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Sevgili dostlarım, hepinize 
merhaba.

Bu yıl güzel bir çakışma oldu. 
Bağımsızlık ve özgürlük savaşımızın 
95. yılının ardından Kurban 
Bayramı’mızla 1 Eylül Dünya Barış 
Günü aynı güne denk geldi. Zaten 
bizim evrensel mottomuz “yurtta 
barış, dünyada barış” değil mi! Şimdi 
içimden geçeni, sizlere aktarmak, 
paylaşmak istiyorum.

“Kurban”ı hepimiz, yaygın 
kullanımıyla “adak sunmak” 
olarak biliriz. Oysa, Arapça olan bu 
sözcüğün ilk anlamı “yaklaşma” dır. 
Peki neden, bugün en çok ihtiyacımız 
olan barış için adaklarımızı 
sunmayalım? Bizim kendi iç 
huzurumuz, kendi iç barışımız, 
toplumsal barışımızdan, toplumsal 
huzurumuzdan ayrı olabilir mi? 
Gelin, toplumsal barışımızı “kurban” 
etmeyelim, barışa kurban olalım, 
barışa yaklaşalım. Benim dileğim 
budur ve bu vesileyle Kurban 
Bayramı’mızı kutlarım. 1 Eylül Dünya 
Barış Günü için de sadece, “O kadar 
zor olmamalı” diyeceğim.

Ve bir kez daha 30 Ağustos… 
Bu kurtuluş mücadelemizin 
en son muharebesidir. Nâzım 
Hikmet’in dediği gibi, “Akdeniz’e 
bir kısrak başı gibi uzanan” işgale 
direnen yurtsever ordu, esaretten 
bağımsızlığa giden yolu açmadı mı! 
İşte 30 Ağustos budur. 95 yıl önce 
elimizde kalan son toprak parçasını 
da parçalamayı başarabilselerdi, 
bayrağımız da inmiş olacaktı. Zaten 
bayrak indiğinde, orada ezan da 
susmuştur. İşte bunu, 95 yıl önce 
yoktan var edilen Türk ordusu, 
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal 

Paşa önderliğinde zaten başardı. Tek 
kelimeyle minnettarım.

Dergimiz elinizde ve siz Şenol 
Güneş’e bakıyorsunuz. Benim bu 
yazımı görmeden önce Ataşehir 
Ekspres dergisinin kapağında Şenol 
Hoca’yı gördünüz. Arkadaşlarımız 
güzel bir çalışmaya imza attı. Şenol 
Hoca söyleşisi dergimize özeldir. 
Hepimize ders niteliğinde bir söz 
sarfediyor: 

”Ego çok azılı bir binektir.” 
Sevgili dostlarım, 17 Ağustos 

büyük faciasında bir yılı daha 
geride bıraktık. Bu yıl, İstanbul’da 
deprem toplanma alanlarının 
çoğunun yerinde yeller estiğini 
medyada izledik. Bu ilçenin kurucu 
belediye başkanı olarak bir konuda 
iddiam vardı, “Yeşil alanları imara 
açmayacağım” diye. Açtım mı, 
hayır sizlere verdiğim sözü tuttum. 
Bilindiği gibi deprem toplanma 
alanlarını AFAD onaylıyor, ama 
AFAD, belediyemizin önerdiği 
alanları onaylıyor. Şimdi 42 deprem 
toplanma alanımıza 80 toplanma 
önerisi daha götürdük. AFAD’ın 
onayını bekliyoruz.     

Gelelim Kardeş Kültürlerin 
Festivali’ne. Bu yıl altıncısı. 
Ataşehirimizi inleteceğiz. 
Göreceksiniz. Detaylar içerde, 
kaçırmayın bence.

Ve tatil bitiyor, çocuklarımız 
okul yoluna düşecek. Ama biz 
onlarla hiç ayrılmadık. Sanatta, 
sporda binlerce öğrencimizle 
beraberdik. Muhteşemdiler. Hepinizi 
kucaklıyorum.

Okurlarımıza kucak dolusu sevgi 
ve saygıyla.

Hoşçakalın.  

BATTAL İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34

@battalilgezdi
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BARIŞ İÇİN ADAĞA 
NE DERSİNİZ?
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KARDEŞ KÜLTÜRLERİN 
FESTİVALİ 6. YILINDA
Ataşehir’in parkları, meydanları 
19-26 Eylül tarihleri arasında 
bir kez daha müziğe ev sahipliği 
yapacak. Bu yıl altıncısı 
düzenlenen Kardeş Kültürlerin 
Festivali’nde Sıla, Koray Avcı-
Ayla Çelik, İlyas Yalçıntaş-Ziynet 
Sali, Nurettin Bay-Göksel, Mümin 
Sarıkaya-Hadise, Selda Bağcan-
Niyazi Koyuncu, Ferhat Tunç-
Onur Akın ve İlkay Akkaya konser 
verecek.

28
Her evde bayram
Kurban Bayramı’na 

sayılı günler kala siz de 
Ataşehir Belediyesi’ne kurban 
bağışlarınızı iletebilir, böylece “her 
evde bayram olsun” diyebilirsiniz.

16
O 45 saniyeyi unutma!
17 Ağustos depreminin üzerinden 18 
yıl geçti. Peki, gelecekteki deprem 
için önlemlerimizi aldık mı? Deprem 
kuşağında olan bir ülkenin yapması 
gerekenleri yaptık mı? 

ŞENOL GÜNEŞ18

Ferhat Tunç Selda Bağcan Onur Akın

Hadise Mümin Sarıkaya Sıla
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56
Sesi büyük, ruhu çocuk 
bir adam: Tuncel Kurtiz
Tuncel Kurtiz’i dört yıl önce 
27 Eylül’de kaybetmiştik. Aklı 
da yüreği de hep tiyatroda ve 
sinemadaydı. Umut, Sürü, Duvar, 
Tabutta Rövaşata, Yaşamın 
Kıyısı’nda filmleriyle geçti 
sinema tarihinin sayfalarına 
Kurtiz. Tiyatroda ise Şeyh 
Bedrettin Destanı’yla bir şiirden 
bir efsane yarattı…
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İMTİYAZ SAHİBİ
Ataşehir Belediyesi adına

Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Zeynep Çetinkaya

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
T. Volkan Aslan

YAYIN KURULU
Ayten Kartal, Deniz Kutlu, 

Turan Dolu, T. Volkan Aslan, 
Dündar Şahin, 

Şehnaz Yabar, Tayfun Gönüllü, 
Berat Günçıkan, Aynur Çolak

KATKIDA BULUNANLAR
Ahmet Mert, Ayça Çeri,         

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

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

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

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

Başkan Ataşehir’i Dinliyor Ekibi

YÖNETİM YERİ
Ataşehir Belediyesi

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

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

atasehirekspres@atasehir.bel.tr

YAYIN TÜRÜ
Dergi

BASKI
RENKSA Reklam 

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

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

Tel: 0212 434 05 77
6 Hiç beklemediğimiz anda ceviz büyüklüğünde dolu 

yağıyor, on dakikalık bir yağış sele dönüşüyor, güneş ise 
sadece korkutuyor… Yaşadıklarımızın nedeni afet değil, 
küresel ısınma. Gelecekte bizi daha nelerin beklediğini ise 
Meteoroloji Mühendisi Barış Özgün’e sorduk. 

64
Dedeme minnettarım
Dedem Osman Çavuş Büyük 
Taarruz’a katılmış, kendisinden 
haber alınamayan yedi yıldan 
sonra vücudunda kurşun izleriyle 
dönmüştü. Bizi özgürlüğe 
kavuşturdukları için ona ve 
arkadaşlarına minnettarım. 

Doğal afet değil, 

küresel ısınma



Hiç beklemediğimiz anda ceviz büyüklüğünde dolu yağıyor, on dakikalık bir yağış sele dönüşüyor, güneş 
ise artık sadece korkutuyor… Herkesin dilinde “Bu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim” lafı var. 

Oysa doğayı bu hale insanoğlu getirdi ve hâlâ ekonomik çıkarları için doğadan elini çekmiyor ve küresel 
ısınma ve iklim değişikliği geleceğimizi tehdit ediyor. Hem de her gün biraz daha fazla ve şiddetle…
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geçme, yaşadıklarımızın 

adı küresel ısınma
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Çok değil, bir, bilemediniz iki kuşak 
önce doğum tarihleri bile doğayla 
belirlenirdi. Çocuk ya ekinler 

filizlendiğinde, ya sarardığında, belki 
de kurak geçen bir yazın ortasında 
doğmuş olurdu. Pek çoğunun kafa 
kâğıdında, yani nüfus cüzdanında 
doğduğu tarih değil de doğa izin 
verip de şehre ya da kasabaya gidilip 
kayıtlara geçirilen tarih yazardı. Yani 
insan doğanın dilini bilirdi. Bugün artık 
o dili sadece şehirlerde yaşayanlar 
değil, kırsal alanın sakinleri de 
okuyamıyor. Çünkü doğa bildiğimiz 
doğa değil! 

Siyaseten “tehlikenin farkında” 
olanlar, doğanın verdiği tehlike 
sinyallerini görmedi, ekonomik 
çıkarlar nedeniyle görmek istemedi 
ve bugüne geldik. Gökdelenlerin, 

BERAT GÜNÇIKAN

Ne yazık ki tüm bu süreçlerde bütün 
sorumluluğu politikacılara veya 

büyük şirketlere yükleyerek rahatça 
uyuyabilmemiz mümkün değil. 
Çünkü unutmamalıyız ki politikacılar 
toplumun genel temayülünü 
okuyabildiği ve o yönde politika 
ürettiği, şirketler de bu temayülleri 
yönlendirebildiği ve buna göre 
ürün ürettiği sürece başarılı olabilir. 
Dolayısı ile bizler tasarruf yapmadan 
harcadığımız her bir yakıt, elektrik, 
gıda, su, kâğıt gibi temel kaynaklarımız 
ile bu olumsuz sürece destek oluyoruz. 
Toplum olarak çok daha bilinçli bir 
şekilde yaşantımızı düzenler ve bunu 
çocuklarımıza aşılarsak, ormanlık 
alanlarımız ve tarım alanlarımız için 
gerekli hassasiyeti gösterirsek faydalı 
birey olmaya daha da yaklaşmış 
oluruz. Tasarruf hayatımızın en önemli 
düzenleyicisi olmalı. Yine bireyden 
başlayarak temiz bir çevre de en basit 
görünen ama uzun vadede çok faydalı 
olacak önlemlerdendir. l

SUSTUK VE KİRLENDİ DÜNYA!

sanayi bacalarının arasına sıkışıp 
kalırken küresel ısınmanın ortasına 
düştük. Gelin şimdi Meteoroloji 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi, Meteoroloji Mühendisi Barış 
Özgün’den artık korkarak ve şaşkın bir 
şekilde izlediğimiz doğa olaylarının 
nedenlerini ve bizi daha nelerin 
beklediğini öğrenelim: 

Yağmur, fırtına, hortum, dolu, 
sel… Hiçbirimizin daha önce tanık 
olmadığımız kadar sert doğa olayları 
yaşıyoruz. Bunun küresel ısınmanın 
bir sonucu olduğunu biliyoruz, ama 
küresel ısınmaya dair bilgilerimiz hâlâ 
oldukça kısıtlı. Öncelikle nedenleri 
sıralayabilir misiniz?

Dünyanın iklimini oluşturan 
ana etmen güneşten gelen enerji 
miktarı ve bu enerjinin ne kadarının 
tutulacağı ya da yansıyacağıdır. 
1750’lerde gerçekleşmeye başlayan 
Sanayi Devrimi ile insanoğlu bu enerji 

dengesini dünya üzerindeki doğal 
kaynakların tolere edemeyeceği 
ölçüde bozdu ve normallerin üzerinde 
yabancı madde birikimi ile iklim 
değişikliğini tetikledi. Sanayi devrimi 
sonrası kullanımı artan fosil yakıtlar, 
hızla artan insan nüfusunun neden 
olduğu aşırı gıda ve su tüketimi, doğal 
hayat alanlarının yok edilmesi gibi 
faktörler de küresel ısınma sürecini 
hızlandırdı.

Bilim insanları uzunca bir süredir 
küresel ısınma konusunda yöneticileri 
ve toplumu uyarıyordu. Bu uyarılar 
ne kadar dikkate alındı, neler 
yapılabilirdi, yapılmadı?

Bu konudaki çalışmalar birkaç 
ana başlıkta yoğunlaşıyor. Ancak en 
belirgininin karbon salınımlarının 
sınırlandırılması ve dengelenmeye 
çalışılması olduğu söylenebilir. 
Karbon salınımlarının azaltılması için 
gelişmiş ülkelerin hem enerji hem ➦ 



➥ diğer üretimlerinin sınırlandırılması, 
yenilenebilir teknolojilerin kullanımı 
gibi önlemler üzerinde devlet 
başkanları düzeyinde görüşmeler 
yapıldı. Gelişmekte olan ve daha 
geri kalmış ülkeler için karbon 
salınımı fazla olan eski teknolojiler 
yerine yeni teknoloji transferleri, 
tarım üretimlerinde daha az yapay 
gübre ve ilaç kullanılması ile daha 
fazla oranda organik tarım ürünü 
üretilmesi gibi konular tartışıldı. 
Yapılan bu görüşmeler, çıkan sonuçlar 
ve kararların uygulanması için bazı 
fonlar oluşturuldu, bu fonlara daha az 
gelişmiş ülkeler için de söz verildi. 

Fakat sürecin bütününe 
baktığımızda, gelişmiş ülkelerin 
mevcut durumlarını kaybetmemek ve 
ekonomik refah seviyelerini korumak 
için alınan kararları uygulamadığını, 
söz verilen fonların ödenmediğini 

ve yalnızca gerçekten hassas 
olan az sayıdaki devletin oldukça 
cılız sayılabilecek adımlar attığını 
görüyoruz.  

Küresel ısınmada coğrafik yapı 
olarak Türkiye nerede duruyor, 
etkilere ne kadar açık? Ülkeleri etki 
derecesine göre sıralamak mümkün 
mü?

Isınma karalar üzerinde daha fazla 
olacak. Orta enlemler bu olaylardan 
fazla etkileneceği ve sonuçlarının net 
gözlemleneceği sahalar içerisinde 
yer alıyor. Karla kaplı yüzeylerin 
ve kar örtülü zaman dilimlerinin 
azalması, sıcak hava dalgalarının 
ve kuvvetli yağışların miktarsal ve 
gerçekleşme sıklığının artması gibi 
etkileri ülkemizde çok belirgin bir 
şekilde yaşayacağız. Diğer ülkelere 
de kısaca baktığımız zaman; kuzey 
ülkelerinde kar yağışları azalacak, 

özellikle okyanuslardaki adalarda 
su seviyesinde artış ile yaşam 
alanları daralacak veya yok olacak. 
Bazı bölgelerde yüksek sıcaklıklar 
nedeniyle çölleşme gerçekleşecek 
ve mevcut yeşil alanlar değişecek. 
Özellikle Akdeniz, Güney Asya ve 
Güney Afrika’ da çölleşme etkisi 
bekleniyor. Artan buharlaşma ile deniz 
ve okyanuslarda tuzluluk oranları da 
artacak. 

Isınmada Türkiye’de bölgelere 
göre farklılıklar yaşanacak mı, bu 
farklılıklar neler?

Elbette ki coğrafi ve mevcut iklimsel 
durumlarına göre farklılıklar olacak. 
Zaten mevcut öngörüler özellikle 
sıcaklık ve yağış parametreleri 
incelenerek yapılıyor. Sıcaklık açısında 
ülkemizde 2,5 ila 4 derece arasında 
artış görülmesi beklenirken en fazla 
artışın Ege bölge geneli ile Doğu 

Hani o üzerine çok titrediğimiz çocuklarımız var ya, onlara çöl ve bir damla su bırakacağız!



Anadolu’nun büyük bölümünde 
görülmesi bekleniyor. Dolayısı ile bu 
bölgelerde hem yaşam hem de tarım 
alanlarının planlanmasına, tarım 
ürün politikalarının belirlenmesine 
dikkat edilmeli. Yağış açısından 
ise kış aylarında Ege, Akdeniz ve 
Güneydoğu’yu kapsayan ülkemizin 
güney kesimlerinde yüzde 20 ila 50 
arasında bir azalma öngörülüyor. 
Bu bölgelerdeki su havzalarında 
görülecek azalma özellikle tarım 
rekoltesi ve bazı bölgelerde çölleşme 
açısından önemli.  

Sadece bir derecelik bir ısınma 
doğaya nasıl yansıyor? 

Bir derecelik bir artış aslında bize 
çok farklı bir senaryo anlatıyor, 
ancak rakamsal anlamda BİR olarak 
baktığımızda çok küçük bir değişiklik 
olarak görür ve biz de dünya 
yöneticilerinin hatasına düşeriz. 
Burada bahsedilen iklimde meydana 
gelebilecek artış. İklim ise en az ➦ 

Ülkemizdeki şehirleşme 
planlarının büyük bölümü yerel 

yönetimler tarafından yapılıyor. 
Bu planlarda gerçekleşebilecek en 
yüksek yağış ve bu yağışın akışa 
geçebilir miktarların şehir selleri için 
incelenmesi gerekiyor. Hem hava 
tahmin hem de iklim çalışmalarını 
yerel ölçeğe indirebilecek, bunları 
yorumlayabilecek ve etkileri 
hakkında rapor hazırlayabilecek 
bilgi birikimi ve yetkisine sahip 
meteoroloji mühendisleri artık yerel 
yönetimlerde de idarecilerimizin 
karar mekanizmasında hak ettikleri 
yeri edinebilmeli. Hem bina hem 
de yol planlamalarında yapılan 
hesaplarda hâkim rüzgar, yağış 
gibi etmenler artık göstermelik 

olarak değil daha gerçekçi olarak 
dahil edilmeli. Yerel yönetimler 
bu tür kararlarda geç kalmalarının 
sorumluluğunu başka alanlara 
yönelterek hem kendilerini hem de 
halkı yanıltıyorlar.

Yol, park, bahçe ve bina 
planlamalarında yağmur suyunun 
toprağa en kısa mesafede temas 
etmesini sağlamak veya gerekli 
tesisat yapımı ile depolayarak 
sulama suyu olarak kullanımını 
sağlamak yerel yönetimlerin 
yapabilecekleri arasında 
gösterilebiliriz. Çünkü asfalt ve 
beton zeminler hem yağmur 
suyunun toprağa nüfuzunu 
engelliyor hem de şehir ısı adası 
etkisini arttırıyor. l

Belediyeler meteoroloji 
mühendisleri istihdam etmeli

Artık her yağmur korkutuyor, acaba yine evimizi sel mi basacak? (Fotoğraf: MURAT ŞİMŞEK)
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Atmosferde artan sera gazları 
için ilk ciddi adım 1979 yılında 

Birleşmiş Milletlere bağlı olan Dünya 
Meteoroloji Örgütü’nün öncülüğünde 
düzenlenen Birinci Dünya İklim 
Konferansı ile atıldı. Daha sonra 1985 
ve 1987 yıllarında Avusturya’da, 1988 
yılında Toronto/Kanada düzenlenen 
toplantılarda iklim değişikliği için 
siyasi mekanizmaların devreye 
alınması konusu üzerinde duruldu. 
Aralık 1988 tarihinde Malta’da BM 
Küresel İklimin Korunması Kararı 
alındı. 1989 Nordwijk Bakanlar 
Konferansı, 1990 İkinci Dünya 
İklim Konferansı, 1992 BM Çevre ve 
Kalkınma Konferansı’nda da konu 
tartışıldı ve bazı kararlar alındı. 1992 
yılında BM İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşmeye 
185 ülke ve Avrupa Birliği taraf oldu. 

1997 yılına gelindiğinde ise Kyoto 
Protokolü imzaya açıldı. 2000 
yılından sonra yürürlüğe girmesi ve 
sera gazı emisyonlarının azaltılması 
başta olmak üzere bazı yaptırım 
kararlarının alınmış olması oldukça 
önemliydi. Bu protokol de ABD, 
Japonya, Avustralya ve Kanada gibi 
bazı gelişmiş ülkelerin karşı çıkması 
sonucu tam anlamı ile amaçlarına 
ulaşamadı. 

2015 yılında ise Paris Anlaşması 
olarak bilinen benzer bir anlaşma 
imzaya açıldı ve 195 imzacı ülkeden 
147’si tarafından onaylandı. Bu 
anlaşmayla küresel ısınmadan iki 
santigrat, hatta mümkün olursa 

1,5 santigrat dereceye çekilmesi 
amaçlandı.

Şu an dünya üzerinde sera gazı 
emisyonlarında yüzde 20 ile Çin 
ilk sırada, yüzde 18 ile ABD ikinci 
sırada yer alıyor. Ekonomik ve ulusal 
politikaların ağır basması nedeniyle 
2017 yılında ABD bu anlaşmadan 
çekildiğini açıkladı ve anlaşma büyük 
bir sekteye uğradı. Bilimsel destekleri, 
alt komisyon çalışmaları gibi detaylı 
süreçleri olan bu anlaşmalar 
tüm dünyanın desteğini alarak 
gerçekleşebilse önemli ölçüde yol 
alınabilecekti. Ne yazık ki ekonomik 
gerekçeler ve insanlarda olduğu gibi 
ülke politikalarında da belirleyici olan 
önlenemez hırs bu tür önlemlerin 
gerçekleşmesini engelliyor. l

➥ 30 yıllık bir tarih dilimini kapsayan 
meteorolojik ölçümlerin ortalama 
değerleridir. Dolayısı ile 30 yıllık bir 
veride göreceğimiz 1 derecelik artış; 
bizim yıllar içerisinde giderek daha 
yüksek sıcaklık değerleri ölçmemize, 
yağış rejiminin tamamen değişmesine 
neden oluyor.  

Bir ve birkaç derecelik ısınmanın 
nelere mal olduğunun bir bölümünü 
çıplak gözle izleyebiliyoruz, 
izleyemediklerimiz neler?

Denizlerimizde büyük değişiklikler 
göreceğimiz düşünülüyor. Sıcaklık 
değişimi ile birlikte şu an bazı 
denizlerde görülmeyen canlı türlerinin 
yaşam alanlarının değişeceği 
bekleniyor. Tabii bu değişim ile 
birlikte mevcut canlı türlerinin de 
yaşam mücadelesi verecek. Tarımsal 
açıdan yüksek sıcaklık ve ara ara 
gerçekleşecek yağış azlığı nedeniyle 
bazı tarım ürünlerinin üretiminde 
problemler yaşayacağımız da kesin. 
Bazı dönemlerde yağışsız ve yüksek 
sıcaklık nedeniyle bunaltıcı hava 
şartlarına maruz kalırken, ne yazık ki 
gerçekleşme sıklığı giderek artacak bir 
şekilde kuvvetli yağışlar ve buna ➦ 

DÜNDEN BUGÜNE NELER YAPILDI?

Meteoloji 
Mühendisi Barış 
Özgün.



Sel felaketinde mağdur olan
vatandaşlarımız için 

eşya bağışlarınızı bekliyoruz.



➥ bağlı olumsuzluklara (ani sel, 
dolu gibi) tanık olacağız. İnsanoğlu 
açısından da özellikle sağlık açısından 
bazı değişimler göreceğiz ki bu etkileri 
yavaş yavaş yaşamaya başladık zaten. 
Tıbbi meteoroloji açısından baktığımız 
zaman yüksek sıcaklık değerleri 
ile ölüm oranlarındaki artış birçok 
çalışmada incelendi, inceleniyor. Yine 
yüksek sıcaklıklar normal yaşantımızda 
özellikle psikolojik bazı hastalıkları 
tetikliyor, hatta trafik kaza oranlarında 
artışa neden oluyor. Modern dünyada 
bunlar da yaşam planlamalarında, 
özellikle tıbbi meteorolojide dikkate 
alınıyor. 

Türkiye su kaynakları kıt bir ülke, 
küresel ısınmayla birlikte bu kıtlığın 
artması olası mı, bizi bu konuda nasıl 
sonuçlar bekliyor?

Artan nüfus ve şehirleşme, tarımda 
suyun kullanım şekli gibi faktörler 
su kaynakları açısından belirleyici. 

Türkiye’de kişi başına ortalama olarak 
1500 metreküp civarında su düşüyor. 
Bu miktar gelişmiş ülkelerde ortalama 
5000 metreküp, dünya ortalaması ise 
7500 metreküp civarında. Görüldüğü 
gibi su kaynakları açısından oldukça 
kritik bir durumdayız. Her halükarda 
suyumuzu tasarruflu kullanmalı ve 
sanayi alanlarında veya şehirlerde 
su kaynaklarının kirlenmemesi için 
her türlü önlemi almalıyız. Önlemler 
yalnızca devlet kanalı ile değil, 
bireyler ve STK’lar vasıtası ile de takip 
edilmeli. Bu önlemler alınmaz ise 
zaten ortalamanın beşte biri, gelişmiş 
ülkelerin ise üçte biri oranında olan 
kişi başına düşen su kaynağımız daha 
da azalacak ve kirlenecek.  

Meteoloji Mühendisleri Odası 
uyarılarında özellikle yapılaşmaya 
dikkat çekiyor, meteoroloji 
mühendislerinin imar kanununa 
eklenmesini istiyor.

Günümüzde sadece şehircilik 
değil, meteorolojik destek 
alınmadan herhangi bir faaliyetin 
gerçekleşmesi neredeyse imkânsız 
hale geldi. Ülkemizde meteoroloji, 
hidrometeoroloji ve hidroloji alanında 
tek yetkin ve uzman meslek grubu 
meteoroloji mühendisleri. Yerleşim 
alanlarının planlamasında, alt ve üst 
yapıların yapılmasında, binaların 
planlaması ve yapımında mutlak 
suretle meteoroloji mühendislerinin 
yer alması sağlanmadığı takdirde 
bu sorunlar her geçen gün daha da 
artacak.

Meteorolojik ve iklimsel özellikler 
göz önüne alınmadan yapılan her bina 
ısınma, soğutma ve aydınlatmada 
daha fazla enerji tüketimi, daha 
fazla emisyon ve yerleşim alanlarının 
gelişim akslarının yanlış belirlenmesi 
nedeniyle hava kalitesinin daha 
kötü olduğu, yerleşim alanlarında 

İklim değişikliği nedeniyle şimdilik daha çok mal zararına uğruyoruz, ama gelecekte bizi daha olumsuz sonuçlar 
bekliyor. 2,4 ila 4 derece arasındaki bir ısınma sonucu Ege, Akdeniz ve Güneydoğu’da yağış yüzde 50’ye varan 
oranla azalacak,  tarım rekoltesi düşecek, bazı bölgelerde çölleşme başlayacak. Meteoroloji Mühendisi Barış 
Özgün küresel ısınmayı durduramazsak da önlemlerle etkisini azaltmamızın mümkün olduğunu söylüyor.



yaşayan insanların daha kirli hava 
soluduğu yerlere dönüşüyor. Bir 
şehir planının en başından en küçük 
ölçeğine kadar; hâkim rüzgâr hız ve 
yönü, gerçekleşebilecek en yüksek 
yağış, ısı adası etkisi, binaların 
güneşlenme açısından konumları gibi 
meteorolojik etmenler göz önüne 
alınmadan yapılacak her işlem yanlış 
olacaktır ve etkilerini de çok uzak 
olmayan tarihlerde göreceğiz.

YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAKLARI

Türkiye son on yılında ekonomisini 
neredeyse sadece inşaat üzerine 
kurdu ve bu sürüyor. Devlet ve sektör 
nelere dikkat etmeli ve öncelik 
vermeli? 

Şehirlerimizin ve binalarımızın 
konumları iklimsel verilere göre 
planlanmalı ve ekonomik gerekçeler 
ikinci üçüncü sıraya atılabilmeli. 
Zaten gerçekçi ve kaliteli bir 
planlama kendi ekonomik değerlerini 
bizlere daha fazla olacak şekilde 
sunacaktır. Özellikle tarım alanları 
ve sanayi alanlarının planlamasında 
mevcut iklim durumlarından daha 
ziyade 30-50 yıllık projeksiyonlar 
ile planlamalar yapılmalı. 
Şehirlerimizdeki devlet binalarında 
halkımıza örnek olması açısından 
plaza binalardan vazgeçilmesi ve 
kampüs tarzı daha az katlı, yeşil 
alanı fazla ve doğal hayat alanı olan 
yaşam ve iş alanları oluşturulmalı. 
Zaten yapılan son akademik 
çalışmalarda da plaza iş hayatının 
çalışan verimliliğinde azalmaya yol 
açtığı kanıtlandı. Son dönemde 
hızla büyüyen teknoloji şirketlerinin 
kampüs hayatı tercihlerini sadece 
keyfi değil bilimsel gerçekler ile 
yaptığı ne yazık ki basınımızın ilgisini 
çekmiyor.

Küresel ısınmayı durdurmak 
mümkün mü, bunun için neler 
yapılabilir?

Artık küresel ısınmayı durdurmak 
mümkün değil, ne yazık ki bu sınır 
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geçilmiş durumda. Ancak etkilerinin 
ve geçiş süreci içerisinde toplumun 
görebileceği zararların azaltılması 
çalışmaları yapılabilir. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yatırımların 
hızlandırılması, yeni teknolojiler ile 
enerji tüketiminin azaltılması en 
önemli önlemler olabilir. Orman 
alanlarımızın arttırılması için daha 
yoğun çalışmak, özellikle tarım 
üretimimiz açısından önem taşıyor.

Dünya nüfusunun artışı 
durdurulamıyor, sermaye, yani 
zenginlik dünyanın en fazla yüzde 
onunun elinde ve işsizlik hemen 
her ülkenin sorunu. Buna küresel 
ısınmayı eklersek, gelecek on yıla 
dair öngörüleriniz neler? 

Bilimsel veriler aslında bizim 
iyimser veya kötümser hayal 
kurmamızı engelleyecek netlikte 
çıktılar veriyor. Küresel ısınmada 
iyimser tahminler yarım ve kötümser 
tahminler de 3,5 derecelik bir artış 
öngörüyor. 

Ancak atmosfer sınır tanımaz. 
Siz ne kadar önlem alsanız da 
küresel ölçekteki etkilerin dışında 
kalamazsınız. l

Merkezi yönetim enerji ve 
tarım başta olmak üzere 

politikaları belirlerken ana 
etmen olarak meteorolojik 
verileri ve iklim değişikliği 
projeksiyonlarını da girdi 
olarak kullanmalı. Devlet 
kaynaklarının kullanımlarında 
tasarruf yapılabilmesi için 
gerekli önlem ve teknolojilere 
ağırlık verilmeli. Büyük inşaat 
projeleri, şehirleşme ve tarım 
alanları planlanırken merkezi 
yönetim çok daha detaylı 
iklim çalışmaları ile planlama 
yapmalı ve daha katı önlemler 
almalı. Afrika’da bazı ülkelerde 
şu an tarım alanı olmayan 
ancak yapılan öngörüler ile 
tarım alanı olabilecek alanlar 
devlet korumasına alındı. Yine 
bazı Avrupa ülkeleri özellikle 
Afrika başta olmak üzere çeşitli 
bölgelerde geniş araziler alarak 
rezerv alanı olarak tutuyor. Tabii 
bu tür politikalar belirlenirken 
küresel sermayenin oyunlarına 
gelmemeye de dikkat etmek 
gerekiyor. l
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Ne kadar itiraz etsek de binaların 
üzerinde hala baz istasyonları 
var. Cep telefonlarımızı bir 

dakika elimizden düşürmüyor, sanki 
bilgisayarımızın kapat tuşunun yerini 
bilmiyoruz. Oysa iletişim araçlarının 
yaydığı elektromanyetik radyasyon 
sağlığımızı tehdit ediyor. Biz de bu 
tehditten kurtulmanın mümkün 
olup olmadığını Sakarya Üniversitesi 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Elektromanyetik Alanlar 
ve Mikrodalga Tekniği Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman 
Çerezci’ye sorduk. İşte yanıtları: 

Elektromanyetik radyasyon nedir? 
Vücudumuzu nasıl etkiler?

Elektromanyetik radyasyon herhangi 
bir elektriksel cihazdan çıkarak 
her yöne ışık hızıyla yayılan enerji 
konvoyuna denir. Tıpkı yer çekim 
alanının vücut kütlesine etki etmesi gibi 
çevremize sızmış olan elektromanyetik 
radyasyon (EMR) da vücudumuzun 
elektronik yapısıyla etkileşim 
halindedir. Duyma, görme, düşünme 
gibi tüm faaliyetlerimiz beyne 
sinirlerden giden elektriksel sinyallerle 
sağlanıyor. Dolayısıyla vücudumuz 
gelen radyasyonun frekansına bağlı 
olarak, elektronik sistemini dışardan 
etkiyecek olan EMR’a maruz kalmakla 
olumsuz yönde etkileniyor.

Elektromanyetik alanlar hangi 
seviyede ise zarar verir?

Bu soru GSM firmalarına 
sorulduğunda hemen “zararsız” yanıtı 
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Teknoloji üzerine düşünmüyor, ama bol bol kullanıyoruz. 
Geleceğimizin rotasını belli ki teknolojik yenilikler belirleyecek. 
Tek bir tuşla tüm dünyayı gezebilir, insanlarla iletişim kurabilirken 
eşyalarımız bizim yerimize düşünmeye başlayacak. Peki, 
hayatımızı her yönden ele geçiren teknolojinin hiç zararı yok mu?

Elektromanyetik 
radyasyon kirliliği

DENİZ KARA

TV, bilgisayar, kablosuz erişim 
noktaları gibi elektrikli cihazları 
yataktan en az iki metre mesafede 
tutmak, uyurken gece boyunca da 
bu cihazları düğmeden (stand by 
modunda değil!) kapatmak gerekir. 

Bebek izleme aparatları da yine 
beşikten en az iki metre uzaklıkta 
olmalı. 

Yatak başında priz, elektrik paneli 
veya sigorta olmamalı, yatağın altında 
da uzatma kabloları geçirilmemeli. 

Düşük tavanlı odalarda ve sürekli 
kullanılan mekânlarda tasarruflu 
ampuller kullanılmamalı. 

Günümüzde ev ve ofislerimizdeki 
dış kaynaklı EMR, özellikle baz 
istasyonundan ve yüksek gerilim 
hattından kaynaklanıyor. 

Ev içinde mikro dalga fırından 
ya da yattığımız odada başımızın 
bitişiğindeki komşumuzun odasındaki 
kablosuz erişim anteninden ortaya 
çıkabilir. l

NASIL KORUNABİLİRİZ?
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Radyasyon çocukları yetişkinlerden 
daha fazla mı etkiler?

Çocukların vücut yapıları, 
dokularının elektriksel yapısı ve 
vücutlarındaki su oranları yetişkinlere 
oranla daha farklı olduğundan, 
EMR’dan oldukça fazla etkileniyorlar. 
Mikrodalga fırınına aynı anda bir 
ıslak, bir de kuru kâğıt koyarsanız 
fırını çalıştırdıktan sonra her ikisini 
dışarı almak istediğinizde kuru 
kâğıdı tutabilirsiniz ama ıslak kâğıt 
eliniz yakar. Çocukların vücudu 
elektromanyetik radyasyona karşı 
ıslak kâğıt gibidir, hemen etkilenir.

Cep telefonları ve baz 
istasyonlarının elektromanyetik 
zararlarından korunmak için ne gibi 
önlemler alabiliriz?

Cep telefonunu ile kısa süreli 
konuşmak ya da mesajla iletişimi 
sağlamak EMR etkisini azaltıcı bireysel 
bir önlem olabilir. Ancak evinizin çok 
yakınında bir baz istasyonu varsa 
ve antenleri evinize önemsenebilir 
seviyelerde EM radyasyon ile 
sarkıyorsa bireysel önlem almanız pek 
mümkün değil. Limitler de belirlenen 
seviyenin üstündeyse baz istasyonu 
yakınlarında yaşayan insanların sağlığı 
tehdit altına girebilir. Bu nedenle baz 
istasyonlarının yer seçimi ve anten 
konumları çok dikkatli yapılmalıdır. 

Bir GSM şirketinin bina üzerine 
baz istasyonu kurabilmesi için hangi 
koşullar gerekiyor? 

Şehirlerde baz istasyonları binanın 
üstüne 15 metre yükseltilerek 
yerleştirilir. Koyulduğu noktanın 
100-150 metre yarıçaplı alanında 
daha yüksek bir bina olmaması 
şartı aranır. Yaptığımız çalışmalarda 
baz antenlerinin yerleştirildiği 
binaların çevresinde ve yakınında, 
eş yükseklikteki binaların önemli 
seviyede elektromanyetik radyasyon 
etkisinde kaldığını tespit ettik. Hatta 
bazen baz istasyonu olarak kiraya 

verdikleri bina sahiplerinin evlerini 
terk ederek mahalle halkını baz 
istasyonu ile baş başa bıraktığını 
da görüyoruz. Bu nedenle mahalle 
sakinlerinin de kurulacak baz 
istasyonu hakkında söz sahibi olması 
gerektiği kanaatindeyim. Bunun yanı 
sıra ülkemizde baz istasyonlarının 
olumsuz etkisini azaltmak için 
radyasyon limitlerini İsviçre’de olduğu 
gibi 10 kat aşağıya çekmek gerekiyor. 
Önemli bir konu da belediyelerin de 
yetkili olacağı yeni bir EMA etkileri 
kontrol planlaması yapılması. Ataşehir 
Belediyesi elektromanyetik radyasyon 
kirliliğini önlemek için projeler 
üretiyor. En kısa zamanda sizlerle de 
paylaşacağız. l
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alınırken, bazı bilim insanları da yeterli 
kanıt olmadığını ileri sürerek net cevap 
vermekten kaçınır. Halbuki saygın bilim 
insanlarının hazırladığı Bioinitiative 
Raporu’nda da belirtildiği gibi; EMR’un 
Kan Beyin Bariyeri (BBB, Blood 
Brain Barrier) sızıntısı ile alzheimer, 
parkinson, ALS; ADD /ADHD ve diğer 
sinirsel hastalıkları, nöronların ölümü 
ve beyin hücrelerinin zarar görmesi, 
kalsiyum akışı, kalp ritim bozukluğu 
ve kalp durması, habis ve kötü huylu 
beyin tümörlerinin oluşumu, sperm 
hücrelerinin zarar görmesi ve ölümü, 
kusurlu doğum ve kısırlık, akustik 
neuroma, bunama, leukemia gibi “ısısal 
olmayan” etkileri saptanmıştır. 

Radyasyona hangi cihazlar vasıtası 
ile maruz kalıyoruz?

Günlük yaşamımızda iletişim 
teknolojilerinin yoğun kullanılması 
nedeniyle özellikle baz istasyonlarıyla; 
bunun yanında ev ve ofislerimizdeki 
elektriksel cihazlardan yayılan EMR ile 
günün her saati kuşatılmış durumdayız. 

EMR, SİGARAYLA EŞDEĞER

Peki, bu radyasyon hangi orana 
ulaştığında insan sağlığına zarar 
veriyor?

Bireylerin maruz kaldığı EMR 
etkilerinden korunması amacıyla ülkeler 
vatandaşları için günlük doz limitleri 
uyguluyor ve uygulanan bu limitler 
ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. 
İlaçla zehri ayıranın dozun miktarı 
olması gibi bu limitlerin de insanları 
tamamı ile koruduğu söylenemiyor. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), EMR’u, 
sigaraya eşdeğer seviyede, kanserojen 
olarak açıklaması da kulak ardı edilecek 
bir bilgi değil.

EMR seviyesi nasıl ölçülüyor?
Elektromanyetik radyasyon özel 

cihazlarla ölçülüyor. Farklı frekanslar 
için farklı antenler kullanılıyor. Ölçüm 
yapacak kişinin gerekli değerlendirmeyi 
yapabilmesi için kesinlikle bu konuda 
bilimsel yetkinliği olmalıdır. Dolayısıyla 
eline cihaz alan bir kişinin sertifikalı da 
olsa yaptığı ölçüm güvenli olmayabilir.

