusunun, internet döneminde 
“(kendini) şöhret yapmak” haline geldiği 
vurgulanan kitap, “güzellik çağrısı”nın 
en aktif ve etkili mecrası Instagram’ı 
mercek altına alıyor. Marwick’in “dikkat 
ekonomisi”ne atıfta bulunarak, şimdiye 

kadarki en büyük görünürlüğe sahip olan 
“Instaşöhret”lere de değiniyor. Tıpkı, 
dünyaca ünlü süper modelleri geride 
bırakan, modellikten çok, ablası (94,2 
milyon takipçisi olan) Kim Kardashian’ın 
şöhreti sayesinde tanınan ve 86 milyon 
takipçisi bulunan Kendall Nicole Jenner 
gibi. Sosyal medya platformları sayesinde 
ekran yıldızlarının ulaşılmazlıkları azalırken, 
sıradan izleyicinin kendi profilinde onlar 
gibi görünebilmesi mümkün hale geliyor. 
Ancak bunun bir bedeli var: Kendini parça 
parça, kolaj kolaj inşaa etmek. “Bugün 
bireyler imgelerle, anlatılarla, anlamlarla ve 
göstergeler yoluyla kimliklerini bir hikâye 
gibi yaratırlar. Parçalanmış özne, kolaj ya 
da montaj tekniği ile diğeriyle özdeşleşim 
kurarak bütünleşmeye çabalar.”

HEP “DAHA” İÇİN UĞRAŞMAK 

Filtreli Güzellik, Naomi Wolf’un tariflediği 
“güzellik, erkek egemenliğini yerinde 
tutan en son ve en kullanışlı inanç 
sistemidir” savının Türkiye’de ete kemiğe 
büründürülmüş hali. Kitap, güzellik 
mitinin yeni sergileme alanı Instagram’ın 
kadınların güzellik ve benlik algıları 
üzerindeki etkisini, “güzelliği tescil 

Ebru 
Güzel

Esra 
Cizmeci

Kendall 
Nicole 
Jenner 
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edilmiş” modeller, güzellik yarışması 
birincileri üzerinden inceliyor. Yazarların 
deyişiyle onlar, hem “güzellik ideolojisinin 
militanları” hem de mağdurları. Neden 
mi? “Güzellikleri çeşitli otoriteler 
tarafından tescillendiği halde, Instagram 
hesaplarından yaptıkları paylaşımlarındaki 
görünümleri konusunda endişeleri olan 
güzellik kraliçeleri ve süper modeller de; 
‘daha iyi’ görünmek için bu sosyal medya 
platformundaki hesaplarında paylaştıkları 
kendi fotoğraflarını, filtrelerle düzenlerler. 
Güzellik endüstrisinin teknolojiye sızmış 
hali olan güzellik filtreleri yolu ile ‘daha 
güzel, daha mutlu’ yaşamları ve kusursuz 
güzellik ideallerini, mikro-fenomenler 
ve süper modeller temsil ederler. Ancak 
bu simgeleştirme, kadını yine beden 
üzerinden var eden ataerkil ideolojinin 
devamlılığını sağladığı gibi, modelleri 
de ‘güzelliğin gönüllü militanları’ rolüne 
sokar. Ne var ki belirli bir yaş aralığında 
yapılan bir mesleğin kum saati misali sona 

ermesi ve güzellik hegemonyası altında 
kusursuzluk imgesinin kusurla, yapaylığın 
ise ‘doğala özlem’ ile yer değiştirmesi 
an meselesidir. Nitekim, doğallığı 
yaşamadığını fark eden çoğu modelin 
anlatılarındaki ‘baskı, mecburiyet, boşluk, 
takıntı, mutsuzluk’ gibi anahtar kelimeler, 
duygu durumlarının ‘militanlıktan 
mağduriyete’ geçtiğini gösterir.”

Fatmagül Berktay’ın kitap için yazdığı 
önsözde Simone de Beauvoir’ın ünlü 
deyişi “kadın olma”nın öğrenilmesi 
lafını hatırlatması bundan. “Cinsiyet 
hiyerarşisi kadını bakışın nesnesi 
yaptığı için de kadınlar kendilerinin 
tanımlamadığı bir güzellik ve kusursuzluk 
idealinin peşinden koşarken sürekli 
bir eksiklik ve yetersizlik duygusunun 
kıskacındaki itaatkâr bedenlere ve 
mutsuz bilinçlere dönüşürler” demesi 
de. Berktay, kadınların kendi kimliğini 
tanımlayamamanın sonucu olarak 
kendi “imge”lerine de sahip olmadığını 

vurgulayarak, kadınların kendisini 
toplumdaki egemen “görme biçimi” 
doğrultusunda algıladığını hatırlatıyor. 
İşte o yüzden de, hep daha fazla bir 
“şey” olması gerekiyor: Daha ince, daha 
genç, daha uzun boylu, daha ince belli, 
daha büyük/küçük göğüslü, daha iri/
çıkık kalçalı… “Güzelin bile aynada kendi 
görüntüsüyle savaş verdiği” bu durumu 
en iyi Dominique Paquet’in sözleri 
anlatıyor: “Medya çağına girerken, kadın 
yavaş yavaş kendi yaşamını oynayan bir 
oyuncuya dönüşür.” Üstelik bu “yara” 
almadan kurtulmanın zor olduğu bir 
oyun, çünkü “Sosyal medyada rekabet, 
kıskançlık ve hırsı tetikleyen ideal güzellik 
imgelerinin peşinden koşan da yargılayan 
da takipçiler ve dolayısıyla modeller, 
güzellik standartlarına kendileri kadar 
yaklaşamayan kadınların aynı zamanda 
dart tahtası” oluyorlar.

GÜZELLİK BİR TIK UZAĞINIZDA

İşte bu süreçte onların yardımına, 
güzellik algısını “daha” ileri taşıyan 
“filtre”ler yetişiyor. Daha pürüzsüz, daha 
ince, daha uzun, daha dolgun… Ancak bu 
güzelleştirme uygulamaları, bir yandan 
da kadınlara aslında yeterince güzel 
olmadıkları görüşünü aşılayarak, “eksik” 
bırakıyor. Bu “filtre”lerle “gerçek” arasında 
kadınlara kalan; memnuniyetsizlik, 
kendi bedeninden tiksinme, eksiklik ve 
dolayısıyla depresyon, özgüven kaybı 
oluyor. Sadece modeller için değil, 
takipçileri için de durum bundan farklı 
değil. Araştırmalar başka bedenlere 
imrenenlerin de aynı tatminsizlik ve 
mutsuzluk çemberine takılıp kaldığını 
gösteriyor. Bu özellikle genç kızlar için 
daha da tehlikeli bir duruma yol açıyor. 
Kitapta anlatıldığı şekliyle: “Instagram’da 
mobil güzelleştirme filtresi akımı, bulaşıcı 
bir virüs gibi birbirlerini gözetleyen 
insanların arasında yayılmakta, güzel 
görünme tutkusu ünlü-ünlü olmayan, 
genç-olgun nerdeyse bütün kadınları 
modern kölelere dönüştürmektedir. Bu 
öyle bir kısır döngüdür ki, bir yandan 
reklamlardaki süper modelleri görüp 
kendi güzelliği konusunda eksik hisseden 
kadının psikolojisine sözde çare sunarken; 
diğer yandan güzelliğini tescillediği süper 
modelleri ‘daha mükemmeli var’ kaygısıyla 
içeriden parçalamaktadır. Sözün özü, 
ünlü olsun-olmasın bütün kadınlara 
aynı ideoloji pazarlanır; ancak üzerinde 
düşünülmeyen şey güzellik ikonlarının da 
aynı stratejinin bir çıktısı ve aynı zamanda 
işçisi olarak konumlandırılmasıdır.”
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Modeller, güzellik kraliçeleri, peri 
masalı görüntüleriyle kadınları 
özendirip tüketime teşvik ederken, 
bir yandan onlardan hep beklenen 
“güzel” olma baskısı, akıp giden 
zamanın “tik-tak”ları ve “geçip giden 
güzelliği” elde tutma çabasıyla 
psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Bakın 
bu “tescilli güzeller” yaşadıklarını 
kitapta nasıl anlatıyor: 

l “34 beden kıyafete giremediğinde 
şişman gözüyle bakılıyorsun. Kaç 
kilo olman gerektiğiyle ilgili algıyı 
sektör belirliyor, yapabileceğimiz bir 
şey yok o konuda. Defilelerde ufacık 
kıyafetler oluyor ve o an o kıyafetin 
içine giremezsen hemen adın 
yayılıyor ve bir daha iş bulamıyorsun. 
Herkes bir dönem ‘ben çok şişmanım’ 
psikolojisine girmiştir.” (Yaş: 37).

l “Daha iyi, ultra iyi görünmeye 
çalışıyor; çünkü mutsuz. Yani 
hani çok mutluyuz, çalışıyoruz 
falan filan work, work, work (iş, 

iş, iş); ama yani ruh hali olarak 
mutsuz olduklarını düşünüyorum. 
Yani buna ben de dâhilim, özel 
yaşamımda mutlu değilim. Hani 
o (PicBeauty) filtreli fotoğrafları 
atmanın, ‘daha mutluyum’ çabasının 
sebebi tamamen özel yaşamdaki 
mutsuzluktan. Ben o yüzden 
kullanıyorum, hep iyi görünmeliyim! 
Çünkü neden? Mutsuz ilişkiler 
yaşadığım için… Mutlu görüntülerin 
hepsi fake (sahte)!” (Yaş: 35).

l “Türkiye güzelleri neden mi filtre 
kullanıyor? ‘Güzellik takıntısından’. Bu 
hepimizin beynine küçüklüğümüzden 
beri kodlanmış bir şey. Hiçbirimiz 
tombik bebekle oynadık mı? Barbie 
bebekler, Cindy bebekler onların 
incecik belleri, uzun bacakları, daracık 
elbiseleri…” (Yaş: 37).          

l “Biz taçlanmışız, Türkiye güzeli 
seçilmişiz; ama her zaman bir güzellik 
yarışı içerisindeyiz. E işi almamız için 
hep güzel kalmak zorundayız. Türkiye 

güzelleri bile bu filtreleri neden 
kullanıyor, çünkü bence hep bir yarış 
içerisindeler. Hep daha güzel olmak 
için. Bir yandan toplumsal baskı, bir 
yandan da o tacı almışsın o da bir 
ego katıyor insana. E arkadan gelen 
güzeller de var, hep daha iyi olmak 
istiyorsun.” (Yaş: 28).

l “Bu güzellik yarışının birçok kadını 
içten içe kemirdiğini düşünüyorum. 
Yani hep daha güzel olma yarışına 
giriyor giriyor, bir iki yıl sonra bakıyor 
ki, olmamış.” (Yaş: 25).

l “Kadının doğası kendini 
beğendirmektir. Kulağınıza kaba 
gelse de modelsen elbet güzelliğini, 
gençliğini, özelliğini daha zamanı 
kaybetmeden mümkün olduğu kadar 
pahalı satmaktır. ... Instagram’da da 
kendini sunup gelen iş tekliflerini 
değerlendirmek, hediyeleri paylaşmak 
son derece normal. Şu anda moda 
kuralları bu ve bu bana çok yanlış 
geliyor.” (Yaş: 36).
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Kadın kendine yüklenene, 
daima güzel, hatta çok daha 
güzel olmaya çalışırken kimliği 
parçalara ayrılıyor. Oysa 
hepimiz biliyoruz ki güzellik, 
bakanın gözlerinde...



Söylemek istediklerini her zaman 
okura ulaştırmanın yolunu bilen bir 
gazeteci-yazar Ahmet Tulgar. 32 

yıllık meslek hayatında yaşamın içinde 
var olan şiddeti, acıyı, trajediyi, hüznü, 
başkaldırıyı yazılarının vazgeçilmezi 
yapan Tulgar, “Bu kadar çok insanla, 
bu kadar farklı yerde, bu kadar özgür 
çalışmış; yazılarının içine kendini katma 
imkânı yakalamış, en riskli dönemlerde 
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ŞANSLI BİR 
GAZETECİ

Türkiye’nin pek çok yayın 
organında çalışmış, 32 yıllık 
gazeteciliğine 14 de kitap 
sığdırmış gazeteci-yazar 
Ahmet Tulgar, “Baskı da 
gördüm, yargılandım da ama 
yazmak istediklerimden 
vazgeçmedim” diyor.

