Değerli Çekmeköy2023 okuyucuları
Tarihin seyrini değiştirecek zorlu ve çok önemli bir sürece giriyoruz. Yorulan,
sorunlara cevap veremeyen, sık sık tıkanan bir sistem yerine ülkemizi daha iyi
günlere taşıyacak, daha pratik ve yeni bir sistemin kapılarını aralıyoruz. 16
Nisan 2017’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi için halk oylaması yapılacak. Bugüne
kadar yapılan halk oylamalarında olduğu gibi 16 Nisan’da da milletimizin en
doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Çünkü milletimiz tarihin en kritik anlarında
tekrar tekrar sahneye çıkarak ülkemizin istiklali ve istikbali için gerekli adımları
atmıştır. Aynı kritik süreci 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadık. O gece milletimiz
evlerinden çıkarak işgalci darbecilere gerekli dersi verdi. Bu girişim, ülkemizin de
Orta Doğu gibi bir kan gölüne döndürülmesini amaçlamaktaydı. Bu yaşananlar
sonucunda, ülkemizi çıkmaz sokaklara yönelten tüm yapılanmaların, parlamenter
sistemin açıklarından faydalanarak sistem içerisine sızdığını görüyoruz. Bunun
üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir çalışmanın ardından anayasamızda
18 maddelik bir değişikliği öngördü. Yapılacak bu değişiklik ve yenilikler, sistemin
kritik noktalarına sihirli dokunuşlar içermektedir.
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Ahmet Poyraz
Çekmeköy Belediye Başkanı
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Değerli okuyucular,
Bu maddeler bize neler getiriyor? Bilindiği gibi bu ülkenin vatansever bireyleri
canını ortaya koyarak 15 Temmuz 2016’da işgalci bir darbe girişimini püskürttü. Bu
halk oylaması ile bir daha böyle tehlikelerin yaşanmasının önüne geçilmiş olacaktır.
Daha güçlü bir yasama, daha güçlü bir yürütme, daha güçlü ve tarafsız bir yargı
mekanizması kurulmuş olacaktır. Böylelikle darbeler döneminin sona ereceği ve
demokrasinin daha da güçleneceği bir toplum haline gelmiş olacağız.
Ülkemizin başına musallat olan/edilen FETÖ, PKK, DEAŞ ve benzeri birçok terör
örgütleriyle daha etkin bir mücadele verilecek ve bundan sonra hiçbir yapı, bizleri
bu maşalarla uğraştıramayacaktır.
Yeni sistem ile hâkimiyetin kayıtsız şartsız millette olduğu ayan beyan tezahür
edecektir. Parlamenter sistemin ürettiği, bu ülkenin insanlarını hor gören, onlara
bidon kafalı diyen, göbeğini kaşıyan adam yakıştırması yapan batı uşağı düşünce
tarzına karşı yerli, ülkesi ve değerleri ile barışık yeni bir Türkiye inşa edilecektir.
Orta yaş ve üstü birçok kimsenin beğenmediği günümüz genci, 15 Temmuz darbe
girişiminde sokaklara çıkarak ne kadar bilinçli olduğunu ortaya koydu. İşte
bu gençlik, yeni sistem ile artık milletvekili seçilebilecek. Vatan kurtarmak için
sokaklara dökülen gençler elbette memleket de yönetebilecektir.
Sevgili dostlar,
Bilindiği üzere hedefimiz cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan
2023 yılıdır. Bizi bu hedefimizden döndürmek isteyen pek çok iç ve dış güçler
bulunmaktadır. Bunların hiçbirinden korkmadığımızı göstermek, siyasi ve ekonomik
istikrarımızı sağlamak ve devam ettirmek için 2023 hedeflerimize sağlam adımlarla
devam etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz bu bahar ayı gibi yeni bir diriliş sağlamak
için siz sevgili dostlarımızı 16 Nisan 2017’de Evet demeye davet ediyoruz.
Değerli dostlar,
Çekmeköy2023 dergi ekibi yıl boyunca bir dedektif gibi çalışarak, siyaset, iş, sanat
ve medya dünyasında kendi alanında sosyal farkındalık oluşturan kişileri belirledi.
Ve bu ay, Sosyal Farkındalık ödülleri sahiplerini bulacak. Ödül törenine 15 Temmuz
olaylarının sembol isimleri damgasını vuracak.
Şimdiden ödüle layık görülen tüm isimleri tebrik ediyoruz.
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DEĞERLİ OKURLAR;

2014 yılında yola ilk adımını
atan dergimiz, yirmi sekiz koca
sayıyı geride bırakarak aynı
günün heyecanıyla yoluna tam
gaz devam ediyor hamdolsun.
Yüzlerce gün, on binlerce göz,
milyon tane parmakla buluştuk
teveccühlerinizle. Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin
de tanıtıldığı kültürden sanata,
tarihten edebiyata, ekonomiden siyasete, yaşlıdan
gence, kadından erkeğe çok
çeşitli konuları ele aldık, inceledik irdeledik… Her ay on
bin adet basılan dergimiz, başta ilçemizdeki tüm esnafımıza,
STK’lara olmak üzere, ilimizdeki tüm ilçe belediyelerine, tüm
Büyükşehir belediye başkanlıklarına, tüm il valiliklerine
ve tüm Ankara Protokolüne
olmak üzere 1.000 ayrı noktaya ulaştı. İşte on binlerce
göz ve milyon tane parmakla

buluşmanın kısacık hikâyesidir
bu değerli dostlarım…
Makaleleriyle destek veren,
basım aşamasından dağıtım ve
kargo aşamasına, yayın kurulundan editörüne, yazarından
akademisyenine, tasarımından
redaksiyonuna, haber muhabirinden foto muhabirine yani hemen hemen her
aşamasında emeği olan ve
gecesini gündüzüne katan
tüm Çekmeköy2023 ailesi
üyelerine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. İlk sayıdan bu yana
kaybetmediğimiz bu coşkulu heyecan, her yeni sayı ile
öğrenmeye hevesli bizlere yeni
tecrübeler kazandırdı ve kazandırmaya da devam ediyor.
Bu süreçte hatamız olduysa veya sürç-i lisan ettiysek
hoşgörünüze sığınırken bize
bu yolda cesaret ve güç veren
Belediye Başkanımız Ahmet
Poyraz’a buradan ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.
Çekmeköy2023 dergisi hakkındaki duygu ve düşüncelerimi ifade etmeye çalıştıktan
sonra sizi dergimizin bu özel
sayısıyla baş başa bırakıyorum.
Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle…
Hoşça kalınız…
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Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazara aittir.
Gönderilen yazılar, yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez.
Gönderilen yazılarda gerekli editoryal değişiklikler yapılabilir.
Bu dergide kullanılan yazı ve görseller izin almak ve
kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir, alıntı yapılabilir.

Sevgili okurlar;
Bilir misiniz, birazdan yavaşça sayfalarını çevireceğiniz
dergimiz önceleri deniz üzerindeki ürkek bir sandal gibiydi. Sandal üzerinde az ama öz bir ekip, sadece başarıya
kilitlenmişti. Yolumuz uzun, keyifli, bir o kadar da meşakatliydi ki; hala öyle… “Acaba okuyucu beğenecek mi?”
kaygısıyla geçen 28 ay boyunca sayısız başarılara imza
atarak küçücük sandalımızı okyanusta süzülen güçlü bir
gemi haline getirmeyi başardık, elhamdülillah.
Bu yolculuğumuzu renklendiren, bizi güçlü kılan ve bize
inanan başta Başkanımız Sayın Ahmet Poyraz olmak
üzere onun nezdinde tüm başkan yardımcılarımız ve
birim müdürlerimize, bize eşlik eden ekip arkadaşlarımız
ve yayımlanma sebebimiz olan siz kıymetli okuyucularımıza sonsuz teşekkürler…
Özenle hazırlanan her sayımızda sağlık, eğitim, psikoloji,
eğlence, el sanatları, kişisel bakım, güncel ve dini
bilgilerin yer aldığı dergimizde bu ay; geçmiş sayılarda
yer alan röportaj ve konuları içeren arşiv niteliğindeki
özel sayımızı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
Sıfırdan başlayıp zirveye ulaşma yolcuğumuzun yani
Çekmeköy2023’ün başarısını taçlandırmak, toplumda farkındalık oluşturmuş medya, sanat, iş ve siyaset
dünyasında kendi alanlarında sosyal farkındalık oluşturan
değerli isimleri ödüllendirmek adına “Çekmeköy2023
2. Sosyal Farkındalık Ödülleri” ile karşınızdayız. Çünkü
biz; farkın farkındayız.
‘Vira bismillah’ diyerek çıktık ve siz okuyucularımızın
desteğiyle devam edeceğiz inşallah yolculuğumuza.
Daha nice sayılarda buluşmak dileğiyle…

Editör - Soner KARTAL

cekmekoy2023@cekmekoy.bel.tr
cekmekoy2023.com
facebook.com/Cekmekoy2023
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Yağmur katreleri gibi damlayan günler bir esim rüzgârla
takvim yapraklarını uçurdu.
29. sayımızda “Özel Sayı” ile bir
kez daha sizlerle buluşma fırsatını yakalayabildiğim için çok
mutluyum. Bu sayede kalbimden birkaç tutam duyguyu
sizlerle paylaşabiliyorum...

