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İÇİNDEKİLER

Herkese merhaba.
Haziran, Türk siyasi yaşamının en önemli ayı olarak tarihe 

geçecek. Dergimiz elinizde kaldığı sürece, bu tarihi duruma 
hep birlikte tanıklık edeceğiz.  

Yine dergimizin elinizde olduğu günlerde Ramazan’ı 
geride bırakmış, bayramı kutluyor olacağız. Bütün İslam 
aleminin, Türkiye’nin ve Ataşehirli hemşerilerimizin Ramazan 
Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.

Bu yıl da şatafata, abartıya, lükse kaçmadan gücümüzün 
yettiği oranda iftar sofralarımızı kurduk. Hep birlikte sıcak 
yemeğimizi paylaştık. Yolda kalan, iftar saatine yetişemeyen 
ve hatta çalışmak zorunda olan vatandaşlarımıza da Hızır 
iftar sofralarımızı kurduk. Birlikte ellerimizi açtık, dualarımızı 
yaptık.  Bazılarımız huzur ve barış diledi; bazılarımız 
zorluklardan kurtulmak için Yaradan’a sığındı. Bazılarımız 
bugününe şükretti, bazılarımız şimdi sahip olduğu hayatından 
daha iyi bir hayat için ellerini açtı. Ne olursa olsun, ne dilersek 
dileyelim, bir arada olmanın güzelliğini yaşadık.

Yine bir yaz ve yine yaz okullarımız devrede. Çok fazla 
ilgi çektiğini, çok fazla talebin olduğunu biliyor ve bu 
faaliyetimizi elimizden geldiği kadar geliştirmeye çalışıyoruz.

Bir başka ilgi odağı da Kadın Emeği Pazarı’mız oldu. 
Ataşehirli kadınlarımıza yeni iş alanları yaratmak için 
geliştirdiğimiz projemiz, yoğun ilgiyle karşılaştığından 
ikincisini hayata geçirmek için adımlar atıyoruz.

 Bugünlerde yaşanan yoğun yağışlardan yola çıkarak 
küresel ısınmayı tekrar ele almak zorunda kaldık. Zira, artık 
meteorolojik gelişmeler yaşamımızın önemli ve vazgeçilmez 
parçası haline geldi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü de 
böyle bir açıdan bakarak kutlamak istedik. 

Eğer, bu satırları okuyorsanız, Ataşehir Ekspers’in 
Belediyemizin kurumsal bir yayın organı olmasına karşın, 
elimizden geldiğince yeni pencereler açmaya özen 
gösterdiğimizi de fark ediyorsunuzdur. Bazen ekonomiye, 
uluslararası siyasete, bazen bir ressama, bir şaire veya bir 
Ataşehirlinin öyküsüne dokunmaya çalışıyoruz. Neyi, ne 
için yaptığımızı anlatmaya çalışıyorum; isabetli kararlar 
da verdiğimizi düşünüyorum. Örneğin, bunlardan biri de, 
bugün seçim mitinglerinde sık sık duyduğunuz, endüstri 
4.0. Pamukkale Üniversitesi’nden genç bir arkadaşımız 
mekatronik mühendisliği okuyor. Dergimizde, size, bize 
bugün çok revaçta olan endüstri 4.0’ı ve yavaş yavaş 
sonuçlarını görmeye başladığımız gelişmeleri anlatıyor. Yani, 
biz bu pencereyi çok önceden açtık. Şimdi geriye yaslanıp 
düşündüm de… Aklımdan şunlar geçti:

İşte bu gençler, dedim; Türkiye’yi ve geleceğimizi 
kurtaracak olanlar. İşte bu gençler, dedim; bizleri Mustafa 
Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe ve çağa ulaştıracak.

Huzur, barış ve sağlıkla kalın.   

SPORUN ADRESİ BELLİ OLDU
Okulların kapanmasına sayılı günler kala çocuklara karne 
hediyesi tadında bir müjde… Eğlenceli bir tatilinin olmazsa 
olmazı Yaz Spor Okulları Ataşehir’de başlıyor. Yüzmeden 
tenise, kick bokstan basketbola kadar sekiz farklı dalda 
eğitimin verileceği okullar için siz siz olun kayıt yaptırmak 
için geç kalmayın. Sayfa 18

İLHAMİ YILMAZ
Ataşehir Belediye 
Başkan V.

DİYECEĞİM O Kİ, İŞİMİZ ZOR!
Dolar yükseldikçe cebimizdeki paranın alım gücü 
azalıyor. Hükümete göre bunun nedeni 
“dış kaynaklar”, ama bu gerçeği 
değiştirmiyor, giderek daha hızla 
yoksullaşıyor ve korkuyoruz. Seçimden 
önce durum buysa, sonra ne olacak? Bu 
soruyu deneyimli ekonomi muhabiri 
Meliha Okur yanıtlıyor. Sayfa 12

Sayfa 4

Yağmur suları 
yolunu kaybetti
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Dünyanın gözü 
Rusya’da

Futbol severlerin özlemle 
beklediği Dünya Kupası geldi 
çattı. Dört yıl önce Brezilya’da 
ara verilen macera, 14 
Haziran’da Moskova’da 
yeniden başlayacak. 
Dünyanın kalbi bir süreliğine 

de olsa ekonomik, siyasi 
gerilimleri göz ardı edip Luzhnki 

Stadı’nda atacak. Sayfa 52

100 YILLIK YALNIZLIK: FİLİSTİN
ABD Başkanı Trump’ın üç semavi din için de önemli olan Doğu Kudüs’ü 

İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklaması, Filistin’in yüz yıllık savaş, yıkım, 
işgal ve ölüm yüklü tarihinde yeni bir karanlık sayfa daha ekledi. Yüzyıldır 

bağımsız bir ülke olabilmenin mücadelesini veren Filistin ile Türkiye’nin ilişkisi 
ise hep kırık döküktü. İşte hem Filistin hem de Türkiye-Filistin ilişkilerinin 

tarihinin kısa bir özeti. Sayfa 44

Ataşehirli Açelya Elmas
Kimimiz “Zeynep”ten kimimiz de 
“Deli Yürek”ten hatırlıyoruz Açelya 
Elmas’ı… Oyunculuk kariyerinin 
zirvesinde yaşadığı hastalığın bile çok 
sevdiği setlerden uzaklaştıramadığı 
Elmas, “kanser 2010 yılında gitti, ama 
damgası kaldı” diyor. Sayfa 34

Yalnız ve güzel
Cannes’da bu kez resmi bir ödüle 
layık görülmese de Ahlat Ağacı ile 
salonda 15 dakika boyunca ayakta 
alkışlanan Nuri Bilge Ceylan, 
tartışmasız Türk sinemasının 
yetiştirdiği en büyük isimler arasında. 
Biz de filmi Mayıs sonunda vizyona 
giren yönetmenin sinematografisine 
ve onunla paralel gelişen hayatına 
bir bakış attık. Sayfa 40
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YAĞMUR SULARI 
YOLUNU KAYBETTİ

Son yılların en sıcak yazı bu yaz olur mu bilinmez, 
ama bilinen bir şey var ki o da yağmurdan gözümüzü 
açamadığımız. Büyük şehirlerdeki caddeler adeta 
Venedik’i aratmaz hale geldi. Peki, can ve mal kayıplarına 
yol açan bu yağışlar mevsimsel açıdan normal mi, yoksa 
bu felaketin ardında insan faktörü mü var? Bu soruların 
yanıtını Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu veriyor.

SİMAY GÖZENER

ÇEVRE



İstanbul’da yağmur suyu neredeyse 
deniz ile kavuşamaz hale geldi. 
Diğer metropollerin sokaklarında 

da insanlar sel sularına botları ile 
karşı koymaya çalışıyor ve herkes 
bu mevsimde yaşanan yağışların 
normal olup olmadığını tartışıyor. Biz 
de 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü 
fırsat bilerek, can ve mal kaybına yol 
açan bu yağışların gerçek nedenini 
öğrenmek ve iklimden çevreye kadar 
merak ettiğimiz pek çok soruya 
cevap bulmak için İstanbul Teknik 
Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mikdat Kadıoğlu’nun kapısını çaldık. 
Şimdi söz Kadıoğlu’nda:

Son günlerde yaşanan yoğun 
yağışların ve sel felaketlerinin sebebi 
nedir?

Gök gürültülerinin en yoğun 
görüldüğü aylar mayıs ve haziran 
aylarıdır. Artık kıştan yaza geçilirken, 
günler uzar ve yerküre daha fazla 
güneş ışınına maruz kalır. Fakat 
havanın üst seviyeleri soğukluğunu 
muhafaza ettiği için iki katman 
arasındaki sıcaklık farkı gittikçe artar. 
Böylece nemli hava hızla yükselir 
ve kısa zamanda çok yağış bırakan 
ya da uzun süreli yağışlara eşlik 
eden gök gürültüsü, dolu, yıldırım 
ve hortum gibi meteorolojik olaylar 
oluşur. Bunlar bizim beklediğimiz 
hava olaylarıdır. Burada önemli 
olan bu yağışların nereye ve ne 
zaman yağdığıdır. Eğer yağmur, 

sabah ve akşam, trafiğin yoğun 
olduğu saatlerde şehir merkezine 
ya da alt geçitlerin, betonlaşmanın 
fazlaca yer aldığı bölgelere yağarsa, 
olumsuz etkisi daha fazla olur. Bu gibi 
durumlarda tehlike felakete dönüşüp 
ekolojik ve ekonomik zararlara, 
en önemlisi de can kayıplarına yol 
açar. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da 
meydana gelen ve kimileri için daha 
önce görmedikleri kadar şiddetli olan 
yağmurlar, başkente her beş yılda bir 
yağıyor. Bu yağmurların sel felaketine 
dönüşmesinin nedeni yağışların 
etkisinden çok altyapı ve insanla 
ilişkilidir.  

Peki, bu felaketin yaşanmasında 
yağışların şiddeti ya da miktarının hiç 
önemli yok mu? 

Yağışlar iklim değişiklikleri sonucu 
azalıyor. Türkiye’deki en büyük 
problemimiz kış kuraklığı. Yaşadığımız 
Akdeniz iklimi için herkesin bir ezberi 
var; yazları sıcak ve kurak, kışları 
ılık ve yağışlı… Ama artık kışlar da 
yağışsız geçiyor. Yağış ancak bahar 
aylarında ve tehlikeli seviyede 
oluyor. Bizim iklimimiz de yavaş 
yavaş kıtlık havasına dönüyor. İklim 
değişikliklerinin bu nedenleri ile baş 
edebilmek ya da uyum sağlayabilmek 
için hiçbir önlem almıyoruz.

Yağmur sularını kontrol etmek 
mümkün mü? Peki, bizde altyapılar 
nasıl planlanıyor?

Gerekli önlemler alınırsa, tabii ki 
mümkün. Mesela az yağan yağmuru 
daha çok toplayabilecek yağış 
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hasadı yapmalıyız. Eskiden dere ya da 
baraj havzalarına yağan yağmur sızarak 
veya yüzeysel akışla göle ulaşırdı. Şimdi 
yağmur sularının akacağı alanlar binalar 
ile doldu. Artık yağış toprağa değil; 
çatılardan, yollardan kanalizasyona 
gidiyor. Yağmur suları ile kanalizasyon 
hatları birleştirilmiş durumda. Türkiye’nin 
112 milyar metreküp kullanılabilir suyu var, 
deniyor. Şu anda biz o suyun yüzde 50’sini 
kullanıyoruz. Yarısını kullanıyor olmamıza 
rağmen sürekli su stresindeyiz. 2023 
yılında nüfus artışı ve gelişen sanayi ile 
birlikte 112 milyar metreküp suyun hepsini 
kullanmak zorunda kalacağız. Bu durumu 
bile bile hâlâ kendi ellerimizle suları 
kanalizasyonlar ile birleştirip kirletiyoruz. 
Niçin şimdiden 112 milyar metreküp 
suyu toplayabilecek altyapıyı kurmuyor 
ve toplanan yağmur sularını daha az 
maliyetle arıtma yoluna gitmiyoruz? 

Köylerde, kasabalarda adım başı 
olan dereleri büyük şehirlerde neden 
göremiyoruz? 

Eskiden yağmur yağdığında su, 
derelerden akıp gider, kimseye de zarar 
vermezdi, afet oluşturmazdı. Fakat 
artık şehirlerimizden dereler kayboldu. 

Ankara’nın ya da İstanbul’un bir sürü 
eski, kayıp deresi var. Yağmur yağdığı 
zaman tepelerden akan suların, derelerde 
toplanıp birleşerek büyük derelere 
taşınması gerekir. Ülkemizde dere 
yataklarına yol, bina yapılmış durumda. 
Dolayısıyla yağmur suları kentlerimizde 
dere yatakları yerine; binalara, yollara; 
yani salt betona temas ediyor. Derenin 
içerisine yerleşim yeri yapıyorsan, iklim 
değişmese bile sel riski zaten var. Suçu 
yağmura, iklim değişikliğine atmayalım.

DERELERİN ÜZERİNİ KAPATTIK!

Suçu üstümüze alıp yeni bir şehirleşme 
anlayışına gidersek nasıl davranmalıyız?

İstanbul’da Beşiktaş, Üsküdar gibi 
ilçelerin sahillerinde bile yağmur suyu 
denize kavuşamıyor. Peki, bu durumda 
ne yapılmalı? Şehirler planlanırken, 
oluşabilecek tüm riskler dikkate alınıp, en 
kötü şartlar göz önünde bulundurularak 
binalar inşa edilmeli. Ayrıca yapılaşmadan 
önce bölgenin 100-150 yıllık yağış 
analizine bakılarak su seviyesinin en fazla 
ne kadar olacağı tespit edilmeli ve bina 
girişleri bu seviyenin üzerinde olmalı. 

Ama ülkemizde rant, bodrum katlarında 
yaşayan insan canının önüne geçmiş 
durumda. İmar planları yapılırken yağış 
verileriyle kimse ilgilenmemiş. Öyle bir 
aşamaya gelmişiz ki dereleri ıslah etmekle 
kalmayıp derelerin içine bina da yapmışız. 
Kurumuş bir dere bulunca, süslü püslü 
taşları döşeyip dikmişler binayı. Kaldı 
ki derelerin iki tarafına duvar örmek 
bilimden çok uzak bir ıslah anlayışı... 
Zamanla bir de derelerin üstünü bir de 
kapatmışız, boruların içine sıkıştırmışız. 
Bu zihniyet ile yapılan duvarlar derenin 
suyunu hızlandırdığı gibi canlıların yaşam 
hakkını da ellerinden alıyor. Balıkların 
yuva yapacak alanı kalmıyor. 

Peki, dereleri kurtarmak mümkün mü?
Derelerini kentsel dönüşüm ile 

geri getiren pek çok ülke var. Kentsel 
dönüşümleri sadece deprem odaklı değil, 
çok amaçlı yapmamız gerekiyor. Mesela 
derenin içindeki çürük binayı yıkıp, yerine 
yenisi yapılmamalı. Dere yatağının olduğu 
yere yapılan yollar ya da binalar yıkılarak 
yeniden dere yatakları oluşturulmalı. 

Şehirlerde binaların yükselmesi, 
betonlaşmanın artması, yeşil alanın yok 
edilmesi şehirlerin sıcaklığını artırıyor mu?

İkinci büyük metropol 
Ankara da neredeyse 
her yağmur yağışında 
altüst oluyor. Alt geçitler 
kapanıyor, evleri su 
basıyor... 
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Maalesef bilgisiz olmamıza rağmen 
ne öğrenmek ne de öğretmek istiyoruz. 
Mesela Türkiye’de yılda en az 400 kişi 
yıldırım düşmesi nedeni ile hayatını 
kaybediyor, ama yıldırımdan nasıl 
korunacağını hâlâ bilmiyor. Açık arazide, 
dağlarda dolaşıyor ve saçları birden 
dikleşmeye başlıyor. Tutuyor selfie 
çekiyor, bir de gülümsüyor, ama son 
gülümsemesi… Çünkü bizde her şey “mış” 
gibi yapılıyor. Okullarda coğrafya eğitimi 
veriyormuşuz, şehirleşiyormuşuz ya da 
önlem alıyormuşuz gibi… Çünkü temel 
eğitimin içinde pozitif bilim, araştırma ve 
analiz etmek maalesef yok. Sel, hortum, 
yıldırım ve deprem gibi olaylar için temel 
bilgilerin yer aldığı “Afet Affetmez” adında 
yeni bir kitap yazdım. Kitabın içinde afet 
öncesinde, o esnada ve sonrasında neler 
yapmak gerektiği ile ilgili pek çok bilgi 
mevcut; fakat kimse okumuyor. Başına 
gelmeden, canı acımadan bu bilgilere 
ihtiyaç duymayan bir toplumda bizler 
birey olarak hassasiyetimizi, ihtiyacımızı 
ya da şikâyetimizi gerekli mercilere 
de bildiremiyoruz. 
Bu sebeple bilgi 
konusunda çok büyük 
eksikliklerimiz var. 
Devletin, afet planları 
yapma, zarar riskini 
azaltma, halkı eğitme, 
gerekli altyapıyı 
yapma zorunluluğu 
var; fakat ne bu 
maddeye uyuluyor, 
ne denetleniyor ne 
de uymayanlara 
hesap soruluyor.

Şehirlerde beton yüzeyleri ve binaları 
arttırıp, yeşil alanları azalttıkça kent ısı 
adasını arttırıyor, doğal havalandırmayı da 
yok ediyoruz. Bu da sıcak hava dalgaları 
sonucu kentlerde kitlesel ölümlere neden 
oluyor. 2003 Ağustos ayında Fransa’da 
35 bin, önceki senelerde ABD’de 20 bin 
kişi bu nedenle hayatını kaybetti. Sıcak 
hava dalgaları özellikle yeşil alanları eksik 
olan yerlerde gelişiyor. Şimdi bir iklim 
değişikliği süreci var ve hava ısınıyor. 
Mevsimsel olarak artan sıcaklığa, farklı 
coğrafi alanlardan gelen sıcak hava 
dalgası da eşlik ediyor. Bu yetmezmiş 
gibi buna 5 ila 10 derece de kent ısı adası 

ekleniyor. Fakat Türkiye’de bakanlıkların 
ve yerel yönetimlerin, sıcak hava dalgası 
konusunda hiçbir hazırlığı yok.

Şehirleri yeşillendirmek tüm bu 
olumsuz gidişatı durdurabilir mi?

Bölgenin; ozon, karbondioksit ve 
partikül madde oranları tespit edilip, 
iklimine uygun olarak mümkün olduğunca 
ağaçlandırmak gerekiyor. İş sadece yeşil 
alanları arttırmakla bitmiyor. Binaların, 
şehrin rüzgâr sirkülasyonunu bozmayacak 
şekilde tasarlanması gerekiyor. İmara 
açılacak bir alanda öncelikle o bölgenin 
rüzgâr simülasyonu yapılıp, binalar 
inşa edilirken de hâkim rüzgâr yönünde 

olup olmadığına, hava koridorlarını 
kesip kesmediğine dikkat edilmeli. 
Bölgenin ekolojik sistemi, yağmur verileri 
değerlendirmeli, risk analizleri yapılmalı. 
Osmanlı zamanında bir binanın gölgesi 
öteki binanın üzerine düşmez, rüzgârını 
kesmezmiş. Bilim ve teknoloji çağının 
tüm nimetlerinden faydalanabildiğimiz 
bugün ise maalesef yetkililer bu bilgileri 
kullanamıyor. Bugün şehirlerimiz, bilimden 
uzak ve rant odaklı yaklaşımlar ile denize 
paralel tasarlanıyor. Bu nedenle denizin 
serinletme gibi bir fonksiyonu da kalmıyor. 
Şüphesiz her binanın güneş hakkı, rüzgâr 
hakkı vardır.

İstanbul gökdelenlerle modern bir kent 
havasına kavuştuğunu sanıyor, ama 

İstanbullular ağır bir bedel ödüyor. 

Doğa olayları hakkında 
yeterli bilgiye sahip miyiz?

A



Son günlerde yaşanan sel felaketleri 
sadece meteorolojik bir olay olarak mı 
görülmeli, yoksa şehirler kurulurken 
mühendislik anlamında hatalar mı 
yapılıyor?

Olağan dışı mevsim hareketleri belirli 
periyotlarla görülebilir. Ancak biz bu 
anormalliklere son yıllarda sıkça 
rastlar olduk. Hatta küresel 
iklim değişikliğinin etkilerini ne 
zaman yaşayacağız sorusunu 
geride bırakıp, çoktan yaşamaya 
başladık bile. Günaşırı sel suları 
altında kalan Ankara’daki Eymir ve 
Mogan Gölleri, geçmişte etrafında 
bulunan bataklık alanlar ile taşkınlara 
karşı bir emniyet supabıydı. Bu alanlar 
önce betonla çevrildi ve imara açıldı. 
Göllere, içerisine ne kadar su koyulacağına 
karar verilen bir leğen muamelesi yapıldı. 
Bölgede sel yaratmak için kasıtlı bir çaba 
verilseydi, daha fazlası yapılamazdı. 
Sel suları yarattığı maddi zararların 
yanında bir de kanalizasyon sistemleri 
ile birleşerek ciddi salgın hastalıklara yol 
açabiliyor. Yani sel; yalnızca bir afet değil, 
aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur.

Aynı değerlendirmeyi İstanbul için 
yaparsak ne söyleyebiliriz?

Geçtiğimiz yaz yaşanan sel vakaları 
bizlere, İstanbul’un altyapı bakımından 
ne kadar korunmasız olduğunu gösterdi. 
İstiklal Caddesi’nin yüz yıllık tarihinde hiç 
sel felaketi yokken, caddenin ve çevresinin 
betonlaştırılması sonucu orada bile sel ile 
yüzleştik. 
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İnsanoğlu 
yoldan çıktı, 
DOĞAYI
KATLEDİYOR
SİMAY GÖZENER

Mikdat Kadıoğlu’nun küresel 
ısınmaya, mevsimsel 
yağışların bir sele dönüşüp 
can almasına dair 
söylediklerini okudunuz. 
Kadıoğlu’na göre kabahatin 

büyüğü bizde. Çevre 
Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi’nden 
Sedat Durel de 
ona katılıyor ve 
bizi, yani insanı ve 

yöneticileri suçluyor. 

Kentler planlanırken, bu tür doğal 
afetler için risk analizleri yapılıyor mu? 

Yapılsaydı bu kadar çok sel ve 
taşkın haberi ile karşılaşmaz, deprem 
gibi doğal afetlerde bu kadar çok 
canımızı yitirmezdik. Öncelikle mevcut 
meteorolojik verilere uygun ve en kötü 
senaryoya hazırlıklı olarak altyapı 
sistemlerinin geliştirilmesi, ardından 
da eldeki su kaynaklarını tehdit 
edecek her türlü plan ve projeden 
vazgeçilmesi gerekiyor. Örneğin 3. 
Havalimanı’ndaki uçakların açığa 
çıkardığı kurşun gibi kirletici partiküller 
nedeniyle, havalimanının yakınında 
olan Terkos Barajı kısa zaman içerisinde 
içme suyu olma özelliğini kaybedecek. 
Yaşanabilir bir kent için gerekli olan 
teknik birikim ve hesaplama biçimlerinin 
tamamına sahibiz. Ancak bu risklerden 

arınmak, doğal ve kültürel varlıklarımızı 
savunabilmek için kentlerimizi piyasanın 
müdahalesinden kurtarmamız gerekiyor. 
Doğaya en büyük zararı şirketler 
ve projeleri veriyor. Yaşayanlarının 
yönetiminde ve bizzat denetiminde olan 
şehirlere ihtiyacımız var.

Ülkemizin doğal kaynaklarını verimli 
şekilde kullanabiliyor muyuz? 

Bugün, “DSİ Genel Müdürlüğü’nün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” 
değişikliği ile tüm su havzalarının satışını 
DSİ organize edebilir hale geliyor. Artık 
istediğiniz yerdeki su havzasını satın alıp, 
dilediğinizi yapabilirsiniz. Hatta havzanın 
kullanımı size ait olduğundan, yağan 
yağmuru toplayana fatura kesebilirsiniz. 
İş bununla da kalmıyor. Bir torba yasa ile 
birlikte ormanlık arazilerdeki dikili ağaçlar 
dahi satışa çıkıyor. 
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Tatlı su kaynaklarının verimli ve 
sürdürülebilir kullanılması konusunda 
neler söylersiniz? Bunun için hangi 
adımlar atılıyor? 

Türkiye su zengini olmadığı gibi, aksine 
su stresi altında olan bir ülke… Yani her an 
su fakiri olabiliriz. Buna rağmen yıllık 55 
milyon metreküp kapasitesi olan Sazlıdere 
Barajı, Kanal İstanbul Projesi ile birlikte 
yok edilecek. Az önce bahsettiğim yasa 
tasarısı, sürdürülebilir bir su yönetimine 
sahip olmadığımızın önemli bir göstergesi. 
Burada bilim yerine, serbest piyasanın 
yasaları belirleyici olunca, içilebilir 
suyumuz da her geçen gün azalıyor.

Ülkemizin bulunduğu coğrafi konum 
ve iklim koşulları yenilenebilir enerji 
açısından hangi seviyede?