SİMAY GÖZENER
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bile siyasi fikrini en net biçimde ortaya 
koyabilmiş kendim dışında başka bir 
gazeteci görmüyorum açıkçası” diyecek 
kadar da gururla duruyor yaptıklarının 
arkasında.

 Ataşehir’deki evinde ziyaret ettiğimiz 
Tulgar’la gazeteciliğin dününü ve 
bugününü konuştuk. Şimdi söz Tulgar’ın:

Yolunuz gazetecilikle, daha doğrusu 
yazıyla, yazmak eylemiyle ne zaman, 
nasıl kesişti? 

İstanbul’da doğdum, büyüdüm. Beyoğlu 
gibi çok hareketli bir semtte yaşıyorduk. 

BAKMADIĞINIZ 
BİR YER KALMIŞTI

Yazarlık, 1985’te 23 öykümün 
yer aldığı “Evsiz Ülke 

Hikâyeleri” ile başladı. Onu 
sırasıyla “Şehrin Surlarındalar”, 
“Tam Yakalandığımız Yerden”, 
“Mahallede Herkes Kahramandır”, 
“Ne Olmuş Yani? Korsan Yazılar”, 
“Volkan’ın Romanı”, “Ben 
Onlardan Biriyim”, “Birbirimize”, 
“Diller, Çehreler, Barış”, “Çocuklar 
ve Canavarları”, “Henüz Zaman”, 
“Duygusal Anatomi” ve “Trajik 
Nüans” takip etti.

Duygusal Anatomi” ve “Trajik 
Nüans” üçlemesinin son kitabı 
olan “Bakmadığınız Bir Yer 
Kalmıştı” adlı öykü kitabım da 
2018’in ilk ayında çıktı. 16 öykünün 
yer aldığı bu kitapta da yine her 
zamanki gibi aile sırları, örgüt-
insan çekişmesi, azınlıklar, aşk, 
aşkın şiddetle olan ilişkisi, politik 
hikâyeler var. “Bakmadığınız Bir 
Yer Kalmıştı”da diğerlerinden 
farklı olarak iç savaş meselesine 
değindim. Son iki yılda gidip 
geldiğim Beyrut’a, oradaki yaşam 
tarzına hayran oldum. Sanıyorum 
ki etkilendiğim bu şehir, kitabımın 
önemli motiflerinden olan iç savaş 
meselesine yöneltti beni.

Şimdi de bir romana başladım, 
zannediyorum iki yıl sonra 
raflardaki yerini almış olacak.

O renkli dünyanın içinde sürekli gözlem 
yapan ve okuyan bir çocuktum. Edebiyata 
hep merakım vardı. Yazmaya şiir ve öykü 
denemeleri ile başladım lise yıllarımda. 
Hatta Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde 
Almanca dersimize gelen hocamız sınav 
kâğıtlarıma “çok iyi” anlamına gelen 
“sehr gut” notunu düşerdi. Belki de o beni 
cesaretlendirdi ve 1980’lerin ortalarında 
artık biriktirdiklerimi aktarmam gerektiğini 
düşündüm, çok ciddi bir biçimde yazmaya 
başladım. Gazeteciliğe ise ilk kitabım 
“Evsiz Ülke” çıkmadan iki sene evvel, yani 
1987 yılında başlamıştım. Ama esasen 
önce öykücüydüm, sonra gazetecilik geldi, 
32 sene de devam etti. Türkiye’de çoğu 
yayın organında, foto muhabirlik dışında 
neredeyse her alanda, iyi pozisyonlarda 
çalıştım. Muhabirlik de yaptım, editörlük 
de… Haber merkezinde, haber araştırmada 
çalıştım; bunu köşe yazarlığı, söyleşiler, 
televizyon yapımcılığı ve sunuculuğu takip 
etti. Çok önemli gazetecilerle çalışma 
imkânım oldu. Sabah’ta, Güneş’te, Boom 
Dergisi’nde -ki o dönem için çok radikal 
bir yayındı- Nokta Dergisi’nde, Güneş 
Gençlik’te, Artı Haber’de, Milliyet’te, 
Vatan’da, Birgün’de, Hayat TV’de, CNN 
Türk’te ve adını sayamadığım daha pek 
çok yerde çalıştım. Şimdi de Cumhuriyet 
Pazar’da yazıyorum.

30 YIL EVVEL DE BASKI VARDI

Peki, bundan yaklaşık 30 sene evvel 
gazetecilik nasıldı? Basın çalışanları ya 
da Ahmet Tulgar, özgürce konuşabiliyor 
muydu?

Türkiye’de benim kadar şanslı 
gazetecilik yapmış çok az insan olduğunu 
düşünüyorum. Bu kadar çok insanla, bu 
kadar farklı yerde, bu kadar özgür çalışmış; 
yazılarının içine kendini katma imkânı 
yakalamış, en riskli dönemlerde bile siyasi 
fikrini en net biçimde ortaya koyabilmiş 
kendim dışında başka bir gazeteci 
görmüyorum açıkçası. Baskılar olmuyor 
muydu? Oluyordu tabii. Hatta Güneş’te 
çalışırken yazılarımdan ötürü gazete 
iki defa toplatıldı (gülüyor). “Zorunlu 
askerliğe hayır kampanyası” ve “F Tipi 
Cezaevleri” ile ilgili yazılarımdan ötürü…

Bu engelleme ve yasakların günümüzdeki 
gidişatını nasıl görüyorsunuz? 

Tabii ki medya üzerindeki baskı bugün 
daha da yoğunlaştı, tutuklamalar daha 
çok ama bu yeni bir şey değil Türkiye 
için. Bu ülkede her zaman gazeteciler 
öldürüldü, tutuklandı, gazeteler kapandı 
ve gazeteciler her zaman yandaş oldular. 
Basın özgürlüğü üstüne karabulut gibi 

Fotoğraflar: FUAT ÖZDEMİR



çöreklenmiş siyasal müdahalenin varlığı 
karşısında “gazetemden atıldım, mağdur 
oldum” söylemlerine açıkçası bazen 
gülüyorum. Onlar bu döneme kadar 
medya üzerindeki baskının, vesayet 
rejimlerinin farkında dahi değillerdi. 30 
yıl evvel de o baskı vardı, her gün Kürt 
gazeteciler öldürülüyordu, kaçırılıyordu. 
Bu ülkede gazeteler bombalandı ama 
bugün son derece radikal, demokrat, 
saygın medya mücadelesi veriyor gibi 
görünen insanlar o zaman ortalıkta yoktu. 

Çok okunan söyleşileriniz de dâhil tüm 
yazılarınızda toplumu ya da yöneticileri 
rahatsız edebilecek meseleleri ele alma 
cesaretini nereden buluyorsunuz?  

Hiçbir zaman anlatmak istediklerimi 
insanların gözüne sokmanın peşinde 
olmadım, bunu Ebru Gündeş’le yaptığım 
bir söyleşide ya da bir futbol maçını 
anlatırken de söylemesini becerdim. 
78’den beri sosyalizm, özgürlük ve 
demokrasi mücadelesini hiç bırakmadım. 
Kürt olmadığım halde Kürt meselesini 
de yazdım, Milliyet’in Pazar ekinde Mahir 
Çayan’a övgüler düzen tam sayfalık portre 
de… Baskı da gördüm, yargılandım da ama 
yazmak istediklerimden vazgeçmedim. 
Marksizm, aile sırları, şiddet, farklı cinsel 

yönelimler, örgüt-insan ilişkisi, örgütlerin 
insanları nasıl biçimlendirdiği ya da baskı 
altına aldığı, polisiye olaylar gibi oldukça 
radikal konuları kaleme almama rağmen 
patronlarım beni fazlasıyla serbest 
bıraktılar. İki kez sansür yedim, ikisinde de 
bir saat içinde istifa ettim. 

800 SÖYLEŞİ YAPTIM

Yazılarınız, “karar mercilerinden” 
daha mı güçlüydü ki bu kadar serbest 
bırakıldınız?

Son derece üst perdeden ve entelektüel 
temellerle şekillendiriyordum yazılarımı. 
Okunuyordum ve yazdıklarımda da hiçbir 
açık kapı bırakmıyordum. Buna rağmen 
katıldığım imza kampanyaları ya da siyasi 
çalışmalar fazlaca tepki topluyordu. Ben 
Akşam’da çalışırken, alt katta da Tercüman 
vardı. Duvarlarına benim fotoğraflarımı 
yapıştırıp “Bu devlet düşmanı, bu binadan 
atılacak” yazmışlardı ve çok ilginçtir ki, 
onlara karşı beni patron savundu. Bu 
konuda oldukça şanslıydım. 

Yüzlerce söyleşiye imza atmış bir 
gazeteci olarak unutamadığınız ya 
da çok ses getirdi dediğiniz söyleşiniz 
kiminleydi?

Yaklaşık 800 söyleşi yapmışım. Hepsi 
de birbirinden keyifliydi ama şu an aklıma 
ilk gelen 1998 yılında yaptığım bir söyleşi. 
Recep Tayyip Erdoğan cezaevine girmek 
üzereydi. Söyleşi için yaklaşık 100 gazeteci 
başvurdu. Sanırım benim adil olabileceğimi, 
kimseyi dinlemeyip vicdanım ne diyorsa 
onu soracağımı düşündü ki, sadece beni 
kabul etti. Cezaevine girmek üzereydi ve 
ömür boyu siyasetten men edilmişti. Buna 
rağmen “başbakan olacağını” söylemişti ve 
oldu; hatta cumhurbaşkanı da oldu. Keyifli 
bir söyleşiydi.

Yazıları renkli, kalemi her alanda söz 
söyleyen bir yazar ve gazeteci olarak sizi 
besleyen şehrin hareketli tarafı mı, yoksa 
dinginliği mi? 

Uzun yıllar Beyoğlu’nda yaşadım. Orayı 
da seviyorum ama yazmak için dinginliğe 
ihtiyacım olduğu doğru. Altı senedir 
Ataşehir’deyim, annemin burada 20’nci 
yılı... Aynı site, yeşilliğin içinde yaşıyoruz. 
Çok sakin, temiz bir ilçe burası. Bir insanın 
evinden çıkıp ağaçların altında yazı 
yazıyor olabilmesi müthiş bir lüks. İstanbul 
çocuklar ve ihtiyarlar için tuzaklarla dolu 
ama Ataşehir tuzaklardan uzak olduğu 
kadar konforlu da bir ilçe. O sebeple çok 
seviyorum. A

Ahmet Tulgar 
altı senedir 
Ataşehir’de 
yaşıyor.





Kemane ve halk 
müziği sanatçısı 
Mehtap Demir’in 

oluşturduğu 
“Şahdeniz” projesi 

Türkiye, Azerbaycan 
ve Yunanistan’dan 

Demir’in de dahil 
olduğu üç kadın 

sanatçıyı aynı 
sahnede buluşturuyor. 

Azeri Fargana 
Qasımova, Sofia 

Papazoglou ve Demir, 
dünya prömiyerini 
18 Nisan’da Cemal 

Reşit Rey salonunda 
yapacak “Şahdeniz”de 

hem kendi ülkelerinin 
hem de üç ülkenin 

ortak müzik enerjisini 
gösteren şarkıları 

yorumlayacak.



Türkiye, Azerbaycan ve 
Yunanistan’ın müzik kültürlerini 
aynı sahnede buluşturan Şahdeniz 

Projesi dünya prömiyerini 18 Nisan’da 
Cemal Reşit Rey konser salonunda 
yapacak. Dünyaca ünlü kadın vokaller 
Fargana Qasımova, Sofia Papazoglou ve 
Mehtap Demir aynı sahnede hem kendi 
kültürlerinin müziklerinden hem de üç 
ülkenin ortak müzik enerjisini gösteren 
eserlerden oluşan özel repertuarla 
izleyici karşısına çıkacak. Sanatçılara, 
on dört müzisyenden oluşan Şahdeniz 
orkestrası eşlik edecek. Selçuk Murat 
Kızılateş’in yönettiği orkestrada  
Azerbaycan’ın tar virtüozü Zaki Valiyev, 
Yunanistan’ın buzuki sanatçıcı Nikos 
Tatasapoulos ve Türkiye’nin dünyaca 
ünlü Kanun sanatçısı Göksel Baktagir de 
yer alıyor.