“Akıp giden hayatın içinde duyduğunuz bir ses,
gördüğünüz bir kare, burnunuza gelen bir koku olmak
için karşınızdayız. Hayatı ve bu hayatı paylaşanları ciddiye
alan bir dergi olacak Çekmeköy2023” dedik daha ilk
sayımızda!
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Bilindiği gibi karanlığın aydınlanması için küçücük bir
mum’un ateşlenmesi yeterlidir.
Ateşlenmenin de etkisiyle o
küçücük mum içindeki aydınlatma duygusunu en uzak
yerlere taşımayı arzular ve de
yapar. En başta sadece kendi
çevresini aydınlatan bu mum,
daha sonra aydınlık Hale’ler
şeklinde ışığını etrafa yaymaya
başlar. En baştaki bu aydınlık
yaşantının belirtisi, saklambacın sobeleme evresidir.
İşte biz bu yaşantının belirtisi, saklambacın sobeleme
evresindeki ebeleriz.
Karanlıkta yok olmaya yüz
tutmuş, baktığımız şeyleri
aslında görmemiz gerektiğini,
olaylara bir de buradan bakmanıza destek olmak isteyen
birkaç idealist topluluktur
Çekmeköy2023 ailesi. Size
yeni bir dünya sunmak veya
keşfedileni keşfetmeye çalışmak değildir niyetimiz; tersine
var olan dünyanın karanlıkta
kalan yüzünü aydınlatmaya
çalışmaktır gayemiz. Bir nebze
olsun olaylara farklı bir bakış
açısı sunabildiysek ne mutlu
bizlere!

Genel Yayın Yönetmeni
Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

ÇEKMEKÖY2023 Dedik Emeğimizin Adına…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyİp Erdoğan

Mİllete Seslenİyor!
Bu ülkenin rejim sorunu 1923'de bitti. Bizim şu anda
yönetim sistemiyle sorunumuz var. Cumhurbaşkanlığıyla
Başbakanlığı birleştiriyor güçlü bir yürütme organı oluşturuyoruz.
Meclis'in ve yargının görevini yeniden tanımlıyor, bu
kurumları güçlendiriyoruz.
Meclis'in gücünü, denetim
gücünü arttırıyoruz. Cumhuriyetimizi daha güçlü bir
demokrasi ve yönetimle
taçlandırıyoruz.
Türkiye'nin, Türk Milleti'nin aleyhinde olacak
hiçbir işin içinde yer
almayız. Sizler 1994 yılında
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı olduğum
günden beri bizim duruşumuza şahit oluyorsunuz.
1999'da cezaevine girerken
gösterdiğim duruşa da
şahitsiniz. Şahsımın milletvekilliği engellendiğini

hatırlayın. Yurt içinde ve yurt dışında sizleri temsil ederken
ortaya koyduğum duruşa da şahitsiniz.
Anayasa değişikliğiyle getirilen yeni yönetim sistemi ülkemizin ve milletimizin hayrınadır. Türkiye'yi onca engele,
badirelere rağmen bugünlere getirdik. İlerlememizin devamı
için 16 Nisan'da sandıkta referanduma EVET demek durumundayız. Birileri diyor ki, Türkiye'nin sorununu çözmek
yerine niçin yönetim sistemini değiştiriyorsunuz.
Gençler 16 Nisan sizin gününüz. Hani diyorlardı ya;
çoluk çocuğa mı bırakacağız Türkiye'yi. İşte 16 Nisan'da
siz onlara cevap vereceksiniz. Biz seçilme yaşını önce
25'e şimdi de 18'e indiriyoruz. 18 seçme yaşı oluyor da
neden seçilme olmasın? Dünyada var, Türkiye'de neden
olmasın?
Siyasi hayatımız boyunca millete hakim olmak için
değil bu millete hizmetkar olmak için varız. Bundan
sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri millete hizmetkâr olma seçimleri
olacaktır. Kimin millete söyleyecek sözü, projesi, programı gücü varsa o Cumhurbaşkanı olacaktır. Makam
sahibi olma devri 16 Nisan'dan sonra
tamamen kapanıyor.

Erdoğan İçin Değil Her Doğan İçin EVET

Başbakan Bİnalİ Yıldırım

Mİllete Seslenİyor !
Memleketimizin, milletimizin geleceği için güzel bir adım
atıldığını düşünüyoruz. Bu tarihi bir fırsattır. Artık, söz de karar da
milletin.
Yenilikten korkanlar zafer anıtı dikemezler, tarih yazamazlar.
Sultan Alparslan Malazgirt’e gelirken onun planına ‘hayır’ diyenler
oldu. Selahattin Eyyubi Kudüs’e giderken ona da ‘hayır’ diyenler
oldu. Ama onlar ürkeklere, korkaklara aldırış etmeden tarih yazdı.
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethederken ona da ‘hayır’ diyenler oldu. Ama o bir çağı kapatmış, bir çağı açmıştır. İstanbul’u
fethetmiştir. Gazi Mustafa Kemal’i düşünün, Samsun’a giderken ona da karşı çıkanlar oldu, ‘hayır’ diyenler oldu. Mütareke
basını hep bir ağızdan ‘hayır’ diyordu. Gazi Mustafa Kemal
bunların hiçbirine aldırış etmedi. Geldi Anadolu’da yeni bir ruh
inşa etti.
Bizim siyasetimiz, cesur, yenilik, değişim, heyecan tazeleme
siyasetidir. Bizim siyasetimiz reform siyasetidir. Gençler! 16 Nisan’a kadar meydan meydan sokak sokak, kapı kapı dolaşarak ne
diyeceğimizi biliyoruz değil mi? Bizde ayrıştırma, kutuplaştırma
yok. Biz gönülden evet istiyoruz. Bunu da tek tek anlatarak akıllara olduğu kadar kalplere de hitap ederek başaracağız.
Milletimiz aklı, dili, mührü ile olduğu kadar
kalbi ile de evet diyecek. Sandığa
gittiğinde her vatandaşımız “tüm
kalbimle evet” deyip mührü
basacak.
Bu genel seçim değil parti
ayrımı yapmayacağız. MHP,
CHP, HDP tüm partilere oy
veren kardeşlerimizi selamlayacağız, kucaklayacağız.
Bize kavga yakışmaz,
ötekileştirmek yakışmaz.
Her karara saygımız var.

ÇEKME

Köşe Yazısı

İDDİA

gerçek

Ülke bölünecek.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde üniter yapının korunması esastır. Bu iddiayı bilinçli olarak yayanlar
Cumhurbaşkanlığı sistemine HAYIR diyen terör örgütü PKK ile aynı safta yer almaktadırlar. Hatırlatalım; PKK’nın Cumhurbaşkanlığı sisteminden rahatsız olmasının nedeni yeni düzenlemenin
üniter yapıyı daha da güçlendirmesidir.

Rejim değişiyor.

Cumhurbaşkanlığı sistemi bir rejim değişikliği değil demokratik birçok ülkede uygulanan bir
hükümet modelidir. Türkiye’nin rejimi 1923’ten beri demokratik Cumhuriyettir ve öyle kalacaktır.

Diktatörlük geliyor,
Cumhurbaşkanı
yargılanamaz.

Hayır, tam aksine mevcut sistemde Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında yargılanamazken yeni
düzenlemeyle Cumhurbaşkanı tüm suçlardan yargılanabilecek. Yani Cumhurbaşkanı’nın cezai
sorumsuzluğu kaldırılıyor. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı’nın Yüce Divana gönderilebilmesi
için meclisin % 75’inin oyu gerekirken yeni sistemde bu oran % 66’ya düşüyor.

Cumhurbaşkanı’na
yasama yetkisi veriliyor.

Bu iddia tamamen asılsızdır. Yasama yetkisi tamamen TBMM’ye aittir. Cumhurbaşkanı’nın yasama, kanun yapma yetkisi yoktur.

Cumhurbaşkanı keyfi
OHAL uygulayabilir.

Meclis’in onayı olmadan OHAL’in ilan edilmesi mümkün değildir. OHAL’i kaldırma, süresini kısaltma yetkisi Cumhurbaşkanı’na değil sadece TBMM’ye aittir.

Cumhurbaşkanı
meclisi feshedebilir.

Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i fes etme yetkisi yoktur. Eğer Cumhurbaşkanı Meclis’i fes ederse kendi Cumhurbaşkanlığı da düşer.

Bütçe ve ekonomi
Cumhurbaşkanı’na
bağlı olacak.

Cumhurbaşkanlığı bütçeyi hazırlayıp meclise gönderecek. Önce Bütçe Komisyonu daha sonra
ise Meclis Genel Kurulu’nun onayıyla bütçe uygulanır. Yani bütçenin uygulanması için Cumhurbaşkanı’nın değil TBMM’nin onay vermesi gerekecek.

Yargıda vesayet
rejimi güçlenecek.

Hayır. Aksine vesayet rejimi ciddi anlamda güç kaybediyor. Yeni düzenlemeyle vesayet rejiminin
en önemli araçlarından biri olan ve sivil denetime de kapalı olan askeri mahkemeler kaldırılıyor.
Yargı tamamen sivilleşiyor.

Cumhurbaşkanı her
konuda kararname
çıkarabilecek.

Cumhurbaşkanı’nın temel hak ve özgürlük konusunda kararname çıkarma yetkisi yoktur. Cumhurbaşkanı, Meclis’in yaptığı kanunlarla açıkça düzenlenen konularda kararname çıkaramaz.

Cumhurbaşkanı ve
bakanlar denetlenemeyecek.

TBMM yürütme organını millet adına; Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması
ve Yazılı Soru önergesi ile denetleme yetkisini aynen devam ettirecek. Yani Cumhurbaşkanı ve
Bakanlar doğrudan Meclis tarafından denetlenebilecek.

a
Gazeteci / Y

Eşkiyalar tarafından
altısının nasıl
öldürüldüğünü,
yedincisinin “Çekme
tetiği” diyerek nasıl
kurtulduğunu ve
buradan “ÇEKMEKÖY”
ismine gelindiğini
kaçımız biliyoruz?

TETİĞİ!!!