Deniz akıntıları, güneş ve rüzgâr 
enerjileri açısından oldukça şanslı bir iklim 

kuşağında olduğumuz kesin. Doğaya 
en az zararı vererek bundan planlı bir 
şekilde faydalanmak bizim elimizde. 
Konutlarda metrekare başına kullanılan 
enerji miktarı ortalaması Almanya’da 75, 
İsviçre’de 50, İstanbul’da 290, Erzurum’da 
ise 450 kwh… Kullandığı enerji miktarına 
bakarak Erzurum’un Almanya’dan ya 
da İsveç’ten daha gelişmiş olduğunu 
iddia edemeyiz. Ama söyleyebileceğimiz 
bir şey var ki o da Türkiye’de enerji 
ishale hatlarında ciddi bir israf ve yüzde 
17 civarında da kaybın olduğu. Uzun 
zamandır, enerji ihtiyacımızın yüzde beşini 
Akkuyu Nükleer Santrali’nin karşılayacağı 
ifade ediliyor. Fakat santralin inşası için 
harcanan paranın yalnızca yarısından 
azı ile Türkiye’deki tüm enerji ishale 
hatları yenilenebilir ve enerjideki kayıp 
kaçak yüzde ikilere inebilir. Yeni enerji 

yatırımlarından önce eldeki enerjinin 
verimliliğini arttırmak öncelikli hedefimiz 
olmalıdır. 

Peki, küresel ısınmaya sebep olan 
etkenlerin iyileşmesi gezegenimizi 
kurtarabilir mi?

Artık daha az karbon salınımı, 
yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm 
gibi son derecede kıymetli, ama lokal 
önlemlerle gezegenimizi koruyamayız. 
Ozon tabakasındaki kısmi iyileşme ve sera 
gazındaki azalma emarelerine rağmen 
halen yılda 200 ila 2000 canlı türü yok 
oluyor. Daha büyük ve bütünlüklü bir 
mücadeleye ihtiyacımız var. Çünkü küresel 
iklim ısınması durmadı, devam ediyor. 
Tüm kirletici sanayinin faaliyetlerinin 
planlanması ve kamulaştırılması gibi radikal 
bir uygulama dışında güvenilir bir çözüm 
maalesef yok. A



Kimine göre hayatı her anlamda 
kolaylaştıran, bir “tık” ile dünyayı 
ayaklarının altına seren akıllı 

aletler kimine göre de zaman hırsızı... 
Bir yandan şikâyetçi olduğumuz bir 
yandan da baş tacı ettiğimiz bu aletleri 
sevabıyla günahıyla yaşamımızın 
olmazsa olmazımız yaptık mı? Yaptık. 
Bu da yetmezmiş gibi tutturamadığımız 

yumurta kıvamı ya da dilediğimiz incelikte 
kesilmeyen ekmek dilimleri için mutfak 
tezgâhlarını birer elektronik sergi haline 
getirdik mi? Getirdik. Ama sadece birkaç 
ay, hevesimizi alana kadar… 

Ne zaman ki elektroniklerin taksiti biter, 
her biri dolaplarda, çekmecelerde ömrünü 
tamamlamak için usulca yerini alır. Yavaş 
yavaş elektronik çöplük haline dönüşen 
evlerimiz bir yandan da doğa düşmanı, 
toprağın, suyun, havanın kabul etmediği 
pek çok atık madde ile dolar taşar. 

Market poşetlerinden tutun da konserve 
kutularına, cam şişelerden pillere kadar 
pek çok atık geri dönüştürülmeyip bu 
çöplüğü büyütür de büyütür. 

Hâl böyle olunca hem insanlara çevre 
bilinci aşılamak hem de geri dönüşümün 
önemini anlatıp, bu atıkları tekrar 
kullanılabilir hale getirmek amacıyla 
Ataşehir Belediyesi üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmek için her gün 
yeni projeler üretiyor. Çevre bilincinin 
bireylere küçük yaşlarda aşılanması 

Doğaya daha saygılı nesiller yetiştirip, çevre duyarlılığının artırılması amacıyla 
Ataşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen çevre ödüllerinin bu yıl dokuzuncusu verildi. 

Ödül törenindeki minik çevrecilerin heyecanı görülmeye değerdi.

ÖDÜLLER 
ÇEVREYE GİTTİ

FATMA UÇAR

Fotoğraf: SERAP UÇAR
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gerektiğini savunan bir anlayış ile 
Ataşehir’deki okullarda “Atık Pil Toplama 
Yarışması”, “E-atık Toplama Yarışması” ve 
“Geleneksel Maket Yarışması” düzenleyen 
belediye, en fazla pili ve elektronik atığı 
toplayan öğrenciler ile geri dönüşümün 
önemli materyallerinden yapılan 
maketleri bu yıl da ödüllendirdi. 

GELECEĞİN İÇİN PİL 
TOPLAR MISIN?

ÇEVKO Vakfı’nın “Dönüşüm İyi Gelecek” 
isimli tiyatro oyunu ile başlayan ödül 
töreninde, bütün bir yıl çevre bilinci 
üzerine seminerler alıp, doğayı korumak 
adına atık ambalaj toplayan miniklerin 
heyecanı görülmeye değerdi.

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ile TAP Derneği’nin 
“Geleceğim için atık pil toplar mısın?” 
sloganı ile bu yıl anaokulları arasında 
başlattıkları “Anaokulları Atık Pil 
Toplama Yarışması”nda Ata Anaokulu 
birinci olurken, Denizatı Anaokulu ikinci, 
Çağrıbey Anaokulu ise üçüncü oldu. 

İlçedeki tüm okullarda geri dönüşümün 
önemini vurgulamak için düzenlenen 
“Ödüllü Atık Pil Toplama 
Kampanyası”nda her 250 
kg atık pile karşılık bir 
adet tablet verildi. 
Yıl boyunca 
topladıkları atık 
pilleri teslim 

eden öğrenciler ise tablet, gitar, scooter, 
paten, mısır patlatma makinesi ve kulaklık 
gibi birbirinden güzel hediyelerin sahibi 
oldu. Ödüller sırası ile Bahçeşehir Koleji, 
Cemile Besler İlkokulu ve Ata İlkokulu’na 
gitti.

“E-atık Toplama Yarışması”nın ilkokul 
kategorisi kapsamında; Cemile Besler 
İlkokulu birinci, Ali Fuat Cebesoy 
İlkokulu ikinci,  Kalev İlkokulu üçüncü 
olurken, ortaokul kategorisinde ise 

ödüller sırasıyla Amerikan Kültür Koleji 
Ortaokulu, Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu 
ve Bahçeşehir Koleji Ortaokulu’nun oldu.

Ayrıca 5 Haziran Çevre Haftası 
kapsamında ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerine yönelik “9. Geleneksel 
Maket Yarışması” düzenlendi. Bu 
yarışmaya katılan projeler; cam, kâğıt, 
karton, plastik, kompozit ve metal gibi 
geri dönüşümlü ambalaj atıklarından 
yapılmış maketler olup, genç nesillerde 
ambalaj atıklarının farkındalık yaratılması 
amaçlandı.

İlkokul kategorisinde “En İyi Yaratıcılık 
Ödülü”nü “Dönüşüm Hayattır” isimli 
maketle Ali Fuat Cebesoy İlkokulu 
alırken, “En İyi Estetik Ödülü”nü “Lolipop 
Dünya” isimli maketle Kayışdağı Arif 
Paşa İlkokulu, “En İyi Konu Ödülü”nü  
“Eko Dünya” adıyla Kadriye Faik Koparan 
İlkokulu ve “Jüri Özel Ödülü”nü ise 
“Gezegenimiz” adlı maketle Ata İlkokulu 
kazandı.

Ortaokul kategorisinde “En İyi Yaratıcılık 
Ödülü” “Hayat Ağacı” maketiyle Celal 
Yardımcı Ortaokulu’nun, “En İyi Estetik 
Ödülü” “Kuş Evi” maketiyle Yenisahra 
Öğretmen Nuriye Duriye Endüstri 
Ortaokulu’nun oldu. “Üret Tüket Yoket” 

adlı maket ile İhsan Kurşunoğlu 
Ortaokulu “En İyi Konu 
Ödülü”nü alırken, Piri Reis 
Ortaokulu da “Toprak 
Ana” maketiyle “Jüri Özel 
Ödülü”nü kazandı. A

En İyi Estetik Ödülü: Kayışdağı Arif Paşa İlkokulu (Lolipop Dünya). En İyi Yaratıcılık Ödülü: Ali Fuat Cebesoy İlkokulu (Dönüşüm Hayattır).

En İyi Yaratıcılık 
Ödülü: Celal 
Yardımcı 
Ortaokulu 
(Hayat Ağacı)



DİYECEĞİM O Kİ, 
İŞİMİZ ZOR!

FOX TV EKONOMİ SERVİSİ ŞEFİ MELİHA OKUR:



Dolar yükseldikçe cebimizdeki paranın alım gücü azalıyor. Hükümete göre bunun nedeni “dış kaynaklar”, ama bu gerçeği değiştirmiyor, giderek daha hızla yoksullaşıyor ve korkuyoruz. Dahası artık patronlar dünyası da imdat çığlığı atıyor, hükümeti önlem almaya çağırıyor. Seçimden önce durum buysa, sonra ne olacak? Şimdi bir ekonomik krizin içinde miyiz, seçimden sonra durumumuz ne olacak? Bu soruları deneyimli ekonomi muhabiri Meliha Okur yanıtlıyor. 
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Türkiye seçimlere hazırlanıyor, ama 
hepimizin kafasını seçimden çok 
ekonomi kurcalıyor. Doların bir türlü 

engellenemeyen yükselişi içimize korku 
salıyor, çünkü yediğimiz domatesten 
okuduğumuz kitaba, çocuğumuzun 
oyuncağından bilgisayara tükettiğimiz 
her şey dolara bağlı. Üstelik nice zamandır 
tüketmeyi seven bir toplumuz. Bu yüzden 
de yeni bir kriz hepimizin korkulu rüyası. 
Bir de biz bu kadar korkarken hükümetin 
yetkili sesleri ekonomideki bu belirsizliği 
“dış kaynaklı” değerlendirmesi var, ama iş 
dünyasının örgütleri de hükümeti önlem 
almaya, ekonomik rotayı değiştirmeye 
çağırıyor. Peki, hangisi daha gerçekçi? 
Bu soruyu Türkiye’nin ilk kadın ekonomi 
muhabirlerinden, bugün Fox televizyon 
kanalının ekonomi servisi şefliğini yürüten 
Meliha Okur’a sorduk. İşin doğrusu 
yanıtları pek içaçıcı görünmüyor. İşte 
Okur’un sorularımıza yanıtları:

Bir yandan Türkiye ekonomisinin 
dünyanın 13. büyük ekonomisine sahip 
olduğu iddia ediliyor, bir yandan da 
ekonomik bir krizin içinde olduğumuz… 
Sizce hangisi doğru?

Peki ya sizce? Eviniz için daha 
fazla harcama yapıyor musunuz? 
Tasarruflarınız ne durumda? İşveren 
maaşınızı artırdı mı? Diyeceğim o ki, işimiz 
zor. Ben, kriz kelimesini sevmiyorum. 
Onca yıllık meslek hayatımda kaç kere 
ekonomik dibe vurma sorununu anlattım… 
Geldiğimiz noktada sonuç hep 
aynı oluyor. Bu nasıl bir 
aymazlık?

BERAT GÜNÇIKAN Dünya tarihinin son 200 yılına 
baktığımızda iki önemli gelişme oldu. 
Biri; sanayileşme, diğeri; küreselleşme… 
Sanayileşme dünyayı değiştirdi. 
Aristokratları, köylüleri, tüccarı burjuva 
yaptı, ulus devleti doğurdu. Osmanlı bu 
ekonomik dönüşüme ayak uyduramadığı 
için çöktü gitti. Türkiye Cumhuriyeti 
çabaladı, ekonomide yol haritasını 
çizmeye, kör topal demokrasisini 
kurumsallaştırmaya çalıştı. Hep darbeler 
ve ekonomik krizlerle boğuştu. Toplumsal 
refahı bir türlü yakalayamadı. Bu yol 
ülkeyi 1980 darbesine kadar getirdi. Kıt 
sermaye, elitist bürokrasi ve siyaset 
kurumu… Yaratılmak istenen burjuvaziydi 
ama olmadı. Kamu eliyle büyüyen, 
desteklenen ekonomi bu defa özel 
sektörün hizmetine sunuldu. 1980’de 
başlayan serbest piyasa yolculuğu, 
1990’da ülkeyi neoliberal politikalara 
teslim etti. Bu yıllarda finans kapital 
serpildi…  

2001 ekonomik krizi ile piyasa tamamen 
serbest piyasaya teslim edildi. Güçlü 
ekonomiye geçişin adı buydu. Türkiye 
artık özel sektör eliyle büyüyecekti... 
Esnaf burjuvazisi 2002’te iktidara geldi.  
Eski Hazine Müsteşarı, öğretim üyesi, 
TV yorumcusu Mahfi Eğilmez’in dediği 
gibi ahbap çavuş kapitalizmi çalıştı. 80 
yılda kamu krizleriyle boğuşmaktan 
yorulan Türkiye, nihayet kamuyu küçülttü, 
büyümeyi, işi, aşı özel sektöre bıraktı. 
Bunun sonucunda 

Siz Türkiye’nin ilk kadın 
ekonomi muhabirlerindensiniz, 
meslek yaşamınız boyunca 
pek çok iktidar değişimine, 
dünyada ve Türkiye’deki krizlere 
tanıklık ettiniz? Size “Bu kadar 
da olmaz” dedirten kararlar, 
tutumlar...

Çok kriz gördüm, çok siyasi 
iktidar, çok ekonomi paketi, çok 
bürokrat… Hepsi ayrı ayrı bazen 
güldürdü, bazen düşündürdü. Bu 
kadar olmaz dediğim çok an oldu. 
2001’de ödemeler sisteminin 
durduğu günü unutamam. Bu 
kadar olmamalıydı, dediğim en 
önemli gün benim için…

Bu defa farklı diyorum. 
Çünkü çıkan tüm krizler kamu 
kaynaklıydı. Kamu işi öyle ya da 
böyle çözüyordu. Bu defa borçlu 
olan özel sektör, kriz çıkarsa 
insanlar bir anda evini, arabasını, 
işini, geleceğini kaybedebilir. Tıpkı 
ABD’de olduğu gibi, sokakta 
kalabilirler.

İnsanlar sokakta kalabilir



dünyanın 16. büyük ekonomisi olduk. 
G-20’ye oturduk. Paraya boğulduk.

Sonuç, 16 yılda bize anlatıldığı gibi 
dünyanın en büyük 10. ekonomisi olamadık. 
Orta gelir tuzağından çıkamıyoruz. 
Tasarruflarımız yatırım açığımızı 
kapatamıyor. Sıcak paraya, dış kaynağa 
ihtiyacımız var. Çok kırılganız. Ekonomi 
yönetimi içte ve dışta yatırımcıya güven 
vermiyor. İçinde güçlü kamunun da 
olduğu yepyeni bir ekonomi ve kalkınma 
programına acil ihtiyaç var. Başka çıkış 
yolu yok.  

EVET BÜYÜDÜK, AMA...
   
Bir  başka iddia ise Türkiye’de yüzde 

altı gibi yüksek oranda bir büyümenin 
sağlandığı. Bu oran ne kadar gerçeği 
gösteriyor, eğer oran doğruysa bu 
istikrarlı ve geleceği olan bir büyüme mi ve 
krizle büyüme arasındaki bağ nedir?

Türkiye, geçen yıl ortalama yüzde 7,4 
büyüdü. Elbette oran yüksek... Büyüme 
güzel şey. Büyümeyen bir ülke nefes 
alabilir mi? Türkiye yıllardır büyüme 
korkusu yaşayan bir ülke. Çünkü ne zaman 
yüksek oranda büyüyor, arkasından kriz 
geliyor. Düşünsenize; biraz kilo alıyorsunuz 
ama hep dar elbise giyin diyorlar, neden? 
Biraz bol elbise giyince de hemen hasta 
oluyorsunuz. Olur mu?

Türkiye, 16 yıldır süper bir büyüme 
performansı göstermiyor. Her seçim 
öncesi büyüyor ve seçim sonrası 
küçülüyor. 2008 küresel krizi ve 15 
Temmuz darbe kalkışmasını ayrı 
tutmakta fayda var. Türkiye’nin 
taşa toprağa bağlı büyümesi 
halka dokunamıyor. İşsizliği 
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12 Eylül’den bu yana hükümetler yabancı sermayeyi çekmek 
adına kolaylıklar sağladı, yabancı sermaye de Türkiye’ye 

önemli yatırımlarla giriş yaptı. Bugün ise bu sermayenin geri 
çekildiği görülüyor. Bu, dünyanın genel ekonomik gidişiyle mi ilgili 

yoksa Türkiye güven mi kaybetti?
Sapla samanı karıştırmamak lazım. Türkiye’de doğrudan sermaye 

çıkışında yabancılar adına korkulacak bir durum yok. Doğrudan yabancı 
yatırımcı bu ülkede. YASED verilerine bakıldığında da durum bu kadar net.
Siyasi iktidara yakın, 16 yılda büyük servet sahibi olmuş esnaf burjuvazisi 

Türkiye’den gidiyor, onları sorgulamalıyız biz. Ha, fonlar, sıcak paracılar gelir 
gider, o ayrı bir konu…Yabancı yatırımcıyı tedirgin eden en önemli konu OHAL. 

TÜSİAD konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Seçim sonrası bu konuda adım atılacağını 
ümit ediyorum. OHAL sıkıntı yaratıyor, yatırım erteletiyor.

OHAL sıkıntı yaratabilir



çözmüyor. Katma değerli üretim yok ki! 
Fasonculuğa dayalı ihracat, yatırım malı 
ve hammaddesini ithal eden sanayi, insan 
kaynağı havuzunu kötü harcayan bir 
ekonomik model…  

O ARABA AYAKTA KALIR MI?

Seçim arifesinde imar affı, emeklilere 
yılda iki kez parasal destek gibi kararlar 
alındı. Bu kararlar bir kriz ortamında ne 
kadar gerçekçi?

Her seçim vaat yarışı… Gökten para mı 
yağacak? Yo, yo. Türkiye sıkı para ve mali 
politika uyguladığını söyleyen bir ülke. 
Bu politikayı at arabası gibi düşünün. At 
arabasının bir ayağı mali politikayı temsil 
ediyor, diğer ayağı para politikasını. 

Seçim dönemlerinde Maliye Bakanlığı, 
maliye politikası vidasını genişletince, 
para politikası ayağı da yalpalamaya 
başlıyor. Patron, Merkez Bankası 
ne yapsın, o da başlıyor, vidaları 
gevşetmeye… Böyle olunca at arabasının 
tekerlekleri fırlayıp gidiyor. 

O araba ayakta kalır mı?

Öte yandan da hükümetin altınları 
tahvile çevirme, dövizle askerlik gibi 
kararlarla gelir arayışında olduğunu 
görüyoruz. Bu önlemler bir krizi aşmak 
için yeterli ve doğru mu? 

Ekonomi yönetimi yastık altındaki altını 
kayıt altına almak için epeydir uğraşıyor, 
sonuç pek parlak değil. Uğraşıyor. 
Aslında ekonomi yönetimi uzun süredir 
kaynak arayışında. Ekonomiden Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 
“yağmur yağacak, damı tamir etmeli” 
diye boşuna söylemedi… Elbette bunlar 
bir yöntem, olabilir. Eğer seçimde 18 yaş 
üstü 1 milyon genç oy kullanacaksa bedelli 
askerlik özellikle yurtdışındaki gençler için 
çok önemli bir gösterge olabilir.

Türk parasının dolar ve euro karşısında 
hızla değer kaybetmesi durdurulabilir 
mi? Otoritelerin iddia ettiği gibi sizce de 
bu kayıp “dış kaynaklı” mı?

Bir dönemin en gözde para birimi Türk 
Lirası, şimdi en çok değer kaybeden 
para birimine dönüştü. Bir ayda yüzde 
14, yılbaşından bu yana yüzde 22 değer 
kaybetti. TL’nin değer kaybetmesinin bir 

KUTU

Türkiye 12 Eylül ile birlikte 

küreselleşmeye eklenme yolunda 

ilk adımlarını atmıştı, bu adımlar 

atılırken neler kazanıldı, neler 

kaybedildi? Sizin yıllardır üzerinde 

titizlikle durduğunuz tarım 

sektöründe bugün hangi duruma 

gelindi?
İçinde yaşadığımız coğrafyada 

petrol, gaz var ama toprak ve su 

çok değerli. Türkiye 25 milyon 

hektar ekilebilir toprağı, 112 milyar 

metreküp suyu, 4 bin endemik türü 

olan bir ülke. Petrolü ve gazı yok 

ama zengin.

Bu coğrafyada ekmek isyanları 

vardır. Arap Baharı nasıl çıktı? 

Bölge insanı petrolü içecek değil 

ya! Bu toprak ve su yoksulu 

bölgede petrol ve gaz için gelişmiş 

ülkeler savaş çıkarır. Türkiye, 

Osmanlı’dan  bugüne tarımdaki 

sorunu çözemedi gitti. 1923 

sonrası birkaç kere  toprak reformu 

denendi, olmadı. Ne zaman 

sanayileşme başladı, tarım insanı 

ucuz işgücüne dönüştürüldü.  

Tarımın küreselleşmeye dahil 

edildiği 1990’lı yıllarda Türkiye 

aşama aşama tarım sektörünü 

kaybetti. Geldiğimiz noktada 

üretici ekmiyor, üretmiyor, üreten 

zarar ediyor, gençler şehirde 

amele olmayı tercih ediyor. Köyler 

yaşlılara kalmış. Devlet tarımı 

küresel aktörlere devrediyor, 

ilaçtan gübreye, tohumdan 

traktöre büyük ölçekli şirketlere yol 

açıyor. 

Tarım sektörünü kaybettik



yığın nedeni var. Bazı nedenler bizden, 
bazıları ise bizim dışımızda, yurtdışından 
kaynaklanıyor. Dünyada dolar değer 
kazanıyor. Euro-dolar paritesi dolar 
lehine güçleniyor. TL bundan olumsuz 
etkileniyor.

İçeriye dönersek, 2018’de kamu ve özel 
sektör toplam 93,5 milyar dolar ödeme 
yapacak. Ödemelerin çoğu nisan ve mayıs 
ayına denk düşüyor. Özel sektörün 222,7 
milyar dolar açık pozisyonu var. Özel 
sektör borçlarını ödemek için dolar ya da 
euro alıyor. Döviz borcu olmayan hane 
halkı  da alıma başlayınca olan oluyor.

Krizden en çok etkilenecek sektörler 
sizce hangileri olacak ve bu piyasalara 
nasıl yansıyacak?

Bu defa farklı. Çünkü büyüme özel 
sektör eliyle yapıldı. Reel sektörümüz 
borçlu, suçlu ve yalnız… ABD’yi bile 
sollayacak kadar finans kapital tutkunu 
olan Türkiye’de iç ve dış toplam  510 
milyar dolar borç var. Reel sektörün borç 
toplamı 330 milyar dolar. Dolayısıyla 
bu süreçte “Hangi sektör ayakta kalır?” 
sorusuna yanıt vermem. Kabul edelim ki. 
7.6 trilyon doları temsil eden 3.5 saatlik 
uçuş ekonomisine satacak malımız üretim 

gücümüz var bizim. Ne felaket tellallığı, 
ne işler yolunda denilen algı yönetimi. Yap 
satçılıktan, sat yapçılığa dönüşen ve esnaf 
burjuvazisinin palazlanma alanı olan 
inşaattaki balona dikkat…

İSRAFA SON VERMELİYİZ

Krizden daha az etkilenmek için 
topluma neler önerirsiniz?

2008 küresel krizi sonrası Türkiye 
kambiyo mevzuatında değişiklik yapmıştı. 
Dolar ucuz olduğu için şirketlere daha çok 
borçlanma olanağı sunuldu. Hane halkının 
ise dövizle borçlanması yasaklandı. O 
yüzden halkın döviz cinsinden borcu 
yok. Ancak TL cinsinden bankalara 
borcu çok. O yüzden herkes hesabını iyi 
yapacak. Tüketim toplumu olduk. Tamam, 
tüketelim ama önce üretelim. İsrafa son 
vereceğiz ve paylaşmayı bileceğiz.

Seçimlerden sonra bizi nasıl bir 
ekonominin beklediğini öngörüyorsunuz?

Kim iktidar olursa olsun, Türkiye’yi 
çok zor bir dönem bekliyor. Ekonomi iyi 
değil, küresel hegemonik güç ABD ticaret 
savaşları, gümrük duvarları  dahil her 
yolu deneyerek kendi ülkesinin sanayisini 

korumaya çalışıyor. Korumacı oldu ABD… 
İngiltere, AB’den çıktı. Bunun etkilerini 
görmeye başlayacağız, Çin, arka planda 
parasını dünyada kabul gören paraya 
dönüştürmeye çalışıyor. Bu politikalar 
dünyayı 2019 ve sonrası farklı etkiler. 
Küresel  yeni bir kriz bekliyor dünya…

Yeni bir global krizin başlangıç fitilini 
Türkiye’nin ateşleyeceğini öne sürenler 
de var. Sizce bu ne kadar gerçekçi?

Hayır, gerçekçi değil. Bir kere Türkiye 
gelişmekte olan bir ülke ve gelişmekte 
olan marketleri etkiler. Bulaşıcılık etkisi 
yaratır. Benzer olduğu ülkelerde krize yol 
açabilir…

Türkiye’yi gelişmiş değil, 
gelişmekte olan ülkeler arasında 
değerlendiriyorsunuz.  Anlaşılan bir türlü 
gelişemiyoruz, neden?