Proje İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Etnomüzikoloji ve 
Folklor Anabilim Dalı kurucusu ve 
başkanı, kemane sanatçısı ve halk 
müziği yorumcusu Yrd. Doç. Dr. Mehtap 
Demir’in imzasını taşıyor. 2011’de  
Kültürel Etkileşim ve Göç Bağlamında 
Türk Müziği İcraları başlıklı çalışmayla 
doktora çalışması süresinde iki yıl 
İsrail’de yaşayan Demir’in müziğe 
eğilimi çocuk yaşlarına 
dayanıyor. On yıllık eğitimi 
süresinde Türk Halk Müziği 
konusunda ayrıntılı dersler 
alıyor,  kemane çalmayı 
öğrenmekle kalmıyor, 
bu enstürmanın aktif 
icracı tek kadın 

sanatçısı olarak kayıtlara geçiyor. “My 
Sweet Canary” belgeselinde Doğu 
Akdeniz müzik kültürü ve Rebetiko 
ekseninde Osmanlı Yahudisi şarkıcı Roza 
Eskenazi’nin yaşamını anlatan şarkı ve 
gazeller söyleyen Demir uluslararası 
müzik fuarlarının açılış konserlerine 
katılıyor. Dört solo albüm 
çalışması da olan 
sanatçının son çalışması 
“Perfume of Asia Minor” 
da 1910-1936 yılları 
arasındaki taş plak 
kayıtlarından derlediği 
19 halk şarkısını yeniden 
yorumluyor. 

ÜNLÜ MUGAMIN KIZI

Şahdeniz projesini sahneye taşıyan 
sanatçılardan biri de Azeri müzik 
geleneği olan mugamı icrasıyla 
tanınan Alim Qasımova’un kızı Fergana 
Qasımova. 1979 yılında Bakü’de doğan 

sanatçı 1996 yılında Bakü Müzik 
Akademisi’nin Hanendelik 

sınıfına kabul edildi ve 2002 
yılında Yüksek Lisans 

derecesini bitirdi. Şu 
anda aspirant (aday) 
statüsünde hanendeliği 
sürdürüyor. 16 yaşından 

itibaren 

DÜNYANIN MÜZİK 
ENERJİSİ

ŞAHDENİZ

BERAT GÜNÇIKAN

Fergana 
Qasımova
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dünyanın birçok ülkesinde; ABD, 
İngiltere, Hindistan, Japonya, Mısır, 
Türkiye ve birçok farklı Avrupa ülkesinde 
konserler veren Qasımova 2004 yılında, 
sonraki yıllarda sürekli davet alacağı 
Kadın Ses Festivali’nin jürisi oluyor. 
2006 yılında Belçikalı yönetmen Chris 
Delvil tarafından hayatını anlatan bir 
film çekilen Fergana Qasımova 2008 
yılında Azerbaycan Devleti’nin Emektar 
Sanatçısı unvanına layık görüldü.

MİKİS THEODORAKİS 
ORKESTRASI’NIN DA SOLİSTİ

Projenin üçüncü sanatçısı Sofia 
Papazoglou ise Brüksel’de doğuyor, 
6 yaşında ailesiyle birlikte Selanik’e 
yerleşiyor. Selanik müzik kültürüne 
hâkim olan sanatçı Aristoteleio 
Üniversitesi’nde Pedagoji eğitimi 
alırken konservatuvara da devam 
ediyor. Ülkesinde Eleftheria Arvanitaki, 
George Dalaras, Glykeria, Alkinoos 
Loannidis, Giannis Markopoulos, 
Dionisis Savvopoulos, Eleni Vitali, 
Hristos Nikolopoulos, Pantelis 
Thalassinos, Orfeas Peridis, Alkinoos 
Ioannidis gibi şarkıcılarla ortak projelere 
katılan Papazoglou Türkiye’den Göksel 
Baktagir, Yurdal Tokcan ve Melihat 
Gülses’le ortak projelere imza atıyor. 

Kıbrıs, Amerika, Kanada, 
İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, 
Avustralya, İspanya, Avusturya, 
İsrail ve Filistin gibi ülkelerde sahne 
alan ve Acropolis Tiyatrosu, Atina 
Konser Salonu, Barbican Merkezi 
(Londra), Konzerthaus (Viyana), Town 
Hall ve Central Park Yaz Sahnesi (New 
York) gibi ünlü alan ve salonlorda 
konserler veren sanatçı 2004 Atina 
Olimpik Konser Serisi’nde de sahneye 
çıkıyor, 2005’te Londra’da yapılan 
Bizans Festivali’nde misafir eğitmen 
görevi alıyor. 

Smyrna Trio’nun kurucusu, Mikis 
Theodorakis Orkestrası’nın da solisti 
Papazoglou ayrıca Camerata String 
Orchestra, National Symphony 
Orchestra, Estudiantina, Amerikalı 
klezmer grubu Brave Old World ve 
flemenko gitaristi Gerardo Nunez ile 
ortak çalışmalara imza atıyor. Yedi 
solo albüm çalışması olan, “World 
Music Charts Europe” listesinde olan 
şarkıcının albümleri Universal Music, 
EMI, Sony, Putumayo, CCl n’C, Lyra, 
Eros, Cantini gibi büyük şirketler 
tarafından tüm dünya ülkelerinde 
yayınlanıyor.

Sofia 
Papazoglou

A





Onu daha küçük yaşlarda Youtube 
kanalında popüler şarkılara getirdiği 
yorumlarla tanımıştık. Ece Mumay 
artık büyüdü ve şimdi ilk albümü 
“Odamdan” ile karşınızda. 

MAVİ GÜN
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Ece Mumay için oda, kişisel 
meseleleri çağrıştırıyor. Bu 
yüzden ilk albümünün adını 

“Odamdan” koymuş. Henüz 19 yaşında 
olmasına karşın çağına ses vermek 
ideali ile müzik basamaklarında ilk 
adımlarını atıyor. Mumay ile albümünü 
konuştuk.

Geçen yıl piyasaya çıkan “Belki Bir 
Gün” isimli şarkınızın ardından, şimdi 
Odamdan isimli albümle dinleyici ile 
buluştunuz. O zamandan bu zamana 
neler oldu. İlk albümünüzü çıkarmak 
için sizi cesaretlendiren neydi?

Bir sene içinde birçok platformda 
dinleyicimle buluştum. Piyasadaki ilk 
senem olmasına rağmen çok verimli ve 
kendi adıma çok dolu bir sene geçirdim. 
Yazdığım şarkıların da dinleyicimle 
buluşması gerekiyordu. Tek tek 
yayınlamayı bekleyemeyecek kadar 
heyecanlı bir müzisyenim. Kendime 
göre en doğru zamanda “Odamdan” 
isimli ilk albümümü yayınladım. Beni 
cesaretlendiren en büyük unsurlar 
dinleyicim ve küçük yaştan beri aldığım 
müzik eğitimim oldu. 

Albümden bahseder misiniz? 
Kimlerle çalıştınız? Şarkılar nasıl 
şekillendi?

İlk albümümün bu kadar içime 
sineceğini düşünmemiştim. Elbet 
kusurlarımız, hatalarımız olmuştur, 
ancak üzerinde çok titizlikle çalışılmış 
bir albüm olduğunu dinlerken 
anlayacağınızdan eminim. Albümün 
aranje döneminde çok sevdiğim iki 
arkadaşım TNK grubu üyeleri Caner 
Karamukluoğlu ve Özgür Aksüyek 
ile çalıştım. Albümdeki 10 şarkıdan 
sekizi bana ait. Diğer şarkılar için de 
sevgili arkadaşlarım Kubilay Çalcalı, 
Şahin Çelik, Ferhat Arslan ve Oğuz Han 
Alkan’la çalıştım. Albümde farklı bir 
renk olarak Zeo Jaweed ile bir düetimiz 
de bulunmakta. Esasen bu albümün bir 

tarzı ya da bir rengi yok. Aynı şekilde bir 
kuralı veya düzeni de yok.

“Odamdan” ismi, fazlasıyla kişisel 
meseleleri çağrıştırıyor. Neden bu ismi 
seçtiniz?

Kişisel meseleleri çağrıştırması 
amaca ulaşıldığının kanıtıdır kanımca. 
Bu albüm benim odamdan, kendi, 
kişisel odamdan. Sanırım niçin bu ismi 
seçtiğimi de açıklamış oldum. 

Henüz 19 yaşında olmanıza karşın, 
oldukça geniş bir hayran kitleniz 
var. Bunun sebebi internetten 
müzikseverlere ulaşmaktaki başarınız 
sanırım. İnternette dinleyici ile nasıl 
bir iletişiminiz var?

İnternet, daha küçültmek gerekirse 
“Youtube” benim için çok önemli 
bir basamaktı. Konserlerimde beni 
o zamandan takip eden insanları 
görmek, onlarla sık sık iletişim 
içerisinde olmak çok güzel hissettiriyor. 
Süreklilik bana her zaman doğru yolda 
olduğumu hatırlatıyor. 

Pek çokları yorumculuğunuzu ve 
ses renginizi sıra dışı ve övgüye değer 
buluyor. Siz sesinizi ve müzisyen 
kimliğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Eğitimli müzisyen kimliğimle sık sık 
övünürüm esasen. Bulunduğumuz 
piyasada çok önemli bir fark olduğunu 
düşünüyorum. Ancak henüz bir sanatçı 
değilim. Bunun için önümde çok 
uzun bir yol var kat etmem gereken. 
Ancak sesimi değerlendirebileceğimi 
düşünmüyorum. İnsan kendi sesini 
nasıl değerlendirir ki? Objektif olmak 
mümkün değil.. 

Popüler müzik 
alanında konservatuvar eğitimi almış 
olmanın önemi nedir?

Eğitimli insan, her alanda her 
meslekte farkını gösteriyor. Bilgi ve 
saygının üzerine geçebilecek bir şey 
daha yoktur. Bilgi okuldan, saygı ve 
terbiye aileden alınır.

ODAMDAN
KİŞİSEL BİR MESELE

Müzisyen olmak sizin için bir çocukluk 
hayali değildi sanırım. Ne zaman 
müzikle ilgilenmeye başladınız ve müziği 
profesyonel bir kariyer olarak ele almaya 
nasıl karar verdiniz?

Lise çağına geldiğimde liseyi 
konservatuarda okuma imkânım olduğunu 
da öğrendim. Esasen avukat olmak 
istiyordum ve müzisyenlik konusunda 
gelecek kaygılarım daha o yaştan 
başlamıştı. Çok korkarak başladım, 9. 
sınıfta konservatuara. Hedeflerim arasında 
akademisyen olmak da vardı, ancak hayat 
bu. Şans önemli bir faktör elbette, ama 
maalesef her zaman şans kapıyı çalmıyor. 
Bazen bizim onun kapısını çalmamız 
gerekiyor.

Müzik piyasasında kalıcı 
olmak yetenek ve çalışmanın 
yanında güçlü bir kişiliğe sahip olma 
gerekliliğini de beraberinde getiriyor. Siz 
sektördeki zorluklarla mücadele etmek 
için kendinizi hazır hissediyor musunuz?

Her işin, mesleğin zorlukları var. Ancak 
bu sektörün hepsinden bir tık daha 
zorlu olduğunun farkındayım. Egolar 
yarışıyor. Çok uzun bir maraton koşuluyor. 
Her zaman sakin kalmakta fayda var. 
“Sektördeki zorluklar” diye sınıflandırmak 
doğru değil. İnsan kendini hayattaki tüm 
zorlulara karşı hazırlamalı. Çünkü hayatta 
herkes kendine yakışanı yapıyor. 

İlerleyen dönemdeki hedeflerinizden 
bahsederseniz, neler söylersiniz?

Söz yazarı ve besteci kimliğimi 
geliştirmek için elimden geleni yapacağım. 
Yurt dışına açılmak projelerim arasında var. 
Çok uzak değil, gelecek aylarda projelerimi 
dinleyicimle buluşturacağım.

Avukat olmak istiyordum

Müzikte egolar yarışıyor

A
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Aradan geçen 30 yılın ardından 
babalarının üç çocuğunu bir 
araya getirmek istemesi ile 

başlayan trajikomik bir yol hikâyesi 
“Kelebekler”. Birbirlerini çok az tanıyan 
kardeşlerin köyde kaldıkları süre 
boyunca yaşadıkları olaylarla kendilerini, 
birbirlerini ve babalarının kim olduğunu 

anlamaya çalışırken, seyirciye de aynı 
hissi yaşattıkları bol kahkahalı filmin 
başrollerinde Bartu Küçükçağlayan, 
Tuğçe Altuğ ve Tolga Tekin yer alıyor. 
“Ben izlemek istediğim filmi çektim” 
diyen Karaçelik ile “Kelebekler” üzerine 
konuştuk.  

