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Ataşehir Belediyesi’nin ücretsiz yayın organıdır

Sunay Akın: “Çocukların, 
oyun hakkı yok mu?”

Ataşehirliler çevre kirliliğini 
nelere bağlıyor?

1968’in 50. yılı: Bir zamanlar 
her şey mümkündü. 
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İÇİNDEKİLER

Mayıs’ın tüm güzelliklerinden bütün 
yurttaşlarımıza merhaba.

Dergimizin yeni sayısında ilçemizin 10. yılını ele 
aldık. Dokuz yıldır yerel yönetim varlığını sürdüren 
Ataşehirimiz, yerel yönetim seçimlerden bir yıl önce, 
6 Mart 2008’de Meclis kararı ile ilçe ilan edilmişti. 
Bu vesileyle belediyemiz kurulduktan sonra  neler 
yaşandığının bir özetini yapmaya çalıştık. Burada 
en büyük emek, kurucu başkanımız Battal İlgezdi’ye 
aittir; başta O’nun olmak üzere, her yöneticimizin, 
her çalışanımızın, her Ataşehirlimizin anıları mutlaka 
mevcuttur. Bu anılarımızla baş başa kalarak, sizlere 
yönelik bir içerik hazırlamayı yeğledik.

Dostlarım, dergimiz ve bizler, ne dünya, ne 
Türkiye, ne İstanbul, ne de onun bir parçası olan 
Ataşehrimizden kopuk düşünülemeyeceğinden 
hareket ediyoruz. 

Bilirsiniz, Mayıs güzeldir; güzel olduğu kadar da 
hareketlidir. 

Mayıs, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile başlar… Anneler 
Günü ile devam eder. Allah hiçbir çocuğu annesiz 
bırakmasın diyerek, tüm annelerimizin ellerinden 
öperim.

İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan 
Ayı ise 14 Mayıs’ta başlıyor. Kutsal Kitabımızın 
indiği bu ayda, yine sofralarımız kurulacak, yine 
aşımız paylaşılacak. Gücümüz oranında, hiçbirimiz 
yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Ve dualarımızın 
kabulü için ellerimiz Yaradana açılacak. Bu vesileyle 
Ramazan Ayı’nın tüm İslam alemine barış ve 
kardeşlik için yol göstermesini dileyerek, kutlamak 
istiyorum.

Mayıs güzel demiştik…
Bi’ düşünün dostlar; 99 yıl önce Karadeniz’in 

Samsun Limanı’na yanaşan Bandırma Vapuru, 
sadece bizim coğrafyamızı mı ilgilendiriyordu? Tarih 
bize gösterdi ki, o limana atılan ilk adım, Kurtuluş’un 
ayak sesiydi. Yıllar içinde gördük ki, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün o ilk adımının ardından gelen 
mücadele, bize özel değildi. O adım, sadece İslam 
dünyasının değil, tüm ezilen ulusların ilham kaynağı 
oldu. 

Kurtuluş Savaşımızın başladığı gün olarak tarihe 
geçen 19 Mayıs’ı, Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor 
Bayramı’nı bu duygularla kutluyorum. 

Sağlıkla kalın.

ATAŞEHİR 10 YAŞINA GİRİYOR
Ataşehir İstanbul’un en genç ilçelerinden biri ama alt yapısıyla, 
sağlık hizmetleriyle, sosyal ve kültürel faaliyetleri ve içinde 
güvenle yaşanılmasıyla yaşlı ilçelere parmak ısırtıyor. Bu 
başarının altında elbette vatandaşlar arasında siyasi, dini, 
kültürel ayrım yapmayan Ataşehir Belediye yönetiminin imzası 
var. Sayfa 4  (Kapak fotoğrafı: MURAT ŞİMŞEK) 

Bir zamanlar her şey mümkündü 
Gençliğin dünya tarihine damgasını vurduğu belki de ilk 
dönemdi 1968. ABD’den Japonya’ya, Fransa’dan Etiyopya’ya 
dünyanın her yerinde gençlik barış, özgürlük ve evde, okulda, 
sokakta söz hakkı istiyordu. Türkiye’de de gençlik ayaktaydı ve 
bir tarih yazdıklarının farkındaydı. Biz de yarım yüzyılı geride 
bırakan 1968 baharını sizler için özetledik, o günlerinden anılarla 
50 yıl öncesinin Türkiye’sine şöyle bir göz attık. Sayfa 12

İLHAMİ YILMAZ
Ataşehir Belediye 
Başkan V.

NE SOLUDUĞUNUZU BİLİYOR MUSUNUZ? Sayfa 26

68’İN 50. YILI

Fotoğraf: ENGİN FAZLIOĞLU
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Duvarcıların 
zamanındayız
İyi bir dünyada mı yaşıyoruz yoksa 
gözümüz hep arkada mı kalacak? 
Bu yıl bir önceki yıldan daha mı 
kötü? Dünyamız toplumsal açıdan 
bakıldığı zaman kısır bir döngü 
içinde mi? İnsanlığın gelişimi 
salt teknolojik mi? Bu soruların 
cevabını Deniz Ülke Arıboğan’ın 
kaleminden çıkan “Duvar”da 
arıyoruz. Sayfa 46

Çocukluğumuzun      
izleri silinmesin
Hayatı müzelerde, kütüphanelerde, 
sahaflarda geçen; öğrenme 
sevdalısı bir çırak olduğunu her 
fırsatta dillendiren bir aydın Sunay 
Akın. “Bilgi mabetleri olan müzeler 
ve kütüphanelerde yaşıyorum, 
durmadan araştırıyorum” diyen 
Akın, dünyanın dört bir köşesini 
gezip, oyuncak koleksiyonerlerinin 
kapısını çalıyor. Oyuncaklar ile hem 
geçmişe hem de çocukların hayalleri 
ile geleceğe ışık tutuyor. Sayfa 22

VECİHİ HÜRKUŞ: Göklerdeki kahraman
Türkiye’nin havacılık tarihine imzasını atan iki isimden biriydi Vecihi Hürkuş. 
Uçma tutkusuyla yetinmeyip, becerisini onaylayacak hiçbir kurum ve kişinin 
olmadığı bir dönemde uçak yapmıştı. Önüne çıkarılan bütün engellere rağmen 
tutkusundan vazgeçmeyen Hürkuş’un yaşamı sonunda film oldu. Kudret 
Sabancı’nın yönettiği “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” 25 Mayıs’ta gösterime 
girecek. Sayfa 34

Karsu’nun notalarından 
Ertegün’e selam Sayfa 41

Akdeniz’den esen 
rüzgar: Nina Zilli Sayfa 44



HUZURUN MERKEZİ 
ATAŞEHİR



Ataşehir İstanbul’un en genç ilçelerinden biri ama alt yapısıyla, sağlık 
hizmetleriyle, sosyal ve kültürel faaliyetleri ve içinde güvenle yaşanılmasıyla yaşlı 
ilçelere parmak ısırtıyor. Bu başarının altında elbette vatandaşlar arasında siyasi, 

dini, kültürel ayrım yapmayan Ataşehir Belediye yönetiminin imzası var.

Ataşehir Belediyesi, yeşil alanlarını 
betonlaştırmamaya kararlı. Park sayımız 225’e ulaşırken, yeşil alan toplamamız 

1 milyon metrekareye dayanmış durumda. Atapark’ın 
tamamlanmasıyla Ataşehir yeşil 
bayramı kutlayacak.  
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Ataşehir Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, Ataşehir’i sağlık üssü 
olarak kullanıyor. On binlerce Ataşehirli, 
muayene, tedavi ve sevk hizmetlerinden 
yararlanıyor. Birçok sağlık merkezimizde 
bir yıl içinde binlerce yurttaşımız, ücretsiz 
sağlık olanaklarından faydalanıyor.

Kadın Aile Müdürlüğü geliştirdiği 
projelerle sosyal alanda aktif rol 
oynuyor. Kadın Sığınma Evimiz ve birçok 
tesisimiz kadınlarımıza öncülük etmeyi 
sürdürüyor. Ataevlerimiz, yeniden hayata 
tutunmanın merkezlerine dönüşmüş 
durumda. 

Ataşehir Belediyesi İstihdam Merkezi  
(ABİM) işsizlikle mücadelesini sürdürüyor. 
Çorbada bizim de tuzumuz var diyen ABİM, 
94 işsiz yurttaşımıza iş imkânı sağladı.

Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki Bilim&Sanat 
Merkezimiz henüz donanımları yapılırken 
bile öğrencilerin ve annelerinin ilgisini 
çekti. Kursları dolup taşıyor.  



Ne Kadıköy, ne Ümraniye, ne de 
Üsküdar ilçesinde oturan on 
binlerce kişi, 6 Mart 2008’de 

TBMM’de alınan bir kararla ilçelerinin 
adının değiştiğini bilmiyordu. Onlar artık 
Ataşehirliydi.

 Ataşehir İlçesi, Samandıra’dan da 
aldığı 1 mahalleyle birlikte 17 mahalle 
olarak tescil edilip, kanunlaştı. Dünya 
nüfus sıralamasında neredeyse ilk 25 
kent arasında bulunan İstanbul’da,  
419 bin nüfusluk yeni bir ilçe doğdu.   
Ataşehir ilçe ilan edildiğinde nüfusun 
kadın-erkek oranları eşit olan ender 
ilçelerden biriydi. Bu eşit oranlar birkaç 
yıl daha kendini korudu. Bu oran, 2011 
yılından itibaren kadınların lehine 
gelişmeye başladı. 2017 yılında bu fark 
8 bine kadar çıktı. Uzmanlar bu farkı,   
Ataşehir’in kadınlar için güvenli bir ilçe 
olmasına bağlıyor.

2008 yılında herkesin kafasındaki 
soru, Ataşehir’in nasıl yapılanacağına 
ilişkindi. Ataşehir’in kimliği, vizyonu 
nasıl olacaktı? Yaklaşık 25 kilometre 
karelik bu yeni ilçede ne isteniyordu?  

Devlet, güvenlik ve yönetim 
mekanizmalarını hayata geçirdi. 
Ama yüzbinlerce insana asıl hizmeti 
götürecek yerel yönetimdi. İşte o 
yönetim henüz yoktu. Aradan tam bir yıl 
geçti. Türkiye’de olduğu gibi sonradan 
Ataşehirli olanların önüne de sandıklar 
konularak 2009’un Mart ayında “siz de 
yöneticinizi seçin” dendi.

Bu, yerel yönetimlerin en güçlü 
partisi AK Parti ve onu takip eden 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin adaylarının 
çekişeceği bir seçim olacaktı. Öncelik 
AK Parti’deydi. Ama yeni Ataşehirliler, 
yıllarca CHP içinde mücadele etmiş, 
yöneticilik yapmış ve Ataşehir’de 

TAYFUN GÖNÜLLÜ Ataşehir nüfusuyla, yerleşim 
düzeniyle pek çok kentten daha 
büyük ve gelişmiş bir ilçe...
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Ataşehir Belediyesi 

Veteriner İşleri 

Müdürlüğü, 

İstanbul’un en büyük 

problemlerinden 

biri olan sahipsiz 

hayvanların 

rehabilitasyonuna 

büyük özveriyle 

karşılık veriliyor. Bu 

konuda duyarlılığı 

geliştirmek için 

aralıksız çalışıyor.

Sayısız projeye 

imza atan Çevre 

Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü, 

Ataşehir’in havasını 

ölçen ender 

belediyeler arasında. 

Müdürlüğün 

topladığı mavi 

kapaklar, 

birçok engelli 

vatandaşımıza 

umut oluyor.  
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Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi, 
yeni iş alanları yaratmak için projeler 
geliştiriyor.

Kültürün Ataşehir’deki bir başka ayağı, ustanın ismini taşıdığı 
merkezimiz: Neşet Ertaş Kültürevi. Arı kovanı gibi kaynayan 
merkezimizde gençlere her türlü olanağı sunmaya çalışıyoruz.  

Mustafa Saffet Kültür Merkezi (MSKM) Ataşehir’e “sanatın merkezi 
burası” dedirtti. Bir gün bile ara vermeden faaliyetlerini sürdüren 
merkez, Ataşehir’in gurur kaynağı. Birçok festivale ev sahipliği 
yapan merkez, çevresini sanat ve kültürle etkilemeye başladı.

Ferhatpaşa gençliği, Ferhatpaşa Gençlik 
Merkezimizin etüt merkezini kullanıyor. 
Yönetim, gençlere yol gösterecek 
planmalar gerçekleştirerek her türlü 
desteği veriyor.

Fidan Kalpler’in attığı merkezimizde 
80 çocuğumuz hayata ilk adımlarını 
atıyorlar. Yeni fidan kalpler yolda…

Atölyelerin kurulduğu Yeni Hayat Gençlik 
Merkezimiz, gençleri her türlü kötü 
alışkanlıklardan kurtarmak için örnek bir 
mücadele sürdürüyor. 



olan, yaşayan ve iş yapan Battal İlgezdi’ye 
“başkan sen ol” dedi.

Bu, seçilen belediye başkanı için iyi bir 
şey miydi, tartışılır. Çünkü alt yapı yok ve 
hatta belediyenin kafasını sokacak bir 
binası bile yoktu. Yeni yönetim sıfırdan bir 
ilçe oluşturacaktı. 

İKİNCİ KEZ İLGEZDİ

İstanbul’un ortasında yeni bir ilçenin 
belediyesi, iki göz bir prefabrik binada 
kollarını sıvadı. Battal İlgezdi o günlerde 
arkadaşlarına şu açıklamayı yapıyordu:

“Hedefimiz Ataşehir’i bir Kadıköy, 
Maltepe, Kartal gibi yapmaktır”

O gün, yani 2009’un mart ayında 
dolar 1.60, Avro ise 2.15 liradan işlem 
görüyordu. Türkiye, dünyada başlamış 
2008-2009 ekonomik krizinin Türkiye’ye 
ne kadar yansıyıp yansımayacağını tartışa 
dursun, Ataşehir Belediyesi’nin kasası 
tamtakırdı; daha doğrusu kasa yoktu. 
Bir de komşu belediyeler, yeni ilçenin 
belediyesine milyonlarca borç çıkarmasın 
mı; tam Aziz Nesin’lik günler yaşanıyordu.

Bir günde yeni Ataşehirli olan 
vatandaş, işlerinin yürümesini istiyordu! 
Yük yeni yönetim ve başkan seçilen 
Battal İlgezdi’nin sırtındaydı: “Bir gün 
vatandaşımız aradı, ‘sayın başkan 
evde cenaze var, niye bu cenazeyi 
kaldırmıyorsun’. Arkadaşlarıma, “bu 
cenazeyi nasıl kaldırırız’ diye sordum. 
‘doktor lazım ama doktor yok’ dediler.  
Altı ay hiç hizmet veremedik, çöpü dahi 
toplayamadık.”

Battal İlgezdili 5 yıl çabuk geçti. 2014 
Martında tekrar sandıklar vatandaşın 

önüne kondu, “Memnun değilsen 
değiştir” dendi. İşler çok zorluydu. Altı 
ay hizmet veremeyen bir yerel yönetici, 
aradan geçen dört buçuk yıl sonra 
tekrar sınanacaktı. 2014’ün Mart ayında 
sandıklar bir kez daha açıldı. Cumhuriyet 
Halk Partili Battal İlgezdi’nin farkı vardı.

Aradan geçen zamanda birçok temel 
atıldı, binalar kiralandı. Türkiye krizle 
boğuştu, iş için her gün yüzlerce kişi 
belediyelere olduğu gibi Ataşehir’e de 
hücum etti.

Bugün…
17 mahalleli Ataşehir, yüksek 

gökdelenleriyle anılıyor. En azından 
Ataşehir’i tartışanlar uzaktan gördükleri 
kenti böyle biliyor. Oysa, Ataşehir’in 
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sadece yaklaşık iki mahallesi yüksek 
yapılardan kurulu. 15 mahallesi eski 
sistemi korudu.       

Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin 
koyduğu hedefler gerçekleşti mi?

Her ne kadar bu konu, siyasi nedenlerle 
tartışılsa bile, bugün Ataşehir Belediyesi, 
iki göz prefabrik bir binadan, birçok 
belediyede olmayan akıllı binasını hizmete 
sokmuş ve hizmetine devam ediyor. 
Onlarca belediye tesisinde her yıl irili 
ufaklı binlerce faaliyet oluyor. On binlerce 
çocuk, genç, kadın ihtiyaç gördüğü her 
alanda bu faaliyetlerden yararlanıyor.

Ataşehir Belediyesi ve O’nun kurucu 
belediye başkanı Battal İlgezdi’nin en çok 
mücadelesini yaptığı konu imar 

Ataşehir’de festival sezonu açılmaya görsün, ardı ardına gelir kültür ve sanat 
etkinlikleri. Galalar, ödül törenleri birbirini kovalar. 

Ataşehir Zabıta Müdürlüğü, 379 kişilik kadrosuyla belediyenin diğer ilgili birimleriyle 
koordineli olarak halkın sağlığı için 7/24 hizmet sistemini sürdürmekte.



oldu. Çıkmayan imar planları yeni kurulmuş 
bir ilçenin en büyük problemi oldu. 
Türkiye’nin kanayan yarası, Ataşehir’de de 
devam etti. Halkla el ele verildi, yerinde 
kentsel dönüşümün ilk adımı atıldı ama 
bir ilçenin imar planında asıl söz sahibi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ydi.    

Belediyenin 9 yılda yürüttüğü 
faaliyetler, Ataşehir’e yeni bakış açısı 
getirdi. Ataşehir, her ne kadar İstanbul’da 
merkeze uzak bir ilçe olsa bile Türkiye 
sanayisinin yönetimleri,üslerini bu 
ilçede kurdu. Uluslararası otel zincirleri, 
halkalarına Ataşehir’i de ekledi. Hastane 
ve  üniversiteler de Ataşehir’e taşındı.

Çünkü…
Çünkü belediye yönetimi bu gelişmelerin 

olacağını çok önceden sezmişti. İleriye 
dönük bakış açısında rutin hizmetler 

rayına oturur oturmaz, belediyecilik 
hizmetleri başka alanlara taşındı; eğitim 
ve sağlığa ciddi yatırım yapıldı.

Ataşehir Belediyesinin kültüre katkısı 
ciddi noktalara erişti. On binlerce 
genç, eğitimin her alanından ücretsiz 
yararlandı. Artık bu gençler, yaşamın her 
alanında varlar. 

ŞİMDİ BAYRAK YILMAZ’DA

Sağlık ise başlı başına bir yatırım 
gerektiriyordu. Bu yatırımdan kaçınılmadı. 
Öyle ki, aynı anda 11 diş hekiminin 
belediye bünyesinde faaliyet göstermesi 
ender bir olaydı. Bunlara, gözden 
dahiliyeye, çocuk uzmanından kadın 
doğumcusuna, KBB uzmanından genel 
cerrahına kadar istihdamlar izledi. 

Ataşehir Belediyesi sosyal belediyecilik alanında nerede bir 
mağdur var onun yanında olmak için tüm olanaklarını seferber 
ediyor. Aşevlerimizde kazanlarımız kaynıyor, yeni bebeklerimizi 
yalnız bırakmıyoruz. Sadece Ramazan Ayı’nda değil, 
erzaklarımız 12 ay ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 

Prefabrik bir binada hizmete başlayan Ataşehir Belediyesi şimdi akıllı binaya sahip. 

Ataşehir Belediyesi’nin 6 ay önce başlattığı “ilk hayalim ilk 
bisikletim” kampanyası müthiş bir destek buldu. Ataşehirlilerin 
bağışladığı bisikletler çocuklara dağıtılıyor, yüzler gülüyor.

Ve bugün, Ataşehir Belediyesi,  park ve 
bahçelerinin toplamını yaklaşık 1 milyon 
metrekareye ulaştırmanın, yeşil alanlarını 
imara açmama sözünü yerine getirmenin 
gururunu yaşıyor. 

Şimdi bayrak İlhami Yılmaz’da.  Ataşehir 
Belediye Başkan Vekili olan İlhami Yılmaz, 
Ataşehir Belediye Meclisi’nde yapılan 
seçimle Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili 
seçilmiş durumda ve görevinin başında.

6 Mart 2008 tarihinde bir anda Ataşehirli 
olanların nüfusu bugün 423 bini geçti. Yani 
Ataşehir orta ölçekli bir kent sıralamasında.  
Bugün Ataşehirlilerin, Ataşehirli  kimlik 
bilincine sahip çıktıkları gözlemleniyor. 
Ataşehir Belediyesi önüne koyduğu 
vizyonu, kültür bilinciyle harmanlıyor. Bu 
topraklarda 50 yıldır, 30 yıldır yaşayanlar 
“Biz buraya geldiğimizde bir tane bina 
yoktu” söylemi, yerini “Ben Ataşehir 
Belediyesi’nin açtığı kurslarda keman 
çalmayı öğrendim, şimdi konservatuarda 
hayalimi gerçekleştiriyorum” diyen 
gençlere bırakıyor. 

Başkan Vekili İlhami Yılmaz, bir 
konunun altını kalın bir şekilde çiziyor: 
“Battal Başkanın her dakika söylediği 
bir şey vardı; asla hiçbir vatandaşımızı 
kimliğinden, anlayışından, yaşam 
biçiminden dolayı ayırt etmeyeceğiz. 
Türkiye’nin sıkıntıları var, bizim 
sıkıntılarımız var ama önemli olan 
ne biliyor musunuz; dışlamamak, 
ayrıştırmamak, yalnızlaştırmamak. Her 
şeyin telafasi vardır ama bunun telafasi 
çok uzun yıllar giderilemez.”

Ataşehir Türkiye’nin sorunlarından 
kopuk yaşamıyor ama İstanbul gibi bir 
metropolde, huzurlu, güvenli bir kent 
ünvanına sahip çıkmaya devam edecek.

10 ATAŞEHİR EKSPRES Sayı: 23 Tarih: 25 Nisan-25 Mayıs 2018

A





68
’İN

 50
. Y

IL
I



1968 baharı Paris’te başladı, öğrenciler hem 
üniversiteleri hem yolları işgal etti... Eylemler 
kısa sürede dünyanın tüm kıtalarına yayıldı.
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Dünya geçen yüzyılın ilk yarısını 
iki büyük savaş ve devrim, ikinci 
yarısını ise ABD ile SSCB arasındaki 

soğuk savaş, bu savaşın gölgesindeki 
darbeler, iç çatışmalar, yeni devrimler 
ile ilk yarıdaki devrimin çözülüşüyle 
geçirdi. Bu yüzyıla bıraktığı miras pek de 
iç açıcı değildi, ama içinde gelecekten 
umutlanmak isteyenler için de renkli 
sayfalar vardı. 

Bu sayfalardan biri bu yıl 50. yılını 
geride bırakan 1968 hareketiydi. Bütün 
kıtaları içine çeken bu hareket aileleri 
savaşların içinden geçerek ayakta 
kalmayı başaran gençlerin işiydi ve 
kimilerine göre bir ayaklanma, kimilerine 
göre kalkışma, kimilerine göre ise yarıda 
kalmış bir devrimdi.

Peki, gerçekte 1968 neydi? 

Bu soruya tek bir yanıt vermek oldukça 
zor, çünkü her ülkede o ülkenin siyasi, 
ekonomik ve kültürel dokusuna uygun 
bir hareket yaşandı. Kimi üniversitelerde 
öğrencilere de söz hakkı tanıyan reformlar 
yapılmasını, kimisi cinselliğini özgürce 
yaşamayı, kimisi emperyalizmin önüne 
geçilmesini istiyordu. Tek bir ortak 
noktaları vardı, savaşı durdurmak ve 
özgürlük. Böylelikle ABD’nin Vietnam’ı 
işgalini protesto ederken neredeyse tek 
bir ses çıkarmayı başarmışlardı. 

Aslına bakarsanız, dünya 1968’e, 
özellikle insan hakları konusunda umutlu 
girmişti, çünkü Birleşmiş Milletler bu yılı 
Uluslararası İnsan Hakları yılı ilan etmişti. 
Umudu yaratan da bu yıl içinde yapılacak 
etkinliklerle Soğuk Savaş’ın neden 
olduğu nükleer tehdidin askıya alınması, 
Güney Afrika’da Apartheid’in (ırk ayrımı) 
önlenmesi, İspanya’da Franco faşizminin, 
Yunanistan’da Albaylar Cuntası’nın 

BİR ZAMANLAR HER 
ŞEY MÜMKÜNDÜ

Gençliğin dünya tarihine damgasını vurduğu belki de ilk dönemdi 1968. ABD’den Japonya’ya, Fransa’dan 
Etiyopya’ya dünyanın her yerinde gençlik barış, özgürlük ve evde, okulda, sokakta söz hakkı istiyordu. 
Türkiye’de de gençlik ayaktaydı ve bir tarih yazdıklarının farkındaydı. Biz de yarım yüzyılı geride bırakan 
1968 baharını sizler için özetledik, o günlerinden anılarla 50 yıl öncesinin Türkiye’sine şöyle bir göz attık. 

BERAT GÜNÇIKAN yarattığı yıkımın önüne geçilmesi 
ihtimaliydi. Ayrıca belki bu sayede 
Vietnam’dan ülkelerine tabutla dönen 
Amerikalı askerlerin sayısı artmazdı, 
Vietnamlıların kitlesel olarak katledilmesi 
durdurulabilirdi. Üstelik savaş sonrası 
yaşanan kalkınma hamleleriyle ulaşılan 
refah seviyesi ekonominin durgunlaşması, 
işsizliğin artmasıyla tehlikeye girmişti. 
Dahası gençlik bu refahın arkasındaki 
gerçeği olanca çıplaklığı ile görüyordu: 
Çoğunluk ağır koşullarda, canını dişine 
takarak çalışıyor, bundan bir avuç azınlık 
faydalanıyordu. Üniversitelerdeki öğrenim 
de çoğunluğu azınlık adına çalıştırmak 
üzerine kuruluydu, bilgi olarak verilenler 
azınlığın gereksinmelerini karşılamalıydı!

İLK AYAKLANMA FRANSA’DAN...

O yıl önce Siyahların hakları için 
mücadele eden Martin Luther King’in, 
iki ay sonra da Vietnam’da savaşa ve 
ırkçılığa karşı çıkan senatör Robert 
Kennedy’nin öldürülmesine, savaş karşıtı 
eylemlerin ülkenin her yerine yayılmasına 
rağmen 1968 hareketinin başladığı 
yer ABD değil, Fransa oldu. Nanterre 
Üniversitesi öğrencileri Daniel Cohn-
Bendit önderliğinde kampüs koşullarını 
protesto etmek için sokağa çıktı. Mayıs 
sonuna gelmeden bütün üniversitelerde 
ve liselerde barikatlar kurulmuş, polis 
müdahalesine rağmen öğrencilerle 
işçilerin birleşmesi önlenememişti. 
Sonunda kazanan öğrenciler oldu, artık 
üniversite yönetiminde söz hakları vardı. 