Bu soruya verilecek yanıt net. Türkiye, 
gelişmiş bir ülke değil, 90 yıldır gelişmekte 
olan bir ülke!!! İnsan kaynağı havuzu 
güzel, eğitim kalitesi düşük, hak, hukuk 
ve adalet yolculuğunda sınıfta kalmış bir 
ülke. Kırık dökük olsa bile demokrasiyle 
bulanmış bir ülke… Tek adamlığı sevmiyor. 
Jeopolitik konumu bu ülkeyi sadece 
bölgesel güç yapabilir. 
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Son on yıldır Türkiye ekonomisinin can 
damarı inşaat sektörü. Meliha Okur, 

krizden söz etmekten hoşlanmasa da 
dikkatlerimizi bu sektöre çekiyor.

A



Çocuk sesleri ile dolu sokaklar artık eskisi kadar güvenli 
değil. Kötü alışkanlıkların kol gezdiği, suç işleme yaşının 
ilkokul sıralarına kadar indiği şu günlerde evler de tekin 

olmaktan çıktı. Bağımlılığın başka bir türü olan bilgisayar 
ve konsol oyunları çocukları yalnızlaştırdığı gibi hayattan 
da yavaş yavaş koparıyor. Durum bu kadar ciddi bir boyut 
kazanmışken, okulların kapanması ile birlikte başlayan 
koskoca üç aylık yaz tatili çocuklar ve aileleri için kâbusa 
dönmesin, aksine eğlenceli ve öğretici bir hâl alsın düşüncesi 
ile her yıl olduğu gibi bu yıl da Yaz Spor Okulları Ataşehirli 
çocuklar için açılıyor. 

Ataşehir Belediyesi, bölgede yaşayan farklı sosyo-ekonomik 
seviyedeki ailelerin çocuklarını bir araya getirip; futbol, 
basketbol, voleybol, jimnastik, tekvando, kick boks, tenis ve 
yüzme branşları ile rekabetin gücüne takım olma bilincini de 
ekleyerek 2012 yılından itibaren yaklaşık 24 bin çocuğa yaz ve 
kış spor okullarında eğitim verdi, vermeye de devam ediyor.

2-10 Haziran 2018 tarihleri arasında kayıtları, 18 Haziran 
Pazartesi günü de eğitimleri başlayacak olan Yaz Spor 
Okulları’na ilk kez gelenler olacağı gibi birkaç yıldır, farklı 
branşlarda eğitim almış çocuklar da katılacak, tıpkı Sevel 
Pembegül’ün kızları Derin ve Duru gibi.  

Binlerce çocuğun hem anatomik hem de psikolojik 
gelişiminin yanında koskoca üç ayı eğlenceli hale getirecek 
olan Yaz Spor Okulları için bizler de eğitmenlerle, ailelerle ve 
en önemlisi de eğitimlere katılacak olan çocuklarla konuştuk.

DENİZ KARA

18

SPORUN 
ADRESİ

Okulların kapanmasına sayılı günler kala 
çocuklara karne hediyesi tadında bir müjde… 
Eğlenceli bir tatilinin olmazsa olmazı Yaz 
Spor Okulları Ataşehir’de başlıyor. Yüzmeden 
tenise, kick bokstan basketbola kadar sekiz 
farklı dalda eğitimin verileceği okullar için siz 
siz olun kayıt yaptırmakta geç kalmayın.

BELLİ OLDU



Tenis, cinsiyet ayrımı gözetmez

Engin Kabataş (Tenis Eğitmeni): Spor dalı olan 

tenis aynı zamanda bir kültürdür. Pek çok kesime 

hitap eder. Cinsiyet ayrımı gözetmez. Kas iskelet 

yapısının tümünü çalıştıran bu spor, 6-7 yaşından 

itibaren yapılabilir. Ekonomik olarak orta sınıfa 

hitap ettiği düşünülen bu spor Ataşehir’de tüm 

çocuklara ücretsiz. Yaz Spor Okulları, bir çocuğun 

özgüven sahibi olup, sporu hayatının her anına 

taşıması açısından oldukça önemli.

Fotoğraflar: 
ENGİN FAZLIOĞLU
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Ev kadını olan Sevel Pembegül’ün biri dokuz, diğeri altı yaşında iki kızı var. 
Büyük kızı Derin üç, küçük kızı Duru ise iki senedir Ataşehir Belediyesi’nin 

yaz ve kış spor okullarında jimnastik eğitimlerine katılıyor. Pembegül, 
“Büyük kızım kimseyle konuşmaz, sosyalleşmekten pek hoşlanmazdı. 
Vücudu da pek esnek değildi. Jimnastiğe başladıktan kısa bir süre sonra 
hem sosyal hem de fiziksel anlamda büyük değişiklikler kaydetti. Şu an ne 
arkadaş edinmekten ne de iletişim kurmaktan çekiniyor” dedi. Eğitimlerin 
ücretsiz olmasının da büyük avantaj olduğunu düşünen Pembegül sözlerine 
şöyle devam etti: “Büyük şehirlerde çocuk büyütmek, onların ihtiyaçlarına 
yetişmek gerçekten çok zor. Birine ne yapıyorsak, diğeri de ondan eksik 
kalmasın diye tüm çabamız. Belediyemizin ücretsiz spor okulları olmasa, 
ikisini birlikte ücretli okullara göndermemiz pek de mümkün olmayacaktı. 
Jimnastiği o kadar çok seviyorlar ki Yaz Spor Okulu’nun başlayacağı günü 
iple çekiyorlar.”

Jimnastik temel motor becerilerinin kazanılmasında ve vücudun daha 
esnek kullanmasında etkin bir branş. Küçük yaşlardan itibaren yapılması 

halinde ise kas gelişimine büyük katkı sağlıyor. Eğitimlerin başladığı o ilk gün, 
stüdyoya gelen öğrenci ile birkaç ders sonra figürleri öğrenip, başarabildiğini 
gören öğrenci arasındaki dağlar kadar farkı görmek ve onların mutluluğuna 
şahit olmak inanın sözcüklerle anlatılacak kadar kolay değil.

Esnekliğin tarifi, jimnastik

DİLAN ALADAĞ / Jimnastik Eğitmeni

Jimnastik aşıkları
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Bizler burada Ataşehir Belediyesi 
adına öncelikli olarak, 7-13 yaş 

arası çocuklarımıza sporu sevdirip, 
bunu bir yaşam tarzı haline getirmeleri 
için çabalıyoruz. Voleybol bir 
takım sporu. Dolayısıyla buraya ilk 
geldiğinde konuşurken göz teması 
kuramayan, topa dokunmaktan 
dahi çekinen çocuklarımız temel 
eğitimlerin ardından ilk olarak ekip 
olma bilincini, sonrasında ise iletişim 
becerilerini geliştirmeyi öğreniyor. 
Tabii, başardıklarını gördükten sonra 
da onları kimse tutamıyor. Voleybolun 
bir artısı da fiziksel olarak vücudun 

şekillenmesine oldukça katkı sağlaması 
ki bu da çocuklarımızın kendine olan 
güvenleri açısından büyük önem 
arz ediyor. Yaz Spor Okulları, sezon 
boyunca eğitimlerin verilip, sonrasında 
iletişimin kesildiği bir anlayışa sahip 
değil. Mesela gayretli, gelecek vaat 
eden çocuklarımızı profesyonellik 
yolunda ilerlemesi amacıyla kulüplere 
yönlendiriyoruz. Hatta şu zamana 
kadar üç çocuğumuzu voleybol 
kulüplerinin altyapısını verdik. Bir 
çocuğun dahi hayatını güzelleştirebilir, 
onun geleceğine katkı sağlayabilirsek 
ne mutlu bize.Kızım Arzum Dilara Ataşehir Belediyesi’nin 

düzenlediği yaz ve kış spor okullarında 
iki yıldır voleybol eğitimlerine katılıyor. Bu 
kısa sürede temel hareketleri kavrayıp, 
maç yapabilecek seviyeye geldi. Hatta 
bu durum bir takım tutup, maçlarda 
yorum yapabilecek kadar ilerledi dersem 
abartmış olmam. Sanat ve sporun lüks 
ihtiyaç olarak algılandığı ülkemizde, yerel 
yönetimlerin bu hizmetleri mahallelere, 
vatandaşların kapısına kadar getirmesi 
bulunmaz bir nimet. Kış Spor Okulları’na 
katılan çocuklarımızın 19 Mayıs’ta yaptıkları 
gösteriyi izledikten sonra bu eğitimlerin 
önemini bir kez daha anladık. 

11 yaşındayım. İki sene önce annem 
ve babam beni spora yönlendirmek 

amacıyla Yaz Spor Okulları’ndan bahsettiler. 
Jimnastik ve voleybolun bana daha uygun 
branşlar olduğunu söyleyip ikisi arasında 
tercih yapmamı istediler. Ben de hem 
eğlenceli hem de fiziksel açıdan olumlu 
sonuçlar doğuracağını düşündüğüm 
için voleybolu tercih ettim. Bu yaz da 
spor okullarında voleybola devam edip, 
önümüzdeki sene kulüp altyapısında 
oynamak istiyorum. Neden ben de 
Vakıfbank’ta oynayan Zhu gibi olmayayım?

Voleybol antrenörü olan teyzem maçlara, antremanlara giderken beni de hep 
yanında götürürdü ve ben de ona uzaktan bakıp heveslenirdim. Bu durumu 

anlamış olacak ki iki yıl önce “seni Ataşehir Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’na 
kaydettirdim” dedi ve böylece benim de voleybol hayatım başladı. Önceleri utana 
sıkıla vurduğum toplar şimdi beni profesyonelliğe taşıyor. Önümüzdeki sezon bir 
voleybol kulübünün altyapısında oynayacağım. 

Spor eğitimi 
kapınıza 
kadar geliyor

Neden 
profesyonel 
olmayayım?

ARZUM DİLARA SÖYLER

Voleybolun profesyonelleri 
Ataşehir’den çıkıyor

DİDEM GÖÇER / Voleybol Antrenörü
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Profesyonellik yolunda

IRMAK KILBAŞ / 10 yaşında



Üçüz babası olan Şenol Akmer, hafta 
sonu sabah 09.00’da kızı Yaren ve 

yeğeni Melek’in elinden tutmuş ve jimnastik 
eğitimlerinin verildiği spor okullarına 
gelmiş. Burada eğitim alan kızını eve 
bıraktıktan sonra 10.30’da oğlunu futbola, 
15.00’da da diğer kızını yüzmeye götürecek. 
“Ben emekliyim. Üç çocuğumu aynı 
anda ücretli spor okullarına göndermem 

mümkün değil” diyor Akmer, Yaz Spor 
Okulları’nın kendileri için büyük avantaj 
olduğuna inanıyor. Akmer, sözlerini şöyle 
sürdürüyor: “Çocuklarda spor eğitiminden 
sonra hem bedenen hem de duygusal 
anlamda değişiklikler oldu. Sosyalleşmenin 
ve paylaşmanın sadece kendi aralarında 
olmayacağını burada anlayan üçüzler artık 
arkadaş edinmekten çekinmiyor.”

Tekvando, el ve ayakla yapılan 
bir savunma sporudur. Bizler de 

belediyemiz vesilesiyle olimpik branş 
olan bu sporu bir yandan Ataşehirli 
çocuklara sevdirmeye bir yandan da 
öğretmeye çalışıyoruz. Eğitime başlayan 
çocuklarımızın çoğu büyük bir merak 
ve ilgi ile buraya geliyor. Disiplinli ve 
özverili çalışmalar sonucunda da bir 
kısmı lisanslı sporcu oluyor. Mesela bu 
okullar sayesinde 40’a yakın öğrencimiz 
lisanslı tekvandocu oldu. Bizler, elimizden 
geldiğince burada yetenekli çocuklara 
ulaşıp, onların hayatını kolaylaştırmanın 
yollarını arıyoruz. Yaz Spor Okulları da bu 
anlamda bulunmaz bir nimet, diyebilirim. 

İki sene evvel Ataşehir 
Belediyesi’nin Kış Spor 

Okulları’nda tanıştım tekvandoyla. 
Yaz Spor Okulları ile de eğitimimi 
perçinleştirdim. Bugün ise 
Ataşehir Belediyesi sayesinde bir 
kulüpte lisanslı sporcu oldum. 

Ben içine kapanık, sessiz, sakin 
biri iken kendimi birden ringde, 
maçta buldum. Sarı kuşak olarak 
ilk maçıma çıktığımda yarı final ve 
finalde dövüşeceğim arkadaşlarım 
yanıma geldi. Biri sarı-yeşil, diğeri 
kırmızı kuşak… Yani siyah kuşağa 
bir adımı kalmış. Beni tedirgin 
etmekti amaçları, ama ben o gün 
orada iki yıl sabah akşam verdiğim 
emeğin karşılığını aldım ve ikisini 
de mağlup ederek Ataşehir 
İlçesi’nde şampiyon oldum. Şu an 
özgüveni yüksek bir sporcu olarak 
tek hedefim olimpiyatlar… 

SILA ÖZDEMİR
14 yaşında

Tek hedefim 
olimpiyatlar

BERK DÜZ
Tekvando Eğitmeni

Disiplinin ve 
savunmanın 
sporu

Üçüzler Yaz Spor Okulları’nda
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Sekiz buçuk yaşında olan oğlum Utku, 
iki senedir kick boks yapıyor. Hem 

çocukların boş vakitlerini değerlendirmesi 
hem de daha kaliteli zaman geçirip, 
kendilerine yatırım yapmaları için çok 
faydalı buluyorum bu eğitimleri. Yaz 
Spor Okulları’nda daha önce yüzmeye de 

gitti, ama kick boksu çok sevdi ve devam 
etmek istedi. Bu yaşta kendi kararlarını 
veren, spor ile mutlu olmasını bilen 
bir evladımız olduğu için bizler de 
elimizden gelen özveriyi gösteriyor, 
fırsat buldukça maaile Utku’yu 
kenarda desteklemeye geliyoruz. 

Bizler bir yandan çocuklarımızın 
kaliteli zaman geçirmesi bir 

yandan da sağlıklı birer birey olmaları 
için onlara sporu sevdirmeye 
çalışıyoruz. Kick boksa çağımızın 
sorunu obeziteden kurtulmak isteyen 
de şampiyonluğu tatmak isteyen de 
başvuruyor. 

Mesela 134 kilodaki bir sporcumuz 89 
kiloya düşerken 21 kez de şampiyonluk 
kazandı.

Lisans yaşı beş, dövüşme yaşı ise 
on olan kick boks, tamamen disipliner 
bir branş. Bu disiplin, sporcu ahlâkı 
ile birleşiyor ve aynı başarı okuldaki 
derslerine de yansıyor.  

Spor yapmak kadar başarının da 
önemli olduğu bu alanda Yaz Spor 
Okulları’nda eğitimlerini almış ve 
onlarca şampiyonluk kazanmış pek 
çok çocuğumuz var. Onların başarısı ve 
mutluluğu her şeye değer.

BÜLENT TİKİCİELİ
Kick Boks Antrenörü

Kick boks 
şampiyonları 
Ataşehir’de

BİROL KORKMAZ Tribün destekçisi aileler
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İzcilik ülkemizde çok yaygın olmamakla 
birlikte, hakkında fazla bilgi sahibi 
olmadığımız bir konu. Kimimiz, üniforma 

karşıtlığından dolayı önyargılı yaklaşırken, 
kimimiz de Hababam Sınıfı’ndaki oymak 
beyi ve çekirgelerinin ötesine fazla 
gidememişiz. Peki, gerçekten nedir bu 
izcilik ya da nereden çıkmıştır?

Asker kökenli olan İngiliz Baden Powell, 
Hindistan ve Afrika görevlerinin ardından 
döndüğü ülkesindeki gençleri eğiten 
sistemin yetersiz olduğunu düşünür. 
Afrika’da tanıdığı çocukların doğa ile olan 
uyumları, cesur, atak ve huzurlu olmaları 
doğal yaşamı seven Powell’a izcilik fikrini 
verir ve 20. yüzyılın başlarında ilk izcilik 
faaliyetini gerçekleştirir. Bu konuda 
çıkardığı kitap ile de izciliği tüm dünyaya 
yayar. 

İngiltere’den tüm dünyaya yayılan, 
hem spor hem de eğitimi amaçlayan, bir 
yandan da şehirlerdeki çocukları doğa 
ile buluşturan bu faaliyet ile geçtiğimiz 
yıl Ataşehirli çocuklar da tanıştı. 
Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü’nün öncülüğünde kurulan 
İzcilik Kulübü; çocukların kişisel ve fiziksel 
gelişimlerinin dengeli olmasının yanında 

doğal ortamda yapılan spor etkinlikleriyle 
de çocuklara sağlıklı düşünme yeteneği 
kazandırmayı amaçlıyor.

İlkyardım ve ateş yakmanın yanında 
o meşhur izcilik düğümünü atma ile 
başlayan eğitimler, Ataşehir’de 30 
öğrencinin fular takma ve izcilik yemini 
etmesinin ardından faaliyete geçti. 
Kayışdağı doğa gezisi ve Validebağ 
Korusu doğa yürüyüşünün akabinde 
Ataşehir Belediyesi İzcilik Kulübü 12 
Mayıs’ta da ilk kampına çıktı. Gebze 
Ballıkaya’da yapılan kampta genç izciler; 
doğada yaşam, ekip ruhu, teknik iz takibi, 
kanyon geçişleri, yön bulma, pusula 
kullanımı ve konsantrasyon gibi pek çok 
konuyu deneyimledi.

Şehir hayatının içine doğmuş ve doğal 
yaşamdan uzak, özellikle site hayatına 
hapsolmuş çocukların toprak ile temas 
edip, ağaç üzerindeki yosun ile yön 
bulmaya çalışma çabası onlara, bilgisayar 
başında oynadıkları çiftlik oyunlarından 
ne kadar farklı ve gerçek bir dünyanın var 
olduğunu bir kez daha ispatladı. Doğal 
hayatı çok seven Ataşehirli genç izcileri 
farklı lokasyonlarda kuracakları kamp 
heyecanı şimdiden sardı bile.

İzcilikle ilgili belki 
de pek çoğumuz 
Hollywood 
filmlerinde 
izlediğimizin 
ötesinde bilgiye 
sahip değiliz. 
Doğada uzun 
yürüyüşler, 
yemek yapma 
ve kamp kurma 
gibi etkinlikler 
ile doğayı 
tanıma amaçlı 
faaliyetlerin 
yürütüldüğü izcilik 
artık Ataşehir’de.
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Gülerek yürür izciler
FATMA UÇAR

A



10. Sınıf öğrencisi Burak Tali, sayısala daha 
yatkın olduğunu ifade ederken, edebiyat 
ile arasının pek iyi olmadığını söylüyor. 
Sokağın hazırlanmasında öğretmenlerine 
yardımını esirgemeyen Tali, “sanırım 
burası sadece bizlerin şiir okuyup, şairleri 
tanıyacağı bir edebiyat sokağı olmaktan 
çıktı. ACZ Edebiyat Sokağı bizden sonra 
bu okulda eğitim alacak arkadaşlarımıza 
hatıramız olarak kalacak” diyor.

Her konuda fikri olan; fakat 
okumayı ve öğrenmeyi reddeden 
toplumumuzda, sosyal medya 

bilgisine güvenen ve görsel mecradan 
beslenmeyi tercih eden gençlerin durumu 
da pek farklı değil. 

Edebiyata uzak kalan nesle okuma 
alışkanlığı kazandırıp, şiirin sadece 
duvarlara yazılan bir kaç satırdan ibaret 
olmadığını, mısralarla farklı dünyaların 
kapılarını aralanacağını göstermek isteyen 
Cahit Zarifoğlu Anadolu İmam Hatip 
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Şairler mısralara gizledikleri hüznü, sevinci, sevdayı elden ele büyütürken; bazısının acısına ilaç 
olmuş, bazısının da yarasına tuz basmış. Duyguların tercümanı bu dizelerin gücüne inanan Ataşehir’in 

Kayışdağı Mahallesi’nde bulunan Cahit Zarifoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenleri de öğrencilerinin birbirinden kıymetli şairlere ait dizeler arasında kaybolmasını 

istemişler ki okullarında “ACZ Edebiyat Sokağı”nı kurmuşlar.

LEYLA ÖZ

Edebiyat okul 
koridorlarına taştı

Muhammed Emin Fidan: Kitap okumayı 
pek sevmiyorum, ama şiirle aram iyidir. 
Hatta elime birkaç kez kalem, kâğıt alıp şiir 
yazmayı denemişliğim bile var. Romanlarda 
sayfalarca tasvir edilen duyguyu 
okuyucuya iki satırla aktarmasını bilen 
o güzel şiirler ile iç içe olmak, adını daha 
önce hiç duymadığım bir şairle tanışıp, ona 
hayranlık beslemek tarifsiz bir his.

Her teneffüs yeni bir şiir

Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Altıparmak 
öncülüğünde, Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenleri öğrencileri için okullarında 
bir edebiyat sokağı kurdu. 

Nazım Hikmet’ten Turgut Uyar’a, 
Necip Fazıl’dan Cahit Sıtkı’ya kadar farklı 
dönem ve dünya görüşüne sahip onlarca 
şairin şiirleri ile okullarını güzelleştiren 
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden 
Esin Atik; “Edebiyatı ‘failatün failatün 
failün’e indirgeyen, zor ve sıkıcı bulan 
öğrencilerimizdeki bu düşünceyi yok 
etmek için edebiyat sokağı projesini 
hayata geçirdik. Böylece, öğrencilerimizin 
her gün defalarca geçtikleri bu koridor 

sayesinde sanata ve edebiyata ilgi 
duymalarını amaçlıyoruz” diyor. 

İsmini şair Abdurrahman Cahit 
Zarifoğlu’nun baş harflerinden alan “ACZ 
Edebiyat Sokağı”nın ortaya çıkmasında 
emeği geçen diğer bir isim ise Türk 
Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Buket 
Doğanay. “Edebiyat okul sıralarına tutsak 
edilmemeli, sokaklarda konuşulmalı 
ki kitlelere ulaşsın” sözleriyle ifade 
ediyor Doğanay, “bir okul koridorunda 
başlayan bu edebiyat sokağı neden tüm 
ülkenin sokaklarına yayılmasın? Neden 
çocuklarımıza şairlerimizin o kıymetli 
mısraları ile seslenmeyelim”?

Esin Atik, Buket Doğanay, Muhammed Emin Fidan ve Burak Tali. Fotoğraflar: Engin Fazlıoğlu

Bu sokak bizden yadigâr
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Gençler, üniversite sınavına gün 
sayarken bir yandan da gelecek 
planı heyecanı yaşıyor. Tıpkı Neşet 

Ertaş Kültürevi’nde üniversite hazırlık 
kurslarına katılan Özge, Elif, Can, Emre 
ve Baran gibi. Kimi garanti mesleklerden 
yana şansını kullanacağını kimi de 
gelecekte önem kazanacak meslekleri 
tercih edeceğini söylüyor.

Teknolojinin tüm dünyayı ele geçirdiği 
gibi meslekleri de yönlendiği çağımızda 
robot psikoloğundan tutun da iklim 
değiştirme mühendisliğine kadar pek 
çok yeni meslek grubu ortaya çıktı. 
Bu amaçla Ataşehir Belediyesi’nin 
üniversite sınavına hazırlanan 

öğrencilere meslekleri tanıtmak maksadı 
ile düzenlediği etkinliklere; gazeteci, 
hukukçu, mühendis, yazar gibi birçok 
meslek grubundan uzman kişiler katıldı. 

Biz de gençlerin hayal ve heyecanlarına 
ortak olup, hangi mesleği tercih 
edeceklerini merak ettik ve sorduk. 95 
öğrenciden 10’u iş garantisi olduğunu ileri 
sürerek mühendislik derken, altısı yine 
aynı nedenle hukuku, yedisi de geleceğin 
gözde mesleklerinden gastronomiyi 
tercih edeceğini belirtti. 

Peki, gençler meslek tercihinde 
neleri dikkate alıyor ya da kimlerden 
etkileniyorlar? İşte gençlere yeni bir bakış 
açısı kazandırmak için onlarla bir araya 

gelen Ot Dergisi yazarlarından Gülşah 
Elikbank, kurumun rehber öğretmeni 
Semra Yaşar Yeşilbaş ve öğrenciler ile 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İlk söz 
Yeşilbaş’ın:

Üniversite sınavlarına az bir zaman 
kaldı ve gençlerin kafası oldukça 
karışık. Tercihlerinde etkili olan başlıklar      
neler?

Ülkenin genel durumu maalesef onları 
umutlu olmaya yönlendirmiyor. Bir de 
eğitim altyapısı problemleri var, bu 
yüzden de kaygı düzeyleri oldukça yüksek 
ve bu konuda da çok haklılar. Bu sebeple 
para kazanmaya veya daha çabuk iş 
bulmaya yönelik tercihleri oluyor.

MESLEĞİNİZ
SİZSİNİZ...DENİZ KARA

Gelecek kaygısı ile üniversite sınavlarına hazırlanan 
gençlerin bir kısmı meslek seçimlerinde oldukça 

kararsızken bir kısmı da çocukluk hayallerine 
kavuşmak için gün sayıyor. Tıp, hukuk garanti meslek 

diyen de var; bilişim, robot teknolojisi için gelecek 
vaat ediyor diyen de… 
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Meslek tercihlerine yardımcı olurken 
siz hangi metotları kullanıyorsunuz?

Öncelikle meslek yönelim testleri 
yapıyoruz. Bunun dışında akademik 
benlik ve mesleki olgunluk ölçeği 
uyguluyoruz. Yani tercih etmek istediği 
mesleği ne kadar tanıyor veya ne kadar 
yatkınlığı var gibi. Bir de seminerlere 
gelen meslek uzmanları vasıtasıyla 
öğrencilerimizin hayatı boyunca 
her gün en çok neyi yapmak 
istediğini fark etmelerini 
sağlıyoruz. Burada önemli 
olan “sana para vermeseler de 
neyi yapmaktan hoşlanırsın” 
sorusunun cevabını 
bulabilmek. Her zaman 
net sonuçları alamasak 
da bu veriler 
doğrultusunda 
onlara yardımcı 
olmaya 
çalışıyoruz.