B

izans imparatoru Osmanlı
Padişahını huzuruna çağırıyor.
“Roma ile başım dertte, beni
öldürtmek için asker topluyor”
diyor.“Bana yardım eder misin,
destek olur musun?” diye soruyor.
Osmanlı Padişahı daha cevabını vermeden
Bizans İmparatoru sesleniyor;
“Kızları gönderin” diyor.
İçeriye birbirinden güzel üç kız giriyor.
Üçü de Bizans İmparatoru’nun kızı. Şaşkın
gözlerle bakan Osmanlı Padişahı’nın adı
ise Orhan Gazi. Bizans İmparatoru “Bu
üç güzel kızımdan birini seç, senin
kayınpederin olmak istiyorum” diyor.
Orhangazi’nin şaşkınlığı daha da artıyor.
Sonuç olarak o gün Bizans ile Osmanlı askeri savunma birliği anlaşması imzalıyorlar. Orhangazi Bizans’a damat
oluyor, Prenses TEODARA ile üç gün üç
gece süren düğün sonrası evleniyor.
Bu evlilik askeri strateji açısından büyük
bir deha ürünü olarak karşımıza çıkıyor.
Osmanlı askerleri İstanbul çevresine
Rumeli’ye, Balkanlara çok rahat geçiyor,
buralarda yeni kaleler fethediyor.
Çünkü Bizans askerleri, topraklarında
gezen Leventleri gülümseyerek karşılıyor.
Ne de olsa karşılarında İmparatorun
damadına ait askerler var. Misafir edip
ağırlıyorlar. Bir hamle ile Orhangazi yüzyıllar sonrasına yatırım yapıyor. İstanbul’un
fethedilmesine zemin hazırlıyor. Çünkü bu
evlilikle Balkanlara kadar gidiliyor ve İstanbul kıskaç altına alınıyor.
İşte Osmanlı’nın ilk mimarlarından biri
olan Orhangazi, Çekmeköy’ü fetheden,
Osmanlı topraklarına katan Padişah olarak
tarihe geçiyor. Ecdad her adımını atarken

yüzyıllar sonrasına yönelik planlar yapardı.
Bugün 100 yıldır tarihine söven bir millet
haline getirildik.

Çekmeköy’ü Fatih devrinde kuran 7
kardeşi duyduk mu?
Eşkiyalar tarafından altısının nasıl
öldürüldüğünü, yedincisinin “Çekme tetiği”
diyerek nasıl kurtulduğunu ve buradan
“ÇEKMEKÖY” ismine gelindiğini kaçımız
biliyoruz? İçerideki tetikçi kalemlerle
vurdular bizi. Milattan Önce 2000 yılında
yaşayan Asurlular Medeniyetini ortaokul
birinci sınıfta ilk sayfaya koyarak uyuttular.
Orhangazi’yi, stratejik evliliklerini, askeri
dehasını, bugün bu topraklarda yaşayanların dışarıdaki düşmanlara ve içerideki
hainlere karşı nasıl mücadele verdiğini anlatacak öğretmenlerimiz olmadı.
Çekmeköy’e bayrak diken ve şehit olan
TUR HASAN’ı, buradaki kahramanları ve
destanları anlatacak eğitimci, kitaba aktaracak romancı, senaryoya dökecek filmci
çıkmaz bizden.
Ecdadı yerden yere vuranlar, tetiği çekerler
hep.
“Çekme tetiği” diyerek kurtulma şansımız
yok bugün.
Bunun yerine uyanık olup çocuklarımıza
tarihimizi anlatmak zorundayız.
Haydi gelin ÇEKMEKÖY tarihinden
başlayalım.
Geleceği kurabilmenin yolu, tarihin tüm
sayfalarındaki detaylarda yatıyor.
“Dün dündür, bugün bugün” değildir.
Artık uyanalım!!!

Bu köşe yazısı 2. sayımızda yer almıştır
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İDDİALARA HAYIR
GERÇEKLERE EVET!

AR
Bekir HAZzar

Nisan 2017

Nisan 2017

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİYLE İLGİLİ
İDDİALAR VE GERÇEKLER

Röportaj
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O, EĞİTİM VADİSİ ÇEKMEKÖY’ÜN GÖNÜLLÜ NEFERİ…
O, “HALKA HİZMETİ HAKKA HİZMET” OLARAK
DÜSTUR EDİNMİŞ BİR BELEDİYE BAŞKANI…
O, BİZDEN BİRİ…
O, ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI AHMET POYRAZ…
Başkanımız Ahmet Poyraz’ı tanıyabilir miyiz?

1964 Rize doğumluyum. Ailem ben küçük yaşlardayken İstanbul’a gelerek ticaretle uğraşmış. O zamanlar eski komşuluk ilişkilerinin olduğu, sıcacık bir semt olan, bugünün ünlü
Cihangir’inde büyüdüm. Eğitimimi tamamladıktan sonra
ailemin kurduğu ticari işletmelerde çalışarak ticaret hayatına atıldım.

Siyasete ne zaman, hangi ideallerle girdiniz?

Öğrenciliğimden itibaren memleket meselelerini, siyasi ve
toplumsal konuları yakından takip ediyordum. 2003 yılında
memleket sevdalısı olduğuna inandığım Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çıktığı yola inanarak siyasete girdim. 2003 yılında Ümraniye İlçe Başkanı seçildiğimde, fiili olarak siyaset hayatım başlamış oldu. 2009 yılında da
milletimizin teveccühü ile Çekmeköy ilçesinin kurucu belediye
başkanı oldum. 2014 seçimlerinde ikinci kez emaneti teslim aldım.

Peki, ideallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

2009 yılında kurulan bir ilçede, altı yıllık hizmet sürecimize dönüp baktığımızda, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını
karşıladığımız, gencinden yaşlısına birçok kesimin beklentilerini karşılayan yatırımlarımız oldu. Benim en büyük
değerlendirme ölçüm vatandaşlarımızdır. Okullarda, camilerde, ev ve esnaf ziyaretlerinde birebir onlarla görüşürüm.
Yapılanları, yapılabilecekleri, yapılamayacakların neden
yapılamayacağını anlatmaya çalışırım. Belediye personelime
de her fırsatta aynı şeyi söylerim. Bir vatandaşımızın istediği olmuyorsa, neden olmadığını güzelce anlatın, onları iyi ağırlayın.
Talebi yerine getirilemeyen vatandaş bile binadan ayrılırken, kendini iyi hissederek ayrılsın. Mart 2014 seçimlerinde
oy farkını katlayarak yeniden bu göreve seçildik. “İdeallerimi
gerçekleştirdim” demek çok iddialı bir cümle olur ama şunu
söyleyebilirim, “Allah razı olsun” diyen bir vatandaş bile,
bana doğru yolda olduğumu hissettiriyor.

Röportaj

Başkanlık sürecinizde Çekmeköy’ü nereden nereye
taşıdınız?

Buradan, şuraya taşıdık demek yanlış olur. Yeni kurulan bir
ilçenin temellerini sağlam atmaya özen gösterdik. Bizim
yapacağımız her şeyin, bir şehrin ve o şehirde yaşayan insanların geleceğini yönlendireceğinin bilinciyle hareket ettik.
Henüz 6 yaşında olan bir ilçeye metro geliyor. Çok yakında
hizmete açılacak metronun ilçemize kazandırılması konusunda mütevazı olamayacağım çünkü metronun ilçemize
kazandırılması, yüzde 100 belediyemizin girişimleri ile oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş, taleplerimizi dikkate alarak Anadolu Yakası’nın ikinci
metro projesine Çekmeköy’ü de dahil etti. Devlet hastanesi,
spor kompleksi, nikah sarayı, kültür merkezleri, okullar,
kavşaklar, parklar, aile sağlığı merkezleri, kapalı pazar yeri
gibi tesisler kazandırdığımız ilçemizde, ayrıca sayısız kültürel
ve sosyal projeye de imza attık.

Çekmeköy’e yönelik çalışmalarınızı yeterli buluyor
musunuz?
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Hayat felsefemde,“Bu tamam, bu kadar yeter,” demek yoktur. Ticaret hayatımda da, belediyecilik yaşamımda da daha
iyisi ne olabilir, yaptıklarımızın üzerine ne ekleyebiliriz diye
bakarım. Başarının anahtarlarından biri de bence bu bakış
açısıdır. “Bu kadar yeterli, daha ne olsun” dendiği anda o işle
ilgili heyecanını ve hevesini kaybeder insan. Çekmeköy için

Röportaj

de bir proje bitmeden yenisi için hazırlıklara başlarız. Bölge
bölge ihtiyaçlarını tespit ettiğimiz ilçemiz için “daha ne yapabiliriz?” sorusu üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.
Çekmeköy için “bu kadar yeterli” dediğim anda bu koltukta
oturmanın bir anlamı kalmaz benim için…

Çekmeköy için yeni projeleriniz var mı? En büyük
hedefiniz nedir?

2009 seçimlerinde söz verdiğimiz projelerin hepsini hayata
geçirdik. Mart 2014 seçimlerinde verdiğimiz sözleri tutmuş
olarak, başımız dik, yüzümüz ak ve alnımız açık olarak çıktık
seçmenimizin karşısına. İkinci dönem için de hazırladığımız
projelerimizi paylaştık. Öncelikli olarak onları hayata geçirerek verdiğimiz sözleri tutacağız. Örneğin Taşdelen meydan
projesi; Taşdelen bölgemizin çehresini ve sosyal yaşamını
tamamen değiştirecek bir proje. Proje kapsamında, trafik,
Kirazlıdere kavşağından itibaren yer altına alınacak. Metro durağının da olacağı bölgede oluşturacak büyük bir meydanda, yolun ayırdığı mahalleler birleştirilecek. Bunun yanı
sıra Seyir Tepesi, Çavuşbaşı Sosyal Tesisi çalışmaları projelendirme aşamasında. Önümüzdeki dönemlerde hazırlanan
yeni projelerimizin müjdelerini de vereceğiz.