Prof. Dr. Osman Çerezci. 
(Fotoğraf: FUAT ÖZDEMİR)



Türkiye 18 bin 373 kişinin ölümüne, 
100 binden fazla kişinin de 
yaralanmasına neden olan 7.6 

şiddetindeki 17 Ağustos depremine 
uykuda yakalanmıştı. Sonrasında 
depreme karşı alınması gereken 
önlemler konusunda uyarıldık, binalar 
nasıl inşa edilmeliydi, deprem anında 
nerelere saklanmalıydı, hayatta 
kalabilenler nerede toplanmalıydı? 
Zamanla korkumuz biraz da olsa 
yatıştı ve neredeyse bütün önlemleri 
göz ardı etmeye başladık. Oysa 
uzmanlar hâlâ 15 milyon nüfuslu 
İstanbul için uyarılarını sürdürüyor ve 
öngördükleri tarih giderek yaklaşıyor. 
Depremin şiddeti, kaç binanın yıkılıp, 
ne kadar cana mal olacağı tahmin 
ediliyor, zaman zaman kamuoyuyla 
paylaşılıyor. Buna rağmen deprem 
toplanma alanlarının yüzde 84’ünün 
imara açılması ülkemizde insan canının 
ne kadar kıymetsiz olduğunu ortaya 

koyuyor. Peki, Ataşehir depreme ne 
kadar hazır, ilçede deprem toplanma 
alanları yeterli mi? Merak edilen bu 
soruların cevabını almak için Ataşehir 
Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi 
(AKOM) şefi Ebru Yurdoğlu ile 
konuştuk:

Ataşehir, gerçekleşmesi uzmanlar 
tarafından öngörülen büyük İstanbul 
depremine hazır mı?

Böyle bir duruma karşı hazırlıklıyız 
ifadesi inanın çok iddialı, “hazırız”dan 
ziyade “hazırlanıyoruz” demek daha 
doğru olur. Hem mevcut durum hem 
de teknolojiyi kullanarak olabilecek 
afet anı için sürekli çalışma halindeyiz. 
Ataşehir Belediyesi olarak afet öncesi 
hazırlık, afet sırasında müdahale ve 
sonrasında da iyileştirme olmak üzere 
üç aşamalı planlama yapıyoruz. Afet 
öncesi hazırlık, halkı bilinçlendirme 
ve afet planlarının oluşturulması 
süreçlerini kapsıyor. Bu konuda 
AKUT ile her sene okullara ve gönüllü 
vatandaşlarımıza profesyonel deprem 
eğitimi veriyoruz. 

Deprem konusunda bireysel 
tedbirler de oldukça önemli, değil mi?

Kesinlikle… Bu eğitimlerle en 
azından kendince afet anı için basit 
tedbirler alan, o an nasıl organize 
olması gerektiğini bilen bilinçli bireyler 
yetiştirme amacındayız. Deprem gibi 
afet anlarında tüm iletişim ağlarının 
iptal olacağı düşünülürse, eğitimler 
sonucu aile buluşma noktalarının 
belirlenmesi bile hiç yadsınamayacak 
kadar büyük önem taşıyor. 

17 Ağustos Depremi’nin yıldönümü 
nedeni ile afet planları dâhilindeki 
deprem toplanma alanlarının birçok 
belediye tarafından imara açılması 
gündeme geldi. Ataşehir Belediyesi’nin 
bu konudaki tutumu nedir?

Depreme karşı hazırlıkların başında, 
yıkıcı bir depremin ardından gidilecek 
güvenli deprem toplanma alanları 
geliyor. Büyük parklar, kentlerin nefes 
alma alanları olduğu kadar aynı 
zamanda doğal toplanma alanları 
olarak da kullanılıyor. İlçemizde 
AFAD tarafından belirlenen 42 
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Saat sabaha karşı 03.02… Önce kulakları sağır edercesine bir ses yükseldi, ardından da toz bulutu. 
Sadece 45 saniye… Yıkılmaz sanılan evler yıkıldı, en küçük sarsıntıda yerle bir olmasından korkulan 

evler ayakta kaldı. 17 Ağustos depreminin üzerinden 18 yıl geçti. Peki, gelecekteki deprem için 
önlemlerimizi aldık mı? Deprem kuşağında olan bir ülkenin yapması gerekenleri yaptık mı?

O 45 SANİYEYİ UNUTMA!

SİMAY GÖZENER
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Ataşehir 
Belediyesi 
resmi 
internet 
sitesinde 
yer alan 
Ataşehir 
İlçesi Afet 
Bilgi Sistemi 
Deprem 
Toplanma 
Alanları.



deprem toplanma alanı var. Ayrıca 
belediyemiz tarafından AFAD’a onay 
için gönderilen 80 yeni toplanma alanı 
daha mevcut. Ataşehirliler, belediyenin 
resmi web sayfasında ilçemize ait Afet 
Bilgi Sistemi adı altında hazırlanan 
harita programımıza erişerek, evlerine 
en yakın deprem toplanma alanlarını 
tespit edebilir. Kadıköy ya da Beşiktaş 
gibi yerleşimi tamamlanmış ilçelerde 
afet planı yaparken boş alan bulmak 
oldukça zor. Bizim avantajımız, 
Ataşehir’in genç bir belediye olması ve 
en önemlisi de Belediye Başkanımız 
Sayın Battal İlgezdi’nin yeşil alanları 
imara açmaması. Bu afet planlarını 
yaparken elimizi oldukça rahatlatıyor. 
Ataşehir Belediyesi toplanma 
alanlarını imara açmayan az sayıdaki 
belediyeler arasında ilk sırayı alıyor, 
diyebiliriz. 

Deprem gibi doğal bir afet anında 
zaman, buna bağlı olarak da arama 
kurtarmanın önemi tartışılmaz…

Arama kurtarmada özellikle 72 saat 
çok önemli. En fazla insanın kurtarıldığı 
bu üç günlük süre geçmeye başladığı 
andan itibaren yavaş yavaş insan 
hayatı, enkaz altında canlı da olsa, 

riske girer. Bizler de Ataşehir Belediyesi 
olarak bu bilinçle, yaşanabilecek olası 
bir deprem sonrasında belediyemize 
ait müdürlüklerimiz ve bir kısım 
personelimizin görev alacağı ekipler 
kurduk. Belediye personelimizden 
oluşan 50 kişilik bir arama kurtarma 
ekibimiz var. Bu ekibin 35’i basit; 15’i ise 
ileri düzeyde arama kurtarma eğitimine 
sahip. 

Bunun yanı sıra afet sonrasında 
Zabıta Müdürlüğü güvenlik, Sosyal 

Yardım İşleri Müdürlüğü beslenme, Fen 
İşleri Müdürlüğü enkazın kaldırılması 
için görevlendirildi. Afet sonrasında 
ilçe sınırlarımız içerisinde sokak 
sokak gezilip “hangi binada ne hasar 
oluştu” ya da “hangi binaya girilmez” 
gibi konuların tespitini yapmak üzere 
görevlendirilecek ekipler de hazır. 
Ataşehir Belediyesi vatandaşının canını 
ve malını korumak için depremi ve 
alınması gereken tedbirleri asla kulak 
ardı etmiyor. l

Ataşehir Belediyesi deprem toplanma alanları
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Beşiktaşlı olsanız da olmasanız da Şenol Güneş’i tanırsınız. Milli Takımı dünya kupasında üçüncü 
yapması belleğinizde hâlâ tazedir. Güneş bu yıl da Beşiktaş’ı lig liderliğine taşıdı, ama başarıdan başı 
dönmüyor, daha doğrusu dönmesine izin vermiyor. Hayatında da futbolda da ilkeli, ahlaklı ve çalışkan 

olmayı önemsiyor. Bir de vefayı. Güneş’e göre insanın en başat erdemi vefa. 

Vefa en başat erdemdir

BERAT GÜNÇIKAN
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Bazı isimler vardır, alanıyla hiç 
ilginiz olmasa da tanırsınız. 
Bazen duruşu, bazen ağzından 

dökülen bir cümlesi, bazen de 
hüzünlü bir bakışı onu size yakın kılar. 
Şenol Güneş de o isimlerden biri 
işte. Geçmişin milli takım, bugünün 
Beşiktaş antrenörü. Malum, bu 
yılın şampiyonu Beşiktaş. Kendisi 
pek kabul etmese de “Bu bir ekip 
işi” dese de bu şampiyonluğun 
altında Güneş’in imzası var. Eğer 
futbolla uzaktan yakından ilginiz 
yoksa ya da Beşiktaş’ın değil de 
bir başka takımın taraftarıysanız, 
korkmayın. Bu röportajda futbola 
dair teknik bilgiler, Beşiktaş övgüsü 
ya da diğer takımlara ve antrenörlere 
dokundurmalar yok. Demlenmiş, 
kendi anlatımıyla hâlâ demini almaya 
çalışan, mükemmeliyetçi, bir o kadar 
da yolunu erken seçmiş ve bu yoldan 
asla vazgeçmemiş bir Şenol Güneş 
hikâyesi var. İşte sorularımız ve 
Güneş’in yanıtları:

Trabzon’un kadim mahallelerinden 
birinde Sotka’da doğmuşsunuz. 
Bugün dönüp kendinize baktığınızda 
Sotka’nın izlerini görüyor musunuz, 
bu izler neler?

Fakir bir ailenin çocuğu olarak 
geldim dünyaya. Bununla beraber 
o zamanlar Sotka’da yaşamış 
olmanın ne kadar büyük bir 
zenginlik olduğunu daha sonra 
anlayabildim. Meyve ağaçları, deniz, 
kum, oyun sahaları, temiz hava, kuş 

cıvıltıları kısacası bugün parayla 
edinemeyeceğimiz her şeye sahiptim. 
Ve bu doğal çevre zenginliğinin 
evladı olarak, yokluklar içinde yaşıyor 
olsak da kendine güveni yüksek 
ama mütevazi olabilmeyi yaşadığım 
Trabzon’a, Sotka’ya borçluyum.

Trabzon oldukça renkli bir şehir 
doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle.. 
Siz de kendinizi tanımlarken 
Türkiyeliyim, Trabzonluyum 
diyorsunuz. Trabzonlu olmak nedir, 
Trabzon insanı kimdir?

Tabii bugün insanları yörelerine 
göre çok kesin çizgilerle ayırmak 
bilimsel olmayacaktır. İletişim araçları 
TV, internet gibi bilgiye kolayca 
ulaşmamızı sağlayan gelişmeler 
bu farkları oldukça aradan kaldırdı. 
Ancak bir coğrafya öğretmeni olarak 
morfolojik durumun ve iklimin 
Trabzon insanını mücadeleci kıldığını 
söyleyebilirim. Genellikle bizlere 
inatçı diyenler vardır ama ben 
buna katılmıyorum, inatçılıkta bir 
körlük vardır, biz Trabzonlular asla 
gözümüzü gerçeklere kapatmayız. 
Eğer kapatsaydık, dedim ya 
morfolojik yapısı dolayısıyla, 
Trabzon’da uçuruma yuvarlanmayan 
kimse kalmazdı.

Seçme şansınız olsaydı, uygarlık 
tarihi içinde hangi zaman diliminde 
yaşamak isterdiniz?

Gelecekte yaşamak isterdim. Çünkü 
gelecekte her şeyin ilerleyeceğine, 
daha da güzelleşeceğine ve insanlığın 
gelişeceğine inancım var. Atatürk’ün 
şu sözüne katılıyorum: “Her şeye 
rağmen bir nura doğru ilerliyoruz.”

Çocukluk maçlarınızın topu, balığa 
sıkılmış limonlardan kalan yarım 
kabuklar… Maçların bir ödülü var 
mıydı, siz de gazozuna top oynayan 
çocuklardan mıydınız yoksa gazoz 
da bir lüks müydü?

Bizim ödülümüz top oynuyor 
olmaktı, ayrıca bir ödül beklentimiz 
yoktu. Bütün futbolculuk hayatımda 
da öyle oldu. Futbolu çok sevdim, 
futbol oynuyor olmam yeterliydi. 
Sonrasında teknik direktörlük 
mesleğimde de yılmadım. İnsanı 
hayatta yapılan haksızlıklar yoruyor, 
yoksa işimden asla yorulmam.  
Başkaca bir beklentim ise hiç olmadı.

Top oynayacağım derken, 
babanızdan epey bir dayak 
yemişsiniz. Sizden öncekilere ve 
sizin kuşağınıza gelecek olarak 
askerlik ya da öğretmenlik 
biçiliyordu, yani devlete memur 
olmak. Sizin hayallerinizde bunlara 
yer var mıydı?

Kesinlikle bizim neslin 
babalarından yediğinden daha az 
dayak yemişimdir. Zaten daha 15 
yaşındayken futbol oynayarak eve 
katkıda bulunmaya başlamıştım. 
Bir yandan da okuyordum. Askerlik, 
öğretmenlik ve diğer mesleklerin 
hepsi ayrı ayrı çok önemlidir. Ben 
fiilen coğrafya öğretmenliği de 
yaptım. Öğretmenlik çok sevdiğim 
bir meslektir. Hayallerimde hep ne 
yaparsam yapayım başarılı olmak 
ve aileme, çevreme, ülkeme yararlı 
olmak, katkıda bulunmak vardı. Bu 
hayalimi gerçekleştiriyor olmak, her 
şeyden daha önemli. ➦



Şenol Güneş 
sahalardan hiç 
ayrılmadı, yolculuğuna 
kaleci olarak başladı, 
teknik direktör olarak 
sürdürüyor.



➥ Çocukluk, gençlik yıllarınız 
sadece ailelerin değil, toplumun 
da futbolculara ve artist olma 
sevdalılarına bakışı olumsuzdu. Sizce 
bu olumsuzlukta ahlak anlayışı mı 
ekonomik çıkarların önde olması mı 
yatıyordu?

Her dönemin bir genel bakış 
açısı vardır. Bizim zamanımızda 
söylediğimiz gibi futbolculuk toplum 
tarafından benimsenmezdi. Belki 
ahlak anlayışı veya ekonomi de etken 
olabilir. Kadınların denize girmesinin 
bile ahlak dışı görünebildiği 
zamanlardı. Kaldı ki para kazanmak 
için futbol oynamadım. Bunlar etken 
olabilir, ama ben daha çok zamanın 
ruhu öyleydi, diye düşünüyorum.

Bir röportajınızda yoklukla 
büyüyen çocukların hayallerinin 
büyük olduğunu söylüyorsunuz. 

Bugünün çocuklarıyla kıyasladığınız 
da kendinizi şanslı görüyor 
musunuz?

Söyledim ya, benim 
çocukluğumdaki doğal olanaklar 
bugün para ile satın alınamayacak 
kadar zengindi. Evet, biz yoklukla 
terbiye olduk zaten terbiye varsıllıkla 
olmaz. Bugünün çocuklarını ise, eğer 
olanaklarını değerlendirir ve yüksek 
başarıları hedef alırlarsa en az bizim 
kadar şanslı görürüm. 

Futbolda da kabiliyet esas alınıyor. 
Sizce kabiliyet nedir? Genetikten 
ya da bir tanrı vergisinden mi söz 
edeceğiz? Başarıda sizce kabiliyetin 
payı nedir?

Genetik miras tartışmasız 
önemlidir. Ancak bir eğitmen olarak 
çalışmanın, emek vermenin ve 
ilkelere bağlı olmanın, olmazsa 

olmaz olduğunu savunurum. 
Kabiliyetine güvenerek çalışmayan, 
ilkesiz sporcuların nasıl kolayca 
kaybolduklarına sıkça şahit oldum. 
Çalışkan ve sebatkâr olanlar ise 
değerlerini korudular ve her zaman 
kendilerine bir yer buldular.

KALECİ TAKIM ARKADAŞLARINA 
SIRTINI DÖNMEYEN TEK OYUNCU

İyi kalecilik yapmışsınız, ama pek 
severek değil. Doksan dakikada bir 
kalecinin kafasından neler geçer ya da 
dikkatini dağıtmamak için neler yapar?

Futbol oynamayı mevki ayırmaksızın 
severim. Ben santrafor oynamak 
isterdim ama beraber oynadığımız 
büyüklerimiz iyi kaleci olduğumu 
görüp hep kaleye geçirirlerdi. Başlarda 
bu durumdan hoşlanmıyordum ama 
sonrasında futbol sevgim ve katkıda 
bulunma arzum kaleciliği de bana 
sevdirdi. Kaleci takım arkadaşlarına 
hiç sırtını dönmeyen tek oyuncudur. 
Bu mevkiinin nitelikleri karakterime 
de işlemiş olacak ki bana sırt dönen 
arkadaşlarım dahil, hiç kimseye sırt 
dönmemişimdir.

Bugün bile aklınıza geldiğinde 
içinizi burkan bir yenilgi, daha 
doğrusu yediğiniz bir gol var mı?

Çalışma hayatında alınan 
sonuçlar itibarıyla hedeflediğinize, 
beklediğinize ulaşmayabilirsiniz. 
Bu hayatın doğasında var. Hata 
yapmamak ya da eksikliğinizin 
olmaması size kesin olarak başarılı 
bir skor tabelası verecek demek 
değildir. Eğer olanaklar dahilinde 
yapmam gerekenleri yaptıysam asla 
içim burkulmaz. Tabii ki üzülürüm, 
ama beni en çok üzen bilinçli yapılan 
haksızlıklar ve emeğe saygısızlıktır.

Sizinle birlikte bir Anadolu takımı, 
Trabzonspor 1. Lige çıkıyor. Bu hem 
sizin hem Trabzonspor’un başarısı. 
Göçle İstanbul’a gelenler, sesli ya 
da sessiz bir çığlık atarlar: Seni 
yeneceğim İstanbul! Siz bu hissiyatı 
yaşadınız mı?

Sayı: 15 Tarih: 25 Ağustos-25 Eylül 2017

Trabzonspor’u birinci lige taşıyan Şenol Güneş’li kadro...
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Bilinçdışı böyle bir mesaj var 
mıydı, bilmiyorum ama kendimizi 
gerçekleştirmek ve oyunumuzu 
geliştirmek hissiyatı daha ağır 
basıyordu. Kaldı ki “seni yeneceğim 
dünya” demek bana daha yakın olur. 
Bu dünyanın yenilmesi ise ancak 
değerlerinizle, emeğinizle çalışarak, 
yaptığınız işlerde ilkeli davranarak 
olanaklıdır.

BEN ÖNCE BİR EĞİTMENİM

Trabzon’da yaşayanlar bir yana, 
Trabzon dışında kendine hayat 
kuranlar ya da kurmaya çalışanlar bu 
şampiyonluktan sizce nasıl etkilendi? 
Bu zafer dirençlerini arttırdı mı?

Bunu hemşerilerimize sormak 
lazım gelir. Onlar daha doğru 
yanıtlayacaklardır. Ancak şüphesiz 
Trabzonspor olarak Trabzon 
kültürüne, ekonomisine ve tabii ki 
tanıtılmasına katkımız olmuştur.

Futbol oynarken üniversite 
eğitimini de tamamlıyorsunuz, hatta 
kısa bir süre de olsa öğretmenlik 

yapıyorsunuz. Futbolun, daha 
doğrusu kaleciliğin öğretmenliğinize 
öğretmenliğinizin kaleciliğinize nasıl 
katkıları oldu?

Kalecilik yaparken, takımın kaptanı 
olduğumda, teknik direktörlüğüm 
sürecinde ve hatta hayatımın her 
alanında öğretmenlik formasyonum 
bana hep katkı sağlamıştır. İşin 
doğrusu ben önce bir eğitmenim, bir 
öğretmenim.

EGO ÇOK AZILI BİR BİNEKTİR

Milli Takım’a da teknik direktör 
oldunuz ve dünya kupasında 
dereceye girilmesini sağladınız. 
Bunu futboldaki en büyük 
başarınız olarak tanımlamak 
mümkün mü? Başarı sizce ne?

Hiçbir başarıyı sadece 
kendime mal etmek gibi bir 
gaflete düşmedim, düşmem 
de. Biz o günlerde de bir ekip 
olarak dünya kupasında üçüncü 
olduk ve arkamızda her bir ferdi ile 
Türk milleti vardı. Benim başarım 

ise milli takım teknik 
direktörlüğü makamını 
en yakışır şekilde 
temsil edebiliyor 
olmamdı. Başarı 
üzerinize aldığınız 
görevin gereklerini 
mükemmele 
yakın yerine 
getirebilmektir. 
Onun için o zaman 
da söylemiştim: Biz 
sadece 2002 yılı 
dünya kupasının 
üçüncüsü olduk, ne 
yazık ki futbolda 
dünya üçüncüsü 
değiliz. Keşke 
sözlerim doğru 
anlaşılabilseydi 
de bugün dünya 
üçüncüsü bir 
futbol ülkesi 
olmuş olsaydık.

Futbol ilginç bir alan, bir anda 
eller üzerine de çıkabiliyorsunuz 
hakaretlere de maruz 
kalabiliyorsunuz. Böyle durumlarda 
kendinizi, aklınızı ve vicdanınızı nasıl 
koruyorsunuz?

Yunus Emre’nin söylediği gibi, ne 
varlığa sevinmek ne yokluğa yerinmek 
gerek. Yani insan ne övgülere kapılmalı 
ne de hakaretlere yerinmeli. Ancak 
gerçekçi eleştirilere de açık olmak 
lazım, diğerleri duygularla veya başka 
hesaplarla ortaya çıkan hezeyanlardır. 
Bu tip hakaretler karşısında kendimi 
bilmekle aklımı da vicdanımı 
da korur, ilkelerime bağlı olarak 
sorumluluklarımın yükünü taşırım. ➦

Öğretmen Şenol Güneş.

Şenol Güneş



➥ Röportajlarınızı okuduğumuzda 
ya da izlediğimizde karşımıza 
demini almış bir insan portresi 
çıkıyor. Egonuzu terbiye etmiş 
görünüyorsunuz, bunu nasıl 
başardınız?

Başardığımı iddia etmem, halen 
de bu terbiyeyi devam ettirdiğimi 
söyleyebilirim. Ego çok azılı bir 
binektir, eğer kontrolü bir an 
kaybederseniz sizi uçurumlara 
sürükleyebilir. Sokrat’ın dediği gibi 
kendimizi bilmek hayatımızın amacı 
olmalıdır.

BİRBİRİMİZE GÜVENMEK 
ZORUNDAYIZ

Mesleğinizde hem kendinize hem 
takımınıza hem de taraftarlara güven 
ne kadar yer tutuyor?

Güven iş yapabilmenin önemli 
bir unsurudur. Aslında başkasına 
güven kendine güvenden gelir. Ne 
yazık ki çoğunlukla suistimale açık 
hale gelsek de yöneticilere, teknik 
kadrolara, futbolculara, taraftarlara, 
basına, kısacası insanlara, birbirimize 
güvenmek zorundayız. Güveni, 
güvenilir insanlara hürmeten herkese 
göstermeliyiz.

Futbol dünyasında vefaya inanır 
ve bekler misiniz?

Hayatın bütün alanlarına vefanın 
başat erdem olduğuna inanırım. 
İnsanlardan çok şey beklemem, ama 
vefalı olsalar kendileri için iyi olacaktır. 
Zaten Trabzonspor birinci lige 
çıkmadan önce Vefaspor’u tutardım! 
Yani çok eskilerden beri vefalıyımdır!

Mesleğinizde hız önemli, bu 
belli ki konuşmanızdan gündelik 
alışkanlıklarınıza hayatınızın her 
alanına yansıyor. Hız nedeniyle 
ıskaladıklarınız olduğunu düşünüyor 
musunuz, neler?

Bana sorarsanız tam tersine 
çok yavaş hareket ediyoruz. Hatta 
durarak çok zaman kaybediyoruz. 
Rekabet ettiğimiz ülkeleri 
geçebilmemiz için çok çok daha hızlı 
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Güneş’in bu 
kramponlardan 
kaç tane eskittiğini 
bilmek imkânsız. 
Çünkü öyle az 
yerinde durabiliyor 
ki. İhtimal bir maç 
bittiğinde on bir 
oyuncunun toplamı 
kadar yorgun 
düşüyor.



olmalıyız. Bazen konuşmalarımda 
zamanın kıymetli olduğunu ve 
karşımda bulunanların satır aralarını 
anlayabileceklerini düşünüp hızlı 
ve kısa konuşurum. Maalesef bu 
konuşmalarımın, hatta okuduğum 
çok bilinen şiirlerin dahi kötü niyetle 
yorumlandıklarını gördüm. Ama bu 
durumla ilgili yapacak bir şey yok, 
herkes kendi niyetini, tabiatını ortaya 
koyacaktır.

Şimdi Beşiktaş’ı şampiyon yaptınız. 
Bu kezlerce yaşadığınız bir durum. 
Heyecan ve coşkunuzda bir azalma 
oluyor mu?

Yani yaşlanıp yaşlanmadığımı mı 
soruyorsunuz? Heyecan ve coşkumda 
hiç azalma olmaz hatta arttırdığını 
bile söyleyebilirim. Yaptığım doğru ve 
örnek işler beni yaşlanmanın aksine 
gençleştiriyor.

Daha kaç yıl teknik direktörlük 
yapabilirsiniz, bedeniniz ve aklınız 
buna ne kadar izin verir? Sahalardan 

çekildiğinizde neler yapacağınızı 
planladınız mı?

Bedenim ve aklım ne kadar izin 
verir bilmiyorum, ama henüz isteyip 
de çeşitli nedenlerle yapamadığım 
çok şey var. Türk futbolunun istenilen 
seviyeye gelmemesinin nedenlerini 
görebiliyorum. Son nefesime kadar 
bu nedenlerin ortadan kalkması için 
gerekenlerin yapılmasına çalışacağım.

İYİ FUTBOLCU İLKELİ, AHLAKLI 
VE ÇALIŞKAN OLMALI

Hiç keşke başka bir iş yapsaydım 
dediğiniz zamanlar oldu mu? 
Yapsaydınız bu iş ne olurdu?

Hiçbir zaman böyle bir fikrim 
olmadı. Eğer teknik direktörlük 
yapmasaydım gene futbolun ve 
eğitim sisteminin içinde olurdum.

Sizden iyi bir futbolcu profilini 
çizmenizi istesek, bu nasıl biri olurdu, 
nelere yakın, nelere uzak durmalıydı?

O profildeki futbolcu 
ilkeli, ahlaklı, çalışkan biri olur… Tüm 
öğrencilerimin futbolu sevmesini 
ve bir hayat felsefelerinin olmasını 
isterim. Saygısızlıktan ve vefasızlıktan 
uzak durmalıdırlar.

İki kızınız var eğer bir oğlunuz 
olsaydı ve futbolcu olmaya 
kalkışsaydı, ona ilk üç öğüdünüz ne 
olurdu?

Önce müsaadenizle bir düzeltme 
yapalım benim iki değil üç kızım 
var. Üçüncü kızım, torunum sevgili 
Zeynep. 

Eğer demeyelim, çünkü benim 
sayısız erkek evladım var. Bütün 
futbolcu öğrencilerimi evladım olarak 
gördüm ve onlara öğütler verdim. 
Tutanlar hiç zarar görmediler. Sabır, 
azim ve ilkeli olmak her zaman 
verdiğim öğütler arasındadır. Bunların 
yanında söylenecek daha çok şey 
var, ama herhalde ilk üç hep bu 
saydıklarım olur. l

Güneş’in sahalardaki heyecanı sönmediği gibi 

giderek artıyor. Bu heyecanına rağmen başarıyı 

tek başına üstlenmiyor. “Hiçbir başarıyı 

sadece kendime mal etmek gibi bir gaflete 

düşmedim” diyor Güneş “Düşmem de”.



Aile mi? Sevgisizlik veya ilgisizlik 
mi? Parasızlık mı? Yoksa sadece 
kocaman bir merak mı?

Birleşmiş Milletler 2016 yılı 
araştırmasına göre en az bir kez 
uyuşturucu kullanan insan sayısının 
dünyada 250 milyonu geçtiğini rapor 
etti. Peki, Türkiye’de son 6 yılda 
uyuşturucu kullanımının 17 kat arttığını 
ve ilkokul sıralarına kadar indiğini biliyor 
muydunuz?

O 16 yaşında tanıştı uyuşturucuyla. 
Hayatından çıkarmak istediğinde ise 
sevdiklerini ve bir daha hatırlamak 
istemediği anılarıyla dolu 10 yılını 
kaybettiğini fark etti. Şimdi de 
yaşadıklarını yitip giden hayatlara bir 
pencere açmak için bize anlattı.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Ben 29 yaşımdayım. Çalışkan bir 

öğrencilik hayatım oldu. Üniversite 
sınav sonucunda psikolojiyi ve ek 
kontenjandan hukuku kazanabiliyordum. 
Üniversite planlarımı o dönemde birlikte 
olduğum kız arkadaşımla yapardık. 
Kız arkadaşım beni terk etti, ben de 
puanımı yaktım, gitmedim; bir daha da 
düşünmedim. Sonra iş hayatına atıldım. 
Hiperaktif olduğum için sabit bir yerde 
oturarak iş yapmak cazip gelmedi. Ben 
de beden işçiliği yapabileceğim işleri 
tercih ettim. Şimdi de kimya sektöründe 
çalışmaya devam ediyorum.

Nasıl tanıştınız uyuşturucuyla?
Süper lise dönemlerini bilen bilir.  

Ben böyle iyi bir okulda okudum, ama 
bulunduğum semt kötüydü. Lisenin 
ilk senesinde sigara içmeye başladım,  
ikinci sınıfta da uyuşturucuyla tanıştım. 
Herkes bilir kapı önünde duran abileri, 

YA
Ş

A
M “Bir kez denemekten 

ne çıkar” dedim, 
gençliğimden oldum...

NAZ ALÇI

Bu fotoğraf 
temsilidir.
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uyuşturucuyu onlardan alırdık. 
İnanılmaz bir merak vardı içimde, “bir 
kez denemekten ne çıkar” dedim ve 
içtim. Hayatımın en büyük hatası… 

Ne hissettiniz? 
O ana kadar yaşadığım, dert 

edindiğim tüm sorunların ve dertlerin 
bir anda yok olduğunu gördüm. Dert, 
tasa diye bir şey yok. Anne yok, baba 
yok… Boşlukta gibiydim. Karnıma ağrılar 
girmişti gülmekten. Anlık mutluluk işte.

Neydi peki sizi mutsuz eden şeyler?
Aslında ergenlik diyoruz bu 

mutsuzluğa. O dönemde derslerin 
yoğunluğu, aile baskısı beni inanılmaz 
aşağı çekiyordu. Ailem ben ne 
istediysem yaptı, sorumluluk olarak 
sadece okumamı istediler. Herhalde bu 
istekler bana dert tasa gibi geliyordu. 
Şımarıklık yani. Bir de merak var tabii. 
Her şeye bir parmak atma isteği… Daha 
önce denemiş olan arkadaşlarımız 
o kadar özendirici anlatıyordu ki 
merakımın peşinden gittim. Böylece 
saçma sebeplerden arada bir içmeye 
başladığım şey bağımlılık oldu.

Sağlığınız nasıl etkilendi?
Ben sağlıklı beslenirim. Tek iyi 

alışkanlığım sanırım. Standarttır zaten, 
beynin algılama süresi düşüyor, daha 
yavaşlıyorsunuz, zayıflıyorsunuz, 
gözaltında morluklar oluşuyor…   Bu 
konuyla ilgili bir anım var; bir gün 18 
tane uyuşturucu madde kullandım. 
Bu kullandığım maddenin etkisi 10 
dakikaydı ve ben normale dönmeye 
başladığımda bir tane daha içiyordum. 
Bende dur diye bir şey yok. Her şeyde 
öyle. Sonu gelene kadar içerim. O 
gün de öyleydi sanırım. Sonra kaşımın 
üzeri şişti. Tabii doktora gidemedim 
korkudan. Bir gün sonra orayı patlattım, 
asit çıktı ve yaktı alnımı. İnanılmaz 
korkmuştum. Hâlâ da leke olarak durur.

Kimyasal uyuşturucular da 
kullandınız mı?

Ben kimyasal olarak aklınıza 
gelen şeyleri kullanmadım, ama işin 
en komik durumu şu: Türkiye’de 
bulunan neredeyse tüm maddelerde 
kimyasal var. Sigara gibi kullanılan 
uyuşturucuların içerisine bile kimyasal 
spreyler sıkıyorlar. Hatta sinek ilacı 

Bilmediği acı insanın derisini 
yüzer, derler… 29 yaşındaki 
ismini saklı tuttuğumuz genç 
adamın yaşadığı da tam bu. 
Uyuşturucuyla geçen on yılı 
derisinden yüzülen parçalarla 
dolu. Biliyoruz ki onunla aynı 
yaraları taşıyan yüzbinlerce 
genç, hatta çocuk var. 
Onunla konuştuk, çünkü hâlâ 
uyuşturucuların nasıl bir şey 
olduğunu merak edenler varsa 
ya da aileler çocuklarından 
yana kaygılıysa kafalarında 
uçuşan sorular yanıt bulsun… 

sıktıklarını biliyorum.  Kimyasal olarak 
sadece hap kullandım, diğerlerini 
kullanmadım. Kimyasal hırsızlık yaptırır, 
kendinizi satarsınız, katil olursunuz, 
asla normal bir hayata dönemezsiniz. 
Kimyasal veya diğerleri fark etmez, 
yoksunluk aynıdır.

GERÇEKTEN KAYBETMENİZ 
GEREKİYOR

Aileniz öğrendiğinde ne oldu peki?
Ben onlara kızgındım, belki de hâlâ 

kırgın. Sebebi eğitim sistemi aslında. 
Küçücük çocuklara bu kadar anlam 
yüklenmesi doğru değil. Beklentileri 
var, ama sonu ölüm değil. İlk dönemler 
derslerimde başarılıydım. Benim ailem 
de bana çok fazla anlam yüklemişti, 
ben de bunları sorun olarak görmüş ve 
dert edinmiştim. Çocukluktan gençliğe 
geçiş işte. Aile bireyleri öğrenince 
ilk tepkileri sert oldu tabii. Babam 
hatta burnumu kırdı, annem saatlerce 
ağladı. En ilginci kardeşimdi sanırım. O 
dalga geçti. Çok değil birkaç yıl sonra 
kardeşim de başladı içmeye.  Çok 
uğraştım içmesin diye ama… 

Nasıl karar verdiniz bırakmaya?
Aslında hayat bırakmam için çok 

fazla sebep sürdü önüme. Mesela; bir 
kız arkadaşım evde tek başına madde 
kullanmış, üç gün boyunca haber 

alamadık. Polislerin yardımıyla evde 
bulduk, banyoda hiç uygun olmayan 
bir durumda… İnanılmaz bir koku 
vardı. Bir başka arkadaşta kimyasal 
kullanıyordu, yoksunluğu boldur 
kimyasalın. Babasından para istemiş, 
vermeyince de adamın kalbine bıçağı 
saplamış. Boyutları inanılmaz… Ama 
benim hayatımdaki en büyük etken 
kız arkadaşımın beni terk etmesi oldu. 
Kız arkadaşım 10 yıl boyunca elinden 
geleni yaptı bırakmam için. O sigara 
bile içmiyordu. Sonra gitti. Sanırım bu 
illeti bırakmanın en büyük yardımcısı 
ne yazık ki kaybetmek oldu. Gerçekten 
kaybetmeniz gerekiyor. Şimdi evli ve o 
bir anne.  

Peki bırakma sürecinde her hangi 
bir destek aldınız mı? Psikolog, 
danışmanlık veya rehabilitasyon 
merkezleri gibi... 

Hayır almadım. “Bırakmak” kelimesi 
bağımlı olan birisi için çok da kolay 
değil. Öncelikle kafada bitirmek 
gerekiyor. Bu fikir aklıma düşüp, 
kendimi de inandırdıktan hemen 
sonra ilk iş olarak memlekete gittim. 
Bir, bir buçuk ay kadar tek başıma 
orada kaldım. Kafamı dinledim ve uzun 
uzun düşünmek için fırsatım oldu, en 
önemlisi de etrafımda bana maddeyi 
ya da bağımlılığımı hatırlatacak kimse 
yoktu. O süreçte bir markette ➦  



➥ çalıştım. İstanbul’a geri döndüğümde 
ise tamamen temizdim. Tüm arkadaş 
çevremi değiştirdim ve yeni bir iş ile yeni 
bir hayata “merhaba” diyerek, her şeye 
tekrardan başladım.

Zor olmalı bırakmak ve 
kaybettiğinizin yasını tutmak.

Kız arkadaşım kısmı, evet çok 
ağır geçti. Madde bağımlılığı kısmı 
o kadar zor değildi. Benim manevi 
gücüm yüksek. Dinen uyuşturucudan 
ölmek intihara girer ve bunun affı yok. 
Zaten o kadar çok ötekileştirildim 
ki; ötekileştirmeyle kalmadım aynı 
zamanda ikinci değil, üçüncü sınıf insan 
olarak görülmeye başladım. Kafanız 
güzel, mutant gibisiniz, hani sokaklarda 
gördüklerinizden. Otobüste yanınıza 
kimse oturmak istemez, su isteseniz bile 
insanlar sizden kaçar. Bunların hepsini 
yaşadım. Bunların hepsi o kadar büyük 
sebepler ki o nedenle bırakmam kolay 
oldu.  

Ötekileştirme konusunu biraz açar 
mısınız? 

Hem de sağlı sollu. Önce aileniz, sonra 
sülaleniz, arkadaşlarınız, mahalleniz, 
sokaktan geçen herkes size başka 
bakıyor. Kendi paramla bakkalda hiçbir 
şey alamadan adamın beni kovduğunu 
bilirim. Polislerin hiç olmadık yerlerde 
tüm kıyafetlerimi çıkarttırdığını bilirim. 

Hiç sokakta kaldınız mı? 
Evet, çok fazla, ama ben akıllılık 

edip camilerde kalıyordum. Orası en 
korunaklı yerdi benim için. Sokaklarda 
kalırsanız başınıza muhakkak sonunu 
asla hatırlamak istemediğiniz şeyler 
gelebilir ve bu kaçınılmaz. Benim başıma 
gelmedi, ama tanıdığım çoğu insan 
yaşamıştır. Sapıklık ve sapkınlığın en 
kolay avı madde bağımlılarıdır. 

Şimdi nasılsınız?
Yoksun… Eksik... 16 yaşındayken böyle 

şeyler yaşayacağımı bilsem asla bir yaş 
daha büyümek istemezdim. Hep o yaşta 
kalırdım. Bilemezdim, özendirildim, 
merak etmem sağlandı. Yaşadığım 
o günlere dair her şeyden utanç ve 
pişmanlık duyuyorum. Gençliğim 
bir yerlerde kaldı. Hiç hatırlamak 
istemediğim koca bir 10 yılım oldu. Üç 
yıldır temizim. l

U
Z

M
A

N
 G

Ö
R

Ü
Ş

Ü

Bağımlılık, meslek uzmanları 
tarafından bir “beyin hastalığı” 
olarak ele alınsa da insanların 

birçoğu günümüzün vebası olarak 
tanımlıyor. Peki, neden veba hiç 
düşündünüz mü?

Veba dediğimiz zaman aklımıza ilk 
gelen öldürücü ve bulaşıcı bir hastalık 
olduğudur. Veba bir nevi insanın esir 
olma halidir. Albert Camus Veba adlı 
romanında vebaya şöyle bir atıfta 
bulunmaktadır; “bedensel ve fiziksel 
olarak esaret altında olmak”.  Çünkü 
bağımlılık kelime anlamıyla “kişiye 
zarar verdiği halde bırakılamaması 
durumudur” ve bu bırakılamayan şey 
ölüme yol açabilen, çevresinde bulunan 
insanlara psikolojik ve fiziksel zararı olan 
bir olgudur. Zamanla kişinin iradesini 
ortadan kaldırarak onu esareti altına alır 
ve çevresindekileri de kendi döngüsüne 
katmaya çalışan bulaşıcı bir hastalıktan 
farksız hale gelir. Oysaki panzehiri 
çok basittir. Ağzımızdan çıkan tek bir 
kelimeye bakar.

O da “HAYIR” diyebilmek. Çünkü 
hayır diyebilme becerisi kendimizi 
riskli davranışlardan uzak tutmak için 
en büyük adımdır. Birçoğumuz hayır 
demek yerine kafamızı çeviriyoruz. 
Çünkü bağımlılığı tanımıyor ve ondan 
korkuyoruz.  