GÜLŞAH ELİKBANK
Ot Dergisi yazarı

Gençler günümüzde yazarlığı 
meslek olarak görüyor. Fakat benim 
çocukluğumda ve gençliğimde öyle 
değildi. O dönemde yazarlık hobi 
olarak algılanıyordu. Hatta yazarların 
yaşadığı bile pek düşünülmüyordu. 
Şimdi tam tersi olmasına rağmen 
mesleğin para kazandırdığı 
zannediliyor ki öyle bir şey de yok. 
Bu tamamen tutku ile yapılabilecek, 
hatta uzun yıllar belki de başka bir 
meslek ile bir arada yürütülmesi 
gerekecek. O yüzden çoğu yazar; 
hem gazeteci hem yazar… Ama onun 
dışında geleceğin mesleklerinden mi 
derseniz, ondan emin değilim.
Çünkü günümüzde roman yazan 
robot da çıktı. Ama buradaki 
avantajımız şu; henüz robotların 
hayal gücü yok. O yüzden ben 
fantastik edebiyatla da uğraşan 
bir yazar olarak kendi alanımın 
gözdeliğini koruyacağını, hatta 
tam tersi gerçeküstü ve fantastiğin 
önümüzdeki on yılda daha ileride 
olacağını düşünüyorum. 

Peki, ileride çoğu mesleğin robotlar 
tarafından yapılacağı ve adını hiç 
duymadığımız mesleklerin ortaya 
çıkacağı söyleniyor…

Evet, ileri sürülen görüşlere göre 
öğretmenlik haricindeki tüm mesleklerin 
kaybolacağı öngörülüyor. Bu durum 
bana biraz ütopik geliyor. Ben bunun tam 
anlamı ile yakın bir gelecekte olacağını 

düşünmüyorum. Bahsi geçen meslekler 
açısından ülke olarak teknolojik anlamda 
çok gerideyiz. Aradaki farkı kapatabilmek 
için öğrencilerimin bilişim alanını tercih 
etmelerini teşvik ediyorum. Bununla 
birlikte yok olmayacağını düşündüğüm 
sosyoloji, psikoloji, endüstriyel ve sosyal 
psikolojinin de yakın gelecekte çok önemli 
olacağı kanaatindeyim.

YAZARLIK GENÇLER İÇİN 
BİR MESLEK Mİ?

Çok bilinçli olduklarını düşünmüyorum. Garantici anlayış maalesef biraz da 
ailelerden kaynaklanıyor. Bu yüzden biz, ailenin öğrenciyi olumsuz yönde 

etkilememesi için ailelerle iletişim halindeyiz. Sağlıklı bir toplumu mümkün 
kılabilmek; mutlu, kendisiyle barışık, özgüven ve özsaygı sahibi bireylerle 

olabilir. Bireyin kendi gerçekliğini ortaya çıkarabilmesi, gerçekten birey olarak 
gelişmesi için de kendi özgür kararlarını ortaya koyabilmesi gerekiyor. 
Öğrenme odaklı, yaşayarak öğreten, merak duygusunu uyandıran eğitim 
modelleri daha sağlıklı. Fakat ülkemizdeki meslek liselerinde bile gerçek 

anlamda mesleki alanda yetkinlik kazanmak dahi söz konusu değil.

GENÇLER BU KONUDA NE KADAR BİLİNÇLİ?

Semra Yaşar 
Yeşilbaş
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Özge Çınar (18 yaşında)

Bu yıl üniversite sınavlarına girip 
hukuk fakültesini kazanmak 
istiyorum. Bunun temel nedeni tüm 
gençlerin muzdarip olduğu konu 
olan adaletsizlik… Bu tercihimdeki 
önemli bir etken de iş garantisi 
olan bir meslek olması. 

Elif Kurusüleyman (21 yaşında)

18 yaşında bir gencin gelecek kararını 
çok sağlıklı alabilecek olgunlukta ve 
bilinçte olduğunu düşünmüyorum. 
O sebeple şartların olgunlaşmasını 
bekledim. Bu süreç uzun sürse de 
tercih edeceğim moda tasarımının 
hem hayatım boyunca beni mutlu 
edebileceğini hem de hiçbir 
zaman önemini yitirmeyeceğini 
düşünüyorum. Sosyal medyanın etkisi 
ve çizim yapma yeteneğim birleşince 
ne yapmak istediğim konusunda 
netleştim. 

Emre Yağcı (19 yaşında)

Üniversite sınavlarına ikinci kez 
hazırlanıyorum. Akademik yönde kariyer 
yapmak gibi bir planım var. Bunun da çok 
sevdiğim tarih alanında gerçekleşmesini 
istiyorum. İnsanlar günümüzde 
gerçekdışı bilgilere inanır oldu. Gerçek 
olmayan bir dünyada yaşıyor olmaktan 
da şikâyetçi değiller, ama bilimin 
ışığında, mevcut veriler doğrultusunda 
ilerlemezsek geleceği aydın bir toplum 

Baran Kuzucu (19 yaşında)

Yeni neslin gözde mesleklerinden 
biri olsa da oyunculuk aileler 
tarafından hâlâ kabul görmüyor, 
keza benim ailemde de… Başka 
bir dalda diploma edinip, tiyatro 
oyunculuğunu da hobi olarak 
yapman bekleniyor. Ben de hem 
ailemi kırmamak hem de sektörden 
uzak kalmamak için radyo, 
televizyon ve sinema bölümünü 
tercih etmeyi düşünüyorum. Sanat 
insanlara mutluluk verir. Kişiler de 
mutlu olduğu işten para kazanır. 
Dolayısıyla kendimi oyunculuk 
alanında eğitip, yeterli olduğumda 
ailemin de desteğini alarak hayalini 
kurduğum sahnelere de çıkacağım.

Can Yurtseven (18 yaşında)

Üniversite sınavlarına bu yıl ikinci kez 
hazırlanıyorum. Geçen yıl fena puan 
almamıştım aslında, ama hayalimdeki 
meslek için yetersiz kalmıştı. Ben 
çocukluğumdan beri uçmak istiyorum. 
Ailem, “ayakların yere bassın” diyerek, 
garanti meslek gözü ile baktıkları 
mimarlığı ya da mühendisliği tercih 
etmemi istiyor. Zor bir dönemden 
geçiyoruz. Geleceğimizi garanti altına 
almamızın ne kadar önemli olduğunun 
farkındayım. Bu sebeple bir B planı da 
yaptım. İstediğim bölümler sayısal ağırlıklı 
olmasına rağmen ben sınavlara eşit 
ağırlıktan hazırlanıyorum. Bunun sebebi 
ise pilotaj bölümü olmaması halinde, 
çok sevdiğim ve beni mutlu edeceğini 
düşündüğüm müzik için konservatuar 
şansımın kalması. Ama ilk olarak şansımı, 

Geçmişe bak, geleceği gör

Gözüm yükseklerde

yıllardır vazgeçmediğim ve bana masalsı 
gelen ve bir o kadar da meşakkatli 
bir meslek olduğunu düşündüğüm, 
pilotluktan yana kullanacağım. Tabii 
çocukluk hayalimi bir de mesleğin iş 
garantili olması da destekledi. Mezun 
olduktan sonra açıkta kalma olasılığım 
neredeyse yok. Ayrıca kazancı çok iyi 
ve dünyayı gezme imkânınız var. Bu 
meslekten öte, bir yaşam tarzı… İnsan 
bundan başka ne ister ki?

“Moda”sı geçmeyen meslek

Geleceğimi garantiye alıyorum

Yakın plan

olamayız. Bu sebeple geleceğe giden 
en önemli yolun geçmişten geldiğini 
düşünerek, imkânlar da el verirse 
yurt dışında tarih alanında eğitim alıp 
topluma faydalı bir birey olmak istiyorum.
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Dantelden cam işçiliğine, ahşap 
boyamadan yöresel yemeklere 
kadar birbirinden farklı pek çok 

ürünün sergilendiği tezgâhların başında 
artık Ataşehirli kadınlar var. 

Kimisi “stres atmak için başladım” 
dediği, ince ince işlediği kanaviçe 
örtülerini sermiş tezgâhına, kimisi de 
yetişkinlerin bir tane de kendileri için alıp 

oynamak isteyeceği türden, rengarenk 
örgü bebeklerini… 

Ataşehir Kent Konseyi, belediyenin 
de destek ve yardımları ile evinde 
üretim halinde olan; fakat bunu gelire 
çevirememiş kadınları bir araya getirdi. 
Şimdi çocukluğunda hamur açmayı 
öğrenen de orada, belediyenin meslek 
edindirme kurslarında ilk kez eline ahşabı, 
boyayı alan da… 

Bir yandan satış yaparken bir yandan 
da tezgâhının başında üretime devam 

eden Ataşehirli kadınlar üretimin ve 
birlikte olmanın gücünü hissettikleri gibi 
aynı zamanda yeni dostluklar kurmayı 
da ihmal etmiyor, tıpkı tezgâhlarını 
ziyaret ettiğimiz Şule Uğurel, Yüksel 
Polat, Aysel Aka, Şeniz Çorman, Sevgi 
Ulu ve Yıldız Peçen gibi… Biz de her cuma 
Küçükbakkalköy Kapalı Pazar Alanı’nda, 
yaklaşık yüz farklı tezgâhın sergilendiği, 
“Kadın Emeği Pazarı”nı ziyaret ettik ve 
emeğin pazarında varlığını ortaya koyan 
kadınlar ile konuştuk. 

PAZAR TEZGÂHINA 
KADIN DOKUNUŞU
Yıllarca evlerinde ürettikleri ürünleri pazar tezgâhında sergilemeye başlayan Ataşehirli kadınlar 
bir yandan para bir yandan da yeni dostluklar kazanıyor. 4 Mayıs’ta açılışı yapılan “Kadın Emeği 
Pazarı” artık her cuma Küçükbakkalköy Kapalı Pazar Alanı’nda…

FATMA UÇAR

Ataşehir Belediye Başkan V. İlhami Yımaz Kadın Emeği Pazarı’nda. Fotoğraf: SERAP UÇAR



Ben emekli el sanatları 
öğretmeniyim. Mesleğimi 

sevmekte ne kadar haklı olduğumu 
bugün bu tezgâh başında bir kez daha 
anladım. El sanatları, emekli olsanız 
bile üretmeye devam ettiğiniz sürece 
size para kazandırıyor. Yaptığım havlu 
kenarları, kapı süsleri, kanaviçeler 
eğitim masraflarını üstlendiğim 
torunlarıma gidiyor. Bu tezgâh, 
onların geleceği oldu diyebilirim. Bir 
babaanneye bu büyük mutluluğu 
yaşatan herkese teşekkür ederim.
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12 yıllık tekstil sektörü deneyimimi 
çocuğum olunca pek çok kadın gibi 
ben de geride bıraktım. Boş durmayı 
sevmeyen bir yapım var. Sürekli ürettim, 
evim artık yaptıklarımla dolunca bunları 
diğer insanlarla buluşturmanın zamanı 
geldi diye düşündüm. Fakat bu, bir anda 
verebileceğiniz ve üstesinden gelebileceğiniz 
bir karar değil. Ataşehir Ekspres sayesinde 
AKAGİM’den haberdar oldum. Oradan 
aldığım eğitimlerin akabinde, ücretsiz olarak 
atölyelerini kullanma imkânı da yakaladım. 
Eğitimler sırasında bir hocamız “pazara çıkın, 
satışı öğrenmenin yeri pazar tezgâhlarıdır” 
demişti. Bunun, bizim için çok büyük bir 
adım olduğunu ifade etmişti, gerçekten 
de öyleymiş. Bu proje ile birlikte, kadın 
dayanışmasının gücünü, Ataşehir Belediyesi 
ve Ataşehir Kent Konseyi bize bir kez daha 
gösterdi. Kadınlar ürettikçe güçleniyor, bunu 
hiçbir zaman unutmamak lazım. 

Ben aslında elektrik mühendisiyim. 
Emekli olduktan sonra özellikle 

kadınlar ve çocuklar ile ilgili sosyal 
sorumluluk projelerinde yer almaya 
başladım. Bugün de bu amaçla 
tezgâhımın başındayım.

“Kadın Emeği Pazarı”nda farklı 
kültürlerden, inançlardan insanlar 
da var, üniversite mezunu ya da hiç 
okul yüzü görmemiş olanlar da… Bu 
projenin bir diğer güzel tarafı ise tüm 
farklılıklara rağmen kadınların bir 
yandan satış yaparken, bir yandan 

da dayanışma ruhunu öğreniyor 
olmaları. Tıpkı benim hamur açmayı 
yan tezgâhımdaki arkadaşımdan 
öğrenip, yaptığım börekler ile eğitim 
desteği bekleyen çocuklara yardımcı 
olmam gibi. Bu tezgâhların başındaki 
kadınların kazandığı her bir kuruşun 
ya çocuklarına ya da ihtiyaç sahibi 
olanlara ulaştığına eminim. Böyle 
özel bir proje ile bizi bir çatı altında 
birleştiren herkese teşekkür ederim. 
Ataşehir’de olmaktan, Ataşehirli 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

YILDIZ PEÇEN: BU TEZGÂH 
TORUNLARIMIN GELECEĞİ

ŞENİZ ÇORMAN: 
ÜRETTİKÇE GÜÇLENİYORUM

SEVGİ ULU: BÜTÜN KADINLAR TOPLANDIK

Fotoğraflar: 
ENGİN 

FAZLIOĞLU
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Uzun seneler çalıştığı bankacılık 
sektöründen eşinin işi dolayısıyla 

ayrılmak durumunda kalan Şule Uğurel, 
ev hanımlığına bir türlü alışamamış. Can 
sıkıntısı sonucu birbirinden renkli ve 
sağlıklı oyuncaklar yapmaya başlayan 
Uğurel “daha önce ne böyle bir ürün 
yapmak aklıma gelmişti ne de bu 
yeteneğimin farkına varmıştım” diyor. 

Hobi olarak başladığı bebeklerin 
hayatının büyük bir parçası haline 
geldiğini ifade eden Uğurel “O kadar 

çok bebek yapıyordum ki artık eve 
sığdıramaz oldum. Belediyenin 
kadınlara meslek edindirmeye yönelik 
verdiği kurslara katılan bir arkadaşım, 
böyle bir pazar kurulacağını hem de 
tezgâhların ücretsiz olacağını söyleyince 
uçarak, başvuru yapmaya gittim ve 
bugün burada tezgâhımın başındayım. 
Cumalarımı bayrama çeviren,        
evimizin ekonomisine katkı sağlamama 
vesile olan herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.

Yüksel Polat tüm hayatı 
boyunca olduğu gibi 

yine kardeşi Aysel Aka’nın 
elini sımsıkı tutmuş ve 
birlikte geçmişler pazar 
tezgâhlarının başına. Hayatı 
boyunca hiç çalışmamış 
olan Polat ve çocuklarını 
büyütmek için işinden 
ayrılmak durumunda kalan 
Aka Ataşehir Belediyesi’nin 
Kadın Girişimcilik Merkezi 
olan AKAGİM ile tanıştıktan 
sonra hayatlarının değiştiğini 
söylüyorlar. 

“Önceden üretip, 
çevremdekilere hediye ettiğim 
el emeği ürünlerim AKAGİM 
sayesinde evimin bütçesine 
katkıya dönüştü” diyor Aka 
“sürekli üretiyorduk; fakat 
bunu kazanca çeviremiyorduk.” 
Polat da “Kadın Emeği Pazarı” 
sayesinde hem ürünlerimizin 
beğenildiğine şahit olduk hem 
de kendi paramızı kazanma 
imkânı yakaladık” diyerek 
kardeşine katılıyor. El örgüsü 
örtüler, çantalar üreten iki 
kardeşin bundan sonraki hayali 
ise sosyal medya üzerinden 
kurdukları markayı daha da 
büyütmek...

burhaniyehandmade
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Dünyada ilk kez 2009 yılında hayata 
geçirilen ve Topluma Katkı Günü 
olarak da bilinen RED DAY, her yıl 

olduğu gibi bu yılda mayıs ayının ikinci 
perşembe günü dünya genelinde 175 bin 
Keller Williams danışmanının katılımıyla 
gerçekleştirildi. Amerika’daki bu geleneği 
Türkiye’ye de taşıyan firma, Türkiye’deki 
21 bölge müdürlüğünde aktif görev 
alan 890 danışmanıyla pek çok sosyal 
sorumluluk projesini hayata geçirdi. 

Firmanın Ataşehir Bölge Müdürlüğü’nün 
ilk olarak 2015 yılında Ataşehir Hayvan 
Barınağı’nın bakımı ve eksiklerinin 
giderilmesi amacı ile başlayan projesi, 

sonraki iki yılda öğrencilerle birlikte 
tadilata ihtiyacı olan okulların boyanıp, 
çevre düzenlemesinin yapılmasıyla 
devam etti. Firma, 2018 yılı RED DAY 
etkinliği için tekrar Ataşehir Hayvan 
Barınağını seçti. Barınak için ıslak mama, 
zincir, klima alan katılımcılar, hayvanların 
kaldıkları barınakların tadilatı ve boyama 
işlemlerini de 40 kişilik danışman kadrosu 
ile tamamladı. 

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Konut ve ticari yatırım üzerine çalışan 
firmanın yönetici ortağı olan Hakan Bek 
“Firmamızın dünya genelinde bulunan 
750 ofisinin tüm çalışanları RED DAY 
etkinliğinde kendi bölgelerinde mutlaka 

bir sosyal sorumluluk projesine dâhil 
oluyor. Biz de hayatımızı kazandığımız 
bölgeye bir gün de olsa katkı 
sağlayabilmek için bir kez daha hayvan 
barınağına sevgimizi paylaşmaya geldik” 
dedi. Bu özel günde maddiyatın ikinci 
planda olduğunu ifade eden Bek sözlerine 
şöyle devam etti: “İhtiyaçlar hiçbir 
zaman bitmiyor. Bizim bugün burada 
yaptığımız, ihtiyacı tamamen ortadan 
kaldıracak kadar büyük destekler değil, 
ama bu destekleri tekrarlarsak barınak 
konusunda çevre halkının da dikkatini 
çekmeyi başarabileceğimiz kanısındayım. 
Firma olarak bundan sonraki amacımız, 
ilçe halkının da desteğini alarak, Ataşehir 
Belediyesi ile ortak bir çalışma yürütüp bir 
yaraya merhem olmak.”

Minik patiler ile 
buluşan eller

NEVİN SEZER: İki yıldır danışmanlık görevini yürüttüğüm firmamızın sosyal sorumluluk komitesinde yer alıyorum. Hem firmamız hem de şubemiz için oldukça önem arz eden sosyal sorumluluk projeleri, bulunduğumuz bölgeye fayda sağlayacak aktiviteler yapmayı hedefliyor. Bu etkinlikleri yaparken de mümkün olduğunca halkla iç içe, el birliği ile bölgemizdeki bir adrese katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yılki etkinlikte ise Ataşehir Hayvan Barınağı’nın bir kısım ihtiyaçlarını tespit edip, onları giderme yönünde çalışmalar yaptık. Hayvanların sevincini ve heyecanını gördükten sonra barınak ile sürekli iletişim halinde olmayı, ihtiyaçların giderilmesi yönünde yeni planlar yapmayı hedefliyoruz.

Keller Williams Doruk Ataşehir Bölge Müdürlüğü çalışanları dünyanın 
en büyük gönüllü yardım organizasyonlarından biri olarak bilinen 
RED DAY (Topluma Katkı Günü) için Ataşehir Hayvan Barınağı’nda bir 
araya geldi, barınağın ihtiyaçlarını giderip, hayvanlara kalplerini açtı.

LEYLA ÖZ

A
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BİR, İKİ, ÜÇ, DÖRT
HAYAT “MERHABA”

Kimimiz “Zeynep”ten kimimiz 
de “Deli Yürek”ten hatırlıyoruz 
Açelya Elmas’ı… Oyunculuk 
kariyerinin zirvesinde yaşadığı 
hastalığın bile çok sevdiği 
setlerden uzaklaştıramadığı 
Elmas, “Kanser 2010 yılında 
gitti, ama damgası kaldı” diyor.

SİMAY GÖZENER

Fotoğraflar: 
ENGİN FAZLIOĞLU
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Şu günlerde ikinci single’ını 
çıkarmaya hazırlanan Açelya 
Elmas’ı pek çoğumuz oyuncu 

kimliği ile tanıyor. 
Yıllarca hayalini kurup, üzerine 

de altı yıl eğitimini aldığı müziğe ne 
hastalığında ne de yoğun set günlerinde 
sırt çeviren Elmas’ı Ataşehir’deki evinde 
ziyaret ettik. Oyunculuktan müziğe, 
geçirdiği zor günlerden Ataşehir’e pek 
çok konuyu konuştuk. Şimdi söz sırası 
Elmas’ta:

HER SEFERİNDE DİRENDİM
Şu an hastalığımla ilgili pek çok sivil toplum örgütünde 
çalışma sürdürüyorum. Özellikle kadınlara ve çocuklara 
destek olmak bana kendimi iyi hissettiriyor. Çünkü 
ben, kanseri yendiğim konusunda hem kendimi hem de 
etrafımdakileri inandırdığım anda bir daha hayal kırıklığı 
yaşayanlardanım. Bir, iki, üç… Bir yerde vücut “artık 
bırak, yeter” diyor. Ama yaşadığım, nefes aldığımız her 

anın çok değerli olduğunu bildiğim için asla pes etmedim 
ve dört seferinde de üstesinden geldim. O günden beri 
hayata gülümseyerek bakıyorum. Dünyayı nasıl iyiliğin 
kurtaracağına inanıyorsak, bu hastalıktan da umut ve 
pozitif düşünce ile kurtulacağımıza inanıyorum.
Bize kendimizi iyi hissettirecek bir diğer şey ise hayvanlar. 
Ben çok seviyorum, herkesin de sevmesini ve onlara yardım 
etmesini istiyorum. Onları sokaklarda aç, barınaklarda 
yalnız bırakmamalarını diliyorum.

Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz?
Çocukluk yıllarımda “Fame” adlı bir 

dizi vardı. Orada gençler şarkı söyler, 
oyunlar oynarlardı. Ben de onlara özenir 
ve onlar gibi olmak isterdim. Artık bir 
meslek tercih etmem gerektiğinde, aile 
geleneği olan resim ve moda üzerine 
kurslara gönderildim; fakat kurslardan 
sürekli kaçıyor, gizli gizli Mimar Sinan 
Üniversitesi’nde konservatuar sınavlarına 
hazırlanıyordum. Grafik ve Resim Sanatları 
sınavından kaçıp, o gün konservatuar 
sınavlarına girdim. Bu kaçışla çocukluk 
hayalimi gerçekleştirdim. İki sene opera 
eğitimi aldım, pek mutlu değildim. 
Dönem arkadaşım olan Halit Ergenç “seni 
müzikale alalım” diye kafamın etini yiyince, 
dört yıl sürecek müzikal maceram başladı.

Müzik eğitimi oyunculuk için avantaj mı?
Tabii, çok büyük avantaj… Oyunculukta 

verilen şan eğitimleri ya da müzikalde 
verilen mimik ve doğaçlama birbirini 
destekleyen alanlar. 

TESADÜFEN OYUNCULUK

Altı yıl müzik eğitiminin ardından neden 
müzik değil de oyunculuk?

Okulda bir arkadaşım “çekimlerine 
yeni başlanacak ‘Zeynep’ adlı dizi için 
esmer, kıvırcık saçlı birini arıyorlar, 
ben de seni önerdim” dedi. Oyuncu 
olmak o dönemlerde hiç aklımda yoktu, 
“yapamam” dedim. Çok ısrarcı davranınca, 
görüşmeye gittim ve ertesi sabah 
kendimi başrol için sette buldum. Benim 
oyunculuğa başlamam tamamen şans... 
99 senesinde “Zeynep” ile başlayan 
yolculuğum “Deli Yürek”, “Eyvah Babam”, 
“Nisan Yağmurları”, “Lale Devri” ve 
“Karagül” ile devam etti. 

Her şey bu kadar güzel giderken araya 
bir de hastalık girdi…

2003 yılıydı, “Kurşun Yarası”nda 
oynuyordum. Hastalıkla çekimlerin 
yapıldığı Ayvalık’ta tanıştım. 

Nasıl fark ettiniz?
Hiperaktif bir yapım var, yerimde 

duramam. Fakat o dönem sürekli bir 

halsizlik, öksürme, bulduğum her 
yerde uyuma gibi belirtileri vardı, ama 
çekimlerden kaynaklı bir yorgunluk 
olduğunu düşünüyordum. Ne zaman ki 
bayılmalar başladı yapımcım doktora 
gitmem gerektiğini söyledi. Doktordan 
da çok korkarım, ayak diredim, ama 
onlar daha ısrarcı çıktı. Genç biri için hiç 
düşünemeyeceğiniz, hele ki kendinize 
hiç konduramayacağınız bir hastalıktan 
bahsediyordu doktor, lenf kanseri…

Tabii, hemen tedavi süreci başladı…
En başarılı olduğum dönemdi, ama 

benim hastanede yatmam, evde steril bir 
ortamda bulunmam gerekiyordu. Fakat ben 
dağlarda çekim yapmaya devam ettim. İki 
sene gibi bir süre yürüyemedim, bacaklarım 
tutmuyordu. Nefes darlığı çekiyordum. İki 
ay hastanede yattım, ilik nakli oldum. 45 
kiloydum, birden 60’a çıktım. Bu sürede 
pek çok başrol teklifi geliyordu ama kabul 
edebilecek durumda değildim. Her şey 
çok güzel giderken, mesleğimde bu kadar 
başarılıyken ve en önemlisi de arkadaşlarım 
setlerdeyken ben hastanedeydim. Bu 
beni çok üzüyordu, ama vazgeçmeyi 
hiç düşünmedim. Tam yedi yıl boyunca 
iki kez ilik nakli oldum, dört kez kanseri 
yendim. Kanser 2010 yılında gitti, ama 
damgası kaldı. Yapımcılar “hastasınız, sizi 
yormayalım” demeye başladı. 