İtalya’da, Portekiz’de, İngiltere’de, 
Almanya’da da öğrenciler sokaktaydı, 
onlar da Fransız yaşıtları gibi 
daha fazla özgürlük ve üniversite 
yönetimine katılmak istiyordu, onlar da Daniel Cohn-Bendit Paris’te. (31.05.1968)

68’İN 50. YILI
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Vietnam’daki savaşa, Sovyetler Birliği’nin 
Çekoslovakya’yı işgaline karşı çıkıyor, 
onlar da odalarının duvarlarını iki yıl önce 
öldürülen Che ile Vietnam’ın ulusal lideri 
Ho Şi Minh’in fotoğrafları süslüyordu. 
Sanki dünya aynı anda ayağa kalkmıştı, 
Güney Afrika’dan Japonya’ya, Etiyopya’dan 
Latin Amerika’ya her yerde, diktatörlükle 
yönetilen ülkelerde bile gençler, işçiler, 
hatta papazlar bile isyandaydı ve bu isyan 
sonraki yılları da içine çekecekti.

TÜRKİYE’NİN 68’İ

Cevdet Sunay’ın cumhurbaşkanı, 
Süleyman Demirel’in ise başbakan olduğu 
1968 baharı Türkiye’sinde ilk dikkat çeken 
güçlü bir muhalif dalganın varlığıydı. Hem 
cumhurbaşkanı hem de başbakan bunu 
1961 Anayasası’nın sağladığı özgürlüklere 
bağlıyor, “Bu anayasa Türkiye’ye birkaç 
beden büyük” diyordu. 

Doğruydu! 1961 Anayasası toplumsal 
ve kişisel hak ile özgürlüklerin sınırını 
genişletmiş, özellikle kültürel alanda 
zenginleşmenin önünü açmıştı. Dün 
yasaklı olan pek çok kitap artık kitapçıların 
vitrinindeydi, sinemadan politikaya 
pek çok alanda dergiler yayımlanıyor 
ve gençlik bu dergilerin etrafında 
örgütleniyordu. 60’ların ilk yarısında Bülent 
Ecevit’in Çalışma Bakanlığı döneminde 
işçiler toplu sözleşme ve grev hakkına 
kavuşmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK) kurulmuştu. Artık işçilerin 
seslerini duyurabilecekleri devrimci bir 
sendikaları, öğrencilerin ise düşüncelerini 
paylaşabilecekleri bir Fikir Kulüpleri 
Federasyonu (FKF) vardı. 

6. Filo’yu 
Dolmabahçe’de 
bekleyen 
öğrenciler 
Amerikalı 
askerleri 
denize atmakla 
yetinmeyip 
üniformalarını 
jiletlediler, 
şapkalarına el 
koydular.

1968’in son aylarıydı, ABD Ankara 
Büyükelçiliği’ne yeni bir atama 
yaptı. Yeni büyükelçi “Vietnam 
Kasabı” olarak tanınan Robert 
Komer’di. Başta gençler muhalifler 
ayaklandı, Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay’a telgraf çekilerek Komer’in 
“istenmeyen adam” ilan edilmesi 
istendi. Ama Komer kararlıydı, 
Türkiye’ye gelmekle kalmadı, 6 Ocak 
1969’da protestoların yoğunlaştığı 
ODTÜ’nün rektörünü ziyaret etti. 
Gerisini o günün öğrencilerinden 
Tuncay Çelen’den dinleyelim:

“Rektörlüğün önünde Komer’in 
arabasını görünce şaşırdık, ne 
yapacağımızı bilemedik. Taş attık, 

ama zırhlı aracın camından geri 
tepti. Korkudan gözleri büyüyen 
Komer’in şoförünü arabadan çıkarıp 
kafeteryaya götürdük, çünkü ona 
zarar gelmesini istemiyorduk. Tam 
o sırada bir arkadaşımız basketbol 
potasının demiriyle çıkageldi. Bu 
demiri manivela olarak kullandık ve 
arabayı devirdik. 

Araba devrilince olacak bu ya, 
şeytan dürtecek ya, arabadan benzin 
sızdı. Bu da hemen hemen hepimizin 
aklına ‘bu yakılır’ fikrini getirdi. Sinan 
Cemgil hocamızın atkısını Hüseyin 
İnan arkadaşımız aldı, bir güzel 
sızan benzine buladı ve araba ateşe  
verildi.”

KOMER’İN ARABASI YANIYOR!
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1968’in ilk protestosu NATO’ya karşı 
oldu. 1967’nin Ekim’inde Dolmabahçe 
önlerinde demir atan ABD’nin 6. Filo’sunu 
oturma eylemiyle karşılayan öğrenciler 
şimdi “NATO’ya Hayır” sloganı atıyor, 
“Tam Bağımsız Türkiye” mitinglerinde 
ön sıralarda yer alıyordu. Öğrenciler 
kendi sorunlarına da çözüm arıyor,  
okuldan ihraç edilen öğrencilerin geri 
alınması, sınav sisteminin değişmesi, özel 
yüksekokulların kapatılması gibi taleplerle 
okullarını işgal ediyor, boykot kararı 
alıyordu. O günlerde Türkiye’de sadece 
sekiz üniversite vardı, ama öğrencilerin 
eylemleri TBMM’de 

konu olacak kadar güçlü ses çıkarıyordu. 
Sadece öğrenciler değil, işçiler de 
ayaktaydı; işverenlerin işçilerin DİSK’e 
bağlı bir sendikaya geçmemesi için aldığı 
önlemlere rağmen işçiler ücretlerinin 
yükseltilmesi, küçük çocukların 
çalıştırılmaması, iş güvenliğinin 
sağlanması talepleriyle greve çıkıyordu.

Öğrenciler isteklerinin bir bölümünün 
karşılanmasını sağladı, en azından 
özel yüksekokullar kapatıldı, ancak çok 
geçmeden aralarında düşünce ayrılıkları 
baş gösterdi, tıpkı Batı’da olduğu gibi 

Türkiye’de de 
Sovyetlerin 
Çekoslovakya’yı işgali 
solu ikiye böldü. 
Çoğunluk işgale 
sessiz kalsa da karşı 
çıkanlar da yok 
sayılmazdı. Ayrıca 
Sovyetler Birliği ile 
Çin Halk Cumhuriyeti 
arasındaki gerilim de 
ayrışmayı körüklemiş, 
gençlik iki sosyalist 
anlayış arasında 
bölünmüştü. 

Bu arada FKF gövdesinden ayrılan 
gençler Dev-Genç, Dev-Güç gibi 
yeni oluşumlara imza attı, ancak çok 
sürmeyecek Dev-Genç’in bünyesinden 
de Deniz Gezmiş’in önderliğinde 
Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu ile 
Mahir Çayan’ın önderliğinde Türkiye 
Halk Kurtuluş Cephesi üreyecekti. 
Yine de hangi çatı altında olurlarsa 
olsunlar işçiler ve köylülerle bağlarını 
güçlendirecek, grevlerde işçiler yanında 
yer alacak, köylülerle tarlaya girip çapa 
sallayacaklardı. 

19 Mayıs’ta Ankara’dan Samsun’a 
yürümek, Zap suyunun üzerine köylülerin 
rahat ulaşımı için köprü yapmak gibi 
çabalarıyla toplumun bir bölümünün de 
desteğini alan gençler artık hükümetin 
korkulu rüyasıydı. Polis eylem sırasında 
gözaltına aldığı öğrencileri Anayasa’nın 
hükümleri gereği çok az tutabiliyor, 
mahkemeler gösteri hürriyeti nedeniyle 
serbest bırakıyor, bu da hükümetin başta 
“Komünizm tehdidi var” iddialarının pek 
de kabul görmediğini belgeliyordu. 

1968’in Temmuz’unda 6. Filo bir kez 
daha İstanbul’a geldiğinde öğrenciler 
yine ayaktaydı. Polis bu kez daha sert 

Deniz Gezmiş İstanbul Üniversitesi’nde konuşma yapıyor... (27.12.1968)

68’İN 50. YILI
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davranmakta kararlıydı, İTÜ Öğrenci 
Yurdu basıldı ve hukuk öğrencisi Vedat 
Demircioğlu pencereden aşağı atıldı. 
Ertesi yılın Şubat’ında 6. Filo üçüncü kez 
Marmara’ya demirleyince muhalifler 
Taksim’de “Emperyalizme ve Sömürüye 
Karşı” bir miting düzenleme kararı aldı. 
Miting günü, yani 16 Şubat’ta elleri sopalı, 
taşlı, silahlı sağcı grup alanı çevirdi 
ve mitinge katılanlara saldırdı. Polisin 
seyirci rolünde olduğu bu saldırıda 
iki kişi yaşamını yitirdi. Anlaşılan artık 
muhaliflerin karşısına yasadışı oluşumlarla 
çıkılacak, Komünizmle Mücadele 
Dernekleri üyelerine özel kamplarda 
yetiştirilen komandolar eşlik edecekti!

Artık dönüşü olmayan bir yola girilmişti. 
O güne kadar çatışmadan uzak duran, 

yasal sınırlar içinde mücadele veren 
gençler kendilerini korumak adına 
silahlanacak, banka soygunundan 
Amerikalı askerleri kaçırmaya pek çok 
eyleme imza atacaktı. Gençlerin silah 
kullanmayı öğrendikleri yer ise Filistin ve 
Filistin’deki Yaser Arafat’ın liderliğindeki 
Filistin Kurtuluş Örgütü’ydü. Sadece 
Türkiyeli gençler değil, Batı ülkelerindeki 
pek çok genç de tıpkı ABD’ye karşı 
Vietnamlıları desteklemeleri gibi İsrail’in 
baskılarına direnen FKÖ’ye ve Filistin’e 
sempati duyuyor, kamplara gidiyor, 
FKÖ üyeleriyle birlikte İsrail askerleriyle 
çatışmaya giriyordu. 

Gerilim artsa da toplumsal muhalefet 
gücünü koruyordu. 15-16 Haziran 1970’te 
yüz binin üzerinde işçi İstanbul’a dağılıp 

trafiği kapatarak DİSK’in kapatılma 
kararını protesto etti. Devreye ordu 
girdi ve 12 Mart 1971’de hükümete bir 
muhtıra verdi. Demirel istifa etti ve Nihat 
Erim’in başbakanlığında yeni bir hükümet 
kuruldu. Çatışmalar bir süre daha sürdü, 
pek çok genç öldürüldü, yüzlercesi 
tutuklandı ve işkence gördü. 6 Mayıs 1972 
ise 68 rüzgârının yastan yana estiği gün 
oldu, üç genç, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan 
ve Yusuf Aslan idam edildi. 

1968 dünyada ve Türkiye’de gençliğin 
değiştirme gücünün sergilenmesine 
tanıklık etmişti. Sonraları o gençlikten 
değiştirmek istediği sisteme eklenenler 
çıktı, ama esas olan emperyalizmden 
kurtuluşun ve özgürlüğün hep bir ihtimal 
oluşuydu!

DENİZ GEZMİŞ’İN 
KELEPÇESİNDEKİ POLİS

Öğrenci liderlerinden, THKO’nun 
kurucusu Deniz Gezmiş 

16 Mart 1971’de Gemerek’te 
jandarma tarafından yakalanmış, 
sorgulanmak üzere polise teslim 
edilmişti. Sanıkların iki elleri 
birbirine kelepçelenmesine rağmen, 
o gün kelepçenin bir ucu Gezmiş’e, 

diğer ucu polise takılmıştı. O polis 
ise 23 Mart 1992’de Cizre’de 

öldürülen gazeteci 
İzzet Kezer’in ağabeyi 
Ahmet Selçuk 
Kezer’di.

Gezmiş ve 
Kezer hastane 
kontrolünden adliye 

koridoruna üç gün 
boyunca elleri birbirine 

kelepçeli kaldı. Nedeni 
Gezmiş’in intihar edebileceği 

yolundaki söylentilerdi. Kezer 
“Fevri davranıyormuş, mesela ata 
biniyor, kendini kral ilan ediyormuş” 
sözleriyle aktarıyordu söylentileri 
“Okuduğumuz evraklardan da 
dengesinin biraz bozuk olduğu 
izlenimi edinmiştik, çünkü dengeli 
bir insanın yapamayacaklarını 
yapmıştı, psikolojisi biraz bozuktu. 
Bütün bunların doğru olup 
olmadığını bilmiyorduk. Tedbir 
olsun diye kelepçeledik, ama üç 
gün boyunca ne ağzından intihar 
sözü çıktı ne de intihar edeceğini 
hissettim.”

Deniz Gezmiş, 
Hüseyin İnan 
ve Yusuf Aslan 
cezaevinde. 

A



TİTREK HAMSİ HÜCRESİ 

Zülfü Livaneli 12 Mart’a az bir süre kala 
Ekim Yayınları’nı kurmuş, sol literatürde 

yer alan kitapları basmaya başlamıştı. 
Darbeden sonra o ve arkadaşları toplatılma 
ihtimaline karşılık kitapları uzak bir semtte, 
toprağa gömse de Livaneli gözaltına 
alınmaktan kurtulamadı ve kitapların 
yerini polise gösterdi. Kitapların arasında 
kendilerinin basmadığı, ama depoda 
bekleyen Marx, Lenin ve Stalin’e ait 
olanlarla, dünyanın çeşitli ülkelerinden 
gönderilen gazeteler de vardı. Bu da 
hâkimle Livaneli arasında traji-komik bir 
diyaloğa yol açtı:

Hâkim: Kitaplarınız arasında bu Granma 
gazeteleri ne arıyor?

Livaneli: Efendim, biz bir yayıneviyiz, 
kitaplarımızda adresimiz var, isteyen 
istediğini gönderir.

Hâkim: Yaz kızım, bizim bir yayınevimiz 
var, Granma adlı gazeteleri yayınevimizde 
basarız.

Livaneli: Efendim, gazeteleri biz 
basmıyoruz. 

Hâkim: Peki, yayınevinde ne 
yapıyorsunuz, ne yapılır yayınevinde?

Livaneli: Kitap seçilir.
Hâkim: Yaz kızım, Ekim adlı 

yayınevimizde Granma gazetelerini 
satıyoruz.

Livaneli: Satış da yok efendim, yayınevi 
bir apartmanın üçüncü katında, vitrini falan 
da yoktur…

Hâkim: Peki, ne yapıyorsunuz?
Livaneli: Efendim biz kitap seçeriz, 

çevirisini yaparız. 
Hâkim: Yaz kızım, biz yayınevinde 

Granma gazetelerini çeviriyoruz.
Livaneli: Çevirmiyoruz, biz bir şey 

yapmıyoruz.
Livaneli bu davada sadece yayıncılıktan 

yargılanmamış, Karadeniz’de bir örgüt 
kurmakla da suçlanmıştı. Örgütün adı ise: 
Titrek Hamsi Hücresi’ydi!

Gaziantep’ten gelen otobüs 
Ankara otogarına girmiş, 

yolcular inmişti. Muavin unutulan 
eşya olup olmadığını anlamak 
için son kez koltuklara ve üstteki 
raflara göz attı. Mavi bir paket 
dikkatini çekti, alıp açtı, içinde üç 
tabanca ve çok sayıda mermi vardı. 
Muavin paketi polise teslim etmek 
üzereyken iki kişi öne atılıp paketi 
aldı. Biri şoför ve muavin tarafından 
yakalanıp polise teslim edilirken 
diğeri kaçmayı başardı. Yakalanan 
Tahsin Akpek, kaçan ise Hüseyin 
İnan’dı. Akpek yanlarında bir 
arkadaşları daha olduğunu söyledi: 
Fehmi Erbaş. 

Polis Erbaş’ı da yakaladı, ama 
İnan kayıptı. Erbaş ve Akpek 

tutuklandı, İnan için de tutuklama 
kararı çıkarıldı. Bu arada ODTÜ’de 
silah kaçakçılığı yapıldığına dair 
haberler yayımlanınca İnan, bu 
söylentileri çürütmek adına teslim 
oldu. İlk duruşmada üçü de silahların 
kendilerine ait olduğunu reddedince 
mahkeme beraat kararı verdi. 
Tam salondan çıkacakken hâkim 
sanıkların avukatı Halit Çelenk’e 
seslendi:

“Ben vicdanen bu silahların 
Hüseyin’e ve arkadaşına ait 
olduğuna inanıyorum, ama elimde 
bir delil olmadığı için mahkûmiyet 
kararı veremedim, beraat ettirdim. 
Yalnız sizden bir ricam var, bu 
kapıdan çıktıktan sonra lütfen ‘biz 
hâkimi aldattık’ demeyin.”

SAKIN HAKİMİ KANDIRDIK, DEMEYİN

Bilim ve Sosyalizm Yayınları’nın 
sahibi Süleyman Ege de 12 

Mart’ta tutuklanmış, Komünist 
Manifesto’yu yayımladığı için 30 
yıl ceza almış, Adana Cezaevi’ne 
gönderilmişti. Koğuşa girer girmez 
koğuş ağasının yanına çağrıldı. Ağa 
kaç yıl ceza aldığını sordu. “30 yıl” 
yanıtını alınca ikinci soru geldi “Kaç 
ölü var?” Ege ölü olmadığını söyledi, 
yayımladığı kitaplar nedeniyle 
suçlandığını. Ağa inanmadı, 
Ege’yi yerine gönderdikten sonra 
adamlarını yanına çağırıp “Bu 

adama dikkat edin” dedi “Galiba 
oynatmış”. Ertesi gün Ege ağanın 
yanına gidip hakkındaki iddianameyi 
ve kararı gösterdi. Okuma bilmeyen 
ağa adamlarından birine dosyayı 
okuttu ve Ege’nin doğru söylediğini 
anladı. Aradan birkaç gün geçmiş 
geçmemişti ki koğuşta kavga 
çıktı, biri ötekine “Ulan ben senin 
Allah’ına, kitabına…” diye küfre 
başladı. Olup biteni üst ranzadan 
izleyen ağa küfür edene seslendi:

“Ulan kitaba küfretme, herif 30 yıl 
almış…”

KİTABA KÜFRETME, HERİF 30 YIL ALMIŞ!

68’İN 50. YILI
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15-16 Haziran 1970’te yüz binin 
üzerinde işçinin İstanbul’un ana 
caddelerinde yürüyüşe geçmesi 
başka kentlerdeki öğrenci gençliği 
de harekete geçirdi. Ankara’da ODTÜ 
öğrencileri de işçilerin yanında yer 
almak için Ata Sanayi Sitesi’ne gitti. 
İçlerinden bir kaçı atölyelere dağılırken, 
diğerleri yürüyüşe geçti. Karşıdan gelen 

işçi kalabalığı öğrencilerin coşkusunu 
daha da arttırdı, şimdi onlar da 
İstanbul’dakiler gibi eylem yapabilirdi. 
İşçiler yaklaşınca coşkunun yerini 
tedirginlik aldı, çünkü ellerinde levyeler 
vardı ve yüzleri öfke kusuyordu. 
Kaçmak için geri döndüklerinde bu 
kez karşılarında ellerinde coplarıyla 
kendilerini bekleyen polisleri buldular. 

Üstelik sadece dayak yemekle kalmayıp 
tutuklandılar. En ağırı ise mahkemede, 
orada o gün eylem için değil, bir takım 
işleri için bulundukları yolundaki 
ifadelerine inanmayan hâkimin 
ağzından dökülenlerdi:

“… Siz ne biçim erkeksiniz, hem 
yalan söylüyorsunuz hem de işçi 
kardeşlerinizden dayak yiyorsunuz.”

SİZ NE BİÇİM ERKEKSİNİZ, İŞÇİ KARDEŞLERİNİZDEN DAYAK YİYORSUNUZ...

15-16 Haziran 
1970’de yüz 
binin üzerinde 
işçi İstanbul 
sokaklarını 
doldurdu.
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“Anne” sözcüğünü hiç söyleyememiş 
belki Afet Teoman, ama ona ağız dolusu 
“anne” diyen üç çocuğa sahip olmuş. 
Korkarak 19’unda evliliğe attığı ilk adımı üç 
çocuk ile taçlandıran Teoman ile kimi için 
hüzünlü kimi için kendini özel hissetmenin 
ayrıcalığı ile geçen Anneler Günü öncesi bir 
araya geldik ve 85 yıllık hayatını, çok sevdiği 
eşini, çocuklarını ve hiç hatırlamadığı 
annesini konuştuk. Şimdi söz Teoman’da: 

Afet Teoman nerede, ne zaman doğdu?
1934 yılında memleketimiz Rize’de, 

dedeme ait konakta doğdum. Nahiye 
Müdürü olan babamın işi dolayısıyla ben 
üç yaşındayken Erzincan’a yerleştik. 1939 
senesinde Erzincan depremini yaşadığımız 
şehre, tahsilimiz dolayısıyla veda etmek 
zorunda kaldık. Eğitime önem veren babam 
tahsilimiz için görevinden istifa etmeyi göze 
almıştı ki bürokraside saygın bir yere sahip 
olduğundan onu kaybetmek istemediler 
ve 1942 senesinde tayini çıkarılarak bizleri 
Ankara’ya, bürokrasinin kalbine gönderdiler. 

Peki, anneniz…
Ne zaman aklıma düşse yokluğu 

burnumun direğini sızlatır anneciğimin. 
Kendisini, 1937’de kardeşimin doğumu 
esnasında kaybettik ve biz dört kardeş 
yetim kaldık. Babacığım çok yoğun bir 
çalışma temposu içerisindeydi. Dönemin 
Malatya Valisi babacığıma karşı ayrı bir 
sevgi beslerdi. Hatta bu sevgi yeğeni ile 
izdivaçlarına vesile olacak kadar büyüktü. 
Cici annem muhteşem bir hanımefendiydi. 
Annemizden tek bir farkı vardı, o da bizi 
dünyaya getirmemiş olmasıydı. Ondan da 

“ANNE” diyemeden 
anne oldu ve çok sevdi

FATMA UÇAR

Annesini hatırlamadan anne olanlardan Afet Teoman… 
Ne üç yaşında yetim kaldığını anımsıyor ne de 
annesinin sıcaklığını… Bildiği tek bir şey var ki o da 
kendisini öz çocuklarından ayırt etmeden büyüten 
cici annesinin sevgisi... İşte bu sevgiyle 80 yaşında 
çocukluk hayalinin peşinden gitti ve tiyatrocu oldu.

Fotoğraf: ENGİN FAZLIOĞLU
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şu an ikisi hayatta olan dört kardeşim 
oldu. Dedem, cici annem ve iki kardeşim 
de Ankara’ya baba evine geldiler ve baba 
evi oldu dokuz nüfus.  

Kalabalık bir ailede yaşıyor olmanız 
tahsilinize mani oldu mu?

Ankara’da Saraçoğlu Mahallesi’ni 
tüm bürokrasi bilir. Protokol ailelerinin 
yaşadığı, dönemin saygın paşalarından 
olan Muzaffer Göksenin, Şahap Gürler 
gibi isimlerin ikamet ettiği bu mahalledeki 
lojmanlarda oturuyorduk. Hem babamın 
eğitim sevdalısı olması hem de 
yaşadığımız bölge dolayısıyla tahsilimizi 
bırakmamız söz konusu değildi. O dönem 
öğretmen olmak istiyordum. Ankara’da 
İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nü bitirdim ve 
olgunlaşma enstitüsüne devam ettim. 
Moda tasarımı üzerine aldığım eğitim 
doğrultusunda atölyede çalışmaya 
başladım; fakat çalışma hayatım bir yıl 
sürdü.

Neden?
52 senesinin Cumhuriyet Bayramı’nda 

nişanlı olan ablam ve eniştem ile birlikte 
Saraçoğlu’ndan çıkmış, Kızılay’a doğru 
yürüyorduk. Karşıdan da diğer ablam ile 
eniştemin geldiğini gördük. Yanlarında 
da genç bir beyefendi vardı… Başında 
dönemin modası fötr şapka, şapkanın 
altından dökülen bukle bukle saçlar 
ve yemyeşil gözleri ile çok yakışıklı bir 
beyefendiydi. Ben de tip olarak biraz 
farklıydım: Sarışın, daima kahkülleri 
olan, el bebek gül bebek büyütülmüş 
ailenin en şımarık çocuğu... Ablama 
yanaşıp “kim bu beyefendi” diye sordum. 
Ağabeyimin Karadeniz’de ortaokulu 
beraber okuduğu, sonrasında da birlikte 
İstanbul’a Işık Lisesi’ne geldiği arkadaşı 
Sacit Teoman’mış. 

Bu güzel hanımefendi ile yakışıklı 
beyefendi birbirlerine ilk görüşte âşık mı 
oldular?

Ben o zaman henüz 19 yaşındaydım 
ve evlilik gibi bir düşüncem yoktu. Eşim 
Başbakanlık’ta görevliydi ve bu durum 
beni biraz endişelendirmişti. Fakat cici 
annem kendisinin ne kadar beyefendi 
olduğunu ve bu tercihin benim için doğru 
olacağını söyleyerek beni de babamı 
da bu evliliğe ikna etti. Bunun üzerine 
Saraçoğlu’ndaki evimize gelip beni 
istediler. 23 Nisan’da nişanlandık, 15 
Mayıs 1953’te de evlendik. Evlendikten bir 
ay sonra eşim işi gereği yurt dışına gitti. 
Altı ay kadar çalışmaya devam ettim, ama 
eşim yalnız kaldığım dönemlerde benim 
için endişelendiğini ve işten ayrılmamı 
istedi söyledi. Böylelikle bir yıllık çalışma 
maceram sonlandı. Zaten evlendikten bir 
sene sonra ilk çocuğum dünyaya geldi. 

ANNELİK DUYGUSU

54 senesinde oğlumu kucağıma 
aldığımda anneliğin ne kadar 
mukaddes bir duygu olduğunu 
anladım. Aileyi kuran da çoğaltan da 
kadın ve çok kıymetli... Bu duyguyu 
çok şanslıyım ki 57 senesinde kızım, 
64’te de küçük oğlumla bir kez daha 
yaşadım. Her “Anneler Günü”nde 
yüzünü hatırlayamadığım 

anneciğim yokluğu için duyduğum 
üzüntüyü, cici annemin bizlere verdiği 
sevgi ile törpülemeye çalışıyorum. 
Ben yıllarca sahip olduğum iki 
annemin sevgisini biriktirdim ki üç 
evladıma yetirebileyim.

Peki, el bebek gül bebek büyütülen 
birinin evlilikten beklediği gibi miydi 
yaşadıklarınız?

Zaman zaman bana korkulu rüyalar 
yaşatacak kadar önemli bir görevi 
olan eşim ile birlikte hayatı yaşamayı, 
yaşadığımız her andan keyif almayı 
bildik. Seyahat, giyim kuşam, balolar 
hayatımızdan hiç eksik olmadı. Eşimin 
görev yeri değişikliği nedeni ile 12 vilayet 
dolaştık. Botaş, Yumurtalık, Ceyhan 
bölgesinde uzunca bir süre kaldık. Büyük 
bir aile olduğumuz lojmanda gemilerin 
dolum yaptığı gece muhteşem balolar 
verilirdi. Eşim ile birlikte büyük önem 
göstererek katıldığımız davetlerde 
kadınlar da beyler de adeta giyim kuşam 
yarışına girerdi. Bizzat İstanbul’a gelir, 
Bağdat Caddesi’ndeki butiklerden alışveriş 
yapardık. Eşim çok hareketliydi. Dans, 
eğlence, yemek konularına ayrıca özen 
gösterirdi. Öyle ki “Sacit Teoman ve eşi 
Afet Teoman’ın dansı ile daveti açıyoruz” 
anonsları ile başlardı davetler. 