YANLIŞLARIMIZA BİR GÖZ ATALIM

Bağımlılık ile ilgili doğru bildiğimiz 
o kadar yanlış var ki öncelikle bunu 
düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Bağımlılık tek başına “madde” kullanmak 
değildir. Bağımlılık; sigara, alkol, madde, 
kumar, alışveriş, cinsellik ve kişiye 
yönelik olabilir. Fakat birçoğunu gündelik 
yaşantımıza zararı olmadığı sürece fark 
etmekte güçlük yaşıyoruz. Bazen de üç 
maymunu oynamayı seviyoruz. Çünkü 
görmemek, duymamak ve bilmemek 
bizim kaygılarımızdan ve var olan 
korkularımızdan kaçınmamızı sağlıyor.

BAĞIMLI OLMAK

DOSTCAN 

KAZAK

Psikolog
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“BENİM ÇOCUĞUM YAPMAZ”

“Çocuğumu iyi tanıyorum, her şeyini 
bana anlatır” gibi sözlerle kendimizi 
rahatlatırız. 

Bir de şu sözleri hep duyarız. 
“Bizim sülalede asla olmaz, olursa 

öldürürüm!”
“Bana ne komşum içiyorsa, 

sonuçta bana zararı yok” deriz ya 
da bunu sözel değil davranışsal 
yaparız. Örneğin; yoldan geçerken 
gördüğümüzde yolumuzu değiştiririz, 
görmezden geliriz. Ne yazık ki “Bana 
dokunmayan yılan bin yaşasın!” 
mantığı ile ne bir adım ileri gidiyor 
ne bir adım geri geliyoruz. Bağımlılık, 
hastane ortamlarına hapsederek 
sadece uzmanların desteği ile 
çözüme ulaşabilecek bir 
olgu değildir. Meslek 
uzmanlarının yanı 
sıra kişiye sosyal 
destek verebilecek 
aile, arkadaş, komşu, 
öğretmen vb. birçok 
kişinin multidisipliner bir 
çalışma içerisinde olmasını 
gerektirmektedir.  

ÇEVRENİZDE ŞÜPHELENDİĞİNİZ 
BİRİLERİ VARSA ÖNCELİKLE 
NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Kişisel bakımında değişikliklere 
bakabilirsiniz

Kişisel bakımı dağınık ve yetersiz 
ise, temizliğine dikkat etmiyor ve 
giyim tarzında değişimler başlamışsa 
bunlar bize ufak sinyaller verebilir. 
Kol ve bacaklarında izlerin oluşması, 
parmaklarında ya da dudaklarında is 
ve yanıkların varlığına da ayrıca dikkat 
etmelisiniz.

Sağlık yönünden 
Burun ve ağız çevresinde yaralar, 

sebepsiz burun akıntısı, sık sık 
hastalanma, dudaklarda kuruma ve 
mide bulantısı ile kusma şikâyetleri 
görüldüğü takdirde yaşanan bu 
nedensiz sağlık problemleri bir işaret 
olabilir.

Kişisel alışkanlıklar
Dişleri sıkma, nefes ve giysilerde 

alışılmamış kokuların varlığı, nane 
şekeri, sakız, parfüm, göz damlası vb. 
ürünler kullanılması, sıklıkla eve geç 
gelme ve erken çıkma alışkanlığının 
başlaması, harçlığını hızlı bir şekilde 
tüketme davranışının olması, 
iletişimlerinde göz temasından 
kaçınma ve yeme bozukluğu gibi 
belirtilerin ortaya çıkması dikkat 
edilmesi gereken unsurlardandır.

Davranış yönünden
Aile ve arkadaşlar arasında olumsuz 

değişimler, duygu durumlarında 
değişiklikler, anlamsız gülme ya da 
ağlama, koordinasyon bozuklukları, 

dengede kalamama, içine kapanık, 
sessiz, çekingen davranışlar, 
yorgun gözükme, asi, öfkeli ve 
düşmanca tavırlara sahip olma ve 
uyku bozuklukları gibi davranışsal 
problemler psikolojik olarak olumsuz 
etkilediğinin bir belirtisi olabilir.

Okul yönünden
Okuldan nedensiz olarak sıklıkla 

kaçma, sosyal ve kültürel aktivitelere 
ilgisiz kalma, sorumluluklarını 
yerine getirememe, ders notlarında 
beklenmeyen ani düşüş, 
arkadaşlarının ani değişimi, problemli 
bir arkadaş çevresi olması ve okuldan 
gelen şikayetlerin artmış olması okul 
yönetimi ve öğretmenleri ile daha çok 
iletişime geçmemiz gerektiğinin bir 
göstergesidir. 

Ev ve sosyal çevre
Sigaranızın azaldığını fark etmeniz, 

saklanan alkol şişeleri, değerli 
eşyaların yavaş yavaş azalması, evdeki 
eşyalar ya da perdeler üzerinde kötü 
kokular olması, koltuk veya halıda 
yanıklar, sıra dışı ambalaj, saklama 
kapları ve tütün kâğıtları barındırması 
kötü alışkanlıklara sahip olduğuna dair 
bir kanıt taşıyabilir. 

Yukarıda belirtilen bu özelliklerden 
bazılarını ailenizde veya çevrenizde 
görebilirsiniz. Öncelikle korkmayın ve 
doğru soruyu sorarak iletişim kurmayı 
deneyin. 

DOĞRU İLETİŞİM NASIL MI OLMALI?

Öncelikle şüphelendiğiniz biri varsa 
onu yargılamayın. Açık ve dürüst 
olun ki o da size karşı kendini ifade 
etmekten çekinmesin. Çünkü kişiyi 
tehdit ederek konuşmak, öğüt vermek 
ve sorgulayıcı bir tutum içerisine 
girmek güven bağını yerle bir edebilir. 
Onun yerine desteğinizi ve sevginizi 
vererek kişinin kendini tedaviye hazır 
hissetmesini ve bir uzman eşliğinde 
tedavi olmasını sağlayabilirsiniz. 

Bunun için Ataşehir Belediyesi Yeni 
Hayat Gençlik Merkezine başvurarak 
meslek uzmanlarından, psikolojik ve 
sosyal destek alabilirsiniz. l



Çocukluğumuzda kırmızı 
rugan ayakkabıyı yastığımıza 
ortak edip büyük heyecanla 

beklediğimiz bayramlar artık birçoğu 
için iş stresinden uzaklaşıp tatil 
fırsatı haline dönüşse de hâlâ uzun 
süre sevdiklerinden uzak kalanların 
birbirini ziyaret ettiği, küskünlerin 
barıştığı ve ihtiyaç sahiplerine 
yardım elinin uzatıldığı günler olarak 
kabul edenlerin sayısı da az değil... 
Ekonomi ve teknolojinin de etkisi ile 
kültürlerin ve adetlerin yok olmaya 
yüz tutması, paylaşımların azalmasına 
ve iletişimin zayıflamasına neden 
olsa da; hatta o uykularımızı kaçıran 
rugan ayakkabıların yerini ışıklı spor 
ayakkabılar alsa bayramlar hoşgörü 
ve yardımlaşma ile anlam kazanıyor. 
Dahası alım gücünün düşmesi ile 

“kırmızı et” artık daha çok evin 
kapısından içeri girmezken, etin tadını 
hatırlamak için de geriye sadece 
Kurban Bayramı kalıyor. Gücü yetip 
de kurban kesebilenler etin bir kısmını 
konu komşuya dağıtıyor da acaba 
kurban gerçek ihtiyaç sahiplerine ne 
kadar ulaşabiliyor?   

Ulaşamadığının farkında olan 
Ataşehir Belediyesi Kurban 
Bayramı’na sayılı günler kala ihtiyaç 
sahibi ailelerin sofrasına da bayram 
gelmesi için özveri ile çalışıyor.  

Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü 
çalışma kurban bağışlarının gerçek 
adreslerine ulaşması için bir program 
hazırladı. Bu programa göre kurban 
bağışlarını ihtiyaç sahiplerine belediye 
aracılığı ile ulaştırmak isteyenler 
Aşevi irtibat numaralarından ayrıntılı 
bilgi alabiliyor. Bağışlar aşevine 
doğrudan vatandaşlar tarafından 

teslim edilebilirken belediye ile 
iletişime geçilmesi halinde “Kurban 
Bağışı Toplama Gezici Araçları” ile 
gönderilebiliyor. Kurban bağışı yapan 
kişiye verilen makbuz üzerinde; kaç 
kilogram et bağışladığı, etin cinsi, 
bağış yapan kişinin adı soyadı, adresi 
ve telefon numarası ile teslim eden ve 
teslim alanın adı soyadı, imzaları ile 
tarih yer alıyor.   

Ataşehir Belediyesi de bağışları 
logosuz, yani belediye amblemini 
taşımayan araçlarla sosyal yardım 
sistemine kayıtlı ihtiyaç sahibi 
vatandaşların evine ulaştırıyor. Bu 
elbette hem bağış sahipleri hem de 
belediye için hem bir sorumluluk hem 
de mutluluk. Sizler de bu mutluluğa 
ortak olmak ve kurban bağışınızı 
belediyeye yapmak istiyorsanız 
Ataşehir Belediyesi Aşevi ile irtibata 
geçebilirsiniz. l

İrtibat Numarası: 0216 580 99 10
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Her evde bayram olsun
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Ataşehir Kaymakamlığı 
Kurban Hizmetleri 

Komisyonu bu yıl da kurban 
kesim yerlerini belirledi. 

Kesim yerlerinde, Ataşehir 
Belediyesi’nin iki zabıta 
personeli görevli olacak. 

Belirlenen alanlar 
dışında kurban kesenlere 
5326 sayılı Kabahatler 
Kanunun 41/3 maddesine 
istinaden 109 lira para 
cezası uygulanacak. 

Ferhatpaşa Kurban Satış 
Kesim Yeri -1: Ferhatpaşa 
Mah. 67. Cad. 3/1703/1705 
Parsel 3 Pafta

Ferhatpaşa Kurban Satış 
Kesim Yeri -2: Ferhatpaşa 
Mah. Kömürcü Yolu Sok. 
2/1694 Parsel (MNG yanı)

Ferhatpaşa Kurban Satış 
Kesim Yeri -3: Ferhatpaşa 
Mah. G 67 Sok. 1696 Parsel 
(İBB yanı) 1709 Parsel

Ferhatpaşa Kurban Satış 
Kesim Yeri -4: Ferhatpaşa 
Mah. Kömürcüyönüyolu 
Mevkii 2/6543-6544 Parsel

İBB Telaltı Mevkii: Yeni 
Çamlıca Mah. Balaban Cad. 
Parsel 15430

İBB Kurban Satış Kesim 
Yeri: Ferhatpaşa Mah. (İBB 
Satış Yeri) 6547/6548

YEDPA Kurban Satış Kesim 
Yeri: Mimar Sinan Mah. 
Üsküdar Cad. No: 1 (YEDPA) 
2/1032 Parsel
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Ataşehir Belediyesi, Veteriner 
Müdürlüğü’nün Veteriner 

Hekimleri Ataşehirlileri kurban 
alırken ve kesimi sırasında dikkat 
etmeleri gerekenler hakkında şöyle 
uyarıyor: 

“Alınacak kurbanlık hayvanların 
mutlaka kulak küpesi ve sağlık 
raporu olmalı. Yaşları oldukça 
önemli olan bu hayvanların dış 
görünüşü itibariyle canlı ve diri 
olması gerekirken, yüzünde salya, 

sümük gibi akıntı, vücutta şişlik ve 
yürümede aksama olmamasına da 
dikkat edilmeli. Unutulmamalıdır 
ki kurbanlık kesim ve et işlemleri 
uzmanlık gerektiriyor. Kurban 
kesildikten sonra etin beş, altı 
saat oda sıcaklığında bekletilmesi 
oldukça önemli. Kesilen etin sıcağı 
sıcağına üst üste konulmasının 
etlerde yeşerme ve bakteri 
oluşumuna neden olabileceğini 
unutmamakta da büyük fayda var.” l

Bayramlar aile-dost-komşu ziyaretleriyle, unutulan 
küslüklerle, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmayla manasına 

kavuşur. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala siz de Ataşehir 
Belediyesi’ne kurban bağışlarınızı iletebilir, böylece “her evde 

bayram olsun” diyebilirsiniz.

Kurbanlık hayvan alırken dikkat edin!
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Üniversite, hayatın belki de ilk 
ve yalnız verilen sınavlarından. 
Üstelik sık sık değişen eğitim 

sistemine, yanlış yazılan sorulara, 
hatta şaibeli sınavlara rağmen bu 
sınavdan başarıyla geçiyorsanız, 
kendinizle ve sizi bugüne 
hazırlayanlarla ne kadar övünseniz 
azdır. Ataşehirli üç genç Hilal, Oğuzhan 
ve Duru da hem kendileri hem 
aileleriyle hem de Ataşehir Belediyesi 
ile övünüyorlar. Çünkü artık 
Hilal Marmara Üniversitesi 
Diş Hekimliği, Oğuzhan 
Boğaziçi Üniversitesi Tarih, 
Duru ise İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Bölümü öğrencisi. 
Gençlerin kendileri ve 
aileleriyle övünmelerini 
anladık, ama neden bu 
sıralamaya belediyeyi de 
katıyorsanız derseniz, üç genç 
de belediyenin düzenlediği 
ücretsiz kurslardan 
yararlandılar. 

Sadece onlar değil, Ataşehir 
Belediyesi Ferhatpaşa 
Gençlik Merkezi ve Neşet 
Ertaş Kültür Evi’nde bir yıl 
boyunca üniversite sınavına 
hazırlanan gençlerden 171’i 
daha şimdi üniversiteli. Aileler 
ebeveynlik sorumluklarının 
yükünü paylaştığı, gençler de 
önlerinde ışıltılı bir yol açtığı 
için Ataşehir Belediyesi ve 

Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin 
çabalarından övgüyle söz ediyorlar. 
Elbette bu Başkan Battal İlgezdi’yi de 
mutlu ediyor, çünkü o da belediyenin 
tek tek bütün çalışanları, kursları 
organize edenler ve uygulayıcıları da 
aydınlık bir geleceğin ancak eğitimle 
mümkün olduğuna inanıyor. Gençleri 
başarılarından dolayı kutlayan 
İlgezdi “Çocuklarımızın her biri kendi 
geleceğini kurarken aslında ülkemizin 
de geleceğini belirliyorlar. Hepsiyle 
gurur duyuyor ve başarılarının daim 
olmasını diliyorum” diyor. 

Gelin şimdi biz bir de yeni 
üniversiteli üç gencimizi, duygularını 
dinleyelim. 

İlk söz Hilal Nur Akduğan’ın. 
Sınavda gösterdiği başarıyı Marmara 
Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencisi 
olarak da sürdüreceğini söyleyen 
Akduğan şimdiden iyi bir diş hekimi 
olmayı vaat ediyor. “Sonuçların 
açıklandığı gün çok heyecanlıydım. 
Tercih ettiğim okullardan birini 
kazanacağımı düşünüyordum ama 
bunun hangisinin olacağı belirsizliği 
beni biraz kaygılandırmıştı” diyor 

Akduğan, “Sonuçta 
kazandığım bölüm 
benim hayatımı da 
şekillendirecekti.” Marmara 
Üniversitesi Diş Hekimliği 
Akduğan’ın üçüncü 
tercihiydi. Akduğan duygu ve 
düşüncelerini şöyle özetliyor:

“Diş hekimliğini 
kazandığımı öğrendiğimde 
neler hissettiğimi tarih 
etmem imkânsız. O günden 
beri bulutların üzerindeyim. 
Bana bu okulun kapılarının 
açılmasında en büyük 
desteği gösteren annem ve 
Neşet Ertaş Kültür Evi’nin 
değerli öğretmenlerine 
sonsuz teşekkür ediyorum. 
Kazanmak maalesef 
sadece bireysel özverinin 
sonunda yakalanmıyor. 
Onlar olmasaydı, tek başıma 
hayallerime kavuşmam 
mümkün olmazdı.” l
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Cerrahpaşa, Boğaziçi ve Marmara… Ataşehir Belediyesi’nin ücretsiz YGS ve LYS ders ve etüt 
destek programları ile sınavlara hazırlanan Ataşehirli üç genç Hilal, Oğuzhan ve Duru, şimdi bu üç 

üniversitenin öğrencisi ve fakültelerinin kapısından girmek için gün sayıyorlar.

Ataşehirli gençler 
üniversite sıralarında

SİMAY GÖZENER
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Hilal Nur Akduğan
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Oğuzhan Doğan aslında 
üniversiteli. Hem de çok iyi bir 

vakıf üniversitesinde burslu endüstri 
mühendisliği son sınıf öğrencisi. 
Ne okuduğu bölümün ne de ileride 
yapacağı mesleğin kendini mutlu 
etmediğini fark edip üniversite 
sınavlarına tekrar hazırlanmaya karar 
vermiş. 

Gerisini Doğan’dan dinleyelim:
“Aslında üniversite heyecanını 

yeni tatmıyorum ama istediğin okulu 
kazanmak bambaşka bir duyguymuş. 
Okuduğum okulun gelecek 
planlarımla bağdaşmadığını görünce 
şansımı denemeye karar verdim. 
Okula devam ederken bir yandan da 
Ataşehir’de kaldığım yurtta sınava 
hazırlanmaya başladım. Hem okul 
hem de sınav bir arada beni oldukça 
zorladı, ders desteği almak istedim. 

Fakat sınava hazırlandığımdan 
ailemin haberi olmadığı için maddi 
kısmı karşılamam mümkün değildi. O 
sırada Ferhatpaşa Kültür Merkezi’nin 
afişleri ile karşılaştım ve gittiğim ilk 
gün doğru yerde olduğumu hissettim. 
Hem ücretsiz hem de oldukça ilgili 
olan eğitim kadrosu ile tam benim 
için biçilmiş kaftandı. Yorucu ve 
stresli sınav döneminden sonra 
ilk tercihlerimden birini, Boğaziçi 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nü 
kazandım. Artık rüyalarımı süsleyen 
üniversitenin bir parçasıyım. Akademik 
bir geleceğin beni beklediğini 
hissediyorum. Çünkü ben geleceğimi 
ne kadere ne de şansa bıraktım. İlk 
sınavı verdim, üniversiteyi kazandım. 
Şimdi sıra ikinci ve zorlu sınav olan 
durumu aileme açıklamak ve ikna 
kısmında...” l

Adım Ayşegül Duru Tap. Sonuçların 
açıklandığı gün tüm aile 

bilgisayarın başına oturmuş ve siteme 
giriş yapabilmeyi bekliyorduk. Nihayet 
sisteme girdik ve İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’ni, hem de ingilizce 
eğitimle kazandığımı gördük. O an 
yaşadığım mutluluğu tarih etmem 
neredeyse imkânsız. Şimdi ülkemizin 
köklü üniversitelerinden birinde 
İngilizce bölüm okuyabilecek olmanın 
ayrıcalığını hissediyorum. Okul kaydımı 
yaptırdım, açılması için gün saymaya 
başladım.

Bugün üniversite sınavına doğru 
adreste hazırlandığımı düşünüyorum. 
Bu süreçte tüm imkânları ile yanımızda 
olan, desteğini hiç esirgemeyen Neşet 
Ertaş Kültür Evi’nin eğitmenlerine ve 
bu kursların açılmasına önayak olan 
Belediye Başkanımız Battal İlgezdi’ye 
çok teşekkür ediyorum. l

Ferhatpaşa Gençlik Merkezi: 0216 570 5000 (1930)
Neşet Ertaş Kültür Evi: 0216 570 50 00 (2250)✆

Ayşegül Duru Tap Neşet Ertaş Kültür 
Evi’nde öğretmenleriyle birlikte.

Oğuzhan Doğan: Boğaziçi hayalim için okulumdan vazgeçtim

Eczacılık fakültesi 
hem de ingilizce
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Ataşehir’de 
bir Mimar Sinan

2008 yılında Yeni Çamlıca 
Mahallesi’nin üçe ayrılması ile kurulan 
Mimar Sinan, yeni ama bir o kadar 
da köklü bir mahalle. Samimiyetin 
en büyük hazine olduğunu düşünen 
muhtar Şahin Acar büyük şehirlerin 
değişmez kaderi kentsel dönüşümün 
kaçınılmaz; fakat bir yandan da 

insanlık ilişkilerinin ve duyguların 
körelmesinin sebebi olacağı 
kanaatinde. Çocuk yaşta köyünden 
çıkıp bir başına geldiği mahallesinin 
artık memleketi olduğunu ifade eden 
muhtar Acar hem kendini hem de 
Mimar Sinan’ı anlatıyor.

Hikâyeniz nerede, nasıl başladı?
Ben Sivas’ın Türkkeşlik Köyü’nde 

doğdum, büyüdüm. İlkokuldan sonra 
eğitim hayatıma devam edemedim. 

Ataşehir’in şirin mahallelerinden biri de Mimar Sinan… Samimi, 
hâlâ Anadolu kültürünü korumaya çalışan, dayanışmanın başrolde 
olduğu mahalle, metropolün karmaşık ve soğuk yüzünden kendini 
korumayı da başarmış. İki dönemdir muhtarlık yapan Şahin Acar, 
Mimar Sinan’ın kendisi için vazgeçilmez olduğunu söylüyor.

Babamın vefatının ardından dört 
kız kardeşim ve annemin bütün 
sorumluluğu benim omuzlarıma 
yüklendi. Çiftçilik yapıyordum ama 
bir türlü geçim sıkıntısı peşimizi 
bırakmadı. 16 yaşında büyük şehirde 
çalışmanın daha doğru olabileceğini 
düşünerek İstanbul yollarına düştüm. 

Sivas’tan İstanbul’a uzanan yolda 
size cesaret veren kim ya da neydi?

İstanbul’da amcam vardı, 
inşaatlarda bana da çıraklık işi 
ayarladı. Bir buçuk sene çalıştım 
dayanamadım, köye ailemin yanına 
döndüm. 84’te görücü usulü amcamın 
kızı ile evlendirdiler. Geçim yine zordu. 
88’de tüm aile kalktık İstanbul’a, 
Fikirtepe’ye geldik. İki odalı bir evde, 
iki aile dört sene birlikte yaşadık. 

İstanbul’da ikinci şansı yine 
inşaatlarda mı aradınız?

Artık sıva ve kalıp ustası olmuştum. 
O yıllarda Libya’da Türk inşaat 
firmaları iş yapıyor, ülkemizden 
de işçi götürüyorlardı. Ben de 
eşimi, ağabeyim ve annemle 
bırakıp, çalışmaya Libya’ya gittim. 
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Fotoğraflar: MELİKE ŞENGÜL



Ayrılığımız yine bir buçuk sene sürdü. 
Getirdiğim para ne ev almaya ne de 
iş kurmaya yetiyordu. Yeni Çamlıca 
Mahallesi’nden bir arsa aldık. 90 
yılından beri de buradayız. 

Peki, ya muhtarlık…
2008 yılında Ümraniye 

Belediyesi’ne bağlı Yeni Çamlıca 
Mahallesi; Yeni Çamlıca, Mevlana 
ve Mimar Sinan olmak üzere 
üç mahalleye ayrıldı. Bir akşam 
arkadaşlarla Sivaslılar Derneği’nde 
toplanmış, mahallenin bölünmesini 
ve yapılacak muhtarlık seçimlerinde 
kimin aday gösterilebileceğini 
konuşurken “yıllardır beni koruyup 
kollayan mahalleme hizmet etme 
sırası artık bende” diye düşündüm. 
Ailemin de onayını aldıktan sonra 
2009’da yapılan seçimlerde aday 
oldum ve halkımızın desteği ile Mimar 
Sinan’ın ilk muhtarı olarak göreve 
başladım. 

Mimar Sinan’ın yeni mahalle olması, 
sorunsuz olduğu anlamına da geliyor 
mu? 

Bizim mahallenin imar konusu 
oldukça karışık. 1972 yılında Tapu 
Sicil Müdürlüğü’nün yapmış olduğu 
bir takım yanlış hesaplamaların 
cezasını bugün Mimar Sinan halkı 
çekiyor. Kadastro Mahkemesi kararı 
neticesinde vatandaşın sahip 
olduğu arsanın metrekare miktarı 
azaldığından, Mimar Sinanlılar 
mağduriyet yaşıyor. 2005 yılında 
hisse tapulu olan Yeni Çamlıca 
Mahallesi’nin üç mahalleye ayrılması 
ve o dönem mahallelerin bağlı olduğu 
Ümraniye Belediyesi’nin, Tapu Sicil 
Müdürlüğü’ nün göndermiş olduğu 
metrekare üzerinden parselasyon 
uygulamasını yapması, henüz 
çözülemez bir karışıklık doğurdu. 
Tapu Sicil Müdürlüğü’nün zamanında 
yaptığı hatayı şu an Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir ve 
Ataşehir Belediyesi ortak yürüttükleri 
plan çalışması ile çözümlemeye 
çalışıyor. Bu konuda Ataşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Battal İlgezdi’ye 
güvenimiz tam.

İki dönemdir muhtarlık yaptığınız 
mahallede neler değişti?

Mahallemizde maalesef boş 
alan yok. O sebeple belediyenin 
de hizmetleri kısıtlı kalıyor. Kentsel 
dönüşüm olursa mahallemizde 
parklar, oyun alanları yapılır, diyoruz 
ama o zaman da mahallenin dokusu 
bozulacak. İki arada bir derede kalmış 
durumdayız. Ben muhtarlık seçim 
çalışmalarında mahalleliye futbol 
sahası vaadinde bulunmuştum. O 
çocuklar büyüdü, koca adam oldu 
ama ortada saha yok. Fakat sözüm 
söz, bir imkân yaratılırsa o sahayı 
mahalleye yaptırmak için elimden 
geleni yapacağım. 

GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ

Mimar Sinan’da özellikle gençler 
için mi yatırım yapılması gerektiğine 
inanıyorsunuz?

Aslında benim amacım gençlerin 
oyalanacağı, kötü alışkanlıklardan 
uzak duracağı alanlar yaratmak. 
Çünkü bizim mahallemizde de madde 
bağımlılığı artmaya başladı. Bunun 
önüne geçmek için bizler de bir takım 
çalışmalar yapıyoruz. Kaymakamlık, 

Ataşehir Belediyesi ve İlçe Sağlık 
Müdürlüğü’nün kurduğu bir heyet ile 
Ataşehir Belediyesi Yeni Hayat Gençlik 
Merkezi’nde gençlerimizi bu bağımlılık 
kurtarmanın yollarını arıyoruz. Gençler 
bizim geleceğimiz.

Peki, mahallelinin en büyük sıkıntısı 
nedir?

Mahallelinin en büyük sorunu geçim; 
yani geçinememe. 10 bin 686 nüfus, 
yedi bin 283 seçmenli mahallemizde 
her geçen gün dağılan yuvaların sayısı 
artıyor, boşanma başvurusu için evrak 
talep eden onlarca kişi muhtarlığın 
kapısını aşındırıyor. 

Büyük kentlerde neredeyse 
kaçınılmaz olan yabancılaşma sizin 
mahallenizde de hissediliyor mu? 
Mimar Sinan’da ilişkileri nasıl?

Mahallemizde yoğun olarak Sivas, 
Kars ve Ordulular yaşıyor. Burada 
insanlar birbirleri ile muhabbet 
halinde olmasa bile simaen mutlaka 
birbirini tanır. Evden çıkıp, muhtarlığa 
gelene kadar onlarca insanla 
muhabbet eder, hal hatır sorarsın. 
Stres sıkıntı kalmaz. Mimar Sinan’dan 
başka bir yerde yaşamak aklımın 
ucundan bile geçmez. Artık burası 
benim köyüm, memleketim gibi. l
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Mimar Sinan Mahallesi muhtarı 
Şahin Acar en büyük sorunlarının 
hâlâ giderilemeyen imar karışıklığı 
olduğunu söylüyor.
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NAZ ALÇI

Kastamonu’dan İstanbul’a gelen 
bir gelin, doğma büyüme 
İstanbullu olan bir adam. Evde 

sert bir baba, iki tane kayınvalide ve 
anlatılan bir sürü dert ve tasa. Ama 
her şeye rağmen birbirlerine bakarken 
gözleri parlayan bir çift: Yusuf ve 
Nazmiye Tingir. İki oğulları olan Tingir 
çifti bizleri hayatlarına konuk etti, 
kederlerini ve kahkahalarını paylaştı. 

Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? 
Yusuf Tingir: 1968 doğumluyum.  

Nüfus cüzdanında Kastamonu yazıyor 
ama doğma büyüme İçerenköylü 
sayılırım. 88 yılında eşimle evlendim. 
29 yıllık evliyim. 25 yıl elektrik 
elektronik teknisyenliğinden sonra 
şimdi de Ataşehir Belediyesi’nde 
şoförlük yapıyorum. İki erkek evladım 
var.

Nasıl tanıştınız  peki? 
Yusuf Tingir:  Eşim ile görücü 

usulü evlendik. 1988 yılında babam 
“Senin evlenme vaktin geldi, ben 
sana göre bir kız buldum. Köye gidip 
kızı göreceksin” dedi. O dönemler 
yaklaşmak yasak, kızı 100 metre 
uzaktan gördüm. Babam, “Senin 
evleneceğin kız bu işte” dedi. Ben de 
“Baba benim daha yakından görmem 
lazım” diye karşı çıktım, dinlemedi, 
“Ben gördüm iyi, güzel kız işte” diye 
geçiştirdi. Biz yine de bir kez buluştuk, 
bir sefer de ablasının evinde gördüm, 
sonra evlendik. İlk oğlum Tahir 1988 
yılında ben 6 aylık askerken, ikinci 
oğlum Hidayet ise 1991 yılında doğdu. 
Biz kalabalık bir aileydik. Babam, iki 
eşi, biz ve çocuklar. Babamın kahrı çok 
zordu, üstüne de iki tane kaynana. 
Nazmiye çok çekti, kadıncağız. Babam 
ve üvey annem vefat etti. Bir öz annem 
kaldı o da bizimle yaşıyor.  

Siz köyde doğup, büyüdünüz. Peki, 
İstanbul’a alışmakta zorlandınız mı?

Nazmiye Tingir: Hayır. Köy hayatı 
zordu. 18 yaşıma kadar elektrik 
yoktu köyümüzde, televizyonu ilk 
kez İstanbul’da gördüm. Bu yüzden 

İçerenköy’dür 
benim mazim
İçerenköy’de biri İstanbul’da doğup büyümüş,  biri Kastamonu’nun 
bir köyünde elektriğe 18 yaşında kavuşmuş, görücü usulü evlenmiş 
bir çift. Yusuf Tingir -kendisi de kabul ediyor- zor bir adam, 
Nazmiye Tingir fedakârlıkta sınır tanımayan bir kadın. Hem çok 
bildik hem çok farklı hikâyelerinin merkezinde ise İçerenköy var.
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şehirde her şey bana daha kolay geldi. 
İstanbul’a ilk gelişimde “ne kadar 
çok ışık var” diye mutlu olmuştum. 
Ben burada çok şey öğrendim. Kuran 
Kursu, dikiş nakış ve yemek kursuna 
gittim. Hatta yemek kursunda hocalara 
ben öğretmenlik yaptım. Onlar yufka 
açana kadar ben bir tepsi böreği 
bitiriyordum. Hamaratımdır… 

Peki, evde çok fazla insan var, siz 
kendi düzeninizi nasıl kurdunuz?

Yusuf Tingir: Uzun süre kuramadık 
ki. Eşimle çok sıkıntılar çektik. Bir kere 
karımla el ele dolaşamadık, dışarı çıkıp 
istediğimiz gibi bir yere gidemedik. 
Babam çok sert bir adamdı, ne 
zaman dışarı çıkmak istesek “Nereye 
gidiyorsunuz, oturun oturduğunuz 
yerde “ derdi. Biz de çıkamazdık. 
Sonra da zaten bizim hevesimiz kaçtı.

YUSUF ZOR BİR ADAMDI
 
Nazmiye Hanım nasıl bir eş?
Yusuf Tingir: Ben İstanbul’da 

büyüdüm ya denize gitmeyi severim, 
evlendikten sonra da gitmek istedim, 
ama eşim zorla gelirdi. Allahtan 
“Bostancı’da plaj açıldı da çilem bitti” 
der hâlâ. Ama çok iyi bir kadındır, 
iyi bir annedir, iyi bir yöneticidir. 
Beni asla üzmemiştir. Benim de 
babam gibi kahrım zordur, iyi 
olduğumda iyiyimdir de kötü 
olduğumda da gerçekten 
çok kötüyümdür. Bir gün 
çok kızdım çocuklara, 
Nazmiye yine çocukların 
arkasını tutunca, hepsini 
arabadan indirdim. Şimdi 
düşünüyorum da az 
çektirmedim karıma. 

Peki, siz bu kahrı 
nasıl, neden 
çektiniz? 

Nazmiye Tingir: 
Şimdiki sevgiler 
sevgi değil ki… Seven 
insan fedakârlık 
yapar. Bir gün, üç 
gün değil sonuna 
kadar yapar. 

Lügatimde geri adım atmak yoktur. O 
ya olacak ya olacak… Eee, dediği gibi 
Yusuf zor bir adamdı. Evlendiğimizde 
kaçar kaçar sinemalara giderdi. 
Çocuklar desen ayrı, kayınpeder 

ve kaynanalar desen ayrı. 
Ben zordan kaçmam. 
Ayrıca kaderciyim de. Bu 
dünyaya bir sınav için 

gönderildik. Ben de 
sınavımı veriyorum. 

Kayınpeder, 
kayınvalideler, 
çocuklar, eş  
hepsi sizin 
elinize bakıyor. 
Evdeki bu düzen 

nasıldı?
Nazmiye 

Tingir: Bunların 
hepsi kısmet. 
Beni köyden 

bir aile daha 
istiyordu, ben 
istemiyordum. 
Sonra Yusuf’un 
annesi geldi. 

Israrcıydı. “Sen beni kapıdan da 
kovsan, bacadan da kovsan ben seni 
alacağım” dedi. Abim “Kardeşim sen 
beni bugüne kadar hiç üzmedin, 
sen ne istersen o olacak” dedi. Biz 
o arada Yusuf’la mektuplaşıyorduk, 
bana iyi geliyordu. Abime “Yusuf’u 
istiyorum” dedim ve biz evlendik. O 
zaman kayınpederim bana “Tek mi 
yaşamak istersiniz” diye sormuştu, 
ama ben “hayır” demiş, tek yaşamayı 
istememiştim. Zaten kayınvalidelerim 
ve kayınpederim çalışıyordu, “iki evde 
iki ayrı masrafa ne gerek var” diye 
düşünmüştüm. Kayınpederim sert 
adamdı, çocuklar ağladığında ➦

Yusuf Tingir 
6-7 yaşlarında 
bir yakınının 
düğününde. 
Düğün 
İçerenköy’de 
bir bahçede 
yapılıyor 
(solda). Yusuf 
ve Nazmiye 
Tingir kendi 
düğünlerinde 
(altta).

35



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E36 Sayı: 15 Tarih: 25 Ağustos-25 Eylül 2017

verdik. Yazın motorla çekip bahçeyi 
suluyoruz. Haklısınız, biz yaşadığımız 
yerden dolayı çok şanslıyız.  
Mevsiminde inciri dalından koparıp 
yiyoruz, çiçeklerin arasında oturup çay 
içiyoruz. Siz sıcaktan bulanırken biz 
üstümüze bir şeyler alıyoruz.

Aradan geçen yıllarda mahalleniz 
çok değişime uğradı mı? 

Yusuf Tingir: Buraya geldiğimizde 
ben iki yaşımdaymışım. Kendimi 
bildim bileli İçerenköylüyüm. 
Bu bölgede sadece iki ev vardı. 
Aşağıda dere vardı, kadınlar gider 
o derede çamaşırlarını yıkardı. Bu 
yüzden adı da “Çamaşır Deresi” 
olarak kaldı. Su ihtiyaçlarımızı 
Kayışdağı’ndaki çeşmelerden 
görüyorduk. Aşağı kısımda 
bent vardı, orada da yüzüyor, 
balık tutuyorduk. Yakında bir 
çiftlik vardı, kadınlar günlük 
yevmiyeyle orada marul, 
lahana yetiştirirdi. Bostancı Oto 
Sanayi eskiden tarlaydı, her 
yer ekindi. Babamın bisikleti 
vardı, ekinlerin arasından 
geçerek, beni Üst Bostancı’da 

bulunan Çarşamba Pazarı’na bırakırdı. 
Annem leğende çamaşır yıkarken 
tavşanlar sağından solundan gelip 
geçer, biz de seyrederdik. Yani 
o zamanlar buralarda in cin top 
oynuyordu. Odunumuzu ormandan 
çıkarır, ördek avına giderdik. Herkes 
birbirini tanır, sohbet eder, birbirinin 
çocuğuna sahip çıkardı. Biri diğerinin 
çocuğuna bağırırsa “vardır bir sebebi” 
diye üzerinde durulmaz, kavga 
çıkarılmazdı. 

Peki şimdi? Sizce şehirleşmenin 
faydaları mı çok, zararı mı? 

Nazmiye Tingir: Biz çok şehirde 
yaşamıyoruz gibi, ama şehirleşmenin 
faydalarından yararlanıyoruz. Su 
çekme yok, tozu pisliği az. Yollar, 
temizlik, hizmet, gani gani. Bunlar 
belediye sayesinde oluyor tabii. Ben 
Kastamonu’dayken evi su basmış, 
aradım hemen geldiler. Cenazemiz 
varken mesaj attım sağ olsunlar 
anında araba verdiler, yemek 
gönderdiler. Eski belediyemizde bizim 
mahallemize hiç hizmet verilmezdi. Bu 
yüzden belediyemizden çok 
memnunuz. l

Nazmiye ve Yusuf Tingir mazilerinde çok sıkıntı barındırsalar da 
geleceğe gülerek bakıyorlar. (Fotoğraflar: SERAP UÇAR)

➥ “sustur şunları” diye bağırırdı, ama 
beni severdi. En çok bana güvenir, 
eşleri varken tüm parasını bana verirdi. 
Kayınpeder ilk evliliğinden çocuğu 
olmayınca, eşinin üstüne kuma 
getirmiş. Kadın kadın üzerine gelince 
ister istemez kavgamız gürültümüz 
eksik olmazdı. Allahları var, iki 
kaynanam da beni çok severlerdi, 
ben de yerimi bilir saygıda kusur 
etmezdim. Bir gün hiç unutmam, yine 
sudan sebep yüzünden kayınpederim 
kayınvalidemin alnına kaşıkla vurmuş, 
kadın yere düşmüştü. 

BU BÖLGEDE SADECE İKİ EV VARDI

Oldukça netameli günlerden geçip 
bugüne gelmişsiniz. Şimdi güzel bir 
eviniz, kediniz, köpeğiniz, meyve 
ağaçlarınız var. Şehir hayatından çok 
uzak. Çok şanslınız.

Yusuf Tingir: 1974 yılında Kıbrıs 
harekâtı sırasında herkes malını 
satarken babam tuğla almış bu 
evi yapmış. Yani öyle değişik bir 
insandı. Hatta nükleer savaş olursa 
diye saklanmamız için evin altına 
da bir oda inşa etmişti. Şimdi biz 
orayı su kuyusu olarak kullanıyoruz. 
Çatılardan akan suların giderini odaya 

Nazmiye-

Yusuf Tingir 

çocuklarıyla.



K a ğ ı t ,  p l a s t i k ,  m e t a l  ve  c a m . . .

Gazete, kağıt,
karton koli ve
mukavva kutular vb.

Kağıt
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Belki de çoğunuzun evinde bir köşeye hayat veren; aile yadigârı bir vitrin, maziyi her bir çatlağında 
barındıran ceviz bir masa vardır. Bazen meşeye, kayına; bazen de suntaya hayat verip evlerimize giren 

mobilyaları adeta dillendiren emekçilerden biri de Örnek Mahallesi’ndeki marangoz Musa Ervus. 
Ervus, çok sevdiği mesleğinin günümüzde “içler acısı” durumda olduğunu söylüyor.

Ağaç yaşken eğiliyor

SİMAY GÖZENER

Çocuk yaşta geldiği İstanbul’da 
hem kazanç kapısı hem de hayat 
okulu olmuş Musa Ervus için 

marangozhane. Canavara benzettiği 
makinelerden korksa da hiç yılmamış. 