Bağımsız sinema yapmanın keyfini 
de zorluklarını da yaşayan bir hikâye 
anlatıcısı olarak “Kelebekler” filminin 
çekimleri ve sonrasında size kalanlar 

Sundance ödüllü 
“KELEBEKLER”

“Gişe Memuru” ve “Sarmaşıklar” 
filmleri ile pek çok festivalde 
ödüle layık görülen yönetmen 
Tolga Karaçelik’in son filmi 
“Kelebekler”, Sundance Film 
Festivali’nde de Dünya Sineması 
Büyük Jüri Ödülü’nü kazandı. 
Film 30 Mart’ta beyaz perdede…

SİMAY GÖZENER
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neler? Filmin yolculuğundan bahseder 
misiniz?

Her filmin yolculuğu tabii ki başka 
oluyor. “Kelebekler”den bana kalan da 
film bittikten sonra etrafında birleşen 
güzel insanlar olacak galiba.

Boğazınızı düğümleyen bir sahnede 
kahkaha attırmak hayli zor olmalı… Bu 
tercihin nedeni neydi?

Hayat da böyle çünkü... Bir an 
gülerken, bir an ağlıyorsunuz; hatta bu 
ülkede genelde aynı anda her ikisini 
yaşayabiliyoruz. 

Bir yol hikâyesi olan “Kelebekler” sıra 
dışı yaşanan olaylara rağmen hepimizin 
hayatından bir anı da çağrıştırıyor. 
Peki, hayal dünyasından süzülüp gelen 
“Kelebekler” Tolga Karaçelik’in kendi 
hayat hikâyesiyle de kesişiyor mu?

Kesişmiyor esasında. Baba karakterinin 
isminin kaybettiğim amcam Mazhar 
olmasının dışında hayatımdan pek iz 
taşıdığını sanmıyorum. Hiçbir zaman emin 
olamam bundan esasında.

Üst üste iki projenizle, dünyanın en 
önemli beş festivali arasında gösterilen 
Sundance Film Festivali’ne seçilerek 
büyük bir başarıya imza attınız. “Gişe 
Memuru” ve “Sarmaşık” filmleri de pek 
çok ödüle layık görülmesine rağmen 
bu filmin ödülü ve yapım süreci  çok 
daha fazla ses getirdi. Siz bunu neye 
bağlıyorsunuz? 

Seyirciyle yavaş yavaş gelişen bir 
ilişkimiz oldu. “Sarmaşık” ve “Gişe 
Memuru”ndan sonra ne yaptığımı 
merak eden insanların sayısı arttı. 
Venedik ve Berlin gibi önemli 
festivallerde ödül almış filmlerimiz 

“Kelebekler” filminde Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ ve Tolga Tekin oynuyor... 

oldu daha önce de. Bu sefer seyircinin 
gösterdiği bu tevazuyu, yavaş yavaş 
ilerleyen ilişkimize bağlıyorum.

Ödül konuşmanızda “Bunu biz yaptık, 
artık herkesin” demiştiniz. Peki, bir film 
hangi koşullarda herkesin olabilir?

Evet, “bunu biz çektik, artık sizindir” 
dedim. Filmimizi bitirdik, artık onun 
hakkındaki son sözümüzü söyledik, 
bundan sonra sizindir bu film. İyi 
bakarsınız umarım.

“ESAS OLAN DAYANMAKTIR”

Bağımsız filmin yapım süreci kadar, 
sonrasındaki gösterim süreçleri de 
önemli. Tekelleşen dağıtım şirketleri 
ve salonlarında yer bulmak ne kadar 
mümkün? Ödül olmasaydı bu durum 
daha da zor olabilir miydi?

Ödülün vizyonu pek etkilemediğini 
diğer filmlerimden biliyorum. İki filmimle 
60’a yakın festivalde gösterilip ulusal 
ve uluslararası olarak 30’a yakın ödül 
almışımdır. Ama sanırım “Kelebekler” ayrı 
olacak. İnsanların talepleri 80 salonda 
gösterime girmemize olanak sağladı. 
Daha önce göstermeyeceğini söyleyen 
Edirne’deki bir salon seyircinin baskısıyla 
bizi gösterime soktu. İzlemek için 
şehirlerarası yolculuk yapacağını söyleyen 
insanlar var. Göreceğiz, ben de merak 
ediyorum.

Bu yeni toplumsal-siyasal düzen 
içerisinde bağımsız film yapmak isteyen 
genç yönetmenleri hangi zorluklar 
bekliyor?

Dünyanın her yerinde sinemacıları 
benzer sorunlar bekler. Bu ülkede biraz 
daha fazla tabii ki. Onlara tek bir lafı 
söylemek isterim. Rilke’nin bir lafı vardır: 
“Esas olan dayanmaktır” der. Sorunlar 
saymakla bitmez, ama sinemacı olmak 
direnmeyi gerektirir. 

Oyuncuların performansı da en az 
senaryo ve çekimler kadar başarılı. 
Oyuncu seçimlerini nasıl yaptınız?

Bir topluluk olarak görürüm oyuncuları. 
Birebir iyi olmalarından ziyade senaryoya, 
karaktere uymaları, ensemble (uyumlu) 
olmaları önemlidir benim için. Rolleri 
dağıtırken buna özen gösterdim.

Sinematografik anlamda kendini daha 
önce ispatlamış olan Tolga Karaçelik, 
bağımsız sinemanın devam edebilmesi 
için gerekli seyirci desteğine “Kelebekler” 
ile ulaşacak mı? 

Ulaşacağız bence, buna inanıyorum. 
Bakalım… A
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En büyük korkusu 
sahte görünmek

Sınırlar ötesinde 
bohem bir 
çocukluk, henüz 
12 yaşında 
podyum, 20 
yaşında set... 
Çok uluslu 
oyuncu Mia 
Goth, nisan 
ayında “Karanlık 
Sır” filmi ile 
beyaz perdede.
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Londra, Kanada ve Brezilya arasında 
akan bir çocukluk. Günümüzün 
adını hızla duyuran yıldızlarından 

Mia Goth, 21. yüzyılın akışkan insan 
prototipinin en yeni yüzlerinden. 
Londra’da hayata gözlerini açan, 
küçüklüğünü babasının Kanada’daki 
çiftliğinde geçiren, ardından annesinin 
yanına güney yarım küreye, Brezilya’ya 
taşınan 1993 doğumlu yıldız oyuncu, 
genç yaşına karşın kısa sürede adından 
söz ettirmeyi başardı. Lars Von Trier’in 
ahlaki tartışmalarla dolu epik eseri 
Nymphomaniac’ın ikinci filminde aldığı 
rolle henüz 20 yaşında dikkat çeken Goth 
nisan ayında, Karanlık Sır (Marrowbone) 
adlı korku filmiyle beyaz perdeye konuk 
olacak.

Oyuncu bir anneanne ve dedeye 
sahip olan Goth’un bohem çocukluk 
yaşantısından sonra kamera önüne 
geçmesi pek de beklenmedik bir gelişme 
değildi aslında. 12 yaşında podyumlara 
adım atan Goth, yedi yıllık modellik 
kariyerinde fiziği ve yüzüyle sinema 
dünyasının ilgisini çekmeyi başardı. 20 
yaşındayken de Danimarkalı başarılı 
yönetmen -bir o kadar da asabi- Lars Von 
Trier’in gözüne takılan Goth, yönetmenin 
sinema camiasında fırtınalar koparan 
Nymphomaniac (İtiraf) ikilemesinin 
ikinci filminde rol alma şansını yakaladı. 
Her ne kadar küçük bir rol olsa da, film 
o kadar büyük bir tartışma yarattı ki, 
Goth da izleyicinin hafızasında yer 
edindi. Bol bol küfür, taciz ve işeme 

MAVİ GÜN sahneleri içeren rolünü oldukça başarılı 
şekilde canlandıran Goth, söz konusu 
rol için şunları söylüyordu; “Bazılarının 
mücadele etmekte zorlandığı roller için 
ben en uygun kişiyim. Bazen diğer kadın 
rollerinde, gerçek duyguların budandığını 
hissediyorum.”

Sinema kariyeri zaman içinde zorlayıcı 
rollerle örülecekti zaten. Çıplaklık bir yana, 
2015 yapımı Survivalist (Hayatta Kalan) 
isimli kıtlık distopyası filminde tam beş 
hafta boyunca yıkanmamıştı. Çekimler 
boyunca ormanda, dışarıda uyumuş ve 
öncesinde de zayıf görünmek için 10 
haftalık bir diyete girmişti. Büyük bir kıtlık 
sonrası ormanda yiyecek arayışına giren 
ve yiyecek için bedenini takas eden bir 
kadını canlandıran Goth, aslında daha 
çok küçük yaşlarda, modellik yıllarında 
edindiği cüretkarlığın sınırlarını zorlama 
potansiyelini kullanıyordu. Ancak bu 
potansiyel zamanla başına iş açacaktı. 
Annesinin kendisini çağırdığı adıyla Mia 
Gypsy (Çingene) statik topluma özgü 
sözlü yasalara pek de aşina olmayan 
üslubuyla yaşıyordu hayatı. 

GÜÇLÜ VE BAĞIMSIZ BİR KADIN

2015’te Prada’nın Miu Miu isimli reklam 
kampanyası için objektif karşısına geçti 
Goth. Fakat çocuksu fiziği sebebiyle 
kampanya için çektirdiği fotoğrafların 
gösterimi İngiltere’de yasaklandı. Bunun 
sebebi, kampanyanın potansiyel olarak 
çocukları cinsel bir içerikle sunuyor 
izlenimi uyandırmasıydı. Ancak Goth ne 
fotoğraflardan ne de çekimden rahatsızdı. 
Hatta İngiltere’de yasaklanan bir işte yer 
almanın hoşuna gittiğini söylüyordu ve 
“Kendimi ufak çapta bir rock yıldızı gibi 
hissettim” diyordu. Ona göre herhangi bir 
işin hakkını vermek için yapılması gereken 
neyse, sonuna kadar yapılmalıydı.

Goth’un en büyük korkusu sahte gibi 
görünmek. Kadınların, sinemada iki tarzda 
gösterildiğini düşünüyor. Birisi tamamen 
masum ve bakire, diğeri ise tam tersi. 
İkisinin ortası yok. Edindiği rollerde ise 
durum ve şartlara göre olabildiğince 
gerçekçi karakterler ortaya çıkarmaya 
çalışıyor. Bu da kendi karakterini rollerine 
yansıtmasını sağlıyor; güçlü ve bağımsız 
bir kadın.

Bir sonraki uzun metrajı ise 2016 
yapımı Yaşam Kürü (A Cure For Wellness) 
oldu. Varlıklı insanların şifa arayışıyla 
gittiği ama kobay olarak kullanıldığı bir 
SPA’da geçen olayların anlatıldığı filme 
yine Goth’un yer aldığı bir küvet sahnesi 
damga vurmuştu. Goth kadrajda, oldukça 

garip bir şekilde yılanlarla dolu bir küvette 
yatıyordu. Tartışmaları ile filmin bile 
önüne geçen sahnede, neyse ki gerçek 
yılanlar kullanılmamıştı. Ancak çekim o 
kadar uzun sürmüştü ki, Goth kendisine 
getirilen içecekler eşliğinde Good Will 
Hanting (Can Dostum) isimli filmi izlemek 
zorunda kalmıştı. Senaryosu ile kült bir 
hayran kitlesi edinen film boyunca çıplak 
ayakla yer alan ve hiç ayakkabı giymeyen 
Goth, kadının doğayla ilişkisine gönderme 
yapan bu sembolle bir kez daha özgür 
kadın imajına sahip bir karaktere hayat 
veriyordu.

Gerçek hayata döndüğümüzde de 
Goth’un güçlü kadın kişiliğini korumaya 
çalıştığını görüyoruz. Ancak Hollywood’un 
en karmaşık kişiliklerinden olan Shia 
LaBeouf ile olan ilişkisinde sıkıntılı 
dönemler de yaşadı. Son filmi için 
Almanya’da çekimde olan Goth’un 
LaBeouf ile tartışması telefon çekimiyle 
basına sızdı ve LaBeouf’un Goth için 
“Orada durmaya devam etseydim 
muhtemelen onu öldürürdüm” sözleri de 
çekimde yer aldı. Ancak ikili bu sorunların 
üstesinden gelmiş olmalılar ki, 2016’da 
hayatlarını birleştirerek evlenmeye karar 
verdiler.