“İLK OYUNUM 24 MAYIS’TA”

İstanbul hikâyeniz nasıl başladı?
Çocuklarım İstanbul’da yaşıyordu. Biz 

de 76 senesinde İstanbul’a, Bostancı’ya 
geldik. Ben sosyalliğimi burada da 
sürdürdüm. 40 sene yaşadığım 
Bostancı’da gönüllü faaliyetlere katıldım. 
Özellikle kadınlar ve çocuklar için pek çok 
kuruluşta çalıştım. Ücretsiz el sanatları 
dersleri verdim. 91’de eşimi kaybettim. 
Bu veda ailemizi derinden sarstı. Tam 
toparlandım derken büyük oğlumu 
da kaybettim. Hâlâ onun üzüntüsü 
içerisindeyim. Sağ olsun dostlarım, 

ahbaplarım bana hep saygı gösterdi, ben 
de onlara sevgimi vererek bu zorlu sürecin 
üstesinden gelmeye çalıştık. 

40 yıllık alışkanlığı bir kenara itip 
Ataşehir’i tercih etmenizin sebebi neydi?

Bostancı’daki evimizin inşaatı nedeniyle 
taşınmam gerekiyordu. Alışkın olduğum 
muhite yakınlığı ve mahalle kültürü hâlâ 
devam ediyor olması nedeni ile Ataşehir’e 
taşındık ve buraya çok alıştım. Hatta bir 
gün dolaşırken Neşet Ertaş Kültürevi’ni 
gördüm ve içeri girdim. Tiyatro provası 
varmış. Tiyatro hocasına, “hocam, ben 
tiyatroyu çok severim, izniniz olursa 
seyirci olabilir miyim” diye sordum, o 
zaman yaşım 80. “Ne demek efendim” 
dedi ve beni kabul etti. Sonrasında 
kendimi sahnede oyuncu olarak buldum. 

80 yaşından sonra tiyatrocu mu 
oldunuz?

Çocukluğumdan beri hayalimdi. Böyle 
bir imkânı yakalamışken de “hayır” 
demedim. Ezberler, provalar derken 
24 Mayıs’ta Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde ilk oyunumuz var.

Oyunda erkek torun sahibi olmak 
isteyen bir kayınvalideyi canlandırıyorum. 
Geçen gün provalarda kucağıma verilen 
kız çocuğuna bakıp moral bozukluğu 
yaşamam gerekirken hocamız “Afet 
Hanım, biraz yüzünüzü kırıştırın” dedi. 
“Hocam, 85 yaşındayım. Zaten yüzüm 
kırışık benim” dedim, başladı herkes 
gülmeye. Buranın enerjisi benim enerjime 
büyük katkı sağlıyor. Ataşehir’i ve 
insanlarını çok seviyorum. Bundan sonra 
bir hedefim daha kaldı. O da gönüllü 
hemşirelik… Bunun eğitimini alıp, son 
nefesime kadar insanlara yardım etmek 
istiyorum. A
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Çocukluğumuzun 
izleri silinmesin
Hayatı müzelerde, kütüphanelerde, sahaflarda geçen; öğrenme sevdalısı bir 
çırak olduğunu her fırsatta dillendiren bir aydın Sunay Akın. “Bilgi mabetleri olan 
müzeler ve kütüphanelerde yaşıyorum, durmadan araştırıyorum” diyen Akın, 
dünyanın dört bir köşesini gezip, oyuncak koleksiyonerlerinin kapısını çalıyor. 
Oyuncaklar ile hem geçmişe hem de çocukların hayalleri ile geleceğe ışık tutuyor.
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Hayal dünyasına yolculuk için 
çocuklara ve mazisini arayan 
yetişkinlere kaptanlık yapan Sunay 

Akın, ülkemize yeni müzeler kazandırmak 
için oyuncak peşinde tüm dünyayı 
dolaşıyor. 2015 yılında Ataşehir’de 
kurulan Düştepe Oyun Müzesi’nin de 
küratörlüğünü yapan Akın ile müzenin 
içinde bulunduğu hukuki süreç dolayısı 
ile İstanbul Oyuncak Müzesi’nde bir 
araya geldik ve oyun müzesi için verilen 
mücadeleden oyuncak tarihine kadar pek 
çok konuyu konuştuk. 

Çocukluğumuzun en yakın dostu olan 
oyuncağı kime borçluyuz?

Biz çocuğu da oyuncağı da tıp 
doktorlarına borçluyuz. 1800’lü 
yılların başında, doktorların koruyucu 
aşıları bulmasına kadar onlarca çocuk 
yaşayacağı bile belli olmayan bir varlık 
olarak algılanıyordu. Ne zaman ki 
hekimler koruyucu aşıları buldu, çocuk 
odaları, çocuk kıyafetleri ve oyuncaklar 
ondan sonra ortaya çıktı. Sanayi 
Devrimi’nden sonra da Almanya’da ilk 
oyuncak fabrikası kuruldu ve yüz yıl önce 
bütün dünyaya, Almanya’dan oyuncak 
dağıtılmaya başlandı.

İstanbul Oyuncak Müzesi’nde Almanlar 
kadar oyuncak sanayine Japonların da 
hâkim olduğu görülüyor? 

2. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1950’li 
yıllarda oyuncak endüstrisini Japonlar 
ellerine geçirdi ve artık tüm dünyaya 
oyuncaklar Japonya’dan dağılmaya 
başladı. 1980’li yıllarda ise denge değişti 
ve pazar artık Çinlilerin eline geçti. Bugün, 

SİMAY GÖZENER

dünyanın neresine giderseniz gidin; 
ister Arjantin’e gidin, ister Kenya’ya… 
Elinize bir oyuncak alın ve üzerine bakın, 
“Made in China” yazısını göreceksiniz. 
Bu demek oluyor ki 2100 yılında İstanbul 
Oyuncak Müzesi’ne geldiğinizde bugüne 
ait oyuncakların yanında “Made in China” 
yazacak.

ÇOCUKLAR OYALANSIN DİYE!

Toplumun kültürel yapısından 
ekonomisine kadar pek çok konuda ipucu 
veren oyuncak sanayinin ülkemizdeki 
tarihi nasıl?

Tarihi Eyüp Oyuncakları dışında 
2. Dünya Savaşı’ndan önce 
Tahtakale’de “merdiven altı” diye 
tabir edilen oyuncak üreticileri 
vardı. Ama gerçek anlamıyla bizde 

oyuncak sanayi 1950’lerden 
sonra başladı. Alasya, Altın, 

Nekur, Fatoş ve Gürler gibi 
oyuncak markalarımız 

Alman ve Japon 
oyuncaklarını 

taklit ederek 
üretim 

yapıyordu. Ne 
yazık ki 1980’li 
yıllarda özgün 
örneklerini 
üretemeden, 

o yılların 
yanlış ekonomik 

politikaları ile hepsi kapanmak zorunda 
kaldı. 80’li yıllarda korumacı kanunların 
ortadan kalkması, haksız rekabet koşulları 
sonucu serbest olan ithalat ile birlikte 
dengeler değişti; yani bizim oyuncaklar 
“Barbie”ye yenik düştü. 

Peki, bir toplumun kendi kültürüne ait 
oyuncağının olmaması o toplum üzerinde 
nasıl bir etkiye yol açar ya da bu ne 
anlama gelir? 

Mesela bizim kültürümüzde hâlâ kız 
çocuklarına bebek, erkeklere de tabanca 
alınır. Sonra da “kadın cinayetleri 
neden var ve nasıl durduracağız” 
diye düşünülür. Ben de bu soruya her 
defasında “durduramayacaksınız” diye 
cevap veriyorum. Böyle devam ederse 
bebek alınan kızların büyüdüklerinde 
tabanca alınan erkek çocuklar tarafından 
öldürülmesine engel olamayacaksınız. 
Gelişmiş ülkelerde çocukların hayalleri 
çoğalsın diye alınan oyuncaklar, geri 
kalmış ülkelerde çocuklara oyalansın diye 
verilir. Oyuncakları çocuklara hayalleri 
büyüsün diye alan ülkeler dünyayı 
yönetirken, oyuncakları çocuklara 
oyalansın diye alan milletler onların 
kapılarında oyalanmaya mahkûmdur.

Çocuk gelişiminde önemli olan 
oyuncakların seçilmesinde ailelerin 
yaptığı hatalar bilinçsiz olmalarından mı 
kaynaklanıyor?

Anne ve babalar çocukların ruhsal ve 
kişilik gelişiminde oyuncağın yerini ve 
önemini anlamadıkları için çocuklarına 

Sunay Akın Şarlo (Charlie Chaplin) oyuncağı ile.
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eski dönemlerde oyuncak almıyorlardı. 
Baba, her gün sigaraya para verirdi; ama 
çocuğuna oyuncak almazdı. Bilinçsizlik 
ve ekonomik nedenler bugünün 
yetişkinlerini çocukluk dönemlerinde 
oyuncaksız bırakmıştır. Hâlâ da öyle. 
Bırakın onu bunu, daha devletimiz bile 
oyuncağın önemini anlamadı. Çocuğun 
gelişiminde pırlanta mı değerlidir, 
gazoz mu, yoksa oyuncak mı? Sorunun 
yanıtı belli, tabii ki oyuncak... Buna 
rağmen devletimizin pırlantadan aldığı 
stopaj yüzde sıfırken, gazozdan aldığı 
stopaj yüzde sekiz… Peki ya oyuncak? 
Devletimizin oyuncaktan aldığı stopaj 
yüzde on sekiz… Bir yandan pedagoglar, 
çocuk gelişim uzmanları oyuncağın 
yerini, olmazsa olmaz önemini 
anlatmaya çalışırken, diğer yandan 
devletimiz oyuncağı hâlâ lüks tüketim 
maddesi olarak görüyor. Peki, bu ülkenin 
çocuklarının ruh sağlığını, bu ülkenin 
çocuklarının gelişimini kim koruyacak?

HAYALLERİN TARİHİ

Artık günümüzde oyunlar da 
oyuncaklar da değişti…

Şu an çocuklar oyuncaktan çok 
bilgisayar oyunları ile oynuyor. Bilgisayar 
ekranında bir labirent, labirentin 
koridorları ve ortasında da bir peynir... 
Fareyi bir köşeden bırakıyorsun ve 
fare, labirentin koridorlarında peynirin 
kokusunu alırken onu bulmaya çalışıyor. 
Fare peynire yaklaştıkça, kokusunu 
aldıkça heyecanlanıyor. Sonra fare 
peyniri buluyor ve çok seviniyor. Oysa 
fare bir şey bulmadı. O labirentte peynire 
giden tek bir doğru yol var ve onu da 
labirenti kurgulayan kişi oraya koydu. 
Dolayısıyla bilgisayar oyunu oynayan 
çocuk hiçbir şey başaramaz. Oysaki 
oyuncaklar ile oynayan çocuklar öyle 
mi? Onlar, oyunlarında kendilerine 
başrol verirler. Senarist de kendileridir, 
yönetmen de… 

Peki, ya oyuncak müzeleri… Onlar 
sadece çocuklara mı hitap ediyor?

Oyuncak müzesi, hem çocuklara 
hem anne-babalarına hem de dede 
ve ninelerine hitap eder. İnsanlığın, 
insanın her dönemine hitap eden yegâne 
müzeler oyuncak müzeleridir. Çünkü 
burada hayallerin, düşlerin tarihi vardır. 
Yetişkin bir insan da hayallere ihtiyaç 
duyar ve bu müzelerde kendi hafızasıyla, 
çocuklukları ile de karşılaşır ki bu da paha 
biçilmez bir duygudur.

Ne şanslıyız ki İstanbul’da bu duygular 
ile kurulmuş bir oyuncak müzesi var.  

Sunay Akın 
aileden kalma 
köşkü oyuncak 
müzesine 
çevirerek 
oyuncağın 
hem çocukların 
gelişimi için, 
hem de tarihin 
anlatıcısı 
olarak 
önemine 
dikkat çekti.
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Bir ülkenin geleceği, o ülkedeki 
politikacıların vaatlerinde değil, çocukların 
hayallerindedir. Çocukların önüne 
oyuncak diye koyduklarımız, ülkemizin 
ve insanlığın geleceğidir. Çocukların 
bize ihtiyacı olmadığı gibi aksine bizim 
onların hayallerine ihtiyacımız var. Çünkü 
gerçek, hayallerin ayak izlerini takip eder. 
Oyuncak müzeleri de bunu anlatır. Ben 
de bu sebeple 23 Nisan 2005 tarihinde 
aileme ait bu tarihi konakta İstanbul 
Oyuncak Müzesi’ni kurdum ve biz 2010 
yılında Avrupa Müzeler Formu’nun her 
yıl verdiği ödül töreninde Avrupa’nın 
en başarılı ilk 24 müzesi arasına girme 
başarısını gösterdik. 2011 yılında ise 
İstanbul Oyuncak Müzesi, Avrupa Müzeler 
Akademisi’nin ödül törenine davet edilen 
tek oyuncak müzesiydi, bütün dünyada... 

Bu büyük başarının ardından bir de 
oyun ve masal müzesi geldi…

Avrupa Birliği Kültür Komisyonu’nun 
kararıyla Avrupa Oyuncak ve Müzeler 
Birliği’nin kurulmasına karar verildi ve 
kurucu ülkeler olan Portekiz, Belçika, 
İtalya ve Türkiye arasından bu işin 
başkanlığına da biz getirildik. 2012 
yılında AB Oyuncak, Çocuk Müzeleri 
buluşmasına İstanbul’da biz başkanlık 
yaptık. Çocuk tarihi konusunda çalışma 
yapan müzeler; oyuncak müzeleri, oyun 
müzeleri ve masal müzeleriydi. Ne mutlu 
ki, Ataşehir Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi bir sohbetimizde oyun müzesinin 
İstanbul’a kazandırılması gerektiğini 
söyleyerek “Gel, Ataşehir’de yap bunu” 
dedi ve 19 Mayıs 2015’te Ataşehir Mimar 
Sinan Parkı’nda Türkiye’nin ilk oyun 
müzesini kurduk. Sadece Ataşehir’e 
değil, İstanbul’a, ülkemize güzel bir oyun 
müzesi kazandırdık. Bu yıl da Kartal’da 
masal müzesini kurduk. Yani artık 
İstanbul’un bir oyuncak müzesi, bir oyun 
müzesi, bir de masal müzesi var. Bu, bizim 
bu topraklarda yaşayan çocuklarımıza 
verdiğimiz değeri gösterir.

ÇOCUKLARIN OYUN HAKKI YOK MU?

Şimdilerde “Düştepe Oyun 
Müzesi”nin kapatılması gündemde, 
oldukça geniş parkın alanının 
müftülüğe verilmesi öngörülüyor. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? 

Parkların adı Cumhuriyetimizin 
ilk yıllarında “çocuk bahçeleri” idi… 
Çocuklar orada bir araya gelip oyun 
oynarken, ailelerini de bir araya 
getiriyordu. Böylelikle o yörenin 
halkı birbirini tanıyor, selamlaşıyor, 
bir arada yaşamayı öğreniyordu. 
Bizler de Ataşehir Belediyesi ile 
Mimar Sinan Parkı üzerinde dünyanın 
en önemli, en güzel, eşi benzeri 
olmayan oyun müzelerinden birini 
kurduk. Düştepe Oyun Müzesi’nin 
bulunduğu alan bir parktır, orada 
çocuklar oyun oynar. Mimar Sinan 
Parkı’nda bir parka yapılması gereken 
en doğru şey yapılmıştır. O park 
yapılırken oraya koyulan üç baraka 
şeklindeki binaya bir oyun müzesi 
kurulmuş; yani park kimliği daha 
da öne çıkarılmıştır. Kaldı ki biz, 
Dünya Müzeler Birliği’ne, Avrupa 
Müzeler Formu’na, Avrupa Müzeler 
Akademisi’ne kabul edilmiş bir 
müzeyiz ve bütün bu çalışmalarımız 
yurt içi ve yurt dışında Kültür ve 
Turizm Bakanlığı himayesinde ve 
desteğinde yürütülüyor. 

Ayrıca bu konu daha önce de 
gündeme geldiğinde dönemin 

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Görmez, asla böyle bir talepleri 
olmadığını, olamayacağını 
açıklamıştı. Camilerin bahçelerini 
koydurduğu salıncaklar ile çocuk 
bahçesine çevirirken, böyle bir şeyin 
mümkün olamayacağını, gerekirse 
müftülüğün gidip bodrum katta 
çalışacağını ama parkın oyun müzesi 
olarak kalacağını söylemişti. Ben, 
Diyanet İşlerimizin çalışmalarının 
çocuklara ayrılan bir parkta bir 
müzenin kapatılması tartışmasına 
çekilmesini çok çirkin, bölücü ve yıkıcı 
bir oyun olarak görüyorum. Bunun 
arkasında toplumsal değerlerimizin 
çatışmasından menfaat sağlamaya 
çalışan kirli planlar olmasından 
kuşkuluyum. Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın da buna fırsat 
vermeyeceğine inanıyorum.

Bir arada yaşama kültürümüz 
olan parklara, müzelere bunu 
yapmasınlar. İstanbul’un, Türkiye’nin 
dünyadaki kötü imajını yenmek 
için büyük güçtür oyun müzesi. En 
önemlisi de sözünü ettiğimiz yer bir 
park, yeşil alan. Yeşil alanlar halkındır, 
milletindir; yani bir devlet kurumunun 
değildir. Yazın tatile gidemeyen, 
ekonomik gücü olmayan ailelerin 
çocukları hep orada oynuyor, bunu 
biliyorlar mı? O çocukların oyun hakkı 
yok mu? 

Sunay Akın aynı zamanda Düştepe Oyun Müzesi’nin de küratörü.
A
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Bir nefesle başlayan hayatımızın, 
sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi 
için hava kalitesinin rolü tartışmasız 

oldukça büyük. Özellikle solunum yolu 
hastalıklarına yol açan hava kirliliği bir 
yandan sağlığımızı tehdit ederken bir 
yandan da ekonomimize göz dikmiş 
durumda. Şairin dediği gibi hava hâlâ 
bedava belki, ama kirliliğinden dolayı 
bozulan sağlığı geri getirmek ya da 
solunacak havayı zehrinden arındırmak 
için kullanılan teknikler çok da ucuz değil.  

Ülkemizde özellikle büyük şehirlerin 
kaderi haline gelen hava kirliliğinin 
nedenlerinin başında, her geçen gün artan 
araç sayısı, toplu taşımaların yetersizliği 

sebebiyle insanların özel araçları 
ile sürekli trafikte olmaları, ısınma 
gereksiniminden ötürü havaya 
salınan zehirli gazlar ve maalesef rant 
uğruna her geçen gün bir bir yok edilen 
yeşil alanların geldiğini düşününce 
aslında insanoğlu soluğunu kendi elleri ile 
kesiyor, zehri ciğerlerine bile bile çekiyor, 
diyebiliriz. 

Peki, bu durum İstanbul’un gelişime 
ve değişime açık ilçesi Ataşehir’de nasıl? 
Ataşehirliler temiz hava mı soluyor ya 
da soluduğu havanın kalitesi konusunda 
bilinçli mi? 

Daha kaliteli bir yaşam için önce sağlık 
anlayışını taşıyan Ataşehir Belediyesi, 
ilçe halkının soluduğu havanın kalitesini 
tespit etmek ve elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda vatandaşları bu konuda 

NE SOLUDUĞUNUZU 
BİLİYOR MUSUNUZ?

Uzun süredir ilçenin hava kalitesini yükseltmeye yönelik 
projeler yürüten Ataşehir Belediyesi, bu konudaki paydaşı 
İstanbul Teknik Üniversitesi ile yeni bir çalışmaya daha 
imza attı. “Hava Kirliliği Ölçüm İstasyonu”nun yer aldığı 
Örnek Mahallesi sakinlerine, soludukları hava konusunda 
ne kadar bilinçli oldukları ya da bilinçli olup olmadıklarını 
sordu.  İşte kapsamlı hava kirliliği anketinin sonuçları…

YAŞADIĞINIZ BÖLGENİN HAVA KALİTESİNİ
NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Çok iyi
2,31%

İyi
15,85%

Kötü
21,80%

Orta
51,76% Yanıt yok

0,55%

Çok kötü
7,70%

bilinçlendirmek, kaliteyi yükseltmek 
amacıyla yeni projeler geliştirmek için 
uzun süredir çalışıyor. Ataşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ortak 
çalışması olan “Hava Kirliliği Ölçüm 
İstasyonu” tüm ilçeyi karış karış gezip 
bölgenin hava analizini yapıyor. Elde 
edilen veriler ise günbegün belediyenin 
web sitesinden vatandaşlara duyuruluyor 
ki hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde 
solunum yolu rahatsızlığı olan, özellikle 
çocuklar ve yaşlılar evlerinden çıkmasın ya 
da ona göre önlemler alsın. 

Bu doğrultuda Ataşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
tarafından, 05-18 Mart 2018 tarihleri 
arasında, halkı bilinçlendirme çalışmasının 
bir parçası olarak “hava kirliliğinin 
sağlığa ve ekonomik kayba etkileri” 
konulu bir anket yapıldı. İlçede yaşayan 
vatandaşların hava kirliliği konusundaki 
düşünce ve tutumlarını öğrenmek amacı 
ile yapılan çalışma için “Mobil Hava 
Ölçüm Cihazı”nın bulunduğu Örnek 
Mahallesi pilot bölge olarak seçildi. 
Anket, söz konusu mahallede yer alan 
hanelerin ziyaret edilmesiyle başlayıp 908 
hanede yüz yüze görüşme metoduyla 

DENİZ KARA
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tamamlandı. Örneklemin seçilmesinde 
çok aşamalı-tabakalı-tesadüfi yöntem 
uygulandı ve anket çalışmasına katılan 
908 hane bir araya geldiğinde Örnek 
Mahallesi’nin geneli temsil edilmiş oldu. 
Araştırma sonuçları gerek sahada, 
gerekse bilgisayar ortamında çeşitli 
kontrollere tabi tutulup, elde edilen 
bulguların tutarlılığı gözlemlendi. 

Yapılan ankette sorulan sorulara 
verilen cevaplar da hayli önemli. Mesela 
ankete katılanların yüzde 44,16’sı 
bölgedeki en büyük sorunun hava kirliliği 
olduğunu söyledi. Peki, Ataşehirliler sizce 
yaşadıkları bölgenin hava kalitesini nasıl 
değerlendiriyor 

dersiniz? Yüzde 2,31’i hava kalitesini çok 
iyi, 15,85’i ise iyi olarak değerlendirirken, 
yüzde 21,80’i ise hava kalitesinin kötü 
olduğunu düşünüyor. Astımdan bronşite; 
hatta ve hatta akciğer kanserine kadar 
pek çok ciddi solunum yolu rahatsızlığına 
yol açan “hava kirliliğinin mahallede 
yaşayan vatandaşları ya da ailelerini 
sağlık yönünden nasıl etkilediği” 
sorulduğunda ise yüzde 48,23’ünün nefes 
almakta zorlandığı, yüzde 36,45’inin 
öksürme, yüzde 31,38’inin alerjik sorunlar 
yaşadığı tespit edildi. Ayrıca yüzde 9,91 
oranında kalp ve akciğer rahatsızlığının 

varlığı saptandı. 
Sürekli şikâyetçi olduğumuz 

hava kirliliğine peki bizler, 
vatandaşlar olarak nasıl 
sebebiyet veriyoruz? Akla ilk 
gelen ısınma yöntemleri… 
Örnek Mahallelilere yöneltilen 
“konutunuzu ısıtmak için ne 
kullanıyorsunuz” sorusuna 
ankete katılan 908 hanenin 
yüzde 94,38’i doğalgaz, 
yüzde 3,96’sı odun kömür ve 
yüzde 1,32’si elektrikli ısıtıcı 
ile ısındığını ifade etti. 

Ucuz diye zehirli gaz 
salınımı yüksek olan 
kalitesiz kömür kullanımının 
yerini doğalgazın aldığı 
ilçede “binaların ya da 

Nefes almakta zorlanma
Öksürme
Alerjik sorunlar
Halsizlik, yorgunluk
Baş ağrısı
Gözlerde sulanma, kaşıntı vs.
Psikolojik olarak kendini kötü hissetme
Kalp, akciğer rahatsızlıkları
Cilt rahatsızlıkları

48,23%

36,45%

31,38%

24,00%

22,13%

17,51%

12,99%

9,91%

7,92%

HAVA KİRLİĞİ SİZİ VEYA AİLENİZİ SAĞLIK YÖNÜNDEN
NASIL ETKİLEMEKTEDİR?

Doğalgaz
94,38%

Odun/Kömür
3,96%

Elektrikli ısıtıcı1,32%

Yanıt yok
0,33%

KONUTUNUZU ISITMAK İÇİN NE KULLANIYORSUNUZ?

Her sene yapılıyor

51,65%

Bilgim yok
29,40%

Yapılmıyor
16,29%

Yanıt yok
2,64%

OTURDUĞUNUZ BİNANIN/EVİN BACA KONTROLÜ
YAPILIYOR MU? (DOĞALGAZ KULLANAN

EVLERDE DE DÜZENLİ OLARAK BAKIM YAPILMASI GEREKMEKTEDİR)

Doktora gitmedi
79,95%

Doktora gitti
17,62%

Yanıt yok
2,42%

SON 6 AYDA SİZ VEYA AİLENİZDEN BİRİ HAVA KİRLİLİĞİNDEN
KAYNAKLI SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIKLARI ŞİKAYETİ İLE
DOKTORA GİTTİNİZ Mİ?

SON 6 AYDA SİZ VEYA AİLENİZDEN 
BİRİ HAVA KİRLİLİĞİNDEN KAYNAKLI 
SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIKLARI 
ŞİKÂYETİYLE DOKTORA GİTTİNİZ Mİ? 

evlerin baca kontrolü yapılıyor mu?” 
Ankete katılanların 51,65’i her sene düzenli 
olarak kontrol ve bakımının yapıldığını 
ifade ederken, yüzde 16,29’u hiçbir 
kontrolün yapılmadığını, yüzde 29,40’ı ise 
bu konuda bilgisinin dahi bulunmadığını 
belirtti. Kaldı ki baca kontrolünün 
doğalgaz kullanan evlerde de düzenli 
olarak yapılması gerekiyor.