Nasır tutan elleri ile ağaçlara hayat 
vermekten vazgeçmemiş. Şimdi 
Ervus’tan teknoloji karşısında işçiliğin 
direnemediği mesleği marangozluğu 
ve kıymıklarla dolu hikâyesini 
dinliyoruz: 

Marangoz olmak sizin için bir tercih 
mi, yoksa mecburiyet miydi?

68’te çiftçi bir babanın beş 
çocuğundan sonuncusu olarak 
Kars’ta dünyaya geldim. Çok yoksul 
da değildik, varlıklı da… Çiftçilikle 
kalabalık bir aileyi geçindirmek, hele 
ki beş çocuğu okutmak oldukça 
zordu. Babamın aldığı bir kalemi bir 
yıl boyunca kullanırdık. Bu sebeple 
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kendimi bildim bileli hep çalıştım. 
12 yaşında ortaokulu okumak için 
İstanbul’a, ağabeyimin yanına 
geldim. Geldiğim ilk hafta da Örnek 
Mahallesi’nde mesleğe ilk adımı 
attım. 

Çocuk yaşta, hiç bilmediğiniz bir 
şehirde hem okuyup hem de çalışmak 
zor değil miydi? 

Kolay değildi tabii. Öğleye 
kadar okul, öğleden sonra da 
marangozhane… Gerçi burası da 
benim için bir nevi okuldu. Bir 
ustanın yanında önce hayatı, sonra 
mesleği öğrenirsiniz. O emekçi 
ellerde ağacın işlendiği gibi hayatlar 
da işlenir. Ailenden dayak yemez, 
ustandan yersin ama gocunmazsın. 
Bir de göründüğü kadar masum bir iş 
değildir marangozluk. İçinde tehlike 
barındırır. Makineler canavar gibidir, 
onlarla boğuşursun. En ufak bir 
dikkatsizlik hayatına mal olabilir. 

ESKİDEN MOBİLYANIN HER 
AŞAMASINI ELLE YAPARDIK

Bir canavarın dişleri kadar 
tehlikeli olduğunu düşündüğünüz 
makinelerden kendinizi korumayı 
nasıl başardınız? 

Mesleğe ilk olarak takımların adını 
öğrenerek başladım. Kerpeten, çekiç, 
rende… İşkenceler vardı, onları yağlar, 
mobilyaların üstündeki kaplamaları 
elle sıkar, tutkalla tuttururduk. O 
dönemde mobilyanın A’dan Z’ye her 
aşamasını atölyede, elle yapardık. 
İlk beş yıl böyle, çıraklıkla geçti. O 

Ülke kadınlarımız oldukça 
bilinçli, bir kere ne istediğini 

biliyor. Siparişlerini milimine kadar 
hesaplıyor, bize de onu üretmek 
kalıyor. Nadir de olsa istisnalar 
çıkmıyor değil. Bir gün bir müşterimiz 
sipariş verdi, ona istinaden mutfak 
dolabını yaptık, aldık montaja gittik. 

Dolabı kurduk, evin hanımı geldi “ben 
böyle bir renk istememiştim” demez 
mi? Beynimden vurulmuşa döndüm. 
Zaman zaman üretimde hatalar ya da 
siparişten sonra müşteride bir takım 
değişiklikler de olabiliyor. Bunlar 
düzgün bir üslup ile telafisi mümkün 
işler, neticede atomu parçalamıyoruz. 

“Ben beyaz dolap istiyordum, ben 
bunu hayatta kullanmam, alın geri 
götürün” demesiyle, tepemin tası 
attı. Yeşil nere, beyaz nere… Hayatta 
yapmayacağım bir şey yaptım ve 
dolabı söküp, camdan aşağıya 
attım. Yoksa müşteri her zaman 
velinimetimizdir. l

süreçte ne yapmaman gerektiğini 
yeterince öğrenirsen ve dikkatli 
olmayı elden bırakmazsan kazalar 
senden uzak durur. Ben kendimi 
korumanın yolunu, iş yaparken 
konuşmamakta bulmuştum. Böylece 
dikkatim dağılmadan makinelerde 
çalışmaya alıştım.

Peki, zanaat öğrenirken para 
kazanmak mümkün mü?

O zaman iki yüz lira aylık alıyordum. 
Okul harçlığım çıkıyordu. Rizeli bir 
ustam vardı. Bir gün “uşağım gel sana 
bir arsa alalım, haftalığından ödersin” 
dedi. Ortaokulu bitirmiştim ve eğitim 
hayatım artık sonlanmıştı. 16 yaşında, 
o işten kazandığım paralar ile arsa 
aldım. Şimdi kardeşlerim ile o arsaya 
yaptığımız aile apartmanımızda 
yaşıyoruz. ➦

MÜŞTERİ VELİNİMETİMİZDİR

Marangoz Musa Ervus’a göre kalite düştü, ama fiyatlar arttı.
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➥ Bu mesleği icra eden kişilerin 
çıraklığının bittiği, artık ustalık 
yapabilecek yetiye eriştiği nasıl 
tespit ediliyor?

Çıraklık bizde adeta bir sınav 
ile biter. Sana bir iş verirler, layığı 
ile yerine getirmeni beklerler. 
Bana da oyuncak bir çocuk beşiği 
yaptırdı ustam. Sonucu beğenmiş 
olmalı ki “artık makineler seni 
bekler” dedi, bende ağaçlara hayat 
vermeye başladım. 1990 yılında, 22 
yaşındayken bir erkek kardeşim ve 
üç kuzenim ile aile şirketimizi kurduk. 
Bu süreçte ekonomik olarak baya 
zorluk çektik. Otobüse verecek para 
bulamaz, eve yürürdüm, öyle sıkıntılı 
günlerden bahsediyorum. Ama hiç 
vazgeçmedik. Birlikten kuvvet doğdu 
ve bu günlere gelebildik. Şimdi 
yanımızda yaklaşık 40 kişi çalışıyor.

Peki, şimdi atölyenizde neler 
üretiyorsunuz?

Mutfak, gardırop, kapı… 
Bunun yanında özel 
dekorasyon ürünleri 
de yapıyoruz. İmalatın 
tamamı bize ait… Ham 
maddeyi alıp, işliyoruz. 

Geçmiş ile 
günümüz 
marangozluğu 
arasında ne gibi 
farklılıklar var? 
Teknoloji size de 
üretim noktasında 
kolaylık sağladı mı?

Mesleğe 
başladığım gün ile 
bugün arasında dağlar 
kadar fark var. O gün 
çok memnun olduğum 
mesleğime bugün 
başlayacak olsam, inanın 
tercih etmezdim. 20 yıl 
önce yaptığımız mobilyayı 
zevkle, istekle yapıyorduk. 
Her ürettiğimiz el emeğiydi. 
Oymalı yerleri zımpara ile 
ince ince işlerdik. Mesleğin 
durumu günümüzde içler acısı. 

CNC makineleri çıktı, meslek sadece 
para kazanmaya döndü, işçilik bitti. 
El işçiliği yaptığımız dönemlerde 
bir vitrinin imalatı yaklaşık bir ay 
sürerken, şimdi bir ayda beş yüz 
tanesini birden imal edebilir duruma 
geldik. Bununda getirisi kadar 
götürüsü de oldu, kalite gibi. 

“NE KADAR MAAŞ ALACAĞIM”

Mesleğe şimdi başlayanlar, işin 
inceliklerini öğrenemiyor mu?

22-23 yaşında, işten bir haber 
olan kişileri yanınıza alıp çalıştırmak 
durumunda kalıyorsunuz. O yaşta işi 
öğrenmek zordur, öğretemezsiniz. Bu 
meslekte ağaç yaşken eğilir. Ayrıca şu 

an hiç kimsenin bu işler için hevesi 
yok. Bizim zamanımızda yeter ki iş 
olsun da çalışayım diyen gençlerin, 
şimdi ilk lafı “ne kadar maaş 
alacağım” oluyor. 

Peki, el işçiliğinin yok olması 
kalitenin de düştüğü anlamına mı 
geliyor?

Kesinlikle… Bir kere en önemlisi 
hammaddenin kalitesi her geçen gün 
düşüyor. Ben mesleğe başladığımda 
sunta kalınlığı 22 milimetre iken şu 
an yedi buçuk milimetreye düştü. 
İlginç olan tarafı da kalite düşüyor 
ama fiyatlar durmadan yükseliyor. 
Bir de artık mobilyada neredeyse 
hiç ağaç kullanamaz hale geldik. 
Yatak odasının en iyi hammaddesi 
olan ceviz, sandalye ve koltuğun 
vazgeçilmezi kayın artık evlere 
girmiyor. 20 yılda çocuk gibi özenle 
yetişen meşelerin en kalitelisi 

ülkemizde, ama maliyetin direkt 
dört, beş katına çıkması 

hem vatandaşı hem de 
bizleri ucuz malzeme 
kullanmaya itiyor. 

Malzemenin 
kalitesinin düşmesi, 
tüketiciye nasıl yansıyor?

Kaliteli bir malzeme 
ve güzel bir işçilik 
ile üretilen mobilya 
20 yıl kullanılırken, 
günümüz malzemeleri 
ile üretilenler sadece 
üç, beş yıl kullanılabilir 
hale geldi. En önemli 
ve acı tarafı da artık 
mobilyalarımızla birlikte 
evlerimize kanserojen 
olan amonyağın 
da girmesi. Hem 
atölyede çalışan bizler 
hem de mobilyaları 
kullanan vatandaşın 
hayatını tehdit eden 
hammaddenin 
dışında başka 
malzeme maalesef 

artık kullanılmıyor. l

Musa Ervus 
ustası Fuat 
Ersoy ile.





Küçük kızın gözleri hep 
ayakkabılarındaydı, iyice 
eskimeden yenisi alınmayan 

ayakkabılarında. “Büyüdüğümde” 

diyordu içinden “Bütün paramla 
kendime renk renk model model 
ayakkabılar alacağım.” 

O kız çocuğu genç bir kadın artık 
ve ayakkabı açlığını doyurdu. Aslında 
tam doyurduğu da söylenemez, 
çünkü çocukluk hayalleri insanı ömrü 

boyunca takip eder ya, onun da 
ayakkabı hayali peşini bırakmıyor ve 
her fırsatta mevcutlara bir yenisini 
ekliyor. Bazıları ayakkabının küçük, 
basit bir hayal olduğunu düşünebilir 
elbette, ama bir kadının dünyanın 
kalbine doğru adım atmasının aracı 
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ELİF SU

Ve huzurlarınızda Hadise!
6. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde rock, soul ve dünyanın başka müziklerini harmanlayarak kendi 

müziğini oluşturan Hadise de sahneye çıkacak, dansları ve sahne şovuyla Ataşehirlileri büyüleyecek. 
Hırslarını törpüleyen, kendini yarış dışı tutmaya çalışan müzisyenin şöhretten yana da bir şikâyeti yok, 

“Ben” diyor “Hayallerimi yaşarken şöhretten sıkıldım demek, vicdansızlık olur.”
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olarak imgesi kendisinden güçlüdür 
ayakkabının. 

Gelelim dünün küçük kızı, bugünün 
genç kadınının kim olduğuna. O 
herkesin bildiği ismiyle Hadise, resmi 
kayıtlara göre ise Hadise Açıkgöz. 
Sanatçı “6. Kardeş Kültürlerin 
Festivali”nde 23 Eylül’de Mümin 
Sarıkaya ile aynı sahnede olacak 
ve şarkılarını Ataşehirlilerle birlikte 
söyleyecek: Neredesin Aşkım, Prenses, 
Sıfır Tolerans, Şampiyon, Bu Aralar…

Hadise’nin tam da adının işaret ettiği 
gibi hayatlarımızda “olay” oluşunun 
tarihi aslında çok eski değil. 2009’da 
Moskova’da yapılan Eurovision Şarkı 
Yarışması’nda Türkiye’yi “Düm Tek 
Tek” şarkısıyla temsil edip dördüncü 
oluncaya kadar ismini pek az kişi 
biliyordu. Oysa, 1985 yılında Belçika’da 
doğan sanatçı 2003’te Belçika’nın 
popstar yarışması sayılabilecek 
Idool’ün finalinde ilk ona kalamasa 
da müzik dünyasının dikkatini çekmiş 
ve stüdyoya girip şarkılarını okumaya 
başlamıştı. 

YOKLUK NEDİR ÇOK İYİ BİLİRİM

Dönemin çocuklarına has 
travmalardan birini Hadise de 
yaşamış, anne ve babası ayrılmıştı. 
Ama bu Hadise için baş edilemeyecek 
bir travma değil, daha çok kadının 
gücünün sınırsızlığını gösteren bir 
durumdu. “Annemle babam ben 11 
yaşındayken ayrıldı. Herkes onları 
boşanmamaları için ikna etmeye 
çalışıyordu ama annem çok kararlıydı.” 
diyordu bir röportajında “Babamla 
ayrıldığı dönemde çalışmıyordu. Buna 
rağmen kararının arkasında dimdik 
durdu. Benim için büyük bir örnek 
oldu. Belki de bu yüzden ne istediğimi 
biliyor, kararlarımın arkasında 
durabiliyorum.” 

Başta da vurguladık, pek varsıl bir 
hayatın içinden gelmiyordu Hadise. 
Daha küçük yaşta hafta sonları bir 
butikte çalışarak harçlığını çıkarmaya 
başlamıştı. “Yokluk nedir çok iyi ➦ 

Hadise’nin 
şarkılarında 
yenik, ezilen 
değil, kendi 
hayatını 
sahiplenen 
kadınlar var.



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E44 Sayı: 15 Tarih: 25 Ağustos-25 Eylül 2017

➥ bilirim. Küçükken istediğim 
ayakkabıyı hiç alamadım. İleride 
para kazanınca istediğim ayakkabıyı 
alacağım ve onları hiç atmayacağım, 
diyordum. Atmadım da.” diyordu 
“Yavaş yavaş aşağıdan yukarı çıkmak 
güzel bir şey. Direkt yukarıdan 
başlasaydım her şeyin değerini 
bu kadar anlamaz, belki bu kadar 
çalışmazdım.”

Belçika’da pazarlama okuyan, 
Flamanca, Fransızca, Almanca, 
İngilizce ve Türkçe bilen, şarkılarının 
sözlerini kendi yazıp besteleyen 
Hadise’nin müziğinin tanımı: “Şehirli 
pop”. Bu müzikte rock da var, soul de, 
hatta R&B de…

Hadise’nin Eurovision’dan sonra 
kat ettiği yola bakalım bir de: Aynı 
yıl “Fast Life” adlı İngilizce, bir de 
“Kahraman” isimli Türkçe albüm 
çıkardı. Fast Life sanatçıya Avrupa 
ülkelerinden başlayan Japonya’ya 
kadar uzanan uzun bir turnenin 
kapısını açtı. Yine aynı yıl Belçika’nın 
en prestijli ödüllerinden sayılan 
“TMF AWARDS”ta “Best urban” 
kategorisinde ödüllendirildi. 
Balkanların  en büyük müzik 
kanalı Balkanika TV’nin de 2009 
“Balkanların En İyi Kadın Sanatçısı” 
ödülünü aldı. 

KENDİMLE YARIŞIRIM

Sonraki yıllarda “Aşk Kaç Beden 
Giyer”, “Tavsiye” albümleri ve bu 
albümlerdeki şarkılarına çektiği 

klipleri ile müzik listelerinin ilk 
sıralarında yer alan şarkıcı 
sahne şovları ve danslarıyla 

göz doldurdu. Bir ara jüri 
koltuğuna da oturdu, 

Popstar ve O Ses Türkiye 
isimli müzik 

yarışmalarıyla 
tanınırlığını 
daha da 
arttırdı. 

Buraya kadar yazdıklarımız 
Hadise’ye dair okuyarak, dinleyerek 
hepimizin az ya da çok sanatçıya 
dair edindiğimiz bilgiler. Kişiliğine 
dair olanları ise verdiği röportajlarda 
gazetecilere söylediklerinden 
çıkaralım:

l Ben kendimle yarışırım. Derdim 
yaptığım işin bir sonrasında daha 
iyisini yapabilmek. Hırslı ve yarışları 
olan biri değilim.

l Hayatım gerçekten yoğun, ama 
deli gibi oradan oraya uçmuyorum. 
Kendime zaman ayırabiliyorum.

l Fanlarımın yorumlarına 
önem veriyorum, benden nefret 
eden insanların yorumları ise 
umurumda değil! Açıkçası bilmek de 
istemiyorum. 

l Türkiye’nin gündemini takip 
ediyorum. Sanatçı olarak çok 
yorum yapmak doğru olmayabilir. 
Tabii ki de kendi fikirlerim var ama 
ortada durmak zorundayım, diye 
düşünüyorum.

l Benim için önemli olan çocuklar, 
onların beslenmesi ve eğitimi. 

l Bu hayatta çok mutlu olmam 
için bir erkeğin olması gerekmiyor. 
Mutluluğuma mutluluk ekleyen bir 
erkekle aşk ve ilişki yaşamak isterim. 
Şu anki mutluluğumdan bir parça bile 
alacaksa “Hayatıma girme” derim. 

l Çalışarak mutlu olan, 
çalışarak dinlenen biriyim. 

l Şöhretten ve şöhretle 
gelen hiçbir şeyden 
sıkılmadım. Hayallerimi 
yaşarken şundan, bundan 
sıkıldım gibi cümleler 
kurmak vicdansızlık olur. 
Çok istediğim, sevdiğim 
işimi yapıyorum ve şöhret 
de bunun getirisi. 

Eğer siz de Hadise 
hayranı iseniz 
unutmayın, şarkıcı 
23 Eylül akşamı, 
Mevlana Mahallesi, 
Prestij Caddesi’nde 
sizlerle olacak… l
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Ataşehirliler Kardeş Kültürlerin 
Festivali’nin son gününde, yani 
26 Eylül’de Onur Akın ve İlkay 

Akkaya ile birlikte Ferhat Tunç’u da 
sahnede görecekler. Biz de Tunç’la 
müzik yolculuğu ve anlayışı üzerine bir 
röportaj yaptık. 

Sizi uzunca bir süredir sadece sol ve 
sosyal demokrat tandanslı radyolarda, 
halk konserlerinde ya da festivallerde 
dinleyebiliyoruz. Bu şevkinizi kırıyor, 
müzikal yeteneklerinizi aşağı çekiyor 
mu?

Uzunca bir süre söylemini açmak 
gerekirse, kastedilen zaman diliminin 
35 yıllık bir tarih olduğunu, diğer bir 
ifadeyle sanat hayatında 35 yılı geride 
bırakmış bir sanatçı vurgusunun ortaya 
çıktığını belirtmeliyim. Milyonlarca 
insanın ruhuna dokunan müzikal 
üretimleri ortaya çıkarmamdaki en 
temel etmen, hiç kuşku yok ki sahip 
olduğum devrimci değerlerdir ve 
tarihsel gerçeklerin ışığında bir duruşa 
sahipseniz mutlaka bir kesimin çok 
sahiplendiği, diğer bir kesimin de 
dışladığı bir sanatçı olursunuz. Her 
kesimin onayladığı bir sanatçı olmayı 
hedefleyen biri olsaydım, Ferhat 

Tunç olamazdım. İktidarların değil de 
halkların tarihsel gerçekliğinin sanatını 
yaptığımı ve bu çizginin verdiği 
mutluluğun, sanat üretim sezgimi 
güçlendiren bir şevke dönüştüğünü 
söylemeliyim.

Dinleyicilerinizle nasıl bir bağınız 
var, hayata politik pencereden 
bakmayan, daha doğrusu bakmadığını 
söyleyen hayranlarınız var mı, onlar 
müziğinize nasıl bakıyor?

Hayata salt politik bir pencereden 
bakan bir sanatçı olmadım hiçbir 
zaman. Politik bir duruşa sahip 
olmamın, dinleyicilerimin de politik 
olmasını gerektirmediğinin altını 

“30 Yılın 
Ezgileri” ile 
Ferhat Tunç

Kardeş Kültürlerin 
Festivali’ne katılacak 

sanatçılardan biri de Ferhat 
Tunç. Kendisi de müziği 
de “politik” duvarların 

arasına sıkıştırılmak istense 
de sanatçı “Hayata salt 

politik pencereden bakan 
bir sanatçı olmadım” 

diyor. Sanat yaşamında 
35 yılı geride bırakan Tunç 

sahneye çıkarken hâlâ 
heyecanlanıyor, çünkü ona 
göre heyecanını yitirmiş bir 
sanatçı, artık sanatçı değil.

BERAT GÜNÇIKAN
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çizmek isterim. Ancak hayata politik 
öngörülerle bakan insanların daha çok 
dinlediği bir sanatçı olduğum gerçeğini 
de kabul ediyorum. Şarkılarımda 
dinleyiciye ulaştırdığım en güçlü 
mesajlar kuşkusuz ki özgürlük bilinci, 
barış ve kardeşlik oldu. Dolayısı ile 
ötekileştirilmiş kesimler şarkılarımı 
ve muhalif duruşumu çok daha fazla 
benimsedi. Benim öncelediğim 
değerlerin sanatçısı olmak. Bu 
nedenle sahip olduğum değerlerimi 
inkâr edenlerin gözünde “terörist”, 
“bölücü” ve “vatan haini” oldum. 
Despotik, faşizan iktidar zihniyetiyle 
yönetilen ülkelerin kaderidir bu. 
Türkiye, ne yazık ki bu makûs 
kaderi yenemedi bir türlü. 

ANA KAYNAK DERSİM

En son “30 Yılın Ezgileri” adlı 
albümünüz çıktı, bir Ferhat 
Tunç klasikler albümü de 
diyebiliriz. Dinleyici kitlenizi 
de büyüten bu şarkıları 
yaparken neler size yön 
verdi?

İnsanın en zengin yaşam 
iklimi çocukluğudur, 
çocukluğunda edinmiş 
olduklarıdır. Çocukluğumdan 
yola çıkarak beni müziğe 
yönelten etkileşimin ana 
kaynağı Dersim oldu. Dersim 
coğrafyasının hayranlık 
uyandıran doğasında yaşayarak, 
kadim kültürel dokusunu, dilden dile 
süregelen ağıtlarını özümseyerek 
büyüdüm. Düşler kurarak, yaşamın 
gerçekte sonsuz bir büyüye dokunma 
çabası olduğu düşüncesiyle geçen 
bir çocukluktu benimkisi. Ağaçların, 
dağların, kayaların, suların ve bir bütün 
olarak tabiatın sonsuz bir senfoniyi 
andıran iç sesine eğilmekle edindiğim 
sezginin şarkılarıma yön verdiğini 
söyleyebilirim.

Müzik yolculuğunuza baktığınızda 
bugüne gelişinizdeki basamaklarda 
sizi etkileyen neler var, müziğinizi 
nasıl tanımlıyorsunuz? 

Çocukluğum, dedemin seslendirdiği 
ağıtların etkisinde geçti. Bu ağıtlar 
yaşanmış Dersim acısını anlatıyordu. 
İlkokul yıllarımda Mahsuni Şerif ve 
diğer halk ozanlarının türkülerini 
söylemeye başladım. Daha sonra köy 
yaşamını bırakıp kente göçtüğümüzde 
kendimi bir başka ortamda buldum. 
Devrimci mücadelenin içinde 
devrimci ozanların ezgileriyle 
tanıştım. Ozan Emekçi, Garip Şahin, 
Ozan İhsani… Zülfü Livaneli ve 
Ruhi Su’yu çok sonra dinlemeye 
başladım. Livaneli’nin  Nâzım 
Hikmet’in Şeyh Bedrettin Destanı 
adlı şiirini bestelediği eserini, genç 

yaşta Almanya’da birçok yerde 
sahnelediğimde yoğun bir etkinin 
ruhumu sarmaladığını söylemeliyim. 
Ardından Amerikalı müzisyen Darnell 
Summers tanışmam beni farklı 
enstrümanların tınılarıyla buluşturdu. 
Darnell bana Regi müziğinden 
gelen deneyimlerini aktardı, bu 
aktarımların müzik yolculuğumda 
bana farklı açılımlar sunduğunu 
belirtmeliyim. 35 yıldır söylediğim ve 
tekrar tekrar söyleyeceğim, “hiçbir 
müzik türü gerçek bir tanımlamaya 
sığmaz” düşüncemi bir kez daha sizin 
aracılığınızla söylemiş olayım. 

Bizim müziğimizle ilgili de çokça 
tartışmalar, özgün müzik, arabesk, 
halk, protest müzik diyenler 
oldu. Aslında müziği bu şekilde 
tanımlanmasında daha çok elitist bir 
kesimin söylemlerinin etkisi vardı.

Bu kadar siyasal, ekonomik ve 
sosyal çalkantı içindeyken protest 
müziğin neden cılız kaldığını 
düşünüyorsunuz?

Cılız kalma sorunu yalnızca 
protest müzik için değil hemen 
her tarzda müzik için geçerli. Barışı 
ve özgürlüğü vurgulama yetisiyle 
protest müziğin kitleleri direnme ve 
sorgulama güdüsüne sürüklediği 
gerçeği karşısında bu müziğin alanı 

daraltılmaya çalışıldı. Kitlesel 
iletişim araçları, basın yayın 
kuruluşları protest müziği 
dışladı. 

DÜNYA ÖZGÜR MÜZİK ÖDÜLÜ

Bir konserde sahneye 
çıkmadan önce hâlâ 
heyecanlanıyor musunuz, 
sahneden önce, sahnede ve 
sonrasında nasıl bir ruh hali içine 
giriyorsunuz?

Son on yıldır ülkemizde 
sahnelerle eskisi kadar çok sık 
kucaklaşamadığımı söylemeliyim, 
ancak dünyanın birçok ülkesinde 
çok önemli festivallere ve 
konserlere katıldım. Japonya, 
Beyrut, Tunus, Almanya, İspanya, 
İtalya ve Norveç başta olmak 

üzere Avrupa’nın birçok ülkesine 
davet edilen Türkiyeli sanatçılardan 
birisiyim. Lakin dünyanın birçok 
ülkesinde sahne almama rağmen 
bunun Türkiye’de bir karşılığı olmadı, 
Dünya Özgür Müzik Ödülü’nü 
Türkiye’de ilk defa 2010’da almış 
bir sanatçı olmama rağmen basın 
kuruluşları tarafından görmezlikten 
gelindim. Tüm bu olumsuzluklara 
aldırmadan kalbim halen ilk günkü 
kadar heyecanını koruyor. Zaten 
heyecanını kaybetmiş bir sanatçı 
maalesef ki artık sanatçı değildir. l



Yeni albümü “Hazineler 
İçindesin”de 16 şarkıya yer 
veren Lara Di Lara müziğini 

tanımlamak, yani sınırlar içine 
hapsetmek istemiyor. “Alternatif 
müzik” değerlendirmelerine de 
“Neye ana akım müzik diyoruz” 
diye karşılık veriyor. Lara Di Lara’nın 
albümünde Melih Cevdet Anday’ın 
şiirlerinden oluşturulan şarkılara da 
yer var.

Hazineler İçindesin oldukça 
yenilikçi bir çalışma. Nasıl bir üretim 
süreciydi? Ayrıca single çalışmaların 
ortasında albümünüzde 16 şarkı yer 
alıyor ve hepsi de oldukça doyurucu. 

Teşekkür ederim. Hazineler 
İçindesin’i, uzun süredir biriktirdiğim 
duygu, düşünce, yazı ve tınının 
açığa çıkmasıyla, kısa ama yoğun 
bir kayıt sürecinin ürünü olarak 
tanımlayabilirim. Evet, bir single 
dünyası var, ama ben bir albüm 
hayal ettim ve o sebeple bir arada 
olmasını istediğim 16 parçayı 
birbirinden ayırmadım.

Ana akım olmayan her janraya 
alternatif deniyor ki, son dönemde 
alternatifin güçlü bir çıkışı olduğu 
söylenebilir. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz? Yaptığınız müziği 
nasıl tanımlamak gerekiyor?

Yaptığımı kalıplara sokmakta 
güçlük çekerim hep. Genel olarak 
hayata bakışımda da zorlandığım 
bir konudur bu. Müziğimle ilgili 
bu soruya ancak, ana akım denen 
şey ne ise ona alternatif bir şey 
yapıyorum diye yanıt verebilirim. 
Müziğin kendisine alternatif demek 
biraz saçma geliyor. Aslında bu 
açıdan bakınca evet, ana akım 
olmayan her şey ona bir alternatif 
olarak görünüyor. Bence burada 
asıl mesele neye ana akım diyoruz, 
neden diyoruz?

Albümün açılış şarkısı “İyiyim 
ama değilim”. Aslında şarkı derdini 
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DEVRİM EGE

Temelde 
ihtiyacımız, Öz’e 
varmak...
Lara Di Lara’nın hayranlarındansanız, şimdi 16 şarkılık 
“Hazineler İçindesin” albümüyle ruhunuzu ayaklandıracak, 
dahası kafanıza yeni sorular sokacak. İşte o sorulardan biri: 
“İyiyim, ama değilim” ne demek?
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anlatıyor ama sizden dinlemek isterim. 
Neden iyisiniz ama değilsiniz?

Ben de derdimi anlattığını 
düşünüyorum. O sebeple ne 
diyeceğimi tam da bilmiyorum. 
Birazcık da sanırım, “Kim nasıl 
yorumlamak isterse öyle yorumlasın” 
fikrini yaşamak istiyorum. 

Ve albümü “Hazineler İçindesin” ile 
kapatıyorsunuz. Bir umut, bir kıpırtı 
taşıyor bu şarkı bıraktığı duyguyla... 
Siz nasıl tanımlıyorsunuz? 

Benim için de huzurlu, umutlu, 
ışık dolu. Herkesin içinde 
bulunduğu durum aslında birer 
hazine içinde olma hali bence. 
Buna kendini yeteri kadar açıp 
açmadığınsa başka bir konu 
tabii..

Melih Cevdet Anday imzası 
görüyoruz albümde. Hayatınızdaki 
yeri nedir?

Melih Cevdet Anday hayatıma eşim 
Berkun Oya ile beraber geldi. Beni 
gerçekten Anday ile tanıştıran Berkun 
oldu. Sonrasındaki Melih Cevdet 
Anday ile bağım gittikçe güçlendi, 
derinleşti. İfade ediş biçimini çok 
seviyorum. Olaylara durumlara bakış 
açısını da. Kendimi ve kendi dünyamı 
bir şekilde Anday’a yakın buluyor, 
özdeşleşiyorum.

MÜZİK MERKEZİM

Neden isminiz Lara Di Lara? 
Çünkü ismim Dilara, ama bana Lara 

diye de seslenirler. Kelime oyunu gibi 
oluşu da hoşuma gidiyor, bir yansıma 
gibi, her şeyin başka bir karşılığı olma 
ihtimalinin olması gibi.

Hayatınızdaki müziği nasıl 
tanımlarsınız?

Müzik, 
merkezim.

Doğadan besleniyorsunuz. Oysa 
yaşam ve şehir koşulları hızla doğadan 
uzaklaştırıyor insanı. Bazen sert 
farkındalıklar yaşanıyor, ama en 
temelde neye ihtiyacımız var aslında? 
Bu anlamda siz kendinizi nasıl 
besliyorsunuz?

Evet. Çok fazla. Ve bu durumdan 
çok memnunum. İnancım, bizlerin 
doğadan kopmak yerine, şehirleşmek 
yerine, doğaya yüzümüzü dönmemiz, 
yakınlaşmamız, iç içe yaşamamız 
gerektiği. Çünkü doğalı bu! Temelde 
ihtiyacımız olan şey, öz’e varmak.

123 ile çalışmalarınız sürüyor 
mu? 123’e dair bir yeni proje 
olacak mı? Yoksa artık 
tamamen solo devam ettiğinizi 

söyleyebiliyor muyuz? Grup 
müziği ile solo çalışmanın tatları 

farklı. Her ikisinin de sizde bıraktığı 
etkiyi nasıl tanımlıyorsunuz?

123 devam ediyor, ancak şu 
an sessiz. Belki de fırtına öncesi 
sessizliğidir. Vakti geldiğinde mutlaka 
bir şeyler olacaktır. Grup müziğiyle solo 
çalışmanın farkları var pek tabii. Birini 
diğerinden ayıramıyorum. Ne mutlu ki 
ikisini deneyimleyebiliyorum. Grupla 
sürekli bir kabileyiz, solo halimde 
çoğu zaman kendimin kabilesiyim.

Önümüzdeki süreçte ne 
gibi projeler olacak? Konser 

takviminizde nereler var?
Yeni albümlere hazırlanıyorum, bir 

İngilizce, bir Türkçe. Konserler devam 
edecek. Sırada klipler var, bir kaç canlı 
görüntülü kayıt.  Yakında iş birliği 
yaptığımız çalışmalar çıkacak, onlar da 
ayrıca heyecanlı! Yani yapacak, çıkacak 
çok şey var! Şimdilik net görünen 
konser ise 4 Eylül’de Bozcaada’da 
düzenlenen Tamirane On An Island 

Festivali’nde. l



Ataşehir Ekspres’in takipçileri 
bilirler, her ay Ataşehir 
Belediyesi’ne bağlı bir 

mahallenin muhtarını tanıtıyoruz ve 
bütün muhtarlar sanki sözleşmiş gibi 
mahallelerindeki komşuluk ilişkilerinin 
gücünden ve dayanışmadan söz 
ediyor, övgüyle. Muhtarların bizi 
temsil ettiğini düşünürsek anlaşılan 
hepimizin isteği iyi komşuluk 
ilişkisi, yani yalnız olmadığımızı 

hissetmek… Bu sayımızın tarih 
bölümünde 62. yılında 6-7 Eylül 
olaylarını hatırlatırken de karşımıza 
çıktı komşuluk ilişkilerinin önemi. 
Okuduysanız sizin de yüreğinize 
işlemiştir, Müslümanların gayrimüslim 
komşularını, evlerini, işyerlerini 
koruyup kollaması…

İstanbul Bienallerinin 15.’sinin 
konusu da işte bu, komşuluk 
ilişkilerimiz, beklentilerimiz, hayal 
kırıklıklarımız, kazandıklarımız ve 
kaybettiklerimiz. Koç Holding’in 
sponsorluğunu üstlendiği, İstanbul 

Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği 
bienalin açılış tarihi 16 Eylül. 12 
Kasım’a kadar da çeşitli ülkelerden 
katılan sanatçıların işleri sayesinde 
başka kültürlerin komşuluk ilişkilerine 
nasıl baktığını öğrenebiliriz. İKSV’nin 
internet sitesine girerseniz, Bienal’in 
ruhuna uygun bir karşılamayla, 
zil sesiyle karşılaşacağınızı da 
hatırlatalım. 

Bianel konusunu da belirleyen 
küratörler Michael Elmgreen ve 
Ingar Dragset “İyi Bir Komşu”da 
bizi nelerin beklediğini, amaçlarını 
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İyi bir komşu musunuz?
KIVILCIM ASLAN
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15. İstanbul Bienali 16 
Eylül’de başlıyor. Konusu “İyi 
Bir Komşu” olan Bienal’e 32 
ülkeden 55 sanatçı katılıyor. 
Ev, mahalle ve aidiyet 
kavramlarının tartışılacağı iki 
ay boyunca İstanbul Modern, 
Galata Özel Rum İlköğretim 
Okulu, Pera Müzesi, Küçük 
Mustafa Paşa Hamamı   
sizleri bekliyor…
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şöyle aktarıyor: “Komşunuz 
sizden oldukça farklı yaşayan biri 
olabilir. Ancak umuyoruz ki siz, son 
dönemde pek çok politikacının 
aksine ‘öteki’ korkunuzla etrafınıza 
çitler örerek baş etmiyorsunuzdur. 
15. İstanbul Bienali’ndeki sanatçılar 
ev, mahalle, aidiyet ve müşterek 
yaşam hakkındaki fikirleri çeşitli 
perspektiflerle tartışmaya açıyor. 
İşlerden bazıları ev yaşamımızdaki 
hâl ve koşulların nasıl değiştiğini 
ve mahallelerimizin geçirdiği 
dönüşümü incelerken bazıları da 
günümüzün jeopolitik sorunlarının 
nasıl üstesinden geldiğimizi mikro 
ölçekte ele alıyor. Bienal sergiye davet 
edilen sanatçıların kişisel veya analitik 
ifadeleriyle biçimlenerek umutlarla 
hayallerin, hüzünle öfkenin, geçmişle 
bugünün birbirine karıştığı alanlar 
yaratıyor.”

15. İstanbul Bienali’nin mekânları 
da konusuyla uyumlu. Bugüne kadar 
bütün bienallere ev sahipliği yapan 
İstanbul Modern’in yanı sıra Pera 
Müzesi, Galata Özel Rum İlköğretim 
Okulu, ARK Kültür, Küçük Mustafa 
Paşa Hamamı, Yoğunluk Sanatçı 
Atölyesi de sanatçıları ve işlerini 
ağırlıyor. Bienal kapsamında iki 
de kitap yayımlanıyor, ilki Bienalin 
direktörü Bige Örer ile küratörler 
Elmgreen ve Dragset’in sunuş 
yazısıyla Kaelen Wilson-Goldie’nin bir 
denemesi ve Pablo Larios tarafından 
yazılan her sanatçı ile işleri hakkında 
bilgi veren bir kitap. Diğer kitap ise 
evler, komşular ve mahallelerle ilgili 
kişisel hikâyeler ve anıları bir araya 
getiren, yani sergiyi tamamlayan bir 
yayın. 

15. İstanbul Bienali Kamusal 
Programı’nda ise sempozyumlar, 
atölye çalışmaları da yer alıyor. 
Seçilmiş Aileler ile Müşterek Kader 
başlıklı iki tartışma konusunda bir 
kurum olarak ailenin ötesine geçen 
aidiyet arayışlarına ve kent ekolojisine 
odaklanıyor. Bu programa katılacak 
sanatçılar arasında savaş ve yerinden 
edilmenin kadınlar üzerine etkisi 

araştırmalarıyla tanınan Shahrzad 
Mojab, liberal çok kültürcülüğe 
yönelik eleştirileriyle bilinen Joseph 
Massad, siyasal ekonomi profesörü 
Massimo de Angelis ve Yunan mimar 
Stavros Stavrides gibi isimler dikkat 
çekiyor. 

EV DEMEK...

Bienal sadece İstanbul’la da 
sınırlı değil, Şubat ayından bu yana 
Havana’dan Sidney’e pek çok kentin 
billboardlarında “İyi bir komşu”ya 
dair farklı sorular sergileniyor, yani 
bütün dünya aynı anda komşuluk 
ilişkileri üzerine düşünüyor, tartışıyor. 
T24 internet haber sitesinde ise 
tanınmış isimler komşuluk üzerine 
düşüncelerini paylaşıyor. Biz bu 
isimlerden Murat Uyurkulak’ın 
yazısından bir bölüm aktarmakla 
yetinelim:

“On yıl önce, bir Aralık günü 
taşındım bu apartmana. Şişli’nin 
Kurtuluş semtinde. Bilen bilir, gelen 
görür, Kurtuluş eski kozmopolit 
İstanbul’un yorgun ve silik sureti 
gibi: Ermeniler, Rumlar, artık Suriyeli 
sığınmacılar, Afrikalı göçmenler, 

Kafkas ve Slav memleketlerinden 
kopup gelmiş kaçak işçiler...

…
Yeni ev demek, zile isim yazmak 

demektir ya, ben de yazdım. 
Kurtuluş’a taşınan tanışlar oldu 
zaman içinde. Semtteki apartmanlara 
arkadaş ziyaretlerine gider oldum. Bir 
müddet sonra, apartman girişlerindeki 
zil panolarının ekseriyetle isimsiz 
olduğunu ya da etiketlerde 
genellikle sadece Müslüman ve Türk 
isimlerinin yazdığını fark ettim. ‘Bazı 
komşularımız’ tanınmak, bilinmek, 
bulunmak istemiyordu belli ki. O 
etiketlerin boşluğunda, aslında ıstırap 
dolu koskoca bir tarih yazılıydı. Bizim 
apartmanın girişinde de ismi yazılı 
olan bir tek bendim. Bir müddet sonra 
o ‘teklik’ rahatsız etmeye başladı beni. 
Sebebini tam kestiremiyorum, ama 
batıyordu işte. Bir gece indim aşağı, 
etiketi çıkardım, buruşturup attım. l

Meraklısına Ataşehir’deki 
komşuluk ilişkileri üzerine kapsamlı 

bir araştırmaya dergimizin ikinci 
sayısından ulaşabilirsiniz. http://

edergi.atasehir.bel.tr/072016/mobile/
index.html#p=1

Bienalin küratörleri Michael 
Elmgreen ve İngar Dragset.