Tüm bu yaşadıklarına ve kişisel 
kariyerindeki çalkantılara karşın Mia Goth, 
sinema perdesinde kendi bildiği yoldan 
ilerlemeye devam ediyor. Şimdi Karanlık 
Sır isimli filmde, annesinin ölümünü 
saklamaya çalışan üç kız kardeşten biri 
olarak karşımızda. Hem dram hem de 
bir sır perdesini barındıran gerilim filmi 
Karanlık Sır, 6 Nisan’da vizyonda olacak. A



Yeni başlayanlar 
için ROMA
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Roma, üstüne bastığınız arnavut kaldırımlarından kafanızı kaldırdığınızda görülmeyi bekleyen 
nostaljik yapılarla dolu, küçük meydanlarından büyük eserler taşan, her evin kapısının bile güzel 

olduğu şehir... Binlerce adım atıp bir yorgunluk kahvesi içmek için en doğru rotadasınız, oturduğunuz 
yerden bile görecek çok şeyiniz olacak!
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Yaklaşık beş sene önceki İtalya 
macerama birkaç şehir sığdırmış, 
fakat döndüğümde hayatımda 

hiçbir iz bıraktığını hissetmemiştim. 
Çoğu Avrupa şehrinin bana hissettirdiği 
gibi; soğuk ve ölüydü, nitekim büyük 
şehirlerde değilseniz Avrupa’da belli bir 
saatten sonra hayat belirtisi bulmak 
zor. Bu hayal kırıklığıyla İtalya için 
ayırdığım tüm heyecanı tüketmiştim, 
zaten bana göre şehirler insanlar gibidir, 
her ikisi de tanınmayı bekler. Bir kentte 
yürüdüğünüz ilk sokak size sıcaklık 

vermiyorsa köşeyi döndüğünüzde de 
o sıcaklığı bulamazsınız fakat benim 
hatam, bu fikri bütün ülkeye mal etmekti. 

Roma’nın sonradan açık hava 
müzesi olarak adlandırdığımız tarihi 
merkezine doğru yürürken sokakların 
birinin sonunda, yolun ortasında bizi 
dev bir yapının karşılayacağını tahmin 
etmemiştim. Ertesi gün anladığım üzere 
bu şehrin esprisi, böyle düşüncelerin 
aklınıza gelmesine izin vermeden 
somut olarak karşınızda belirmesiydi. 
Kaybolduğunuzu düşündüğünüz ara 
sokakların sonundan, en dar köşelerin 
ucundan, en eski evlerin arasından 
aklınızı yitirmenize sebep olacak 
güzellikte bir eserin bir sürpriz gibi 
karşınıza çıkması... 

FARKLI BİR ZAMANDA YAŞAMAK

Roma’nın yeni başlayanlar için 
hazmedilmeye ihtiyacı var, turist gibi 
gitmenin haksızlık olacağı bir yer. 
Görülecek çok fazla yer olduğu gibi, 
her birinin büyük birer hikâyesi var. 
Her şeyi sindirmek ve buranın hayat 
temposuna biraz da olsun dahil olmak 
istiyorsanız, şehre en azından bir hafta 
tanımakta fayda var. Nasıl olsa tüm 
İtalyan mutfağını hazmetmek, Navona 
Meydanı’ndan Trevi Çeşmesi’ne koşup 
oradan da İspanyol Merdivenleri’ni 
tırmanırken zor olmayacak. 

Romalılara gelince, onlar da turistlere 
en az biz İstanbullular kadar alışkınlar; 

önce sizi süzüp ardından aksanınıza 
dikkat ederek nereli olduğunuzu 
tahmin etmeye çalışıyorlar. Sıklıkla fikir 
sahibi olanlara denk gelmiş olmalıyız 
ki taksicisinden tut pazarcısına kadar 
Türkiye’yle ilgili söyleyecek bir şeyleri 
vardı çoğunun, Akdeniz insanının 
kanında var ne de olsa. İngilizce bilmeyen 
İtalyanlar dahi oldukça sıcakkanlı, 
öyle ki Roma’daki son saatlerimizde 
peynir alışverişi yapmak için girdiğimiz 
şarküterinin sahibiyle ortak bir dil 
konuşamadan anlaşabildik. Aldığımız 
peynirin küflenebileceğini, bunun 
sorun olmadığını ve küflü bölgeyi 
kesip yiyebileceğimizi bile bizlere 
anlatmayı başardı. Şehri güzel yapan 
şeyler listesinde İtalyan insanlarının ve 
İtalyancanın da katkısı yok denemez. 

Roma bütünüyle başlı başına bir 
yolculuk gibi, görülecekler listenizde 
gittiğiniz yerleri işaretlemekten öte, 
arada sırada yenilenmeye gidilebilecek 
bir şehir. Orada geçirilen üç gün farklı 
bir zamanda ya da bir tabloda yaşamak, 
bugüne kısa bir mola vermek gibi… 
Bir yapının ya da heykelin eskiliği onu 
nostaljik kılsa da bir yandan da sıkıcı 
yapmaya çok müsait aslında, tarihi çağa 
uyarlayıp şimdiki zamana yedirmekse 
hiç kolay değil. Ancak geçmişi ölümsüz 
yapmanın yolu da bu. Roma, bunu 
yapmayı başarmış şehirlerden. Sahi, 
kaç şehirde günün sonunda görkemli 
çeşmelerin yanında toplanıp kırmızı 
şarap içilebiliyor ki? 

INCOGNITO

A



Bilimkurgu filmlerinin klişeleri, 
günlük hayatımızın gerçeklerine 
dönüştü… Bunlardan biri de, Yapay 

Zekâ… Yapay Zekâ ile ilgili yatırımların 
son dönemde artış göstermesi, teknoloji 
firmalarının beklentilerinin ne denli büyük 
olduğunu kanıtlıyor. Gelin hızlı bir tur 
yapalım ve olası fırsatları ve tehlikeleri 
düşünelim:

Google’ın zeki Yapay Zekâ’dan sorumlu 
yan şirketi DeepMind, robotların kendi 
işlerini öğrenmelerini sağlayan yeni bir 
sistem geliştirdi. Hedef, bir makinenin 
öğrenmesini yani sorgulamasını 

sağlamak. Araştırmacılar, hiçbir şekilde 
robota görevin nasıl tamamlanması 
gerektiğini söylemiyor, onu serbest 
bırakıp, yaptıklarını izliyorlar. Robotlar, 
görüş alanlarını kendileri keşfediyor, 
sensörlerinin işlevselliğini kendileri test 
ediyor. Örneğin onlara oyun alanını 
temizlemek gibi görünürde basit bir hedef 
veriyor ve karşılığında ödül vaat ediyorlar. 
Tıpkı bir bebek gibi!

Çin Şinhua Ajansı’nın haberine göre 
e-ticaret devi Alibaba’nın geliştirdiği 
Yapay Zekâ, Standford Üniversitesi 
tarafından bilgisayarların okuma 
kabiliyetlerini ölçmek için tasarlanan 
testte, insan rakibini “kıl payı” da 
olsa geçti. En yüksek puan alan insan 

yarışmacının skoru 82.302 olurken 
Alibaba’nın “Derin Sinirsel Ağ Modeli”ne 
sahip Yapay Zekâsı 82.44 skorunu elde 
etti. Sonucu şirket, “İlk kez bir makine 
insanı böyle bir testte yendi” ifadeleri ile 
“büyük bir onur” olarak nitelendirdi.

Araba sürebilen ve bizi masa 
oyunlarında alt edebilen Yapay Zekâ, 
gerçek aletlerden alınan örneklerle 
birleştirilen bazı gelişmiş matematiksel 
ifadeler sayesinde şimdiye kadar hiç 
duyulmamış yeni sesler de üretti. Dikkat 
edin dünya üzerinde daha önce hiç 
duyulmamış yeni sesler!

Cambridge Üniversitesi’nden 
araştırmacılar, yüz ifadelerini okuyarak 
koyunun ne kadar acı çektiğini ölçebilen 
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FELAKET Mİ, 
KURTULUŞ MU?
Geçen ay yitirdiğimiz fizikçi Stephen Hawking “Yapay Zekâlar insanlığın başına gelen ya en iyi şey ya da 
en kötü şey olacaklar” diyerek hem bilim insanlarını hem de insanlığı uyarmıştı. Bu uyarı ne kadar gerçek, 
bizi Yapay Zekâ’nın sağlayacağı fırsatların yanında hangi tehlikeler bekliyor, zaman içinde öğreneceğiz…

AYBALA ÇAKIR*

YAPAY ZEKÂ
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bir Yapay Zekâ algoritması üretti. 
Oxford’da görevli olan bilim insanları 
ise dudakları okuyabilen bir Yapay Zekâ 
geliştirmeyi başardılar. Bu Yapay Zekâ, 
insanların dudaklarını okuyarak, ne 
dediklerini doğru bir şekilde anlayabiliyor.

Bir başka çalışmada ise bilim 
insanları, AİHM’de (Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi) görülen yüzlerce davanın 
sonucunu, büyük oranda doğru tahmin 
edebilen bir Yapay Zekâ sistemi geliştirdi. 
“Robot Yargıç”lar, davaların ne şekilde 
karara bağlanacağını yüzde 79 oranında 
doğru tahmin edebiliyor.

Beth İsrail Kadın Papaz Tıp Merkezi 
(BIDMC) ve Harvard Medikal Okulu 
(HMS) araştırmacıları, patoloji 
görüntülerini okumak ve yorumlamak 
için Yapay Zekâ eğitimini içeren bir yol 
üretti. Lenf düğümlerindeki görüntüleri 
yorumlayan Yapay Zekâ, meme kanserini 
önlemek için önemli bir rol üstlenecek.

MEDENİYET TARİHİNİN 
SONU OLABİLİR Mİ?

Heyecanlı değil mi? Ancak insanlığın 
yararı için geliştirilen Yapay Zekâ’nın 
aslında bir tehlike olduğunu savunan, 
hatta insanlığın sonunu getireceğine 
inananlar da var…  Örneğin çok yakın 
bir zamanda kaybettiğimiz fizikçi, uzay 
bilimci ve yazar Stephen Hawking 
bunlardan biri. Hawking, Cambridge 
Üniversitesi’nin Yapay Zekâ Araştırma 
Merkezi’nin açılışında yaptığı 

WhatsApp logosunu 
değiştiriyor
Facebook’un bünyesinde bulunan 
popüler mesajlaşma uygulaması 
WhatsApp logosunu değiştiriyor.
Her cihazda farklı logo kullanmaya 
başlayacak olan uygulama logoyu 
da otomatik olarak değiştirecek. 
Eğer isterseniz, logoyu elle de 
değiştirebileceksiniz.

Evrende oluşan ilk 
yıldızlara ait radyo sinyali
ABD’li bilim insanları, Büyük Patlama 
sonrasında oluşan yıldızların 
atalarına ait radyo sinyali keşfetti. İlk 
yıldızlara ait bu tarihi buluş, astrofizik 
çalışmaları için dönüm noktası olabilir.

Ganalı öğretmene 
Microsoft’tan bilgisayar
Okulunda bilgisayar bulunmadığı 
için kara tahtaya bilgisayarın ekran 
görüntüsünü çizerek anlatan Ganalı 
öğretmene, Microsoft sahip çıktı. 
Şirket okula bilgisayar göndermeye 
karar verdi.

En büyük ekranlı iPhone
Apple, 3 yeni iPhone çıkarmaya 
hazırlanıyor. Apple ayrıca bugüne 
kadar çıkardığı en büyük ekrana sahip 
iPhone modelini bu yıl içinde piyasaya 
sürecek.

Facebook suçlu bulunursa 
trilyonlarca ceza ödeyecek
Facebook kurulduğundan bu yana 
tarihindeki en zor günlerini geçiriyor. 
Kullanıcı verileri ile ilgili yaşanan 
skandal sonucunda şirket, trilyonlarca 
dolara ulaşabilecek para cezaları ile 
karşı karşıya kalabilir.

Mobil öncelikli indeksleme
Sanal dünyanın en popüler 
arama motoru Google, “mobil 
öncelikli” indekslemenin kullanıma 
girdiğini açıkladı.

Stephen 

Hawking 

KISA KISA...

A

Kısacası Yapay Zekâ yaratmak medeniyet tarihinin en büyük olayı olarak kayıtlara geçebilir. Ancak risklerin önüne nasıl geçeceğimizi öğrenmezsek medeniyet tarihinin son olayı da olabilir. 

konuşmada, şöyle uyarıyordu: “Güçlü bir 
Yapay Zekâ’nın yükselişi insanlığın başına 
gelen en iyi ya da en kötü şey olabilir. 
Hangisi olacağını bilmiyoruz. Yapay Zekâ 
yaratmanın potansiyel faydaları oldukça 
fazla. Bu yeni teknoloji devriminin 
ortaya koyacağı araçlar sayesinde, 
endüstrileşmenin doğaya verdiği zararı 
onarabileceğiz. Aynı şekilde hastalıklar 
ve yoksulluğun sonunu getirmeyi de 
amaçlayabileceğiz. Hayatımızın her alanı 
dönüşüm geçirecek. 