Hava kirliliğinin başlıca nedenlerinden 
bir diğeri de trafik; yani egzoz gazları… Hâl 
böyle olunca hem sağlığımız hem de artan 
yakıt fiyatları ile birlikte ev ekonomimizi 
düşünerek toplu taşımaya yönelmemiz 
gerekmez mi? Yok, ama iş rahatlığa 
gelince hava kirliliği de sağlık da ikinci 
plana atılıyor bizde, öyle değil mi? Bakalım 
Örnek Mahalleliler “şehir içi ulaşımını 

OTURDUĞUNUZ BİNANIN / EVİN BACA KONTROLÜ 

(Doğalgaz kullanan evlerde de düzenli olarak bakım 

yapılması gerekmektedir) YAPILIYOR MU?
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nasıl sağlıyor”? Ankete katılanların yüzde 
73,01’i yakın yerlere yürüyerek, uzak yerlere 
ise toplu taşıma araçlarını kullanarak 
gitmeyi tercih ettiğini söylerken, her zaman 
kendi aracını kullanmayı tercih edenlerin 
oranı ise yüzde 20,15. 

BİLİNÇLİ OLMANIN ÖNEMİ

Ankete katılan 908 hanenin yüzde 
44,16’sı bölgedeki en büyük sorunun hava 
kirliliği olduğunu belirtirken, bu durum sizce 
sağlıklarına ne oranda yansımıştır? Mesela 
“son altı ayda siz veya ailenizden biri hava 
kirliliği kaynaklı solunum yolu rahatsızlıkları 
şikâyetiyle doktora gittiniz mi?” sorusuna 
yüzde 79,95’i doktora gitmediğini belirten 
mahalle sakinlerinin yüzde 17,62’si ise 
doktora gittiğini ifade etmiş.

Ataşehirlilere yöneltilen bir diğer soru 
da “hava kirliliği sizin veya ailenizin sosyal 
yaşantısını etkiliyor mu? Etkiliyorsa 
nasıl?” oldu. Hava kalitesini orta ve kötü 
ya da çok kötü olarak nitelendiren yüzde 
81,82 oranla 743 hanenin yüzde 52,89’u 
sosyal yaşantısının etkilenmediğini, yüzde 
17,49’u sosyal yaşantısının etkilendiğini 
ifade ederken, yüzde 29,60’ı soruya yanıt 
vermemiş. Bu oran, şikâyetçi olmalarına 
karşın, hava kirliliğinin insanların sosyal 
yaşantısını henüz fazlasıyla etkilemediğini 
göstermesi açısından önemli… 

“Hava kirliliği sosyal yaşantımızı 
etkiliyor” diyen 130 hanenin yüzde 
83,84’ü nefes almakta zorlandıkları için 
bir yere gitmek istemediklerini ve ailece 
dışarı çıkamadıklarını ifade etti. Yüzde 
8,46’sı hava kirliliği yüzünden vücut 
dirençlerinin azaldığını, hasta olmamak 
için dışarı çıkamadıklarını; yüzde 7,69’u ise 
misafirlerinin kirli havadan dolayı gelmek 
istememesini ve bu durumdan şikâyetçi 
olduklarını belirtmiş.

Peki, bir yandan sağlık bir yandan da 
ekonomimizi alt üst eden hava kirliliğine 
nasıl dur denebilir? Tüketimin ülkemizde ve 
dünyada hız kesmeden arttığı çağımızda 

Her zaman kendi aracımı kullanmayı
tercih ederim.

Bazen otobüse biner, bazen kendi
aracıma binerim.

Yanıt yok

Yakın mesafe yerlere giderken yürürüm, uzak yerlere giderken toplu taşıma araçlarını tercih ederim.

20,15%

6,05%

0,77%

73,01%

ŞEHİR İÇİNDE ULAŞIMINIZI NASIL SAĞLIYORSUNUZ?

78,41%

62,00%

52,75%

35,13%

25,33%

22,46%

13,21%

Otomobil yerine toplu taşımanın tercih edilmesi

Odun/kömür kullanımının sonlandırılması

Doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması

Bina bacalarının düzenli temizlenmesi

Yeşil alanların arttırılması

Bina izolasyonlarının yapılarak yakıt tüketiminin düşürülmesi

Yasal önlemlerin alınması

HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK TEDBİRLER
SİZCE NELERDİR?

Etkilemiyor

52,89%

Etkiliyor
17,49%

Yanıt yok
29,60%

HAVA KİRLİĞİ SİZİN VEYA AİLENİZİN SOSYAL YAŞANTISINI

ETKİLİYOR MU? ETKİLİYORSA NASIL?

nasıl olur da hem çocuklara miras kalacak 
doğayı hem de en büyük hazinemiz 
sağlığımızı koruyabiliriz? 

“Hava kirliliğini önlemek için alınacak 
tedbirler sizce nelerdir” sorusuna sizce 
ankete katılanlar nasıl yanıt vermişlerdir? 
Birden fazla seçenek belirtilerek 
cevaplanan soruda en fazla yüzde 78,41 
ile otomobil yerine toplu taşımanın 
tercih edilmesi gerektiği söylenmiş. 
Yüzde 62’si odun kömür kullanımının 
sonlandırılmasını, yüzde 52,75’i doğalgaz 
kullanımının yaygınlaştırılmasını, 
yüzde 35,13’ü bina bacalarının düzenli 

temizlenmesini, yüzde 25,33’ü yeşil 
alanların arttırılmasını, yüzde 22,46’sı 
bina ısı yalıtımlarının yapılması ile yakıt 
tüketiminin düşürülmesini, yüzde 13,21’i 
yasal önlemlerin alınmasını hava kirliliğini 
önleyecek tedbirler olarak sıralamış.

Peki, ya sizce? Daha az karbon 
salınımı için tüm dünyada alınması 
gereken önlemler nelerdir ya da bireysel 
olarak bizler neler yapabiliriz? Yeşile, 
maviye hasret kalamadan önlem almak, 
çocuklarımıza evler, arabalar bırakmak 
yerine gönül rahatlığı ile soluyabilecekleri 
bir hava bırakmak için neler yapabiliriz?

HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK TEDBİRLER SİZCE NELERDİR?

HAVA KİRLİLİĞİ SİZİN VEYA AİLENİZİN 

SOSYAL YAŞANTISINI ETKİLİYOR MU? 

A



Kadınların el emeği ürünler üretip, 
unutulmaya yüz tutmuş sanatları 
yeniden hayata döndürmek, 

bu vesile ile kendi ayakları üzerinde 
durmasını sağlayarak sosyo-ekonomik 
kalkınmaya katkılarını artırmak amacıyla 
kurulan “Kadın Eli Pazarı” 4 Mayıs Cuma 
gününden itibaren her cuma 09.00-18.00 
saatleri arasında Küçükbakkalköy Kapalı 
Pazar Alanı’nda açılacak. 

Güçlü toplumların güçlü kadınlarla, 
güçlü kadınların da üretim çarkının en 

etkin dişlisini oluşturmakla mümkün 
kılınacağına inanan ve bu doğrultuda 
projeler geliştiren Ataşehir Belediyesi, 
bu kez de her biri buram buram Anadolu 
kokan, tamamen kadın emeğinin yer aldığı 
“Kadın Eli Pazarı”nın en büyük destekçisi.  

Yaklaşık üç yüz kadının stand açacağı 
emek pazarında: Takı, cam, seramik, 
ahşap ürünler, örgü kıyafetler, oyuncaklar, 
resim, keçe işlemelerinin yanı sıra yine 
kadınların mutfaklarından çıkan sıcacık, 
mis kokulu yemekler, kekler, yöresel 
lezzetler satışa sunulacak ve böylelikle 
Ataşehirli kadınlar yaptıkları satışlar ile ev 
ekonomilerine katkı sağlayacak.

Ürettikçe güçlenen 
kadınlar...
Ataşehirli kadınlar üretiyor, ürettikçe de güçleniyor. 
Takıdan cam işçiliğine; ev yemeklerinden yöresel 
gıdalara kadar pek çok ürünün yer alacağı 
tezgâhların başında bu kez sadece kadınlar 
var. “Kadın Eli Pazar”ı Ataşehir Kent Konseyi’nin 
öncülüğü ile 4 Mayıs Cuma gününden itibaren her Cuma 
Küçükbakkalköy Kapalı Pazar Alanı’nda açılıyor.

LEYLA ÖZ “Kadın Eli Pazar”ında stand açacak 
kadınlara ayrıca daha nitelikli ve sağlıklı 
üretim yapabilmeleri için ürün geliştirme, 
hijyen gibi konularda da eğitimler 
verilecek. 

Bu eğitimler sayesinde bir yandan 
dokunduğu yeri güzelleştirip emeği 
alın terine çeviren Ataşehirli kadınların 
ürünlerinin kalitesi artarken, bir yandan 
da sağlığına dikkat edenler, yörelerinin 
lezzetlerini özleyenler ve üretime     
destek olmak isteyenlerin gönül     
rahatlığı ile alışveriş yapabilecekleri 
hijyenik bir Pazar Ataşehir’e kazandırılmış 
olacak. A
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BİR ÇÖLDEN 
HAYAT ÇIKARMAK!

Mustafa Kemal’in Kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere İstanbul’dan Samsun’a doğru yola 
çıktığı 19 Mayıs’ın üzerinden 99 yıl geçti. Biz de 99. yılında Cumhuriyet gazetesinin kurucusu 

Yunus Nadi’nin 31 Mayıs 1924’te Mustafa Kemal Atatürk’le yaptığı söyleşiyi yayımlıyoruz. 
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1920 Nisanı’nın ilk haftası zarfında 
oraya henüz ulaşmış olmanın ve 
memleketin de henüz yeni görülmekte 
bulunmasının şaşkınlığı geçtikten sonra, 
Ankara’da büyük bir boşluk içinde 
bulunduğum hissine kapıldım. Bir kere 
Ankara’nın kendinde ancak gereğinde 
uyanıp canlanmak suretiyle her tarafın 
uykuya dalmış bir hali var gibiydi. Baştan 
aşağı gezersin. Yalnız uykuda değil, 
insana sanki ölü bir memleket hissini 
verirdi. O zaman orada vali vekilliği 
yapan Kırşehir Milletvekili Yahya Galip 
Bey, kendi çabaları ile ortalığa biraz 
hayat vermek istiyor gibi görünüyordu 
ama bu canlı adamın canlı hareketlerinin 
de özel sonuçlar verdiği görülemiyor 
ve anlaşılamıyordu. Derhal çalışmaya 
koyulmak lazımdı. Bir çöl içinde bu işsiz 
ve güçsüz olarak tek gün geçirmek bir 
usanç ve sıkıntı kaynağı olabilirdi. Kırık 
dökük vilayet matbaasında haftada 
üç gün çıkarılan Hâkimiyet-i Milliye’yi 
o zaman Hakkı Behiç Bey yazıyormuş. 
Daha ilk günden itibaren Hakkı Behiç 
Bey bana “Birader para ile değil, sıra 
ile. Artık sen al bakalım şu gazeteyi” 
demiş ve pekiyi etmişti. Öncelikle bu 
beni oyalayacak bir işti. Fakat yeterli 
değildi. Her gün Paşa’nın konağı olan 
ve şehirden yirmi dakika mesafede olan 
Ziraat Okulu’na çıkıyordum. Paşa ile 
konuşuyorduk. İşlerin içyüzüne nüfuz 
ettikçe hayretim artıyordu. İlk günlerin 
bende bıraktığı izlenim, büyük bir çöl 
ortasında küçük bir vaha hissi idi. 
“Heyeti Temsiliye adına Mustafa Kemal” 
imzası ile bütün memlekete yayılan, her 
ferde hitap eden, cemaate hitap eden, 
millete söyleyen, herkese cevap veren, 
duyuruların çıkış noktası hemen hemen 
yalnız ve yalnız Mustafa Kemal Paşa’dan 
ibaretti.

……
Peki, iyi gerçek kuvvet, iyi gerçek 

düzen! Onlar neredeydi? Ortada bunlara 
dair hiçbir belirti görmüyordum. Yirminci 
kolordu merkezi olan Ankara’da 98 
katırla 150 kadar derme çatma asker 
vardı. Kolordu komutanı olan Ali Fuat 
Paşa bile Eskişehir hareketini halk ile 
yapmıştı. Denilebilir ki, o gün için ordu 
namına ortada fiili hiçbir şey yoktu. 
Hatta kadro olarak bile ordu belki ancak 
kâğıtlarda vardı. Gerçekte subay kadrosu 
bile yoktu. Memleketin her zaman en 
önemli dayanağı ordu o kadar yok olmuş, 
o kadar tuzla buz haline gelmişti. Eğer 
Mustafa Kemal Paşa’nın seçkin ve saygın 
kişiliği olmasaydı yalnız şu perişan ve 

darmadağınık manzara insanı çıldırtmaya 
yeterliydi. O, ama yalnız o karargâhı 
olan Ziraat Okulu’nda bir nevi devlet 
hayatı yaşatıyordu. Bütün bu gerçekleri 
gördükten sonra oraya gidildiğinde 
durumdan hiç müteessir olmayan ve 
gözleri geleceği karşılamak için parlayan 
bu adamın huzurunda insan ümit ve 
kuvvet alıyordu. 

… Ziraat Okulu’ndaki Mustafa Kemal 
Paşa karargâhında Paşa’ya uyarak geç, 
bazen gece yarısından iki saat sonraya 
kadar geç yatılırdı. Binaenaleyh ertesi 
gün de geç kalkılırdı. Bu geç yatılmanın 
sebebi bilhassa gece çalışıldığından ileri 
gelirdi. Paşa geceleri, bir taraftan da 
yanında bulunacak bir iki, üç beş, hulasa 
kaç ise arkadaşlarla çetin meseleleri fikir 

halinde, teori halinde, gerçek halinde, 
uzun uzun tartışırdık.

Ankara’daki Ziraat Okulu’nda müthiş bir 
varlık yaşıyordu. Paşa’nın şahsını görmek 
ve hele onunla konuşmak mutlaka insana 
huzur ve istirahat veriyordu. Nisanın 
üçüncü veya dördüncü günü Paşa’nın 
ısrarı ile görüşmek üzere ilk defa olarak 
geceyi dahi Ziraat Okulu’nda geçirdim.

Paşa:
- A be çocuk, hani kahve!..
Dediği zaman saat gece yarısından 

sonra ikiye gelmişti. O zamana kadar 
çocuk üç defa kahve getirmişti. Paşa 
getirilen kahveleri hesaba katmıyor, bir 
kere verilmiş kahve emir ve talimatını 
mütemadiyen onaylanmış olmasını 
istiyordu. Şimdi vaziyeti görüşüyorduk. 

Ben Kuşçalı’dan çektiğim telgrafa 
aldığım cevabın Ankara’da gördüklerimle 
tamamen uyuşmaması şeklinde gizli bir 
üzüntünün zayıflığı içindeydim. Paşa’nın 
huzuru azami emniyet ve güvenliğinin 
gerekliliğini saklamadım. Fakat üst 
tarafı da insana bir boşluk, bir çöl hissi 
vermekte o kadar kuvvetliydi.

- Öyle görünür Nadi Bey, dedi, öyle 
görünür. Zaten bu büyük işin zevki de 
işte buradadır. Bu çölden bir hayat 
çıkarmak, bu parçalanmadan, bir oluşum 
yaratmak lazımdır. Bununla birlikte sen 
ortadaki boşluğa bakma. Boş görünen 
o saha doludur, çöl sanılan bu âlemde 
saklı ve kuvvetli bir hayat vardır. O 
millettir, o Türk milletidir. Eksik olan şey, 
örgütlenmedir, işte şimdi onun üzerinde 
çalışıyoruz.

Ben pratik olmadığını gördüğüm için 
doğrudan doğruya Yunan cephesine 
taarruz ettim. Orada düzenli bir ordu 
vardı ve onun karşısında da bizim düzenli 
olmayan kuvvetlerimiz. Bence cepheyi 
tutan oradaki Kuvvayı Milliye değildi, 
belki (Milen) hattı denilen siyasi kuvvetti. 
Paşa’nın gözleri parladı:

- Bunu bana Sivas’ta yazmıştınız, o 
cephelerden de aynı mealde başvurular 
gerçekleşti. İsteniliyordu ki, Sivas’ta 
veya şurada burada oturarak zaman 
geçireceğime -sanki buralarda boşuna 
zaman geçiriyormuşum gibi- gideymişim 
de o cephelerin başına geçeymişim. 
Basit bir gözlem ve anlayış. Bu görüş 
açısına hak verdirebilir. Fakat benim 
oraya gitmekte hiç acelem yoktur ve o 
cephelerin hayır ve selameti için acelem 
yoktur. Mustafa Kemal Paşa, Demirci 
Mehmet Efe olamaz Nadi Bey. Bunu 
böyle söylemekle oradaki arkadaşların 
kadir ve kıymetlerine halel getirmek 
istemem. Bilakis onlar çok iyi adamlardır 
ve vatan için işte fedakârca mücadele 
ediyorlar. İlkeleri belirtmişizdir. Milletin 
bağımsızlığını, vatanın son kaya parçası 
üzerinde savunacağız veya eğer 
kaderde varsa öleceğiz. Fakat eminiz ki 
ölmeyeceğiz ve vatanı kurtaracağız.

- Evet, hepimizin amacı ve azmi 
bu. Oraya varmak için daha önceden 
kararların verilmiş ve sorunların 
çözülmüş olması lazımdır?

- Benim inancıma göre, böyle önemli 
durumlarda kararları zaman verir ve 
sorunları da o halletmiş bulunur. Bu 
itibarla ben zannediyorum ki kararlar 
kendi kendine verilmiş ve sorunlar da 
kendi kendine çözülmüştür. Çözülmeyen 
sorunlar varsa onlar da çözülür.
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- Meclis’in ne zaman toplanacağını 
tahmin ediyorsunuz? Bir de acaba hem 
kerameti Meclis’ten beklemek niyetinde 
miyiz? Açık söylemek gerekirse bu kanıda 
değilim. Zaten sıkıntım da ondandır.

- Bu sıkıntı boşuna ve bu kanı hiç 
olmazsa dışarıdan görüntüsü ile 
gerçek görüntüsü arasındaki yanılgıdır. 
Ben bilakis her kerameti Meclis’ten 
bekleyenlerdenim Nadi Bey. Bir devre 
yetiştik ki onda her iş meşru olmalıdır. 
Millet işlerinde meşruiyyet ancak milli 
kararlara dayanmakla milletin genel 
eğilimine tercüman olmakla mümkündür. 
Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. 
O esaret ve aşağılanmayı kabul etmez. 
Fakat onu bir araya toplamak ve “Ey 
Millet! Sen esaret ve aşağılanmayı kabul 
eder misin?” diye sormak lazımdır. 
Ben milletin vereceği cevabı biliyorum. 
Ben milletin büyüklüğünü biliyor ve bu 
soru karşısında onun o soruyu soran 
çocuklarını canlarını koruyacak kadar 

seveceğini ve alınlarından öpeceğini 
biliyorum. Ben biliyorum ki bu millet, 
kendisine bu soruyu soran çocuklarının 
hep esasa dayalı önlemlerini ve 
hazırlıklarını canla başla kabul edecektir. 
Onun için işte ben şimdi bu yoldayım, 
onun çok sağlam bir yol olduğuna 
inanarak...

- Fakat İstanbul’da düşmanlarla 
birleşmiş bir saray olduğunu bilmek ve 
hiç olmazsa bu ayrıntılar üzerinde bazı 
kararlar almış olmak gerekmez mi?

- Onların hepsi biliniyor. Fakat bizim 
bildiğimiz gerçekler milletçe de tamamen 
bilinince onun karar alma sürecinde 
dahi bizim gibi düşüneceği neden kabul 
edilmiyor? Ben bilakis milletin bu hususta 
daha salim, daha kesin kararlar vereceği 
kanısındayım. Özetle bu millet bu kurtuluş 
mücadelesinde bütün vaziyeti bütün 
açıklığıyla gördükten sonra durumuna 
göre en salim, en makul ve en yüksek 
kararları verecek ve bence muhakkaktır ki, 

o bu konulardaki kararlarında seni ve beni 
geçecektir. Ben bu konudan emin olarak 
işlerimize bakalım derim. Önce Meclis 
sonra ordu Nadi Bey, orduyu yapacak 
millet ve ona vekâleten Meclis’tir. Çünkü 
ordu demek yüz binlerce insan, sonra 
milyonlarca ve milyonlarca para demektir. 
Buna iki üç kişi karar veremez. Bunu 
ancak milletin kararı ve onayı meydana 
çıkarabilir ve bir kere oluşturulduktan 
sonra milletin hayat ve varlığına aykırı 
olan zulüm ve baskıların tümünü yok 
etmeye muktedir olmak yalnız teori olarak 
değil fiilen de kazanmış oluruz.

Paşa ile çeşitli meseleleri mütalaa eden 
konuşmamız gecenin saat üç buçuğuna 
kadar sürdü. Odalarımıza çekildiğimiz 
zaman Ankara’nın boşluğu gözümden 
silinmiş, bütün vatan gözümde canlı 
insanlarla dolu bir istihkâm ve görüntüsü 
ile nazarları eğlendiren bir gülistan 
olmuştur. İlk defa olarak vicdanen de 
huzur dolu bir uyku çektim.

Atatürk ve Yunus Nadi 
bir gezi sırasında.

A
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İki adam da aynı hayalin peşindeydi. İkisi 
de uçak yapmak istiyordu. Biri diğerinden 
on yaş büyüktü. Büyük olanın adı Nuri 

Demirağ’dı, küçük olanın Vecihi Hürkuş. 
Türkiye yakın bir tarihe kadar ikisini de pek 
tanımıyordu, ne zamanki “yerli ve milli” 
sözü ortaya atıldı, ikisi de tarihin tozlu 
sayfaları arasından çıkarıldı. Bununla da 
kalmadı ikisinin de hayatı film oldu. Vecihi 
Hürkuş’u anlatan “Hürkuş: Göklerdeki 
Kahraman” filmi 25 Mayıs’ta gösterime 
girecek, Nuri Demirağ’ın hayalleri ve 
yaşadıkları ise henüz çekim aşamasında, 
“İstikbalin Gözyaşları” adlı filmin gelecek yıl 
vizyonda yer alması bekleniyor.

Biz bu yazıda bu ay gösterilecek olması 
nedeniyle Vecihi Hürkuş’u anlatacağız 
daha çok. Fragmana bakılırsa maliyetten 

kaçınılmamış, büyük ihtimal Genelkurmay’ın 
da desteğiyle oldukça etkili savaş sahneleri 
çekilmiş, açıklamalara bakılırsa da bazı 
efektler bu filmde ilk kez kullanılmış. 
Yönetmen Kudret Sabancı ortaya çıkan 
filmden oldukça hoşnut, “Vecihi kurmaca 
değil, gerçek bir karakter.” diyor “Bu filmde 
onun hayatı ön plana çıkıyor. Bunu en 
iyi şekilde beyaz perdeye yansıttığımıza 
inanıyorum. Geniş bir kadro, güzel bir 
hikâye ve güzel bir prodüksiyonla çalıştık. 
Çıkan sonuç da gayet tatmin edici oldu”.

Sabancı’nın geniş kadrodan kastı ise 
Vecihi Hürkuş’u canlandıran, bir Survivor 
fenomeni Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, 
Miray Daner, Murat Arkın… Yani genç, 
çoğu dizi oyuncusu, yeni yüzler… Filmin 
senaryosu ise Savaş Korkmaz’a ait. Film 
seyircinin ilgisini çekecek mi, üzerine çok 
tartışma yaşanılacak mı, henüz bilmiyoruz, 
ama gelin şimdi biz, Ertem Eğilmez’in 

VECİHİ HÜRKUŞ

GÖKLERDEKİ 

KAHRAMAN

Türkiye’nin havacılık tarihine 
imzasını atan iki isimden 
biriydi Vecihi Hürkuş. Uçma 
tutkusuyla yetinmeyip, 
becerisini onaylayacak 
hiçbir kurum ve kişinin 
olmadığı bir dönemde uçak 
yapmıştı. Önüne çıkarılan 
bütün engellere rağmen 
tutkusundan vazgeçmeyen 
Hürkuş’un yaşamı sonunda 
film oldu. Kudret Sabancı’nın 
yönettiği “Hürkuş: Göklerdeki 
Kahraman” 25 Mayıs’ta 
gösterime girecek.  

BERAT GÜNÇIKAN
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1977 yapımı “Gülen Gözler” filminde, 
Şener Şen’in canlandırdığı karakterine 
ismini verdiği, televizyon dizisi “Vatanım 
Sensin”in de kahramanları arasına katılan 
Vecihi Hürkuş kim, onu tanıyalım.

RUS UÇAĞI DÜŞÜRÜYOR!

Vecihi Hürkuş’un (Hürkuş’u elbette 
1934’te çıkarılan Soyadı Kanunu ile aldı) 
doğduğu şehir İstanbul, yıl ise 1311, miladi 
takvimle 1895. Babası gümrük müfettişi 
Feham Bey’i üç yaşında yitirince, annesi 
Zeliha Niyir Hanım’la akrabalarının yanına 
yerleşti ve büyük bir aile içinde büyüdü. 
Üç kardeşin ortancası, oldukça hareketli 
ve meraklı bir çocuktu. Bu merak onu 
Tophane Sanat Okulu’na taşıdı, artık 
merakını yaratıcılığa dönüştürebilirdi.

Ancak Osmanlı’nın son demleriydi 
ve coğrafyasının neredeyse tüm 

LALELİ’DE BİR AZİZE’DEN HÜRKUŞ’A

Sinema izleyicisi “Hürkuş: 
Göklerdeki Kahraman” filminin 

yönetmeni Kudret Sabancı ismi ile ilk 
kez 1998 yapımı “Laleli’de Bir Azize” 
filminde karşılaştı. Aynı yıl gösterime 
giren Serdar Akar’ın “Gemide” filmiyle 
birbirini tamamlayan bir öykü olarak 
algılanan “Laleli’de Bir Azize” üç 
arkadaşın “bakire” bir hayat kadını 
isteyen işadamını dolandırmaya 
çalışırken kendilerinin dolandırılması 
üzerine kurulu. Her iki film de 
hem çok eleştirilmiş, hem de çok 
beğenilmişti.

Söz konusu iki film “Yeni 
Sinemacılar” ekolünün de 
başlangıcıydı. Sabancı, Akar, Önder 
Çakar ve Sevil Demirci tarafından 
kurulan “Yeni Sinemacılar” bağımsız 

yönetmen ve filmlere destek 
olmayı amaçlıyor, koşul olarak da 
özgünlük arıyordu. “Dar Alanda Kısa 
Paslaşmalar”, “Maruf”, “Takva” gibi 
filmlere imza atsa da uzun soluklu bir 
şirket ve kurum olmayı başaramadı.

Kudret Sabancı ise yoluna daha 
çok dizilerle devam etti. 2000 
yapımı “Karakolda Ayna Var”, 2002 
yapımı “Zerda”, 2004 yapımı “Aliye” 
beğeni toplasa da televizyona asıl 
damgasını 2006’da başlayıp üç 
sezon süren “Binbir Gece” ile vurdu. 
Şimdilik imzasını taşıyan son dizi ise 
“Cesur Yürek”. Sabancı bu süre içinde 
“Köstebekgiller” isimli animasyon 
filmin yönetmenliğini üstlendi, 
“Anlat İstanbul” filminin de beş 
yönetmeninden biri oldu.