Bu süreçte hiç vazgeçmeyi düşündünüz 
mü?

Sadece bir gün… İlik nakli olacağımı 
söyleyip önüme bir kâğıt koydular. Kâğıtta 
“kalp durabilir, ciğerler iflas edebilir, kör 
olabilir” yazıyordu ve bunun altına imza 
atmamı istiyorlardı. Tedaviye gittiğim 
hastanede bu gerçeklerle karşılaşmak 
oldukça ağır geldi ve kâğıdı imzalamadan 
eve döndüm. O dönem beni hiç yalnız 
bırakmayan yapımcım “biz senle bir 
trene bindik ve ben sana güvendim. Ya 
o son durağı beraber göreceğiz ya da 
vazgeçip yarı yolda ineceksin” dedi. O 
güvene arkamı dönüp gidemedim ve 
tedaviye başladım. Hastalığım boyunca 
yalnızca bocaladığım dönem olarak o anı 
hatırlıyorum.
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Peki, bu hastalığı dört kez yenmenizdeki 
sırrınız nedir? Bu durum karşısında güçlü 
olmak ne kadar önemli?

Hasta olduğunuz zaman genelde yalnız 
kalırsınız, terk edilirsiniz. Ben bunun tam 
tersini gördüm, bu dönemde ne kadar 
sevildiğimi fark ettim. “Kurşun Yarası” 
dizisindeki yapımcım, oyuncu arkadaşlarım 
ve teknik ekip diziden çok benim için 
efor harcıyordu. Mesela çekim sırasında 
kamera önünde olduğum için maske 
takamıyordum. Ben maske takamıyorum 
diye atmış kişilik ekibin atmışı da maske 
takıyordu. Yine bir gün sete gittiğimde 
benim için saçlarını kazıtan arkadaşlarım 
ile karşılaştım. Bunlar basit şeyler değil, 
hele ki sevdiklerinizin desteğini yanına alıp 
savaşmak zorunda olan bir kadın için...

İKİNCİ SİNGLE YOLDA...
 
Anlaşılan günler acısıyla tatlısıyla 

geçmiş, ama sizin müziğe duyduğunuz 
aşk hiç değişmemiş?

Hep içimde bir yerdeydi. Zaman 
zamanda küçük organizasyonlarda 
elime mikrofonu alıyordum, ama yapmak 
istediğim kendi müziğimdi. Sonunda 

“sen oyuncusun, nereden çıktı şarkı 
söylemek” diyenlere kulaklarımı kapattım. 
2016 yılında da “Sevabın Hazır Mı” adlı 
bir single çıkardım. Fakat ülkenin içinde 
bulunduğu üzücü durumlardan dolayı 
fazla duyulmadı. Şimdi ikinci single 
için hazırlıklarımız sürüyor. Umarım 
dinleyenler beğenirler. Tabii ben çok 
sevdiğim müzik ile ilgilenirken oyunculuğa 
da ara vermiş değilim. İki sinema filmi ve 
bir de dizi çok yakında ekranlarda yerini 
alacak.  

Ne kadar süredir Ataşehir’de 
yaşıyorsunuz?

Çocukluğum Suadiye’de geçti. 
Sonrasında da hep Cihangir’deydim. 
Ataşehir’e yıllar önce geldiğimde henüz 
bu kadar gelişmemişti, ulaşım konusunda 
sıkıntılar vardı. Geçen sene bir kez daha 
geldim ve karşılaştığım bambaşka 
bir şehirdi, gözlerime inanamadım. 
Hastalıktan sonra doğa ile iç içe bir 
hayat sürmek istiyordum. Bahçesi 
olan evim ile karşılaşınca “ben burada 
yaşamalıyım” dedim ve Ataşehir’e 
yerleştim. Çiçeklerimle, kedilerimle çok 
mutluyum, başka bir yere gitmeyi de hiç 
düşünmüyorum.

BİR YANIM NAİF, 
DİĞER YANIM 
MÜCADELECİ

Tüm eğitim hayatım boyunca 
büyüklerin küçükleri hep 
ezdiği, küçüklerin de buna 
karşı savunmasız kaldığı 
yatılı okullarda okudum. Bu 
sebeple benden küçükleri 
korumayı misyon edindim. 
Tabii bir de kendi ayaklarım 
üzerinde durmam ve kendimi 
ezdirmemem gerekiyordu. 
Zamanla öyle bir güçlendim 
ki haksızlığa karşı kendimce 
mücadele geliştirdim. 
Pek çok işimde daha naif 
karakterler canlandırsam da 
yatılı okul sayesinde içimde 
dik duran, direnişçi bir kadın 
var. 

Açelya Elmas, hayvanların kendisini 
iyi hissettirdiğini söylüyor.

A
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Sumru Ağıryürüyen ve Orçun 
Baştürk’ün 2016’dan bu yana 
devam eden ikili projeleri SO 

Duo’nun ilk albümü “Ay Ana”, Kalan 
Müzik’ten yayınlandı. Adını albümün ilk 
şarkısından alan “Ay Ana”, iki müzisyenin, 
farklı deneyimlerini bir araya getirdikleri 
bestelerden oluşuyor. Albümde, SO 
Duo’nun kendi sözlerinin yanı sıra, Aşık 
Veysel, Yunus Emre, Lao Tzu gibi isimler, 
eski Uygur diyalektiyle bir fal kitabı olan 
Irk Bitig gibi kadim metinler ya da yerli 
uygarlıklardan esinlenmeler dikkat çekiyor. 
Panduri, mandolin, klavye, elektronikler ve 
davuldan oluşan sıradışı enstrümanları ile 
farklı bir ses rengine sahip olan albümle 
ilgili Sumru Ağıryürüyen ile konuştuk.

“SO Duo-Ay Ana” albümünde ortak 
çalışmanız nasıl gerçekleşti? Bu eserin 
ortaya çıkmasına nasıl katkılarınız oldu?

Ben Mozaik, Ezginin Günlüğü gibi kendine 
özgü gruplarda, Ayde Mori gibi geleneksel 
tınılarda ya da Sert Sessizler gibi özgür 
doğaçlama alanında dolaştım uzun yıllar; 
Issız adında yine kendine özgü sayılabilecek 
bir albümüm de var. Orçun Baştürk ise 
Replikas, Kırıka, Saska, İstanbul Blues 
Kumpanyası, G.R.O.S. gibi Avand Rock’tan 
Psychedelic zeybeklere ve farklı denemelere 
kadar geniş bir yelpazedeki öncü gruplarda 
hem davulcu hem de besteci olarak 

Sumru Ağıryürüyen ve 
Orçun Baştürk’ün solo projesi SO 
Duo ilk meyvesini verdi. “Ay Ana” 
isimli albüm antik çağlardan 
esintileri, sıradışı enstrümantal 
seslerle buluşturuyor.

tanınıyor. Bir de Oichuung adıyla solo bir 
projesi var. Yani her ikimizin de birikimleri 
oldukça farklı ve zengin. Biz, 2013’ten bu 
yana geleneksel ve doğaçlama projelerde 
birlikte çalışıyoruz. Değerli dostumuz 
Şevket Akıncı ile Konjo adlı bir doğaçlama 
üçlümüz var. Karadeniz-Balkan Hattı 
ya da Ayde Mori’de de birlikte yer 
almaktayız. 2015 sonunda, davul, vokal 
ve mandolinle bir ikili oluşturmaya karar 
verdik. Kısa sürede bizim için yepyeni bir 
saz olan panduri ve elektronikler katıldı 
müziğimize. Doğaçlama-şarkı dengesi 
de şarkılardan yana değişti. Besteleri ve 

düzenlemeleri genelde Orçun yapıyor, 
sözleri ben öneriyorum. Kimi zaman da 
ortak besteler çıkıyor. İlginçtir ki sözler 
ve ezgiler birbirlerini hiç zorlanmadan 
buluyor.

Albümde geçmiş zaman mitleri başta 
olmak üzere antik sembollere güçlü 
atıflar göze çarpıyor. Bu açıdan bakınca, 
SO Duo, kime sesleniyor?

Antik semboller birçok kültürün 
köklerinde, ya çok derinlerde, örtülü, 
neredeyse unutulmuş ya da günlük 
yaşamın bir parçası olarak hâlâ göz 
önündeler. Ortak bir bellekten söz 

MAVİ GÜN

SADE VE 
SAHİCİ
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edebiliyorsak, bu simgeler onu oluşturan 
unsurlardan. Dolayısıyla, can kulağıyla 
dinleyen herkese bir yerden değer 
diye umuyoruz. En azından bizim 
önemsediğimiz, üzerinde durduğumuz 
konular bunlar.

Eski zaman adetlerinde vurmalı 
çalgıların oldukça önemli yeri vardı. Bu 
albümde de benzer bir ses yaklaşımı 
görüyoruz. Hem enstrüman hem 
vokal açısından nasıl bir yaklaşım 
benimsediniz?

Sadeliği ve sahiciliği dert ediyoruz. 
Temel izlek bu. Dallı budaklı değil de 

daha köke ilişkin bir şey. Ritmi nasıl 
kullandığınız da bu çerçevede çok 
önem taşıyor. Orçun’un davulcu olarak 
deneyimi her daim yol gösterici. 

Bir önceki soruyla bağlantılı olarak, 
albümün kendine has bir frekansı olduğu 
da göze çarpıyor. Titreşim ve frekans 
açısından albüm neler barındırıyor?

Bunu en iyi siz değerlendirebilirsiniz 
aslında. Bizim için edebiyatla teması 
olan, anlamların altını çizen, nefes alan 
bir albüm oldu. Elbette farklı müzikal ve 
yaşamsal birikimlerimizin etkilerini de 
bariz şekilde taşıyor.

Sumru Ağıryürüyen vokali ile Orçun 
Baştürk müzikal yaklaşımı hangi başlıklar 
altında bir araya geldi? Ortaklığınız nasıl 
sıradan bir iş birliğinin ilerisine taşındı?

Birbirimize aktardığımız, öğrettiğimiz 
çok şey oldu. Bu emeği ve hem tek başına 
hem de birlikte yeni şeyler keşfetmenin 
heyecanını ilk andan beri müziğe aktardık. 
Tam bu noktada, başlık olarak, ikimizin 
de “dinleme”ye atfettiği anlamdan söz 
edebiliriz belki, etrafımızdaki ses evrenini, 
kendini, birbirini dinlemenin, ama can 
kulağıyla dinlemenin dönüştürücü 
anlamından. 

Şarkı sözlerinizde Kebir ve Yunus 
Emre’den esinlenmeler dikkat çekiyor. 
Dolayısıyla müzikal açıdan tasavvufi 
bir yaklaşımınız olduğu söylenebilir 
mi? Tasavvuf ve müzik ilişkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Albümde kendi sözlerimizin yanı sıra animist uygarlıkların şiirlerinden esinlenmeler ve belirttiğiniz gibi Hintli sufi Kebir’in ve Yunus Emre’nin sözleri var. Lao Tzu’nun Tao Te Ching’inden birkaç dizeyi ve yanı sıra, rünik yazıyla ve Uygur lehçesiyle kaleme alınmış, yazılı ilk Türkçe metinlerden olan Irk Bitig’den bölümleri de besteledik. Aşık Veysel’in sözleri de yepyeni bir besteye ilham kaynağı oldu. 

Dolayısıyla salt tasavvufi yaklaşımdaki 
değil, her biri varlıkla ilgili soruya farklı, 
ama birbirinden pek de uzak olmayan 
yanıtlar veren bu metinlerle birlikte, biz 
de yeniden düşünmüş, sorular sormuş 
olduk. Tasavvuf ve müzik ilişkisi ise başka 
bir söyleşinin konusu olabilecek kadar 
kapsamlı. Belki kısaca, müziğin ya da sesin, 
ritmin ve nefesin tasavvufla iç içe olduğunu 
söyleyebiliriz.

Ekleyeceğiniz... 
Şimdiye kadar konserlerimizde ağırlıklı 

olarak ikimiz çaldık. Albüm sonrasındaki 
ilk konserimiz 28 Haziran’da, 19.30-
20.30 arası İstanbul Caz Festivali Gece 
Gezmesi kapsamında Bina’da. Bu konserde 
albümümüzdeki tek konuğumuz olan 
kemençevi Elif Canfezâ Gündüz ve 
vurmalılarda Burhan Hasdemir de bizimle 
olacak. Sonraki konserlerimizde ise başta 
Onur Başkurt (davul ve elektronikler) 
olmak üzere müzisyen dostlarımız ve farklı 
disiplinlerden sanatçılarla birlikte olmayı 
umuyoruz. Son olarak, Ay Ana’yı hem CD 
olarak hem de iTunes, Spotify, YouTube gibi 
dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.

soduo.wordpress.com
A
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Yarım, eksik karakterler, kimi idealinin 
çok uzağında, kimisi yakınında, kimisi 
başarmış ama büyük bir fedanın 

eşliğinde. Şimdi onun acısını yaşıyor ve 
çevresine yaşatıyor. Şehirden uzakta 
beraberken bile yalnız insanlar, güneşin en 
yakıcı olduğu günde bile insanı iliklerine 
kadar üşüten kadrajlar, “iç sesimiz mi bu 
konuşan” dediğimiz diyaloglar, belleğimizi 
azar azar katmanlar içinde söken bir anlatı. 
Nuri Bilge Ceylan; Cannes’dan ödülle 
değil, ödülsüz dönmesi haber olan Türk 
sinemasının en büyük yönetmenlerinden. 
Şimdi o ödülsüz kalan ama sinema 

kronolojisine nişansız bir başyapıt olarak 
girebilecek Ahlat Ağacı ile sinemaseverlerin 
karşısına çıkıyor.

“Ana karakterimiz Sinan, Çanakkale’ye 
yani taşraya dönüş hikâyesinin içindedir. 
Yazar olma hayalleri kuran Sinan için 
bu dönüş aynı zamanda geçmişi, ailesi, 
büyüdüğü yer ve aslında reddettiği 
ne varsa onunla bir hesaplaşmadır. 
Hesaplaşmanın en büyüğü ise babası ile 
olacaktır.” 

Bu elbette Ahlat Ağacı’nın tüm hikâye 
bütünlüğü içinde oldukça sınırlı bir anlatım. 
Ancak Ceylan sinemasını bilenler için 
oldukça güçlü referanslar içeriyor. Öncelikle 
tüm filmlerinde kendisinden parça 
bulabileceğiniz bir yönetmen olan Ceylan’ın 

memleketi olan Çanakkale’de Mayıs 
Sıkıntısı’ndan sonra çektiği bu ikinci filmini 
daha iyi analiz edebilmek için, yönetmenin 
kendi geçmişiyle de ilgili kısa bilgilere sahip 
olmak faydalı.

FOTOĞRAFTAN SİNEMAYA

Oldukça başarılı bir öğrenci. Ailesi 
çocukları için türlü fedakârlıklar yapıyor. 
Çocuk da bunları boşa çıkarmıyor. 
İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’nde 
mühendislik okuma fırsatını yakalıyor. Ne 
mutluluk. Çocuk okuyacak, iyi bir mühendis 
olacak. Güzel bir işe girecek, iyi bir geliri 
olacak, evlenecek yuva kuracak. Kendini 
kurtaracak. Umut bu yönde, ama olaylar 

YALNIZ VE GÜZEL
Cannes’da bu kez resmi bir ödüle layık görülmese de Ahlat Ağacı ile salonda 15 dakika boyunca ayakta 
alkışlanan Nuri Bilge Ceylan, tartışmasız Türk sinemasının yetiştirdiği en büyük isimler arasında. Biz de filmi 
Mayıs sonunda vizyona giren yönetmenin sinematografisine ve onunla paralel gelişen hayatına bir bakış attık.

MAVİ GÜN

NURİ BİLGE CEYLAN
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böyle gelişmiyor. Ceylan daha henüz o 
yaşlarda merak saldığı fotoğrafa ilgisini 
her geçen gün artırıyor. Bir süre sonra 
mühendislik unutuluyor. Aile, hele baba 
tepkili. Fotoğrafçılıkla birlikte sinemaya 
da bir ilgi gelişiyor. Ancak ortada da kayda 
değer bir şey yok. Onca fedakârlık yapılan 
çocuk 30’larına geldiğinde, koca İstanbul’da 
ve ne yaptığı belli değil! Yaşayıp gidiyor. 
Erkeklerin babalarıyla ilişkilerinde önemli 
yeri olan hayatta bir iş edinme, ev kurma, 
aile oluşturma gibi kaygılar, Ceylan ailesinde 
de yaşanıyor. Yönetmen kendisi kabul eder 
mi bilinmez, ama sinematografisindeki 
yarım karakter yaratımlarında bu döneminin 
etkisi olduğu aşikâr.

37 yaşına kadar, yani 1996’da Cannes 
Film Festivali’nde Koza isimli kısa filmiyle 
aldığı ödüle kadar adını neredeyse kimsenin 
duymadığı Ceylan, ilk kez o günlerde 
karşımıza çıkmıştı, ama kimilerinin 
öngördüğünün aksine bize ismini devamlı 
hatırlatmaktan geri kalmayacaktı. Mayıs 
Sıkıntısı (1999) isimli filmiyle arthouse 
alanında, henüz ikinci uzun metraj 
denemesinde dünya çapında bir isim 
olacağını herkese ilan eden Ceylan, Berlin 
Film Festivali’nde yarışmaya katılarak 
önemli bir başarı elde ediyordu. Ancak 
bu başarı sonrasında gelenlerle boy 
ölçüşemeyecekti. 

Ceylan ilk üç filminde ağırlıklı olarak 
ailesinden kişilere rol vermişti. Annesi, 
babası, akrabaları ve yaşadığı yerdeki 
yakınları filmlerine konu oluyordu. Bunda 
sebep öncelikli olarak bütçe sıkıntılarıydı 
elbet. Ancak Ceylan’ın yönetmenlik 
becerileri, çevresinin samimiyeti ve olay 
örgüsünün gerçekliğiyle birlikte ortaya 
oldukça başarılı bir sonuç çıkarmıştı. Bu 
yöntemin en başarılı nüvesi ise Ceylan’ın 
kuzeni Mehmet Emin Toprak’tı. Ceylan’ın 
üç filminde başrol oynayan genç oyuncu, 
sinema dünyasında hiç tanınmazken, 
yeteneğiyle büyük popülarite kazanıyordu. 
Uzak (2002) filmindeki performansı ile 

Altın Portakal’da en iyi Yardımcı Erkek 
Oyuncu ödülüne layık görülen oyuncu ne 
yazık ki aynı yıl bir trajedinin kahramanı 
olacaktı. Toprak, Ankara Film Festivali’nden 
dönerken, Çanakkale’de geçirdiği trafik 
kazası sonucu hayatını kaybediyordu. 
Elbette bu durum Ceylan’ın hayatındaki en 
büyük çöküşlerden birisiydi.

YIRTMA ÇABASI: ÜÇ MAYMUN

Kusurdan, arayıştan ve yetersizlikten 
bahsettik. Ancak insan aradığını 
bulduğunda, yettiğini hissettiğinde dahi 
ebedi trajediden kurtulamıyordu. Kim bilir 

belki Ceylan’ın filmlerindeki ürperti hissinin 
sebebi de buydu. Ancak bir oyunun tersine 
yaşam trajedi ile kapanmıyordu. Bu yüzden 
film de devam ediyordu. İklimler (2006) 
Nuri Bilge Ceylan’ın bu kez eşiyle kamera 
karşısına geçtiği bir filmdi. O güne kadar 
Ceylan tarafından çekilen en büyük bütçeli 
film olan İklimler’de Nuri Bilge Ceylan 
sinemasında hem oyuncu, hem görüntü 
yönetmeni hem de senarist olarak büyük 
emeği olan Ebru Ceylan’ı izleme şansı da 
yaşıyordu izleyici. İki sene sonra bu kez Üç 
Maymun (2008) için kamera arkasına geçti 
Ceylan. Umudu çok uzaklarda bıraktığını 
sanan bir ailenin kaderin yarattığı 

tesadüfler eşliğinde “yırtma çabası”nı 
ve bu çabanın nasıl bir kabus getirdiğini 
anlatan film, belki umuda dair pek bir şey 
sunmuyordu, ama Türkiye’deki sosyo-
kültürel aile yapısına da önemli bir neşter 
indiriyordu. 

Aile arasında kalması gerekeni aralayan 
filmle bazıları tarafından siyasi olarak 
söz söylemediği yönünde eleştirilen 
Ceylan, günlük değil ama dönemsel bir 
sürece ışık tutuyordu. Her ne kadar kör 
gözüne parmak siyasi eleştiri severleri 
memnun etmese de Ceylan Cannes’da En 
İyi Yönetmen ödülüne layık görülecekti. 
Ceylan Cannes’a bir kez daha döndüğünde 

ise Kış Uykusu (2014) festivalin en büyük 
ödülü olan Altın Palmiye ile ödüllendirildi. 

Sinema tarihi boyunca başardıkları 
başaramadıklarından çok daha fazla olan 
ender yönetmenler arasında yer alan ve 
Türk meslektaşları içinde oldukça nadir bir 
örnek olan Nuri Bilge Ceylan bu kez “Ahlat 
Ağacı” ile karşımızda. Onun sinemasında 
değişen pek bir şey yok. Yine kusurları, 
yetersizleri ve eksikleri anlatıyor, ama 
sinema söz konusu olduğunda kendisi 
bundan çok uzakta. 2014’te ödülünü 
“yalnız ve güzel” ülkesine armağan eden 
Ceylan için söylenebilecek en güzel iki söz 
de bu galiba. Yalnız ve güzel. A

Ahlat Ağacı



Yusuf Atılgan’a 
ait yeni izler
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Bazı yazarlar vardır, zamanlarının 
çok ötesinde yazarlar; karakterleri, 
dert edindikleri konuları günün çok 

uzağındadır, ama gelecek o karakterleri er 
geç o konuya taşıyacaktır. Yusuf Atılgan 
da işte bu yazarlardan biri. Edebiyat 
dünyasına 1958’de, yani 60 yıl önce, 
Türkiye’nin nüfusunun yüzde 70’i köylerde 
yaşarken şehirli bir adamın kendini var 
etme çabasını, bir yere ya da şeye tutunma 
isteğini anlattığı “Aylak Adam”la girdi. Oysa 
aylaklık “çalışmanın” erdemini savunan 
bir toplum için topa tutulası bir haldi. Ve 
Atılgan şehirde değil, bir köyde yaşıyordu.

Yusuf Atılgan çok ve sık yazan bir yazar 
da değildi. “Aylak Adam”ını “Anayurt Oteli” 
izledi, bir de hikâye kitabı yayımladı: “Bodur 
Minareden Öteye”. Ölümünden sonra 
ise üç kitapla okura ulaştı, “Canistan”, 
“Eylemci” ve “Ekmek Elden Süt Memeden”. 
Can Yayınları Atılgan’ın bugüne kadar 
yayımlanmamış el yazılarını, yaktığı romanı 
“Eşek Sırtındaki Saksağan”ın ateşten 
kurtulan bölümlerini, notlarını, şiirlerini, 
dergilerde yayımlanan kısa öykülerini ve 
çevirilerini “Siz Rahat Yaşayasınız Diye” 
başlığı altında bir kitapta topladı. Biz de bu 
kitaptan yola çıkarak Atılgan’ın yaşamını 
özetlemeye çabaladık. 

Yusuf Atılgan’ın doğum tarihi nüfus 
kâğıdına göre 25 Ağustos 1921, doğduğu 
yer Manisa’nın Göktaşlı Mahallesi. O daha 
bir yaşındayken Manisa Yunan işgali altına 
girince ailesi şehre 20 kilometre uzaklıktaki 
Hacırahmanlı Köyü’ne yerleşir. Kardeşi 
Turgut işte bu köyde doğar. İlkokulun ilk 
üç yılını köyde, son iki yılı ile ortaokulu 
Manisa’da, liseyi ise Balıkesir’de leyli, yani 

yatılı öğrenci olarak tamamlar. Ailesinin 
ona biçtiği meslek doktorluktur, ama 
o öğretmen olmayı ister. Bu kez adresi 
İstanbul Üniversitesi, edebiyat fakültesidir. 
İlk yıl öğrenim giderleri için para gönderen 
babası, ihtimal kızgınlıktan, sonraki yıllarda 
oğluna destek olmayı reddeder. Atılgan 
çözümü askeri okula başvurmakta bulur, 
o artık edebiyatın üniformalı öğrencisidir. 
Halide Edip Adıvar, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Ali Nihat Tarlan, Reşit Rahmedi Arat, Fahir 
İz… Tedrisatından geçtiği hocaları derin 
izler bırakır Atılgan’da, onların rotasından 
gitmekte kararlıdır, mezun olur olmaz da 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Akşehir’e 
taşınan Maltepe Askeri Lisesi’ne atanır. 