Yapay Zekâ faydanın yanı sıra 
tehlikeleri de beraberinde getirecek. 
Güçlü otonom silahlar ya da bir grubun, 
sayıca kendilerinden daha çok olan bir 
kitleyi tahakküm altına alabileceği yeni 
yollar gibi…”

Dünyanın ilk özel uzay şirketi 
olan SpaceX ile elektrikli araçların önde 
gelen markalarından Tesla Motors gibi 
dev teknoloji şirketlerinin sahibi olan deha 
iş adamı Elon Musk da benzer düşüncelere 
sahip. Musk, Yapay Zekâ’nın Kuzey 
Kore’den daha büyük bir tehdit olduğunu 
dile getiriyor. Yapay Zekâ konusunda 

uluslararası yarışa da dikkat çeken Elon 
Musk, bunun III. Dünya Savaşı’nı 
başlatabileceğini dahi vurguluyor.

Facebook Yapay Zekâ birimleri ise 
özellikle pazarlama konularında bu 
ilerleyen teknolojiden yararlanmak 
adına chat-botlar geliştirdi. Geliştirilen 
iki robotun çeşitli ürünleri alıp satmayı 
öğrenmesi, eşyalara değer biçmesi 
ve ardından bunları kendi aralarında 
takas etmesi gerekiyordu. Ancak 
robotlar aralarında insanların 
anlamadığı bir biçimde, karmaşık 
kelimelerle iletişim kurmaya 
başladılar. Ve pazarlama yapmaları 
için eğitilen iki chat-bota ekip, 
müdahale etti ve fişleri çekildi. 

Gelişmeler böyle, sonunu merak 
ediyoruz tabii, Yapay Zekâ’nın 
geleceğine olumsuz bakanlar mı, 
yoksa olumlu bakanlar mı haklı 
çıkacak? Takipteyiz…

*Pamukkale Üniversitesi 
Mekatronik Mühendisliği, 4. sınıf 

öğrencisi



TFF Kadınlar 1. Futbol Ligi’nin şampiyonu Ataşehir Belediyespor oldu. Ligin 16. haftasında 
Samsun ekibi İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor karşısında 9-0’lık skorla galip gelen Ataşehir 
Belediyespor Kadın Futbol Takımı matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

Ataşehir Belediyespor, beş yıl 
aradan sonra tekrar TFF Kadınlar 
1. Futbol Ligi’nin şampiyonu oldu. 

Ataşehir Yenisahra Stadı’nda 24 Mart’ta 
oynanan Samsun İlkadım Belediyesi 
Yabancılar Pazarıspor ile yaptığı maçı 
9-0’lık galibiyetle noktalayan, en yakın 
rakibi Beşiktaş Kadın Futbol Takımı 
ile arasında yedi puan fark bulunan 

takım, oynanacak son iki maç öncesi 
matematiksel olarak şampiyonluğunu 
ilan etti. 18 hafta boyunca 10 takımın 
mücadele ettiği ligde, yenilgisiz lider olan 
ve kalesinde sadece bir gol gören Ataşehir 
Belediyespor, bu sonuçla 15 galibiyet ve 
bir beraberliğe ulaşarak puanını 46’ya 
yükseltti. Bu maçın ardından iki hafta 
ara veren lig maçları 15 Nisan’da yeniden 
başlayacak.  

Kadın futbolunun çok ilgi görmediği 
ülkemizde zoru başararak kadınların 

gücünü gösteren Ataşehir Belediyespor 
kadınların neler yapabileceklerini tüm 
ülkeye ispat etti. Ataşehirli kadınlar artık 
Avrupa yolunda. 

Biz de hem başarılarını kutlamak hem 
de bundan sonraki hedeflerini dinlemek 
için takımın antrenörü hem de kaptanı ile 
konuştuk. İlk söz Ataşehir Belediyespor 
Kadın Futbol Takımı Antrenörü Taner 
Öner’in:

Beş yıl aradan sonra bir kez daha gelen 
şampiyonluğun sırrı sizce nedir?

SİMAY GÖZENER

Ataşehirli futbolcu 
kadınlar şampiyon



Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol 
Takımı ve A Milli Takımı’nın Kaptanı

20 yıldır futbol oynuyorum. İlk zamanlar 
bu duruma babam bile anlam verememişti. 
Yılmadan yıllarca çalıştım, çalıştık ve altı 
yıldır bünyesinde olduğum kurumumuzu 
bu yıl da lig şampiyonu yaptık.  

Ben medyamızın desteğini daha 
çok görürsek, yani ekranlara daha çok 
çıkarsak kadın futbolunun ülkemizde de 
duyulacağına inanıyorum. Ama şöyle bir 
örnekle kadın futbolunun kalkınmasını 
sağlayacak şeyi şöyleyeyim: Aklınıza 
gelen bir tane meşhur futbolcu, mesela 
Quaresma’nın kazandığı bir yıllık parayı 

kadın futboluna yatırsalar kadın futbolu 
kalkınır ve daha çok medya önünde 
olur. Bu kadar da iddialıyım. Destekler 
arttıkça kadın futbolu değer görecek diye 
düşünüyorum.

Biz beş yıl önce de bugünkü başarının 
haklı gururunu yaşamıştık. Şimdi 
Avrupa’da kendimizi sınayacağız. 
Avrupa’da çok iyi takımlar var, biz onların 
yanında tabii haddimizi biliyoruz ama 
amacımız da iyi bir derece ile ülkemize, 
Ataşehir’e dönmek. Hem kadınların hem 
de Ataşehir’in başarısını tüm dünyaya 
duyurmak, kadın futbolunu hak ettiği 
yere getirmek için tüm halkın desteğini 
bekliyoruz.  
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Futbolun ilk olarak bir eğlence aktivitesi 
olarak bulunmasının üzerinden yaklaşık 

üç yüzyıl geçti. Evrimleşen, modernleşen, 
günümüzdeki halini alan futbol; ister 
spor, ister oyun, isterse hobi olarak 
görülsün dünyada milyonlarca kişiyi aşıp, 
milyarlarca kişi için bir tutku haline geldi. 
Bu geçen zaman içerisinde futbol hep bir 
erkek sporu olarak görüldü. Oynayanların 
tamamı, stadyumlara giden taraftarların 
çok büyük bölümü, maçları televizyondan 
izleyenlerin çoğunluğu hep erkeklerdi. 
Gelişen ekonomik ve sosyal dünya şartları 

dolayısıyla kadınların hayatın içerisinde 
daha fazla yer almasıyla birlikte futbola ilgi 
duyan kadın sayısı da artmaya başladı. 

Türkiye’de ilk kadın futbol takımının 
kuruluş tarihi 1971 olsa da kadın futbolu 
uzun süre boyunca topluma yayılmayan, 
çok az kişinin kendi çabalarıyla 
sürdürdüğü bir spor olarak kaldı. Son 
yıllarda dünyayı takip eden Türk kızları, 
erkekler gibi futbolu sevmeye başladı. 
Daha çok sayıda kadının futbola ilgi 
duymasıyla birlikte Türkiye’de kadın futbol 
takımı sayısı artmaya başladı.

KADINLARIN FUTBOLA İLGİSİ ARTIYOR

Ben iki buçuk yıldır bu takımın 
antrenörlüğünü yapıyorum. 
Geldiğim günden itibaren hem 
takımın kurumsal yapısı hem de 
futbolcu kadrosu ile ilgili köklü bir 
revizyona gittik. Bunun için belirli 
bir kurumsallaşma ve yatırım 
gerekiyordu. Ataşehir Belediyesi elini 
taşın altına soktu, bize güvendi ve 
her türlü desteği verdi. Bu başarıdaki 
en büyük pay belediyeye aittir. 
Bizim en önemsediğimiz şey ise yurt 
dışında ülkemizi çok daha kaliteli 
bir şekilde temsil edip, ülkemizin 
ve kurumumuz olan Ataşehir 
Belediyesi’nin adını tüm dünyaya 
duyurabilmek. Şu an ülkemizde 
hangi kadın futbolcuya sorulursa 
sorulsun Ataşehir Kadın Futbol 
Takımı’nda oynamak isteyecektir.  
Bu da bizim için büyük gurur…

Peki, bu başarılar ülkemizde 
kadın futbolunu hak ettiği noktaya 
taşıyacak mı?

Kadın Futbol Birliği’ni 
kurduğumuzda sadece bizim 
kulübümüzde değil, ülkede de 
kadın futbolunun düzeltilmesi için 
çok çaba sarf etmeyi amaçladık. 
Maalesef ülkemizde insanlar şans 
oyunu oynayarak para kazanacakları 
sporları desteklemeyi tercih ediyor. 
Yani işin ucunda para olduğu için bu 
ülke Japon Ligi’ni takip ediyor, ama 
kadın futbolunu takip etmiyor. 

Ben 26 yıldır bu işi yapıyorum. 
Hem erkek hem de kadınlar ile 
çalıştım ve tecrübelerim bana kadın 
futbolunun daha kaliteli ve saygılı 
olduğunu gösterdi ki maçlara gelen 
herkes de bunu fark ediyor. 

Peki, kadın futbolunun daha da 
güçlenmesi için ne yapılmalı?

3. Ligdeki bir erkek futbolcunun 
transfer ücreti, herhangi bir 
kadın takımının bir yıllık komple 
masraflarına eşit. Kadınlar bu 
kadar değersiz olmamalı. Biz, 
kadın düşmanı zihniyete sahip 
insanlara erkek sporu olarak kabul 
edilen sporu kadınlarla tanıtmaya 
çalışıyoruz. İşimiz zor, ama 
yılmayacağız ve alt yapıdan yetişen 
kızlarımızın meslek edinmeleri için 
elimizden geleni yapacağız. Şimdi 
Avrupa yolunda olan takımımızla 
Ataşehir Belediyesi’ni en iyi şekilde 
Avrupa’da temsil edip, derece 
ile dönmeyi amaçlıyoruz. Bizi 
destekleyen tüm Ataşehirlilere ve 
ülke halkına teşekkür ederiz. 

ÇİĞDEM BELCİ

Fotoğraflar: 
MURAT ŞİMŞEK
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Kadın futbolu branşında faaliyet 
gösteren Ataşehir Belediyespor 

2007 yılında Ümraniye Mevlana Lisesi 
Spor Kulübü olarak kuruldu. İlk yılında 
Bölgesel Lig’den 2. Lig’e, ikinci yılında 
ise 2. Lig’den 1. Lig’e yükseldi. Aynı yıl 
TFF Genç Bayanlar Ligi şampiyonu oldu. 
Ülkemizi Antalya’da yapılan Dünya 
Liselerarası Futbol Şampiyonası’nda 
temsil eden takım şampiyonada Dünya 
7.’si olmayı başardı. 2009 yılında Ataşehir 
Belediyesi’nin kurulması ile Ümraniye 

sınırlarından Ataşehir ilçe sınırlarına 
geçen kulüp yaşamış olduğu maddi 
imkânsızlıklardan dolayı kapanma 
tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Ancak 
Ataşehir Belediyespor Kulübü bünyesine 
katılarak 1. Lig’de mücadele etti ve 
üçüncü olarak ligi tamamladı.

O zamanki ismiyle Bayanlar Ligi’nde 
2009-2010 sezonunu 11 takım içerisinde 
üçüncü sırada kapatan Ataşehir 
Belediyespor, 2010-2011 ve 2011-2012 
sezonunda şampiyon oldu.

Öncelikli hedefi Türkiye Ligi’nde 
şampiyon olmak olan takımın diğer bir 
hedefi de, her sene düzenlenen ve ülke 
şampiyonlarının katıldığı Kadınlar Avrupa 
Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar 
kazanmak.

Misyonları arasında Türk kadınının 
gücünü dünyaya göstermek olan 
Ataşehir Belediyespor, Ataşehir’in çağdaş 
kadınlarının sporla birlikte, hayatın 
her yönüyle içerisinde var olmasını     
sağlıyor.