Kudret 
Sabancı, 
Hilmi Cem 
İntepe ile.
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sınırlarında birer cephe açılmıştı. Vecihi 
Hürkuş eniştesi Albay Kemal Bey’in 
yanında Balkan Harbi’ne katıldı. Henüz 
17 yaşındaydı ve gönüllü olarak karıştığı 
birlikle Edirne’ye girenler arasında yer 
aldı. İstanbul’a döndüğünde yolu daha da 
netleşmişti, artık gönüllü değil kadrolu bir 
askerdi ve Beykoz’daki Serviburun esir 
kampına komutan olarak atandı. 

İLK UÇAK VECİHİ VI

Nuri Demirağ ile yolları da işte ilk kez 
bu tarihlerde kesişti, Hürkuş, Demirağ’ın 
Yeşilköy’de kurduğu “Tayyare Mektebi”nin 
ilk öğrencileri arasında yer aldı. İlk 
uçuşunu yaptığı 21 Mayıs 1916’dan altı 
ay sonra da diplomasını aldı. Bir yıl 
sonra Kafkas cephesinde “7. Tayyare 
Bölüğü”nde bir Rus uçağını düşürse de 
esir alınmaktan kurtulamadı. Gönderildiği 
Hazar Denizi’ndeki Nargin Adası’ndan 
yüzerek İran’a, oradan Musul’a kaçtı, en 
sonunda da İstanbul’a dönmeyi başardı. 
Ancak onu yine cephe bekliyordu, bu 
kez savaşın adı “Kurtuluş”tu. İstanbul 
İngilizler tarafından işgal edilince Mustafa 

Kemal’in ordusunda yer almak üzere 
gemiyle Anadolu’ya geçti. 

Cumhuriyet ilan edildiğinde İzmir, 
Seydiköy’de açılan “Tayyare Okulu”nun 
eğitmenleri arasındaydı. Artık evliydi ve 
babaydı. Daha savaş sürerken Akşehir 
Jandarma Komutanı Ratıp Bey’in kızı 
Hadiye Hanım ile evlenmiş, Gönül ismini 
verdiği bir kızı olmuştu. İstanbul’a 
döndükten sonra bir kızı daha olacak, 
adını Sevim koyacaktı. Ancak bu evlilik çok 
da uzun sürmeyecek, eşinden ayrılarak 
çocukluk aşkı İhsan Hanım’la evlenecek, 
Perran isminde bir kızı daha dünyaya 
gelecekti.  

Genç cumhuriyet pek çok alanda 
hamleler yapıyor, kumaşından şekerine, 
otomobilinden uçağına dünyada, özellikle 
Batı’da ne varsa kendi de üretmek 
istiyordu. Vecihi Hürkuş da bu isteğin 
etkisi altındaydı. Kazara Edirne’ye inen 
bir yolcu uçağını almakla görevlendirilip 
de İzmir’e getirdiği uçağa bir ödül olarak 
ismi verilince bu isteği daha da depreşti. 
Yıllardır aklının bir ucunda olan uçak 
yapma hevesiyle “Vecihi VI” adını verdiği 
ilk uçağını üretti. Uçağın motorunu 

savaş sırasında ele geçirilen bir Yunan 
uçağından almıştı. 

Sırada hem uçma hem de yeni uçaklar 
için izin almak vardı. Ancak uçağını 
kurallara uygun olarak uçurduğunu, 
teknik donanımının eksiksiz olduğunu 
saptayacak personel bulunamadı. 
Sonunda hiçbiri uçak kullanmayı bilmeyen 
teknik bir heyetin önünde, 28 Ocak 
1925’te uçağını havalandırdı. Ne kalkışta 
ne uçuşta ne de inişte bir problem 
vardı, ama hava kuvvetleri komutanlığı 
tarafından izin almadan uçtuğu için 
cezalandırıldı. 

Hayal kırıklığına uğrayan Hürkuş 
ordudan istifa ederek “Türk Tayyare 
Cemiyeti”ne katıldı. Cemiyeti bağış için 
Anadolu’yu neredeyse bir uçtan diğer uca 
uçarak geçti. 

UÇAK MÜHENDİSİ HÜRKUŞ

Bu da Hürkuş’a yetmedi, o hâlâ daha 
fazlasını yapmak, uçak üretmek istiyordu. 
Yetenekliydi, uçuşta başarılıydı, bu 
başarısını kendi elinden çıkan uçaklarla 
taçlandırmak istiyordu. Tayyare 

Vecihi Hürkuş uçak 
tutkusuyla pek çok ilke 
imza atmış, ilk uçağı 
yapmış, ilk uçuş gösterisine 
katılmış, ilk kez uçakla 
reklam kampanyası 
gerçekleştirmişti.
(Fotoğraf: Cumhuriyet 
Gazetesi Arşivi)
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Cemiyeti ile Almanya ve Fransa’daki 
uçak fabrikalarını incelemeye gittiğinde 
deneme uçuşları yapmış, fabrika 
yöneticilerinin dikkatini çekerek Atlantik 
Okyanusu’nu uçarak geçmesi istenmişti.

Vecihi Hürkuş kırgın ayrılsa da yeniden 
hava kuvvetlerinde görev alması 
istendiğinde bu teklifi geri çevirmedi. Milli 
Savunma Bakanlığı’nın Kayseri’de kurmak 
isteği uçak fabrikası için kolları sıvadı. Bu 
arada Almanya’nın Junkers marka, 14 ve 6 
kişilik uçaklarıyla Ankara-Kayseri arasında 
ilk hava yolları uçuşlarını gerçekleştirdi. 
16 Eylül 1926’da da Ankara’da yapılan ilk 
paraşüt gösterisinde Alman paraşütü 
Heinke’nin atladığı uçağı kullandı. 
Gösteriyi izleyenler arasında Mustafa 
Kemal de vardı.  

Kayseri’deki fabrika, yani Tayyare ve 
Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) 
iflas edince Vecihi Hürkuş da Tayyare 
Cemiyeti’ndeki, yeni ismiyle Türk 
Hava Kurumu’ndaki görevine döndü. 
1930’da Ankara’da düzenlenen Sanayi 
Kongresi kapsamında açılan Yerli Mallar 
Sergisi’nde çizdiği ve maketini yaptığı 
uçakları izleyicilerle paylaşmakla kalmadı, 
maketleri gerçeğe dönüştürmek için 
İstanbul Fikirtepe’de bir atölye kurdu, üç 
ay sonra da iki kişilik, tek motorlu uçağıyla 
ilk uçuşunu yaptı. Ancak önüne yine bir 
engel çıktı, uçabilirlik sertifikası almalıydı, 
ama hala bu sertifikayı verebilecek uzman 
bir kurum yoktu. Vecihi Hürkuş soluğu 
Çekoslavakya’da aldı. Parçalarına ayırıp 
trenle Prag’a getirdiği uçağını yeniden 
monte etti, Çek yetkililerin gözetiminde 
bir de uçuş gerçekleştirdi. Sonunda uçuş 
iznini almıştı, Türkiye’ye döndükten bir 
süre sonra “Vecihi XIV” adını verdiği 
uçağının uçuşu yasaklandı. Bundan böyle 
uçuşlar ancak Milli Savunma Bakanlığı’na 
ait uçaklarla gerçekleştirilecekti. 

SİVİL HAVACILIK OKULU

Bu da Hürkuş’u yıldırmadı, bu kez 
ikisi kız 12 öğrenciyle sivil havacılık 
okulunu kurdu. Uçaklarıyla eğitim 
verirken bir yandan da havada Tekel’in 
ve İş Bankası’nın reklamını yaptı. Nuri 
Demirağ ile yolları işte bu yıllarda bir kez 
daha kesişti. Demirağ, tamamlandığında 
Nuri Bey adını alacak uçağı yapması için 
Hürkuş’a beş bin lira verdi. 

Türk Hava Kurumu’nun 
yönlendirmesiyle 1937’de bu kez 
mühendislik eğitimi almak için 
Almanya’ya giden Hürkuş’u iki yılın 
sonunda yanında diplomasıyla İstanbul’a 
döndüğünde yine bir hayal kırıklığı 

1932 yılında Türk Hava Kurumu o 
zamanki adıyla Tayyare Cemiyeti bir 
kampanya başlattı, uçak alımı için 
herkesten bütçesine uygun bağışta 
bulunmasını istedi. Kampanyaya 
katılım oldukça yoğundu, Vehbi Koç 
da beş bin lira bağışlamıştı. 
Bir başka girişimci, 
Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında 1250 kilometre 
demiryolu döşediği 
için Atatürk’ün verdiği 
soyadını taşıyan Nuri 
Demirağ ise bağışta 
bulunmaktansa uçak 
yapmayı yeğledi. Karabük 
Demir Çelik, İzmit Kâğıt 
ve Bursa Merinos fabrikalarının 
inşaatlarını da yapan Demirağ 
işe Avrupa’daki uçak fabrikalarını 
gezmekle, uçak teknolojisi 
hakkında bilgi almakla başladı. 
Çekoslovakya’dan bir firmayla anlaşır 
anlaşmaz da Beşiktaş’ta, şimdi Deniz 
Müzesi olarak kullanılan fabrikayı 

inşa etti. Türk Hava Kurumu şimdiden 
on eğitim uçağı ile 65 planör sipariş 
etmişti. 

Uçak mühendisi Selahattin Alan’la 
birlikte hemen üretime başladılar, 
ilk ürettikleri Nu. D. 38 tipi, gövdesi 

alüminyum kaplı, barışta yolcu 
taşıyabilecek, savaşta 

düşmanı bombardımana 
tutabilecek bir uçaktı. 
Saatte 325 kilometre 
hızla bin kilometre 
yol alabiliyor, 
5500 metreye 

yükselebiliyordu. Uçak 
1941’de, Selahattin Alan’ın 

pilotluğunda yaptığı ilk 
deneme uçuşunda, inişe geçerken 

hendeğe çakıldı. Kaza Türk Hava 
Kurumu’nun Demirağ ile 65 planör için 
yaptığı anlaşmayı iptal etmesine yol 
açtı. Dahası Yeşilköy’deki uçuş alanı 
da elinden alındı. Hukuk mücadelesini 
de kaybedip iflasın eşiğine gelen 
Demirağ 1957’de yaşamını yitirdi.

NURİ DEMİRAĞ KİMDİR?

bekliyordu: Diploması iki yılda mühendis 
olunamayacağı gerekçesiyle kabul 
edilmedi. Hukuk mücadelesi vererek 
bu hakkı kazansa da bu kez neredeyse 
sürgün niyetine, hiçbir teknik olanağın 
olmadığı Van’a tayin edilince istifa etti. 

Uçmak ve uçak yapmak Hürkuş için 
öylesine vazgeçilmez bir hevesti ki, 
1947’de Kanatlılar Birliği’ni, 1951’de 
de zirai ilaçlama yapmak üzere Türk 
Kanadı’nı, 1954’te de uçuşlar yasaklandığı 
için faaliyetine kısa zamanda son verecek 
olan Hürkuş Havayolları’nı kurdu. Hem 
uçuş ve uçaklar hem de yaşamının son 
yıllarında heveslendiği maden arama 

işleri için oldukça borçlanan, bu nedenle 
emekli maaşına dahi haciz konulan 
Hürkuş beyin kanaması geçirerek komaya 
girdiğinde 74 yaşındaydı. 16 Temmuz 
1969’da da yaşamını yitirdi. 

Başta da söylediğimiz gibi, Kudret 
Sabancı imzasıyla 25 Mayıs’tan itibaren 
sinemalarda izleyebileceğimiz “Hürkuş: 
Göklerdeki Kahraman” filmi yukarıda kısa 
bir özetini verdiğimiz Vecihi Hürkuş’un 
hikâyesini anlatıyor. Film belki hevesli 
ve meraklı çocuklarda bir heyecan 
fırtınası estirebilir, yetişkinlere ise ülkenin 
tarihinden kısa, ama acıklı bir sayfa 
açabilir… A

Selahattin Alan
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Otuzlu yaşlarında içine kapanık 
bir cinayet masası dedektifi olan 
Salim’in, gözlerinin tamamen 

kör olacağını öğrendikten sonra 
gelişen olayları konu edinen “Aşkın 
Gören Gözlere İhtiyacı Yok”, seyircisi ile 
buluşacağı günü bekliyor.

Onur Ünlü’nün senaristliğini ve 
yönetmenliğini üstlendiği “Aşkın 
Gören Gözlere İhtiyacı Yok” filminin 
başrollerini Fatih Artman ve Demet 
Evgar paylaşırken, bu oyunculara Ezgi 
Eyüboğlu, Hare Sürel, Özgür Emre 
Yıldırım, Ayşe Nil Şamlıoğlu ve İncinur 
Daşdemir eşlik ediyor. 24. Uluslararası 
Adana Film Festivali’nde prömiyerini 
yapıp, “En İyi Film Ödülü”nü alan “Aşkın 
Gören Gözlere İhtiyacı Yok” filminde 
seyirci, sürrealist bir dünyanın çemberi 
içinde gözlerini kaybetmek üzere olan 
bir dedektifin psikolojik dramına şahit 
olacak. Biz de heyecan ile beklenen 
filmden yola çıkarak yönetmenin 
sinematografine biz göz atalım istedik: 

Hikâyelerini beyaz perdeye yansıtırken 
farklı bir pencereden bakmayı tercih 

eden yönetmeni kimi izleyici sıra dışı 
bularak hayranlık beslerken kimileri ise 
kara mizah ve absürd bakış açısından 
dolayı zor ve anlaşılmaz olarak 
nitelendiriyor.

Kim ne derse desin, 1993-98 yılları 
arasında Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla 
birçok şiir yazmış olan sanatçı, 
ifadelerinde ve yer verdiği konularda 
yüksek kültür ile popüler kültürü 
harmanlayarak insanların dikkatini 
çekmeyi başardı. İyi ya da kötü olup 
olmadığı tartışılır, ama Ünlü’nün 
de içinde bulunduğu Afili Filintalar 
Grubu’nun yeni bir akım başlattığı da 
aşikâr. Bunu hem televizyon dizilerine 
hem de sinemaya uyarlamayı bilen 
yönetmen, çektiği ilk sinema filmi olan 
“Polis” ile 2006 yılında sektöre sesli bir 
giriş yaptı. Takeshi Kitano’ya ithaf edilen 
film, kanser yüzünden çok kısa ömrü 
kalmış bir polisin mafyaya karşı tek 
başına açtığı savaş sonrasında ailesini 
koruma ve diğer yandan üniversitedeki 
tezi için kendisiyle görüşen genç kıza 
olan aşkını ifade edebilme çabalarını 
anlatıyordu. 

Basit olan bu öyküyü öyle karmaşık 
anlatıyordu ki Ünlü, bir kısım sinema 

ABSÜRD 
SİNEMANIN 

CESUR 
YÖNETMENİ
“Polis”, “Güneşin Oğlu”, “Beş Şehir”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi” gibi 
pek çok filme imzasını atan, Türk Sineması’na farklı bir soluk getiren 
yönetmen Onur Ünlü üretimde hız kesmiyor. Sinemaseverleri ikiye 
ayıran filmlerin yönetmeni olarak da adlandırılan Ünlü, psikolojik 
dram tadında beyaz perdeye aktardığı son filmi “Aşkın Gören 
Gözlere İhtiyacı Yok” ile 11 Mayıs’ta seyircisi ile buluşuyor.

SİMAY GÖZENER
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eleştirmeni “Türk Halkı bu filmden bir 
şey anlamayacak” yorumlarını yaparken, 
bir kısmı da Ünlü’nün ilk filmi ile Türk 
Sineması’nda çığır açtığını düşünüyordu. 
Filmin Japon yönetmen Takeshi Kitano 
filmlerine olan benzerliği de eleştirilerin 
diğer bir ayağını oluşturuyordu.  

Araya giren televizyon dizilerinin 
ardından 2008 yılında ikinci uzun metraj 
projesi olan “Güneşin Oğlu” ile seyirci 
karşısına çıkan Ünlü, bu kez de emekli 
olduktan sonra hayatını büyük bir mucize 
bekleyerek geçiren adamın hikâyesi ile 
karşımızdaydı. 

Yönetmenin ilk filmi ile seyircinin 
kafasında yarattığı karışıklık, “Güneşin 
Oğlu” ile de devam ediyordu. Çünkü 
Haluk Bilginer’in canlandırdığı Fikri 
Şemsigil karakteri hayattan beklediği 
mucize karşısında bir anda kendini başka 
insanların bedenlerine kontrolsüz bir 
şekilde girip çıkarken buluyordu. Film, bu 
mucizeden kurtulmaya çalışan karakterin 
içinde bulunduğu ıstıraba ortak olan 
seyircinin varlığına inat, kemik bir Ünlü 
kitlesini de beraberinde getirdi. 

LEYLA İLE MECNUN

Onur Ünlü, her ne kadar filmlerini 
tür bakımından değerlendirmeyen bir 
yönetmen olsa da daha ikinci filminde 
fantastik ögeler ve komik diyaloglar 
ile yapımlarına bir kimlik kazandırmayı 
başarmıştı. 

Pek çok ödüle layık görülen “Beş Şehir” 
filminden sonra 2011-2013 yıllarında 
televizyon dizisi olarak çektiği “Leyla ile 
Mecnun” Ünlü’yü geniş bir hayran kitlesi 

Yönetmen de bunu fark etmiş 
olacak ki özellikle son yıllarda kendi 
filmleri ile gişe yarışında. Fakat kendisi 
bu kadar hızlı ve üretken oluşunu, 
mükemmeliyetçi olmamakla açıklıyor. 
Hatta mükemmeliyetçi kişileri kibirli 
bulduğunu söylediği bir söyleşisinde “bir 
plan yüzde 70 olmuşsa onun ikincisini 
çekmem. Daha iyisi belki var, ama ne 
gerek var. Ben senede üç tane çekiyorum, 
öteki üç senede bir tane çekiyor... Bir iki 
çok özel örnek dışında, kimsenin hakkını 
yemek istemem, ama ne oluyor ki... Aynı 
şeyleri çekip duruyor” diyor. 

Sinemanın büyük laflar etmeye uygun 
bir form olmadığını söylese de Ünlü, 
söyleyecek çok sözü olduğunu 2014’den 
bu yana çektiği: “İtirazım Var”, “Uzaklarda 

Arama”, “Kırık Kalpler Bankası”, “Put 
Şeylere”, “Cingöz Recai”, “Gerçek Kesit 
Manyak” ve “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı 
Yok” filmleri ile bir kez daha ispatlıyor.

2018’in henüz ilk yarısında iki film ile 
seyirci karşısına çıkan yönetmen, “Gerçek 
Kesit Manyak”tan sonra 11 Mayıs’ta 
vizyona girecek “Aşkın Gören Gözlere 
İhtiyacı Yok” için şu günlerde büyük 
heyecan yaşıyor. 

Farklı dünyalardan yolları kesişen 
iki aykırı karakter üzerinden ilerleyen  
öyküde polise Fatih Artman, gözleri 
görmeyen piyaniste de Demet Evgar 
hayat veriyor. Konu içinde konu 
barındıran, her an sürprizlerle dolu 
olan film seyircisi ile buluşmak için gün 
sayıyor.

ile buluşturdu diyebiliriz. Birden bire 
hayatımıza giren İsmail Abi, Erdal Bakkal, 
Ak Sakallı Dede, Yavuz karakterlerine 
yüklediği, “herkesin anlayamadığı” 
diyalogları da Onur Ünlü sineması 
takipçilerinin espri anlayışına adeta yön 
veriyordu.

Kabul edilmesi gereken bir gerçek var ki 
Onur Ünlü yıllardır farklı hikâyeler ve farklı 
sinema dili ile sıradanlaşmadan, kendini 
tekrar etmeden üretim yapmayı başaran 
bir yönetmen. 

Ayrıca absürd komedi, bilim kurgu 
ve durum komedisini bir arada 
kullanarak Türk Sineması’na başka 
bir boyut kazandırmakla da kalmayıp, 
bu türü seyirciye de sevdirdi. Kaldı ki 
alışkanlıklarından kolayca vazgeçemeyen 
seyirciye bu türü sevdirmek çok da hafife 
alınacak bir durum olmasa gerek.  

Onur Ünlü’nün 
“Aşkın Gören Gözlere 
İhtiyacı Yok” filminde 
başrolleri Fatih 
Artman ile Demet 
Evgar paylaşıyor.

Leyla ile Mecnun

Polis

A



KARSU’nun 
notalarından

ERTEGÜN’e selam



Şarkıcı, piyanist, besteci, söz 
yazarı ve aranjör Karsu Dönmez; 
Hollanda’da kiralık bir piyano ile 

başladığı müzik yolculuğunda caz, 
blues ve Türk Müziği’ni harmanlayarak 
dinleyicisine sunduğu lezzeti bu kez 
Ahmet Ertegün anısına sahneliyor. 
İş adamı, söz yazarı ve Atlantic 
Records’un kurucusu Ertegün’ün 
yolculuğunu müziğiyle anlatacak olan 
Karsu, Türk ezgileri ve günümüz cazıyla 
en özel eserlere tekrar hayat verecek. 
Biz de bu özel programdan önce Karsu 
ile hem müziği hem de Ahmet Ertegün 
ve Atlantic Records projesi üzerine bir 
sohbet gerçekleştirdik.

Çocuk yaşta hayallerinizi 
unutturacak kadar bağlandığınız müzik 
yolculuğunuz nasıl başladı? 

Annemle babam için kültür-sanat; 
özellikle müzik çok önemliydi. Bu 

AHMET ERTEGÜN: 
Doğduğu şehir İstanbul’a babasının 

görevi dolayısıyla çocuk yaşta veda 
eden,  1935 yılında Washington 
Büyükelçisi Münir Ertegün’ün oğlu 
olarak ABD’ye yerleşen Ahmet 
Ertegün adeta “siyahi müziğin” 
ihtiraslı döneminin yaratıcısı 
oldu. 14 yaşında annesinin Cootie 
Williams’ın enstrümantal “West and 
Blues” albümünü ve kayıt yapabilen 
bir plak makinesini ona hediye 
etmesi ile birlikte hayatı farklı bir 
yöne kaydı. “16 yaşındayken bir 
pop müzik uzmanı sayılabilecek 
kadar bilgim, 18 yaşımdayken de 50 
bin plağım vardı” diyen Ertegün, o 
yıllarda Duke Ellington, Lena Horne, 
Jelly Roll Morton gibi sanatçılarla 
arkadaşlık kurdu. 

Felsefe eğitiminden sonra, 1947 
senesinde Atlantic Records’u 
kurduğu günden itibaren dünyanın 
müzik anlayışına yön verecek 
yetenekleri keşfeden Ertegün, 
Ray Charles, The Rolling Stones, 
Aretha Franklin, The Bee Gees, Led 
Zeppelin, Eric Clapton ve Cher gibi 
yıldızları piyasaya çıkardı. Üç farklı 
alanda  Grammy Ödülü kazanan 
Ertegün, 2006’da “icon” adı verilen 
Onur Ödülü’ne de layık görüldü. 
Bu ödül, müzik dünyasına emeği 
geçen kişiler için ilk kez verilmeye 
başlanmıştı. Ertegün ödülünü 
alırken tek cümle söyledi: 
“Bana bu imkânı tanıyan 
Amerika’ya ve 
sevgili öz vatanım 
Türkiye’ye 
teşekkür ederim”.

Hayatı, 
dünya müzik 
piyasasına 
yön veren 
başarılarla 
dolu Ertegün, 
New York’ta 
bir Rolling 
Stones 
konseri 
sırasında 
geçirdiği 
kaza nedeni 
ile hastaneye 
kaldırıldı ve aynı 
yıl, 14 Aralık 2006 
günü hayata veda etti.

SİMAY GÖZENER konuda gelişmemiz adına bize de 
her türlü olanağı sunmak istiyorlardı. 
Kız kardeşimle küçük yaşta müzik 
dersleri almaya başladık ve bir gün 
televizyonda gördüğüm yaşlı bir 
adamın müziğinden etkilenerek piyano 
çalmak istediğimi belirttim. Annem ve 
babam bunun bir heves olabileceğini 
düşünerek hemen bir piyano kiraladılar. 
Bir yandan kiralanan piyanonun 
gönderilmesinden korkuyor bir yandan 
da ciddiyetimi göstermek için başından 
kalkmıyordum. Artık müzik hayatımın 
tam merkezindeydi. 

14 yaşında katıldığım bir yarışmadan 
ses eğitimi üzerine bir ödül kazandım 
ve sonrasında da besteler geldi. 
İlk önemli konserimi, 17 yaşında, 
Carnegie Hall New York’ta verdim. 
Caz ile ilk olarak orada tanıştım ve 
çok sevdim. Sonrasında da kendi 
ekibimle ilk konserimi verdim, henüz 19 
yaşındaydım. 

Farklı türleri harmanlayıp, sıra dışı 
sentezler ile dinleyiciyle buluşma; 
klasik müzik, caz, blues, reggae 
formları ile Türk Müziği’ni birleştirme ve 
yorumlama fikri nasıl ortaya çıktı?

Evde, klasikten reggaeye kadar her 
türlü müziği duyuyorduk. Annemin 
bütün gün dinlediği, Leman Sam’ın 
Azerice türküler söylediği bir CD’si 
vardı mesela… Zeki Mürenler, Barış 
Mançolar... Ama ben o yaşta Spice 
Girls fanıydım. Sonra piyano ile birlikte 
hayatıma klasik piyano parçaları girdi. 
16 yaşında kazandığım bir yarışma 
sonucu gittiğim Amerika’da da Gospel 
Caz ile tanıştım, derken bütün bu 
şarkılar benim müziğim için depolandı 
ve ortaya bir sentez çıktı. Henüz 20 
yaşına girmeden babamın restoranında 
çalışıyor, akşamları da misafirlerimize 
piyano çalıp şarkı söylüyordum. Bu 
sentez konuklar tarafından beğenilince, 
doğru yolda olduğumu anladım ve bu 
yolda devam ettim.

Müzisyenin kullandığı enstrüman 
müziğini nasıl etkiler? Aileniz size 
piyanodan başka bir enstrüman 
alsaydı hikâyeniz değişir miydi?

Farklı müzik türlerini harmanlayıp, henüz 15 yaşında yaptığı 
besteler ile dinleyicisinin gözyaşı olup yanağından süzülen 
Karsu Dönmez bu kez Atlantic Records’un kurucusu “Ahmet 
Ertegün Anısına” düzenlenecek konserlerin solisti olarak 
çıkıyor karşımıza. Konserlerin ilki 4 Mayıs’ta  Zorlu PSM’de, 
ikincisi ise 9 Mayıs’ta Ankara Caz Festivali’nde…
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Zor bir soru... Piyano olmasaydı ne 
olurdu, inanın bilmiyorum. Bildiğim tek 
şey müziği çok seviyor olduğum. Mesela 
bana hiç kimse “piyano dersini yaptın mı” 
demedi; çünkü ben müziğe bir tutku ile 
bağlandım. Hep yeni şarkılar denedim, 14-
15 yaşında besteler yapmaya başladım ve 
bu müzik hayatımın vazgeçilmezi oldu.  