Her zaman aktif ve güler yüzlü olan Ahmet Poyraz
başkanımız aile yaşantısında nasıldır?

Aile bağlarının kuvvetli olması, bir evladın, anne baba duası
alması ve çocukların manevi yönden güzel eğitilmesi gerektiğine inanıyorum. Anne babalar, evlatlarını büyütüyorlar,
çok güzel okullarda okutuyorlar, meslek sahibi yapıyorlar
ama evlatlar anne babalarına sahip çıkamıyor. Huzurevlerine karşı değilim ama çocukların büyüklerini, oralara terk
etmelerini de kabullenmek istemiyorum. Çocuklarımıza
çağın gerektirdiği eğitimin yanı sıra manevi eğitimi de iyi
vermeliyiz. Yaşlılığımızda bize bakacak, öldükten sonra dua
edecek bir nesil yetiştiremiyorsak bir yerde yanlış yapıyoruz
demektir. Bu bilinçle, kendi annem ve babam dahil olmak
üzere, ailemle iletişimime çok dikkat ediyorum. Yaptığımız
iş gereği zamanımızın büyük bölümünü çalışarak geçirsek de
onlara zaman ayırmaya özen gösteririm.

Ailenizden birinin siyasetle
ilgilenmesini ister misiniz?

Öncelikle Allah’tan her şeyin hayırlısını diliyorum.
Kardeşlerimin de çocuklarımın da vatana, millete hayırlı olacakları, sevdikleri işleri yapmalarını ümit ederim. Siyaset,
dua almalarına vesile olacaksa ve hakkıyla yapabileceklerse
neden olmasın?

Sosyal hayatınızda neler yaparsınız?

Kendime çok vakit ayırdığım söylenemez. Az önce de dediğim gibi aileme vakit ayırmaya ve spor yapmaya
çalışıyorum.

Ahmet Poyraz’ın kırmızı çizgileri nelerdir?

Yalana tahammülüm yok. Bir insan ne yapmış olursa olsun,
doğruyu söylemeli. Ölümden başka her şeyin çaresi var. Doğru söyleyince o yanlışı düzeltme yoluna gidilir. Yalan söylenmesi, insanların kandırılması kabul edilebilir bir şey değil.
Vatandaşlarla görüşmelerimde de buna çok dikkat ediyorum.
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Talepler karşısında, “tamam yaparız, hallederiz” denmesi en
kolay yöntem. Eğer yapılamayacak bir şeyse neden olmayacağını anlatarak, bu iş olmaz derim. İlk etapta gönül koymalar olsa da uzun vadede dürüst ve samimi yaklaşımın her
zaman kazandırdığına inanırım.
Başkanım samimiyetinize inanarak müsaadenizle kısa birkaç
sorumuz olacak size.

Hangi takımı tutuyorsunuz?
Galatasaray.

Hangi yemekleri seviyorsunuz?

Yemek ayırt etmem ama Karadeniz’in yöresel yemeklerinin
bende ayrı bir yeri vardır.

Hobileriniz neler?

Yüzmeyi, Çekmeköy’ün güzel doğasında yürüyüş yapmayı
ve ATV’ye binmeyi çok seviyorum.

Fobileriniz neler?

Allah’tan başka hiçbir şeyden korkum yok çok şükür. Fobi
değil de kabul etmediğiniz şeyler nelerdir diye soracak olursanız listenin başında sigara geliyor. Tam bir Yeşilaycıyım. Bir
insanın verdiği zararları bildiği halde sigara içmesini aklım
almıyor. Gençlerimizin sigara ve diğer kötü alışkanlıklardan
uzak durması için onları spora yönlendirmeye çalışıyoruz.
Yaz spor okulları, bisiklet ve koşu yarışları bunlardan bazıları.
Gençlerimiz sigaradan uzak dursun, sağlıklı nesiller yetişsin.

Çekmeköy2023 dergisini nasıl buldunuz?

“Modern ve Model Çekmeköy” anlayışımıza yakışan, farklı
tarzı ve tavrıyla güzel bir duruşu olduğunu düşünüyorum. İçeriği
açısından çok farklı konuları işleyen, ünlülere olduğu kadar
vatandaşlara da yer veren, tüm kesimleri bir noktada buluşturabilen, daha öncekilerden çok farklı, güzel bir çalışma olmuş.

Dergimiz aracılığıyla halkımıza
neler söylemek istersiniz?

Bize güvendikleri için çok teşekkür ediyorum. Verdikleri
emanete sahip çıkıyor, onların güvenlerine layık olmak için
çok çalışıyoruz. Benim odam da dahil olmak üzere, belediyemizin kapıları hiç kapanmaz. Bu ilçeyi onlarla omuz omuza
yönetiyor ve şekillendiriyoruz. Belediyeye gelemeyenler, sosyal medya üzerinden bizlere kolayca ulaşabilir. Sosyal medyadan gelen tüm talepler, birimlere yönlendirilerek cevaplanıyor. Çekmeköy’ü birlikte daha güzel yerlere getireceğiz.
Herkese selam ve saygılarımı iletiyorum.

Bu röportaj 4. sayımızda yer almıştır

BKM Mutfak’ta
sunuculuk, yazarlık ve
oyunculuk yeteneklerini göstererek herkesin
gönlünde taht kurdu.
Üç Adam programıyla başarı ivmesini
yukarı doğru taşıyan;
“Amacım insanları
güldürmek ve bunu
yaparken de en çok
kendi kusurlarımdan ve

zaaflarımdan faydalandım” diyerek samimi
bir itirafta bulunan Eser
Yenenler’le birlikteyiz…
Ekranlarda ne ise Eser,
şu an karşımda da
öyle duruyor. İçi dışı
bir, samimi, içten ve
sıcak... Kahkahaların ve
bazen hüznün havada
uçuştuğu bir ortamda
röportajımız başlıyor.
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Röportaj: Soner KARTAL

Biz Üç adam olarak ekranda
ne isek perde arkasında
da öyleyiz. Biz üç Adam
olarak gerçekten dostuz. Ve
birbirimize söz verdik ölene
kadar dost kalacağız.
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ESER YENENLER
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Ilıcalı ile beraber yol
alan Eser’e bakıyorlar… Bunların hepsini
yaparken zaten şöhretsiniz fakat toplamında
verilen nottur kalıcılık.
Kesinlikle ben bu not
ortalamasını daha çok
önemsiyorum.

Uzun Yıllara
dayanan dostluk
ilişkinizi işe
çevirdiniz. Dostlarla
iş yapmak zordur
derler. Bu dostluğu
yitirmekten
korktuğunuz oldu
mu?

da değil ama ilk aşkım aslında ilk
ustam oldu.

Gerçekten aşık olmuş
muydun?

Çocukluğunuzda da böyle
şımarık mıydınız?
Aynen şımarıktım. Üç tane birbirinden güzel ve değerli kadınla büyüdüğüm için çok ama çok şanslıydım. Annem ve iki ablam tarafından
ister istemez şımartıldım.

O yıllarda günlük tuttunuz
mu?
İlk aşık olduğumu anladığım
andan beri günlük tutuyorum.
Bu yüzden ilk aşkıma çok şey
borçluyum. Aşkıma karşılık
vermeyerek, bana yazmayı,
duygularımı ifade etmeyi,
bunalımlardan mizahla kurtulabileceğimi öğretti… Farkın-

Bütün o duyduğumuz, ‘Duba, ayı,
dobişko, dombili’ bunun gibi lafların
hepsini ediyorlardı. 9 yaşına kadar
şişmanlıkla ilgili duyulabilecek bütün her şeyi duydum ve sağ olsun
arkadaşlarım da söylenmesi gereken her şeyi adeta yüzüme haykırarak söylediler. Ama gerçekten
anormal bir kilom vardı. Maşallah
tosundum tosun. ( Gülüyor )

Kilo sorununuz ve sonrasında
dışlanmanız hırs yapmanıza
neden oldu mu?
Dalga konusu olan kilom doğal ola-

Bitti çok şükür. Fakat kilo vermeyi
her zaman istedim ve halen istiyorum. Bu mücadeleyi hiç bırakmadım ve bırakmayacağım.

“Şöhret ve kalıcılık arasında
ince bir çizgi var” diyorsunuz.
Şöhret olmayı mı, kalıcı olmayı
mı önemsiyorsunuz?
Toplumun gizli sınavı var ya, o
sınavdan geçer not almak kalıcılık
işte… O da hiç ama hiç kolay değil.
Çünkü sınavın süresi belli değil, soruları belli değil… Ortak bir iradenin
sorduğu ortak sorular söz konusu.
Hepsi ortak bir hissiyat yaşıyor
sonucunda. Ve siz ya kalıyorsunuz
ya da gidiyorsunuz… Bana güzel bir
süre verildi toplum tarafından, ben
de bu süreyi olumlu kullandığımı
düşünüyorum ama sınavın bitmesine daha var, farkındayım. Çocuk
Eser’e Aliye’de baktılar, Yılmaz
Erdoğan’ın çırağı Eser’e baktılar,
yalnız yürümeye çalışan sunucu Eser’e baktılar, şimdi de Acun

Üç adam olma fikri ortak
aldığınız bir karar mı?
Düşündük taşındık kendi kendimize şu soruyu sorduk. Ne yaparsak
üçümüz bir arada oluruz diye. Dizi
yapsak, çalışma saatleri çok zorlu
ve birbirimizden mecburen kopuk
yaşayacağız. Bir de dizide kendimizi tam olarak ifade edemeyeceğiz.
Skeç fazlası ile yaptık. Sonuçta muhabbet ederek insanları daha çok
güldürüp eğlendirebiliriz ve böylelikle birbirimizden de kopmamış
oluruz dedik ve herkes tarafından
takdirle alkışlanan üç adama imza
attık.