Kemal Özen hiç de alışık 
olmadığımız ressamlardan. 
Bir kere bir metropolde değil, 

Samsun’da yaşıyor. Doğrusu bunu 
da çok dert edinmiyor, çünkü 
ilhamın ve yaratıcılığın kentlerle 
sınırlanamayacağını düşünüyor. 
Ama sergiler nedeniyle ayda bir kez 
de olsa İstanbul’a uğruyor. Özen 
şimdi yine İstanbul’da, çünkü 10 
Eylül-14 Ekim tarihleri arasında 
“Yapay Cehennemler” başlıklı sergisi 
var. Galeri ise Sanatorium. Özen 
ile cehennemi, cenneti ve işlerini 
konuştuk: 

Resim ne zaman, nasıl diliniz haline 
geldi?

Resim hep hayatımdaydı... Annem 
ne zaman evden gitse ben evin bir 
köşesine, duvara büyük resimler 
yapardım. Annem döndüğünde çok 
şaşırır, ancak hiç bir zaman kızmazdı. 
En son evimizin dış kapısına sıra 
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Kemal Özen’e sergisine 
“Yapay Cehennem” ismini 
verdiren Gezi Parkı’ndaki 
ağaçları korumak isterken 
uğradıkları şiddetle yaşamını 
yitirenler, nükleer santraller, 
HES’ler, şehirleri baştan sona 
saran inşaat sesleri, yanan ve 
yakılan ormanlar… Yani cennet 
mümkünken, hatta varken 
kendi cehennemini elleriyle 
inşa eden insan… Özen’in 
resimleri bizi hem doğaya, 
hem kendimize yaptıklarımıza 
bir kez daha bakmaya ve 
düşünmeye çağırıyor…

Yaşadığımız bir parodi
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geldiğinde ve ev sahibimiz (annemin 
amcası) gördüğünde bayağı bir 
tartışma çıkmıştı. Resmi hayatımın 
merkezine almam ise 23 yaşıma 
geldiğimde oldu (şimdi 31 yaşındayım). 
Kamu yönetimi okuyordum ve 
mezun olunca dedemin bağlantıları 
aracılığıyla Samsun’daki cezaevinde 
müdür yardımcılığı yapacaktım. Bu 
karanlık düşünce içimde zamanla 

büyüdü, 3. sınıfta kamu yönetimini 
bırakıp gizlice resim bölümü 
sınavlarına girdim ve kazandım. Ailem 
bunu duyunca ortalık karıştı ve ilk 
yaptırım okul harçlığım vs. kesildi. 
Ancak ben bir kere bu yola baş 
koymuştum ve şimdi halimden hem 
ben hem ailem çok memnun.

Resim malzemeleriniz neler, 
hangisini kullanmak size daha fazla 
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haz veriyor ya da malzemeyi ne kadar 
konu belirliyor?

Genelde tuval üzerine yağlıboya ile 
çalışıyorum ancak bu benim olmazsa 
olmazım değil. Uzun ömürlü ve 
kullanımı görece diğer malzemelere 
göre (akrilik, guaj vb.) daha kolay 
olduğu için (bence) bu malzemeyle 
çalışıyorum. Çalışmalarımı harekete 
geçiren durumlar genelde malzeme 
değil, resmini yapacağım fikir. Bu 
fikre göre bazen malzeme değişimleri 
olabiliyor. Sanırım şimdiye kadar 
yaptığım 3 solo sergim içinde en 
çok malzeme çeşitliliği bu sergimde 
olacak. Heykel, enstelasyon, 
akrilik, karakalem, yağlıboya... Tüm 
bu medyumlarla oluşturduğum 
çalışmalar bu sergide bir araya 
gelecek.

Hâlâ Samsun’da yaşıyor, yüksek 
lisans yapıyor ve çalışıyorsunuz. 
Bu oldukça şaşırtıcı. Malum resim 
çevresi, sanatçılar, galeriler ve 
elbette pazarı, koleksiyonerleri vs. 
İstanbul’da. İstanbul sizi çekmiyor 
mu?

İstanbul’a ilk kez 2009 yılında 
geldim. O zamanlar bir turist olarak 
gezmiş ve çok beğenmiştim. 2010’da 
ilk sergimi İstiklal Caddesi’nde 
Mısır Apartmanı’ndaki Galerist’te 
yaptığımda bir daha geldim. Zamanla 
İstanbul’da kontak kurduğum kişiler 
ve yerler arttıkça daha sık gelip 
gitmeye başladım, İstanbul’a daha 
çok karışma fırsatım oldu. Sonra 
sonra bombalı eylemler, eğlence 
mekânlarına, İstanbul’un “silüeti”ne, 
dokusuna, tarihi yapısına acımasızca 
müdahaleler, nüfusun artışı, kiraların 
aşırı, sanat piyasasında ekonomik 
sıkıntıların belirmesi, işsizliğin artması 
gibi bir çok neden, benim gibi kente 
yeni yeni uyum sağlamaya çalışan 
biri için İstanbul’a yerleşme planı 
yapmak, ileri bir adım atmak için 
cezbedici olmadı. En son geçen 
ay İstanbul’daydım, inanın iki saat 
içinde Samsun’daki huzuru özler 
duruma geldim... Samsun’da doğup 
büyüdüğüm için burada her şeyim 

düzenli. Belki aşırı konformist 
düşünüyorum, bilemiyorum ama 
bu konforumu da son 3-4 yılda 
oturtabildim... İstanbul’da olmanın 
birçok ek avantajı olacağını da 
biliyorum ancak bir süre daha 
İstanbul’la ilişkim bu düzeyde seyir 
edecek. Ayrıca İstanbul’da yaşayan 
birçok arkadaşım da bir şekilde 
şehirden ayrılmayı planlıyor.

İstanbul  sizce birçok uygarlığı ve 
kültürü içinde taşımasına rağmen, 
kokusuyla, rengiyle, hatta sefaletiyle 
sanatçıyı besleyemiyor mu artık?

İstanbul’u bilemiyorum, 
İstanbul’dan kültürel, sosyal olarak 

daha az gelişmiş bir şehir olmasına 
rağmen Samsun birçok yönden bana 
ilham verebiliyor. İstanbul’da ya da 
Hakkâri’de yaşayan birisi için de 
bunun böyle olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü sanat üretimi için gerekli olan 
ilham bazen hiç alakasız bir çağrışımla 
size gelebiliyor. İstanbul bence hala 
birçok yönden bir kişiyi, özellikle 
sanatla ilgilenen birini ilham verme 
bakımından çokça doyurabilir. Ama 
bu ilhamla sanatçı illa ki sanatını iyi 
icra etmiyor ki. Şimdilerde görüyoruz 
ki birçok yaştaşım olan sanatçı ya 
yapıların konstrüksiyonları üzerinde 

çalışıyor ya da hayali orman/bahçe 
üretimiyle meşgul. Görüldüğü üzere 
sanatçılar hissi duyguları en hassas 
kişiler olarak içinde yaşadığı ortamı 
sanat aracılığı ile insanlara yansıtıyor.

Sergilerinizin isimlerine 
baktığımızda modern insanın ortak 
kaygı ve sorularına ya da bilinçaltına 
işaret ediyorsunuz, Soğuk Yemek, İyi 
Çocuk Ol Acınla Büyü, Bu serginizin 
ismi ise Yapay Cehennemler. Bu 
cehennemi kimler kurdu, içinde kimler 
var, sizce?

Sergi isminin esin kaynağı Breton’ın 
Sürreslistler’in açılış konuşmasında 
hazırladığı bir metnin başlığı. Benim 

bu ismi seçmem 2013’te Gezi Parkı 
eylemlerinden sonra oldu. Gezi Parkı 
İstanbul’un Avrupa yakası içinde adeta 
bir “eden”, yani cennet ya da vaha 
gibi... Tüm o beton yığınlarının içinden 
umulmadık bir biçimde ortaya çıkan, 
bu parkı korumak isteyen insanlara 
yapılan acımasızca saldırılarla orayı 
bir cehenneme çevirdiler. Bu da 
insanların canına mal oldu. Çevremizin 
cehenneme evrilme durumu belki 
hep vardı ancak hiçbir zaman şimdiki 
gibi hızlı değildi. Nükleer santrallerin 
ülkenin en güzel yerlerine kurulması, 
HES’lerin birçok ırmağın debisini ve ➦ 

Sanatçının Ölümü
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➥ o ırmak boyunca oluşan cennet gibi 
mekânları etkilemesi, etrafımızdaki 
sürekli yükselen inşaatların sesleri, 
bilinçli orman yangınları, doldurulan 
denizlerin üzerine yapılan kitsch 
yapılar ve bir sürü şey bu cehennemi 
oluşturuyor. Ve bu cehennemi 
oluşturan da cehennemde yaşamaya 
mecbur kılınan da yine insanın ta 
kendisi.  

Sizce insan bu yapay cehennemin 
ne kadar farkında ve yapay cehennemi 
yapay cennetlerle mi unutmaya 
çalışıyor?

Doğal olan cennettir zaten. Bunu 
bozduğumuz her şey bahsettiğim 
yapay cehenneme katkıda bulunuyor. 
Daha iyi yaşam vaadiyle  çevremizde 
yükselen her yapı, her sistem bizleri 
ruhsal olarak daha karanlık hale 
getiriyor. Bu cehennemin farkında 
olan insan sayısı fazla, ancak bir o 
kadarı, belki de biraz daha fazlası 
bunun farkında değil. 

Sergi metninizde şöyle diyorsunuz: 
“Bu dünyadan vazgeçiş, yaşamla 
ölüm arasındaki sınırların etrafında 
dolanma, yarının içerisinde 
barındırdığı ama git gide kaybolan 

insan içten içe bu bahsettiğim 
ruh durumuna bürünüyor diye 
düşünüyorum. Biliyorsunuz, o yapay 
küçük havuzlara hapsedilen yunusların 
bazıları dayanamayıp intihar ediyor, 
bazıları da yaşama tutunuyor. 
İnsanlar da bir yerden sonra her şeyin 
sahte olduğu bu sisteme daha fazla 
ayak uydurmak istemeyebiliyor... 
Mehmet Pişkin adında biri vardı 
hatırlar mısınız? Youtube’a yüklediği 
video ile sosyal medya ve haberlerin 
gündemi olmuştu. Mehmet Pişkin 
elinde bir kadeh şarapla, az sonra 
intihar edeceğini söylüyordu… O 
videoda söyledikleri benim anlatmak 
istediklerimin birçoğunu dile getiriyor 
belki de ve beni içinde bulunduğumuz 
sistemi sorgulatması açısından çokça 
etkiledi.

HİÇ BİTMEYEN BİR YOLCULUK

Bugünün günlük yaşamına dair hoş 
bir saptamanız var, “parodi”. Buna 
inciten, yaralayan bir parodi diyebilir 
miyiz? 

Bu parodi evet, artık hem yaralıyor, 
hem incitiyor ve doğrusu çokça da 
sıktı... Levent Kırca’nın “Olacak O 
Kadar” skeçlerindeki ya da Aziz 
Nesin’in kitaplarındaki olaylar gibi 
saflık ve trajikomiklik yok, bilinçli bir 
kötülük var bu parodi içinde.

Bu parodinin ortasında sanat sizin 
alanınızda resim, hâlâ bir katarsis 
işlevi görüyor mu?

Benim resimlerim soyut 
ekspresyonistler gibi hızlıca yapılan 
resimlerin aksine daha sindire sindire, 
mayalanma zamanı olan resimler. 
Katarsis durumunu resimlerimde 
kullandığım birçok unsur üzerinde 
görebilirsiniz, ancak bunlar anlık 
kendini kaybetme gibi algılanan 
katarsisin aksine Platon’un katarsisi 
gibi. Resimlerimdeki her bir obje ya 
da figür aracılığıyla bir nevi astral 

yolculuğa (ruhun bedeni bırakarak 
yaptığı yolculuk) çıkıyorum. Hiç 
bitmeyen bir hikâye, hiç bitmeyen bir 
yolculuk bu... l

Vaaz

Hey!

umut, beynin refleksif biçimde 
yaşama tutunma çabası diğer yandan 
ruhun buna bir başkaldırı olarak ‘ölüm 
itkisi’ ile iç içe olan günümüz insanını, 
karanlık bir filtreden geçirerek 
yüzeye yeniden işliyorum.’’ Yaşama 
tutunma isteği ile ölüm itkisi insanın 
doğasına ait bir durum değil mi? 
İçinde yaşadığımız dönem ikisini daha 
birbirine yakın ve görülür hale mi 
getirdi? 

Evet, bu iki durum insanın 
doğasında olan bir durum ancak biraz 
önce de bahsettiğim gibi çevremizdeki 
doğallık bozuldukça, yapay bir sistem 
içine monte edilmeye çalışıldıkça 



/atasehirbld

SOSYAL
MEDYADA

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

takip edebilirsiniz.



Tuncel Kurtiz ile tanıştığımızda yıl 
1995’ti. Türkiye’ye yeni dönmüş 
ve yerleşmiş, Şeyh Bedrettin 

Destanı’nı sahnelemeye başlamıştı. 
Galata’da, ahşap merdivenli, eskiye 
ait bütün kokuları içine çeken bir evde 
oturuyordu. Şeyh Bedrettin Destanı’nı 

Yerebatan Sarnıcı’nda, Medusa’nın, 
Ağlayan Sütun’un, sessizce bekleyen 
suyun tanıklığında izlemiş, sonra 
da röportaj yapmak için kapısını 
çalmıştım. 

Meslekte yolun başında olmasam 
da tedirgindim, özellikle sesinden. Bir 
sorumu beğenmeyip de bağırmaya 
başlarsa ihtimal camlar kırılır, eşyalar 
devrilir, ben de altında kalırdım! 

Neyse ki sorulara itirazı olmadığı gibi 
hepsini büyük bir açıklıkla yanıtladı, 
ama bu tedirginliğimi yatıştırmadı. 
Çünkü hiç beklemediğim bir anda 
ya sandalyenin ya masanın üzerine 
çıkıp Şeyh Bedrettin Destanı’ndan 
dizeler okuyordu. Deli miydi, içi 
içine sığmayan bir çocuk muydu, 
tedirginliğimi gözlerimden okuyup 
benimle eğleniyor muydu, 
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Tuncel Kurtiz’i dört yıl önce 27 Eylül’de kaybetmiştik. Aklı da yüreği de hep tiyatroda ve sinemadaydı. 
Umut’ta, Sürü’de, Duvar’da oynadığı rollerle 70’lerde, Tabutta Rövaşata’yla 90’larda, Yaşamın 

Kıyısı’nda ile 2000’lerde geçti sinema tarihinin sayfalarına. Yüreğinin yarısı olan tiyatroda ise Şeyh 
Bedrettin Destanı’yla bir şiirden bir efsane yarattı…  

Sesi büyük, ruhu çocuk 
bir adam: Tuncel Kurtiz

BERAT GÜNÇIKAN
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anlayamadım. Röportaj bitip de 
sokağa birlikte çıktığımızda etrafını 
çocuklar çevirdi ya da o çocukların 
etrafını. O zaman anladım, inatla 
büyümeye, teslim olmaya direnen bir 
çocuktu. 

Sonraki yıllarda kezlerce farklı 
ortamlarda karşılaştık, çocuğun 
büyüdüğüne dair bir iz yoktu. Son 
röportajımızı Fatih Akın’ın “Yaşamın 
Kıyısından” filminin Cannes’te 
“Ekümenik” ve “En iyi Senaryo” 
ödüllerini almasından sonra yaptık. 
Ödül töreninden sonra artık daimi 
adresi Kaz Dağları’na gitmeden 
önce soluklandığı Büyük Londra 
Oteli’nin lobisinde buluştuk. Hasta ve 
yorgundu. 

27 Eylül Kurtiz’in ölümünün 
dördüncü yılı. 77 yaşında, ama hep 
bir “Başka bir sinema istiyorum” 
hayaliyle çekildi bu dünyadan. Geride 
ne kaldı derseniz, Sürü, Umut, Duvar, 
birkaç dizi ve kulak verirseniz hâlâ 
duyabileceğiniz o gümbür gümbür ses. 
Gelin şimdi Kurtiz’i Kurtiz yapanın ne 
olduğunu yaşam öyküsünün satırları 
arasında arayalım…

Kurtiz’in yaşamı 1936’nın 1 
Şubat’ında İzmit’in Bahçecik’inde 
başlıyor. Babası Kaymakam Vâlâ Bey, 
annesi öğretmen Müfide Hanım. 
Malum, devlette memur olmak 
demek, asla bir okulu sadece bir 
şehirde bitirememek demek. Kurtiz 
de bitiremiyor, Kırıkkale, Reşadiye, 
Kandıra, Pasof. Reşadiye’de evlerinin 
daimi konuğu Mustafa Sarısözen ve 
kulağına yerleşen âşıkların saatler 
süren meşkleri. Pasof beyaz bir 
şehir, at binilen, kızakla kayılan… 
Bunlar yetmiyor baba Kurtiz burs 
kazanınca araya bir de Detroit, yani 
Amerika giriyor. “Glu glu Turkey” 
takılmaları tahammülünü taşırınca 
bir Siyah’la kavgaya tutuşuyor, Çinli 
bir çocuk Tuncel Kurtiz’e arka çıkınca 
kan çıkmadan ortalık yatışıyor. Bir 
başınalığına kitapları ortak etmeye de 
Detroit günlerinde alışıyor. 

Türkiye’ye dönüşte soluklanılan 
yerlerden biri Edremit. Kazdağları’yla 

boy ölçüşmeye işte o günlerden 
birinde karar veriyor. Yaşı olsun olsun, 
12-13. Bir derste gözleri karla kaplı 
dağlara takılıyor. Arkadaşlarını da 
ayartıyor, dağa çıkıp gömleklerinin 
içine kar dolduruyorlar. Sonrası 
jandarmaya kalıyor, gece yarısı 
jandarma nezaretinde eve dönüyorlar. 
Baba Kurtiz kızgın mı kızgın, oğul 
Kurtiz gömleğinin içinden çıkardığı karı 
babasına atıp odasına kaçıyor. 

Üniversitede önce hukuku seçiyor, 
sonra İngiliz filolojisine geçiyor. 
Okul ikinci adresi, o soluğu önce 
sahaflarda, tiyatrolarda, edebiyat 
matinelerinde alıyor. Şiirlerini o gür 
sesiyle paylaşıyor: “Ben martıyla bir 

gece sarhoş konuştum/ dünyanın 
yuvarlak olduğunu söyledim ama 
inanmadı/ güneşe uçtu…” Profesyonel 
oyuncu olarak ilk kez sahneye 
Dormen Tiyatrosu’nda “Zafer 
Madalyası”yla çıkıyor. Bir süre Münir 
Özkul Tiyatrosu’nda çalışıyor, sonra 
turne tiyatrolarında. Bu dönemde 
en yakın arkadaşı, aynı evi paylaştığı 
Erol Günaydın. Toklukta da açlıkta da 
işsizlikte de beraberler…

YOL ARKADAŞI YILMAZ GÜNEY

Konyakçı, Kabadayılar Kralı, 
Üçünüzü de Mıhlarım… 1965’te 
tanıştıklarında Yılmaz Güney’in ➦



➥ Kurtiz’e söylediği ilk söz “Bırak 
tiyatroyu, sinema yapalım.” O yıl 
işte bu üç filmde oynuyorlar ardı 
ardına. Ama tiyatrodan tümüyle 
vazgeçmiyor, Nazım Hikmet’in 
“Yolcu”sunu sahnelemeyi aklına 
takıyor. Rol arkadaşı elbette Erol 
Günaydın, yönetmen ise Kurtiz. Oyun 
beğenilmesine beğeniliyor, ama 
neredeyse her kentte yasaklanıyor. 
Bu dönemde başı alkolle belada, 
provalara geç geliyor, erken çıkmanın 
yollarını arıyor, ama bu tiyatro 
heyecanını gemleyemiyor. Aydın 
Engin’in yazdığı “Devr-i Süleyman”la 
yine sınırları zorluyor, yine yasaklarla 
boğuşuyor. 1975’te Yılmaz Güney’le 
birlikte oynadıkları “Umut” filmini 
Cannes Film Festivali’nde o temsil 
ediyor ve uzun süre Türkiye’ye 
dönmüyor. 

Avrupa’da Göteborg Şehir 
Tiyatrosu, Stockholm Kraliyet 
Tiyatrosu, İsveç Devlet 
Tiyatrosu, Berlin Schaubühne 
Tiyatrosu, Frankfurt Şehir 
Tiyatrosu, Peter Brook 
C.İ.T.T Shakespeare 
Kraliyet Tiyatrosu ve 
Hamburg Tiyatrosu’nda 
sahneye çıkıyor, “Gül 
Hasan” filminin senaryosunu 
yazıyor, oynuyor ve çekiyor. 1978’de, 
Bülent Ecevit’in başbakanlığı 
sırasında İstanbul’a dönüyor, 
cezaevine Yılmaz Güney’i 
ziyarete gidiyor. Güney 
yine kısa ve öz konuşuyor: 
İhtiyar, sakal bırak, Siirt’e 
gidiyorsun…” Siirt’te Sürü’de 
oynuyor, ardından Erden 
Kıral’ın Kanal ve Bereketli 
Toprakları’nda..

Sonra Kurtiz ile Türkiye 
arasına 12 Eylül darbesi 
giriyor. Cezaevinden kaçan 
Yılmaz Güney’le yolları bir 
kez de Fransa’da kesişiyor, 
“Duvar” filminde rol 
alıyor. 1986’da İsrail filmi 
“Kuzunun Gülücüğü”nde 
oynadığı rolle 36. Berlin 

Film Festivali’nde Gümüş Ayı ödülünü 
kazanıyor. Yurt dışında yaşadığı 
yıllarda para kazanabilmek için kendi 
tanımıyla “aptal” filmlerde oynuyor, 
bazen aylık kirası 1500 dolar olan 
villalarda bazen bodrum katlarında 
kedileri, kuşları ve müzikle yaşıyor. 
Her sabah bir saat uçma ayini yapıyor, 
kollarını iki yana açarak, oradan oraya 
sıçrayarak… 

ŞEYH BEDRETTİN DESTANI

Nâzım Hikmet’in Şeyh Bedrettin 
Destanı da işte bugünlerde aklına 
düşüyor. Alışıldık biçimlerin dışında, 
hiç bilmediği bir tarz arıyor oyuna 
hazırlanırken. Buluyor da, bedenini 
şiirleştiriyor. Almanya’nın pek çok 
kentinde sahneliyor oyununu, ama 

prömiyerden sonra bir Türk’ün 
söyledikleri mıh gibi 

kazınıyor aklına: 
“Oyun bize iki 
numara büyük 
geldi abi, ama 

Almanlar çok 
alkışladı.”

Oyunu artık 
Türkiye’de 

sahnelemesinin zamanı geldiğini 
düşününce İstanbul’a düşürüyor 
yolunu. İstanbullu seviyor Şeyh 
Bedrettin Destanı’nın Tuncel Kurtiz 
yorumunu. Filmlerde de oynuyor, 
Ağrı Dağı, Bir Aşk Uğruna, Tabutta 
Rövaşata, İnat Hikâyeleri… Kurtlar 
Sofrası, Ezel, Hacı, Muhteşem Yüzyıl 
gibi dizilerde de çıkıyor izleyicinin 
karşısına. Son kez Fatih Akın’ın 
“Yaşamın Kıyısı” filminde soluk alıp 
veriyor kamera karşısında. 

Yaşamın Kıyısı Cannes Film 
Festivali’nde “En İyi Senaryo Ödülü” 
aldığında yaptığımız röportaj son 
görüşmemizdi Kurtiz ile. “İyi, temiz, 
korunaklı yerlerden çıkanların 
anlatacak hikâyeleri olmuyor mu?” 
diye sormuştum o gün. Yazımızı 
Kurtiz’in yanıtıyla bitirelim, çünkü o 
günden bu yana “Doğu” cephesinde 
değişen bir şey yok:

“Orta sınıf kayboldu, onun yerine 
paralı okullarda okuyan, hali vakti, 
her şeyi yerinde insanlar geldi. Bir 
Amerikanlaşma, daha doğrusu bir 
yabancılaşma var. Bir üniversitede 
öğrencilere bir oyun oynamıştım, 
oyun sonrasında konuştuğumuzda 
‘Aranızda Sait Faik’i tanıyan var 
mı’ diye sordum. Biri, annesinin 
kütüphanesinde bir kitabı olduğunu 
söyledi. Sonra hangi müzikleri 

dinlediklerini sordum, biri ‘Led 
Zeppelin’ dedi, ben de ‘Bak 

şimdi’ diye devam ettim, 
‘Sait Faik Mark Twain 

ödülünü aldığında, 
Led Zeppelin ondan 
imzalı bir kitap 
istemişti’! Bir 
Fransız gazetesi 
saçları nedeniyle 

İstanbul’da 
bütün çocukların 

David Beckham’a 
benzediklerini yazdı... 

Televizyon büyük bir tehlike, 
eğitim sistemi çökmüş bir 

ülkede seyirci de bunu istiyor, 
denilip, insanlara hiç işlerine 
yaramayacak şeyler veriliyor.” l

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E58 Sayı: 15 Tarih: 25 Ağustos-25 Eylül 2017

Tuncel Kurtiz para 
kazanmak uğruna 
kendi tanımıyla 
“aptal” filmlerde 
de oynadı, ama bu 
oyunculuğuna halel 
getirmedi.





Sinema perdesinde bağımsız 
film izlemenin tadına 
varanların uğrak yeridir 

Beyoğlu Sineması. İsimleri 
birbirinden ayrı düşünülemeyen 
İstanbul Film Festivali henüz sekiz 
yaşında iken tam 28 yıl önce, 
seyircisini selamlayan salon, yıllar 
yılı sinemaseverlerin buluşma 
noktası oldu, birçok yönetmenin de 
hayatına yön verdi. Şimdi ise semti 
tek tek terk eden, daha doğrusu terk 
etmeye zorlanan, komşuları Emek, 
Alkazar, İnci, Majik Sinemaları gibi 
yalnızlaştırılıp, tekelleşen sektör 
karşısında tek başına direnmeye 
zorlanıyor. Sinema geçen Haziran 
ayında maddi sıkıntılar yüzünden 
kapanma tehlikesi ile yüz yüze kaldı. 
Bu durumu sosyal medya üzerinden 
sinemaseverlerle paylaşan ve 
farkındalık yaratmak için elini taşın 
altına sokan sinema yazarı Cem 
Altınsaray şöyle diyordu:

 “Uzun zamandır; tekelleşen 
dağıtım ve gösterim zincirleri 

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E60 Sayı: 15 Tarih: 25 Ağustos-25 Eylül 2017

İstiklal Caddesi’nin 
simgelerinden biri de 
Beyoğlu Sineması... Halep 
Pasajı’nda yer alan Beyoğlu, 
kapısı sokağa açılan ender 
sinemalardan… Son günlerde 
kapanma tehlikesi ile karşı 
karşıya kalan sinema, 
“Sadakat Kartı” projesi ile 
devam kararı aldı. 

“SADAKAT” İLE YAŞASIN 
BEYOĞLU SİNEMASI

SİMAY GÖZENER
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Afişler: ZEYNEP ÖZATALAY
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arasında, bağımsız kalarak ayakta 
durmaya çalıştık. Sabit giderlerimizi 
karşılayamaz hale geldiğimiz 
dönemde, değişen sinema 
teknolojisini kurmamız mümkün 
olmadığından Beyoğlu Sineması 2013 
yılında kapanıyordu. 

Tek renkliliği kabullenmek mümkün 
değil.

Başka Sinema, destek oldu ve 
fedakârlık yaptı. Bugünlere geldik. 
Ama hala sabit giderlerimizi 
karşılayamıyoruz. Sponsor 
aradık, bulamadık. Giderleri 
düşürmeye çalıştık, olmadı. 
Bu koşullarda, 1989’dan beri 
Beyoğlu Sineması ile bir renk 
katma çabamızı sürdürmek 
imkânsız hale geldi.

30 Haziran’da Beyoğlu 
Sineması kapanıyor. 
Kabullenmemizin mümkün 
olmadığı, tek renkliliğe gidişten 
kurtulmanın yolunu bulanlar 
da olacaktır, umarım.

Tüm tarihi ve kültürel 
değerler domino taşları gibi 
devrilmek sureti ile bir bir yok 
oluyor. Biz Beyoğlu Sineması’nı 
yaşatabilirsek aradan bir taşı 
çekip almış ve bu can yakıcı 
akışı bozup kötü kadere dur 
demiş olacağız”

Peki, neden sanata, bağımsız 
sinemaya önem veren 
beyazperdeler bir bir kararıp, 
kapılarını kapatılıyor? Durumu 
bu hale getiren sürece biraz 
göz atmaya ne dersiniz? 

BEYOĞLU’NA NE OLDU?

İstanbul’un birçok noktasında 
olduğu gibi Beyoğlu’nda da yaşanan 
kentsel dönüşüm sonucu İstiklal 
Caddesi’nin tarihi ve kültürel yapısı 
her geçen gün bozuldu. Beyoğlu’nun 
tarihine tanık birçok mekân tek tek 
anılarda kalmaya mahkûm edildi. 
Son günlerde İstiklal Caddesi’ne 
yolunuz düştüyse, tarihi tramvayın da 
yerinde olmadığını görüp, gözlerim mi 

bozuldu endişesi yaşamış olabilirsiniz. 
Endişelenmeyin, sorun gözlerinizde 
değil… Giderek arabeskleşen ve 
pazar ekonomisiyle uyumlu kültüre, 
alternatif arayışlarla karşılık veren 
gençler Beyoğlu’ndan uzaklaştı. Bunun 
yanında eğitim ve kültür seviyesi düşük 
kesimlerle birlikte, göçmenlerin semtin 
atmosferini değiştirecek yoğunlukta 
artış göstermesi de Beyoğlu’nu eski 
entelektüel kimliğini kaybetmekle karşı 
karşıya bıraktı.

Sadece bu mu? İstiklal Caddesi’nde 
yürürken sırt çantasını, ön tarafına 
almayanınız ya da çantasına sımsıkı 
sarılmadan yürüyeniniz var mı? 
Olmaz tabii, çünkü gelir seviyesinin 
düşmesiyle kapkaç ve gasp 
neredeyse tek geçim yolu oldu, bu da  
Beyoğlu’nu ticaretin ve turizmin kalbi 
olmaktan neredeyse uzaklaştırdı. 

Doğrusu, farklılıkları törpüleyip, 
kişileri, mekânları, duyguları ve 
zihniyeti “aynılaştırmaya” çalışanların; 

Zeki Demirkubuz, Theo Angelopoulos, 
Jafar Panahi ya da Kim Ki-Duk ile 
yeni hikâyeler keşfetmek, farklı 
yönetmenlerin gözünden dünyaya 
bakmak gibi bir anlayışa sahip olması 
da beklenemez. Dolayısıyla ticari 
filmleri ile haftalarca tüm salonları 
işgal eden, AVM sinemalarını her 
mahalleye en az bir tane olacak 
şekilde inşa etme anlayışı ile yönetilen 
bir sistemde sokaklar, küçük esnaf ya 
da Beyoğlu Sineması gibi işletmelerin 

tek tek kapanması üzücü 
olduğu kadar şaşkınlıkla 
karşılanır olmaktan çok uzun 
zaman önce çıktı.

Peki, bir sinema perdesinde 
hayata dair izler bulup, 
festivallerde seanstan seansa 
koştururken bir arkadaşının 
omuzuna dokunabilmiş 
sinemaseverlerin gönül 
rızası olmadan kapanabilir 
mi? Yapılan duyuruların 
ardından kamuoyu oluştu, 
sinemaseverler sinemasına 
sahip çıktı ve çözüm ve kaynak 
arayışları sürerken sinemanın 
kapatılma kararı şimdilik iptal 
edildi, devam kararı alındı. Nasıl 
mı? “Sadakat Kartı” projesi ile. 

Sadakat Kartı, Beyoğlu 
Sineması’nın perdesi yeni 
sinemacılara ilham olsun, 
bağımsızlığını devam ettirsin 
diyenler için dört farklı 
kategoride satışa sunuldu. 
Sadakat Kartları internet sitesi 
ya da sinema gişesinden 
temin edilebiliyor. 1 Haziran 

2018 tarihine kadar geçerli olacak 
kartlardan 100 liralık öğrenci kartı 
ile 10 film izlenebilirken, 1000 liralık 
özel sadakat kartı ile sınırsız film 
izleme fırsatı yakalanabiliyor. Siz 
de birçok ünlü ismin destek verdiği 
kampanyanın bir parçası olmak ister, 
sinema dünyasındaki tekelci baskılara 
karşı “Beyoğlu Sineması kapanmasın, 
bizimle İstiklal Caddesi’nde yaşamaya 
devam etsin” der misiniz? l

https://beyoglusinemasikarti.com/



Küçük Şeylerin Tanrısı 
yayımlandığında dünya diliyle, 
hikâyesiyle, coşkusuyla “büyülü 

gerçekçiliğin” yeni bir temsilcisiyle 
tanışmıştı: Arundati Roy. Yazar, 
bu romanıyla 1997’de en önemli 
edebiyat ödüllerinden olan Booker 
ödülünü kazanmış, kitap iki yıl sonra 
da İlknur Özdemir’in çevirisiyle Can 
Yayınları tarafından okura sunulmuştu. 
Türkiyeli okur da bu tek kitapla 
Roy hayranı olmuş, yazarın ikinci 
romanını beklemeye başlamıştı. Ancak 
dünyayla birlikte Türkiyeli okur da 

yeni roman için tam 20 yıl beklemek 
zorunda kaldı.

Zorunda kaldı diyoruz, çünkü 
ilk romanıyla hem ülkesinde hem 
dünyada eller üzerinde tutulan 
Roy bir tuzağın içine düştüğüne 
inandı. Bu tuzak ülkesinin kendisini 
tıpkı bir dünya güzeli gibi global 
ve serbest pazarın göstergesi 
olarak kullanmasıydı. Roy bu tuzağı 
bozdu, nükleer denemelere itiraz 
etti, vadilerinden sürülmek istenen 
yerlilerin yanında durdu, Hinduların 
katlettiği Müslümanları savundu, 
hukuk dışı uygulamalar nedeniyle bir 
gerillanın idamına karşı çıktı. Bunları 
yapmakla kalmadı, roman yerine bu 
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Beklenen 
roman 

çıktı
Hintli yazar Arundati 

Roy’un uzunca süredir 
beklenen yeni romanı 

yayımlandı. Roy, 
“Mutlak Mutluluk 
Bakanlığı”nda da 

tıpkı “Küçük Şeylerin 
Tanrısı”nda olduğu 

gibi ülkesindeki etnik 
ayrımcılığın ve kastların 

insanların hayatını 
nasıl şekillendirdiğini 

anlatsa da sınırları 
kaldırıyor ve tüm 

insanlığın ıstırabına 
dokunuyor. 

FATMA GÜL
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tanıklıklarını anlattığı ve sorguladığı 
kitaplar yazdı: Hayal Gücünün Sonu, 
Daha Büyük Kamu Yararı, Ve Hayatı 
Tükendi, Kapitalizm: Bir Hayalet 
Hikayesi ve Ne Sevmeliyiz, Çekirgeleri 
Dinlemek.

Daha ilk kitabı Hayal Gücünün 
Sonu’yla iktidarın hışmını üzerine 
çekti Roy, üniversitesindeki 
kürsüsünden oldu, cezaevine 
girdi, ölüm tehditleri aldı, ama 
yılmadı, yazmayı sürdürdü. Sadece 
Hindistan’da yaşanan haksızlıkları 
değil, dünyanın tüm ülkelerinin 
yoksullarının yaşadıklarını ve 
nedenlerini yazdı. Artık Hindu 
milliyetçilerle ve “gözü doymak 
bilmeyen” kapitalistlerle kavga 
halindeydi. “Bir nükleer bombanın 
kafamın içine yerleştirilmesine karşı 
çıkmak Hinduluğa ve vatanseverliğe 
aykırı ise” diye yazdı “o zaman ben 
yokum. İşbu belgeyle, gezici bağımsız 
cumhuriyet ilan ediyorum kendimi.” 

20 YIL SONRA NİHAYET

Okuyanlar hatırlayacaktır, Roy 
“Küçük Şeylerin Tanrısı”nda 
Hindistan’ı küçük sayılabilecek 
bir ailenin ve klanın içinden 
anlatmıştı. Zengin bir Hindu ailenin 
kızı Ammu yanlarında çalışan alt 
kasttan bir işçiye âşık olmuş, bu 
aşk ortaya çıkınca aile dört bir 
yana savrulmuştu. Bu savrulmadan 
Ammu’nun daha önceki evliliğinden 
olan ikiz çocukları Estha ve Rahel 
derin yara almış, iki kardeş ancak 
yıllar sonra yeniden bir araya 
gelebilmişti. Romanda Rahel’in 
durmak bilmeyen sesi, Estha’nın 
derin sessizliğinin de anlatıcısıydı. 

Roy, “Mutlak Mutluluk 
Bakanlığı”nda Hindistan’ın daha 
derinlerine çekiyor gözlerimizi. 
Romanını “avunamayanlara” 
adıyor yazar, girişte de Nazım 
Hikmet’in “Bütün iş Tahir ile Zühre 
olabilmekte yani yürekte” dizelerine 
yer veriyor. Romanın merkezi, bir 

1959’da Hindistan’ın güney eyaletlerinden Kerala’da doğan Roy’un 
annesi Süryani, babası ise Bengalli bir Hindu. Eğitimine annesi Mary 
Roy’un kurduğu özel bir okulda başladı. “Annem sıradışı ve vahşi bir 
kadındı” diyor bir röportajında Arundati Roy “Beni birkaç saniyede 
yalpalayan bir enkaza dönüştürebiliyordu. Annem ve biz kastçı ve 
yetkili, varlıklı, toprak sahibi topluluk tarafından tamamen dışlanmış 
durumdaydık. O öfkesini ağabeyimden ve benden çıkartırdı. Bizler 
durumu anlıyorduk ama bu her şeyi daha da zor hale getiriyordu.”

Daha çocuk yaşta Hinduizm, Hıristiyanlık, İslam gibi büyük dinlerin 
bir arada yaşadığı köyünde asla kabul görmeyeceğine anlayan 
Roy 17 yaşında evini terk etti. Mimarlık eğitimi alsa da mesleğini 
hiç sevmedi. Evlenip bir kamu kuruluşunda çalışmaya başladı, bir 
bursla anıt restorasyonunu öğrenmek için gittiği İtalya’da içindeki 
yazma hevesini keşfetti. Önce film senaryoları kaleme alan Roy, 
çocukluğundan esinlenerek “Küçük Şeylerin Tanrısı”nı yazdı. 
Hatırlatmakta fayda var Roy, ilk romanıyla aldığı Booker ödülünün 
parasını Narmada vadisine baraj yapılmasına karşı çıkanların kurduğu 
Narmada Bachao Andolan’a (Narmada’yı Kurtarma Hareketi) 
bağışladı. 2002’de Lannan Vakfı’nın “sosyal, ekonomik ve çevresel 
adalete olan bağlılığının altını çizen titiz ve güçlü yazımından” 
ötürü verdiği 35 bin dolarlık ödülünü de 50 halk hareketi arasında 
bölüştürdü. Bugün de yayımlanan kitaplarının yayın gelirini bu 
hareketlerle paylaşıyor. l
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yanı kapitalizmin tüm renklerine 
bürünmüş, diğeri mezarlığında 
yoksulları, sisteme dahil olmamayı 
seçenleri ağırlayan Keşmir. Aşk da 
var elbette romanda, bir direnişçi ile 
trans bir kadının aşkı…

Online bir kütüphane işlevi gören 
Goodreads Roy’un yeni romanını şu 
sözlerle tanımlıyor: “Parçalanmış bir 

hikâye nasıl anlatılır? Yavaş yavaş 
hikâyedeki herkese, hayır, hikâyedeki 
her şeye dönüşerek. Hem bir aşk 
hikâyesi hem kışkırtıcı bir roman olan 
Mutlak Mutluluk Bakanlığı, olayları 
bazen fısıldayarak, bazen haykırarak, 
gözyaşları ve kahkahalarla anlatıyor. 
Dünyanın sillesiyle yaralananlar, aşkla 
onarıyorlar kendilerini.” l
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Başkomutan Mustafa Kemal 
Paşa Büyük Taarruz’u Afyon 
Kocatepe’den yönetirken. 
Sahra dürbününün başındaki 
subay generalliğe kadar 
yükselen Şahap Gürler. 
(26 Ağustos 1922)

30 Ağustos sadece, anayurdunu işgalcilerden temizleyenlerin, bu uğurda şehit ve gazi olanların zaferi 
değildir. 30 Ağustos ezilen tüm ulusları ayağa kaldıran, ilham kaynağı olan bir zaferdir. 30 Ağustos 
esaretten özgürlüğe giden son savaştır. Kim ki, işgalcilere karşı mücadele edenlere kin kusuyor, nefret 
ediyor ve karalamaya, küçültmeye çalışıyor; o, senin özgürlüğüne, bağımsızlığına düşmandır.