Yorumcu kimliğinizin yanında söz 
yazarı ve besteciliğiniz de ön plana 
çıkıyor. Şarkılarınızı yaparken nelerden 
etkileniyorsunuz?

Ben, yaşadığım ya da tanık olduğum 
her olaydan, durumdan etkilenip şarkı 
yazabilirim. Hatta son birkaç yıldır istek 
üzerine de parçalar yazabildiğimi gördüm. 
Müzikle uğraşmak çok hoşuma gidiyor.

Dünyanın pek çok ülkesinde konser 
verdiniz. Dinleyicilerin Türkçe söz 
ve müziğe olan yorumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Şu an Atlantic Records turumuzda 
iki Türkçe şarkımız var. Konser sonrası 
seyircilerin ilk sordukları soru “o ilk 
ve son şarkınız albümde var mı veya 
nerede bulabiliriz” oluyor.  Sözlerini 

anlamamalarına rağmen fazlasıyla 
duygulandıklarını ve Türkçe şarkıları çok 
beğendiklerini ifade ediyorlar.

Türk Müziği ve Türkçe, caz formunda 
besteler yapmak için uygun mu sizce? 

Çocukluğumdan beri kafamda ne varsa, 
piyanonun arkasına oturduğumda onu 
çalıyor veya besteliyorum. Bu durum 
bana oldukça normal geliyor, sanırım bu 
sebeple Türkçe, caz formunda besteler 
yapmak konusunda beni zorlamıyor.

Amerika ve caz müziği denilince 
akıllara iki isim geliyor; Arif Mardin 
ve Ahmet Ertegün... Dünya müzik 
kültürüne ve anlayışına yön veren bu iki 
isim hakkında neler söylersiniz? 

Kesinlikle… Onları keşfettiğimde 
tanışmak istedim, fakat artık çok geçti. 
Dünya müziğine yön verdiklerini; özellikle 
Ahmet Ertegün’ün müzik ile sınırlı 
kalmayıp, dünya politikasına katkılar 
sunduğunu öğrenince bunu daha 
büyük kitlelere duyurmak gerektiğini  
düşündük.

Ertegün’ün müzik yolculuğunu 
anlatacak olan proje nasıl ortaya çıktı 

ve siz bu projeye nasıl dâhil oldunuz? 
Atlantic Records’un hayata geçirdiği 
eserleri yeniden yorumlamak nasıl bir 
duygu? 

2015 Ertegün serisi adına ekibimle Washington’a davet edildim. 
Ertegün’ün hayat hikâyesini 
biliyordum, fakat Türk Elçiliği’nde yaşamış olduğunu öğrenince çok etkilendim; “dünyanın bu hikâyeyi bilmesi gerekir” dedik ve bu projeyi hayata geçirdik.

Bu projedeki hangi müzisyen-yorumcu 
veya tarzdaki besteler sizi daha çok 
heyecanlandırıyor? 

Ertegün arşivi öyle zengin ve güzel 
ki… Seçimler konusunda “kill your 
darling” sözünde olduğu gibi sevdiğini 
öldürmek zorunda kalabiliyorsun. 
Önceliğimiz, anlattığım öyküden yola 
çıkarak, ona uygun parçaları seçmek 
oldu. Hollanda’daki seyirciler çok beğendi, 
umarım Türkiye’de de sevilir.

Karsu, Ahmet Ertegün 
anısına düzenlenen 
konserlerde iki de Türkçe 
şarkı seslendirecek. 

A
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Akdeniz’den esen 
rüzgâr: NINA ZILLI

2009 yılında ilk 
45’liği “50mila” ile 
müzik piyasalarını 
alt üst eden İtalyan 
şarkıcı Nina Zilli, 2017 
yılında çıkardığı son 
albümü “Modern 
Art”ın dünya 
turnesi kapsamında 
İstanbul’a geliyor. 
Şarkıcı, 10 Mayıs’ta 
İş Sanat’ta...
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Çoğumuz, Ferzan Özpetek’in “Serseri 
Mayınlar” adlı filmindeki soundtrack 
ile tanıdık Nina Zilli’yi. İçimizi 

kıpır kıpır yapan, dilimizin İtalyanca’ya 
döndüğü kadar mırıldanmaya çalıştığımız 
2009 yapımı “50mila” 45’liğinden sonra 
peş peşe “Sempre Lontano”, “L’amore è 

Femmina” ve “Frasi&Fumo” albümleri ile 
başarıyı yakalayan şarkıcı şimdi de 2017 
yılında çıkardığı son albümü “Modern Art” 
ile dünya turnesi kapsamında İstanbul’a 
geliyor. İstanbul konseri öncesinde 
şarkıcıya hem müzik kariyeri hem de son 
albümü ile ilgili merak edilen soruları 
yönelttik. İşte cevapları:

Tüm dünyada beğeni toplayan şarkınız 
“50mila” ülkemizde de çok seviliyor. Bu 
şarkının sihri nedir, ne anlatıyor?

Bunu kelimelerle anlatmak çok zor… 
“50mila”, insana mutluluk veren bir 
müziğe sahip olmasına rağmen aşk ve 
mücadeleyi anlatan hüzünlü bir hikâye 
aslında... Sizin de söylediğiniz gibi 
şarkı gerçekten çok sevildi ki bunda da 
yetenekli yönetmen Ferzan Özpetek’in 
payı inkâr edilemeyecek kadar fazla. 
“Serseri Mayınlar” filminin soundtrack’ı 
olan “50mila” tam da Ferzan’ın filmleri 
gibi… Biraz komedi, biraz da insanın canını 
acıtan bir yanı var. Bu projede, onun gibi 
hayatı bu denli güzel anlatan başarılı bir 
yönetmen ile çalışmaktan ben de oldukça 
gurur duyduğumu belirtmek isterim. 

MODERN ART

Son albümünüz “Modern Art”ın dünya 
turnesi duraklarından biri olan Türkiye ile 
ilgili neler biliyorsunuz? 

Türkiye’de birçok insanın benim 
çalışmalarımı takdir ettiğini biliyorum. 
Bu sebeple ülkenizde şarkı söylemek 
için sabırsızlanıyorum. Birkaç yıl önce 
Bodrum’da deniz kenarındaydım ve 
“50mila”yı duymuştum. Bu beni oldukça 
heyecanlandırmıştı. Türkiye’yi, kültürünü, 
harika manzaralarını ve insanları çok 
sevdim. Müzik her zaman, kültürel 
farklılıkları daha iyi anlamamızı sağlar 
ve güzellikler yaratır. Bir sanatçı olarak 
kültürünüzü tekrar hissetmek için 
sabırsızlanıyorum.

Peki, “Modern Art” ne anlatıyor?
Aslında “Modern Art” ismi, zihninizi 

ve kulaklarınızı değişik ve yeni seslere 
alıştırıyor. Albümde “Domani Arriverà” 
(Modern Sanat) adında bir şarkı var ve 
“Wi-Fi” dönemindeki yaşam tarzımızı 
anlatıyor. Bazen kendimiz için zaman 
ayırmamız, cep telefonlarımızı ve 
sosyal ağları unutmamız, teknolojiyi 
bırakıp insan ilişkilerini tercih etmemiz 
gerektiğini; belki  parkta basit bir yürüyüş 
yapmaya ihtiyacımız olduğunu ortaya 
koyuyor. Bizlere iletişimin her zaman, 
Twitter’dan önce olduğu gibi insanların 
gözlerinin içine bakarak kurulması 
gerektiğini hatırlatıyor. 

HAKAN AKOĞUL

A

Eurovizyon’u, San Remo’nun Avrupa versiyonu olarak değerlendiriyorum. Bence bu, Avrupa’yı müzik çatısı altında birleştirmenin harika bir yolu ve güçlü bir şekilde koordine edilirse, yarışmanın müzik piyasası için çok ilginç olabileceğini düşünüyorum. 

Sizi hem San Remo’da hem de 
Eurovizyon Şarkı Yarışması’nda izledik. 
Festival ve yarışmaların sizin için anlamı 
nedir? 

Küçüklüğümden beri San Remo 
Festivali’ni çok sevdim. Hatta beş 
yaşındayken ailemle birlikte televizyonda 
izlediğimi ve anneme defalarca oraya 
çıkıp şarkı söyleyeceğimi, annemin 
de buna karşılık her defasında bana 
güldüğünü hatırlıyorum. 2010 yılıydı ve 
ben o sahnede şarkımı söylüyordum, bir 
yandan da mutluluktan ağlıyordum.

Sizin ilham aldığınız isimler kimler?
O kadar çok ki… Ama ilki derseniz tabii 

ki kral Stevie Wonder... Onunla birlikte 
söylemek en büyük hayallerimden biri…

Müzik dışındaki alanlarda da 
projeleriniz var. Yakında sizi yine bir 
televizyon projesinde görebilecek miyiz? 

Tabii ki… “Italia’s Got Talent”, MTV 
dışında müzikal çalışmalardan fırsat 
bulursam kendi radyo programımı 
yapmayı istiyorum. Hatta adı bile belli; 
“Stay Soul”… Bu programda en sevdiğim 
şarkılardan oluşan bir müzik listesi 
oluşturup, şarkıcılar ile ilgili hikâyeler 
anlatmak istiyorum. 

ŞARKI SÖYLEMEYE ÂŞIĞIM

Kariyerinizde şu ana kadar en özel ödül 
sizin için hangisi?

Müziğin her şeyden önce bir paylaşım 
olduğuna inanıyorum, ama tabii ki 
kazanılan ödüller size kendinizi iyi 
hissettiriyor. Benim için en önemli 
olan “Premio Mia Martini” ödülüydü. 
Eleştirmenlerden gelen bu ödülü 
İtalya’nın gelmiş geçmiş en önemli kadın 
şarkıcısı Mia Martini ile paylaştım. 

Sahneye çıkmadan önce yaptığınız özel 
bir ritüeliniz var mı? 

Şarkı söylemeye âşığım; çünkü sonunda 
dinleyicimle buluşacağımı ve şarkılar 
aracılığıyla bir olacağımızı biliyorum. 
Sahneye çıkmadan evvel sesimi hazır 
hale getirmek için sadece 20 dakikaya 
ihtiyacım oluyor. Sonrasında ise 
orkestramla buluşuyor ve etrafımdakilere 
sarılıp enerjilerini hissediyorum.
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DUVARCILARIN

İyi bir dünyada mı yaşıyoruz 
yoksa gözümüz hep arkada 
mı kalacak? Bu yıl bir 
önceki yıldan daha mı kötü? 
Dünyamız toplumsal açıdan 
bakıldığı zaman kısır bir 
döngü içinde mi? İnsanlığın 
gelişimi salt teknolojik mi? Bu 
soruların cevabını Deniz Ülke 
Arıboğan’ın kaleminden çıkan 
“Duvar”da arıyoruz.

ZAMANINDAYIZ

TAYFUN GÖNÜLLÜ
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Yüzlerce yıl Çin Seddi’ni merak 
ettik, mimarisine hayran kaldık. 
Oysa Bizans da kendini korumak 

için surlarla çevrili bir İstanbul yapmıştı. 
Bugün bu ve benzerleri, dünya mirası 
sayılırken, dünya şimdi yeni ve teknolojik 
duvarlar örüyor. Bu yeni duvarlar da 
eskileri gibi tarihi miras kapsamına 
girecek veya onları bu kapsamda 
değerlendirecek insanlık olacak mı; 
Duvar’ın dışında kalanlar mı, yoksa 
içinde yer alanlar mı daha özgür olacak, 
bilmiyoruz.

Ve bugün asıl soru şu: Bu duvarları 
ören ustalar mı, yoksa köprüleri yapan 
mimarlar mı galip gelecek? Bütün bu 
sorularımıza yanıt aramak, en azından 
yakın, orta ve uzak gelecek için ufuk açıcı 

olabileceğini düşündüğümüz bir kitaptan; 
Duvar’dan yola çıkarak kitabın yazarı Prof. 
Deniz Ülke Arıboğan ile bir araya geldik…

Düşünürler, hatta toplumsal analistler, 
siyaset bilimciler genellikle, kapılarına 
dayanmış I. ve II. Dünya Savaşlarını bile 
ağırlıklı olarak öngöremediler. Bunun 
sebebi nedir?

İnsan geçmişi bilmiyor ki geleceği 
bilsin... Bilgi denilen şey insanın 
süzgecinden geçerken başka forma 
girdiği gibi anlatanın süzgecinden 
geçerken başka, hayatın süzgecinden 
geçerken de bambaşka forma giriyor. 
Yani gerçek anlamda hakikate ulaşmak o 
kadar da kolay değil. Bugün geçmiş diye 
tanımladığımız her şey, sübjektif yazılan 
bütün o tarihi olaylar aslında hikâyeden 

ibaret. Mutlak doğruluk payı yok, 
birilerinin görüşlerini yansıtıyor.

Söylendiği gibi Kleopatra’nın burnu 
daha biraz daha büyük veya küçük 
olsaydı, insanların tarihi daha farklı 
yazılırdı. Onun için geleceği bilmek mutlak 
suretle mümkün değil, ama bazı tahminler 
üretilebilir ve bunların içerisinden de 
zaman zaman doğruları yakaladıklarımız 
olur. 

Siz ve sizin gibi meslek alanlarında 
olan insanlar, şu anda iyi bir dünyada 
yaşadığımızı mı düşünüyor?

Bir kısmı iyi bir dünyada yaşamadığımızı 
düşünüyor, bir kısmı da bugün ortaya 
çıkan teknolojik imkânlar, sınırları aşan 
birliktelikler, sosyal medya ve yeni 
ekonomi düzeni sayesinde engellenemez 

bir biçimde küreselleştiğimizi söylüyor, 
tarihin sonunun geldiğini, artık sınırı 
olmayan bir dünyaya dönüştüğünü, 
duvar çabalarının da nafile olduğunu ve 
tüm duvarların aşılacağını düşünüyor. 
Ben temelde bu tezin kendi antitezini 
oluşturacağına inanıyorum, ama bugünkü 
gerçeklik, duvarların çekildiği, ulus devlet 
merkezlerini güçlendirecek eğilimlerin 
hâkim olduğu, uç sağ hareketlerinin, 
göçmen karşıtlığının; hatta faşizan ve 
ırkçı yaklaşımlarının çok beslendiği bir 
dünyada yaşadığımız. Yani bundan üç 
beş sene önce “Köprü” diye bir kitap 
yazabilecekken bugünün dünyası bana  
“Duvar”ı yazdırıyor. 

Bugün duvarın çekilmekte oluşu; 
küreselleştirici aktörlerin tamamen yok 

olduğunu ya da köprücülerin tamamen 
ortadan kalktığını ifade etmiyor. Ama şu 
anda baskın olan duvarcılar…

Sizce mimarlar duvarcıları yenecek mi?
Önce mimarlar yenecek, sonra onları 

tekrar duvarcılar yenecek. Hayatın iniş 
çıkışı içerisinde sürekli olan bir döngü bu... 
Mesela şu an dünyanın en güçlü ülkesi 
olan Çin, 65 ülkeyi birbirine bağlayan “Bir 
Kuşak Bir Yol” projesini geliştiriyor ve 
“Bana yolları açın, sınırları tanımıyorum. 
Hepsini birleştireceğim” diyor. 

Batı dünyasının duvar örmesinin en 
önemli sebeplerinden biri aslında Çin’in 
bu agrasif ekonomik yayılma stratejisi. 
Sınırlarını kaldıran, küreselleşen dünya 
önem verdiği insan hakları yerine 
artık güvenlik sebepleri ile kendi 
vatandaşlarının hakkını koruduğunu 
iddia ederek insan haklarını bir kenara 
bırakıp, vatandaşlık haklarını ön plana 
çıkarmaya başladı. Bunun sonucunda 
da göçmenleri dışladı. Batılı ülkeler, 
küreselleşmenin temel değerlerinden olan 
özgürlükler ve dünya vatandaşlığı yerine 
sınırlarını kapatıp tekrar duvarlar örmeyi 
tercih ediyor. Duvar, Fransa’dan gelişleri 
engelleyecek şekilde İngiltere’de bile var. 

Türkiye’de de Güney sınırına duvar 
örüldü. 

Türkiye’de hiç kimse Suriye’den 
başlayarak Irak, İran ve Ermenistan’a 
kadar devam eden duvar hakkında fikir 
sahibi bile değil. Doğu ve güney hattını 
kesintisiz olarak çevreleyen Türkiye 
duvarı, Suriye duvarından ibaret değil. 
Yunanistan da Türkiye sınırına duvar ördü. 

TÜRKİYE’NİN OYNADIĞI ROL

Batı bu durumdan memnun olmaz mı?  
Memnundur. Avrupa, böyle güvenlik 

problemlerinin yığıldığı alanları, bütün 
bir karantina havzası olarak görüyor ve 
her zaman oluşan bu tampon bölgeleri 
muhafaza edip, sınırlarını belirlemekten 
yana ve Türkiye’nin göçmen ve 
mülteci politikasını destekliyor. Ayrıca, 
Türkiye’deki bir sürü anti-demokratik 
olguya ve olumsuz gelişmeye karşı 
uzun bir süredir yüksek ses çıkarmıyor. 
Türkiye’nin oynadığı bu rol, Avrupa 
açısından hayati önem taşıyor. 

Bu konuda çıkan “çatlak ses” de çok 
cılız. Mesela Merkel’den böyle bir ses 
çıkmaz. O zaman Türkiye’deki seçimler, 
Türkiye’nin seçimi midir diye sorsam? 

Çok partili 1946 seçimlerini hatırlayın, 
Türkiye’nin hiçbir seçimi Türkiye’ye 
dair olmuyor. Çünkü ülkenin alacağı 
pozisyon dünya dengelerini oluşturuyor. 

Deniz Ülke Arıboğan Tayfun Gönüllü’nün sorularını yanıtlarken. Fotoğraflar: MURAT ŞİMŞEK
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Bugün Erdoğan mı kazanacak, yoksa 
alternatif olan mı? Alternatif AK Parti’nin 
içinden çıkmış olsa bile, aslında dünya 
görüşü olarak öbür tarafta, nispeten 
köprücülerin tarafında duran bir formda 
olacaktır. Ve büyük ihtimalle daha 
küresel yapıya, küresel ekonomiye 
entegrasyonu simgeleyen birisi çıkar. 

Haziranda yapılacak seçimlerde de 
dünyanın dengeleri etkili olacak diyebilir 
miyiz?

Türkiye’nin önce dünya üzerindeki 
iki ayrı olguyu iyi görmesi lazım... 
Batı dünyasındaki duvarlar neye göre 
şekilleniyor? 70 ülke sınırına neden duvar 
çekiyor? 

Rusya ile komşu olan ülkelerin 
neredeyse hepsi sınırlarına duvar 
çekiyor. Türkiye de bunlardan birisi; yani 
Türkiye’nin duvarı sırf teröre karşı olsa, 
güneyde Suriye-Irak sınırında bitmeli. 
Hadi İran’ı da kapsasın, ama bu duvar 
Ermenistan’a kadar uzanıyor. Aslında 
Türkiye bütün bir hattını çevreleyerek 
“burası Avrupa’nın ve NATO’nun sınırıdır” 
diyor ve dünyaya bunun şovunu yapıyor. 
Çünkü bir ülkeyi duvarlarla çevrelemek, 
nereye ait olduğunun göstergesidir. 

Türkiye bölge için hayati bir role sahip. 
Ben buna “dengenin dengeleyicisi” 
diyorum. İngiltere 19. yüzyılda Avrupa’da 

herhangi bir savaş olmamasını kimin 
zayıfladığını görürse, ağırlığını oradan 
yana koyarak, meşhur yalnızlık 
politikasını uygulayarak sağlamıştı. 
Burada mutlak tarafsızlık esası geçerlidir. 
Türkiye hem değerli yalnızlığı, hem taraf 
olmayı tercih ettiği için proje rahatsız 
edici oldu. Türkiye’nin şu an izlediği 
politika, büyük ikilemler içeren bir 
karmaşa içinde.

Türkiye bir ipte bu kadar cambazlık 
yapabilir mi? 

İp üstündeyseniz, ama usta değilseniz 
çok fena düşer, kırılırsınız. Türkiye 
cambazlık yapmaya soyunuyor, ama 
belirgin bir kalıbın içine yanlış unsurlarla 
giriyor. Değerli yalnızlık dediğiniz şeyde 
taraf olursanız, Suriye meselesinde 
“orası benim iç işim” derseniz problem 
olur. 

Siz NATO üyesi olduğunuz müddetçe, 
NATO aleyhinize bir karar alamaz. 
NATO’dan çıktığınız anda Yunanistan, 
Ege Karasuları, Kıbrıs Kürt ve her türlü 
mesele NATO’nun kontrolüne girer ve 
askeri müdahale edilecek alan olursunuz. 
Rusya ile ilişkilere gelince… Bir ayıyla 
dansa kalktığınızda, dansın ne zaman 
biteceğine, ayı karar verir. Yani Rusya 
ile dans etmek çok risklidir. Dengeli 
götürmekte fayda var.

UZAYDAN DA 
GÖRÜLEN DUVARLAR

70 ülkenin duvarına sınır 
çekmesinin temel nedeni güvenlik 
mi?             

Kitapta da belirttiğim gibi 
temel arayışı güvenlik olan 
insanoğlunun dünyaya fırlatılmış 
olduğu söylenir. Güvenli olan ana 
rahminden dünyaya; yani güvensiz 
ortama doğan bebek, ne zaman ki 
annesinin göğsüne yaslanır, orada 
yeni bir duvar; yani güveneceği bir 
yer bulur. Ondan sonra insan yine 
duvarlarla çevrili bir yuva inşa eder. 

Orta çağ şehirlerine baktığınızda 
şehirlerin etrafının surlarla 
çevrili olduğunu göreceksiniz. 
Aynı durum günümüzde ülkeler 
boyutunda uygulanıyor. Tarihte 
ilk defa ülkelerin sınırları uzaydan 
bakıldığında görünür hale geldi. 
Berlin Duvarı yıkıldığında dünyada 
sadece 12 ülkenin sınır duvarı 
varken, bugün 70 ülke sınırlarına 
duvar çekiyor ki bunlar ekvator 
çizgisi gibi sanal çizgiler de değil.

A
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BİR ÇEVİRMENİN Çevirmen, yayıncı 
ve gazeteci Celal 
Üster iki kitapla 
gündemde; “Celal 
Üster için/Çeviri 
Uğraşında 50 Yıl” 
ve “Körün Taşı”. 
Okur bu kitaplar 
sayesinde Üster 
ve çevirmenliğine 
dair yazıların 
kendi köşe 
yazılarıyla 
çarpışmasına, 
uzun yılların 
birikiminden 
derlenenlerle 
tanıklık edecek.

SADAKAT

ARASINDA 50 YILI
İHANETVE
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Celal Üster, Türkçe’ye kazandırdığı 
çeviri eserler ve edebiyat 
üzerine yazılarıyla olduğu kadar 

yayıncılık ve gazetecilik tecrübesiyle 
de kültür sanat dünyasının önemli 
emekçileri arasında yer alıyor. Can 
Yayınları’ndan çıkan “Celal Üster 
için/Çeviride 50 Yıl” kitabının yanı 
sıra 2014-2017 yılları arasında 
Cumhuriyet gazetesi sanat 
sayfalarında yayımlanan köşe 
yazılarından derlenen “Körün Taşı” 
ile bu uzun yolculuktan bir “kokteyl” 
sunuyor okuyucuya. “Pek çok iş 
yaptım, ama çeviri uğraşı beni hiç 
bırakmadı. Gazetecilik ise gerilimiyle, 
gündelik boğuşmalarıyla bana hep çok 
çekici geldi” diyen Üster, şu sıralarda da 
“Bir ‘Çevirgen’in Notları” adı altında, çeviri 
uğraşıyla geçirdiği onca yıl biriktirdiği anı 
ve deneyimleri aktarıyor.

İki kitapla edebiyatta 50. yılınızı 
kutlarken bir yandan da Türkiye yayın/
edebiyat ortamının yarım asırlık tarihine 
tanıklığa ortak ediyorsunuz okuyucuyu. 
50 yılı özetlemek kolay olmasa gerek 
ama başladığınız yıllarla bugünkü 
ortamı kıyaslayınca nereden nereye 
geldiğimizi nasıl tarif edersiniz? Arada 
bir uçurum mu var, yoksa hayat biraz da 
tekerrürlerle mi dolu?

İlkin küçük bir düzeltme yapayım. Bu iki 
kitabın yayımlanışı edebiyatta ellinci yılım 
gibi sunuldu, ama çeviri uğraşında ellinci 
yılım gibi alınması daha doğru sanırım. 
Bu elli yıl boyunca kuşkusuz edebiyat 
dünyasının içinde oldum. Yayınevleri, 
dergiler, yazarlar, şairler, sohbet sofraları… 
Ama ben ne romancıyım, ne öykücü, ne de 
şair. Elbette bu süre boyunca dergilerde, 
gazetelerde edebiyat üstüne, kitaplar 
üstüne pek çok yazı yazdım. Yine de bir 
edebiyatçıdan çok, bir çevirmen olarak 
görüyorum kendimi. Bunu edebiyatı 
büyümseyip çeviriyi küçümsediğim için 
söylemiyorum. Tam tersine. Çeviriyi 
ciddiye almasaydım kendimi elli boyunca 
bu uğraşa vermezdim.

Yeni Dergi’ye çeviri yapmaya başladığım 
1960’ların sonlarından bugünlere hiç 
kuşkusuz edebiyatın kendisi değişti. 
Örnekse, müzikte olduğu gibi edebiyatta 
da türler arasındaki keskin sınırlar daha 
bir belirsizleşti. Hızla değişen yaşamla 
birlikte yazma biçimleri, üsluplar, 
dahası kullanılan sözcükler bile değişti. 
Ama edebiyatın “onsuz edilemezliği” 
değişmedi.

ÖZLEM ALTUNOK Müzikten, resim ve heykelden, 
masallardan, söylencelerden, felsefeden… 
Bizde yalnızca okurlar değil, yazarlar 

da dünya edebiyatından çevrilen 
yapıtlardan fazlasıyla beslenmiştir. 

Tüm dilleri bilemeyecekleri için, 
dünya edebiyatının birçok yazarını 
çevirilerinden tanımışlar ve onlardan 

etkilenmişlerdir. 
Diyeceğim, 
çevirmenler bizim 
edebiyatımızın 
zenginleşmesine de 
büyük ölçüde katkıda 
bulunmuşlardır.

Sanırım tam 
da bu noktada 
-sizden dinleme 
şansına erişmiş biri 
olarak- Komünist 
Manifesto’nun 
çevrilme hikâyesini 
okuyucularla da 
paylaşmanızı 
istesem... 