Mutsuz olduğunda ne
yapıyorsun, ağlıyor musun
mesela?
Çok ağlamam. Sulu göz değilim
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Kilo kompleksim olduğu için 5’inci
sınıfa kadar içine kapanık bir çocuktum. Küçükken kilom nedeniyle
hep dışlandım. Kızlar bırak arkadaşlık etmeyi yüzüme bile bakmıyordu.
5’inci sınıfta bir şiir yarışmasına
katıldım ve derece aldım. Sahneye
çıktım, ilgi odağı benim, normalde
sosyal hayatta dışlanan adam, bir

Kilomdan dolayı dışlanıyor ve
arkadaşlarım çeşitli lakaplar
takıyordu dedin mesela ne
diyorlardı sana?

Peki bu kompleks halen devam
ediyor mu?

Nisan 2017
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Eser Yenerler deyince insanın
aklına neşeli bir insan geliyor.
Nasıl bir çocukluk geçirdin ve
nereden çıktı bu oyunculuk
fikri?

anda ‘izlenen’ adam oldu. Eee
bu durum hoşuma gitti tabii.
Dedim ki “Madem ‘izleyen’
olunca dışlanıyorum, ben
de ‘izlenen’ olayım”. İşte bu
kararımdan sonra hayatımda
her şey değişmeye başladı.
Madem beni aranıza almıyorsunuz, o zaman izleyeceksiniz
dedim ve izlenen adam olma
yolunda ilk adımlarımı atmış
oldum.

Gerçekten sırılsıklam aşık olduğum
bir kız vardı. 7 yaşından 14 yaşına
kadar ona olan aşkımı hiç kaybetmedim. İstanbul’da oturuyor yazları
bizim mahalleye tatile geliyordu.
Gelip gidiyordu yani. Bütün kış o
gelecek diye hayaller kurar geleceği günü iple çekerdim. Çok aşıktım
çoook. ( Gülüyor )

rak benim en büyük kompleksimdi.
Bu da benim hırs yapmama neden
oldu. Hep ondan beslendim. Bu
kompleksimi yenmek için çok
uğraştım çalıştım ve sonunda bu
kompleksimi avantaja çevirdim.

Bursa’da çocukluk
yıllarında kesişti bizim
yollarımız. Bizim
başarımızın sırrı zaten
uzun yıllara dayanan
dostluğumuzun altında
yatıyor. Biz bir kere
söz verdik birbirimize. Herhangi bir sebepten dolayı
birimiz kırılırsa, kimse bunu içine
atmayacak ve anlatacak. İnsanın
kendine bile söylemeye çekineceği
şeyleri konuşuyor ve paylaşıyoruz
biz. Biz Üç adam olarak ekranda ne
isek perde arkasında da öyleyiz. Biz
üç Adam olarak gerçekten dostuz.
Ve birbirimize söz verdik ölene
kadar dost kalacağız. Allah herkese
nasip etsin böyle bir dostluğu…

Röportaj

yani. Tatsızlığı, mutsuzluğu içimde
yaşayıp dışarıya pozitif çıkmaya
özen gösterenlerdenim ben. Çünkü insanlar beni hayatlarında belki
de bir kere görecek ve nasıl görürlerse akıllarında öyle kalacağım.
Şöhretin böyle psikopat yanları da
var maalesef.

Peki ilk kazandığın parayla ne
yaptın?
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Anneme araba aldım. Direksiyon
öğretmeni olduğu için ihtiyacı
vardı. Çok hoşuna gitmişti. Dedim
ki Anneme, “Başkalarına araba
öğretmeye kendi arabanla git” Bu
mutluğun tarifi yok. Anlatılmaz
yaşanır derler ya işte öyle. Bu arada
sizlerin aracılığıyla herkese seslenmek istiyorum. Lütfen kaybetmeden Anne ve Babalarınızın kıymetini
bilin. Onların istek ve taleplerini
yarınlara ertelemeyin. Çünkü yarınların garantisi yok.

Babanı 7 yaşında iken
kaybettin. Bu durum sende
nasıl bir etki bıraktı?
İnsanın babasını kaybetmesi haya-

tında ciddi bir travmadır. Ama bu
travmalar daha sonradan hayata
bakış açınızı olumlu bir şekilde
etkileyebiliyor. Babamı kaybetmem
hayata daha erken yaşlarda atılmama ve sorumluluk sahibi olmama
neden oldu. Babasız kalmak dikenli
yollarda yalın ayak yürümeye benziyor. Böylesi büyük acıların tarifi
yok. Bu tabloyla çocuklu yaşlarda
tanışmak, çok daha ağır travmalara
neden olabiliyor. Allah kimseye
böyle bir acı yaşatmasın diyeceğim
fakat hayatın gerçeklerini de unutmamak lazım. Önemli olan dezavantaj görünen bu durumu avantaja çevirmenin yollarını aramak ve
bulmak. Ben açıkçası böyle yaptım.

BKM’ye girerken Yılmaz
Erdoğan’ı nasıl zorladın?
Misafir alımında son gündü. Ben
de misafir olarak gitmiştim. Yılmaz
Erdoğan’ın dersine girdiğimde :
“Hayatımda örnek alacağım usta,
peşinden gideceğim kişi bu” dedim.
Ve ona: “Ben misafir olarak girebilir
miyim?” dedim. “Artık son gün ala-

mayız” dedi. Ben de çok inanıyordum kendime. İnatçılık ettim orada.
Bir anlık güven geldi. Normalde çok
güvenli konuşan bir adam değilimdir. Dedim ki “Beni alın, pişman
olmayacaksınız” O da : “Bu kadar
iddia boş değildir. Bu kadar iddialıysan madem gel bakalım” dedi ve
BKM maceram da başlamış oldu.

Son olarak Çekmeköy2023
okurlarına iletmek istediğiniz
bir şeyler var mı?
Şu an bu satırları okuyan büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin
gözlerinden, aynı seneyi idrak
ettiğim tüm sevenlerimin yanaklarından öpüyor, saygı ve sevgileri
mi sunuyorum. Lütfen hayallerinizin peşini bırakmayın… Siz yeter ki
çalışın ve hak edin… Hakkın sahibi
mutlaka haklıya hakkını er ya da
geç verecektir.
Röportaj - Soner KARTAL
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BESTE FABRİKATÖRÜ

MUSTAFA
SANDAL

Babalık nasıl bir duygu?
Anlatılmaz yaşanır derler ya... İşte aslında
bu soruya verilecek en iyi cevap bu, ama
tek bir kelimeyle açıklayayım size. Babalık
eşittir huzur!..

Mustafa Sandal nasıl bir baba?
Elinden geldiği kadarıyla oğullarıyla
arkadaş ilişkisini kurmaya çalışan, bunu
yaparken de sınırını bilen ve disiplini elden
bırakmayan bir baba...

Pozitif Enerjisiyle Kıskanılan Adam…
İyi Bir Baba ve Aynı Zamanda İyi Bir Eş…
Türkiye’de En Çok Hayran Kitlesine Sahip
Karizmatik Yıldız…
Kimden mi Bahsediyoruz?
Tabii ki Mustafa Sandal’dan…

Biz Sorduk Bakın Okyanusa Sığmayan Sandal,
Nasıl Cevaplar Verdi?
Mustafa Sandal’ı size sorsak nasıl anlatırdınız?
Müzik adamı, iyi bir baba, belki de iyi bir eş (Emina'ya
da sormak lazım tabi. 'Gülüyor')

Müziğin hayatınızdaki yeri nedir?
Müziksiz yaşamak benim için artık mümkün
değil. Gerçi hiçbir zaman mümkün olmadı ya!
Her anımda müzik var. Hani müzik ruhun
gıdası derler ya... Benimki o boyutu biraz
aşmış aslında. Müzik benim sesim soluğum
diyebilirim...

Oyunculuğu çok sevdiğinizi söylemiştiniz
yeni film projeniz var mı?
New York'ta Beş Minare'den sonra hem
sinema hem de dizi için çok teklif geldi, sıcak
karşıladıklarım da oldu ama açık konuşmak
gerekirse şu anda o işi ikinci plana atmış durumdayım. Şu anda ilk olarak yeni şarkılara
odaklandım. Ondan sonra her şey olabilir, nasip
kısmet...

“Kendimi zirvede görüyorum” ya da “başka yerlerdeyim” gibi açıklamalar bence doğru olmaz.
Bu konularda daha mütevazi olma taraftarıyım.
Bu yüzden bu önemli piyasada önemli bir yerde
olmaya hala çalışıyorum diyelim...

Şu anda yaptığınız işin dışında ne iş
yapmak isterdiniz?
Ben oldum olası hep müziği düşünmüşümdür. Müzik benim için bir başka!
Bu yüzden geçmişte kurduğum hayallerde
sadece bu meslek vardı, ama bu soruya ille
de cevap verecek olursak; kesin uçuk kaçık
bir iş olurdu heralde. (Gülüyor)

Yaşadıklarından aldığın en büyük
ders ne oldu hayatta?
İnsanın her zaman içinden geleni yapması
taraftarıyım. Konu her ne olursa olsun
içinden geleni yapmalı insan! Geçmişte
bazen 'Acaba?' dediklerimi yapmadığım
oldu, daha doğrusu kalbimle değil de sadece mantığımla düşündüğüm zamanlar
oldu, fakat öyle bir ders aldım ki... Neyse...
(Gülüyor)

Başladığınız noktadan, bugün nereye
vardığınızı düşünüyorsunuz?
Hayalini kurduğum, hedeflediğim yerdeyim.
İstediğim, dilediğim işi yapıyorum, onun
haricinde 2 çocuk babası ve dünyanın en
güzel eşine sahip olan biriyim. Ee daha ne
olsun değil mi?