DEDEME MİNNETTARIM



buraya gömdüklerini gördüm. Üstlerini 
kireçle kapatıyorlardı. Hastalık 
bulaşmasın diye.”

Neresiydi burası? Hangi ülke, hangi 
cephe, hangi hastane? Ailem bu 
soruların hiçbirine yanıt veremedi.

“O hemşire beni hastaneden çıkardı. 
Yaram fazla ağır değildi. Oradan 
uzaklaştım. Diri diri kireç kuyusuna 
atılmaktan korktum valla. Bayağı bir 
uzaklaştıktan sonra bir eve rastladım. 
Ama artık halim kalmamıştı, yığılıp 
kalmışım. O evdeki insanlar beni 
samanlıklarında yatırıp baktılar, her 
gün taze süt içirdiler. İyi ettiler beni. 
Birliğime gidip teslim oldum.”

Gözleri kızarır, göz pınarlarına 
bir damla yaş birikirken, anneme 
“işte böyle kızım” dermiş “Çok kıtlık 
gördük. İlerden baktığımızda, kayaları 
su pınarları görürdük. Hayvanların 
dışkılarındaki buğdayları ayıklardık. 
Çok savaştık kızım, çok… Yıllarca 
oradan oraya gidip savaştık.”

***

Osman Er, 10 yıl süren savaştan 
yaralarıyla birlikte memleketine, 
Isparta’nın Sütçüler kazasına döndü. 
Göğsü çok kabarıktı. Sütçüler ilçeydi 
ama bir köy gibiydi. Artık meydandaki 
kahvehanenin bahçesindeki çınarın 
altına giderken, takım elbise giyiyordu.  
Ceketinin üzerine de askerde 
verilmiş, bir omuzundan çapraz 
şekilde beline inen beratını (Osmanlı 
döneminde, bir göreve getirilen, 
aylık bağlanan, ayrıcalık, nişan ya 
da san verilen kimseler için çıkarılan 
padişah buyruğu) takıyordu. Öyle, 
yağız, sesi gür, bastımı yeri titreten 
bir erkek değildi. Ama olsun, Osman 
çavuşun hem çınar altında etrafına 
toplananlara, hem de bize anlatacağı 
bir hikâyesi vardı; temiz, namuslu bir 
hikâye.

Hep, “Onca yıl savaştık, neler 
gördük, neler geçirdik, ama ben size 
en sonuncusunu anlatayım” diye 
başlardı Osman Çavuş.

“Bazı insanlar, bilinmeyen bir 
cesaret ve akılla doludur. İşte 
o insanlardan biri, bize nasip 
oldu. Hem de o, düşmanın 
bilmediği ender ruhlardan 
birine sahipti. O hep ayakta 
kaldı, bu vatan toprakları ve 
üzerinde yaşayan insanları 
için.”

Etrafına göz gezdirir, çayını 
yudumlarken, “şimdi…”der ve 
devam ederdi:

“Afyon’un kuzeyi ve 
batısı düşman çizmesiyle 
ezilirken, doğu tarafında 
dağların ardında bölük 
bölük namaza durduk. 
Emir bir gün önce cepheye 
gelmişti. Her iş gizliydi. 
İmamın tekbir sesinden 
başka ses duyulmuyordu. 
Duaları içimizden ediyorduk. 
Çünkü birkaç saat sonra 
olacaklar, hem Yunan, hem 
de onları buraya iten İngilizler 
tarafından öğrenildiğinde, 
iş işten çoktaaaann geçmiş 
olacaktı.” ➦
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Annem zaman zaman, kâh 
kucağında, kâh elimden tutarak 
bir yere götürürdü. Ahşap, iki 

katlı bir evin üst katına çıkardık. Hasta 
bir adamın yatağının başucunda 
saatlerce zaman geçirirdik. Sesini 
bile hatırlamıyorum o hasta adamın. 
Sonra gitmez olduk. Ölmüş, ama ne 
bir cenaze, ne de annemin ağladığını 
hatırlıyorum. Ama nedense o ev ve 
yatağında hiç doğrulmadan yatan 
hasta adam hep gözümün önünde. 
“Altın topum” diye başımı okşadığı 
da… Acaba sonraki yıllarda konusu hep 
geçtiğinden, yaptığım bir hayalleme 
mi, onu da bilemiyorum.

O, yatağında hiç doğrulmadan 
yattığını hatırladığım kişi, annemin 
babası, Osman dedemdi… Dış 
dünyayla ilişkisi, Karagümrük’teki 
evinin camından giren aydınlık 
ve karanlıktı. Dışarı çıkamazdı,   
ayaklarında birden fazla 
şarapnel yarası vardı. 
Yürüyemiyordu. Yıllarca 
o yaralarla nasıl yaşamını 
sürdürdü, anlayamadım. 
Kolundan girip çıkmış, 
karnından girmiş, ama 
çıkmamış mermi yaraları 
olduğunu annem anlatırdı. 

“Yaralı yatıyordum… 
Cephede salgın hastalık vardı 
(kolera). Askeri kırıp geçirmesin 
diye, sıkı tutuyorlardı. 
Doktorların, sağımda 
solumda yatan hastaların 
ayakuçlarındaki tabelalarına 
bakıp ters çevirdiklerini 
gördüm. Onlar gittikten sonra 
hemşireye, ‘ne yapıyorlar 
doktorlar öyle’ dedim. ‘onlar, 
ölecek olanlar’ deyince 
korktum. Bir altın yüzüğüm 
vardı. Hemşireye ertesi gün, 
beni kaçır buradan dedim. 
Ayağa kalktığımda camdan, 
hastanenin bahçesine kireç 
kuyusu kazıldığını, ölenleri 

TAYFUN GÖNÜLLÜ

Osman Çavuş da Büyük Taarruz’a katılmış, 
yüzlerce arkadaşından sadece o ve iki 
kişi geri dönebilmişti. Osman Çavuş, 
Cumhuriyet’ten sonra Er soyadını almıştı.
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➥ Sonra tekrar durur, kim merakla 
dinliyor diye etrafı süzerdi: “Siz 
düşman çizmesini görmediniz. Kadına 
kıza ettiğini. Tutsak olmuştu herkes, 
tutsak. Bayrak inmiş, namaza bile 
korkarak gider olmuşlardı.”

Söylediklerinin ağırlığı altında 
susardı yine, yutkunur öyle devam 
ederdi:

“Tutsaklıktan bağımsızlığa giden 
yol hiç kolay olmadı. Bir yıl önce 
Sakarya’da oluk gibi kan aktı. Genç 
yaşlı zabitlerin birçoğu arka arkaya 
düştü. Askerin gözü kararmış, bir 
tepeyi ele geçirmek için düşmanın 
üstüne atlıyordu. O savaşı güç bela 
kazandık da, Afyon’a geldik.

…Sakarya’dan sonra komutanlar, 
bir yılda orduyu yeniden kurdu, 
hazırladı. Yeniler geliyordu, hep eğitim 
yapılıyordu. Komutanlar orduyu büyük 
bir gizlilik içinde savaşa hazırlıyordu. 
Okuma yazmamız yoktu ama geceleri 
komutanlar anlatırdı, işgal altındaki 
İstanbul’da padişah Vahdettin 
İngilizlerle anlaşma yapma peşinde 
derlerdi...”

Osman Çavuş, Payitahtın 
emperyalistlerle bir olup, Anadolu 
ihtilalini boğmaya çalıştığını bu kadar 

bilebiliyordu. Oysa halk varını yoğunu 
ordusuna aktarıyordu, padişahın ve 
saltanatın etkisi kırılmış, Türk halkı saf 
değiştirmişti. 

TAARRUZ PLANI

O gün hızla yaklaşıyordu. Gazi 
Mustafa Kemal Paşa 6 Ağustos 1922’de 
Ankara’da Bakanlar Kurulu’nu topladı.  
Gazi, üyelere saldırı tarihini sormama 
kaydıyla, hükümet onayladığında 
ordunun taarruza hazır olduğunu 
açıkladı. Kurul üyeleri şaşırmıştı. Karar 
onaylandı, bilgi, taarruz günü Meclis’e 
bildirilecekti. Ordu hazırdı. Taarruz 
planı da artık netleşmişti. Kuzeyde 
oyalama yapılırken, Afyon güneyinde 
Yunan cephesini yarma harekâtı 
gerçekleştirilecekti. Komutanlar, 
Afyon’un güneyine yüz bin asker 
yığmayı düşünüyordu. Yürüyüş çok 
gizli olmalıydı. Çünkü saldırı bir baskın 
şeklinde olacaktı. Yunanlıların Sakarya 
savaşında yapamadığını, bu kez Türk 
ordusu gerçekleştirecekti. Onun için 
olağan üstü önlemler alınıyordu. 
Birlikler geceleri ışık kullanmadan 
yürüyor, hava aydınlanınca kamufle 
oluyordu. 

“Emir geldi” diye sürdürdü 
Osman Çavuş, “Ses çıkmasın diye 
kağnı kollarının tekerlekleri bile 
bezlerle sarılıydı. Huysuz atların 
ağızları bağlanıyordu. Geçilen yollar 
Yunan uçaklarının fark etmemesi 
için çalılarla örtülüyordu. Uçaklar 
fotoğraf çekerlermiş. Yürüyüş kolları 
üzerindeki Türk köylerini Yunan 
saldırısı bekleniyor, diye geriye 
gönderiyorduk.”

“Ama biz emir kuluyduk, bir şey 
bilmiyorduk” diye dudaklarını büktü 
Osman Çavuş:

“Ağustosun 14’üydü, yeni emirler 
geldi. Koca koca tümenler ayaklandı, 
yürüyüşe geçti. Telsizciler bile 
konuşmuyordu. Yunan hücum 
edecekmiş, yer değiştiriyoruz diyenler 
vardı. Bilemem artık. Çavuş olmuşum 
ben, paşaların yakınlarına kadar 
giderdim. Afyon’un Orduevi’nde 
Yunan’ın eğlence yaptığını duydum. 
Mustafa Kemal Paşa da Afyon’a 
geldi dediler. Aşağıdaki Şuhut’taymış 
dediler. Paşalar hep hesap kitap 
yapıyorlardı. 

Sonunda İsmet Paşa’dan genel 
taarruz emri geldi. İçimden bir şey 
koptu.”

Dağılan ve İzmir’e doğru çekilen Yunan 
birliklerini Türk süvari birliği takip ediyor.



Sayı: 15 Tarih: 25 Ağustos-25 Eylül 2017

Dinleyenlerden biri “korktun mu 
Osman” diye sorarken, sesi alaycıydı.

Osman Çavuş döndü ve oralı 
olmadı, “Çınar altında konuşması 
kolay, masal gibi geliyor şimdi. Eh 
orda korksan da korkmasan da ne 
fayda” dedi.   

“Hava bir garipti, yazın sıcağı, ama 
gece ayaz. İnsan ürperiyor. Birden 
bir top patladı. Birbirimize bakıp 
‘Bismilllah ne oldu der demez’ aman 
aman bir gümbürtü başladı. Yer gök 
yarılıyor. Meğer birinci ordu komutanı 
Nurettin Paşa emri vermiş. Saat 
sabahın beş buçuğu. Topçular yakıyor 
ortalığı. Yarım saat kadar sürdü 
sürmedi ya, tüfeklerimize sarılmış 
öyle bekliyoruz. Birden zabitler öne 
geçip ‘hücum’ diye bağırdılar. Ateş 
etmek yoktu. Asker ayağa kalkmış 
‘Allah Allah’diye koşuyordu. Yunanın 
siperlerine atladık.”  

BAŞKOMUTAN CEPHEDEYMİŞ

Heyecanlanmıştı Osman Çavuş, 
dinleyenler birbirine yaklaştı. Sanki 
birine kurşun, süngü değecekmiş gibi 
küçülüyorlardı. 

“Asker siperleri zapt ediyordu. 
Yunan şaşkındı, başı kesilmiş tavuk 
gibi nereye savrulacağını bilmiyordu. 
Meğer bizim süvariler, adamların 
arkasına geçip çevirmişler. Adamların 
ödleri kopmuş. Hemen Afyon’u 
alıverdik. Ertesi gün duyduk ki, 
Başkomutan cephedeymiş, kendisi 
topçulara emir veriyormuş, öyle 
duyduk biz.”

Hem Osman Çavuş, hem 
yanındakiler rahatlamıştı.

“Çok esir alıyorduk. Her yer esirdi. 
Başkomutanları bile. Tirikopis diye bir 
komutanmış. Eh Afyon’u ve çevresini 
aldık ya işimiz bitti diye düşünürken, 
birden yeni bir emir gelmez mi?”

“Gene ne emri geldi Osman 
Çavuş?”

“Ne emri gelecek, sen çınarın 
altında rahat oturuyon ya, nasıl 
oturuyon?”

“Nasıl?”

 “Başkomutanın verdiği, ‘Ordular ilk 
hedefiniz Akdeniz’ emriyle, duymadın 
mı sen onu?” 

26 Ağustos’ta başlayan ve 15 gün 
içinde 400 kilometrelik mesafeyi 
savaşa savaşa kat eden Meclis’in 
ordusu, 9 Eylül’de İzmir’e bayrağını 
çekiyordu. 

Emperyalistler için bundan kötüsü 
olamazdı. Çünkü zafer, ezilen tüm 
Müslüman ulusları ayağa kaldırmıştı. 
Sömürgeci zihniyetleri, en azından 
şimdilik bu topraklarda parçalanmış 
ve karşılarına yine Çanakkale’den çok 
iyi tanıdıkları Gazi Mustafa Kemal Paşa 
çıkmıştı. 

“Eeee unutmamak lazım. Bak, 

Afyon’a da, İzmir’e de, Eskişehir’e 
de bizim diyoruz. Daha dün vah vah 
n’olcak halimiz diyordunuz.”

Osman Çavuş nam olsun diye 
anlatmıyordu yaşadıklarını. 
Unutulmasın istiyordu, tarih 
sayfalarına karışıp kalmasın. Bu 
yaşanılanlar sayesinde esaretin 
bitip bayramın gediğini hiç aklından 
çıkarmasın. Bir daha kimse esaretin 
içinde bulmasın kendini, bulursa da o 
günleri hatırlayıp silkinsin, yaşadıkları 
gelecek kuşaklara cesaret versin. 

Osman Çavuş bir karışıklık sayesinde 
gazilik unvanını alamamış. Olsun, o 
benim dedem. O’na ve arkadaşlarına 
minnettarım. l

Piyade birlikleri hücum için siperde bekliyor...
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Farkında değiliz, ama hep bir 
tedirginlik içinde yaşıyoruz. 

Çünkü dünyanın üçte biri 
savaşıyor, üçüncü büyük 

savaşın sinyalleri veriliyor. 
Oysa İkinci Dünya Savaşı’nda 

65 milyon kişinin öldüğü 
belleğimizden silinmedi 
henüz. Bu yüzden barış 

demeye, barışı istemeye her 
zamankinden daha 

fazla ihtiyacımız var.

BUGÜN 
VE DAİMA 
BARIŞ
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Ne yazık ki bu Dünya Barış Günü’nü 
de, öncekiler gibi dört yanımız 

savaşlarla çevriliyken kutlayacağız. 
Önce “Barış”ı kutlamak için neden 
1 Eylül’ün seçildiğini anımsayalım: 
Nazi Almanya’sı İkinci Dünya 
Savaşı’nı başlatan Polonya işgalini 1 
Eylül 1939’da başlatmıştı. Birleşmiş 
Milletler de yaklaşık 65 milyon insanın 
yaşamını yitirdiği, uygarlık tarihinin bu 
en kanlı savaşının unutulmaması için 
bugünün “Dünya Barış Günü” olarak 
kutlanmasını kararlaştırmış, üye 
ülkeler de bu karara uymuştu. 

Peki, 1 Eylül’lerde savaşları ve 
kayıpları hatırlayıp “Barış”a her 
zamankinden daha fazla vurgu 
yapmak ne kadar etkili oldu? 
Belleğimizi şöyle bir yokladığımızda, 
tarih sayfalarını karıştırdığımızda 
karşımıza çıkanlar ne yazık ki içimizi 
pek serinletmiyor. Bir kere, “sıcak” 
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 
başlayan ve kırk yıldan fazla süren 
Soğuk Savaş döneminde iki süper 
gücün SSCB (Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği) ile ABD’nin arka 
bahçesindeki ülkeler iç savaşlarla 
boğuştu, darbelerle de Şili ve 
Türkiye’de olduğu gibi ölümcül yaralar 
aldı. Ayrıca iki ülke arasında 1962’de 
nükleer füzeler nedeniyle yaşanan 
Küba Krizi dünyayı üçüncü bir savaşın 
eşiğine getirdi. 

Arada yaşanan savaşlar yazmakla 
bitmez: Yunanistan İç Savaşı, 
Arap-İsrail Savaşı, Türkiye’nin de 
asker gönderdiği Kore Savaşı, Küba 
Devrimi, Cezayir’in Bağımsızlık Savaşı, 

Vietnam Savaşı, SSCB-Afganistan 
Savaşı, İran-Irak Savaşı, Arjantin’le 
İngiltere arasında yaşanan Falkland 
Savaşı, Körfez Savaşı, Hırvatistan 
Savaşı, Bosna Savaşı, Kosova 
Savaşı… Çoğu soykırımla sonuçlanan, 
cephelerde değil şehirlerde yaşanan 
bu savaşlarda da milyonlarca 
insan yaşamından ya da yerinden 
yurdundan oldu.

BÜYÜKLER SAVAŞIYOR, 
ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Gelelim ABD lideri Trump ile Rusya 
lideri Putin’in Suriye’yi gerekçe 
göstererek sinyallerini verdiği, 
Kuzey Kore lideri Kim Jong’un sivri 
ve sert çıkışlarla beslediği üçüncü 
dünya savaşı tehlikesinin eşiğindeki 
bugüne… Bugün 66’dan fazla ülkede 
savaş yaşanıyor. Birbirleriyle savaşan 
grupların sayısı ise yaklaşık 700. En 
kanlı kıta Afrika. Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nden Mozambik’e, 
Somali’den Sudan’a 28 Afrika 
ülkesinde çatışmalar durmak bilmiyor. 
Afrika’yı Asya izliyor, 16 Asya ülkesinde 
155 farklı grup savaşıyor. Altı yıldır 
savaşı yaşayan Suriye’de ise bugüne 
kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 500 
bini geçti, 12 milyondan fazla kişi 
de mülteci olarak başta Türkiye’ye, 
dünyaya dağıldı. Ortadoğu her 
zamankinden daha şiddetle savaşın, iç 
çatışmaların altında eziliyor.

Ya, savaşa tanık olmasa da, 
kendisinden önceki kuşaklardan 
aldığı mirasla savaşın korkusunu 
hep üzerinde taşıyan çocuklar… 
Ya hâlâ savaşın ortasında olanlar? 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 

Fonu (UNİCEF) raporlarına göre 
dünyadaki çocukların dörtte biri 
savaş, kriz ve doğal afetlerin etkisi 
altında. Üçte biri, yani 394 milyona 
yakın çocuk Afrika’da acil destek 
ihtiyacıyla yaşıyor. Yüzde 12’si ise 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde 
savaş ve çatışma ortamında hayatta 
kalmaya çalışıyor. Savaş ve çatışmalar 
nedeniyle ülkesinden ayrılmak 
zorunda kalan çocukların sayısı ise 
50 milyonu buluyor. Suriye’de her yıl 
sayıları ikiye katlanan çocuk kuşatma 
altında soluk alıp veriyor.

Nijerya’da bir milyonu çocuk 
olmak üzere yaklaşık iki milyon insan 
yerinden edildi, Afganistan’da ilkokul 
çağındaki çocukların yarısı, Güney 
Sudan’da yüzde 59’u okula gidemiyor, 
Yemen’de on milyon çocuk korku 
içinde sıranın ne zaman kendilerine 
geleceğini bekliyor.

Bu karanlık tabloyu daha da 
genişletebiliriz, Çeçenistan’ı, 
Ukrayna’yı, hatta çocukları “taşıyıcı” 
olarak kullanan uyuşturucu 
mafyasıyla başı dertte olan ABD’yi 
ekleyebiliriz. Savaşların gölgesinde 
olup bitenleri hatırlatıp palazlanan 
insan ticaretini, Bosna Savaşı’nda 
tecavüz sonucu doğan çocukların 
porno filmlerde oynatıldığını 
söyleyebiliriz.   

İşte bu yüzden, bugün her 
zamankinden daha fazla barışı 
savunmaya, yüksek sesle “BARIŞ” 
diye haykırmaya ihtiyacımız var, 
kendimiz için değilse de çocuklarımız 
için buna mecburuz. Onlar bizden 
“iyi, başarılı, zengin” bir gelecek değil, 
soluk alıp verebildikleri bir dünya 
bekliyor. l

NEVİN ŞENAT

Biz ve bizimle birlikte sadece 
Kıbrıs’taki Türklerin 1 Eylül’ü 

kutladığını biliyor musunuz? Çünkü 
BM aldığı bir kararla Dünya Barış 
Günü’nün tarihini 21 Eylül olarak 
değiştirdi. Bu tarihin seçilme nedeni 
ise Genel Kurul oturumlarına göre 

bir takvim belirlemesi. 21 Eylül 
artık “Savaşsız bir gün” olarak 
tanımlanıyor ve sadece bir gün de 
olsa savaş ve çatışma bölgelerinde 
ateşkes ilan edilmesi bekleniyor. Bu 
da kalıcı barışın mümkün olduğu 
anlamında yorumlanıyor. l

1 EYLÜL MÜ 
21 EYLÜL MÜ?



İstanbul, 6 Eylül 1955 sabahına bir gazete haberiyle uyandı, Atatürk’ün Selanik’teki evi 
bombalanmıştı. Öfkeli kalabalıklar gayrimüslimlere saldırdı. 11 kişi yaşamını yitirdi, binlerce 

ev ve işyeri yerle bir edildi, yağmalandı. Yıllar sonra Türkiye tarihinin en karanlık bu iki 
sayfasını, 6-7 Eylül’ü “derin devlet” sahiplendi.
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Bonjur Alaton İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde asistandı. 
O gün de her günkü gibi 

Gümüşsuyu’ndaki okulundan çıkıp 
Taksim’e doğru yürüdü. Meydana 
vardığında bir uğultu duydu. 
Sağına soluna baktı, ne olduğunu 
anlayamadı. Biraz sonra ellerinde 
sopalarla kalabalık bir grup bağrış 
çağrış İstiklal Caddesi’nin başında 
belirdi. Dükkânların tabelalarına 
bakıyor, sonra ya vitrinleri kırıyor, 
eşyaları dışarı çıkarıp üzerinde 
tepiniyor ya da bir başka dükkâna 
doğru ilerliyorlardı. Bonjur Alaton 
kalabalığın öfkesinden tedirgin oldu, 
en yakın apartmanın girişine sığındı. 
Kırılan camların, sopaların indiği 
bedenlerin sesi hâlâ kulaklarına 
vuruyordu. 

Kalabalık uzaklaşınca tramvay 
durağına gitti, ama tramvay 
çalışmıyordu. Şişli yönüne doğru 
yürümeye başladı. Adımları 
tedirginliğinin daha da arttığını ele 
veriyordu. Sonunda Şişli, Afitap 
sokaktaki evine varabildi. O ev, 
1942’de Varlık Vergisi sırasında vergi 
borcu nedeniyle evde yanan sobanın 
soğutularak sökülüp götürülmesine, 
babanın Aşkale’ye çalışma kampına 
gönderilmesine, bir yıl sonra 
bembeyaz saçlarla döndüğünde 
çocuklarının onu tanıyamamasına 
tanıktı. Bonjur Alaton bir koltuğa 
çöktü, başını ellerinin arasına aldı. 
Yüzü her saniye acıdan daha da 
kasılarak düşündü, düşündü… 

Düşüncelerinin kendisini taşıdığı yeri 
ailesine bildirirken oldukça öfkeli, 
ama bir o kadar kararlıydı: Benim 
bu ülkede hesabım bitti, gidiyorum. 
Bonjur ailesinin ısrarlarına rağmen 
kararından vazgeçmedi, İstanbul’da 
kalan yakınlarına kızgın İsveç’e gitti.

Bonjur Alaton, sanayici İshak 
Alaton’un kardeşiydi. İki kardeş 
İshak Alaton’un ölümüne kadar 25 
yıl hiç görüşmedi. Bonjur Alaton’u 
ailesinden ve Türkiye’den uzaklaştıran 
tarih ise 6 Eylül 1955’ti.  O gün ve 
bir sonraki gün Türkiye’nin utanç 
sayfalarından ikisiydi ve aradan geçen 
62 yıla rağmen hiç silinmedi.

Türkiye’yi 6-7 Eylül’e taşıyan gerilim 
nedeni Kıbrıs’tı. Kurtuluş Savaşı’nda 
karşı karşıya gelen iki ülkenin askerleri 
çok kan dökmüş, çok can yakmıştı, 
ama Cumhuriyet kurulunca iki taraf 

da yaşanılanları savaşın koşullarına 
bağlayıp dostluk kurmayı yeğlemişti. 
Türkiye İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Yunanistan’a gıda yardımı yapmış, 
Yunanistan Kralı da minnetini 
göstermek için 1952’de Türkiye’yi 
ziyaret etmişti. 

Ama sadece iki yıl sonra gömülen 
savaş baltaları yeniden çıktı, 
Yunanistan Birleşmiş Milletler’e 
başvurarak Kıbrıs’a “kendi kaderini 
tayin hakkı”nın tanınmasını istedi. 
BM bu isteği reddetti. Bu, bir süredir 
örgütlenen EOKA’yı (Kıbrıslıların 
Milli Mücadele Örgütü-Ethniki 
Organosis Kprion Agoniston) çileden 
çıkardı, Kıbrıs’ta yaşayan Türklere 
saldırılar başladı. Gerilim iki ülkenin 
gazetelerinin yaptığı yayınlarla doruğa 
çıktı. Gazeteler özellikle Fener Rum 
Patrikhanesi’ni ve Patrik Athinagoras’ı 
Kıbrıs’ta olup bitene sessiz kaldığı 
gerekçesiyle hedef gösteriyordu. 
Dönemin Başbakanı Adnan Menderes 
sert açıklamaları, İstanbul Türk Talebe 
Birliği de bütün Rumların Türkiye’den 
gönderilip mallarına el konulması 
talepleriyle Türkiye kamuoyundaki 
öfkeyi biledi. İki tarafın dış işleri 
bakanları garantör ülke İngiltere’de 
bir araya geldi, sorunun çözümü 
tartışılmaya başlandı.

ATATÜRK’ÜN EVİ BOMBALANDI!

Görüşmeler sürüyordu ki, 6 Eylül 
günü, o güne kadar tirajı sadece 30 
bin olan, Mithat Perin’e ait İstanbul 
Ekspres “Atatürk’ün Selanik’teki evi 
bombalandı” manşetiyle yayımlandı. 
Haberi yazan Gökşin Sipahioğlu’ydu 

ELİF SU

Bonjur Alaton Türkiye’yi terk 
etmeden önce yeğeniyle son 

kez Taksim’de.

Zamanın unutturamadığı utanç 

6-7 EYLÜL

➦



➥ ve gazete o gün 300 bin basılmış ve 
neredeyse her sokak başında satışa 
sunulmuştu. İstanbul Radyosu 13.00 
ajansında haberi yineleyince tetikte 
bekleyen, sonraki yıllarda anlaşılacağı 
üzere “bekletilen” binlerce kişi sokağa 
döküldü. Rotalarında gayrimüslimlere 
ait evler ve işyerleri vardı. 

Kimisinin elinde listeler olan 
saldırganlar “Makarios’a ölüm”, “Kıbrıs 
Türktür” sloganlarıyla Beyoğlu’nda, 
Kurtuluş’ta, Bakırköy’de, Büyükada’da, 
Moda’da, Kuzguncuk’ta, Yeşilköy’de, 
yani gayrimüslimlerin yoğun yaşadığı 
semtlerde buldukları bütün ev ve 
iş yerlerini yakıp yıktı, yağmaladı. 
İstiklal Caddesi birkaç saat içinde 
neredeyse elli santimi bulan kumaş 
topları, mutfak eşyaları, hatta ithal 
buzdolaplarıyla yürünmez hale 
gelmişti. İddialara bakılırsa bazı 
gayrimüslimler Müslüman komşuları 
tarafından bir gün önce “yarın sokağa 
çıkmayın, kendinizi koruyun” diye 
uyarılmıştı, ama hiç kimsenin böyle bir 
saldırıyı ummadığı ortadaydı. 

Kimi Müslüman esnaf 
gayrimüslimlere ait dükkânları 
işaret ederken kimi “Orası bir 
Müslüman’a ait dokunmayın” 
diye komşusunu kolluyor, bazıları 
da komşularını evlerine alıp 
saklıyordu. Bütün dükkânlara ve 
evlere bayraklar asılmıştı. İstiklal 
Caddesi’ndeki kumaşçı Necmi Rıza 
bayrak bulamamış, vitrinine büst 
koymuştu. Kalabalığın Atatürk’ün 
sanıp dokunmadığı vitrindeki büst 
Beethoven’a aitti!

GALİBA DOZU KAÇIRDIK

Olaylar çığırından çıkmıştı. Birkaç 
gündür İstanbul’da olup da Ankara’ya 
doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar ile Başbakan Adnan Menderes 
geri dönmüş, sıkıyönetim ilan edilmesi 
kararını almıştı. İçişleri Bakanı Namık 
Gedik ise hâlâ “Bu milli bir kıyamet 
değil, milli bir isyan, gençliğin milli 
kıyamı” demeyi sürdürüyordu. 7 
Eylül’de Bayar ve Menderes olup 

biteni yakından görmek için İstiklal 
Caddesi’ne gittiler. İddiaya bakılırsa 
Bayar vahşet karşısında kendini 
tutamayıp yanında yürüyen Gedik’e 
“Galiba” demişti yakında olanların 
duyabileceği bir ses tonuyla “Galiba 
dozu kaçırdık”. 

Sıkıyönetim kararı gece yarısı 
yürürlüğe girdiğinde ortaya çıkan 
tablo vahimdi. Üstelik sıkıyönetime 
rağmen ertesi gün de saldırılar 
sürecek, sadece İstanbul’da 
değil, İzmir, İskenderun gibi 
gayrimüslimlerin yaşadığı kentlerde 
zamanın üzerini örtemeyeceği 
kıyımlar yaşanacaktı. İzmir’de o sırada 
açık olan fuarda Yunan pavyonu ateşe 
verilecek, gayrimüslimler dövülüp 
yerlerde sürüklenecekti.

İki günde Yunanistan basınının 
verdiği rakama göre 15 kişi yaşamını 
yitirmişti. Türkiye basınına göre ise 
bu rakam 11’di. Resmi rakamlar 30, 
gayri resmi rakamlar ise 300 kişinin 
yaralandığını söylüyordu. Balıklı Rum 
Hastanesi’nde 60 kadın tecavüz 

Öfkeleri bile isteye bilenmiş kalabalık yıkmaya ve öldürmeye hazırdı. (Fotoğraflar: Cumhuriyet Gazetesi Arşivi)
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nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Yedi 
bine yakın bina tahrip olmuştu ve en 
çok zarar gören adres Beyoğlu’ydu. 

İktidarın bu iki günü uluslararası 
kamuoyunun gözünden kaçırması 
imkânsızdı. Çünkü o gün İstanbul’da 
birkaç uluslararası kongre vardı 
ve katılımcılar yaşananlara tanık 
olmuştu. Menderes 8 Eylül’de 
gayrimüslimlerden özür dilerken 
zararlarının da tazmin edileceğini 
açıkladı. Hükümet suçluyu 
işaret etmekte hiç gecikmedi: 
Gayrimüslimlere saldıranlar 
komünistlerdi! Kemal Tahir, Hasan 
İzzettin Dinamo, Aziz Nesin, Nihat 
Sargın, Asım Bezirci… 19 entelektüel 
tutuklanıp cezaevine konuldu, ancak 
aranan delil bir türlü bulunamadığı 
için, yani olmadığı için iki ay sonra 
salıverildiler. Yaklaşık altı bin kişinin 
yargılandığı dava bir yıl sonra 

Vasil Uzunoğlu 1925’te Göztepe’de 
doğmuş, Robert Kolej’de 

okumuş, sonra da Amerika’daki bir 
üniversiteden elektronik mühendisi 
olarak mezun olmuştu. Amerika’da 
değil Türkiye’de çalışmayı yeğlemişti, 
ama herhangi bir şirkette, bir yönetici 
olarak değil. 

Bu kadar iyi bir eğitimden sonra 
yeni bir şeylere imza atmak hayali 
içindeydi. Yolu emekli bir Türk 
subayıyla kesişti, bir radyo fabrikası 
kurmak üzere ortak oldu. Tasarımları 
kendisine ait olan radyoların müşterisi 
genellikle Anadolu şehirleriydi. 

Ancak 6-7 Eylül’de gayrimüslimlere 
ait bütün işyerleri gibi Vasil 
Uzunoğlu’nun fabrikası da yerle 
bir edildi. Uzunoğlu da tıpkı 
Bonjur Alarko gibi Türkiye’yi terk 
etti. Yaşamının kalanını ABD’de 
sürdürdü ve transistörlerin elektronik 
sanayisinde kullanılmasına yönelik 
iki kitap yazdı. Yaşamının son on yılını 
Atina’da geçirdi ve 2012’de öldü. l

VASİL UZUNOĞLU

Önce vitrinler kırıldı, sonra dükkanda ne varsa yağmalandı.

sonuçlandı, 228 kişi çeşitli cezalara 
çarptırıldı.

Peki, Atatürk’ün evi gerçekten 
bombalandı mı? Evet, bombalanmıştı 
ve sadece bir camı kırılmıştı. 
Bombalayan kişiler ise Gümülcineli 
hukuk öğrencisi Oktay Engin ile 
Türkiye elçiliği çalışanı Hasan Uçar’dı. 
Engin Selanik’te ve Türkiye’de yaklaşık 
dört yıl hapis yattı. 27 Mayıs’tan sonra 
da hapis yatan ve yargılanan Engin 
daha sonra çeşitli illerde emniyet 
müdürlüğü ve valilikle görevlendirildi. 
Yıllar sonra kendisiyle yapılan 
röportajda suçunu kabullenmedi. 
Ancak onun yerine açıklama 1991’de 
Özel Harp Daire Başkanı Orgeneral 
Sabri Yirmibeşoğlu’ndan geldi: 
“Muhteşem bir örgütlenmeydi, 
amacına ulaştı.”

6-7 Eylül olayları sonraki yıllarda 
da çok tartışıldı. Kimine göre 

saldırganların öfkesini kabartan 
Kıbrıs olaylarından çok 1915’e ve 
Varlık Vergisi’ne rağmen İstanbul’un 
ekonomisini hala gayrimüslimlerin 
elinde tutmasıydı. Liberal ekonomi 
vaatleriyle iktidara gelen ancak yanlış 
politikalar sonucu döviz sıkıntısı ve 
enflasyonlar boğuşan Menderes 
hükümeti de 6-7 Eylül’ü ekonomiyi 
millileştirmenin bir yolu olarak 
kullanmıştı. 

Daha olaylar sıcakken yaşananlar 
dünya basınında oldukça sert 
bir şekilde aktarılmıştı, ama en 
üzücü olan Yunanistan’ın Vradini 
gazetesinde yazılanlardı. 

“… Zaman geçer fakat insanlar 
değişmez.” diyordu gazetenin 
bir yazarı “Büyük Kemal köylü 
vatandaşlarını medeni insanlar haline 
sokmak istedi, fakat bunda muvaffak 
olamadı…” l



Sağlıklı ve mutlu bir gelecek, 
verimli bir okul dönemi 
geçirmekle mümkün. 

Çocuklara okul öncesi yapılan 
taramalar, yetişkin dönemde de 
karşılaşabilecekleri sorunların 
önüne geçmede oldukça belirleyici 

rol oynuyor. Okulların açılmasına 
sayılı günler kala, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Oya Duran 
yapılması gereken sağlık kontrollerini 
nedenleri ile birlikte anlatıyor.

Okula yeni başlayan çocukların 
psikolojik destek alması gerekli mi? 

Çocuklar önce ailede 
sosyalleşmeye başlıyor, bu süreç 
okulda devam ediyor. Okul, 

karşılaşılan ilk ve süreklilik içeren 
sosyal ortam. Bu ortama ilk adımdan 
önce kimi çocuk heyecanlı, kimi 
çocuk ise korkulu bir bekleyiş yaşıyor. 
Çocukların, üzerinde aşırı ilginin 
bulunduğu evden çıkarak kendisi 
gibi onlarca arkadaşının bulunduğu 
ortama alışması biraz zaman alabilir. 
Onlar için okul ortamına girmek 
eve ait tüm özellikleri kaybetmek 

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E74 Sayı: 15 Tarih: 25 Ağustos-25 Eylül 2017

Okulların açılmasına günler kaldı. Bir milyonun üzerinde çocuk bu yıl ilk kez okulla tanışacak. 
Veliler de en az çocukları kadar heyecanlı ve gergin. Bu gerginliği çocuklarının okula uyum sağlayıp 

sağlayamayacağı, iyi bir eğitim alıp alamayacağı kadar kalabalık sınıflarda bir hastalığın pusuda 
bekliyor olabileceği ihtimali de yaratıyor. Peki, bu ihtimale karşı hazırlıklı olmak mümkün mü?

Dişler, gözler ve aşılar da 
okula hazır mı?
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anlamı da taşır. Diğer yandan evde 
sahip olmadığı sosyal özellikleri 
edinmenin yolu açılır ve çocuk için 
duygusal olarak gel git içeren bir 
dönem başlar. Ebeveynlerin bu 
zorlu süreçte çocuğa destek olması 
tabii ki çok önemli. 

Bu dönemde yaşanan 
olumsuzluklar karşısında velilere 
düşen görevler nelerdir?    

Okula başlama sürecinde uyum 
problemi yaşayan çocukların aileleri 
çocuğun öğretmeniyle tam bir 
işbirliği içerisinde olmalı. Okulda 
yalnız kalmak istemeyen çocuğun 
yanında ebeveyni öğretmenin de 
onayını alarak birkaç saat kalabilir. 
Okula devam etmek istemeyen 
çocuğa ailenin tavrı net olmalı ve 
taviz verilmemeli. Okula başlayan 
çocuğa okulda elde edeceği 
şeyler bir artı olarak anlatılmalı ve 
evdeki haklarından hiçbir kayba 
uğramayacağı belirtilmeli. Özellikle 
kardeş sahibi çocuklar bu kaygıyı 
yaşayabilir. Çocuğun okul ile ilgili 
uyum sürecinin 3-4 haftadan uzun 
sürmesi durumunda profesyonel 
birinden yardım almak gereklidir.

Ebeveynler çocuklarını okul ve 
okumakla ilgili de bilgilendirmeli 
mi? 