Ancak dönemin yeraltında örgütlenen 
Türkiye Komünist Partisi’nin gençlik 
kolu sayılabilecek İleri Gençlik Birliği 
ile bağlantısı nedeniyle hakkında 
soruşturma açılır ve tutuklanır. Aylar 
sonra salıverildiğinde artık öğretmenlik 
yapamayacağı için köyüne, Hacırahmanlı’ya 
döner. Yalnız ve kırgındır, annesinin 
isteğiyle köylüsü Sabahat ile evlenir, ancak 
bu birlikteliğin yanlışlığı çok geçmeden 
anlaşılır ve boşanırlar. 

AYLAK ADAM’LA GELEN ÖDÜL

Artık sadece edebiyatla ilgilenecektir. 
İki öyküsünü Tercüman gazetesinin 
açtığı yarışmaya gönderir, bir öyküsüyle 
birinciliği, diğeri ile yedinciliği alır, hem de 
800’e yakın öykü arasında. Atılgan için ödül 
değil, hikâyelerinin dereceye girmesidir 
önemli olan, bu yüzden de gidip ödülünü 
almaz. 

Takvimler 1958’i gösterdiğinde Yunus 
Nadi Roman Ödülü’ne başvurur, hem de 
son anda. Halide Edip Adıvar, Sabahaddin 

Yazmaktansa okumayı yeğleyen, bu yüzden de “Çok okuyan, az 
yazan yazar” olarak tanımlanan Yusuf Atılgan ölümünden neredeyse 
30 yıl sonra yeniden okurla buluştu. Atılgan’ın yaktığı romanından 
geriye kalanlar, dergilerde yayımlanan öyküleri, çevirileri, yazıları 
“Siz Rahat Yaşayasınız Diye” adı altında kitaplaştırıldı. 

AYLAK ADAM ROMANINDAN

“Dünyada hepimiz sallantılı, 
korkuluksuz bir köprüde yürür 
gibiyiz. Tutunacak bir şey olmadı 
mı insan yuvarlanır, tramvaydaki 
tutamaklar gibi. Uzanır tutunurlar. 
Kimi zenginliğine tutunur; kimi 
müdürlüğüne; kimi işine; sanatına. 
Çocuklarına tutunanlar da vardır. 
Herkes kendi tutamağının en iyi, en 

yüksek olduğuna inanır, gülünçlüğünü 
fark etmez.

…
Ben, toplumdaki değerlerin 

ikiyüzlülüğünü, sahteliğini, 
gülünçlüğünü göreli beri, gülünç 
olmayan tek tutamağı arıyorum; 
Gerçek sevgiyi! Bir kadın. Birbirimize 
yeteceğimizi, benimle birlik düşünen, 
duyan, seven bir kadın.”

Eyüboğlu, Azra Erhat, 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Behçet 
Necatigil, Vala Nureddin, Cevat Fehmi 
Başkut ve Haldun Taner’den, yani hem 
döneminin hem de bugünün önemli 
edebiyatçılarından oluşan jüriden ikincilik 
ödülünü alır, birincilik ise Fakir Baykurt’un 
“Yılanların Öcü” romanınındır. 

Aylak Adam hayatının sonuna kadar 
kendisine eşlik edecek Serpil Gence 
ile tanışmasına vesile olur. Romanın 
karakterlerinden birini kendisine 
benzeten Gence ile mektuplaşma ile 
başlayan ilişkileri 1973’te ikinci romanı 
“Anayurt Oteli”nin okurla buluşmasının 
ardından evlenirler, bir de oğulları olur: 
Mehmet. Artık sorumlulukları vardır, 
devamlı gelir getirecek bir iş edinmek 
zorundadır. İstanbul’a gelir, Karacan ve 
Can yayınlarında düzeltmenlik yapar. 
Anayurt Oteli Ömer Kavur tarafından 
filme çekildiğinde, yönetmen romanına 
sadık kaldığı ve film ödüllere boğulduğu 
için sevinçlidir, ama hastalık pusuda 
beklemektedir. Ömrü “Canistan” ismini 
verdiği romanını tamamlayamadan tükenir, 
9 Ekim 1989’da kalp krizi geçirir ve ölür.

Peki bizi, yani okurları “Siz Rahat 
Yaşayasınız Diye” kitabında neler bekliyor? 
Sırf Faulkner’in bir kitabına benziyor diye 
yaktığı “Eşek Sırtındaki Saksağan”ların 
belgeleri arasında el yazısıyla bulunan 
giriş bölümü, Murat Belge’den Atılgan’ın 
edebiyatçılığının değerlendirilmesi, 
Enis Batur’la dostluğundan izler, çeşitli 
dergilerde yayımlanan öyküleri ile yazıları, 
oğlunu anlattığı yazısı, kendisiyle yapılan 
röportajlardan izler, çevirilerinden 
örnekler… Siz de Atılgan’ın romanları 
arasında kaybolup gidenlerdenseniz, bu 
kitap da başınızı döndürebilir… 

BERAT GÜNÇIKAN

A



1982’de Filistinli gerillaları daha fazla can kaybına neden olmamak için, Arafat’ın 

aldığı kararla Batı Beyrut’tan Tunus’a taşıyan gemi... Coşku ve hüzün birarada...
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Belleklerden kolay kolay silinmeyecek 
bir görüntü: ABD Başkanı Donald 
Trump imzaladığı bir belgeyi 

kameralara gösteriyor. Yazılanları bir 
bakışta okumak mümkün değil, ama 
imzası öyle büyük ki, anlaşılan Trump 
belge kadar imzasını da dünyanın gözüne 
sokmak istiyor. Büyük şov! Arkasından 
ölümler geliyor, sapanla atılan taşlara 
karşılık gerçek mermilerle. İsrail Trump 
sayesinde 1980’de aldığı ama bir türlü 
uygulamaya geçiremediği Kudüs’ü 
başkent yapma kararını uygulamaya bir 
adım daha atıyor. ABD’nin artık Kudüs’te 
bir büyükelçiliği var ve Filistin bir kez daha 
yalnızlığıyla başbaşa…

Bu yalnızlığın uzun bir tarihi var, 
ama bu tarihe geçmeden önce Doğu 
Kudüs’ün neden ABD başkanının dişini 
kamaştıracak kadar önemli olduğunu 
anlatmakta fayda var. Hoş, Trump’ın 
bu büyük imzayı atarken ülkesinde bir 
türlü kıvamını tutturamadığı iktidarını 
pekiştirmek ve üzerindeki şaibe halelerini 
gidermek gibi de bir nedeni var, ama bu 
Kudüs’ün önemini eksiltmiyor. 

Kudüs’ü bu denli önemli kılan üç 
semavi dinin, Museviliğin, Hıristiyanlığın 
ve Müslümanlığın çıkış yeri olması. 
Müslümanların Mescid-i Aksa’sına, 
Musevilerin Ağlama Duvarı’na, 
Hıristiyanların ise İsa Peygamber’in 
çarmıha gerildiği yer olarak bilinen Kutsal 
Kabir Kilisesi’ne ev sahipliği yapan Kudüs 
işte bu yüzden kezlerce yıkıldı, yeniden 
inşa edildi. 

Tarihi boyunca da Babillerden Perslere, 
Roma İmparatorluğu’ndan Bizans’a 
pek çok iktidar değiştiren kent, Haçlı 

Seferleri’nin de nihai hedefiydi. 1535’te ise 
Osmanlının yönetimi altına girdi. 1917’de, 
İngiliz mandası oluncaya kadar da bu 
sancak altında yer aldı. Büyük yalnızlığının 
hikâyesi de işte bu tarihte başladı. 

BİR GİZLİ ANTLAŞMA: 
SYKES-PİCOT

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 
İngiltere, Rusya ve Fransa arasında 
imzalanan Sykes-Picot Antlaşması 
Filistin’de bugüne uzanan sorunun da 
temelini attı. Üç ülkenin Ortadoğu’yu 
paylaştığı bu gizli antlaşma Filistin’de 
uluslararası bir yönetimin kurulmasını 
öngörüyordu. 1917’de ise Balfour 
Deklarasyonu ile ileride kurulacak İsrail 
devletinin haberi verildi, yeni ülkenin 
sınırları Gazze Şeridi ile Ürdün ve Batı 
Şeria’yı içeriyordu. Filistin’in İngiliz 
mandası altında kaldığı 22 yıl içinde de 
çoğu Nazilerin soykırımından kaçan 
yaklaşık 250 bin Musevi Filistin’e göç 
etti. Cumhuriyet gazetesinde 23 Ocak 
1930’da, Muharrem Feyzi imzasıyla 
yayımlanan bir yazıda bu göçten ve 
sonuçlarından özetle şöyle söz ediliyor: 
“Musevilerin tek mukaddes mahalli 
Ağlama Duvarı’dır. Bu duvar Mescid-i 
Aksa’nın duvarlarından birini teşkil ettiği 
için İslamiyet’in tasarrufundadır. Zaman 
zaman Musevilere bu duvarın dibinde 
gözyaşı dökerek gürültüsüz ve gösterisiz 
dua okuma izni verilmiştir. Ancak geçen 
ekim ayında bu duvar Kudüs’ü ve bütün 
Filistin’i kızıl kana bulamış ve cehennem 
yerine çevirmiştir. Çünkü Museviler bu 
duvarın etrafında barakalar kurarak ve 

ABD Başkanı Trump’ın üç semavi 
din için de önemli olan Doğu 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 
tanıdığını açıklaması, Filistin’in 
yüz yıllık savaş, yıkım, işgal 
ve ölüm yüklü tarihinde yeni 
bir karanlık sayfa daha ekledi. 
Yüzyıldır bağımsız bir ülke 
olabilmenin mücadelesini veren 
Filistin ile Türkiye’nin ilişkisi 
ise hep kırık döküktü. İşte hem 
Filistin hem de Türkiye-Filistin 
ilişkilerinin tarihinin kısa bir özeti.

100 YILLIK 
YALNIZLIK
FİLİSTİN BERAT GÜNÇIKAN

gürültülü ayinler yaparak asırlardır devam 
eden huzur ve sükûneti bozmuşlardır. 
İngiltere Musul meselesinde olduğu gibi 
sıkıştıkça Milletler Meclisi’ne başvurduğu 
gibi şimdi de düştüğü zorlu durumdan 
kurtulmak için yine bu uluslararası siyasi 
kuruma başvurmuştur. 

Meclis Lahey Konferansı’nın son 
günlerinde toplanmış ve İngiltere Dış 
İşleri Bakanı tarafından teklif edilen 
birkaç meseleyi hallederek dağılmıştır. 
Bunlardan biri Ağlama Duvarı üzerinde 
Müslümanların ve Musevilerin iddialarını 
ve hukukunu tespit etmek üzere bir 
komisyon kurulmasıdır. Böylelikle İngiltere 
yine işin içinden sıyrılmıştır, ama bununla 
Filistin meselesi çözülmüş değildir. Bu 
mesele daha çok şiddetli sarsıntılar ve 
ihtimal derin devrimler doğuracaktır.” 

Muharrem Feyzi’nin sözünü ettiği 
cehennem yerinde 130 Musevi ile 116 
Arap’ın kanı vardı. Zaman Feyzi’nin 
öngörülerini doğruladı. Filistin binlerce 
Müslüman ile Musevi’nin ölümüne 
tanıklık etti. 14 Mayıs 1948’de İsrail’in 
bağımsızlığını ilan etmesini Filistin halkı 
“Felaket Günü” olarak tanımlarken,  Irak, 
Ürdün, Lübnan, Mısır ve Suriye İsrail’i işgal 
etti. 1967’de “Altı Gün Savaşları” nda İsrail 
intikamını alacak, Mısır, Ürdün ve Suriye’ye 
saldıracaktı. Golan tepeleri, Doğu Kudüs 
ile Batı Şeria artık İsraillilerin elindeydi. 

TÜRKİYE SOLU FİLİSTİN’DE

1969’da, Arap ülkelerinin beş yıl önce 
Filistin’in radikal unsurlarını kontrol 
amacıyla kurduğu Filistin Kurtuluş Örgütü 
kuruluş amacının çoktan dışına çıkmış, 
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Yaser Arafat’ın liderliğindeki El Fetih 
örgütü FKÖ’nün yönetimine geçmişti. 
1968’in özgürlük rüzgârı daha çok ABD’nin 
Vietnam’a açtığı savaşın bitirilmesi 
isteğiyle esse de özellikle solcu gruplar 
Filistin’i de mücadele alanına sokmuştu. 
Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın pek 
çok ülkesinin solcuları için Filistin mağdur 
bir halk, Arafat ise İsrail’e karşı halkının 
özgürlüğünü ve haklarını savunan saygı 
duyulası bir liderdi. Bu yüzden hem 
FKÖ’nün saflarında yer almak hem de 
silah kullanmayı öğrenmek ve cephe 
becerilerini geliştirmek için yollarını 
Filistin’e düşürmeye başladılar. 

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf 
Aslan, Faik Bulut, 

Mustafa Çelik, Cihan Alptekin, Yusuf 
Küpeli, Kerim Öztürk, Bora Gözen, Ali 
Kiraz… Türkiye’den Filistin’e giden, bazıları 
İsrail kurşunlarıyla yaşamını kaybeden 
dönemin solcuları hem milliyetçi hem 
İslamcı çevrelerce onaylanmamış, 
“anarşist” olmakla suçlanmıştı. Mustafa 
Yalçıner Türkiyeli gençlerin Filistin 
günlerini şöyle anlatıyordu: “… Filistin 
yönetiminin Türkiyelilere yaklaşımı son 
derece sıcak ve ilerleticiydi. El Fetih’in 
‘beyni’ olarak bilinen, sonradan İsrail’in 
suikastla öldürdüğü Ebu Cihad’la sık sık 
ve uzun uzun gerek Filistin, gerek Türkiye 
ve dünya devriminin sorunları üzerine fikir 

alışverişinde bulunuldu. 
İki kez de Yaser Arafat’la 
biraraya gelip tartışılmıştı.”

FİLİSTİN DEVLETİ 
KURULUYOR

Filistinli gruplardan 
“Kara Eylül”ün, 1972’de 
Münih’te yapılan 
olimpiyatlarda 11 İsrailli 
sporcuyu öldürmesi 
1970’li yıllarda Filistin’in 
adını bir kez daha 
dünyaya duyurdu. 
1973’te Mısır ve 
Suriye’nin İsrail’e 

saldırdığı, ama yenik düştüğü Yom Kippur 
savaşı, onu izleyen Mısır ve İsrail arasında 
imzalanan Camp David Antlaşması, iki yıl 
sonra Mısır devlet başkanı Enver Sedat’ın 
milliyetçi bir Mısır askeri tarafından 
öldürülmesi İsrail, Filistin ve diğer Arap 
ülkeleri arasındaki ilişkilerin nasıl bıçak 
sırtında yürüdüğünü gösteriyordu.  

Ortadoğu’da şiddetin susmayacağına 
işaret eden bir katliam da 16 Eylül 
1982’de yaşandı. İsrail yanlısı Hıristiyan 
Falanjistler Sabra ve Şatilla kamplarını 
basarak 2.750 Filistinliyi öldürdü, on 
binlerce Filistinli de göç yollarına düştü. 
İsrail’in hedefinde FKÖ lideri Yaser Arafat 
vardı, 1980’li ve 90’lı yıllar boyunca FKÖ 
kamplarına saldırılar düzenlendi. 1987’de 
yaşanan ilk intifadada sivil itaatsizlik 
gösteren Filistinlilerin üzerine gerçek 
mermilerle ateş açıldı, bir yıl sonra da 
Arafat, Tunus’taki karargâhından dünyaya 
“Filistin Devleti”nin kurulduğunu bildirdi. 
Bu arada Müslüman Kardeşler adı 
altındaki örgüt de bir kolu olarak Gazze’de 
Hamas’ı kurdu. 

1990’lı yıllar barıştan en çok söz edilen 
yıllar oldu. 1993’te Oslo’da Filistin ile İsrail 
birbirlerini tanıma konusunda anlaşırken 
bir yıl sonra Ürdün ile İsrail arasında 
barış kararı alındı. Ancak barış istemenin 
bedeli yine ağırdı,1975’te Mısır Devlet 
Başkanı Sedat’ı Camp David Antlaşmasını 

Filistin Kurtuluş Ordusu’nun gerillaları sınır ötesine geçerken... Yaser Arafat

Deniz Gezmiş’in Filistin’de kullandığı kimlik kartı.
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imzaladığı için katleden anlayış bu kez 
İsrail Başbakanı İzak Rabin’e uzandı. 
Rabin, aşırı sağcı İsrailli bir öğrenci 
tarafından öldürüldü. Ancak bu barış 
görüşmelerini kesmeye yetmedi, taraflar 
2000’de ABD Başkanı Bill Clinton’ın 
şemsiyesi altında bir araya geldi, ancak 
anlaşma sağlanamadı. 

2000’li yıllarda dünyada sağ yükselişe 
geçince Filistin de bundan payına düşeni 
aldı. Aşırı sağcı Ariel Şaron’un Mescid-i 
Aksa’ya gitmesi, ikinci intifadanın 
fitilini ateşledi. Bu kalkışmanın en etkili 
fotoğraflarından biri ise dünyaca tanınan 
entelektüellerden Edward Said’in Lübnan 
sınırından İsrail’e taş atması oldu. Bir 
yıl sonra Şaron’un başbakan olması 
çatışmaların artarak süreceğinin habercisi 
gibiydi. Öyle de oldu. Filistin’de ağırlığı ele 
geçiren Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırıları 
da bu dönemde arttı. İsrail de bu saldırıları 
gerekçe göstererek “Savunma duvarını” 
inşa etmeye başladı. 

İki taraf da artık birbirine yöneticilerinin 
ölümleriyle sonuçlanacak saldırılar 
düzenliyor, kimin haklı kimin haksız olduğu 
kafaları karıştırıyordu. Dünya Hamas’ı 
Müslüman Kardeşler kökenli olduğu 
ve şeriatla yönetimi savunduğu için 
eleştiriyor, barışı zorlaştırmakla suçluyor, 

ağır yaptırımlar uyguluyordu. Filistin artık 
solun mücadele alanı olmaktan çıkmış, 
sağın etkilenme alanına girmişti. 2004’te 
Yaser Arafat’ın ölümü bu süreci daha da 
hızlandırdı. İki yıl sonra da Hamas ile El 
Fetih arasındaki çatışmalar başladı. 

FİLİSTİN UNESCO’DA

İki taraf arasındaki çatışmalar Filistin 
Ulusal Birlik Hükümeti’nin kurulması ile 
biraz dinse de tümüyle sona ermedi. Bu 
arada ABD Hamas’a Gazze’deki ticaret 
yollarının güvenliğini sağlaması koşuluyla 
60 milyon dolar yardımda bulundu. 
Hamas’ın içinde yer almadığı bir sonraki 
hükümet döneminde ise Batı ülkeleri 
Filistin’e yönelik ambargoyu tümüyle 
kaldırdı. Artık yine barıştan söz edilebilirdi. 
Ancak öyle olmadı, İsrail’in Gazze’ye 
saldırıları sürdü. Dünyanın gözü bir kez 
daha saldırı bombardımanı altında yaşam 
mücadelesi veren Filistin halkına çevrildi, 
yardımlar için yola çıkıldı. Türkiye’nin 
yardım taşıyan Mavi Marmara gemisinin 
saldırıya uğraması, on kişinin öldürülmesi 
kamuoyunun öfkesini İsrail’e çevirse de bu 
saldırıları durdurmaya yetmedi. 

Bu zaman diliminde Filistin dünya 
siyasetinin önünde de bir devlet olduğunu 

kanıtladı ve UNESCO’nun üyeliğine alındı. 
Bu karar ABD’nin sözünü ettiği 60 milyon 
dolarlık yardımı kesmesine yol açtı. 
Anlaşılan ABD’de Trump’un ayak sesleri 
duyulmaya başlamıştı. UNESCO’nun 
üstüne Filistin’in Birleşmiş Milletler’den 
üye olmayan gözlemci ülke statüsünü 
alması ABD’yi daha da öfkelendirdi. 2014’e 
gelindiğinde İsrail Gazze’ye saldırılarını 
daha da arttırdı. Filistin’in başvurusunu 
değerlendiren Uluslararası Ceza 
Mahkemesi İsrail’i suçlu bulsa da saldırılar 
devam etti.

Tarihler 2017’yi gösterdiğinde 
Filistin sorunu bir kez daha Mescid-i 
Aksa’da düğümlendi. İsrailli askerler 
üç Filistinliyi kendilerine saldırdıkları 
gerekçesiyle öldürürken, caminin girişine 
de dedektörler yerleştirdi. Buna kızan 
Filistinliler sokaklarda namaz kılmaya 
başladı. Aynı yılın sonunda da Trump’un 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul 
ettikleri açıklaması geldi. Filistinlilerin 
protestosuna ateşle karşılık verildi, 60’ın 
üzerinde insan yaşamını kaybetti. 14 
Mayıs’ta da ABD Kudüs’te başkonsolosluk 
binasını açtı. 

Anlaşılan daha uzun bir süre Filistin’e 
barış gelmeyecek, Filistinliler şiddet, açlık 
ve yalnızlıkla boğuşacaktı…

2014’te İsrail’in saldırıları 
sonucu bacaklarını kaybeden 
Fadi Abu Salah yine de direnişini 
sürdürdü. Ta ki İsrail askerleri 
yeniden üzerine ateş açana ve 
hayatını kaybedene kadar...

A
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İ
slam aleminin “on iki ayın sultanı” olarak 
adlandırdığı bir Ramazan’ı daha geride 
bırakıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 
Ataşehir Belediyesi şatafata, abartıya, 

lükse kaçmadan, gücünün yettiği oranda iftar 
sofralarını kurdu. Bazen bitiştirilen beyaz 
masalar bir sokağı kapladı. Bazen 10 kişilik 
Hızır sofraları, evlerine yetişemiyenler için 
hazırlandı. Gürültü, patırtı olmadan huzur 
içinde, o saatin gelmesi beklendi. İftar paketleri 
tek tek dağıtıldı. Bir çocuğun gülen gözlerinde 
hayat buldu; henüz ne olduğunu bilemeyecek 
yaşlarda olanların kucağındaki iftar paketinin 
mutluluğunu annesinin gözlerinde bulduk. 
Sonuçta, bir arada olduk; sohbet ettik. O saat 
geldiğinde yine ellerimizi açtık. Bazılarımız 
huzur ve barış diledi; bazılarımız kendi 
çocuklarıyla birlikte gençlerimiz için dua 
etti. Bazılarımız zorluklardan kurtulmak için 
Yaradan’a sığındı. Bazılarımız bugününe 
şükretti, bazılarımız şimdi sahip olduğu 
hayatından daha iyi bir hayat için ellerini açtı. 
Biz Ataşehir’de huzurlu bir Ramazan geçirdik. 
Paylaşmanın ve hizmet etmenin güzelliğini 
yaşadık. Bir arada olmak güzeldi.

YİNE BİR ARADAYDIK
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Ramazan hem 
biraradalığın 

hem de biraz da olsa 
tokun açın halinden 
anlaması zamanıdır. 

Çocuklar içinse 
büyüdüklerinde 

anımsayacakları 
renkli anlardır.



AYBALA ÇAKIR *
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Kızıl gezegen Mars son günlerde 
bilim dünyasında ve teknoloji 
alanında adından sıkça söz 

ettiriyor. Özelikle Elon Musk’ın, 
insanoğlunu Mars’a taşıma isteği, 
Falcon Heavy ile amacına bir adım 
daha yaklaşmış ve bizleri oldukça 
heyecanlandırmıştı. NASA da bu 
girişime kayıtsız kalmadı ve iki 
yıldır üzerinde çalıştığı projesi olan 
InSight’ı, insansız uzay aracı projesini 
gerçekleştirdi.

Uzay aracı 5 Mayıs’ta yerel saatimiz  
07.05’i gösterirken kalkışa geçti. 
InSight, tüm koşulların planlandığı 
gibi ilerlemesi halinde 26 Kasım’da 
Kızıl Gezegen’in ekvatorunun hemen 
kuzeyinde yer alan güzel ve düz bir 
ovaya konacak. Yerleşik araç, bir dizi 
kontrol yaptıktan sonra, gezegen 
keşfinin tarihinde hiç girişilmemiş olan 
bir göreve başlayacak. 

Aslen 2016’nın Mart ayında 
planlanan fırlatma, InSight’ın 
sismometresindeki bazı problemler 
nedeniyle ertelenmek zorunda 
kalmıştı. InSight, şimdiye kadar batı 
kıyısından fırlatılan ilk gezegenlerarası 
proje olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, 
Curiosity uzay aracı 2011 yılının 
Kasım ayında uzayın derinliklerindeki 
yolculuğuna başladığından beri, 
NASA’nın Mars yüzeyine iniş yapacak 
olan ilk aracı. 

Rokette, evrak çantası büyüklüğünde 
iki uydu da bulunuyor. Bu uydular, 
şimdiye kadarki ilk gezegenler arası 
“cubesat” uyduları olacak. Araştırma 
aracı ayrıca, Mars’a gönderilmek üzere 
2.4 milyon uzay hayranının ismini 
kayıt eden bir çip taşıyor. Bunların 
arasında, “Uzay Yolu” dizisinin Kaptan 
Kirk’ü William Shatner da yer alıyor.

NASA’nın uzay
aracı InSight
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GÜNEŞ VE ROBOTUN DESTEĞİ

Dünyada yaşamın tehlikeye girmesi 
halinde en iyi şansımız olarak görülen 
Mars, elimizdeki teknolojiler sayesinde 
detaylı olarak inceleniyor. Ancak 
bu araştırmalar dış yüzey ile sınırlı 
kalıyor. İşte NASA bunu yeni uzay 
aracı ile değiştirmek istiyor. Bugün 
başarıyla ateşlenen ULA Atlas V Roket 
ile Vandenberg Hava Üssü’nden yola 
çıkan InSight, gezegenin içini de 
araştıracak özel donanımlar taşıyor.