Mustafa Sandal duruşundan söz
etmek gerekirse bu duruşu oluşturan
en önemli unsurlar nedir?
Disiplin, yapılan işe saygı ve özveri...

Az daha duruldum diyebilirim. Eşim
Emina'nın da buna katkısı var aslında. Mesela pilotluk yapmama ya da paraşütle atlamama, yani bu tarz şeylere izin yok artık
(Gülüyor). Şaka bir yana bunlar çok doğal
çünkü artık babasınız ve sorumluluklarınız
var. Bu tarz değişiklikler gayet normal.
Onun haricinde daha olgunlaşıyor insan.
Daha bir 'baba' duruşun oluyor aslında.

Henüz çok küçükler ama çocukların
eğitimi ve meslek seçimleri
konusunda neler düşünüyorsun?
Kendi geleceklerini kendileri seçmeli diye

düşünüyorum.Tabi bizler büyük olarak
yol göstereceğiz, seçenekleri önlerine
sunacağız ama son karar onların olmalı.
Umarım kendileri için en doğru olan kararı
verebilirler.

Sizin dönemizin çocukluğu mu yoksa
şimdiki dönemin çocukluğu mu?
Her dönemin ayrı bir güzelliği var bence.
Olumlu yanları da var olumsuz yanları
da. Ama şu da bir gerçek ki herkese kendi yaşadığı dönem daha değerli gelir ya,
benim için de o misal... Sanki daha bir
bütündük her anlamda... Teknoloji bizi
makineleştirdi bu konuda aslında. Ama onsuz da olmuyor artık. Böyle de bir çelişki
söz konusu...

Son olarak sizi seven ve idol olarak
gören fanlarınıza neler söylemek
istersiniz?
Hedeflerinizden şaşmayın, kalbinizdekiler
her şeyden önemli ve değerli. Aklınızdakileri yok saymadan kalbinizi dinleyin. Her
zaman dediğim gibi: Kalbinizle yaptığınız
her şey size geri dönecektir!..
Röportaj: Soner KARTAL
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Kendinizi Türk müzik piyasasının
içerisinde nerede görüyorsunuz?

Çocuklarınızdan sonra hayatınızda
neler değişti?
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Haberler

Haberler

CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYİP

ERDOĞAN

ÇEKMEKÖY’DE
Çekmeköy’deki toplu açılış
töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“Eski Türkiye görüntüleri darbecilerin, terör örgütlerinin, ülkemizi
diz çöktürmeye çalışan şer güçlerin özlemidir. Biz asla böyle bir
Türkiye görüntüsüne razı değiliz.
Milletimizle birlikte büyük Türkiye'yi istiyoruz. Milletimizle birlikte
güçlü Türkiye'yi istiyoruz. Milletimizle birlikte lider ülke Türkiye'yi
istiyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy’de kamu kurumları ve ilçe
belediyesi tarafından yapımı
tamamlanan hizmet ve tesislerin toplu açılış törenine katıldı.
Taşdelen Meydanı'nda düzen-

lenen törende; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,
İstanbul Valisi Vasip Şahin,
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın yanı sıra AK Parti
İstanbul İl Başkanı Selim Temurci,
Çekmeköy Kaymakamı Cemal
Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve AK
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih
Kırıcı hazır bulundu.
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın selamlama
konuşmasıyla başlayan toplu açılış
töreninde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan Çekmeköy’den
tüm dünyaya mesaj verdi.

Çekmeköy Halkı 15 Temmuz’da

Kahramanlığını Tarihe Yazdı
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16 Nisan’da gerçekleşecek referandumun, 15 Temmuz'un hesabını sorma günü olduğunu vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'den ve Pennsylvania’dan, PKK ve FETÖ terör örgütleri ele başlarının

halka referandumda ‘hayır’ denmesi için haber gönderdiğini hatırlattı ve “Bilesiniz ki 'hayır' diyenlerin şu
anda attığı adım budur ve bunlar şu anda bölücü terör
örgütlerine destek verenlerdir. Bunların ta kendisidir. Niye 'evet' diyemiyorlar? Çünkü 'evet' bunların
bu ülkedeki geleceğini karartacaktır. Bakın şunu
unutmayın, sevgili Peygamberimiz buyuruyor; 'Kişi
sevdikleriyle beraberdir' Sen Kandili mi seviyorsun?
Onlarla berabersin. Ne diyor Kandil? 'Hayır'… 'Hayır'
diyenler onlarla beraber haşrolunacak. Bu kadar açık
ortada” diye konuştu.
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İstanbul'un en genç ilçelerinden biri olan Çekmeköy'ün yıldızının, hem doğal güzellikleri hem üretime, istihdama olan katkısıyla giderek parladığını
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe
girişiminde Çekmeköy halkının cesaretle sokaklara
dökülerek, darbecilerin karşısına dikildiğini ve kahramanlığını tarihe yazdırdığını söyledi.
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Mevcut Sistemde Direnmek, Türkiye'yi Ekonomik Krizlerin

Pençesine Terk Etmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni
sistemde Cumhurbaşkanının
başka partiden Başbakanın da
başka partiden olma ihtimalinin
olmadığını vurgulayarak, şunları
kaydetti: “Malum olduğu üzere,
hâlâ yeni sistemde Başbakan
olduğunu sananlar var, onun için
buradan bilenlere hatırlatmak,
bilmeyenlere öğretmek için
Anayasa değişikliğinin ne
getirdiğini kısaca ifade
edeyim. Yeni sistemin en
önemli özelliği, yürütme
görevini cumhurbaşkanına
vererek milletin kime sorumluluk verdiğini, dolayısıyla kimden

hesap soracağını netleştirmesidir.
Artık koalisyonlar ve bunların yol
açtığı krizler sona eriyor. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki
kavgaların sebep olduğu sıkıntıları
geride bırakıyoruz. Cumhurbaşkanının ve Meclis'in görev
süresi 5 yıl olarak belirlenerek istikrar güvence altına alınıyor ama
başarırsa, kendini sevdirirse, kabul
ettirse ikinci bir 5 yıl daha milletten yetki alabilir. Cumhurbaşkanı
yüzde 50 artı 1 oyla seçildiği için
hiç kimsenin, hiçbir kurumun millete rağmen herhangi bir tasarrufta bulunma imkânı kalmadı."
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örgütlerinin özlemidir. Ülkemizi diz çöktürmeye çalışan
şer güçlerin özlemidir. Biz asla böyle bir Türkiye
görüntüsüne razı değiliz. Milletimizle birlikte büyük
Türkiye'yi istiyoruz. Milletimizle birlikte güçlü Türkiye'yi istiyoruz. Milletimizle birlikte lider ülke Türkiye'yi
istiyoruz. Milletimizle birlikte muasır medeniyetler
seviyesinin üstündeki Türkiye'yi özlüyoruz. Bunun
için her bir vatandaşımız 16 Nisan'da, sandık başına
gittiğinde verdiği oyun ne anlama geldiğini çok iyi
bilmelidir."
Halk oylamasına sunulan yeni sistemde Cumhurbaşkanı ile Başbakanlık görevlerinin birleştiğini
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar
bunu ana muhalefetin başındaki zat bilmiyorsa da
ben buradan hatırlatayım. Ne yapalım öğrenecek. Biz
anlatacağız, siz de anlatacaksınız böylece öğrenecek"
ifadelerini kullandı.
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Türkiye’nin artık her 10-15 yılda bir ayağına dolaşan
darbe, muhtıra, ekonomik kriz gibi prangalardan
kurtulmak zorunda olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanlığı, Başbakanlığı,
Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde yaşadığı tecrübelerin
kendisine çok şey öğrettiğini aktardı ve şunları söyledi: “Çok şey gördük, çok şey tecrübe ettik. Gördük
ki Türkiye artık mevcut yönetim sistemiyle yoluna
devam edemez. Mevcut sistemde ısrar etmek, 'Bu
ülke sürekli darbe tehditlerine açık kalsın' demektir. Mevcut sistemde direnmek, Türkiye'yi ekonomik
krizlerin pençesine terk etmek demektir. Mevcut
sistemi savunmak, bu ülkenin terör örgütleri karşısındaki mücadelesinin başarıya ulaşmamasını istemektir.
'Böyle gelmiş, böyle gitsin' demek, bu millete her
türlü zulmü, yokluğu, yoksulluğu müstahak görmektir.
Eski Türkiye görüntüleri darbecilerin özlemidir. Terör

Cumhurbaşkanı İle Başbakan
Arasındaki Kavgaların Sebep Olduğu
Sıkıntıları Geride Bırakıyoruz
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Ana muhalefet liderinin yaptığı bir
Meclisin bütün yetkilerinin elinden
alındığını iddia ettiğini hatırlatan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların bu ülkede dikili ağacı yok.
Üst üste koydukları taşları yok.
Bunların millete karşı sorumluluğu
yok. Biz, 'yasama organı olan
Meclisin kanun yapma yetkisi vardır' diyoruz. Bu ise çıkıp
güpegündüz yalan söylüyor, 'yoktur' diyor. Her şey ortada, metin
ortada, şu metni oku, 18 madde...
Şimdi ben bu meydandaki tüm
kardeşlerime sesleniyorum;
sizlere dağıtılan bu 18 maddelik
metni okuyun, her şey orada var.
Millete karşı sorumlu olan Cumhurbaşkanı, ne kendisi millete
rağmen herhangi bir adım atabilir
ne de böyle bir yanlışa izin verebilir" şeklinde konuştu.
Mevcut sistemde hükûmetlerin
kanun tasarısını hazırlayıp Meclis’in bunları onayladığını yeni
sistemde ise sadece milletvekillerinin kanun teklifi verebileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, ana muhalefet liderinin
“550'den 600'e çıkacak. 550 bize
yetmedi mi? Bize 450 bile fazla”
şeklindeki sözlerine atıfta bulundu
ve “Ana muhalefetin başındaki
zata şunu söylemek lazım, temsilde adalet denen bir şey var, işte
bu Anayasa bunu getiriyor. Sen şu
Avrupa ülkelerine bir bak, Almanya'da Alman parlamentosunda
kaç milletvekili var bir bak, oradan
bir ders al” diye ekledi.