Çocuk için okul farklı bir yer 
olduğundan okul başlamadan 
çocuğun gideceği okulu çocukla 
beraber gezerek ona okulun fiziki 
ortamını tanıtmak gerekir. ➦ 

Özellikle havalandırması iyi 
olmayan kalabalık yerlerde 

bu problem çok daha fazla yaşanır. 
Okul temizliğinde kullanılan temizlik 
malzemelerinin kokuları alerjik 
reaksiyonları tetikleyebilir. Okulun 

temiz ve havalandırılmasının iyi 
olması bir nebze olsun hastalığın 
tetiklenme riskini azaltabilir. Bu 
durumlarda çocuğun düzenli 
kullandığı alerji ilaçları kesinlikle 
ihmal edilmemeli. l

KBB açısından özellikle geniz eti 
olan çocuklarda okul başarısı 

ile ilgili sıkıntı görülebilir. Geniz 
eti büyük olan çocuklarda nefes 
almadaki konfor bozulduğu 
nedeniyle uyku yeterince sağlıklı 
olmayacaktır. Rahat nefes 

alamayan bir çocuk uykusuz bir 
gece sonrası okulda ne kadar 
aktif ve başarılı olabilir? Bu gibi 
problemleri olan çocukların 
okul öncesi KBB açısından 
değerlendirilmesi öğrenciyi 
rahatlatır. l

Öğrenme güçlüğü çekmemesi için sağlıklı bir uykuya 
ihtiyacı olan çocuklara KBB muayenesi gerekli mi?

Dr. Oya Duran
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Çocuklarımıza ağız ve diş sağlığının önemi küçük yaşlarda aşılanmalı. 
Dökülene kadarki dönemde süt dişlerine çok iyi bakılmalı, ağız hijyeni 

konusunda aileler çocuklarına yardımcı olmalı. Okula başlama ve diş değiştirme 
yaşları birbiri ile hemen hemen örtüşüyor. Ağız bakımı iyi olmayan çocuklarda 
diş çürüklerinin yanı sıra ağız içi enfeksiyonları da tekrar ediyor. l

Birçok çocukta rutin göz 
muayenesi yapılmadığından 

göz hastalıkları okula 
başlayınca fark edilir. İyi 
göremeyen çocuğun okul 
başarısı düşük ve kavraması geri 
olur. Aslında çocuklarda ilk göz 
muayenesi bir yaşında yapılmalı 
ve bir bozukluk varsa tespit 
edilip çocuk takibe alınmalı. 
Eğer hiç göz muayenesi 
yapılmadıysa okul öncesi göz 
muayenesi yapılarak çocuğun 
sağlıklı okula başladığından 
emin olunmalı. l

Okula başlayacak 
çocuklar için göz 
muayenesi gerekli mi?

Bu dönemde diş kontrolü de yapılmalı mı?

➥ Okulda yeni arkadaşlar ve beceriler 
kazanacağı  bununla beraber evdeki 
pozisyonunun değişmeyeceği ile 
ilgili onu rahatlatmalıdır. Çocuklar 
bazen kaygıları nedeniyle okula 
gitmek istemeyebilir, çocuğa 
herkesin bir sorumluluğu olduğunu, 
öğrencilerin sorumluluğunun okula 
gitmek, ebeveyn olarak kendi 
sorumluluklarının işe gitmek olduğu 
örneğini vererek anlatabilirler. 
Çocuğun öğretmenine bakış 
açısı aslında okula olan bakışını 
oluşturacaktır. Bu nedenle çocuğun 
öğretmeni ile tam bir işbirliği içinde 
olunmalı. Çocuğun öğretmenine olan 
güvenini zedeleyecek konuşma ve 
davranışlardan kaçınılmalıdır. 

Çocukların okul ya da sınıf 
ortamında maruz kalabilecekleri 
hastalıklara karşı önlem amacıyla 
yaptırılması gereken aşılar 
var mıdır?

Çocuklar okula başladıkları ilk sene 
nispeten sakin bir ev ortamından 

çok kalabalık bir ortama geçiş yapar. 
Okula başladığı andan itibaren aşı 
ile korunması mümkün olmayan 
hastalıklara defalarca yakalanacak, 
kalabalık okul ortamı çocukların 
çeşitli mikroorganizma ve virüslerle 
tanıştığı mekân görevi görecek. 
Hal böyleyken çocukları aşılarla 
koruyabileceğimiz hastalıklar için 
riske atmamalıyız. Var olan aşılar 
bütün çocukların hakkı. Özellikle 
kalabalık ortama katılacak olan 
çocuklar için 4-6 yaş aralığında 
yapılması gereken Difteri-Tetanoz, 
KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) 
ve Suçiçeği’nin rapel dozları 
yapılmalı. Eğer okul çağına kadar 
hiç yapılmadıysa Meningokok 
(menenjit) aşısı tek doz yapılabilir. 
Aynı zamanda Eylül ayı ile beraber 
gündeme gelen grip aşısını 
yaptırmakta bazı çocuklar için 
fayda var. Özellikle kronik hastalığı 
olan çocukların gripten korunması 
için aşılamak büyük önem taşır. l



Genç, yaşlı, kadın, erkek ya da 
çocuk fark etmiyor hastalık için. 
Bir de yatağa bağımlı yaşamayı, 

bunun zorluğunu düşünün. Sürekli 
yatmanın getirdiği deri hastalıkları, 
vücutta oluşan yaralar, hareket 
etmenin zorluğundan kaynaklı kaslarda 
azalma ve daha niceleri. Tahmin 
edersiniz ki bu tip hastaların bakımları, 
özellikle evlerde oldukça zahmetli. 
Hasta yakınlarına düşen sorumluluğun 
ağırlığı da tartışılacak gibi değil. 
Bir yandan maddi, bir yandan da 
manevi kayıplara gebe olan bu bakım 
sürecinde “Ataşehirli vatandaşlarımıza 
bir nebzede olsa destek olalım” diye 
yola çıkan Ataşehir Belediyesi Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü “Hasta Yatağı 
Projesi” ile hastaların ve yakınlarının 
yüzünü güldürüyor.

2011 yılından beri uygulamada 
olan proje birçok vatandaşın yarasına 
merhem oluyor. “Hasta Yatağı” fiyatları 
takdir edersiniz ki oldukça yüksek 
ve herkesin kolaylıkla sahip olması 
da mümkün değil. Hem hastaya 
hem de refakatçısına büyük kolaylık 
sağlayan bu yataklardan faydalanmak 
Ataşehir’de artık oldukça kolay. 
Zahmetli bir prosedür de gerektirmeyen 
“Hasta Yatağı” başvurusu için izlenmesi 
gereken yol ise şöyle: Hastaya refakat 
eden kişiler, yakınlarına ait heyet ya da 
engelli raporu ile belediyenin Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü’ne doğrudan 
başvuru yapıyor. Yerinde tespit amacı 
ile başvuru tarihinden en geç bir 
hafta sonra hastanın evine, içinde 
sosyolog ve psikoloğunda bulunduğu 
ekip geliyor. Ekibin hazırladığı rapor 
Değerlendirme Kurulu’na gönderiliyor. 
Kurulun onaylamasından sonra 
da hasta yatağı ihtiyaç sahipleri 

Hasta yatağına mı 
ihtiyacınız var?
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ile buluşuyor. Belediye tarafından 
hastaya ulaştırılan yatak, hastanın 
ihtiyacı süresince evinde kalıyor. 
Engelli, yatağa bağımlı ya da ameliyat 
olmuş vatandaşların hayatlarını 
kolaylaştıran “Hasta Yatağı”na bir yılda 
44 başvurunun olması, ihtiyacın yoğun 
olduğunu doğrular yönde.

Peki, bu yataklar nasıl temin 
ediliyor? Yine duyarlı ve yardımsever 
Ataşehirli vatandaşların bağışlarıyla… 
Gelen bağışları ihtiyaç sahipleri ile 
buluşturmak için özveri ile çalışan 
belediye personeli, hasta yatağına 
ihtiyaç duyanların uzattıkları ele 
karşılık verebilmenin mutluluğunu 
yaşıyor. l

Ataşehir Belediyesi, 
ilçe sınırları içerisinde 
yaşayan yeni ameliyat 
olmuş, yatalak hasta 
ya da engelli olan 
vatandaşlara “Hasta 
Yatağı Projesi” ile destek 
veriyor. Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü’nün 
hem hastayı hem de 
yakınlarını düşünerek 
geliştirdiği projeyi 
duymayanınız var mı?



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E78 Sayı: 15 Tarih: 25 Ağustos-25 Eylül 2017

P
S

İK
O

L
O

Jİ

Birden fazla kişinin 
bir araya geldiği 
andan itibaren kişiler 

arasında iletişim, sözlü ya da 
sözsüz olsun kaçınılmazdır.  
Kişiler arası iletişimimizde 
hayata bakış açılarının 
farklılaşmasından dolayı 
çelişkiler de kaçınılmazdır. 
Bu çelişkiler kişiler arasında 
olduğu gibi gruplar ya 
da sınıflar arasında 
da karşımıza çıkabilir. 
Psikoloji literatüründe 
çatışma ve çatışma çözme 
stratejileri üzerinde farklı 
kuramlar olmakla beraber 
bu yazımızda üzerinde 
duracağımız kavramlar 
transaksiyonel analiz 
tarafından ortaya atılmıştır. 

Bu konuda ilk olarak 
aklımıza şu soru gelmektedir: 
İletişim, çatışma olmadan 
sürdürülebilir mi? Birden 
fazla insanın bir arada olduğu 
her ortamda çatışma er ya 
da geç yaşanacaktır. İletişim 
içerisinde olduğumuz ailemiz, 
dostlarımız, akrabalarımız, iş 
arkadaşlarımız ya da trafik, 
AVM, sokak gibi toplumsal 
yaşam içinde karşı karşıya 
geldiğimiz herhangi biriyle 
bile çatışma yaşayabiliriz. 
Bizler çatışmanın 
yaşanıp yaşanmamasını 
belirleyemeyiz ancak yaşanan 
çatışmanın sağlıklı bir şekilde 
nasıl çözümlenebileceğini 
belirleyebiliriz. 
Yaşanan çatışmalarda 

kullandığımız stratejiler 
mizaç özelliklerimizden 
etkilenmekle birlikte çok 
büyük ölçüde doğrudan 
ya da dolaylı yaşam 
deneyimlerimizin etkisinde 
şekillenir, yani öğrenilmiştir. 
Tıpkı bize öğretildiği gibi 
biz de iletişim içerisinde 
olduğumuz kişilere bu 
stratejileri deneyimleyerek 
öğretmekteyiz. Peki, yaşanan 
çatışmaların çözümünde 
temelde hangi stratejiler 
kullanılmaktadır?

Transaksiyonel analiz bu 
sorunun cevabını yandaki 
tabloda özetlemektedir. 
Yaşanan çatışmalarda 
benim ihtiyacım mı yoksa 
senin (iletişim içindeki 

ÇATIŞMA ÇÖZME

MEHMET 

AKİF 

KARAKUŞ

Psikoterapist / 
Psikolojik 
Danışman



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 79Sayı: 15 Tarih: 25 Ağustos-25 Eylül 2017

kişinin) ihtiyacın mı 
önemli sorularına verilen 
cevapların varyasyonu 
sonucunda 5 farklı strateji 
karşımıza çıkmakta 
ve çeşitli hayvanlarla 
ilişkilendirilmektedir. 
Bunlar; Baykuş, tilki, ayıcık, 
köpekbalığı ve kaplumbağa 
stratejileridir. 

BAYKUŞ STRATEJİSİ: 
Yüzleşme stratejisi 
olarak da adlandırılan 
bu strateji de çatışmanın 
her iki tarafının da tam 
tatmini başka bir deyişle 
kazan-kazan stratejisi 
söz konusudur. Kendi 
ihtiyaçlarını önemseyen 
bir kişinin, kendi ihtiyaçları 
kadar karşı tarafın 
ihtiyaçlarını da önemsediği 
bu strateji, en sağlıklı 
strateji olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

TİLKİ STRATEJİSİ: 
Uzlaşma stratejisi olarak 
da adlandırılan bu strateji 
de çatışmanın her iki 
tarafının da tam tatmini 
söz konusu olmadığında 
her iki tarafında eşit 
miktarda (yarı yarıya) 
tatmini söz konusudur. 
Kendi ihtiyaçları kadar karşı 
tarafın ihtiyaçlarının da 
eşit miktarda önemsendiği 
bu strateji, Baykuş 
stratejisinden sonra en 
sağlıklı strateji olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

AYICIK STRATEJİSİ: Alttan 
Alma stratejisi olarak da 
adlandırılan bu stratejide 
kişi kendi ihtiyaçlarını 
önemsemezken, iletişim 
içerisinde olduğu kişinin 
ihtiyaçlarını ön plana 
çıkarmakta ve tatmin 
etmeye çalışmaktadır. 
Kaybet-kazan stratejisinde 
kişi yaşanan çatışmalarda 

alttan alarak çatışmanın 
büyümesini engellemeye 
çalışmaktadır. 

KÖPEKBALIĞI 
STRATEJİSİ: Zorlama 
stratejisi olarak da 
adlandırılan bu stratejide 
kişi yalnızca kendi 
ihtiyaçlarını önemserken, 
iletişim içerisinde olduğu 
kişinin ihtiyaçlarını yok 
saymakta ve tatmin 
etmeye çalışmamaktadır. 
Kazan-kaybet stratejisinde 
kişi, yaşanan çatışmalarda 
gerekirse güç kullanarak 
kişisel tatminini elde 
etmeye çalışmaktadır. 

KAPLUMBAĞA 
STRATEJİSİ: Geri çekilme 
stratejisi olarak da 
adlandırılan bu strateji de 
çatışmanın her iki tarafının 
da tatminsizliği, başka bir 
deyişle kaybet-kaybet 
stratejisi söz konusudur. 
Kendi ihtiyaçlarını 
yok sayan bu kişi karşı 

tarafın tatmini ile de 
ilgilenmemektedir. 

Bu stratejileri aynı örnek 
üzerinde açıklamaya 
çalışalım. İki kişinin de 
kahve istediği bir ortamda 
1 adet kahve varsa; baykuş 
stratejisindeki kişi ikinci bir 
kahve yaparak iki tarafın 
da tam tatminine önem 
verirken, tilki stratejisindeki 
kişi bir kahveyi eşit şekilde 
paylaşmayı teklif eder. 
Ayıcık stratejisindeki kişi 
canı çok istese dahi kahveyi 
“ben önemli değilim sen 
iç” gibi bir açıklamayla 
karşı tarafa bırakırken, 
köpekbalığı stratejisindeki 
kişi karşı tarafın ne kadar 
çok istediğini umursamadan 
tamamını kendisi içer. 
Kaplumbağa stratejisi ise ne 
kadar isterse istesin bunu 
belli etmez ve karşı tarafı 
da tatmin etmek derdine 
düşmez, yani o kahveyi hiç 
yapmaz. 

Kişilerarası 
iletişimimizde bizim 
benimsediğimiz stratejiler 
iletişim içerisinde 
olduğumuz kişilerin de 
stratejisini belirleyecektir. 
Örneğin baykuş stratejisini 
yaşamında benimsemiş 
kişiler hayatlarına 
çektikleri kişilerin de aynı 
stratejiyi kullanmasına 
olanak sağlar. Aynı 
şekilde eğer bizler ayıcık 
stratejisini benimsersek 
(yani kendi ihtiyaçlarımızı 
önemsemez, karşı tarafın 
ihtiyaçlarını tatmin etmeye 
çalışırsak) hayatımıza 
bizim ihtiyaçlarımızı 
önemsemeyen, kendi 
ihtiyaçlarını tatmin etmeye 
çalışan köpekbalıklarını 
çekmiş oluruz. Eğer 
etrafımızda çok fazla 
köpekbalığı varsa, bunları 
kendimizin yarattığını 
görmemiz gerekir. 

Sağlıkla kalın… l



Artık kimse kimse tahammül 
edemiyor, incir çekirdeğini 
doldurmayacak kavgalar 

nedeniyle komşu komşuyla, kardeş 

kardeşle konuşmaz oldu. Sorunlarını 
kendi içlerinde çözemeyip ayrılan 
çiftlerin sayısı da küçümsenmeyecek 
kadar çok. Neyse ki Ataşehirliler bu 
konuda şanslı. Ataşehir Belediyesi 
Sağlık Merkezi’ndeki tüm psikolojik 
danışmanlık hizmetleri ücretsiz. Biz 
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AİLELER
DAĞILMASIN,
DANIŞSIN!
SİMAY GÖZENER

de en çok yakındığımız konuları ve 
nasıl çözüm arayabileceğimizi Sağlık 
Merkezi klinik psikologlarından Tuğçe 
Pelin Köse ile konuştuk:

Ataşehir Belediyesi Sağlık 
Merkezi’nin psikolojik danışmanlık 
hizmetinden hangi yaş grupları 
faydalanabiliyor?

Genç yetişkinlik, orta yetişkinlik, geç 
yetişkinlik dönemlerini kapsayan, 18 
yaş ve üstü bireyler merkezimizdeki 
psikoterapi, çift terapisi ve aile 
danışmanlığı hizmetlerimizden 
yararlanabiliyor. 

Psikoterapiye herkesin ihtiyacı var 
diyebilir miyiz? 

Psikoterapi, bireylerin duygusal ve 
davranışsal sorunlarının 
çözümünü, ruh sağlıklarının 
geliştirilmesi ve korunmasını 
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amaçlayan tekniklerin genel 
adı. Psikoterapi her zaman tek 
tek bireyleri konu almaz. Bazen tüm 
bir ailenin etkileşimsel meseleleri, bir 
çiftin birbiriyle olan ilişkisindeki bazı 
sorunların ruh sağlığı temelindeki 
kökleri olabilir. Yine de günümüz 
toplumunda tüm bireylerin 
psikoterapiye ihtiyacı olduğunu 
söyleyebilirim. 

GENİŞ AİLE YAPILARI

Peki, ya çift terapisi…
Çift terapisi/aile danışmanlığında 

ailenin dinamiklerini, aile üyelerinin 
birbirleriyle olan ilişkilerini, iletişimini 
ele alırız. Öncelikle güven ve işbirliğinin 
sağlanması, danışanlarımızın kişilik 
yapılanmaları ve özellikleri ile sorun 
alanlarını belirler, ardından da uygun 
yöntem ya da yöntemleri seçerek 
görüşmeleri gerçekleştiririz. Gerekli 
durumlarda yakınlık derecesine göre 
diğer aile üyelerini de görüşmelere 
dâhil edebiliriz.

Aile kaynaklı problemler hangi 
durumlarda ortaya çıkıyor? 

Çekirdek aileler özellikle kentlerde 
artış gösterse de toplumumuzda 
hâlâ kayınvalide-kayınpeder gibi 
üyelerinin de aynı çatı altında 
buluştuğu geniş aile yapılarına sıklıkla 
rastlamak mümkün. Geleneksel aile 
yapılanmasının baskınlığını koruduğu 
toplumlarda çift ilişkisinin üzerindeki 
en büyük yükü ebeveynlerden gelen 
baskı oluşturur. Önce sorunlarını 
kendilerine çözmeye çalışan, istek 
ve ihtiyaçlarını birbirlerine açıkça 
ifade edemeyen ya da etkin iletişimin 
kullanılamaması sonucu çatışma 

içindeki çiftler savunmacı ve eleştirel 
bir kısır döngüye girdiklerinde bizden 
destek talep ediyorlar.  

Çiftler arasındaki problemler, 
özellikle ilişkinin hangi döneminde 
yaşanıyor?

Evliliğin içinde barındırdığı duygusal, 
ekonomik, sosyal, düşünsel pek 
çok alanda çiftlerin kendi değerleri, 
düşünceleri ve duyguları özellikle ilk 
yıllarda uyumsuzluklara ve çatışmalara 
neden olabilir. Yeni bir adımın ilk 
sürecinde çiftlerin yetiştikleri aile 
yapısı, alışkanlıkları farklıdır. Kimi 
zaman eşler farklılıkların kabulüne 
yanaşmayabilir ve birbirlerini 
değiştirme çabası sonucu çıkan 
çatışmalar ile karşı karşıya kalabilirler. 
Bu nedenle özellikle evliliğin ilk yılları 
zorlayıcıdır diyebiliriz.

GERÇEKDIŞI BEKLENTİLER

Peki, bu problemlerin kaynağı 
nedir?

Sorunların ana başlıklarını 
iletişim, problem çözme, tartışma, 
duygusal yakınlık ve cinsellik olarak 
sıralayabiliriz. Çiftler arasında çok 
sık rastlanılan problemlerden biri de 
evliliklerde gerçekdışı beklentilerin, 
yaşanılanlarla uyuşmadığını görmek. 
Özellikle kadınların sık sık dillendirdiği 
bu problem büyük hayal kırıklıklarına 
neden oluyor. Bir diğeri de çocuk 
sahibi olmak ve bunun sonucunda 
da bireysel alanın-özgürlüğün 
kısıtlanması ile yaşanılan sıkıntılar. 
Çiftler anne-baba olunduktan sonra 
eş olma rolünden asla vazgeçmemeli. 

Peki, bu sorunlar karşısında ne gibi 
çözümler sunuyorsunuz?

Evliliğiniz istediğiniz gibi gitmiyor mu, hep eşinizin haksız 
kendinizin haklı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sorunun kaynağını 
görüyor, ama çözmenin yolunu bulamıyor musunuz? Ataşehir’de 
tüm bu sorularınıza yanıt verecek bir merkez var: Ataşehir 
Belediyesi Sağlık Merkezi. Merkeze başvurup ücretsiz psikolojik 
danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz. 

Öncelikle evlilik/ilişki tüm yönleriyle 
değerlendirilmeli. Çünkü her insan 
gibi her ilişki/aile sistemi birbirinden 
oldukça farklılık gösterir. Çiftlerle 
problemler, amaçların ve beklentilerin 
belirlenmesinin ardından iletişim 
tarzları, nasıl bir etkileşim içinde 
oldukları, kişilik özellikleri ve ilişkideki 
problemlerin nasıl ortaya çıktığı ile 
değişikliklerin nasıl mümkün kılınacağı 
üzerinde durularak çözüme ulaşmaya 
çalışıyoruz.

Ataşehir’de en fazla karşılaştığınız 
aile içi problem nedir?

Ataşehir’de de tüm ülkede olduğu 
gibi aile içi şiddet ve aldatma 
problemine çok sık rastlıyoruz. Bu 
sebeple merkezimize ilk yetişkinlik ve 
orta yetişkinlik dönemini kapsayan 
18-65 yaş arası kadın danışanlar 
daha çok başvuruyor. Ücretsiz olan 
psikolojik danışmanlık hizmetimiz 
için tüm Ataşehir halkını, öncesinde 
merkezimizden randevu almak kaydı 
ile terapilerimize bekliyoruz. l

İletişim: 0216 572 15 84

Tuğçe Pelin Köse

Fotoğraf: 
FUAT 
ÖZDEMİR



Televizyonda şaşkınlıkla, korkuyla 
izledik: Bir şoför arabasını 
sokak köpeklerinin üzerine 

sürdü, birini ezdi ve çekip gitti… Olay 

Hayvan cinayetlerinin 
cezası SADECE 300 lira

Doğanın sadece bize ait olmadığını, hayvanlarla, bitkilerle, 
diğer canlılarla paylaştığımızı, paylaştıkça insan olabildiğimizi 
bir türlü kabul edemiyor, içimizdeki şiddeti hayvanlara 
kusuyoruz. Üstelik hayvanları insanlar gibi yasalar da 
korumuyor. Antalya’da bilinçli olarak sokak köpeğini öldürene 
verilen ceza sadece 300 lira. 

DENİZ KARA
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Antalya’da yaşandı, hayvan severlerin 
tepkisi üzerine sürücü yakalandı, 
ifadesi alındı ve serbest bırakıldı. 
Çünkü bir hayvanı öldürmenin cezası 
sadece 300 liraydı. Bu ilk olmadığı 
gibi bu tür şiddet olaylarına giderek 
daha sık rastlıyoruz. Peki, neden? Bu 

soruyu İstanbul Veteriner Hekimler 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Necati 
Bozkurt’a sorduk. İşte yanıtları:

Sokak hayvanlarına karşı bu 
şiddetin nedeni nedir sizce?

Bu şiddetin en büyük nedeni, 
kesinlikle sevgisizlik. Toplumda 
sevgisizliğin artması nasıl kadına 
yönelik şiddeti artırıyorsa hayvanlara 
yönelik şiddetin de artırmasına yol 
açıyor. Maalesef her geçen gün daha 
da kötüye giden ekonomik koşullar, 
geçim sıkıntısı, işsizlik gibi nedenler 
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insanları hoşgörüden uzaklaştırıp, 
vicdanlarını soğuk birer taşa çeviriyor. 
Buna bir de eğitimsizlik eklenince 
şiddetin her türlüsü kaçınılmaz oluyor. 
Yanlış hatırlamıyorsam Gaziantep’te 
bir vatandaş arabasının arkasına 
köpeğini bağlamış hareket halindeyken 
de kameralara yakalanmıştı. O gün 
bunun bir şiddet olup olmadığı bayağı 
tartışıldı. Vatandaşın amacı köpeğini 
bir yerden başka bir yere taşımak 
olsa da, ortada bir şiddet var. Hayvan 
yerde sürünüyor ve vücudunda yaralar 
oluşuyor. Maalesef eğitimsizliğin 
getirdiği bu tür vakalar ile çok fazla 
karşılaşıyoruz. 

Hayvanları öldürmek kabahat mi, 
suç mu? 

Hayvanlara yönelik şiddet kesinlikle 
suç. İnsanların nasıl yaşam hakkı 
varsa her canlının da eşit oranda bu 
hakka sahip olması gerekiyor. Fakat 
maalesef günümüzde hayvanlara 
yönelik suçlar kabahatler kanunu ile 
değerlendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde 
Antalya’da yaşanan olaya sebebiyet 
veren vatandaşın “trafik güvenliğini 
tehlikeye atmak suçundan” işlem 
görmesi ve 300 liralık cezaya 

çarptırılması gerçekten utanç verici bir 
tablo.

Peki, bu şiddetin engellenmesi 
için ne gibi caydırıcı uygulamalar 
olmalıdır? Bununla ilgili bir çalışma 
var mı?

5199 sayılı “Hayvan Haklarını 
Koruma Kanunu”nda yapılacak 
değişiklikler kabul edilirse, hayvanları 
kasten öldürene dört ay ile üç yıl 
arasında hapis cezası verilecek. Ceza 
işkence ile öldürme halinde yarı 
oranında artırılacak. Ama maalesef 
hayvanlar birer can olarak görülmüyor. 
Bir de işin acı tarafı sahipli 
hayvanlarda konunun 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu’nun 151’inci maddesine 
göre mala zarar verme kapsamında 
değerlendirilmesi. Yani kanun 
sadece sahipli hayvanın öldürülmesi 
ya da yaralanmasını suç olarak 
değerlendiriyor. Hayvan mal olarak 
kabul ediliyor. Bu kabul edilemez 
çağdışı bir anlayış. Öncelikle Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı’nca çıkarılan 5199 
Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 
Kabahatler Kanunu’ndan çıkarılıp, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile 
İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalışması 

sonucu yeniden düzenlenip Ceza 
Kanunu’nda yer alması gerekiyor. 
Çünkü Orman Bakanlığı’nın hayvan 
hakları konusunda ne belediyeler ne 
de meslek üzerinde de hiçbir bağı ve 
yaptırımı yok. 

Hayvanlar trafik kazalarında da 
canlarını yitiriyor, bu da sessizce 
kabulleniliyor…  

Karayollarından aldığımız verilere 
göre, sadece İstanbul’da otobanlarda 
trafik kazası sonucu bir hafta içinde 
yaşamını yitiren hayvan sayısı 270-
400 arasında. Bu durum araba 
kullanan herkesin başına gelebilir. Biz 
kaza sonucu trafik sigortasının aracın 
masraflarını karşılaması gibi yaralı 
hayvanın tüm tedavi masraflarının 
karşılaması gerektiği düşüncesindeyiz. 
Eğer vatandaşa bu masrafı kendi 
cebinden ödettirmeye kalkarsanız, 
yaralı hayvanı alır, başka yere götürüp 
çöpe atar. Buna benzer vakaları 
maalesef sürekli işitiyoruz. Tekrar 
ediyoruz, biz bu gibi durumların 
önüne geçilmesi için kazaların ve 
masraflarının kesinlikle trafik sigortası 
kapsamında değerlendirilmesi 
gerektiği fikrini savunuyoruz. l

Hayvanlara hak ettikleri değeri, sevgiyi verenler de var 
elbette, ama bu şiddeti azaltmaya yetmiyor.
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Londra’da Jamaikalı şampiyon 
Usain Bolt’un veda partisini 
berbat ederek Dünya 100 
Metre Şampiyonu olan Justin 
Gatlin artık dünya çapında bir 
şöhrete sahip. Ancak bu şöhret 
sandığınız gibi övgülerle 
beraber gelmedi.

S
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O
R

Şöyle bir düşünün, bireysel 
spor müsabakalarının en 
popülerlerinden birinde final 

yarışındasınız, dünyanın dört bir 
yanında insanlar evlerinde bu 
yarışı izlemek için televizyonlarının 
karşısına oturmuş, yani “herkes” 

sizi izliyor. Yarışı, hem de favori ismi 
mağlup ederek kazanıyorsunuz ve 
kariyerinizdeki en büyük başarıya 
ulaşıyorsunuz. Ardından stadyumdaki 
80 bin izleyici hep bir ağızdan size 
sağlam bir “yuh” çekiyor, sizinle 
aynı hızda çalışan sosyal medya 
hesaplarında, başarınıza karşın dünya 
çapında “istenmeyen adam” ilan 
ediliyorsunuz. İşte ABD’li sprinter 

SAKINCALI ŞAMPİYON

MAVİ GÜN

Gatlin yarış sonrasında, 
kendisini tebrik eden Usain 
Bolt’a saygı gösterisinde 
bulunmayı ihmal etmedi.
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Justin Gatlin’in 6 Ağustos gecesi 
Londra Olimpiyat Stadı’nda, Dünya 
Atletizm Şampiyonası 100 metre 
finalinde yaşadıkları kısaca bu 
şekildeydi.

Neredeyse modern olimpiyatların 
başlangıcından, yani 20. yüzyılın 
başından beri atletizmin en popüler 
dalı oldu 100 metre yarışları. Bunun 
sebebi bir anlamda dünya üzerindeki 
en hızlı kadın ve erkeklerin bu yarışlar 
sonucunda belirleniyor oluşu. Sadece 
10 saniye süren bir koşu yarışının 
insanlarda yarattığı bu büyük 
heyecan da yarışmacılarının zafere 
olan arzusunu fazlasıyla artıran 
bir etken. Bu sebeple 100 metre 
tarih boyunca kimi zaman devletler 
arası rekabetin bile sembolü haline 
gelebilecek kadar önemli bir branş. 

 100 metrenin son galibi Gatlin’in 
hikâyesi de yarışın ruh haline 
oldukça uygun. Tek farkla; Gatlin 
Londra’da devirdiği efsane sprinter 
Usain Bolt’un aksine atletizm 
dünyasında hiç de sevilen biri değil. 
Bunun öncelikli sebebi elbette 
Gatlin’in kariyeri boyunca iki defa 
doping cezası almış olması. Bu 
cezalardan geri dönen ve 35 yaşında 
unutulmaz bir hikâyeye imza atan 
ABD’li sprinterin çabaları ne yazık 
ki kitlelerin affına mazhar 
olmasını sağlayamadı. Öyle ki 
Londra Olimpiyat Stadı’nda 
çizgiyi ilk sırada geçtiği 
anda seyirciler 
arasında 
yaşanan 

uğultuyu Roma Kolezyumu’ndaki 
acımasız kalabalığın gladyatörlere 
buyurduğu ölüm çığlıklarına 
benzetenlerin sayısı hiç de az değildi.

DOPİNG GÖLGESİ

Kariyerindeki ilk doping cezasına 
üniversite yıllarında çarptırılmıştı 
Gatlin. Henüz 19 yaşındayken, 
2001 yılında kanında amfetamin 
bulununca IAAF (Uluslararası 
Atletizm Federasyonu) tarafından 
iki yıl yarışlardan men edilme cezası 
almıştı. Ancak bu ilk cezadan ucuz 
kurtulacaktı. Çünkü amfetaminin, 
dikkat dağınıklığını gideren bir ilaçla 
kanına girdiğini söylüyordu Gatlin. 
Bu açıklamayı mantıklı bulan IAAF da 
cezayı iki yıldan bir yıla indiriyordu. 
Ancak 2006’da kanında bir kez 
daha performans artırıcı madde 
bulunduğunda Gatlin bu kez kolay 
kurtulamayacaktı. Gerçi olayın ortaya 

çıkmasından 
sonra WADA 
(Dünya Anti 
Doping 
Ajansı) ile 
işbirliği 
yaptığı için 

ömür 

boyu ceza almaktan kurtulup 8 yıl ile 
cezalandırılmıştı, ama o zamanlar 24 
yaşında olan sporcu için bu süre bile 
profesyonel atletizm kariyerinin sona 
erdiğine işaretti. Ancak bir süre sonra 
açtığı davayı kazanan Gatlin’in cezası 
4 yıla indirilecek ve ABD’li atlet bir kez 
daha tünelin ucunda ışığı görecekti. 
Bu süreçte koştuğu 9.77’lik muazzam 
derece ise iptal ediliyordu. 

 
GERİ DÖNÜŞ

Gatlin 2010’da sessiz sedasız bir 
biçimde pistlere döndü. Zaten 100 
metrede pek ses getirmesi olası 
değildi, çünkü pistlerde sadece 
Usain Bolt fırtınası esiyordu. 2008’de 
başlayan ve 2012 Olimpiyatları’nda 
taçlanan muazzam kariyeri ile 
Jamaikalı sporcu olağandışı bir kariyer 
gösterisi sunuyordu. 

2017’ye gelindiğinde ise Jamaikalı 
atlet koşuyu bırakmak istediğini 
söylüyordu. Sabah kalktığında 
istediği şeyleri yemek, disiplinden 
biraz olsun uzak yaşamak en büyük 
hayaliydi. Böylece Londra’daki 
100 metre kariyerinin sonuncusu 
olacaktı. Bir anlamda veda yarışıydı 
Bolt için. Ancak veda partisinin 
tadını kaçıran Gatlin oldu. Son 
yarışında Usain Bolt’u deviren 
tecrübeli atlet, sonunda büyük bir 
zafer kazanıyordu. Ancak bu başarı 

atletizm dünyasındaki çok az 
kişiyi mutlu edecekti. IAAF 

Başkanı Sebastan 
Coe, “Gatlin’in 

Gatlin Bolt’u geçerek büyük bir 
sürprize imza attı.

➦
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➥ kazanması en iyi senaryo değildi” 
diyecekti yarışın hemen ardından. 
Coe şöyle diyordu:

“İki defa doping cezası almış 
birinin sporumuzun en önemli 
ödüllerinden birini kazanmasını 
övecek değilim. Ancak burada 
yarışma hakkı var.” 

Coe’nun ve spor dünyasının 
aksine yarışın kaybedeni Usain 
Bolt ise Gatlin’i yarışın hemen 
ardından sıcak bir şekilde tebrik 
ederek büyüklüğünü bir kez 
daha gösteriyordu. Gatlin de 
karşılığında Bolt’un önünde diz 
çökerek Jamaikalı atleti vedasında 
onurlandırmayı ihmal etmedi. 
Ancak Coe yarışın sonundaki bu 
sportmence sahneden de pek 
etkilenmişe benzemiyordu. IAAF 
Başkanı şöyle devam ediyordu:

“Bence Usain fazla kibardı. 
Bu onun için kabul etmesi son 
derece zor bir durum olmalı. Ancak 
o bu andan çok daha büyüktü 
ve davranışları karakterinin bir 
yansımasıydı.”

EN AZ ONURLANDIRILAN 
ŞAMPİYON

Atletizm tarihinin en az 
onurlandırılan şampiyonu olsa da 
Gatlin’in gösterdiği büyük başarı 
ve etrafında dolanan hikâye yıllar 
boyunca unutulmayacak gibi 
görünüyor. Biz de son olarak 35 
yaşındaki atletin babasına söz 
verelim. Bu başarıya sevinen nadir 
insanlardan olan Willie Gatlin, 
oğlunun doping cezalarının 
ardından yaşadıklarını pek az 
kişinin bildiğini aktarıyor ve şunları 
söylüyordu:

“Oğlum yaptığı şeyden dolayı 
pişman oldu ve aldığı cezayı çekti. 
Bu süreçte pek çok şeye katlandı ve 
iyi bir geri dönüş yapabilmek için çok 
çalıştı. Oğlum yeni yetişen atletlere 
yol göstermeye çalışıyor ve onların 
temiz sporcular olmasını istiyor.” l

220 milyon Avro bonservis ücreti 
karşılığında Barcelona’yı bırakan ve 
Paris Saint Germain’in yolunu tutan 
Brezilyalı futbol sihirbazı Neymar’ın 
bu kararı futbol dünyasını şoka 
uğrattı. Brezilyalı futbolcu kararıyla 
ilgili olarak CNN’e yaptığı 
açıklamada, PSG’ye 
transfer olmasının daha 
büyük bir meydan okuma 
arayışı olduğunu söyledi. 

 PSG’nin büyümek 
isteyen bir kulüp olmasının 
kararında etkili 
olduğunu belirten 
Neymar şöyle 
konuştu: “Tarihin 
bir parçası olmak 
istiyorum. Paris’te 
kazanabileceğim 
her şeyi 
kazanmak 
istiyorum, ama 
önceliğim tabii ki 
Şampiyonlar Ligi.”

 Futbol tarihinin en çok kazanan 
oyuncusu olmasına karşın bu 
kararının para ile ilgili olduğunu 
düşünenlerin kendisini rahatsız 
ettiğini söyleyen Neymar, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Eğer parayı takip 

etseydim, bambaşka bir ülkede 
futbol oynuyor olurdum.”

Sözleşmesindeki fesih 
bedelinin ödenmesi sayesinde 
PSG’ye transferi gerçekleşen 
Neymar için eski kulübü 

Barcelona, FIFA 
etik kuruluna 

başvuracağını 
açıklamıştı. Böylesi 
büyük bir transfer 

ücretinin 
ardından 
futboldaki 
transfer 
rakamlarının 

ne kadar artış 
göstereceği ise 
merak konusu. l

LİDER KİM OLACAK?
NBA’de yaz aylarının gündemi en 

fazla meşgul eden ismi Cleveland 
Cavaliers’in genç yıldızı Kylie Irving. 
Sezon sonunda takımdan ayrılmak 
istediğini açıklayarak, bu sezon 
şampiyonluğu hedefleyen Lebron 
James ve takım arkadaşlarının büyük 
tepkisini çeken genç yıldızın Miami 
Heat’e gideceği konuşuluyor. Ancak 
bu söylentilere ilk tepki Miami’nin 
skorer ismi Dion Waiters’tan geldi. 
Irving henüz takıma katılmamış 
olsa da Miami’nin liderinin kendisi 
olduğunu belirtme gereği duyan 
Waiters, olası bir transferde 
iplerin gerileceği sinyalini de verdi. 
Waiters’in sözleri şöyle: “Miami 

KISA.. KISA..