Kurumun bu konuda ürettiği ve 
yolladığı ilk uzay aracı olan InSight’ın, 

Mars yüzeyine indikten sonra kullanacağı 
temel teknoloji, Fransa Uzay Ajansı’nın 
hazırladığı içyapı için “Sismik Denetleyici” 
adında bir sismometre. Enerjisini 
güneşten alan bu teknoloji, Mars yüzeyine 
ulaşır ulaşmaz, uzay aracının üstündeki 
2.5 metre uzunluğundaki robot kolunu 
kullanarak Mars zemininden 4.9 metre 
derinliğe inecek ve SEIS adı verilen 
ultra hassas bir sonda yerleştirecek. 
“Ultra hassas” kelimesi abartı değil, 
görev ekibinin söylediklerine göre SEIS, 
bir hidrojen atomundan daha küçük 
olan titreşimleri bile tespit edebilecek. 
Bu nedenle aracın havasız bir odada 

durması gerekiyor. Bu sayede aracın 
gözlemleri, çevredeki gürültülerden 
etkilenmeyecek. Robot, rüzgâra ve 
neme sebep olan sıcaklık değişimlerini 
engellemek amacıyla SEIS’in üzerine 
bir siper yerleştirecek. Bu durum, 
görevde gerçekleştirilecek bir başka 
ilk olma özelliğini taşıyor. Diğer Mars 
robotları genelde bilimsel gereçlerini 
kendilerine yakın tutmuşlardı ve hiçbiri, 
kollarını bu şekilde kullanarak bir alet 
yerleştirmemişti. Zeminin altına yönelik ısı 
kaydı gerçekleştirecek Isı Akışı ve Fiziksel 
Özellikler Paketi (HP3) araç ısı sondası ile 
çalışacak.

VERİLERİN TAHLİLİ

InSight’ın konumu hassas şekilde 
takip edilecek ve bu çalışmayla birlikte 
Mars’ın dönme eksenindeki küçük 
sallantılar tespit edilip, gezegenin 
çekirdeği ve boyutu hakkında kilit bilgiler 
ortaya çıkacak. Verilerin tahlil edilmesi; 
gezegenin kabuk kalınlığı ve manto 
bölgesinin yapısı ile ilgili dinamikler de 
dâhil olmak üzere, Mars’ın iç yapısına ışık 
tutulmasını sağlayacak.

InSight, bir yıl boyunca çalışacak şekilde 
tasarlanmış, ancak uzmanlar daha 
uzun süre göreve devam edebilmesine 

de ihtimal veriyor. Ortalama bir yıllık 
süreç içerisinde aracın 100’den fazla 
deprem tespit etmesi bekleniyor. NASA 
yetkililerine göre Birleşik Devletler’in 
görevdeki yatırımı şimdiden 814 milyon 
dolar oldu ve bunun yaklaşık 163 milyon 
doları fırlatma hizmetlerine gidiyor. 
Fransa ve Almanya, çoğunlukla SEIS 
ve HP3’ün geliştirilmesi için 180 milyon 
dolarlık ilave bir katkı yapmış. Fransa 
uzay kurumu CNES, görev için SEIS’i 
temin etmiş, Almanya uzay kurumu DLR 
ise HP3’ü geliştirmiş. JPL’den InSight’ın 
baş araştırmacısı Bruce Banerdt “Kendi 
gezegenimize bakarak bu bilgileri elde 

edemiyoruz. Çünkü dünyanın iç kısmı 
aktif ve dinamik olduğundan, uzun süre 
önce gerçekleşen olayların izleri silinmiş 
durumda. Uydumuz olan ay ise, bu bilgileri 
muhafaza ediyor ancak, dünyadan çok 
daha küçük olduğu için, gerçekleşen 
süreçler çok farklı” açıklamasını yapıyor.

Gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve 
evrimleştiğini daha iyi anlamamıza 
yardımcı olacak bu girişim, yaşamın 
keşfine dair pek çok temel bilgileri 
edinmemizde öncü olacak gibi duruyor.

*Pamukkale Üniversitesi Mekatronik 
Mühendisliği, 4. sınıf öğrencisi

Bilim insanları, sermaye sahipleri ve 
gelişmiş ülkelerin kurumları dünyanın 

sonu geldiğinde insanoğlunun 
yaşayabileceği alan olarak Mars’ı seçti. 

NASA’nın uzay aracı InSight de şimdi 
Mars yolunda. InSight Mars’ın sadece 

yüzeyini değil, içini de araştıracak.

A
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Dört yıldır beklenen an sonunda 
geldi çattı. Rio’nun efsanevi 
Maracana Stadı’nda 2014 

Temmuz’unda ara verilen serüven, bu 
kez Rusya’nın başkenti Moskova’nın 
Luzhnki Stadı’nda çalacak başlama 
düdüğüyle devam edecek. 21. FIFA 
Dünya Kupası, 14 Haziran’daki Rusya-
Suudi Arabistan mücadelesiyle futbol 
severlerle buluşacak. Yaklaşık iki 
yıl süren kıtasal eleme mücadelesi 
sonrası kupada mücadele etmeye 
hak kazanan Avrupa’dan 13, Güney 
Amerika’dan 5, Asya ve Okyanusya’dan 
5, Afrika’dan 5, Kuzey Amerika’dan 3 
ve son şampiyon Almanya olmak üzere 
toplam 32 ülke 4’erli 8 grup halinde 
eşleşti. Her gruptan çıkacak iki takım 
çapraz eşleşme usulüyle son 16 turda 
karşılaşacak. Galip gelen 8 ülke çeyrek 
finalde eşleşecek. Kazanan 4 takım yarı 
finale çıkacak. Yarı finalde oynanacak iki 
maçın mağlupları üçüncülük, galipleri 
ise 15 Temmuz’da dünyanın futboldaki 
en büyüğü olmak için karşı karşıya 
gelecek. Biz de bu büyük heyecan 
öncesi takımları, stadyumları ve kupa ile 
ilgili detayları sizinle paylaşmak istedik.

DÜNYANIN
GÖZÜ
RUSYA’DA

MAVİ GÜN

Futbol severlerin özlemle beklediği Dünya 
Kupası geldi çattı. Dört yıl önce Brezilya’da 
ara verilen macera, 14 Haziran’da Moskova’da 
yeniden başlayacak. Dünyanın kalbi bir 
süreliğine de olsa ekonomik, siyasi gerilimleri 
göz ardı edip Luzhnki Stadı’nda atacak.
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RUSYA

Teknik Direktör: 
Stanislav Cherchesov
Turnuvanın ev sahibi Rusya, 
oldukça modern statlarıyla gövde 
gösterisi yapmaya hazırlanırken, 
sportif başarısıyla da ses getirmek 
istiyor. Ancak SSCB dönemindeki 
futbol yeteneklerini mumla arayan 
takım görece kolay olan A grubunu 
geçebilecek gibi görünse de ikinci 
turda rakibi olan İspanya veya 
Portekiz karşısında tutunması 
oldukça zor.

SUUDİ ARABİSTAN

Teknik Direktör: Juan Antonio Pizzi 
Dünya siyasetinin tartışmalı aktörü 
Suudi Arabistan, petrol sayesinde 
edindiği finansal güç ile körfezdeki 
güçlü takımlardan biri olmayı 
sürdürüyor. Ancak Suudların futbolcu 
havuzu, dünya arenasında başarılı 
olmak için yeterli değil. Basra ülkesi 
çoğu zaman olduğu gibi bir kez daha 
grubunda averaj takımı olmamak için 
mücadele edecek.

MISIR

Teknik Direktör 
Hector Cuper 
Kuzey Afrika 
temsilcisi 
turnuvanın en 
ilgi çekici 

ekiplerinden 
biri olmaya aday. 

Bunun da tek sebebi 
var: Mo Salah. Bu sene 
Liverpool formasıyla 
gösterdiği performansla 
Messi’yi dahi gölgede 
bırakan nam-ı diğer Mısır 
Kralı Mo Salah dünyanın en 
iyi futbolcuları içinde ilk üçte. 
Mısır’ın Salah’ın yardımı ve 
Kasımpaşa’da forma giyen 
Trezeguet’in formu ile ikinci tura 
çıkıp herkesi şaşırtması olası. Afrika 
ekibinin bir diğer avantajı da tecrübeli 
Arjantinli teknik adam Hector Cuper.

URUGUAY

Teknik Direktör: Oscar Tabarez
Türk futbol severlerin göz 

bebeği olan Galatasaray 
file bekçisi Fernando 

Muslera’nın kalesini 

koruduğu 
Uruguay takımı, Dünya 
Kupası’nda hedefini en az 
çeyrek final olarak belirlemiş 
durumda. Hücum hattında 
dünyanın en iyi golcülerinden 
Barcelonalı Luis Suarez’i 
bulunduran Uruguay hırçın 
forvetin dört yıl önce İtalya 
savunma oyuncusu Chiellini’yi 
kulağından ısırdığı olayı da 
unutturmak istiyor. Tecrübeli 

Oscar Tabarez’in çalıştırdığı 
ve İspanya, İtalya gibi ülkelerde 

top koşturan Godin, Maxi Gomez 
ve Luis Suarez’in hücum partneri 
Edinson Cavani’ye sahip Uruguay 
turnuvanın güçlü ekipleri arasında.

PORTEKİZ

Teknik Direktör: 
Fernando Santos

Turnuvanın 
favorilerinden olan 
Euro 2016 şampiyonu 
Portekiz özellikle 
yetenekli hücum 
oyuncularıyla dikkat 
çekiyor. Her ne kadar 
kadroya bakınca Cristiano 
Ronaldo dikkati çeken isim 
olsa da, 32 yaşına gelen 

süper yıldızın artık daha çok 
yardıma ihtiyacı var. Ona bu 
yardımı sağlayacak isimlerin 
başında ise Manchester 

City’de harika bir sezon geçiren 
Bernardo Silva geliyor. Guedes ve 
Wİlliam Carvalho da turnuva boyunca 
adından sıkça söz ettirecek isimler.

İSPANYA

Teknik Direktör: Julen Lopetegui
2000’li yılların fırtınası 

İspanya son birkaç 
turnuvada duraksamış 
ve alışıldık başarıların 
uzağında kalmıştı. 2014’te 
Hollanda’ya beş golle 
yenilen, Euro 2016’da 
pek varlık gösteremeyen 
boğalar, yaşlanan oyuncu 
jenerasyonunun yerine 
yenisini yetiştiriyor. Bu kez 
İspanya’nın kadrosunda 

Isco, Oyarzabal, Koke 
gibi genç isimler var. 
2010’da ülkesine Dünya 
Kupası’nı kazandıran 
golü atan Barcelona 
efsanesi Iniesta da 
son kez bu kadroya 
eşlik ederek İspanya 
forması giyecek.

FAS

Teknik Direktör: Herve Renard
Turnuvanın zayıf takımları arasında 

gösterilse de kadrosunda Avrupa’nın 
üst düzey liglerinde top koşturan 
çok sayıda futbolcu bulunduran 
Fas, B grubunda bir sürpriz peşinde 
olacak. Fransa’nın orta halli teknik 
adamlarından Herve Renard 
yönetiminde Rusya bileti alan takımda 
bizim ligimizde de top koşturan 
Belhanda, Dirar gibi isimler de yer alıyor. 
Ancak Fas’ın en dikkat çeken oyuncusu, 
Axax’taki yetenekleriyle dikkat çeken 
Hakim Ziyech.

İRAN

Teknik Direktör: Carlos Queiroz
Asya futbolunun güçlü temsilcisi İran 
bir kez daha dünyanın en büyük futbol 
arenasında. Önceki turnuvalarda 
grup aşamasını geçemeyen İran’ın 
hedefi bu kez ikinci tur, ancak işleri 
hiç kolay olmayacak. Dört yıl önce 
ülkeyi Brezilya’ya götüren Portekizli 
teknik adam Carlos Queiroz ile kupaya 
katılacak olan İran kadrosu ağırlıklı 
olarak İran liginde top koşturan 
oyunculardan oluşuyor.

B 
G

R
U

BU Cristiano 
Ronaldo

Mo Salah

A 
G

R
U

BU



İZLANDA

Teknik Direktör: Heimir Hallgrímsson
Türkiye’nin de bulunduğu grupta 
mücadele eden ve Rusya vizesi alan 
İzlanda son dönemde Avrupa’nın 
en popüler futbol ülkesi. Oldukça 
küçük nüfusuna karşın programlı 
altyapı çalışması sayesinde iyi bir 
futbolcu kuşağı yakalayan ve bu 
futbolcuları sistemli bir futbol 
düşüncesi etrafında toplayan 
İzlanda, şimdiden gönüllerin 
şampiyonu unvanını almış 
durumda. Ülkenin iklimine 
ters orantılı olarak son 
derece ateşli bir taraftar 
kitlesine de sahip olan 
İzlanda, ilk kez katıldığı 
Dünya Kupası’nda 
güzel bir hikâyeye 
imza atacak gibi 
görünüyor.

HIRVATİSTAN

Teknik Direktör: 
Zlatko Dalić
Elemelerde İzlanda ile 
aynı grupta yer alan 
Hırvatistan, rakibiyle 
bir kez daha büyük bir 

mücadeleye girecek. Bu kez hedef ikinci 
tur. Modric, Rakitic ve Mandzukic gibi 
Avrupa çapında isim sahibi futbolculara 
sahip olan Hırvatlar, Rusya’da ezeli 
düşmanları Sırbistan’dan da daha iyi 
bir derece yapmak amacında. Son 
büyük turnuvasını yaşayan Hırvatların 
başarılı futbol kuşağı, yerini gençlere 

bırakmadan önce, Rusya’da son kez 
sahne alacak.

NİJERYA

Teknik Direktör: Gernot Rohr
Doksanlı yıllarda Afrika’nın 

en önemli futbol ülkesi olan 
Nijerya, son yıllarda Senegal’in 

gerisinde kalırken, 
büyük turnuvalardaki 
başarısızlıklar da ülke 
futbolunun dibe vurmasına 

sebep oldu. Bu kez oldukça 
genç bir oyuncu kadrosuyla 
Rusya yolunu tutan Süper 
Kartalların gruptaki ikincilik 
mücadelesinde yer alıp 
alamayacağı merak konusu. 
İlginç bir şekilde bir kez daha 
grup aşamasında Arjantin 

ile eşleşen Nijerya, Iwobi, 
Iheanacho ve Ndidi gibi 
gençlerine güveniyor.
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FRANSA

Teknik Direktör: Didier Deschamps
Avrupa çapında birçok büyük yıldızın 
formasını giydiği Fransa, Rusya’ya 
şampiyonluk iddiasıyla geliyor. 1998’de 
Paris’te büyük kupayı kaptan olarak 
havaya kaldıran Didier Deschamps 
yönetiminde kupaya hazırlanan 
Horozlar, 15 Temmuz’da Moskova’daki 
finalde olmak için büyük bir iddiaya 
sahip. Pogba, Griezmann, Mbappe, 
Lemar, Dembele gibi yıldızlara sahip 
olan  ekibin oynayacağı futbol merakla 
bekleniyor.

AVUSTRALYA

Teknik Direktör: 
Bert van Marwijk
Dünya Kupası 
elemelerine Asya 
Kıtası’ndan katılan Kangurular, 
Okyanusya’ya göre daha güçlü 
takımlarla oynamanın semeresini 
gelişen futbollarıyla alıyor. Güçlü 
Asya takımları arasında Rusya 
bileti alan Avusturalya, Hollandalı 

teknik adam Bert van Marwijk 
önderliğinde bu başarıyı elde etti. Son 
yıllarda ulusal ligi gelişme gösterse 
de ağırlıklı olarak İngiltere ve orta 
Avrupa’da forma giyen futbolculara 
sahip olan Avusturalya, Rusya’da 
sürpriz peşinde olacak.

PERU

Teknik Direktör: Ricardo Gareca
70’li yıllarda Dünya Kupalarında 
gösterdiği performansla 

hafızalara 

kazınan Peru, uzun aradan sonra bir kez 
daha dünya futbol sahnesine çıkıyor. 
Arjantinli teknik adam Ricardo Gareca 
yönetiminde bu başarıya uzanan 
Peru’nun oldukça mütevazı bir kadrosu 
var. Son yıllarda Güney Amerika’da öne 
çıkan rakibi Şili’nin önünde bu başarıya 
uzanan Peru, her ne kadar geçmişteki 
başarılı günlerinden uzak görünse de 
Rusya’da bir iz bırakmak istiyor.

DANİMARKA

Teknik Direktör: Åge Hareide
Bir süredir düşüşte olan İskandinav 
futbolu, Rusya’ya iki temsilci yollayarak 
bir silkiniş içinde olduğunu gösterdi. 

Son dönemde, geçmişte 
yetiştirdiği yıldız oyuncuları 
çıkarmakta zorlanan 
Danimarka, bu temsilcilerden 

biri. Tottenham forması giyen 
Eriksen dışında, son derece 
mütevazı oyunculardan kurulu 
kadrosuna karşın, oynadığı 
istikrarlı futbolla dikkat çeken 
Danimarka, kupaya ikinci tura 
çıkma umuduyla gidiyor.

ARJANTİN

Teknik Direktör: Jorge Sampaoli
Turnuvanın en iddialı takımları arasında 
yer alan Arjantin, Rusya’da iddialı 
olmasına rağmen büyük sorunlar da 
yaşıyor. Dünyanın en iyi futbolcusu 
olarak gösterilen Lionel Messi’nin kadro 
tercihlerine karıştığı iddiası, turnuva 

öncesinde tangocuları sıkıntıya 
soktu. Yıldız futbolcular Icardi ve 
Dybala ile arasında ciddi sorunlar 
olduğu iddia edilen Messi’nin her iki 

ismi de kadroda istemediği söyleniyor. 
İki futbolcu hazırlık kampına çağrılırken, 
Rusya’ya gidip gitmeyeceklerini ise 
zaman gösterecek.
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ALMANYA

Teknik Direktör: Joachim Löw
Son şampiyon Almanya, turnuvaya 
doğal favori olarak gelse de takımdaki 
sorunlar dikkat çekiyor. Sezon boyu 
sakatlığı sebebiyle kalesinden uzak 
kalan dünyanın en iyi kalecisi Manuel 
Neuer’in Rusya’da forma giyip 
giyemeyeceği merak konusu. 
Öte yandan takım için çok 
önemli olan Türk asıllı 
futbolcuların yaşadığı siyasi 
tartışmalar da takımın 
konsantrasyonunu 
olumsuz etkiledi. 
Bazı çevreler 
futbolcuların 
takımdan 
çıkarılmasını 

istedi. Ancak 
tecrübesi 

      

ve takım kimliğiyle Almanya yine de 
turnuvanın en büyük favorisi.

MEKSİKA

Teknik Direktör: Juan Carlos Osorio
Dünya Kupalarının muntazam 
katılımcısı Meksika, turnuvalarda 
gösterdiği silik performansları 

unutturmak için Rusya’ya gidiyor. 
Kolombiyalı futbol adamı Juan 
Carlos Osorio yönetiminde 
turnuvaya hazırlanan Latin Amerika 
temsilcisi Almanya’nın favori olduğu 

grupta İsveç ve Güney Kore 
ile ikincilik savaşına girecek. 
Gol yollarında Hernandez ve 
Vela’ya güvenen Meksika, 
hücuma yönelik futbol 
anlayışını bu kez başarılı bir 
turnuva ile süslemek istiyor.

İSVEÇ

Teknik Direktör: 
Janne Andersson

İskandinav 
temsilcisi 
turnuvaya 

BREZİLYA

Teknik Direktör: Tite
Ev sahipliğini yaptığı 2014 Dünya 
Kupası’nı Almanya’dan tam 7 gol yediği 
yarı final ile hazin bir şekilde kapatan 
Brezilya, geçmişin kötü anılarını silmek 
için Rusya’da olacak. Sambacıların 
hedefi elbette şampiyonluk, ama 
hedefe ulaşmak için önünde önemli 
bir soru işareti var: Neymar! Dünyanın 
en yetenekli futbolcuları arasında yer 
alan Neymar, Mart ayında sakatlandı 
ve tedavi süreci bitse de Rusya’da 
oynamaya hazır bir şekilde sahada olup 
olamayacağı merak ediliyor.

İSVİÇRE

Teknik Direktör: 
Vladimir Petković
Balkan ve Afrika 
göçmeni ailelerin 
çocuklarının 
forma giydiği 
bir kadrosu 
olan ve 
bu yönüyle 
oldukça ilgi çekici bir profile 
sahip olan İsviçre, grubunda 
sürpriz yapabilecek bir takım 

olarak görünüyor. Embolo ve Shaqiri 
gibi yıldız futbolculara sahip olan Orta 
Avrupa ekibini turnuvaya Bosnalı 
tecrübeli futbol adamı Vladimir 
Petković hazırlıyor. Uzun yıllar 
İsviçre’deki futbol kulüplerinde 
görev yapan kurt hoca takımı en 
azından ikinci tura taşımak istiyor.

KOSTA RİKA

Teknik Direktör: Óscar Ramírez
4 yıl önce Brezilya’da çeyrek finale 
çıkarak büyük sükse yapan ve Hollanda 
tarafından ancak penaltı atışlarında 

durdurulan Kosta Rika, yine 
mütevazı kadrosuyla sürpriz 

yapma peşinde. Bunun 
için de en büyük kozu 
Real Madrid kalecisi 

Keylor Navas. Bernabeu’da 
sezona kötü başlasa da 

giderek artan formuyla 
takımını Şampiyonlar 

Ligi finaline 
taşıyan tecrübeli 

eldiven, 
Rusya’da 
ülkesinin en 
büyük kozu 

olacak.
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SIRBİSTAN

Teknik Direktör: Mladen Krstajić
Yugoslavya’nın dağılmasının ardından 
yıldız futbolcular yetiştirse de 
uluslararası alanda büyük bir krize giren 
Sırbistan futbolu Rusya’da çıkış yapmak 
istiyor. Son olarak Güney Afrika’da 2010 
Dünya Kupası’nda yer alan Sırplar, 
grupta Almanya’yı yenmelerine karşın 
Avusturalya’ya yenilerek elenmiş ve 
adeta şok yaşamıştı. Kadrosunda 
Milinkovic-Savic gibi yaz döneminde 
transferin yıldızı olacak bir ismi 
barındıran Balkan ekip hedefini çeyrek 
final olarak belirledi.

hazırlanırken sırf ülke medyası değil 
neredeyse tüm futbol dünyası, efsane 
futbolcu Zlatan İbrahimovic’in kadroya 
alınıp alınmayacağını merak ediyordu. 
Ancak uzun süre önce emeklilik 
kararını açıkladıktan sonra Rusya’da 
takıma dönmek istediğini açık eden 
İbrahimovic’in talebi karşılık bulmadı 
ve teknik direktör Janne Andersson 
kupaya katılma hakkı kazanan 
kadroyu bozmama kararı aldı. Ne var 
ki İbrahimovic olmadan İsveç oldukça 
sıradan bir takım görüntüsü veriyor.

GÜNEY KORE

Teknik Direktör: Shin Tae-yong
2002 Dünya Kupası’nda Hollandalı 
teknik adam Guus Hiddink yönetiminde 
elde ettiği yarı final başarısıyla dünya 
futbolunun gündemine gelen Uzak Doğu 
temsilcisi, sonrasında benzer bir başarı 
elde edemese de istikrarlı gelişimini 
sürdürerek dünya kupalarının daimi 
takımları arasında yer aldı. 2010’da da 
ikinci tura çıkmayı başaran Güney Kore 
bu kez oldukça güçlü bir grupta yer 
alıyor ve gruptan çıkma şansı az olarak 
görülüyor.

Manuel 
Neuer

Keylor Navas

Neymar



BELÇİKA

Teknik Direktör: Roberto 
Martínez
Kupada ne yapacağı en 
çok merak edilen takım 
Belçika. Pek çoklarına 
göre şampiyonluk şansı 
çok yüksek olan Kırmızı 
Şeytanların üst düzey 
yetenek seviyesi olan oyuncu 
kadrosu için artık her şey hazır. 
Her turnuvada tecrübesi artan 
ve futbolunu olgunlaştıran 
Hazard, Lukaku, De Brunye gibi 
isimlerin başını çektiği oyuncu 
grubu, gözünü 15 
Temmuz’daki 
finale dikmiş 
durumda. 
Oldukça kolay 
bir grupta yer alan Şeytanlar 
için asıl mücadele ikinci turdan sonra 
başlayacak.

PANAMA

Teknik Direktör: Hernán Darío Gómez
Kuzey Amerika elemelerinde büyük 
sürprize imza atarak ABD’nin önünde 
Rusya vizesi alan Panama, turnuvada 
pek fazla iddiası olmayan takımlardan. 

Büyük ölçüde Kuzey ve 
Güney Amerika kıtasındaki 
kulüplerde top koşturan 

futbolculardan kurulu 
olan Panama kadrosunda 
dikkat çeken bir futbolcu 

bulunmuyor. Elemelerde renkli 
bir futbol oynayan Panama 
Rusya’da da güzel futbol 
sergilemeye çalışacak.