Başkan Poyraz, Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Sultan Abdulhamid Han'ın yarım kalan projeleri arasında yer alan ve
yüzyıl sonra metro olarak hayata
geçirilen, Üsküdar-Alemdağ tramvay hattı yapım talimat metninin
yer aldığı tabloyu hediye etti.

AÇILIŞI YAPILAN

TESİS VE

HİZMETLER

rinin "Cumhurbaşkanı
Hükûmet Sistemi,
milletin karnını mı
doyuracak" dediğini aktardı ve şöyle
konuştu: “Evet yeni
sistem milletin karnını
doyuracak, nasıl mı? Sizlere ve bu soruyu soranlara
anlatayım, ülkemizin koalisyon
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa
değişikliği ile yargının tarafsızlıkla
güçlendirileceğini, yargıda attıkları bu adımın yanında yüksek
yargı organlarının teşekkülünde
Cumhurbaşkanını ve Meclis’e de
söz hakkı tanınacağını ve böylece
yargı ile millet arasında bağın
güçlendirileceğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birile-
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Türkiye, 25 yıldır
Cumhurbaşkanlığı
Sistemiyle Yönetiliyor
Olsaydı İki Kat
Zengin Olacaktı

hükûmetleri döneminde ortalama
büyüme oranı yüzde 4 iken tek
parti iktidarları döneminde bu
oran yüzde 5,9. Başka ifadeyle
şayet Türkiye son 25 yıldır cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetiliyor olsaydı ekonomik açıdan
bugünkünden iki kat daha büyük
olacaktık, iki kat daha zengin
olacaktık. Koalisyon dönemlerinde
milletimizin cebinden çalınan
paralar son 14 yılda olduğu gibi
yatırıma istihdama dönüştürülseydi, bugün olduğumuz yerin iki
kat daha ilerisinde olacaktık.
Koalisyon dönemlerinde tek parti
yıllarına göre faizlerin dört kat,
bugünküne göre de 10-11 kat
fazla olduğunu görürsünüz. Eğer
faiz giderlerinin millî gelire oranı,
biz iktidara gelmeden önce 2002
seviyesinde olsaydı 1 trilyon 800

milyar
lira faiz
ödemesi
yapardık. Bu
dönemde faiz
yükümüz 700 milyar lirada kaldı. Aradaki 1 trilyon 100 milyar liraya
ne oldu? O para altyapı olarak,
eğitim, sağlık, sosyal yardım
olarak milletin hizmetine sunuldu. Bize düşman olanların kuyruk
acısı kendi ceplerine atmak
istedikleri bu 1 trilyon 100 milyar
lirayı milletimizin cebine aktarmış
olmamızdan kaynaklanıyor.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003
yılından beri para musluklarının nerelerden kesilip hangi
hizmetlere aktarıldığını milletin
çok iyi bildiğini dile getirerek,
ülkeye yılda gelen uluslararası
sermaye miktarının 1 milyar doları
bile bulmadığına işaret etti. Ayrıca
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu
rakamın geçen 14 yılda ortalama
13 milyar dolara ulaştığını, ülkede
istikrar, güven ortamı olunca
yatırım da istihdamın da ihracatın
da gerçekleşeceğini söyledi.

2015 ve 2016 yıllarında yapımına
başlanan ve tamamlanan 215 milyon lira tutarındaki yatırımlar:
Eğitim
Çekmeköy Anadolu İmam Hatip
Lisesi
Mimar Sinan İmam Hatip Orta
Okulu
Fatma Talip Kahraman İHL
Özden Cengiz Anadolu Lisesi
Ömer Halisdemir Lisesi
Ekşioğlu İHL
Camiler
Emir Sultan Camii
Nişantepe Camii
Sosyal ve Kültürel Tesisler
Kapalı Pazar yeri
Adnan Menderes Gençlik ve
Kültür Merkezi
Kent Park Sosyal Tesisleri
Park ve Yeşil alan Yatırımları
29 adet park ve yeşil alan yapımı
4 adet spor sahası
vk bisiklet ve gezi alanı, 60 bin m2
yeşil alan ilavesi
Dere, Alt Yapı ve Yollar
Dere ıslah çalışmaları
Prestij cadde çalışmaları
Atık su kanalı yatırımları
Yol yapım çalışmaları
Yağmur suyu kanalı çalışmaları
Sağlık Hizmetleri
Taşdelen Mahallesi ASM
Mehmet Akif Mah. ASM
Merkez Mah. ASM

ŞÖHRETİN DORUĞUNDA...

MUSTAFA

CECELİ

Mütevazı... Nur yüzlü... Saygılı ve seviyeli duruşuna gıpta etmemek mümkün değil. İnsanın içini
rahatlatan sesine, şarkılarına hayran olmamak
elde değil. Türk pop müziğine adını altın harflerle
yazdıran sözü, özü, gönlü bir olan Mustafa Ceceli
ile dünü, bugünü, yarını ve kısa sürede fırtınalar
koparan yeni albümünü konuşmak üzere birlikteyiz.

Yine yeniden müthiş bir albümü sevenlerinin
beğenisine sunmanın haklı gururunu yaşıyorsundur.
Türkiye'nin ilk Blip edilebilir albümünü ve
duygularını bizimle paylaşır mısın?

Öncelikle uygulamadan kısaca bahsetmek istiyorum. Bilpme
uygulamasını ücretsiz olarak telefonumuza indiriyoruz, albümü
uygulama açıkken telefonun üstünde tutuyoruz ve uygulama bizi
direkt olarak www.mustafaceceli.com adresine yönlendiriyor.
Site içerisinde Mustafa Ceceli ile selfie çekme, şarkıları dinleme,
kamera arkası görüntülerini izleme gibi birçok seçenek arasında
seçim yapıyoruz ve gezintimize başlıyoruz. Bu uygulamaya
ileri ki zamanlarda albüm hazırlık çalışmaları ve kliplere ait özel
içerikleri eklemeyi planlıyoruz.
“Aşk İçin Gelmişiz” albümünün teması aşk ve dostluk. Albümün
içerisinde yıllarca bu topraklarda yaşamış aşk ehlinin ve gönül
dostlarının eserleri bulunmaktadır. Çok uzun zamandır planladığım bu albümü mevcut albümler ve çalışmalarımız sebebiyle
ertelemek durumunda kaldım. Fakat dünyamızdaki kin ve nefret
güdüsüyle aşırı ayrımcılık hareketlerine karşı en güzel cevabı
başta kendime olmak üzere tüm insanlığa hatırlatmak için sıkı bir
çalışma ile 11 günde “Aşk İçin Gelmişiz” albümünü oluşturdum.

“Aşk İçin Gelmişiz” albümünde aşk kelimesinden
kastedilen nedir?

Kur’an-ı Kerim varlığın tekliğini anlatır ve bununla beraber
“Allah’ın insana şah damarından daha yakın olduğunu,” insanla arasında bir mesafe olmadığını anlatır. “Lailaheillallah” diyerek varlıkta tek mevcudiyetin Allah olduğunu, anlatır. Bizler
Allah’ın isimleri ile donatılmış varlıklarız, dolayısıyla bizim
aşkımız sevgimiz, aşk dediğimiz aslında herkesin özündeki o
tekil varlığa duyduğu şeyin adıdır. Bunu çok güzel dillendiren
ve hisseden kişiler var. Sevgi ve Aşk Resul-u Ekrem’e (s.a.v.)
aittir. Zira Peygamberimiz rahmet ve sevgi peygamberidir; kendisine hakaret edenlere: “Allah’ım onları affet, onlara hidayet et,
onlar bilmiyorlar,” diyerek hiç kimseye karşı kötü bir karşılık
vermemiştir. İnsanlara sevgiyi anlatan bir peygamberin (s.a.v.)
ümmetine yakışan, aşk ve sevgiyi yayarak paylaşmaktır. Tüm
dünyada dalga dalga yayılmak istenen nefret, kin ve ayrımcılığın
üstesinden aşk gelir. Derviş Yunus der ki; “Dövene elsiz gerek,
sövene dilsiz gerek”. İşte bunu anlamak, anlatmak ve insanlara bu
duyguyu yaymak asıl gayedir. İnsanların pop müziğe kulağı aşina
olduğu için albüm pop müzik kategorisindedir. Tasavvuf müziği
şeklinde hazırlanmış olsaydı sadece tasavvuf müziğinden hoşlanan insanlar dinleyecekti. Bu şekilde olmasının sebebi herkesin
bu sözleri dinlemesi gerektiğine inandığım içindir.

Her şarkı için dinleyenlerin “bu şarkı benim için yazılmış
sanki bu kadar olur” cümlesini kurduruyor olmak nasıl
bir duygu?

Şükrediyorum, ne mutlu ki samimiyete ve karşılıksız sevgiye dayalı bir gönül
köprüsü kuruldu. Karşılıksız sevgiyi hayranlarımdan öğrendim; kimse kimseyi
6 saat bir yerde beklemez, kışın ortasında dahi. O insanlar seninle bir dakikalık
göz teması kurabilmek ve iki saat müziklerinden keyif alabilmek için saatlerce
bekliyorlar. Dinleyicilerin şarkılarımı “ya bu benim şarkım” diye düşünerek
içselleştirmesi bana ayrı bir gurur veriyor. Albümün içerisinde yer alan şarkıları
stüdyoda seslendirdiğin zaman senindir fakat albüm yayınlandıktan sonra
şarkılar herkesindir.