13 yıllık başarı





MAVİ GÜN

BU YAZ DA
SPOR

COŞACAK

Her ne kadar bu yıl bir olimpiyata 
tanıklık edemeyeceksek de, farklı 
branşlardaki dünya şampiyonaları ve 
büyük turnuvalarla 2018’in bahar ve 
yaz ayları sporla dopdolu olacak.

Henüz 3 ay geride kalmış olmasına karşın 2018 spor müsabakaları ve organizasyonlardaki heyecan 
seviyesi doruk noktaya ulaştı bile. Avustralya Açık Tenis Turnuvası, Kış Olimpiyatları, futbolda her ülkede ve 
uluslararası alanda kıyasıya mücadele ve dünya kupası hazırlıkları sporseverlere gözünü nereye çevireceğini 
şaşırttı. Biz de yılın geri kalan günlerinde yaşanacak büyük spor rekabetlerini sizin için derledik.

NBA PLAY OFF / 14 Nisan, ABD

Basketbolun zirvesi NBA’de normal sezonun 
sonuna çok az bir süre kalırken, şampiyonluk 
adayları şimdiden play off hazırlıklarına 
başladı. Herkes bu yıl Lebron James ve 
Cleveland Cavaliers’ın son iki yılın 
şampiyonu Golden State Warriors’u 
üstünlük sağlayıp sağlayamayacağını 
merak ederken, batıda Houston 
doğuda ise Boston’ın çıkışları, 
acaba sürpriz bir şampiyon 
çıkar mı sorularını da 
beraberinde getirdi. 
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MASA TENİSİ TAKIMLAR 
DÜNYA ŞAMPİYONASI
29 Nisan-6 Mayıs, İsveç

Uzakdoğu ülkelerinin hegemonyası 
altındaki masa tenisinde İsveç’in 
Halmstad kentinde yapılacak 
Takımlar Dünya Şampiyonası, büyük 
heyecanı da beraberinde getirecek. 
72 kadın, 72 erkek olmak üzere 
toplam 144 takımın madalya için 
yarışacağı organizasyonda, dünya 
sıralamasında ilk 24 sırada yer alan 
takımlar şampiyonluk için mücadele 
edecek. Türkiye’nin erkeklerde ve 
kadınlarda 2. gruptaki 24 takım 
içinde yer alacağı turnuvada, Çin ve 
Japonya hem erkekler hem kadınlarda 
favori konumda. Erkeklerde Almanya, 
kadınlarda ise Tayvan onları 
zorlayabilecek ülkeler.

TONY BELLOW - DAVID HAYE / 
5 Mayıs, İngiltere

Boks tarihinin epik buluşmaları arasına 
adını yazdırmaya aday buluşmaya kısa 
süre kaldı. Henüz 15 ay önce kapışan 
ikilinin mücadelesinde sakat olan 
Haye’ye üstünlük sağlayan Bellow, 
rakibine rövanşı vermek istemiyor. 
Eski ağır siklet şampiyonu Haye ise 
Twitter’dan rakibine yönelik yaptığı 
açıklamalarla iddiasını rotaya koyuyor. 5 
Mayıs akşamı Londra’daki O2 Salonu’nda 
gerçekleşecek kapışmayı hem boksörler 
hem de boks severler heyecanla bekliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ / 26 Mayıs, Ukrayna

Rusya’daki Dünya Kupası’ndan kısa bir süre önce, resmen 
savaş halinde olduğu Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yapılacak 

Şampiyonlar Ligi finali futbolun 2018’de Avrupa’daki en 
büyüğünü belirleyecek. Henüz yarı finalistler bile belli değil, 

ama futbolun en büyük iki ismi Real Madridli Cristiano Ronaldo ve 
Barcelonalı Lionel Messi’nin takımlarını sırtlayarak Kiev’deki finale 

taşıma isteği büyük. 30’larına merdiven dayayan bu iki isim bakalım 
Dünya Kupası öncesinde kozlarını Kiev’de paylaşma şansı bulacak mı?

Lionel 
Messi ve 
Cristiano 
Ronaldo.
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FRANSA BİSİKLET TURU / 7-15 Temmuz, Fransa

Bisiklet dünyasının kraliçesi Fransa Bisiklet Turu insan dayanıklılığının 
sınırlarına ulaşan zorlu dağ etaplarıyla heyecanı doruğa çıkaracak. 
Son üç yılın şampiyonu Chris Froome’un doping skandalıyla sarsılan 
bisiklet dünyası için, rehabilitasyon seviyesinde bir heyecan yaratması 
beklenen turda Froome’un yarışıp yarışmayacağı belirsizliğini korurken, 
herkes bisiklet ve doping yetkililerinden bir an önce soruşturmayı 
sonuçlandırmalarını bekliyor. Beklenen gelişmeler olursa, Champs 
Elyses’teki son etapta bisiklet camiası yeni bir şampiyonu alkışlayabilir.

WIMBLEDON AÇIK TENİS TURNUVASI
2-15 Temmuz, İngiltere

Tenisin zirve organizasyonu olan Wimbledon Açık 
Tenis turnuvası her yıl olduğu gibi bu yaz da çim kort 
ustalarının kıyasıya rekabetine sahne olacak. Ustalık 
döneminde göstermedik maharet bırakmayan Roger 
Federer erkeklerde unvanını korumaya çalışırken, 
onu eski günlerine dönmeye çalışan Rafael Nadal 
ve Novak Djokovic zorlayacak. Marin Cilic ve Gregor 
Dimitrov gibi isimler ise sürpriz kovalayacak. 
Kadınlarda ise Simona Haleb, Caroline Wozniacki, 
Gabrine Muguruza ve Jelena Ostopenko gibi isimler 
arasında rekabet yaşanması bekleniyor.

FIFA DÜNYA KUPASI / 14 Haziran-15 Temmuz, Rusya
Haziran ayından itibaren futbol dünyasının gözü kulağı Rusya’da 
olacak. Her dört yılda bir 32 ülkeyi, dünyanın en büyüğünü 
belirlemek için buluşturan Dünya Kupası bu kez Moskova’da 
sahibini bekleyecek. Bir önceki kupanın şampiyonu Almanya, 4 
yıl önce şampiyon Almanya tarafından 7 golle hezimete uğratılan 
Brezilya, bu kupanın her daim favorisi Arjantin, Avrupa futbolunun 
yükselen yıldızı Belçika, futbol dünyasının en iyi genç yeteneklerine 
sahip Fransa ve tecrübeli İspanya, bir ay boyunca en büyük kupaya 
uzanmak için mücadele edecek favoriler arasında.

Gabrine 
Muguruza

Chris 
Froome



ATLETİZM DÜNYA KUPASI 
14-15 Temmuz, İngiltere

Atletizmin yeni organizasyonu olan 
Dünya Kupası, bu branştaki en iyi 8 
ülkeyi bir araya getiriyor. Ev sahibi 
Britanya’nın yanında ABD, Çin, 
Almanya, Fransa, Jamaika, Güney Afrika 
ve Polonya’yı buluşturacak Londra’daki 
organizasyon mini bir olimpiyat 
provası şeklinde geçecek. Atletizmin 
en elit sporcuları ülkelerine büyük ödül 
kazandırmak için yarışırken, takımlar 
birbirleriyle eşleşecek. Bu yeni sistemin, 
atletizme de yeni bir soluk getirmesi 
bekleniyor.

DÜNYA JUDO ŞAMPİYONASI 
16-23 Eylül, Azerbaycan

Kafkas ekonomisinin yükselen 
yıldızı Azerbaycan, bu gelişime 
paralel olarak çok sayıda spor 
organizasyonuna da ev sahipliği 
yapmaya başladı. Bu kez Dünya 
Judo Şampiyonası’nın yapılacağı 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir 
hafta boyunca bu sporun en önemli 
yıldızları sahne alacak. Kadınlarda 
Ruika Sato, erkeklerde Aaron Wolf, 
bu sporun en başarılı ülkesi olan 
Japonya adına şampiyonanın en 
dikkat çekici isimleri olacak.

ARTİSTİK JİMNASTİK DÜNYA 
ŞAMPİYONASI 
25 Ekim-3 Kasım, Katar

Yılın en heyecan verici spor 
organizasyonlarından biri olan Artistik 
Jimnastik Dünya Şampiyonası, Katar’ın 
başkenti Doha’da yapılacak. İzleyicilere 
estetik açıdan keyifli anlar yaşatan 
jimnastiğin göz alıcı branşlarının yer 
aldığı şampiyonada en dikkat çekici 
isim ise Çinli genç jimnastikçi Xiao 
Ruoteng. ABD’li Maile O’Keefe ve Rus 
Angelina Simakova da şampiyona 
boyunca takip edilmesi gereken diğer 
yeni yıldız adayları olarak öne çıkıyor.

Xiao Ruoteng

Aaron Wolf
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80’li ve 90’lı yılların makyaj 
trendleri 2018 yazına damga 
vuracağa benziyor. Parlak ve 

metalik rujlar, belirgin ve iri gözler, simli 
ve metalik farlar… Anlaşılan bu yaz cesur 
kadınların yazı olacak. 

CESUR 
KADINLARIN

YAZI

Yaza “merhaba” demeye az bir zaman kalmışken, 2018 yaz 
makyaj trendleri çoktan konuşulmaya başlandı bile. Mat ve kadife 
görünümlü ciltler yerini ışıltılara bırakırken, 2018 yazında kadınlar 
geceyi aydınlatan birer yıldız gibi parlayacak.

Özellikle sosyal medya kaşı olarak 
bilinen dolgun, şekillendirilmiş ve 
düz kaşlar bu yaz yerini doğallıktan 
yana olanlara bırakıyor. Doğallığı ise 
kaşınızı hafifçe tarayarak elde etmeniz 
mümkün.

Ne şeftali ne de pembe… Bu yaz bronz 
allıkları denemeye ne dersiniz? Çok 
belirgin yanaklar yerine, kendi cilt 
tonunuza yakın metalimsi ve bronz 
görüntüyü yakalayacağınız allıklar ile 
bütün bir yazı geçirebilirsiniz.

Doğallıktan yana olanların vazgeçilmezi 
mat rujlar bir süreliğine raflara kalkıyor, 
onların yerini 2018 yazında dudakları 
daha dolgun ve parlak gösteren ürünler 
alıyor. Parlak ruj sevmeyenler için bu yaz 
zorlu geçeceğe benziyor. Kırmızı rujun 
bile parladığı, cesur kadınların yazı 2018 
geliyor. 

Mat tonlar bu yıl yerini parlak, simli ve 
canlı tonlara bırakıyor. Dikkat çekici ve 
cesur metalik etkili simler ve krom ışıltısı 
gözlerde de devam ediyor. Benim rengim 
dediğiniz simli bir far, makyaj çantanızın 
vazgeçilmezi olacak. Işıl ışıl gözlerinizin, 
dudaklarınızın önüne geçmemesine 
dikkat edin.   Bu yıl “abartı” ön planda 
olsa da makyaj trendlerinde “denge” ve 
“uyum”u elden bırakmamak gerekiyor.

Metalik ve parlak dudaklar

Işıltılı gözler

Elma yanaklara sonKaşlar doğalLEYLA ÖZ



Netflix yapımı Dark’ın ardından, Alman dizilerine ilgi artıyor. Bunlardan öne çıkanı dilden dile gezmeye 
başlayan, anlata anlata bitirilemeyen Babylon Berlin.  Televizyon kanalları ise sezon ortası demiyor, iddialı 
dizileri yayına sokuyor. Uzun zamandır beklenen “Mehmed Bir Cihan Fatihi” sonunda seyirciyle buluştu. 
Gülse Birsel’in yazdığı Jet Sosyete de böyle bir yapım, ama beklentileri karşılayamamış gibi duruyor. 

Alman bilim kurgu dizisi Dark’ın, 
Netflix’te yayınlanmasının ardından 
Alman dizilerine ilgi arttı. İnternette 

dizi-sinema üzerine pek çok mecrada 
sıkça dile getirilen Babylon Berlin, 2017 
yapımı bir Alman dizisi. Dönem filmi, 
dizisi yapmak zordur, hele dünya çapında 
iddialı bir yapıma imza atmak için dekorda, 
kostümde ve mekanlarda hatasız olmak 
gerekir.

Dünyanın en iyi yapımlarına ulaşan ve 
gözleri bu kriterlere alışan bizler için, hiçbir 
şey eskisi gibi değil. Bir dönem filminde 
veya dizisinde tiyatro dekoru hissiyatını 
tattık mı konsantre dahi olamıyoruz. Bu 
sebeple Babylon Berlin’e, Alman yapımı 
bir dönem dizisi olmasından dolayı, pozitif 
ayrımcılık içeren bir yaklaşımla başladım. 