Aslında bütün 
bunları şu sıralar yazmakta olduğum 
“Bir ‘Çevirgen’in Notları” adlı kitapta 
anlatıyorum. Örneğin, Komünist 
Manifesto’yu 1978’de Nur Deriş’le birlikte 
çeviriyoruz. Ama ben askere gittiğim 
için çevirmen olarak yalnızca Nur’un adı 
konuyor kitaba. 1980’de 12 Eylül askeri 
diktatörlüğünün çeviriyi mahkûm edeceği 
belli olunca, Nur yurtdışına gitmek ve 
on yıl kadar ülkesinden uzakta yaşamak 
zorunda kalıyor. Türkiye’de çevirmenler 
düşünce ve ifade özgürlüğünü yok sayan 
yasaların baskısı altında yaşamışlar, 
çevirdikleri kitaplar yüzünden hapis 
yatmışlardır… Yönetimlerin gerekçesi 
bazen “komünizm propagandası” 
olmuştur, bazen “müstehcenlik”, bazen de 
başka şeyler. Ama her zaman düşünceyi, 
kitabı yasaklamak için bir “gerekçe” 
bulmuşlardır. 

Borges, Orwell, Hasek, Thomson, 
Llosa, Coelho, Dahl, Lawrence’a pek çok 
yazarın eserini çevirdiniz. Bir yazar ya 
da eser çoğunlukla sizi nasıl yakalıyor, 
bir eseri çevirme isteğini neler tetikliyor? 
Çevirirken yeniden keşfettiğiniz ve daha 
başka bir yerinden yakaladığınız yazar 
ya da yazarlar var mı? Varsa kim/ler?

Çevirdiğim yazarları seçme konusunda 
talihli sayılırım. Gerçekten de hemen 
her zaman sevdiğim yazarları, önemli 
saydığım kitapları çevirme olanağı 
buldum. Birçok kez yayınevlerine kendim 
önerdim çevirmek istediğim kitapları. 
Bir dönem Latin Amerika edebiyatı 

O günlerin ortamıyla günümüz ortamını 
kıyaslamaya gelince. İki dönem arasında 
toplumsal, siyasal açılardan ne kadar fark 
varsa bence edebiyat, sanat ortamları 
açısından da o kadar fark var. Bir 
zamanlar yazarlar, şairler, ressamlar çok 
daha fazla bir aradaydı, birbiriyle daha 
fazla iletişim ve etkileşim içindeydiler. 
Bugün büyük bir kopukluk var. Belki ağır 
olacak ama toplumda hızla “gelişen” 
cehaletten herkesin payına bir şeyler 
düşüyor…  

SEVDİĞİM YAZARLARI ÇEVİRDİM

“Çeviri Uğraşında 50 Yıl” kitabıyla 
başlarsak, 60’ların sonu-70’li yılların 
başlarında Türkiye’nin hareketli 
toplumsal sürecine eşlik eden, farklı 
disiplinlerin iç içeliğiyle beslenen zengin 
bir sanat ortamı oluşmaya başladığını 
söylemek mümkün herhalde. Çeviri 
tüm bu olan bitenin içinde nerede 
konumlanıyordu? O zamanlar çeviri işinin 
önemi, anlamı çok daha önemli olsa 
gerek, bir o kadar da çorak bir alan...

Kanımca çeviri, sanat ve edebiyat 
dünyamızda her zaman çok önemli bir 
yer tuttu. Bir yazar yalnızca edebiyattan 
değil, pek çok değişik alandan beslenir. 



önsözlerde, o yazar ve kitap üstüne 
yaptığım ön çalışmayı, araştırmayı 
paylaşıyorum okurlarla aslında. Kuşkusuz, 
okurlar o önsözleri okumak zorunda 
değil. Meraklısına! Belki de önsözü atlayıp 
doğruca kitaba dalmak daha doğru! 
Her okur kendi “sonsöz”ünü yazmalı, 
söylemeli!  

KÖRÜN TAŞI

Gelelim “Körün 
Taşı”na... 2014-
2017 yıllarını 
kapsayan 
süreçte daha 
çok kültür sanat 
gündemini 
mercek altına 
aldığınız 
eleştirel ve 
aynı zamanda 
“hınzır” 
yazılardan oluşuyor. Bu yazılar bir arada 
hep beraber okuyucuya ne diyor?

Bunlar Cumhuriyet gazetesinde yazmış 
olduğum gündelik yazılar. Ama umarım 
biraz olsun alışılmış köşe yazılarının dışına 
çıkabilmişimdir. Bu yazılar bence şunu 
söylemeye çalışıyor: Cehaletin kol gezdiği, 
bireylerin kültürsüzleştirildiği, farklılıkların 
dışlandığı, sanat, edebiyat ve kültürün 
tektipleştirilmeye çalışıldığı bir ortamda 
yaşıyoruz! 
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bana çok çekici geldi. Juan Rulfo’dan, 
Mario Vargas Llosa’dan çevirdim. Bir 
dönem politika ağır basıyordu; Marx, 
Engels ve Lenin’den çeviriler yaptım. 
Sonra Borges girdi devreye. Borges, 
Arjantinli olmasına karşın, bildiğimiz 
Latin Amerika edebiyatının çok ötesine 
geçen bir yazar. Edebiyatta yeni yollar, 
yeni kapılar açan bir yazar. Son yıllarda bir 
anlamda gördüğüm eğitimin, İngiliz dili ve 
edebiyatının gerektirdiği alana döndüm 
diyebilirim. Robert Louis Stevenson, H. 
G. Wells çeviriyorum. İngiliz ve Amerikan 
edebiyatından bir öykü seçkisi hazırladım: 
Kısa Öykünün Büyük Ustaları.

Oysa bizi insan kılan, sanat ve edebiyatın düş gücüne, düşlem gücüne sığınarak gerçek dünyanın sığlıklarına, acımasızlıklarına, sürüleştirmelerine başkaldırmaktır…

Dili kullanma yetisiyle beraber 
gündemi değerlendirmek çok daha 
etkili ve çarpıcı. Bu anlamda son 3-4 
yılda olan biteni yine hınzırca nasıl 
özetlersiniz?

Ferit Edgü’nün son kitapları “Cahil” ve 
“Korkuyorum”u okursanız, mükemmel bir 
özet çıkar ortaya…

Yayın yönetmenliği, kültür sanat 
gazeteciliği/şefliği, çevirmenlik... İlk 
sırada hangisi var ya da şöyle sorayım 
hangisi, her zaman için önceliğiniz oldu?

İlk sırada çevirmenlik ve gazeteciliği 
sayarım herhalde. Pek çok iş yaptım, 
ama çeviri uğraşı beni hiç bırakmadı. 
Gazetecilik ise gerilimiyle, gündelik 
boğuşmalarıyla bana hep çok çekici geldi. 
İki hastalık işte: Akut çevirmenlik ve akut 
gazetecilik…

Çeviri de bir tür okuma aslında. Bir 

yazarı çevirirken ister istemez çok 

daha fazla içine giriyorsun. Kendince 

hiç ummadığın yanlarını, özelliklerini 

keşfediyorsun. O zaman müthiş      

bir keyif alıyorsun. 

Bir romanın dünyasında, atmosferinde, 
karakterleriyle birlikte yol almak ne 
demek? Bir kitabı çevirirken çarpıştığınız, 
fark ettiğiniz ne gibi farklı doneler 
oluyor? Bu yüzden ne tür sapaklara, 
duraklara giriyorsunuz? Belki biraz 
çevirmenliğin zorlu, sancılı süreçlerinden 
de bahsetmek gerek...

Çevirmen kendi yarattığı karakterlerle 
değil, çevirdiği yazarın yarattığı 
karakterlerle yaşamaya yazgılıdır. 
Tabii bazen kendini bu karakterlere o 
kadar kaptırır ki, kitabı çevirdiği süre 
boyunca onları kendi karakterleri gibi 
anlata anlata yakın dostlarını bezdirir. 
Örneğin Şvayk’ı anlata anlata kimbilir kaç 
dostumun içini bayıltmışımdır. 1984’ün 
Winston Smith’inin duygulanımlarını, 
karabasanlarını anlata anlata kimbilir 
kaç arkadaşımı bezdirmiş, ruhunu 

karartmışımdır!
Yine de, önünde sonunda bir dil 

sorunudur çeviri. Bir dili başka 
bir dilde söylemek belalı bir iştir. 
Kimi zaman bir sözü, sözcüğü ya 
da deyimi çevirirken bir tuhaflık 

sezersiniz. İşte o zaman o sözün 
başka anlamlarını, dolaylı 

karşılıklarını falan araştırıp 
bulursunuz ve bambaşka 
bir sonuç çıkar karşınıza, 
o tuhaflık da ortadan 

kalkar. Çeviride merak, 
kuşku ve sezgiyi elden 
bırakmamak gerekir. 
Pek çok konuda 

olduğu gibi…  
Çevirdiğiniz kitaplar 

kadar o çeviri kitaplara 
yazdığınız “önsöz”lerle 
de hem kitabın yazıldığı 
döneme hem de yazarın 
dünyasına odaklanarak 
okuyucuyu esere davet 
ediyorsunuz. Bu, sizin 
çevirdiğiniz kitaplarda 
alışkanlıktan da öte 
bir gelenek gibi. Eserin 
yazıldığı dönemi, 
atmosferi, koşulları analiz 
eden bu “girizgâh”lar 
aslında çevirmenliği 
nasıl icra ettiğinizi de 
işaret ediyor. Bu anlamda 
çevirmenliğin sınırlarını nasıl 
tanımlarsınız?

Evet, farkındayım, adım 
“önsözcü”ye çıktı galiba. 

Biraz ileri gittiğim bile 
söylenebilir belki 
de. Ama sanırım, o 

Örneğin Borges. Cümlelerinin, 
sözlerinin katmanlarını aralıyor, 
onun düşleri, düşlemleri, 
karabasanları, 
labirentleri ve aynaları 
arasında ilerlerken 
gerçek dünyayı daha 
derinden keşfettiğinin 
ayırdına varıyorsun.

İyi çevirmen bir 
anlamda çevirdiği eseri 
yeniden yazan kişi midir? 
Kitabın orijinalinden 
dönüştüğü dile geçirdiği 
yolculukta sizce neler 
önemli, sınırlar neler?

Çevirdiğin yazarın ruhsal 
ve düşünsel yapısını, roman 
ya da öykünün yazınsal ve 
düşsel dokusunu ne kadar 
iyi kavrarsan o kadar iyi 
çevirirsin. Bence çevirmen 
biraz bukalemun gibi olmalı, 
çevirdiği yazarın kılığına 
kıyafetine bürünmeli. Ama 
çevirirken kendi dilinde 
yazdığı, bir başka dilde yeni 
bir metin yarattığı için belirli 
bir özgürlüğe de sahip 
olmalı. Evet, çevirmen kendi 
dilinde yeni bir metin yaratır, 
ama bunu daha önce başka 
bir yazarın yaratmış olduğu 
metin üstünden yaptığını da 
unutmamalı. “Sadakat” ile 
“ihanet” arasında ustalıklı 
bir denge kurmalı.  A
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2013 yılının Ağustos ayıydı; Elon Musk 
gündemi yine çılgın bir proje ile meşgul 
ediyordu: İlk tüp tabanlı hızlı ulaşım 
sistemi olan Hyperloop’la… Büyük heyecan 
uyandıran bu yeni teknoloji beraberinde 
birçok soruyu da getirdi… Peki, neydi bu 
Hyperloop ve neden bu kadar heyecan 
yaratmıştı?

Hayal edin; yere değmeyen bir kapsülün 
içinde yolculuk ediyorsunuz. Bu kapsül 
manyetik bir alan ya da sıkıştırılmış hava 
akımı ile yükseklik kazanıp, sürtünmesiz 

ortamda inanılmaz hız değerlerine 
ulaşabiliyor. Bu hızla koskoca Amerika’nın 
bir ucundan bir ucuna yapılan yolculuk 
sadece iki buçuk saat sürüyor. 

Her ne kadar bilim-kurgu filmlerinden 
kopup gelmişçesine,  inanılması 
güç bir proje olsa da Hyperloop 
Technologies şirketi 2015’in sonlarında, 
testlere başlamak için Las Vegas’ta 50 
hektarlık bir arsa satın aldı. 2016’nın 
başında ise CNNMoney kameralarına, ilk 
testlere başlayacakları beş kilometrelik 
kanallarını tanıttı. Yalnız bu testler 
Hyperloop teknolojisinin yarı gücü, yani 
yaklaşık 600 km/s’lik bir hızda yapılacaktı.

UÇAK KADAR
HIZLI, TREN
KADAR 
UCUZ

AYBALA ÇAKIR *Günümüzde uçakların 
saatte 720 ile 820 km hız 
yaptığını biliyoruz. Peki 
daha hızlı ve daha ucuz 
yolculuğa ne dersiniz? 
Elon Musk’un beş yıl 
önce ortaya attığı, bugün 
deneme seferleri yapılan 
Hyperloop projesi, yani tüp 
tabanlı hızlı ulaşım sistemi 
size bunu vaat ediyor.
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HEM DAHA HIZLI HEM DAHA UCUZ

Günümüz uçaklarının saatte 720 km 
ile 820 km hız yaptığını düşünürsek 
Hyperloop’un 1200 km’lik hızının neden 
iddialı olduğunu anlayabiliriz. Üstelik 
Hyperloop’u uçaklarla kıyaslarken; 
uçakların kalkış ve iniş rotalarının da 
belli süre dâhilinde gerçekleştiğini 
unutmayalım. Hyperloop’un ise 
havalanma sorunu olmadığı için aynı 
trenler gibi hızla kalkabilecek ve duraklar 
arasında yolculuklar yapabilecek, bu da 
zamandan tasarruf etmemizi sağlayacak. 
Örneğin ülkemizdeki iki saat civarında 

süren uçak yolculukları bu sistemle 45 
dakika civarına inebilecek.

Günümüzde havacılık taşımacılığı 
oldukça uygun fiyatlara indi. Özellikle 
sektördeki firma sayısının artması 
uçak biletlerinin hayli ucuzlamasına 
sebep oldu. Peki, Hyperloopla işler nasıl 
değişecek?

Hyperloop ilk duyurulduğunda “uçak 
kadar hızlı, tren kadar ucuz” sloganı 
ortaya atılmıştı. Bu durumda Musk’ın yeni 
teknolojisinin hava yolcuğundan bile çok 
daha ucuz olacağını söyleyebiliriz. Aynı 
zamanda Hyperloop, güneş enerjisine 
odaklı bir sistem ile çalışacak. Yani az 
önce de belirttiğimiz gibi, uçaklarda 
ya da diğer ulaşım araçlarında olduğu 
gibi ekstra bir yakıt bedeline gerek 
kalmayacak.

Bu proje için ilk etapta ayrılan bütçenin 
altı milyar dolar civarında olacağı 
açıklanmıştı. Fakat projenin hayata 
geçirileceği nokta ve güzergâh, bedelin 
daha da yukarılara tırmanmasına neden 
olabilir.

TESTLERDE BİR SORUN ÇIKMADI

Hyperloop’la ilgili testler geçtiğimiz 
günlerde start aldı. Hatta Musk ve ekibi 
ilk testi başarılı bir şekilde gerçekleştirdi 
ve herhangi bir çalışmayan parça ya da 
aksayan bir dinamiğe rastlanmadı. Bu 
da sistemin tam olarak planlandığı gibi 
çalıştığını gösterdi. Nevada’da yapılan tam 
ölçekli ikinci aşama testlerini de başarıyla 
geçen Hyperloop, bu testler sırasında 310 
km/s hızına ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

Hyperloop ile ilgili öngörülerden biri 
de 2021 yılında ilk insan taşımacılığının 
gerçekleşebileceği ve bunun öncesinde 
kargo taşımacılığına başlanabileceği 
yönünde. 

Teknoloji geliştikçe insanlık için en 
önemli unsur olan ulaşıma dokunuşlar 
yapması kaçınılmaz oluyor. Daha hızlı, 
daha güvenli, daha çevreci ve uygun 
maliyetli olması gibi beklentiler de işin 
içerisine giriyor.

Geleceğin bize ne getireceğini 
heyecanla bekliyoruz. Zamanın 
değerini bilerek Hyperloop gelişmelerini 
soluyoruz. Hyperloop temsilcileri de 
heyecanımızı körükleyerek “We’re not 
selling transportation, we’re selling 
time” (Biz taşımacılık satmıyoruz, biz 
zamanı satıyoruz) gibi iddialı bir sloganla 
gündemi hareketlendiriyor.

*Pamukkale Üniversitesi Mekatronik 
Mühendisliği, 4. sınıf öğrencisi

Satürn’ün uydusu   
Titan’da “deniz seviyesi” 
tespit edildi
ABD’nin Cornell Üniversitesi’nden 
Gökbilimci Alex Hayes önderliğindeki 
araştırma ekibi, Titan’daki 
hidrokarbon denizlerinin kütle 
çekiminin etkisiyle dünyadaki “deniz 
seviyesine” benzer bir ortalama 
yüzey irtifasına sahip olduğunu 
belirledi.

Japonya Epsilon tipi roketle 
üçüncü fırlatışını yaptı
Japonya, yeni geliştirdiği, yapay 
zekâ teknolojisiyle donattığı, düşük 
maliyetli Epsilon roketini kullanarak 
uzaya üçüncü kez uydu fırlattı.

Apple bu ürünlerin 
üretimini durdurdu
ABD merkezli teknoloji devi Apple 
‘ın AirPort, AirtPort Extreme ve 
Time Capsule ürünleri için yolun 
sonu göründü. Söz konusu ürünlerin 
üretimi durduruldu.

Keşfedilen endemik bitki 
türüne Aziz Sancar’ın    
ismi verildi
Türkiye’nin bazı yerlerinde “süt otu” 
olarak bilinen “Polygala” cinsinin 
Mardin’de keşfedilen türü, Nobel 
ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz 
Sancar’ın adını taşıyacak.

Juno Jüpiter’in “Büyük 
Kırmızı Leke”sini 
görüntüledi
Amerikan Havacılık ve Uzay 
Ajansı’nın (NASA) Jüpiter keşif 
uydusu Juno, gezegenin Güney 
Yarım Küresi’ndeki Büyük Kırmızı 
Leke’yi görüntüledi.

AB’den yapay zekâ adımı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 
yapay zekâ alanındaki Ar-Ge 
programlarına 2020 yılına kadar 
1,5 milyar Euro yatırım yapılacağını 
bildirdi.

KISA KISA...

A
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Abartma değil, gerçekten sonrasında 
fanatik Arsenal taraftarı yazar Nick 

Hornby’nin Fever Pitch isimli kitabına 
ve aynı isimli filme konu olan bir 
yarış yaşanmıştı Arsenal ve Liverpool 
arasında. O yıllarda hem adayı hem de 
Avrupa’yı domine eden Liverpool ile 
yaklaşık 20 yıldır şampiyonluk özlemi 
çeken Arsenal arasındaki çekişme 
bir senaryo olsa “gerçekçi değil” 
eleştirilerine konu olacak cinstendi. 

O kadar dramatik olaylar yaşandı 
ki sezon içinde, ancak kısaca 
özetleyebiliriz. Arsenal lige fırtına gibi 
girdi, Liverpool ise yavaş bir başlangıç 
yapmıştı. Aralık ayında Danimarkalı 
oyuncuları Jan Molby alkollü araba 
kullanmaktan hapis cezası aldı. 
Ancak bahar aylarıyla birlikte Arsenal 
klasikleşen performans düşüşünü 
yaşayacaktı. Nisana gelindiğinde puan 
farkı 5 olmuştu. 15 Nisan’da ise Liverpool 
FA Cup yarı finali için Sheffield’de 
Nottingham Forest ile oynayacaktı. 

SON İNGİLTERE BİRİNCİ LİG 
1988-1989 SEZONU

Süper Lig’deki akıl almaz şampiyonluk yarışı, bize eskileri hatırlattı 
ve Avrupa futbolunda son saniyelere kadar devam eden ve dramatik 
hikâyeleriyle akıllarda kalan şampiyonluk yarışlarını derledik.

DAKİKADA

KADERLER
DEĞİŞEN
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Ancak maç öncesi izdiham sonucu bir 
facia yaşandı. Tam 96 Liverpool taraftarı 
izdihamda sıkışarak hayatını kaybetti. 
İngiliz futbolu için tam bir travma 
olmuştu bu. Fakat tüm üzüntüye karşın 
Liverpool mücadeleye devam ederek 
beş puanlık farkı kapattı ve son haftaya 
rakibinin 3 puan önünde lider olarak girdi. 

Ama bir sorun vardı. Son haftanın 
ardından Liverpool, Hillsborough faciası 
sebebiyle ertelenen bir maçını daha 
oynamak zorundaydı. O da 3 puan 
gerisindeki Arsenal’e karşıydı. Ancak 
Liverpool rahattı. Takım daha dört gün 
önce ezeli rakibi Everton’ı Wembley’de 
yenerek FA Cup’ı kazanmıştı.

Maç öncesi Arsenal’e Liverpool’un stadı 
Anfield’da en az iki gollü bir galibiyet 
gerekiyor, bu şartlarda çok az kimse 
Londra ekibinin şampiyon olacağını 
hayal ediyordu. İlk yarı golsüz sona erdi. 
Liverpool’un şampiyonluğu için sadece 
45 dakika kalmıştı. Fakat ikinci yarının 
ortalarında Arsenal bir gol buldu. Bu golle 
birlikte tüm kırmızı-beyazlı oyuncular 
ümitlendi. Ama ilerleyen dakikalarda 
Liverpool’u pek de zorlayamadılar. 

Artık 90 dakika dolmuştu, Anfield 
tribünleri şampiyonluk şarkıları 

Süper Lig’de belki de tarihin en 
heyecanlı sezonu yaşanıyor. 
Bu yazının yazıldığı tarih 
itibariyle zirvedeki dört 
takım Galatasaray, Beşiktaş, 
Başakşehir ve Fenerbahçe’nin 
şampiyonluk iddiası ciddi 
şekilde devam ediyor. Böylesi 
bir sezon lig tarihi boyunca ilk 
defa yaşanırken, futbol severler 
de tanık oldukları dört takımlı 
şampiyonluk yarışının heyecanını 
deneyimliyor. Her ne kadar bizim 
için ilk denilebilecek olsa da 
dünya futbolu geçmiş sezonlarda 
pek çok çekişmeli ve dramatik 
şampiyonluk yarışına sahne oldu. 
Biz de bu fırsatı değerlendirmek 
istedik ve farklı ülkelerden son 
nefeste belli olan ve dramatik 
hikâyeleriyle yıllar sonra da 
konuşulan çekişmeleri derledik.

söyleniyordu. Yedek futbolcular 
şampiyonluğu kutlamaya başlamıştı bile. 
Arsenal kalecisi son bir şans için topu ileri 
fırlattı. Takımın emektar sol beki Lee Dixon 
topu alır almaz rakip sahaya gönderdi, 
forvet Alan Smith, kanatta topu kontrol 
etti ve hemen ceza alanına girmekte 
olan Thomas’a gönderdi. Thomas topu 
kontrol edemedi, ama yanındaki Liverpool 

savunmacısı ile arasında kalan top bir 
anda kendiliğinden ceza alanına girdi. 
Thomas artık kaleciyle karşı karşıyaydı. 
Aşırtma bir vuruşla kaleciyi geçti ve maçın 
bitmesine saniyeler kala Arsenal’i tekrar 
liderlik koltuğuna oturttu. Hemen ardından 
da maç bitti. Arsenal 20 yıllık hasreti 
bitirirken, ada futbol tarihinin en dramatik 
hikâyelerinden birini de yaratmıştı.

Arsenal teknik direktörü 
George Graham 
şampiyonluk kupasıyla.

MAVİ GÜN
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İspanya ve dünya futbolunun en büyük 
rekabeti olan Real Madrid-Barcelona 

çekişmesi her dönemde futbol dünyasına 
unutulmaz hikâyeler sunmuştu. 1991-
1992 sezonu da bu hikâyelerden birisini 
ortaya çıkaracaktı. Bir önceki sezon 
Barcelona’nın 10 puan gerisinde kalarak 
şampiyonluğu rakibine bırakan Real 
Madrid bu kez çok iddialıydı. Sezona 
da fırtına gibi başladı ve devre arasına 
rakipleri Barcelona’nın 6 puan önünde 
girdi. Ancak devre arasında beklenmedik 
şeyler yaşandı. Takımı zirveye oturtan 
Sırp teknik adam Radomir Antic görevden 
alınırken yerine Hollandalı Leo Beenhaker 
getirildi. Takım bu değişimin ardından 
düşüşe geçti, sezon sonuna doğru 
Barcelona oynadığı futbolla dikkatleri 
çekmeye başlarken Real’le arasındaki 
puan farkını da hızla kapatıyordu. 

Mayıs ayına gelindiğinde Barcelona 
Londra’da İtalyan Sampdoria’yı yenerek 
Avrupa Şampiyonu oldu. Ancak İspanya 
Ligi’nde avantaj hâlâ Madrid’deydi. Son 

haftaya girilirken Real Madrid bir puan 
avantajla Kanarya Adaları’na Tenerife 
deplasmanına gitti. Barcelona ise Camp 
Nou’da Athletic Bilbao’yu konuk edecekti. 

Sıcak bir bahar günü aynı anda başladı 
her iki maç da. Barcelona hemen maçın 
başında öne geçti. Ancak Atlantik 
Okyanusu’ndan gelen haberler pek iç 
açıcı değildi. Real de hızla öne geçmişti ve 
Tenerife kalecisi sakatlanınca yerini yedek 
kaleciye bırakmıştı. O zamanlar beyaz 
renkli formayı giyen Galatasaray’ın efsane 
oyuncusu Gheorge Hagi serbest vuruştan 
takımının ikinci golünü attı. Real Madrid, 
Kanarya Adaları’nda şampiyonluğunu 
kutlayacak derken, Tenerife geri döndü 
ve arka arkaya iki gol atarak devreye 
berabere girmeyi başardı. Camp Nou 
çılgına dönmüş kulağını Tenerife’ye 
çevirmişti. Kimse sahadaki maçla 
ilgilenmiyordu. İkinci yarıda bir gol daha 
bulan Tenerife, Real’i başkente eli boş 
gönderirken iki golle geri düştüğü maçta 
şampiyonu belirleyen takım oluyordu. 

Böylece İspanya futbolunun en dramatik 
günü geride kalmıştı...

Ya da herkes öyle sanıyordu. Ertesi 
sezon maç programı belli olduğunda 
başlamıştı aslında her şey. Real Madrid 
son hafta yine Tenerife deplasmanına 
gitti. Madrid tarafı bunu geçen yılı telafi 
etmek için bir şans olarak görüyordu. 
Sondan bir önceki hafta Atletico 
Madrid’i yenerek Osasuna’ya kaybeden 
Barcelona önünde bir puan farkla liderliğe 
oturdu. Sanki kader aynı oyunu yeniden 
oynuyordu. Barcelona bu kez bir başka 
Bask temsilcisi Real Sociedad’ı konuk 
edecekti. Real Madrid ise yine Kanarya 
Adaları yolcusuydu. Real bu kez maçın 
başında teslim bayrağı çekti. Maçın 
başında yediği iki golle bir kez daha 
şampiyonluğu ezeli rakibi Barcelona’ya 
bıraktı. Şampiyonluk için üç yıl daha 
bekleyecekti. Real’i şampiyonluğa taşıyan 
isimse iki yıl boyunca Tenerife’nin başında 
iki şampiyonluğa mal olan eski golcüsü 
Jorge Valdano’ydu.