TUNUS

Teknik Direktör: 
Nabil Maâloul

Afrika’da büyük sürpriz 
yaparak dünya 

kupası hakkı 
kazanan Tunus 

da tıpkı 
Panama gibi 

turnuvaya 

renk katmak 
ve prestij için 
Rusya’ya geliyor. 
Son olarak 2006’da 
Dünya Kupası heyecanı 
yaşayan Tunus daha önce 
hiç grup aşamasını geçmeyi 
başaramamıştı. 1998’de 

karşılaştıkları İngiltere ile bir kez daha 
eşleşen Kuzey Afrika ekibinin en büyük 
kozu, Fransa’da forma giyen Wahbi 
Khazri.

İNGİLTERE

Teknik Direktör: Gareth Southgate
Futbolun mucitleri bir kez daha üç 
aslanlı armayı gururlandırmak için 
sahada olacak. 1966’dan beri Dünya 
Kupası’nı kazanamayan ve hayal 
kırıklıkları artık Birleşik Krallığın bir 
folkloru haline gelen İngiliz Milli Futbol 
Takımı, kadrosunda dünyanın en iyi 
golcülerinden biri olan Harry Kane’i 
bulunduruyor. Ancak kadronun geri 
kalanı için soru işaretleri söz konusu. 
Yine de ada basını daha şimdiden 

şampiyonluk ihtimallerini 
konuşmaya başladı. Takımın 
sahadaki durumu kadar 
konuşulan bir başka konu 

ise İngiliz holiganların 
Rusya’da 

çıkaracağı 
olası 
sorunlar.

POLONYA

Teknik Direktör: Adam Nawałka
Son yıllarda hemen her büyük turnuvada 
boy göstermeyi başaran Polonya 
başarısı gösterme konusunda ise sınıfta 
kalmıştı. Tarihsel açıdan sorunlu olduğu 
Rusya’da başarı arayacak olan Polonya, 

Robert Lewandowski gibi bir golcüye 
sahip. Bu sezon Avrupa’da en 
çok gol kaydeden isimlerden olan 
golcü futbolcu Polonya’yı ikinci 

tura taşımak istiyor. İlk iki mücadelesini 
Senegal ve Kolombiya ile yapacak 
Polonya oldukça dengeli ve sürprize 
açık bir grupta yer alıyor.
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SENEGAL
 
Teknik Direktör: Aliou Cisse
Afrika futbolunun son yıllardaki en 
başarılı futbol ülkesi olan Senegal 
Rusya’ya büyük umutlarla geliyor. 
Kıtanın insani gelişmişlik açısından da 
en hızlı büyüyen ülkesi olan Senegal 
bu başarısını futbol altyapısına da 
yansıtarak pek çok başarılı genç 
futbolcu çıkarmayı başardı. Net bir 
favorinin olmadığı grubu lider bitirme 
şansı oldukça yüksek olan Senegal, 
Mane, Keita Balde ve Diouf gibi 
oyuncularıyla şans arayacak.

KOLOMBİYA

Teknik Direktör: José Pekerman
Kupanın sürpriz adayı bir 
başka ekip olan Kolombiya, 
4 yıl önce Brezilya’da 
bıraktığı izi sürdürmek 
için sahada olacak. 
Oldukça çetin geçen 
eleme grubunda 
başarılı olarak final 
bileti alan Kolombiya, 

Avrupa’nın üst düzey liglerinde forma 
giyen futbolcularına güveniyor. Özellikle 
Bayern’de eski günlerine dönen James 
ve gol Makinesi Radamel Falcao, 
Kolombiya’nın başarı umutlarının 
anahtarı konumunda. Genç bir kadrosu 
olan Kolombiya’nın turnuvadaki tek 
eksiği ise tecrübe.

JAPONYA

Teknik Direktör: Akira Nishino
Japonya son yıllarda eski güçlü 
görüntüsünden uzak olsa da diğer üç 
rakibinin arasında sürpriz kovalayacak. 

Rakipleri Japonları averaj takımı 
olarak görse de Uzak Doğu 

temsilcisi en azından oynayacağı 
üç 90 dakikada da kolay 
teslim olmayarak ülkesine 
gururla dönmeyi amaçlıyor. 

Osaka ve Haraguchi 
gibi Almanya’da 

top koşturan iki 
golcüye sahip 
olsa da Japonların 
işi hiç kolay 
görünmüyor.

Radamel 
Falcao

Harry 
Kane

Robert 
Lewandowski

De 
Brunye



14 HAZİRAN
18.00: Rusya-Suudi Arabistan

15 HAZİRAN
15.00: Mısır-Uruguay
18.00: Fas-İran
21.00: Portekiz-İspanya

16 HAZİRAN
13.00: Fransa-Avustralya
16.00: Arjantin-İzlanda
19.00: Peru-Danimarka
22.00: Hırvatistan-Nijerya

17 HAZİRAN
15.00: Kosta Rika-Sırbistan
18.00: Almanya-Meksika
21.00: Brezilya-İsviçre

18 HAZİRAN
15.00: İsveç-Güney Kore
18.00: Belçika-Panama
21.00: Tunus-İngiltere

19 HAZİRAN
15.00: Kolombiya - Japonya
18.00: Polonya-Senegal
21.00: Rusya-Mısır

20 HAZİRAN
15.00: Portekiz-Fas
18.00: Uruguay-Suudi Arabistan
21.00: İran-İspanya

21 HAZİRAN
15.00: Danimarka-Avustralya
18.00: Fransa-Peru
21.00: Arjantin-Hırvatistan

22 HAZİRAN
15.00: Brezilya-Kosta Rika
18.00: Nijerya-İzlanda
21.00: Sırbistan-İsviçre

23 HAZİRAN
15.00: Belçika-Tunus
18.00: Güney Kore - Meksika
21.00: Almanya - İsveç

24 HAZİRAN
15.00: İngiltere-Panama
18.00: Japonya-Senegal
21.00: Polonya-Kolombiya

25 HAZİRAN
17.00: Suudi Arabistan-Mısır
17.00: Uruguay-Rusya
21.00: İran-Portekiz
21.00: İspanya-Fas

26 HAZİRAN
17.00: Avustralya-Peru
17.00: Danimarka-Fransa
21.00: Nijerya-Arjantin
21.00: İzlanda-Hırvatistan

27 HAZİRAN
17.00: Güney Kore-Almanya
17.00: Meksika-İsveç
21.00: Sırbistan - Brezilya
21.00: İsviçre-Kosta Rika

28 HAZİRAN
17.00: Japonya-Polonya
17.00: Senegal-Kolombiya
21.00: Panama-Tunus
21.00: İngiltere-Belçika

30 HAZİRAN
17.00: C Grubu birincisi-D Grubu ikincisi (1)
21.00: A Grubu birincisi-B Grubu ikincisi (2)

1 TEMMUZ
17.00: B Grubu birincisi-A Grubu ikincisi (3)
21.00: D Grubu birincisi-C Grubu ikincisi (4)

2 TEMMUZ
17.00: E Grubu birincisi-F Grubu ikincisi (5)
21.00: G Grubu birincisi-H Grubu ikincisi (6)

3 TEMMUZ
17.00: F Grubu birincisi-E Grubu ikincisi (7)
21.00: H Grubu birincisi-G Grubu birincisi (8)

6 TEMMUZ
17.00: Çeyrek finalist 1-Çeyrek finalist 2 (1)
21.00: Çeyrek finalist 5 - Çeyrek finalist 6 (2)

7 TEMMUZ
17.00: Çeyrek finalist 7-Çeyrek finalist 8 (3)
21.00: Çeyrek finalist 3 - Çeyrek finalist 4 (4)
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10 TEMMUZ
21.00: Yarı Finalist 1-Yarı Finalist 2 (1)

11 TEMMUZ
21.00: Yarı Finalist 3 - Yarı Finalist 4 (2)YA

R
I F

İN
A

L

DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ...........................................................................
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ÜÇÜNCÜLÜK 
14 TEMMUZ / 17.00 / 1. Yarı final mağlubu - 2. Yarı final mağlubu

FİNAL

15 TEMMUZ / 18.00 1. Yarı final galibi 
2. Yarı final galibi





Yaz ha geldi ha gelecek diye gözümüz yollarda kaldı, yaz modaları yazıldı, 
bikiniler çoktan alındı. Bu yaz ne giyeceğimizi, hangi makyajın revaçta 
olduğunu konuştuk, ama modanın el attığı başka bir konu daha var; 
beslenme. Şimdilerde ne yemek moda desek abartmış olmayız, o halde 
günümüz beslenme trendlerine bir göz atalım. Neyse ki bu sefer sayacağımız 
maddeler sağlıklı ve “fit olmak” kavramını sadece yazın plajlarda iyi 
hissetmek için değil, yaşam tarzı yapmak için uygulayabileceğiniz maddeler. 
Yaza az kala sporda kendini paralamak OUT, 12 ay fit olmak IN!
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1İlk adım beni çok üzse de sağlık adına en büyük 
değişikliklerden biri bu yoldan geçiyor; şekeri kesmek. 
Alışkanlıklardan kurtulmak acı verebilir ama gittikçe düşen 
motivasyonunuzu sonuç aldığınızda geri kazanabilirsiniz. 

Meyve, bal gibi doğal şekerlere müdahale etmeye gerek yok, 
fakat çikolata, gofret gibi paketlenmiş ürünlerin vücudunuza tek 
katkısı fazladan kalori oluyor. Bu tarz atıştırmalıkların yerini çok 
daha sağlıklı ve lezzetli şeylerle doldurabilirsiniz.

2 Bu maddemiz de şekerle ilgili. Şekeri kesmek dedik, peki 
yerine ne koyacağız? Evde yapabileceğiniz şekersiz bir 
tatlı tarifi sunuyoruz; enerji topu. Adından da anlaşılacağı 
gibi bir tanesi bile enerji vermeye ve nefsinizi köreltmeye 

yetecek. Bunun için badem, hurma ve kakao yeterli. 

Enerji topu yapılışı: 4 büyük hurmayı sıcak suda 
10 dakika bekletin, yumuşadıklarını göreceksiniz. 
Hurmaları ve yaklaşık 200 gr (bir su bardağı) bademi 
blenderınıza atın. Üstüne de –zevkinize göre- yaklaşık 
1 yemek kaşığı kakao ekleyip karıştırın, biraz su ilave 
etmek gerekebilir. Yapışkan bir kıvam aldığında elinizle 
şekil verebiliyor olacaksınız ve etrafını 
Hindistan cevizi tozuyla kapladığınızda 
mükemmel atıştırmalığınız hazır. 
İçine damak tadınıza göre 
istediğiniz malzemeleri 
ekleyebilirsiniz.

BAŞKA
BU MODA
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4 Meyve, sebze tüketme alışkanlığınız 
az ise ya da kahvaltı etmeyi bir türlü 
sevemediyseniz hepimizin mutlaka 
duymuş olduğu “smoothie” tariflerine 

sığınabilirsiniz. Günlük hayatta tüketmekten 
çok hoşlanmadığınız sağlıklı besinleri daha çok 
sevdiklerinizle birleştirip tatlarını fazla almadan 
tüketebilirsiniz. İçerek tüketmek için fazla 
yoğun buluyorsanız önceden dondurduğunuz 
meyveleri buzluktan çıkardığınız gibi blenderdan 
geçirerek dondurmamsı bir kıvam elde edip 
kaseden de tüketebilirsiniz. Böylece “smoothie 
bowl”u da aradan çıkarmış olduk.

3 Her gün 1000 adım! Beyaz yakalıysanız 
trafik hayatınızın en büyük parçası 
olabilir, ama adım atacak vakti bulmak 
değil, yaratmak önemli olan. Hazır günler 

uzamışken evinize giden yolda yürüyebileceğiniz 
fırsatları mutlaka değerlendirin, yürümek 
hayatınızın bir parçası olsun. Postacı yürüyüşünü 
rutine dönüştürün. Postacı yürüyüşü ne midir? 
Omurganız dik bir vaziyette, kalçalarınızı sıkarak 
ve kollarınızdan destek alarak yürüyün, biraz da 
tempo katın. Sallana sallana yürümekten çok 
daha etkili olduğunu göreceksiniz, eve dönüş 
yolunda bile sıkılaşabilirsiniz.

Smoothie yapılışı: Kıvam vermesi için 
genellikle baz olarak muz kullanabilirsiniz, muz 
kendi başına tok tutan ve kalorili bir meyve 
olduğu için daha hafif tatlarla ilerleyebilirsiniz. 
Sebze tüketmek adına ıspanak ekleyebilirsiniz, 
üstüne su ya da nasıl tüketmek istediğinize 
bağlı olarak yoğurt, kefir koyabilirsiniz. Meyve 
ve sebze alternatifleri tamamen sizin damak 
zevkinize kalmış, bunlara ilaveten tat vermesi 
için bal ya da hurma da seçenek olabilir. 
Seçtiklerinizi blenderdan geçirdikten sonra 
son dokunuş olarak keten tohumu ya da chia 
tohumu v.b. ürünleri de ekleyip tüketebilirsiniz.



BU AY

TV VE İNTERNET / DENİZ YAVAŞOĞULLARI

Kurulan platolar, akıtılan paralar yetmedi, “Fatih” dizisi reyting 
kurbanı oldu. Netflix ve BBC’nin ortak tarihi yapımı,  Truva’nın 
da akıbeti pek farklı değil, dizi izleyiciden geçer not alamadı. 
Gerçek anlamda tarihi olmasa da, dokusal anlamda tarihi 
diyebileceğimiz fantastik dizi “Game Of Thrones”tan da kötü 
haber var, 8. sezon 2018’de yayınlanamayacak. “Bu ay güzel bir 
tarihi dizi izlesem” diyenler içinse alternatif çok...

İZLESEK?NE

Geçen yıl 28 Ağustos’ta 7. sezonunun 
finalini yapan Game of Thrones’un 8. 
sezonu bu yıl yayınlanmayacak. Dizinin 
oyuncularından Maisie Williams’a göre 
2017 Aralık ayında çekimleri bitirilen 8. 
sezon, Nisan 2019’da yayına girecek. 
Maisie yaptığı açıklamada; “Aralık 
ayında çekimlerimizi bitirdik. İlk 

bölüm, Nisan 2019’da yayınlanacak. 8. 
sezonun her anlamıyla hazırlanması 4 ayı 
bulacak. Özellikle montaj işlemi, oldukça 
meşakkatli. Acele etmenizi istemeyiz. 
Bu son sezonun yeteneklerimizi ve 
yapabileceklerimizi gösterdiğimiz bir 
sezon olmasını istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

TRUVA: BİR ŞEHRİN DÜŞÜŞÜ

Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya 

Kültür Mirası Listesi’ne kabülünün 20. 

yılı sebebiyle 2018 yılı tüm dünyada 

“Troya Yılı” ilan edildi. 

Türkiye’nin dünyaya da duyurduğu 

“2018 Troya Yılı”nın hemen ardından 

ise BBC ve Netflix de ortak bir proje için 

bir araya gelmişti. “Troy, Fall Of a City 

/ Truva: Bir Şehrin Düşüşü” adı verilen 

tarihi dizide, David Gyasi, Hakeem Kae-

Kazim, Louis Hunter gibi isimler yer 

alıyor. Karakterler bildiğimiz gibi, Paris, 

Helen, Achilles, Patkoklus, Agamennon... 

Dizinin bir ilgi çeken yanı ise, Achilles’i 

siyahi bir oyuncunun canlandırması... 

Ancak bu durum, izleyiciler için 

farkındalık amaçlı olsa da “zorlama” 

olarak yorumlandı. Dizi, sadece bu 

yönüyle değil, pek çok açıdan ne yazık 

ki izleyiciden geçer not alamadı. Ve 

IMDb’deki düşük puanı ile de, Netflix’in 

gelmiş geçmiş en kötü işi olarak anılıyor. 

Ancak tarihi dizi izlemek isteyenler için 

pek çok alternatif mevcut.

GAME OF THRONES’TAN KÖTÜ HABER
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THE TUDORS / IMDb puanı 8.1

Showtime tarafından çekilen, 2007 yılında gösterime giren, 
bu tarihi yapım İngiltere’nin en tartışılan dönemlerinden birini 
ele alıyor. Tudor Hanedanlığı’nın ve 8. Henry’nin konu alındığı 
dizide sadece bir kralın ihtirasları değil, Thomas More ve 
Cromwell gibi tarihte yer alan karakterlerin döneme etkileri, 
reform hareketlerinin sancıları, İngiliz Kilisesi’nin kuruluşu ve 
benzeri pek çok tarihi olaya yer veriliyor. 8. Henry’nin meşhur 
Boleyn kızları arasındaki aşk üçgenine değiniliyor, özellikle 
de Anne Boleyn’e olan tutkusunun, bir ülkenin kaderini nasıl 
değiştirdiği detaylı şekilde anlatılıyor. Öyle ki, bir erkeğin aşkının 
nelere sebep olabildiğini şaşkınca izliyorsunuz, hele de hikâye 
gerçek olunca daha da afallatıyor. Michael Hirst tarafından 
yazılan dizide, 8. Henry’yi Jonathan Ryes Myers, Aragon’lu 
Catherine’i Maria Doyle Kennedy, Anne Boleyn’i Natalie 
Dormer canlandırıyor, Thomas Cromwell karakterine ise James 
Frain hayat veriyor. Her zaman, keyifle izlenebilecek olan The 
Tudors’un etkilerini, lansman fotoğraflarından olay örgüsüne 
kadar Muhteşem Yüzyıl’ın ilk sezonunda da görmek mümkün.

ROME / IMDb puanı 8.8

HBO yapımı Rome (Roma), 2005 tarihli iki sezonluk bir dizi. 22 
bölümden oluşan dizi, Golden Globe ile birlikte Emmy Ödülleri’ni 
de aldı. Dizi, Sezar ve senato arasındaki çekişmeleri ve saray 
entrikalarını ele alıyor. Sezar’ın 8 senelik mücadelesi sonuç 
vermiş ve Galya bölgesi alınmıştır, ancak senato Sezar’ın geri 
dönmesini istememektedir. 13. Lejyon askerleri olarak bilinen bir 
ekibin başında yer alan Lucius Vorenus ve Titus Pullo ise lejyon 
bayrağının çalınması nedeni ile Galya’ya gönderilir... Kesinlikle 
çok sürükleyici bir dizi, nasıl başladı, nasıl bitti izlerken zaman 
hızla geçiyor, anlamıyorsunuz. 

THE CROWN / IMDb puanı 8.7

The Crown, 2016 yılının en çok konuşulan tarihi dizisi 
olmuştu. Dizi, tarihte, en uzun süre tahtta kalmış olan kraliçe,  
II. Elizabeth’in gençlik yıllarını anlatıyor, yani üsttekilere 
oranla daha yakın dönemi gözler önüne seren bir dizi. Peter 
Morgan imzalı Netflix dizisinde, 25 yaşında tahta çıkan bir 
kadının, görünenin ötesindeki hayatı ele alınıyor. Kraliçenin 
kendi özel sekreterini bile seçemeyecek kadar elinin kolunun 
bağlı olmasından, kritik zamanlardaki soğukkanlılığına ve 
protokol takıntısına kadar pek çok “insani” durumu perdeye 
aktarılıyor... Diziyi izleyenler, bildiğimiz II. Elizabeth’i unvanı 
yokmuşçasına izliyor. Belki de yapımı başarılı kılan herkeste 
bu hissiyatı yaratması. Dizide 20’li yaşlardaki Elizabeth’i 
Claire Foy, Prens Philip’i ise Matt Smith canlandırıyor. 

THE BORGIAS / IMDb puanı 7.9

The Borgias, yine Tudors’un yazarı Michael Hirst‘in ortak 
projesi olan bir dizi. The Tudors’u izleyip, onun gibi hem 
duygusal, hem de siyasi entrikaların yer aldığı bir dizi 
izlemek isteyenler için bire bir. Oscar ödüllü oyuncu Jeremy 
Irons’ın başrolünde yer aldığı bu tarihi dizi; 1492 İtalya’sında 
geçiyor. Pek çok kitaba konu olmuş, Piskopos Rodrigo Borgia 
tarafından yönetilen suç ailesi Borgia Hanedanını anlatan 
dizide, David Oakes ve Derek Jacobi gibi isimler var. İzlemek 
isteyenler, dolu dolu bir üç sezon sizi bekliyor.

BİRKAÇ TARİHİ DİZİ ÖNERİSİ
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AJANDA

BİR BABA HAMLET Sebastian 
Seidel’in komik olanın tadını çıkaran 
özgün metni, Yücel Erten’in usta işi 
çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan 
yorumuyla bu toprakların tiyatro 
geleneğine de göz kırpan “Bir Baba 
Hamlet”, tiyatro yapma aşkının baş 
döndürücü güzelliği ile aptallaştırıcı 
büyüsüne ayna tutuyor. Şevket Çoruh 
ile Murat Akkoyunlu’nun damakta kalan 
oyunculuğu ve Emrah Eren’in rejisiyle 
sahnelenecek oyun 8-9-21-22 ve 23 
Haziran tarihlerinde Baba Sahne’de…

MELODY GARDOT Yıllar önce başından geçen ağır trafik kazası sonrasında, 
kendi şarkılarını yazmaya başlayarak, hayata tutunan Melody Gardot’nun 13 yıl içinde 
yayınladığı albümleri dünya çapında büyük başarılar kazandı. Sanatçının kategorilere 
sığmayan derinlikli müziği, derinlerden kendini hissettiren Philadelphia yansımaları, 
etkileyici vokali ve açıklıkla paylaştığı sahici hikâyelerinin muhteşem kombinasyonu, 
25. İstanbul Caz Festivali kapsamında 27 Haziran Çarşamba akşamı saat 21.00’da UNIQ 
Açıkhava Sahnesi’nde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.  

JOKO’NUN DOĞUM GÜNÜ Yolcu 
Tiyatro, çağdaş sanat hayatının önde 
gelen isimlerinden Fransız yazar Roland 
Topor’un “Joko’nun Doğum Günü” adlı 
eserini yüksek performans gerektiren 
hareket tasarımını Projection Mapping 
teknolojisini ile birleştirerek sahneliyor. 
Sistemin insan bedenini ve aklını kontrol 
altına alma hırsını, ezen-ezilen ilişkisi 
üzerinden absürd bir anlatım biçimi ile 
ortaya koyan oyunda; Tolga İskit, Ayşe 
Tunaboylu, Cenk Dost Verdi, Yasemin 
Ertorun, Burak Üzen, Serdar Bordanacı, 
Sercan Dede, Sıla Kılıç rol alıyor. Ersin 
Umut Güler’in sahneye koyduğu 
“Joko’nun Doğum Günü” 18 Haziran 
Perşembe saat 20.30’da Moda Sahne’de 
tiyatroseverler ile buluşacak.
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SELEN GÜLÜN’DEN KADINLAR MATİNESİ 
Besteleri dünyanın saygın orkestraları tarafından sahnelenen, 
besteciliğiyle olduğu kadar piyanistliği ve etkileyici vokaliyle de 
tanınan, Türkiye’nin en başarılı müzisyenlerinden Selen Gülün, ayakları 
yere sapasağlam basan “Kadınlar Matinesi” projesini İstanbul Caz 
Festivali sahnesine taşıyor. Konuk sanatçıların da sahne alacağı 
konser, 29 Haziran Cuma Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde…

MASSİVE ATTACK Sadece kendi jenerasyonu içinde değil, müzik tarihinin en etkili 
oluşumlarından olan Massive Attack’in geçmişi, İngiltere’nin en büyük DJ kolektiflerinden 
biri olan Bristol çıkışlı Wild Bunch’a dayanıyor. Trip-hop denilince akla gelen ilk isim 
Massive Attack, hip-hop ritimlerinin, duygusal melodilerin, dub seslerinin karanlık, 
tutkulu ve sinematik bir birleşimi olarak yorumlanabilen efsane oluşum Mercedes-Benz 
ana sponsorluğuyla 25 Haziran saat 20.00’da Zorlu PSM Turkcell Sahne’de…

DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ
Çocukların yaratıcılıklarını destekleyen, 
sosyalleşip özgüven sahibi olmalarına yönelik 
etkinlikler düzenleyen Düştepe Oyun Müzesi 
tüm yaz boyunca kapılarını Ataşehirli çocuklar 
için açık tutuyor. Yaz Sanat Okulları kapsamında 
düzenlenecek 90’lara dönüş oyunları, perküsyon, 
drama, pandomim, enstrüman yapımı ve resim 
gibi etkinliklerin dışında Türkiye’nin ilk oyun 
müzesi olan Düştepe Oyun Müzesi’ni Salı, 
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 08.30 
-17.00, hafta sonu ise 09.30-18.00 saatleri 
arasında ziyaret edebilir, 20’yi aşkın ülkeden, 
yaklaşık 150 koleksiyonerden toplanan çocuk 
oyunlarıyla, 150 yıllık satranç takımından 
Viktorya Dönemi’nin küplerine, 100 yıllık ilk taş 
ev inşasından ilk uzay oyunlarına kadar yüzlerce 
oyun ile tanışabilirsiniz.

KLASİK OTOMOBİL 
FESTİVALİ 
2011 yılında ülke çapında sekiz 
klasik otomobil derneğinin bir 
araya gelmesiyle kurulan Antika 
Otomobil Federasyonu (AOF) 
dev bir organizasyona imza 
atmaya hazırlanıyor. Avrupa ve 
Amerika’da yapılan klasik otomobil 
festivallerini aratmayacak 
Klasik Otomobil Festivali’nde; 
yaklaşık 500 klasik otomobil ile 
otomotiv endüstrisinin gelişiminin 
gösterildiği serginin dışında; 
açık hava sineması, söyleşiler, 
eğitimler, mini konserler ve klasik 
otomobil müzayedelerine de yer 
verilecek. Üç gün boyunca her anı 
dolu dolu geçecek Klasik Otomobil 
Festivali, 29 Haziran 1 Temmuz 
tarihleri arasında Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde...
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