Ancak ilk üç dakikada diziden tokadı yedim. 
“Set&mood” yani atmosferi yaratma ve 
sinematografik başarısı bir yana, soluksuz 
izlenen hikayesiyle, casusluk, polisiye ve 
politik işleri sevenlerin baş tacı edeceği 
bir yapım. Babylon Berlin bittiğinden 
beri başka diziye konsantre olamadığımı 
söylesem de yeri. Çok övdüm, biraz da 
konudan söz edelim:

Birinci Dünya Savaşı üzerinden 11 yıl 
geçmiş, İkinci Dünya Savaşı’na ise 11 yıl 
kalmış. Sene 1929, yer iki savaşın da en 
çok etkilediği ülkelerden biri olan Almanya, 
şehir ise ülkenin kalbi Berlin. Genç bir 
polis olan Gereon Rath, Berlin mafyasının 
eliyle yürütülen, genellikle şantaj amaçlı 
kullanılan porno film sektörünü araştırmak 
üzere Köln’den Berlin’e transfer olur. 

Ülkenin vaziyeti yine en derinden bu 
şehirde hissedilmektedir. İşsizlik, mafya, 
siyasal çalkantılar, komünistler, faşistler, 

demokratlar, kralcılar... Bir de Berlin’in 
meşhur gece hayatı. Gereon’ın geldiği 
Köln’ün aksine bu şehirde her şey bir 
başkadır. Ahlak bürosunda işe başlayan 
Gereon’un kısa zamanda yolu, geçinmek 
için fahişelikten, emniyetteki ayak işlerine 
kadar her yolu deneyen Charlotte ile 
kesişir. Charlotte’un asıl istediği emniyette 
daimi çalışmaktır, ama daha önce bunu 
başaran bir kadın olmamıştır. 

Gereon, yeni ortağı Bruno’nun 
referansıyla bir oda tutar. Yerleştiği odada 
daha önce Kardakov adlı bir Rus’un 
kaldığını bilmektedir ve adam bir süredir 
ortada yoktur. Etrafta müzisyen olarak 
bilinen Kardakov aslında Stalin’i yerinden 
etme planları yapan Troçkist bir grubun 
lideridir. Grubun planı, Rusya’dan gelen, 
vagonlarından birinde yüklü miktarda altın 
olan bir treni, Berlin’de karşılayıp o sırada 
İstanbul’da olan Troçki’ye götürmektir. 
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BU AY NE İZLESEK?

DENİZ YAVAŞOĞULLARI

TV VE İNTERNET

Babylon Berlin
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Troçkistler, tren Berlin’e vardıktan 
sonra Kardakov’un kız arkadaşı 
Svetlana tarafından ihanete uğrarlar. 
Kardakov bir şekilde kurtulur, yardım 
için de Gereon’ın peşinde olduğu 
“Ermeni” diye anılan mafyaya sığınır. 
Artık devlet, Rus elçiliği, mafya, 
hükümete darbe yapma peşinde olan 
bazı subaylar ve SSCB el koymadan 
önce altınların sahibi olan ailenin kızı 
olduğunu iddia eden Svetlana, hepsi 
de aynı trenin peşindedir...

Ana hikâyesi anlattığım çerçeve 
üzerinden gelişen dizide, karakterlere 
dair pek çok ilginç ara hikaye de 
mevcut. Hız kesmeyen senaryosu ve 
muhteşem oyunculuklarıyla izleyiciyi 
ekrana kilitleyen Babylon Berlin’in gece 
hayatı kesitleri de çok ilgi çekici. Zaten 
gece hayatıyla meşhur olan Berlin’in 
bu özelliği adeta görsel ve müzikal 
şölen denebilecek iddialı sahnelerle 
sıkça vurgulanmış. Böylelikle, durumun 
Berlin için ne kadar köklü olduğunu da 
görebiliyoruz. 

Dizinin her sezonu sekiz bölümden 
oluşuyor, şuan hali hazırda iki sezon 
mevcut. Üçüncü sezonun geleceğine 
dair resmi bir açıklama yok, ama 
spekülasyonlar mevcut. Neyse ki dizi, 
ikinci sezonun sonunda izleyiciyi yarı 
yolda bırakmıyor, güzel bir final de 
vadediyor. Üçüncü sezon gelirse de 
cabası olur ki- umarım gelir. Dark ve 
Babylon Berlin ardından net olarak 
söyleyebiliriz ki, Alman yapımları da 
artık film kalitesinde dizi dünyasının bir 
parçası. 

Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi her 
tarzdan izleyiciyi ekrana kilitlemiş, 

iki önemli sitcoma imza atmış Gülse 
Birsel’in yeni dizisi Jet Sosyete heyecanla 
bekleniyordu. Çoğunluğunu eski kadroların 
oluşturduğu oyuncu yelpazesine Cengiz 
Bozkurt’un da eklenmesiyle heyecan 
doruğa ulaşmıştı. Ancak Jet Sosyete 
izleyiciden yeterince olumlu tepki alamadı. 

Dizinin temeli, zengin bir aile ile 
alt tabakadan bir ailenin çatışması 
üzerine kurulu. Komedi, sosyetenin 
görmemişlikleri ile alt tabakanın 
görmemişliklerinden doğuyor. Her ne 
kadar saçma sapan komik durumlar 
yaratılmış olsa da, konu itibariyle 
Avrupa Yakası’nın veya Yalan Dünya’nın 

karakter çeşitliliğine ulaşması mümkün 
olmuyor. Çerçeve kısıtlı, böyle olunca da 
herkese hitap edememiş mi veya hikâye 
renklenememiş mi ne, bir ağırlık hakim. 
Oysaki  Avrupa Yakası veya Yalan Dünya 
gibi bir diziyle gözlerimizden yaşlar akana 
kadar gülmeyi ne kadar özlemiştik. 

Dediğim gibi, Jet Sosyete’de bir ağırlık 
var, kolunu kaldırsa seyirciyi güldürmeyi 
başaran Bozkurt dahi tempoyu 
hızlandıramıyor, şimdilik. Birçok kişi, 
diziyi eski bir sitcom olan Türk Malı’na 
benzetmiş. İzlediğimde aynısını ben de 
düşündüm. Yine de işin başında Gülse 
Birsel var, belki birkaç bölüm sonrasında 
oturur bir şeyler değişir. Galiba, peşin 
hüküm vermemek gerek. 

Beklenen dizi, “Mehmed Bir Cihan 
Fatihi”, 20 Mart’ta izleyiciyle buluştu. 

Osmanlı padişahı, Fatih Sultan Mehmet’in 
hikâyesini ele alan dizide, Sultan Mehmet’i 
Kenan İmirzalıoğlu canlandırıyor. Dizinin 
yönetmenliğini ise Cevdet Mercan 
üstlenirken İmirzalıoğlu’nun yanı sıra, 
Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz 
Küçükköse, Meral Çetinkaya, Funda Eryiğit, 
Sedef Avcı, Serdar Orçin, Ertan Saban, 
İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak 
Tamdoğan, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak 
Sağlam, Kaan Çakır, Yavuz Sepetçi, Leyla 
Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor 
da oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Dev proje olarak lanse edilen dizi, 
görsel açıdan çok başarılı. Umarım aynı 
başarısını ilk üç bölüm sonrasında da 

sürdürür. Çünkü maalesef Türk televizyon 
dizilerinde ilk bölümler sonrasında kalite 
düşüyor. Bunun bir sebebi işlerin gereksiz 
uzunluğu, bir sebebi de bölüm başına kaşe 
alan ekibin para kazanma gereksinimi. 
Set çalışanları, ilk kaşe için bir ayını feda 
ediyor, ilk bölüm sindire sindire çekiliyor, 
ardından işi hızlandırmak farz oluyor ve 
sonuçta da kalite düşebiliyor. Her zaman 
dediğimiz gibi, sektöre dair hiçbir konuda 
eksiğimiz yok, diziler normal sürede olsa 
Netflix kalitesinde işlerin çıkacağı aşikar. 

Gönül ister ki Mehmed de, en az Tudors 
gibi bir dizi olsun. Bir haftada bir film 
uzunluğunda dizi çekmek insan üstü bir 
başarıyken, dönem dizisini aynı kalitede 
devam ettirmek imkânsız duruyor. 
Bakacağız, göreceğiz.

Mehmed Bir Cihan Fatihi

Jet Sosyete izleyiciyi kararsız bıraktı

A
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AJANDA

İKİ YAKA YARIM AŞK
Yönetmenliğini ve senaristliğini 
Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun 
üstlendiği “İki Yaka Yarım Aşk” 
adlı kısa film, 1924 yılındaki 
mübadelenin gerektirdiği 
zorunlu göçün ağır travmalarına 
dikkat çekiyor. Filmin başrol 
oyuncularından Selda Alkor ve 
Sezai Aydın’ın da Ataşehirliler ile 
birlikte izleyeceği film, 7 Nisan 
Cumartesi günü saat 20.00’da 
Cemal Süreya Sergi ve Eğitim 
Merkezi’nde.

İNSAN NEYLE YAŞARBerthold Brecht’in savaş karşıtı şiirlerinden derlenen “İnsan Neyle Yaşar?” adlı tek kişilik müzikal, Kurt Weill’ın müzikleri eşliğinde izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini ve oyunculuğunu Zeliha Berksoy’un üstlendiği müzikal, dünyada ve ülkemizde yaşanan toplumsal olayları, savaşa karşı verilen mücadeleyi ve haksızlıkları anlatan bir karşı duruş niteliğinde. Farklı ışık tasarımıyla dikkat çeken gösteri,  25 Nisan Çarşamba günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde.



İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 
düzenlediği İstanbul Film Festivali 
bu yıl 37’nci kez sinemaseverlerle 
buluşmaya hazırlanıyor. 12 günde, 43 
ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 
filminin gösterileceği festival, 6-17 
Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.
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EĞLENCELİ CİNAYETLER KUMPANYASI  Selin Atasoy’un yazdığı, Okan 
Bayülgen’in yönettiği ve birlikte rol aldıkları “Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası”, Fairmont 
Quasar İstanbul Hotel’de izleyiciyle buluşuyor. Büyük bir holdingin 50’nci yıl kutlama 
yemeğinde işlenen bir cinayete tanık olan konukların gece boyunca katili deşifre etmeye 
çalıştıkları polisiye oyun, tam da içeriği gibi yemekli bir ortamda sahneleniyor. Masaların 
arasında 360 derece bir sahnede oynanan oyunda seyirci de kendisini etrafında gelişen 
olayların içinde buluyor. “Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası”, 1 ve 8 Nisan tarihlerinde 
Fairmont Quasar İstanbul Hotel’de. Gösteri için kapı açılış saati 20.00, yemek başlama 
saati 20.30, oyun başlama saati ise 21.00.

SAKLANMAK KEYİFTİR
2015 yılında “Bebe” adlı atölye sergisini 
sanatseverlerle buluşturan Başak 
Bugay, el dikişiyle ortaya koyduğu 
büyük boyutlu çalışmalarını oyunsal 
bir üretim pratiğiyle sürdürüyor. 
“Saklanmak Keyiftir” başlıklı yeni 
sergisinde ise psikenin (ruh) hallerini 
ve esas olarak mahremiyet kavramını 
araştıran Bugay, izleyiciyle birlikte 
kolektif bilinçdışını tetikleyen bir 
buluşma sürecini hedefliyor. “Saklamak 
Keyiftir” adlı sergi, 5 Nisan-5 Mayıs 
tarihleri arasında Millî Reasürans Sanat 
Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak. 

PENCERE  Oyun Atölyesi’nin 
sahneye koyduğu, İngiliz yazar David 
Hare imzalı “Pencere” adlı oyun, 8 
ve 9 Nisan tarihlerinde iki gösterimle 
saat 20.30’da Zorlu PSM Drama 
Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor.
Birkan Uz’un yönettiği; Esra Bezen 
Bilgin, Haluk Bilginer ve Kürşat Demir’in 
rol aldığı oyun, doğallığını günden güne 
yitiren aşk olgusunu saf ve temiz bir 
bakış açısıyla irdeliyor. 

Festivalde Aram Gülyüz’e de 
Sinema Onur Ödülü verilecek.
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DÜŞLER AKADEMİSİ
Barbaros Mah. Fesleğen Sok. 
No: 8 Tel: 0216 688 31 53

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

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

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

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

KADIN KONUK EVİ
Tel: 0216 570 50 00

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

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

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

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

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

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

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

ATAŞEHİR BELEDİYESİ REHBERİ
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