İSPANYA LA LİGA 1991-1992 SEZONU

Barcelona lig 
şampiyonu olurken 
aynı zamanda 
Şampiyonlar Ligi’ni de 
kazanmıştı.
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5 Mayıs 2002 günü İtalya tarihindeki 
ve sosyo-kültürel yapısındaki 

karşıtlıkların futbol sahasında ortaya 
çıktığı gündü. O gün İtalya’nın farklı 
sosyo - kültürel yapısını temsil eden 
üç takımı şampiyonluk için son kozunu 
oynuyordu. Ancak bu üçlünün kaderini 
belirleyen bir başka takımın kendi içinde 
yaşadığı çelişkiler olacaktı. 

Dünya moda başkenti Milano 
Inter 69, İtalya’nın sanayi lokomotifi 
Torino’nun FIAT’ı arkasına alarak 
güçlenen takımı Juventus 68 ve 
medeniyetlerin kadim başkenti 
Roma’nın aynı isimli ekibi AS Roma 
67 puanla sezonun son haftasına 
giriyordu. Aslında bu hikâye hiç 
yazılmayabilirdi. Ancak Inter iki hafta 
önce Romeo ve Juliet’in aşk şehri 
Verona’da Chievo karşısında son 
dakikada yediği golle beraberliğe 
razı olunca erken şampiyonluk 

İTALYA SERİE A 2001-2002 SEZONU

şansını kaçırmıştı. Mavi-siyahlılar şimdi 
başkent Roma’ya gidiyordu. Rakipleri taa 
Mussolini döneminden beri yakın oldukları 
bir camia Lazio’ydu. Roma’nın çift başlı 
kartalı Lazio’nun taraftarları, ezeli 
rakipleri AS Roma’nın şampiyon olmaması 
için Inter’e maçı vermeye çoktan razıydı, 
zaten Inter’in ihtiyacı olan da buydu. 

Ancak tek bir sorun görünüyordu. 
Lazio’nun da Şampiyonlar Ligi’ne 
katılmak için üç puana ihtiyacı vardı. İkinci 
sıradaki Juventus, Udinese deplasmanına 

giderken, AS Roma ise Juventus’un 
komşusu Torino ile deplasmanda 
oynayacaktı. Maçların zorluk seviyeleri 
gün sonunda her sonucun ortaya 
çıkabileceğini gösteriyordu.

Ancak Inter, Roma Olimpiyat Stadı’na 
çıktığında herhangi bir dramaya izin 
verecek gibi görünmüyordu. Tribünlerdeki 
yaklaşık 70 bin taraftarın hepsi Milano 
ekibini destekliyordu. Inter henüz 10. 
dakikada Vieri’nin golüyle öne geçti. 
Juventus ise Udinese deplasmanında 

iki golle öndeydi. Ancak Lazio kısa 
süre sonra beraberliği yakaladı. Golü 
atan Karel Poborsky kendi taraftarları 
tarafından dahi yuhalanmıştı. Ancak Lazio 
taraftarları tekrar sevinmek için çok da 
beklemeyecekti. Inter birkaç dakika sonra 
yeniden öne geçiyordu. Roma’da herkes 
sevinirken, kara haber çabuk geldi. AS 
Roma Torino’da öne geçmişti. 

İşte bu en korkulan durumdu. Üstelik 
gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde 
oynamak isteyen Laziolu futbolcular da 
saldırıyordu. Devre biterken yine Karel 
Poborsky tepkileri göze alarak takımını 
beraberliğe taşıdı. Şimdi Laziolular hem 
kendi takımlarının gol yemesini, hem de 
Torino ve Udine’den gelecek sonuçlara 
kulak kesilmişti.

İkinci yarıda Olimpiyat Stadı’nda 
sessizlik hakimdi. Lazio bulduğu iki 
golle Inter’e havlu attırmış, kendisini 
Şampiyonlar Ligi’ne atarken, Inter’in 
şampiyonluk hayallerine nokta koymuştu. 
Şimdi Laizo taraftarı tüm dikkatini 
Udine’den iki golle öndeki Juventus’a 
vermişti. Udines’nin bulacağı sürpriz 
goller AS Roma’yı şampiyon yapabilir, 
dolayısıyla Lazio kendi elleriyle ezeli 
rakibine kupayı ikram edebilirdi. Ancak 
korkulan olmadı. Juventus maçı istediği 
skorla bitirerek gerilime nokta koydu 
ve Lazioluları galibiyete lanet etmekten 
kurtardı.

Brezilyalı Ronaldo büyük 

hayal kırıklığı yaşamıştı.

Juventus ikinci 
başladığı günü 
şampiyon 
tamamladı.



HASIR ÇANTALAR

Geçen yazın sonlarına doğru hayatımıza 

giren hasır çantalar bu sefer dolu dizgin 

reyonlarda yerlerini aldı. Yakın bir geçmişe 

kadar plaj çantası olarak ıslak saç ve 

havlulara eşlik eden hasır çantaları bu 

yaz lüks markalardan uygun fiyatlılara, 

büyükten küçüğe birçok şekilde bulmak 

mümkün. Şehir hayatına adapte olma 

kısmında ilk etapta garip gelse bile 

hemen alışacağımız şüphesiz. O günkü 

kıyafetinize ve modunuza yaz akşamından 

tatlı bir esinti katacağına eminiz.



ŞEFFAF 

Biraz iddialı bir trendle karşı karşıyayız. 
Plastik, hayatımıza çantalarla ve 
yağmurluklarla sızdığından beri başka 
formlarla da karşımıza çıkmaya başladı. 
Plastik şeffaf pantolonları şehirdeki 
günlük hayatımıza uyarlamak biraz 
zor gibi görünse de bu trendi tül 
eteklerle, transparan elbiselerle ya da 
üstlerle yakalayabilirsiniz. Her ne kadar 
transparanlık olsa da gideceğiniz yere 
göre içinize giyeceğiniz bir askılı veya 
mini bir şort ile kombini daha rahat bir 
hale getirebilirsiniz.

61ATAŞEHİR EKSPRES Sayı: 23

Sıcakları eğlenceli 
hale getirebiliriz...

2018’e ne zaman girdik ne 
zaman bahar geldi anlayamadan 
yazı kucakladık şu son birkaç 
günde. Hava 3 derece daha 
sıcak olsun hemen kollar sıvanır, 
bu hızla gidersek önümüzdeki 
aylarda şehir hayatına nasıl 
dayanılır tahmin etmek zor. Bu 
durumu eğlenceli hale getirmek 
için kadınlar olarak tabii ki 
giyime kuşama sığınacağız, işte 
2018 yazının güzel tarafları…

GÖKKUŞAĞI

En eğlenceli trendi en 
sona bıraktık! Bu yaz 
bizi en heyecanlandıran 
akımlardan biri adından 
da anlaşılacağı gibi renk 
cümbüşü gökkuşağı akımı. 
Dolabınızdaki ağırlıklı 
renk siyahsa bu modaya 
ayak uydurmayı deneyin 
ki yüzünüze renk gelsin 
çünkü burada uyum yok, 
düşünmek yok. Elinize 
ilk geçirdiğiniz renkli şeyi 
üstünüze diğerini altınıza 
geçirin ve hazırsınız! 
Kırmızıyla yeşiller, 
pembelerle sarılar ve 
aklınıza gelen/gelmeyen her 
birlikteliği hayata geçirmek 
için cesur olabilirsiniz.
Pastel renkleri bir kenara 
bırakıp daha neon 
görünümleri tercih etmek bu 
trendin altın kurallarından. 
Aynadaki yansımanız 
gözünüze farklı gelse 
de renklerin enerjisi gün 
içindeki motivasyonunuzu 
kesinlikle olumlu yönde 
etkileyecek.

BEL ÇANTALARI

Bel çantalarının hayatımızı fethettiği 
bir gerçek, estetik olup olmadıkları 
tartışılır olsa da pratik olduklarını inkâr 
edemeyiz. Yazın sıcağında, gittiğiniz bir 
festivalde ya da günlük hayatınızda hem 
ufaklığı hem hafifliğiyle çok kullanışlı 
olan bel çantalarını aklınıza gelen birçok 
markadan temin edebilirsiniz. Sıkıcı bir 
stile renk getirmesi ve tarzınıza farklılık 
katması için bel çantalarını hem düşük 
belli olarak daha bol, hem de belinizi 
saracak şekilde kuşak olarak bile 
kullanabilirsiniz.

ALAZ CEREN GÖNÜLLÜ



Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, 
Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı gibi başarılı isimlerin 
yer aldığı, Limon Yapım imzalı “Avlu”, “Wentworth” adlı 

dizinin uyarlaması. Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu yer 
alıyor. Tabii, oyuncu da, reji de böyle isimlerden seçilince, dizi TV 
kanalına yapılsa dahi kaliteli oluyor. “Avlu”da hikâye, cezaevinde 
geçiyor. Dizi, Demet Evgar’ın canlandırdığı Deniz karakterinin 
tutuklanmasıyla başlıyor. 

Deniz, eşini vurduğu için cezaevine düşer, ancak bir müddet 
sonra anlaşılır ki, eşini vuran kendisi değil, kızıdır. Olay, Deniz’in 
alkolik kocasının “ikinizi de öldüreceğim” tehditleri eşliğinde, 
şiddete maruz kaldığı bir anda gerçekleşmiştir. Kızı, o silahı 

annesini korumak için ateşlemişken, annesi de kızının suçunu 
üstlenerek hapse girer. Deniz, cezaevine getirildiği sırada diğer 
mahkûmlar yemektedir, gardiyan kadına kalacağı yeri gösterir, 
gerisine karışmaz. Deniz odaya girdiğinde ise, karşılama töreni, 
teröre dönüşür. O gelene kadar boş olan bölme, Ceren Moray’ın 
canlandırdığı Azra karakteri ve çetesinin diğer çeteden, yani 
Kudret’in çetesinden bir kadına ceza kesme törenine mesken 
olmuştur. Deniz de tam o ana denk gelir, bir yandan neye 
uğradığını şaşırmışken, bir yandan da neyle baş etmek zorunda 
kalacağının farkına varır. Bir süre sonra cezaevi çetelerinin 
birinden birine taraf olmak zorunda kalacağını da öğrenir. 
Ardından başına gelmedik kalmaz. Avlu’da hayat zorlu olacaktır.

Dizinin, en az başrol kadar öne çıkan karakteri çetenin elebaşı 
Azra. Twitter’da sürekli TT’ye giren Avlu’nun, en çok yazılan 
ismi muhtemelen. Sebep, Ceren Moray’ın, Yüksel Aksu eşliğinde 

DENİZ YAVAŞOĞULLARI
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BU AY

TV VE İNTERNET

Gerek televizyon, gerek internet kanalları olsun, bu ay yerli yapımlar ön planda. 
Star TV’de başlayan, Limon yapım imzalı “Avlu” rakiplerini her anlamda geride bırakıyor. 

Puhu TV’nin polisiye yapımı Şahsiyet seyirciden onayı aldı, Blu TV’de yayınlanacak, Türkiye’nin ilk 
vampir dizisi “Yaşamayanlar”ın ise ilk fragmanı merak uyandırdı.

İZLESEK?NE

Avlu
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ŞAHSİYET

Puhu TV’nin yeni projesi Şahsiyet’in yönetmeni Onur 
Saylak. Senaristi ise, başarılı edebiyatçı Hakan Günday. 

Haluk Bilginer’in başrolü yani seri katili canlandırdığı dizide,  
Müjde Ar, Cansu Dere, Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim, Necip 
Memilli, Fırat Topkurur ve Metin Akdülger gibi isimler de yer 
alıyor. Şahsiyet, alzheimer hastası bir seri katilin son günlerini 
anlatıyor. Dizi, seyirci tarafından sevilmiş durumda, ama 
eleştiriler var. Yerli yapımlarda farklı tür, güzel sinematografi 
ve iyi oyunculuk görünce gözlerimiz yaşarır hale gelmiştik, 
en ufak eleştiriye kıyamıyorduk, böyle işler çoğaldıkça yapıcı 
eleştirileri yüksek sesle konuşur hale geliyoruz.

Hakan Günday çok iyi bir edebiyatçı, öyle ki hikâyenin seri 
katil kısmı inci gibi işlenmiş. Aynı hızda diziyi ilerletmesi 
gereken paralel güç “polis” kısmı ise katilin baskınlığına 
nazaran çok zayıf kalıyor. Hatta öyle zayıf ki, heyecanla 
başladığım bu diziye hevesimin azalmasına sebep oldu. Kimi 
arkadaşım hikâyeye giremedik dese bile izlemiş, sonuna dek 
de direnmiştim, ama üçüncü bölümle ben de aynı kanıya 
vardım. 

İlk üç bölüm üzerine birkaç not eklemek gerekirse; ilki 
cinayet mahallinde katilin Nevra’ya mesaj yazması üzerine 
bir not... Cinayet büroda tek kadın olan Nevra’ya medyanın 
ilgisi en baştan vurgulanırken, katilin Nevra mesajı üzerine 
baş komiserin kadına “katil tanıdığın biri” vurgusu komik 
kaçtı. Hadi olabilir diyelim, ama katilin medyadan onu görüp 
kafaya takan birinin olma ihtimali doğal olarak aynı anda 
akla gelebilecekken kıza 3. bölümde dank ediyor. Yapmayın 
Allah aşkına:) Hakimin eşi sorgulanıyor, kadın da alzheimer, 
sorguya gelmişler. O sahnede polis “son olarak” kıza “babanızı 
öldürecek birini tanıyor musunuz” diyor, bu belki de ilk 
sorulması gereken soru. Yazar o sahnede dikkati Hümeyra’nın 
canlandırdığı alzheimer kadının dansına çekmiş, katille aynı 
hastalığa sahip olmasından ötürü olmalı. Ancak bir polisiyede 
tam tersi olmalıydı. Yani detay dans ve hastalık, ana nokta ise 
sorgu olmalıydı. Öldürülen hâkim ne tür davalara girmiş, o bile 
araştırılmıyor, gazeteci uyandırmasa Nevra, adamın sicilinin 
temiz olmasıyla tatmin olmuş durumda, şüphe sıfır. Zekâ 
pırıltısı göremiyoruz, öyle ki polis parmak izinden dolayı katilin 
kim olduğunu bildiğini sanıyor. Bizim kadın şüphelenmeli ki 
hikâye içine alsın bizi, yine de ne diyelim. Mevzu yerli yapım 
olunca bulduk da bunuyoruz diyesim geliyor:) 

Ancak Masum’daki basit hikâyenin, kurgu ile nasıl 
sürükleyici hale getirildiği ve Berkun Oya’nın oradaki senaryo 
ustalığı unutulmamalı. 

İLK YERLİ VAMPİR DİZİSİ: YAŞAMAYANLAR

Netflix için yapılan yerli fantastik işin yanı sıra, Blu TV’den de 
bir vampir dizisi geliyor! Yönetmenliğini Alphan Eşeli’nin, 

görüntü yönetmenliğini Talier Melieva’nın, senaristliğini ise Pınar 
Bulut’un üstlendiği, kadrosunda Elçin Sangu, Kerem Bursin, 
Birkan Sokullu, Selma Ergeç ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin 
yer aldığı dizinin çekimlerine başlandı. Sekiz bölüm olacak 
dizi İstanbul’da geçen bir vampir hikâyesi olarak öne çıkıyor. 
İstanbul’da geçen bir vampir hikâyesini, vampir romanı yazmış 
biri olarak heyecanla bekliyorum. Başta Ezhel’in “Geceler” 
klibinden çıkarım yaptığım görüntüler sebebiyle önyargılı 
yaklaştım, ancak ilk fragman, şu no-name oyuncunun yer aldığı 
fragman beni çok etkiledi. Oradan aldığım izlenim, yapımın 
underground bir vampir çizgi romanı anımsattığı yönünde. 
Dizinin yayın tarihi belli değil, ama fantastik severler şimdiden 
heyecan yapmış durumda.

ortaya çıkan muhteşem oyunculuğu. Moray, öncesinde yer 
aldığı “O Hayat Benim” adlı vasat dizide bile oyunculuğunu 
gösterebilen, öne çıkan bir isimdi. Şimdi, iyi bir ekip ve yönetmen 
eşliğinde potansiyelini iyice ortaya çıkarmış. Wentworth’te 
Franky isminde olan bu karakter, o dizide lezbiyendi ve 
müdürenin aklını çeliyordu. Yerli versiyonda, özellikle de TV için 
yapılan bir işte bunu göremeyeceğimiz kesin, ama karakterin 
geçmiş hikâyesi ve kişisel tavrı değiştirilmemiş. Dizinin castı ana 
casttan, yardımcı oyunculara kadar özenle seçilmiş, cidden çok 
başarılı. 

Avlu’nun konuşulan bir diğer noktası da müzikleri. Dizinin 
ilk sahnesi, Bethoween, Ay Işığı Sonatı ile açılıyor. (Bu, 
TV kanallarında gösterilen yerli diziler için adeta devrim 
niteliğinde:) Kullanılan müziklerde, yelpaze geniş. Rapten, 
klasiğe, deneysel müziğe, türküye, rocka kadar uzanıyor. 
Bethoween dışında, Babazula, Bulutsuzluk Özlemi, Fikret Kızılok, 
Ankaralı Yasemin, Sagopa, Kolera, Dama ve Ahmet Kaya şimdilik 
dinlediklerimiz içinde.  Ankaralı Yasemin “Al Yanaktan Öptür” 
adlı şarkının kullanıldığı sahne tam bir Yüksel Aksu sahnesiydi. 
O sahne ve Azra’nın geçmişi eşliğinde Babazula “Babasız 
Kızlar Balosu”nun kullanıldığı sahne, en sevdiklerimden. Sosyal 
medyada ise, Ahmet Kaya’nın “Şafak Türküsü” eşliğinde, Deniz 
ve kızının adliyede sarıldığı sahne ise en çok konuşulan sahne 
oldu. İzleyiciler gözyaşlarını tutamamışlar...

Son derece sert başlayan dizinin, nasıl devam edeceği ise ayrı 
bir soru işareti. RTÜK, özellikle de konunun bir devlet kurumu 
üzerinden gitmesi, senaristler için kısıtlayıcı olabilir. Dar alanda 
kısa paslaşmalar şeklinde de olsa, ustalıkla ilerletebileceklerini 
düşünüyorum. Umarım Avlu, baştan sona aynı keyifle izlenecek 
bir dizi olmaya devam eder. A
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RED DAY ATAŞEHİR’DE 
Topluma Katkı Günü olarak 2009 
yılından bu yana kutlanan Red 
Day, dünya genelinde 175 bin 
Keller Williams danışmanının 
katılımıyla gerçekleşiyor. Firmanın 
İstanbul ayağı ise 10 Mayıs 
Perşembe günü Ataşehir Hayvan 
Barınağı’nda... Amerika’daki 

AJANDA

AÇILIŞ DAVID FRAY’DEN  Turkcell Platinum Istanbul Night Flight 
konserler serisi başlıyor. 12 Mayıs David Fray ile Aya İrini’de açılış yapacak 
seride; 20 Mayıs’ta Raul Midon, 26 Mayıs’ta da ilk kez bir araya gelen 
Imamyar Hasanov & Mercan Dede & Mısırlı Ahmet & Cenk Erdoğan 
§ Chamber Orchestra sahne alacak. 29 Ekim’e kadar sürecek olan 

konserlerde Marc-Andre Hamelin, Valentina Lisitsa, Karsu, Gidon 
Kremer, Piano Battle,  Salut Salon ve An Epic Symphony & Mor ve 
Ötesi ilk kez senfoni orkestrasıyla dinleyicisi ile buluşacak.

“HER MÜZİĞİN CAZ FESTİVALİ” 
2-13 MAYIS’TA GERÇEKLEŞECEK
Zorlu PSM Caz Festivali ikinci yılında 
“Her Müziğin Caz Festivali” mottosunu 
benimsiyor ve tıpkı geçen yıl olduğu 

gibi kapsamlı programıyla farklı müzik 
türlerine ve sanat disiplinlerine yer 

veriyor. 12 gün boyunca, her gün 
dört farklı sahnenin aktif olarak 
kullanılacağı festivalde 30’dan fazla 
konser, atölye ve plak pazarı yer 

alacak. 2-13 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleşecek olan festivalde;  The 
Australian Pink Floyd Show,  
Bill Frisell, Scott Bradlee’ s 

Postmodern Jukebox,  Stacey 
Kent,  Dino Merlin, Cesaria 
Evora Tribute, Patrick 
Wolf ve Dardust da seyirci ile 
buluşacak. 

JOSE ANTONIO RUIZ   
İş Sanat, 18. sezonunu, 
flamenkonun yaşayan en önemli 
temsilcilerinden, efsane dansçı 
Jose Antonio Ruiz ile tamamlıyor. 
13 seneyi aşkın süre İspanya 
Ulusal Balesi’ne başkanlık eden, 
birçok kez kendi topluluklarını 
kuran ve kariyeri boyunca sayısız 
ödülle onurlandırılan Jose Antonio 
Ruiz’in dans topluluğu, “Picasso” 
başlıklı gösterileriyle İş Sanat 
sahnesine konuk oluyor. Ünlü 
İspanyol ressam Pablo Picasso’dan 
ilham alarak, Picasso Paisajes 
(Picasso Manzaraları) ve Flamenco 
Invocaciones (Flamenko Tutkusu) 
isimli iki bölümden oluşan gösteri 
22 Mayıs Salı saat 
20.30’da İş 
Sanat Konser 
Salon’unda. 

bu geleneği Türkiye’ye taşıyan 
firmanın Türkiye ekibi, ofis 
çalışanları ve projede yer 
almak isteyen hayvansever 
Ataşehirlilerin desteği ile 
gerçekleşecek etkinlikte, 
barınağın ihtiyaçları karşılanacak.

David Fray
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ATAŞEHİR’DEN ETKİNLİKLER

l 2017-2018 Yılı Sanat Eğitimlerini 
başarı ile tamamlayan bağlama, 
gitar, keman, piyano, perküsyon ve 
ses eğitimi öğrencilerinin eğitim 
dönemi süresince öğrendikleri 
eserleri sahneleyecekleri konserler 
12 Mayıs’ta MSKM’nde başlıyor.  12 
Haziran’a kadar etkinliklerle dolu 
bir ay geçirecek olan Ataşehirli 
sanatseverleri 13 Mayıs’ta Ataşehir 
Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu 
Bahar Konseri, 26 Mayıs’ta MSKM 
Türk Halk Müziği Korosu Konseri, 20 
Mayıs’ta Bale, Halk Oyunları, Dans ve 
Zumba gösterisi bekliyor.  12 Mayıs’ta 
“Mazi Kalbimde Bir Kahkahadır” 
ve 19 Mayıs’ta “Devekuşu Kabare” 
adlı oyunların da sahneleneceği 
programda, 13-20 Mayıs tarihleri 
arasında “Çocuk Resim Sergisi”, 25 
Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında 
da “Yetişkin Resim Sergileri” 
sanatseverler ile MSKM’nde 
buluşacak.

l Kadın ve erkek ilişkisini  Adem 
ile Havva’dan başlayıp günümüz 
ilişkilerine kadar ele alan, kadın 
ve erkeğin rolünü  mizahi bir dille 
eleştiren “Kadınlık Bizde Kalsın” adlı 
tiyatro oyununda Boğaç Meto, Ece 
Zöngör, Samin Bahari, Gizem Çelik, 
Ferdi Durgun, Kaan Kadri Ağıl, İlayda 
Karacaoğlu ve Berru Çatal rol alıyor. 
Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, Efsun 
Kaygusuz’un sahneye koyduğu oyun, 
15 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’da 
MSKM’nde Ataşehirli seyircisi ile 
buluşacak.

l Neşet Ertaş Kadınlar Tiyatro 
Grubu’nun, kadınların yaşantılarından 
yola çıkarak yazdığı, geçmişten 
bugüne Anadolu kadınının her şeye 
rağmen suskunluğunu trajikomik 
bir şekilde anlatan “Sus-Anlar” adlı 
oyunu A. Ercan Tulunay sahneye 
koyuyor. Afet Teoman, Aysel Durukan, 
Ayşegül Sakarya, Azime Kaya, Gülşen 
Demirci, Gülüşan Yurtseven, Kerime 
Doğan, Muammera Bektaş, Resmiye 
Demircan, Serpil Tahincioğlu, Sevgi 
Yılmaz ve Yıldız Güneş’in rol aldığı 
oyun, 24 Mayıs Perşembe akşamı 
saat 21.00’da MSKM’nde Ataşehirli 
tiyatroseverler ile buluşacak.

IMANY  Caz, soul ve funk müziğinin önemli 
temsilcilerinden Imany, 12 Mayıs Cumartesi 

akşamı Volkswagen Arena’da 
dinleyicisi ile buluşuyor. 

MARTI  Bir Çehov klasiği ve tiyatro sahnelerinin ölümsüz metni “Martı”, aradan 
geçen 120 yılı aşkın zamana rağmen, günümüzün “arada kalmış, bir türlü harekete 
geçemeyen” insanıyla aynı dili konuşuyor. Boran Kuzum, Ecem Uzun, Fırat Tanış, 
Gonca Vuslateri, Kayhan Açıkgöz, Serdar Orçin, Sevil Akı, Şerif Erol, Tilbe Saran, Yasin 
Bardakçı ve Cem Cücenoğlu’nun oynadığı oyun, Serdar Biliş’in güncel yorumu ile 
sahneye koyuluyor. “Martı”, 17 ve 27 Mayıs tarihlerinde saat 20.30’da Zorlu PSM’de.

VASSİLİKİ’DEN İSTANBUL, İZMİR VE RUM EZGİLERİ
Kökleri İzmir ve Midilli adasına uzanan, Atina’da doğan, İlhan Şeşen’in “Rüzgâr” 
şarkısı ile yakından tanıdığımız Vassiliki Papageorgiou, uzun yıllardır İstanbul’da 
sürdürdüğü faaliyetine gelenekselden popüler müziğe uzanan bir çeşitlilik içinde 
Türk ve Yunan müzisyenlerle devam ediyor. Geleneksel Rum ezgilerini Türkçe ve 
Rumca ifadelerle harmanlayarak eski İstanbul ve İzmir’in sandukasından çıkarıp 
günümüze taşıyan Vassiliki, İstanbul, İzmir ve Rum ezgileriyle 12 Mayıs Cumartesi 
akşamı 20.00’da Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde...
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BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ataşehir Belediyesi Hizmet 
Binası Barbaros Mah. 
Şebboy Sok. No: 4/A 
Tel: 0216 570 50 00 
Fax: 0216 688 07 54 
www.atasehir.bel.tr

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:  0216 570 50 00 /1106

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1619

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

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

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

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

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

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

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

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

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1245

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

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

MUHTARLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1123

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

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1508

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KADIN KONUK EVİ
Tel: 0216 570 50 00

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

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

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

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

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

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

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

ATAŞEHİR BELEDİYESİ REHBERİ
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