NEYMAR’IN EN ZOR KARARI

Heat’de şu an bir lider var. Irving’in 
gelmesine karşı değilim. Ancak ben 
böyle konuşunca insanlar bu ne 
özgüven diyorlar. Ben de onlara, 
buraya kadar geldiysem her yere 
çıkabilirim. Annem vuruldu, babam 
vuruldu, bu hayatta görmediğim şey 
kalmadı.” l



1. Barcelona'dan Paris Saint 
Germain’e 222 milyon euro 
karşılığında transfer olarak, 

tarihin en pahalı transferi ünvanını 
alan futbolcu kimdir? 

a) Paul Pogba
b) Neymar 
c) Luis Suarez 
d) Angel Di Maria

2. Londra'da düzenlenen Dünya 
Atletizm Şampiyonası'nda 
Türkiye’ye ilk altın 

madalyasını kazandıran atlet kimdir? 
a) Ramil Guliyev
b) Wayde Van Niekerk
c) Jereem Richards 
d) Isaac Makwala

3. Dünyanın en iyi 50 teknik 
direktörü listesinde yer alan 
tek Türk kimdir? 

a) Fatih Terim
b) Şenol Güneş 
c) Yılmaz Vural
d) Aykut Kocaman

4. NBA’de Cleveland Cavailers 
forması giyen Türk 
basketbolcu kimdir?

a) Cedi Osman
b) Furkan Korkmaz 
c) Sinan Güler
d) Kerem Gönlüm

5. Kariyerinin son yarışında 
3. olarak bronz madalya 
kazanan Jamaikalı ünlü atlet 

kimdir? 
a) Asafa Powell 
b) Johan Blake 
c) Usain Bolt 
d) Nesta Carter

6. Anthony Joshua'ya 
kaybettiği karşılaşmadan 
sonra emekliliğini açıklayan 

Ukraynalı eski ağır siklet boks 
şampiyonu kimdir?

a) Vitali Klitschko
b) Vladimir Klitschko 
c) Vasily Lomachenko 
d) Oleksandr Usyk

7. Özel bir etkinlik kapsamında, 
büyük beyaz köpek balığı ile 
dereceleri karşılaştırılan eski 

Amerikalı yüzücü kimdir?
a) Ryan Lochte 
b) Tom Dolan 
c) Aaron Piersol 
d) Michael Phelps 

8. 2017 İşitme Engelliler 
Olimpiyatları hangi ülkede 
gerçekleşmiştir?

a) Fransa 
b) Japonya 
c) Türkiye 
d) İzlanda 

9. Yüzme, bisiklet ve koşu 
branşının bir arada yapıldığı 
spor dalı hangisidir?

a) Maraton 
b) Biatlon
 c) Triatlon 
d) Ultra maraton

Bu ayki test konumuzu spordan seçtik. Ne de olsa artık kadınlar da erkekler kadar sporla 
yakından ilgileniyor, hem de her dalıyla. Her ne kadar spor denilince aklımıza 

önce futbol gelse de biz sorularımıza boksu bile kattık. Üstelik bu kez işinizi biraz 
kolaylaştırmak için daha çok “kim” diye sorduk.

1. b, 2. a, 3. b, 4. a, 5. c, 6. b, 7. d, 8. c, 9.c.

GÜNEY GÜNÇIKAN
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YARIN NE GİYELİM? 

Diyelim ki bilmem nereden gelen 
o sıcak hava dalgası buralara da 
uğradı ama gel gör ki ofisteki klima 
da 16 dereceyi gösteriyor. Siz ne 
olur ne olmaz etektir, elbisedir 
minilerinizi giyin. Fakat yanınıza 
mutlaka ince bir gömlek alın, yazın 
ince kumaşlarının üstüne kalın 
bir kazak giymeyeceksiniz elbet. 
Gömlek sizi hem üşümekten korur 
hem de şıklığınızdan hiç ödün 
vermezsiniz.
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ALAZ CEREN GÖNÜLLÜ

Çalışanlar için yaz ayları 
kıştan zor olsa gerek. Tatile 
gitmek yerine bilgisayar 
karşısında muhtemelen sabah 
dokuzdan akşam altıya kadar 
oturuyor olma durumundan 
değil de bina içi ve bina dışı 
sıcaklık farkının yaklaşık 20 
derece olması biz kadınlar 
için zaten başlı başına bir iş 
olan kıyafet seçimini kâbusa 
dönüştürebiliyor.

OFİS 
GÜNLÜKLERİ

M
O

D
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HER GÜN DE GÖMLEK Mİ GİYİLİR?

Çantalarımızda her gün yeterince 
yük taşıyoruz, bir yenisine daha 
ihtiyacımız yok. En iyisi evde çok 
kullanmadığınız ama henüz elden 
çıkarmadığınız bir şalı ofisinize 
götürün ve orada bırakın. Yaz/kış her 
daim hayat kurtarıcınız olabilir.

MÜHİM OLAN RAHATLIKSA

Mutlaka bir şalvar edinin. 
Şalvarlar günlük hayatımıza 
sızalı çok oldu, haliyle 
giymenin bin türlü yolu var. 
Plaza şalvarı yaratmak da 
bunlardan biri. Üstünüze 
giyeceğiniz parçanın 
biraz daha şık 
olmasına dikkat 
ederseniz, 
tamam. Alt 

tercihinizi uzun ve bol bir tercihten 
yana kullanırsanız hem klimanın suni 
rüzgârından korunursunuz hem de 
dışarda bunalmazsınız. 

SON OLARAK

Tek parça rahatlığı diye bir şey 
var. Elbiseler de bu gruba dahil, 
fakat her iki bacağınıza da özgür 

bir alan tanımak istiyorsanız 
mutlaka birkaç tulumunuz 

olmalı. Tulum denilince 
seçenek çok bol, spor 

ayakkabınızla giydiğinizde 
tamamen spor bir 
havaya bürünebilirsiniz 
ve aynı tulumu bir 

topuklu ayakkabıyla 
tamamlayıp 
iş çıkışı 
yemeğinize 

gidebilirsiniz. l
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Ozark, yılın en çok konuşulan 
yapımlarından. Dizi, şimdiden 

İnternet Film Veri Tabanı IMDb’de 
Game of Thrones’tan sonra 
en popüler ikinci yapım olarak 
yer alıyor. Netflix’in yeni dizisi 
“Ozark”, Chicagolu bir finans 
danışmanının, uyuşturucu 
karteliyle anlaşmazlığa düştükten 
sonra ailesini Missouri’nin Ozark 
bölgesine yerleştirmesiyle gelişen 
olayları anlatıyor. Dizi, özellikle, 
aksiyon içeren, suç temalı dizilerden 
hoşlanan izleyiciler için birebir.

Hikâye, Byrdes çifti ve ergenlik 
çağındaki kızları Charlotte ile, daha 
küçük yaştaki oğulları Jonah’ın 
başından geçiyor. İlk bölüm, 

dışarıdan bakıldığında tamamen 
sıradan bir hayat sürmekte görünen, 
sıradan bir Amerikan ailesinin 
gündelik muhabbetleriyle başlıyor. 
Kızına ekstradan 10 dolar bile 
vermekten çekinen, tutumlu olma 
öğütlerini esirgemeyen “düzen 
adamı” görünümlü, işinden pek 
de zevk almayan, hayata karşı 
heyecanını yitirmiş bir adam Baba 
Marty. Öyle ki, ortağı da Marty’nin 
bu hal ve tavrından şikâyetçi, ona 
tavsiyelerde bulunuyor, bir de eline 
Ozark adlı bir bölgenin broşürünü 
sıkıştırıyor. Marty o an, bu bölgeyi 
ve broşürü çok da umursamasa da, 
sonrasında bu küçük detay hayatını 
kurtarıyor.

T
V
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Bu ay ne izlesek?Ağustos ayında, dizi dünyası iki 
ilginç mevzuyla çalkalandı.  Biri, 
Anne Rice’ın yazdığı ünlü roman 
Vampirle Görüşme’nin, “Vampire 
Chronicles” olarak uyarlanacağı 
dizide başrollerden Lestat’ı kimin 
oynayacağıyla ilgili. İşte bu kısım 
çok ilginç! Çünkü rol için Kıvanç 
Tatlıtuğ düşünülüyor, hem de Anne 
Rice tarafından! İkinci mevzu ise, 
Shameless’ın yerli versiyonuyla ilgili. 
Öyle ki Fiona’yı canlandıran Emmy 
Rossum bile, “bizim” versiyonun 
fragmanını alıntılayıp tweet attı. 
Yaz bitmek üzere, ancak yazın 
piyasaya çıkan iyi diziler saymakla 
bitmiyor. Bu yaza damga vuran bir 
başka yabancı yapım da Ozark oldu. 
Netflix yapımı dizi, sezon finalini 
gerçekleştirdi. Bakalım, 10 bölümlük 
ilk sezon seyirciye neler sunuyor?

Kara para aklayan aile babası

DENİZ YAVAŞOĞULLARI

Jason Bateman 
ve Laura Linney 
Ozark’ta.
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Shameless’ın yerli uyarlaması 
“Bizim Hikâye”nin ilk fragmanı 

yayınlandı. Fragmana gelen ilk 
tepkilerden biri ise, dizide Fiona 
karakterini canlandıran Emmy 
Rossum’dan oldu. Rossum, 
Twitter’dan, “Bizim Hikâye”nin 
fragmanını alıntılayarak “Bu, 
Türkiye’deki Jimmy Steve ve Fiona 
mı? Ve bu da Liam ve bozuk 
çamaşır makinesi mi?” yazdı. 

Rossum’un attığı tweetin 
altını, kısa süre içinde Türkçe 
yorumlar doldurdu. Her ne 

kadar Rossum açıkça olumsuz 
bir yorum yapmamış olsa da, 
kinayesini anlamamak mümkün 
değildi. Türkçe yorumlarda özetle, 
“Bizim Hikâye”nin RTÜK kuralları 
dahilinde yumuşatılması, uyarlama 
adına zengin çocuk fakir kız, 
alkolik baba tadında bir hikayeye 
indirgenmesi eleştiriliyordu. Çokça 
tweet “Rezil olduk” tadındaydı. 

Rossum’a cevap, Fiona’nın yerli 
versiyonunu canlandıran Hazal 
Kaya’dan da geldi. Kaya, “Evet, 
biziz! İstanbul’dan” yazdı. l

Peki ne oluyor da Marty hayatta 
kalma derdine düşüyor? (Bu kısım 
biraz spoiler içerir.)

Dizi, sıradan ailenin sıradan 
mevzularıyla ilerlerken, yarısına 
gelmeden işler bir anda değişiyor. 
Seyirciyi afallatan bir şekilde, düzen 
adamı başkarakterimizi ve ortağını 
bir odada, uyuşturucu kartelinin 
başı tarafından sorgulanırken 
buluyoruz. Böylece önce Marty ve 
ortağının uzun süredir kara para 
akladığı ve sonrasında ise daha 
kötüsü Marty’nin ortağının, kartelin 
parasının bir kısmını cebine indirdiği 
ortaya çıkıyor. Neyse ki, Marty 
karakterinin, bu nokta itibariyle 
sürekli olarak kullanacağı ikna 
kabiliyeti işe yarıyor. Başrol hayatta 
kalıyor ve dizi başlıyor! Ancak bir 
şartla; iki gün içinde çalınan 8 
milyonu geri getirmek!

Dizinin bundan sonrası aksiyon 
filmini andıracak kadar hızlı ilerliyor. 
Kartel baronunun istekleri arttıkça, 
Marty çareyi Ozark denen bölgeye 
gitmekte buluyor. Tabii Marty ve 
ailesinin dikkat etmesi gereken 
sadece kartel değil, FBI ajanları da 
peşlerinde!

Ozark,  seyirciler tarafından, 
sevilen bir başka dizi “Breaking 
Bad”e benzetilse de, -şahsen ilk 
izlenim olarak aynısını düşündüm- 
olay örgüsü açısından bambaşka. 
Benzeyen taraf ise, sıradan bir 
aile babasının çevirdiği işleri konu 
alması.  

Dizide, Marty’yi, komedi oyuncusu 
olarak ünlenen Jason Bateman 
canlandırıyor. Bu diziyle komediden 
drama geçen oyuncu eleştirmenler 
tarafından oldukça başarılı 
bulunuyor. Marty’nin eşi Wendy 
rolünü ise, Oscar adaylığı bulunan 
oyuncu Laura Linney oynuyor. 
Oyunculuklar kadar, sinematografik 
açıdan da yüksek kalite görseller 
sunan diziyi merak edenler, on 
bölümü hazırda bulunan ilk sezonu, 
baştan sona keyifle izleyebilirler. l

Emmy Rossum’dan “bizim” Shameless için yorum!
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Anne Rice’ın yazdığı, efsanevi 
roman “Vampirle Görüşme”nin 

dizisi yapılmak üzere. 90’lı yıllarda 
filme de uyarlanan “Vampirle 
Görüşme”nin başrollerinde Tom 
Cruise ve Brad Pitt yer alıyordu. 
Geçen hafta, Anne Rice  romanının 
dizi uyarlamasında, Tom Cruise’un 
canlandırdığı Lestat rolü için bir isim 
önerisinde bulundu; Kıvanç Tatlıtuğ!

Yazar Anne Rice, Facebook’ta 
açtığı “The Vampire Chronicles” adlı 
sayfada, Kıvanç Tatlıtuğ’un “Kelebeğin 
Rüyası” filmi hakkında verdiği İngilizce 
röportajı paylaştı ve altına şunları 
yazdı:

“Merhaba, ben Anne. Rol dağıtımı 
hakkında konuşmak istiyorum, çünkü 
ne zaman bu konu açılsa okuyucuların 
Lestat hakkında ne düşündüğünü 
öğrenme fırsatım oluyor. Bence 
Lestat oldukça güçlü ve insanken bile 
50 kilo ağırlığındaki bir kurdu karlı 
bir dağda taşıyabilecek, kuvvetli bir 
karakter. Büyük dudakları, masmavi 
gözleri ve keskin çenesiyle Lestat 
hem çok yakışıklı hem de uzun boylu. 
Kişiliğinde biraz fesatlık var ama aynı 

zamanda çok atletik ve zarif. Aksanı 
olan bir aktör tarafından oynanması 
gerektiğinden emin değilim, ama 
eğer öyleyse, aksanın Fransızca veya 
benzeri bir vurguya sahip olması 
gerektiğini düşünüyorum. ‘Bu videoda 
(Tatlıtuğ’un Kelebeğin Rüyası filmi 
hakkında verdiği İngilizce röportajdan 
söz ediyor) beni büyüleyen şey, 
Kıvanç’ın Türk aksanının kulağıma 
Fransızca gibi geliyor olması. Benim 
için Lestat’ın tavırları ve sesi önemli. 
Onu canlandıran aktörün şarkıcı 
olması gerekmiyor, fakat Kıvanç’ın 
şarkıcı olması ilginç. Oyunculuk 
tecrübesine gelince, Kıvanç IMDb’de 
uzun bir beğeni listesi var, ancak 

şimdiye kadarki bütün rolleri Türkçe 
olmuş. Aktörün yaşı benim için 
önemli. Lestat vampirleştirildiğinde 
yirmi yaşındaydı. Bu yüzden onu 
canlandıracak aktörün gerçek yaşı 
daha büyük olsa da, 20’li yaşlarda 
görünmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Not: Günümüzde erkekler 30’lu 
yaşlara kadar hala ergenlikte 
olarak kabul edilir ve fiziksel olarak 
değişmeye devam ederler.’

Lütfen konuyla ilgili tartışmaktan 
çekinmeyin; diğer oyuncuların 
resimlerini sayfada paylaşabilirsiniz, 
karakteri nasıl bulduğunuz hakkında 
yorumlar yapabilirsiniz. Bir oyuncuyu 
Lestat rolüne önerecek olursanız 
resmini paylaşmaktan ve neden 
bu kişiyi role uygun gördüğünüzü 
yazmaktan çekinmeyin.” 

Yazarın bu uzun notu çokça beğeni 
aldı, ayrıca notun altına mesaj yağdı. 
Mesajlarda başka oyuncuları aday 
gösterenler olduğu kadar, Kıvanç 
Tatlıtuğ destekçisi de pek çok kişi de 
yer aldı. Bu kişilerin çoğunun yabancı 
kökenli olması da dikkati çeken bir 
diğer ayrıntıydı. l
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Kıvanç Tatlıtuğ, Lestat mı olacak!

Anne 
Rice

Tom 
Cruise

Kıvanç 
Tatlıtuğ
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FİRDEVS 

GÜNAÇAR 

@firdevsgunacar

Malzeme: 1 uzunca bostan 
patlıcanı, 3 yumurta, 1.5 bardak 
parmesan peyniri (rendelenmiş), 
1.5 bardak mozzarella peynir 
(rendelenmiş) yoksa taze kaşar, 
1.5 bardak domates sosu (biraz 
pişmiş sarımsaklı sos)

Yapılışı: Patlıcanlarınızı alttan 
ve üsten düzgünce kesin ve 
tamamen soyun. Uzunlamasına 
çok ince bir şekilde doğrayın. 3 
yumurtayı mikserle iyice çırpın, 
tuz ve karabiber ekleyin. Tavaya 
yağınızı koyup, ısıtın. Patlıcanları 
yumurtalı sosunuza bulayıp hafif 
kızartıp kâğıt havlunun üzerine 
alın.

20/30 bir pyrex’i yağlayın, önce 
patlıcanları yerleştirin, üzerine 
domates sosunuzu yayın, üstüne 
de parmesanı ve mozzarellayı 
bolca serpin. Bu işleme 
patlıcanlarınız bitene kadar 
devam edin. En üste de sadece 
domates sos döküp tepsinin 
üzerini kapatıp 200 derecede 
ısınmış fırına koyun. Yarım saat 
sonra üzerini açıp kalan peynirleri 
üzerine serpin, kızardığı zaman 
sarımsaklı pestolu ekmeğinizle 
servis yapın. l

Peynirli 
patlıcan

Tariflerle ilgili aklınıza takılan bir şey olursa beni arayabilirsiniz. Tel: 0533 7169293 / firdevs.gunacar@hotmail.com

Hazırlama/pişirme: 2 saat

Malzeme: 2 büyük demet 
fesleğen, 100 gr. parmesan peyniri 
(rendelenmiş), 2 paket çam 
fıstığı, 1 bardak zeytinyağı (kıvamı 
koyu olursa 1/2 bardak daha 
ekleyebiliriz), 2 diş sarımsak.

Yapılışı: Fesleğenleri yıkayıp 
iyice kurutun. Fıstıkları yağsız 

tavada 5 dakika kavurun. 
Robotunuza önce fesleğeni, 
fıstığı ve sarımsağı koyun, 
zeytinyağını azar azar 
ekleyin, peynirinizi koyun. 
(Koyu olursa istediğiniz 
kıvama gelene kadar yağ 
ekleyin.) Baget ekmeklerinizi 

istediğiniz boyutlarda kesip 
üzerine sosunuzdan sürün, 
bol kaşar koyarak fırına verin. 
(Folyoya sarın ki ekmekleriniz 
kurumadan peynirleri erisin.) 
Ekmeklerinizi isterseniz 
patlıcanın yanında isterseniz 
başka bir yemekle servis yapın. 

Sarımsaklı 
pestolu 
baget
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ATAŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ataşehir Belediyesi

Hizmet Binası

Barbaros Mah. 

Şebboy Sok. No: 4/A

Tel: 0216 570 50 00

Fax: 0216 688 07 54

www.atasehir.bel.tr

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1150

BASIN YAYIN VE HALKLA 
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

Tel: 0216 570 50 00 /1598

Fax: 0216 687 07 54

EMLAK VE İSTİMLAK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Tel: 0216 570 50 00 /1453

Fax: 0216 687 07 78

TEFTİŞ KURULU 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1118

Fax: 0216 687 07 58

İNSAN KAYNAKLARI VE 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1629

Fax: 0216 687 07 93

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1671

Fax: 0216 687 07 92

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1411

Fax: 0216 687 07 75

PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1480

Fax: 0216 687 07 76

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1466

Fax: 0216 687 07 77

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1275

Fax: 0216 687 07 63

MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1159

HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1126

Fax: 0216 687 07 57

SAĞLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1619

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1147

Fax: 0216 687 07 61

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1801

Fax: 0216 687 07 52

YAPI KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1361

Fax: 0216 687 07 72

ÇEVRE KORUMA VE 
KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1523

Fax: 0216 687 07 82

ULAŞIM HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 
Tel: 0216 570 50 00 /1221

Fax: 0216 687 07 67

VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1658

Fax: 0216 687 07 89

SOSYAL YARDIM İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1003

Fax: 0216 687 07 53

RUHSAT VE DENETİM 
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1240

Fax: 0216 687 07 65

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1245

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

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1381

MUHTARLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1414

DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1735

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1508

EVLENDİRME DAİRESİ
Şehit Şakir Elkovan Cad.

No: 20 Küçükbakkalköy

Tel: 0216 570 50 00 / 

1950-1951

KÜÇÜKBAKKALKÖY 
HİZMET BİRİMİ
Küçükbakkalköy Mah.

Fevzipaşa Cad. 

(Prestij Cad.)

Tel: 0216 469 65 56

ATAŞEHİR SPOR KULÜBÜ
Barbaros Mah. Lale Sok.

Tel: 0216 570 50 00

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
AFET KOORDİNASYON 
MERKEZİ
Ataşehir Bulvarı

Tel: 0216 570 50 00 

/2300-2301-2302-2303-

2306-2307

YENİSAHRA ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Yenisahra Mah.

Sütçüyolu Cad.

Tel: 0216 317 31 84

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

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

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

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

FETİH MAHALLESİ 
ZABITA HİZMET BİRİMİ
Fetih Mah. Atatürk Bulvarı
başı, İMKB İlköğretim 
Okulu yanı.

30 AĞUSTOS ATAEVİ
Mevlana Mah. Sakarya 
Cad. 30 Ağustos Parkı 
üzeri Tel: 0216 570 50 00 
/ 1984-1985-1986

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

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

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

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

MUSTAFA KEMAL ATAEVİ
M. Kemal Mah. 3004 Cad. 

No: 36 Tel: 0216 570 50 00 

/ 1970-1978

ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM 
VE KÜLTÜR EVİ
Küçükbakkalköy Mah. 

Merdivenköy Yolu Cad. 

No: 70/1 

Tel: 0216 577 10 51

ATAMEM
Küçükbakkalköy Mahallesi

Vedat Günyol Cad. No: 6

Tel: 0216 574 80 79

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
KIZ ÖĞRENCİ KONUK EVİ
Kayışdağı Mah. Akyazı 

Cad. No: 104 Obalar Durağı

Tel: 0216 540 62 75

DÜŞLER AKADEMİSİ
Barbaros Mah. 

Fesleğen Sok.

Tel: 0216 688 31 53

BAHRİYE ÜÇOK HASTA 
KONUK EVİ
Küçükbakkalköy Mah.

Cengiztopel 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

ATAŞEHİR GENÇLİK 
MERKEZİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 

Cad. 16. Sok. No: 25

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

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

ESATPAŞA TAZİYE EVİ
Esatpaşa Mah. 
Ziya Paşa Cad. üzeri
Tel: 0216 570 50 00

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

MUHTARLIKLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAĞLIK MERKEZLERİ

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

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

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

ÖZEL ANADOLU SAĞLIK 
ATAŞEHİR TIP MERKEZİ
Barbaros Mah. Halk Cad. 
Ortabahar Sok. No: 1 
Tel: 0216 42 76

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

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

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

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

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

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

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

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

ÖZEL ESTEROYAL 
POLİKLİNİĞİ
Atatürk Mah. Ataşehir 
Bulvarı Ata 4 Çarşı 
Tel: 0216 548 29 10

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

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

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

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

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

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

186: Elektrik Arıza
187: Doğalgaz Arıza
188: Cenaze Hizmetleri
189: Alo Maliye-Vergi 
Danışma
11811: Bilinmeyen     
Numaralar
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ÖZEL FEMME PLAST TIP 
MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Ahmet Yesevi Cad. No: 33
Tel: 0216 355 75 75

FETİH MAHALLESİ ANA 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
PLANLAMA MERKEZİ
Fetih Mah. Karaman Çiflik
Yolu No: 68 
Tel: 0216 472 54 96

DR. HÜSEYİN TIRMAN 
POLİKLİNİĞİ
Barbaros Mah. Uphill Court
Towers A Blok No: 6 
Ataşehir Kat: 12 D: 69 
Tel: 0216 688 35 87

ÖZEL FMC ATAŞEHİR 
DİYALİZ MERKEZİ
Yenisahra Mah. Halk Sok. 
No: 1 Tel: 0216 472 41 15

ÖZEL FORMMED 
POLİKLİNİĞİ
İçerenköy Mah. Kayışdağı 
Yolu Cad. Kıymet Apt. No: 
22/1 Tel: 0216 573 83 53

ÖZEL KADIKÖY ŞİFA 
ATAŞEHİR HASTANESİ
Işıklar Cad. No: 35/A 34750
Tel: 0216 444 25 74

MEDITIME TIP MERKEZİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe
Cad. No: 85 
Tel: 0216 660 04 24

MEMORIAL ATAŞEHİR 
HASTANESİ
Küçükbakkalköy Mah Vedat 
Günyol Cad. No: 28-30 
34758 Tel: 0216 570 66 66

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİ
İçerenköy Mah. Devlet Yolu 
Ankara Cad. No: 102-104 
34752 Tel: 0216 578 40 00

MODERN TIP MERKEZİ
Yeni Çamlıca Mah. 
Dursunbey Cad. 
Kırlangıç Sok. No: 1/1
Tel: 0216 661 16 24 - 63

UZMAN DİYALİZ MERKEZİ 
Barbaros Mah. Barbaros 
Cad. No: 220 Ataşehir
Tel: 0216 315 94 44

ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ 
SAĞLIĞI HASTANESİ
Barbaros Mahallesi
Fesleğen Sokak No: 7
Tel: 0216 469 77 40-41

SİNEMALAR

CINEMAXIMUM 
BRANDIUM
K.Bakkalköy Mah. 
Bostancı-Dudullu Cad. 
Brandium AVM, 
Tel: 0216 469 69 06

CINEMAXIMUM 
PALLADIUM
Barbaros Mah. Halk Cad. 
No: 6 Palladium AVM
Tel: 0216 663 11 41

NOVADA AVŞAR
K. Bakkalköy Mah. Şakir
Elkovan Cad. Ataşehir
Novada AVM
Tel: 0216 469 56 73

OPTIMUM AVŞAR
Yeni Sahra Mah. İstiklal 
Cad. Optimum Outlet AVM
Tel: 0216 664 13 95

DENİZ PRIVATE CINECITY 
TRIO
Barbaros Mah. 
Hillside City Clup
Tel: 0216 315 10 10

MÜZELER

DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ
Barbaros Mahallesi 
Mimar Sinan Cami Yanı, 
Mimar Sinan Parkı
Tel: 0216 688 13 29

KÜLTÜR MERKEZLERİ

MUSTAFA SAFFET 
KÜLTÜR MERKEZİ
Örnek Mah. Cahar 
Dudayev Cad. 
Tel: 0216 570 50 00/2200

İÇERENKÖY SANAT 
MERKEZİ
İçerenköy Mah. Demet Sok.
No: 61/1 Tel: 0216 570 50 00

CEMAL SÜREYA SERGİ VE 
ETKİNLİK MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mahallesi 
Şehit Şakir Elkovan Cad. 
No: 20 Tel: 0216 575 67 20

ÜNİVERSİTELER

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İnönü Mah. Kayışdağı Cad.
Tel: 0216 578 00 00
Fax: 0216 578 02 99

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
Kerem Aydınlar Kampüsü
İçerenköy Mah. 
Kayışdağı Cad. No: 32 
Tel: 0216 500 44 44
Fax: 0216 576 50 76

ADIGÜZEL ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir Mahallesi 
Baraj Yolu Cad. 
Çağlayan Sokak No: 18 
Tel: 0216 455 77 70-74
Fax: 0216 548 28 17

AVM’LER

BAUHAUS
İçerenköy Mah. Hal Yanı
Tel: 0216 578 70 70

BRANDIUM
Küçükbakkalköy Mah.
Dudullu Cad. No: 23-25
Tel: 0216 574 33 33

BULVAR 216
Barbaros Mah. Mor 
Zambak Sok. 
Tel: 0216 668 32 16

İÇERENKÖY CARREFOUR
İçerenköy Mah. 
Kayışdağı Cad. No: 2
Tel: 0216 448 02 96-97

METRO
Yeni Sahra Mah. Yavuzlar 
Cad. Tel: 0216 544 68 00

MOZAİK ÇARŞI
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
No: 21 Tel: 0216 455 91 69

NOVADA
Küçükbakkalköy mah. 
Şehit Şakir Elkovan Cad. 
No: 20 Tel: 0216 575 65 20

OPTIMUM
Yeni Sahra Mah. İstiklal 
Sok. No: 10/4 
Tel: 0216 664 14 14

PALLADIUM
Barbaros Mah. Halk Cad. 
No: 8 Tel: 0216 663 15 00

WATERGARDEN
Barbaros Mah. 
Kızılbegonya Sok. No: 10/1 
B.Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 504 75 25

RESMİ DAİRELER

T.C. ATAŞEHİR 
KAYMAKAMLIĞI
Küçükbakkalköy Mah.
Merdivenköy Yolu Sok. 
No: 9/2 Tel: 0216 577 51 10
Faks No: 0216 577 63 93

T.C. ATAŞEHİR 
MÜFTÜLÜĞÜ
Barbaros Mah. Hasat Sok.
No: 2 Mimar Sinan Parkı İçi 
C Binası) Tel: 0216 688 87 
77-78 Faks: 0216 688 87 83

ATAŞEHİR İLÇE BÖLGE 
TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ
Barbaros Mah. Ardıç Sok. 
No 12, 34704
Tel: 0216 580 8704

ATAŞEHİR İLÇE EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ
Barbaros Mah.
Ardıç Sok. No: 12, 34704
Tel: 0216 580 8704

ATAŞEHİR MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Küçükbakkalköy Mah. 
Işıklar Cad. No: 1 Kat: 2 
34758
Tel: 0216 577 51 86-87

ATAŞEHİR İLÇE TOPLUM 
SAĞLIK MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah.
Merdivenköy Yolu Cad. 
Selim Sok. No: 7
Tel: 0216 580 98 58
Faks: 0216 580 98 59

ATAŞEHİR NÜFUS 
MÜDÜRLÜĞÜ
Küçükbakkalköy Mah. 
Merdivenköy Yolu Sok. 
No: 9/2a 
Tel: 0216 577 51 20 / 577 51 
22 Faks: 0216 577 5121

ATAŞEHİR İLÇE SEÇİM 
KURULU
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
No: 2 D: 5 Tel: 
0216 456 41 00

ATAŞEHİR REHBERLİK VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ
Atatürk Mah. Çiftlik Cad. 
No: 5 Tel: 0216 548 21 22

DARÜLACEZE KAYIŞDAĞI
İnönü Mahallesi Kayışdağı
Cad. No: 65, 34755
Tel: 0216 528 84 00

EMLAK KONUT GYO 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Barbaros Mah. Mor 
Sümbül Sokak No: 7/2 Batı 
Ataşehir Tel: 0216 579 15 15
Faks: 0216 456 48 75

TİV-TÜRKİYE İŞİTME 
VE KONUŞMA 
REHABİLİTASYON VAKFI
Barbaros Mah. 
Fesleğen Sok. No: 8 
Tel: 0216 688 58 45
Fax: 0216 688 58 46

POLİS MERKEZLERİ

ATAŞEHİR EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Mah. 
Meriç Cad. No: 2/7 
Tel: 0216 580 87 04-05
Fax: 0216 580 87 02

ŞEHİT ÖRNEK HAYRETTİN 
YILDIRIM POLİS MERKEZİ
Örnek Mah. Zemzeme Sok. 
No: 49 Tel: 0216 317 10 20

İÇERENKÖY POLİS 
MERKEZİ AMİRLİĞİ
İçerenköy Mah. Kayışdağı 
Yolu Cad. No: 28 
Tel: 0216 576 61 22

A
T

A
Ş

E
H

İR
 B

E
L

E
D

İY
E

S
İ 

R
E

H
B

E
R

İ



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 97Sayı: 15 Tarih: 25 Ağustos-25 Eylül 2017

ŞEHİT SALİH SEVGİCAN 
POLİS MERKEZİ
Yeni Çamlıca Mah. 
Albayrak Cad. No: 1 
Tel: 0216 415 64 93

OTELLER

SHERATON GRAND 
İSTANBUL
Barbaros Mah. 
Morsümbül Sok. 
Tel: 0216 547 00 00

İSTANBUL MARRIOTT 
HOTEL
Küçükbakkalköy Mah. 
Kayışdağı Cad. No: 1
Tel: 0216 570 00 00

SILENCE İSTANBUL
Küçükbakkalköy Mah. 
Dudullu Yolu Cad. No: 29
Tel: 0216 570 70 00

THE GREEN PARK HOTEL
İçerenköy Mah. Manolya
Sanayi Sok. No: 36
Tel: 0216 573 30 30

RESTORANLAR

ADANA DOSTLAR KEBAP
Barbaros Mah.
Halk Cad. No: 31
Tel: 0216 472 90 93

BELUGA FISH GOURMET
Küçükbakkalköy Mah.
Dereboyu Cad. 7/C
Tel: 0216 469 54 54

Bİ BUÇUK
Barbaros Mah.
Ardınç Sok. Kent Çarşı 
Tel: 0216 688 83 88

BRASSERIE POLONEZ
Barbaros Mah. Halk Cad.
(Palladium AVM)
Tel: 0216 663 20 27

DEVELİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Vedat Günyol Cad. No: 9
Tel: 0216 575 68 68

FOÇA BALIK
Küçükbakkalköy Mah. 
Doruk Sok.
Tel: 0216 577 86 86

HASAN KOLCUOĞLU
Küçükbakkalköy Mah.
Dereboyu Cad. Emel Sok. 
No: 7/B Tel: 0216 573 89 89

KÖZ KANAT
Küçükbakkalköy Mah.
Ahmet Yesevi Cad. Doruk 
Sok. Ergovan Parkı 7/A
Tel: 0216 577 75 46

MIDPOINT
Barbaros Mah. Halk Cad.
(Palladium AVM)
Tel: 0216 663 14 35

ÖZGÜR ŞEF
Barbaros Mah. Zambak 
Sok. No: 61 
Tel: 0216 688 43 43

SAHAN VEGA ATAŞEHİR
Barbaros Mah. Kardelen 
Sok. No: 18 
Tel: 0216 472 48 56

SHOT İSTANBUL
Barbaros Mah. Leylak 
Sok. Ağaoğlu My World 
Andromeda AVM Batı 
Ataşehir Tel: 0216 688 74 68

SUSHICO
Barbaros Mah. Halk Cad. 
Palladium Alışveriş Merkezi 
No: 6 Tel: 
0216 663 13 45-46

ŞAŞKIN BALIK
Barbaros Mah. Evren Cad. 
No: 1 Tel: 0216 470 05 40

VE RESTORAN
Barbaros Mah. Halk Cad.
No: 8B Tel: 0216 663 15 25

TAKSİ DURAKLARI

SİTELER TAKSİ
Mevlana Mah. Dudullu 
Cad. 4D, 34779 Ataşehir
Tel: 0216 364 32 63

52 YENİ ÇAMLICA
Tel: 0216 364 32 63

HALYOLU MERKEZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Eski 
Üsküdar Cad. No: 3 Halyolu 
Tel: 0216 574 70 92

ATAŞEHİR KERVANCILAR 
TAKSİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Karaman Çiflik Yolu No: 1
Tel: 0216 573 10 27

ATAŞEHİR SOYAK TAKSİ
Örnek Mah. Libadiye Cad. 
No: 97/2 Tel: 0216 317 10 93

BATI ATAŞEHİR MERKEZ 
TAKSİ
Barboros Mah.Menekşe
Sok. No: 1 
Tel: 0216 688 20 02

ŞENTUR TELSİZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Kayışdağı 
Yolu, No: 1 
Tel: 0216 572 38 81

ESTON KURUCULAR 
TAKSİ
İçerenköy Mah. Karaman 
Çiflik Yolu Cad. Eston Evleri 
Karşısı Tel: 0216 574 48 84

ATAŞEHİR UMUT TAKSİ
İçerenköy Mah. Eski 
Üsküdar Yolu Umut Sok. 
Tel: 0216 577 11 10

KÜÇÜKBAKKALKÖY TAKSİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Cengiz Topel Cad. 
Kocayusuf Sok. No: 21 Tel: 
0216 573 80 05

PALLADIUM TAKSİ
Barbaros Mah. 
Halk Cad. No: 8 
Tel: 0216 663 21 40

AĞAOĞLU MY 
TOWERLAND TAKSİ
Atatürk Mah. 
Meriç Cad. No: 1/4 
Tel: 0216 455 57 15-16-17 

AĞAOĞLU MY WORLD 
TAKSİ
Barbaros Mah. Halk Cad.
Ihlamur Sok. No: 1
Tel: 0216 688 19 40

ÖRNEK TAKSİ
Örnek Mah. Şehit Cahar 
Dudayev Cad. Merkez 
Cami Karşısı 
Tel: 0216 324 17 60

FETİH TELSİZ TAKSİ
Fetih Mah. Kafkas Sok.
No: 1 Tel: 0216 315 55 85 / 
0216 324 77 73

BİZİM TAKSİ
İnönü Mah. Kartal Cad. 
No: 85 Tel: 0216 577 68 80

GREENPARK 
BAYINDIR TAKSİ
Ertaç Sok. No: 14/B
İçerenköy Mah.
Tel: 0216 575 44 74

TANZİM TELSİZ TAKSİ
İçerenköy Mah.Karslıahmet 
Cad. Aydın Sok. No: 1 
Tel: 0216 572 33 33

FINDIKLI MERKEZ TAKSİ
Fındıklı Mah. Ayşegül Sok.
No: 45 Tel: 0216 469 69 89

İÇERENKÖY TAKSİ
Değirmenyolu Cad. 
61/A İçerenköy
Tel: 0216 575 77 78

ATAŞEHİR İNÖNÜ TAKSİ
İnönü Mah. 
Ulusu Cad No: 108 
Tel: 0216 577 63 85-86-87

KAYIŞDAĞI MERKEZ 
TAKSİ
Kayışdağı Mah. Akyazılı 
Cad. No: 29 
Tel: 0216 420 54 99

AKSÜT TAKSİ
Yeniçamlıca Mah.
Kemalpaşa Cad. No 46
Tel: 0216 660 16 64

YEDİTEPE ÜNİVERSİTE 
TAKSİ
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 
Memba Sok. No: 1 
Yeditepe Üniv. Yanı 
Tel: 0216 573 65 89

BATI ATAŞEHİR ŞİRİN 
TAKSİ
Barboros Mah. 
Zambak Sok. No: 3/A1
Tel: 0216 688 60 21

ACARLAR TAKSİ
Yeni Çamlıca Mah. 
Albayrak Cad. No: 3 
Tel: 0216 314 10 17

FERHATPAŞA 
MERKEZ TAKSİ
Ferhatpaşa Mah. 
Yeditepe Cad. No: 30 
Tel: 0216 471 53 97

MUSTAFA KEMAL 
MERKEZ TAKSİ
Mustafa Kemal Mah. 
3001 Cad. 3022. Sok
Aşıkveysel Parkı İçi
Tel: 0216 470 07 81

PALMİYE TUR TAKSİ
İnönü Mah.Öksüz Deresi
Reisoğlu Sok. No: 2
Tel: 0216 573 12 98

İÇERENKÖY MERKEZ 
TAKSİ
İçerenköy Mah.
Gülcardağı Sok. No 4/1
Tel: 0216 572 77 78

OPTIMUM
Yeni Sahra Mah. 
Optimum AVM İçi 
Tel: 0216 644 14 14

ATAŞEHİR 
UYDUKENT TELSİZ
Atatürk Mah. Bilfen Okullar 
Karşısı Sedef Cad. No: 1 
Tel: 0216 455 78 20

ATAŞEHİR MERKEZ TAKSİ
Atatürk Mah. 67. Ada 3. 
Cadde Ataşehir
Tel: 0216 455 80 64

ATAŞEHİR UĞUR TAKSİ
Yenişehir Mah. Baraj Yolu 
Cad. Yaren Sok. No: 3
Tel: 0216 456 25 18

BATI ATAŞEHİR 
ESMAN TAKSİ
Barbaros Mah.Örnek Sok.
Tel: 0216 688 14 58



Ataşehir’i bilmeyen birine bu fotoğrafı gösterirseniz, mutlaka önce “Bu park hangi ülkede” diye 
soracaktır. Çünkü değil Türkiye’de, İstanbul’da bile kentin göbeğinde böylesine huzur vaat eden 

bir park yok. Çimlere uzanıp istediğiniz hayali kurabilir, hatta “İyi ki yaşıyorum” diyebilirsiniz. Size 
sorumuz da bu parkın adı... Bilen ilk beş kişiye armağanımız yine Can Yayınları’ndan bir kitap.

Yanıtlarınızı atasehirekspres@atasehir.bel.tr adresine gönderebilirsiniz.
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Fotoğraf: SERAP UÇAR
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