Sevdiğiniz işi yapıyorsunuz, hayranlarınız var, yaptığınız
iş takdir ediliyor, mutlu bir evliliğe sahipsiniz. Kendinizi
şanslı hissediyor musunuz?

Her insan çok şanslıdır çünkü insan olma kabiliyetiyle ve şerefiyle doğmuştur.
Bir bitki olarak da dünyaya gelebilirdik. Bir insanın kendine bakıp “ben şanlıyım,
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İnanın aklıma ne geldiyse hepsini uygulamaya çalıştım. Sana
ilham veren şeyin Yüce Allah’tan geldiğine inanırım. Erkan
Oğur’un farklı bir versiyonunu dinlemiştim, ben de yalnızca insan sesi kullanarak böyle bir çalışma yapmak istedim ve eserde
orijinal bir imza olsun istedim.

İnanıyorum. Ülkemizin çok zor günlerden geçtiği bir dönemde Selçuk Konya’da
bir tane gol attı, günlerce konuşuldu ve herkesin yüreğine su serpildi. Bize basit
geliyor olabilir fakat müziğin ve sporun birleştirici gücüne kesinlikle inanıyorum.
“Aşk İçin Gelmişiz” eserinde de bu vurgu var. Müzik aklın ötesinden gelen bir şeydir, beynimiz müziği hissederek ne gibi değişiklikler yaptığını tam olarak bilemiyoruz.
Filmdeki bir dram sahnesinde bile sadece sözler olduğunda bakıyorsunuz insanlar ağlıyor fakat fonda bir müzik çaldığında duygulanarak o sahneyi hissedebiliyorsunuz. Şunu da unutmayalım, Ezan-ı Muhammedi bir çağrıdır ama o
çağrıda bile Efendimiz (s.a.v.) “Sesi güzel olan okusun” buyurmuştur. Orada
bile ezanın kendine ait bir melodisi vardır ve o melodiyle seni adeta davete
teşvik eder, uyandırır. Neden bir şiir şeklinde değil de melodi? İşte bu açıdan da
müziğin birleştirici gücü olduğuna inanıyorum.
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Albümde yer alan bir eserde 24 kanalla sadece
kendi sesini enstrüman gibi kullanarak yine
farkını ortaya koydun. Böyle bir şeye imza atma
fikri kimden ve nasıl çıktı?

Müziğin gerçekten birleştirici bir etkisi var mı?

Röportaj
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çünkü yaratılmışların en şereflisiyim” demesi gerekir. İnsan namıyla, şöhretiyle, parasıyla, hayatıyla şanslı olmaz. Bir gün hacca gidersin iki metrelik bir
bez giydirirler ne malın ne mülkün, ne annen ne baban kalır. Tavaf yaparken
lisanını bilmediğin insanların arasındasın ve o yer; ben aslında yokmuşum
yalnızca Allah varmış “Lailaheillallah” ı hissedebileceğin bir yerdir. Demem o ki, mal mülk, çoluk çocuk Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle sınav meselesidir. Ama insan olduğum için, üretimlerimi paylaşabildiğim ve anlatabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum.

Çok önemli biriyle tanışıp
sohbet etme olanağın olsaydı
bu kim olurdu? Ondan neler
öğrenmek isterdin?

Bu soruda aklıma gelen tek cevap rahmet peygamberi Muhammed Efendimiz
(s.a.v.)’dir. Konuşmak değil, edeple onu
(s.a.v.) dinlemek isterdim.

Hem evli hem şöhretli olmak gerçekten zor
mu?

Bir film yapmaya karar versen
adı ve konusu ne olurdu?

Eğer dengesini sağlayabilirseniz zor değil, şöhret elbisesini giyerek gezerseniz zor.

“Evrensel Sırlar” adlı bir kitabın filmini
yapmak istiyoruz. Bütün sistemin özünü
adeta bilim kurgu tadında anlayan bir
kitaptır. Hangi film olursa olsun vizyona
girdiğinde derinliğini, hakikatleri fark
ettirecek bir çalışmanın içerisinde olmak
isterdim.

Kendini eleştirir misin?

Çok eleştiririm, neredeyse her dakika. Yaptığım her işi
eleştirerek iğneyi kendime batırırım. Çünkü birinin
benden farklı düşünüyor olması benim eksik tarafımdır.
O eksikliğimi geliştirmeliyim, insan sabit fikirli, peşin
hükümlü olmamalıdır. Bir olumsuzlukla karşılaştığımda nedenini önce kendime sorarım. Mesela arabadayız;
direksiyondayım ve sağa dönmemi söylediniz, sağa
döndüm ve trafikte çakılıp kaldım. Ben eğer senin
yüzünden trafikte kaldım dersem gafilimdir. Çünkü
bir tavsiyede bulundun fakat direksiyon benim elimdeydi, dönmeseydim. O yüzden hiç kimseyi suçlayamazsın, hayatının direksiyonu senin elinde.
Kur’an-ı Kerim’de; “ahirette insan der ki, ama şeytan
bize bu işleri yaptırdı. Şeytan, hayır ben sadece ilham verdim,” der. Sana birileri tavsiyelerde bulunabilir fakat Kur’an-ı Kerim der ki; “hala aklınızı
kullanmayacak mısınız?” Kendimi, direksiyon benim elimde olduğu için eleştiririm, kusuru önce
kendimde ararım.

MUSTAFA CECELİ İLE
KISA KISA
Burcun:Akrep.
Tuttuğun takım:Galatasaray.
En sevdiğin renk: Kırmızı.
Ne tür müzik dinlersin?
Her tür müziği dinlerim.
Yaptığın en büyük çılgınlık?
Parasailing.

Seni en çok ne veya neler kızdırır?

İnsanız, beşeri tarafımız ortaya çıkıyor ve kızabiliyoruz. Aslında keşke hiçbir şeye kızmasak,
ehl-i beyt'deki gibi yaşayabilsek ve hoşgörümüz
zirvede olsa. Yalan ve iftiraya çok kızıyordum
onlara bile artık kızmıyorum. Albümde “sövene
dilsiz gerek” cümlesini kullandıysam kızgınlığıma daha da ket vurmam gerekir. Yalan ve
iftira olduğunda iddianın tutarsız olduğunu ortaya koyuyorum ve çekiliyorum. Bu durum benim kimyamda değişikliğe yol açıyor, sürekli neden böyle olduğunu sorguluyorum. Ama inanın
bizim kızmamızdan öte, iftira ve dedikodu çok büyük
günahtır, tehlikelidir. Mutlaka iftira, beddua yapana geri
dönecektir.

çalıştım. Hep İslam’ın 5 farzı vardır deyip
geçiyoruz fakat 54 farz var. Bunlardan
biri de gıybet ve dedikodu. Bu iki şeyden
kurtulmadan kendimize nasıl inançlı diyeceğiz bilemiyorum.

Şu an ruhunun olmak istediği yer?
Ruhum tam olmak istediği yerde.

Hayattaki öncelik sıralamanı
söyler misin?

Önceliğim, kendimi tanımaktır. Sonrasında da ailemi, insanları ve insanlığı
en doğru şekilde değerlendirmeli ve en
önemlisi Alemlerin Rabbini tanımalıyım.

En büyük hayalin ve
gerçekleştirmek istediğin
projelerin nelerdir?

Uluslararası bir albüm hazırlamak; İngilizce, Arapça dillerini kullanarak eserler yorumlamak isterdim.

Röportaj: Soner KARTAL
Bu röportaj 14. sayımızda yer almıştır
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Çok şey. Sen eğer dosdoğru yönelişi, namazı, hakiki ve temiz bir şekilde yaşayıp, benliğinden dahi
vazgeçebiliyorsan; oruç ibadetini idrak edebiliyorsan kaç yaşında olursa olsun hac vazifesini yerine
getirmek için vakit gelmiş demektir. Hac vazifesini
yerine getirdiğim zaman kafilenin en genci olarak 22

yaşındaydım. Şimdi maşallah insanlar 10
yaşında gidiyorlar, ben Arın’ı 3 yaşında
Umre’ye götürdüm. Hayatımda değişenler öncelikle hoşgörüdür. Hiçbir şeyin
yok, kim olduğunun bir önemi yok, iki
metre kefenle adeta ölümü tadıyorsun.
Döndüğüm zaman daha sabırlı bir insana dönüştüm. Sabır konusunda da şunu
söylemek gerekir; Efendimiz (s.a.v.), "ya
sabır" diyen birine; "sen az önce bela
istedin" diyor. Neden diye sorulduğunda; "sabredersen sabredeceğin şey önüne
çıkar" buyuruyor.
Mecburiyetler mutlaka vardır, milyonlarca insanın koşa koşa geldiği bir
yere girmek için saatlerce bekleyebiliyorsun ve dolayısıyla daha sabırlı ve
hoşgörülü bir insan haline dönüştüm.
Döndükten sonra "Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?" Ya da "Ne kadar az
düşünüyorsunuz?" ayetlerini anlamaya
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Hacca gitmek neleri değiştirdi hayatında?

Sevdiklerin için neleri göze alırsın?
Her şeyi.
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RADYO DEYİNCE,
DAMAR DEYİNCE İLK AKLA GELEN İSİM

GEZEGEN
MEHMET

FİLMLERE KONU OLACAK
HAYAT HİKAYESİ…

BİR

MERAK EDİLEN DÜNÜ VE BU
GÜNÜNÜ BİZ SORDUK, GEZEGEN MEHMET CAVAPLADI. İŞTE
GÖZ YAŞARTAN BİR GEÇMİŞ VE
MÜTHİŞ BİR AZMİN SONUNDA GÖZ
KAMAŞTIRAN BAŞARI ÖYKÜSÜ İLE
GEZEGEN MEHMET…
HERKES TARAFINDAN SAYILAN
VE SEVİLEN BİR MARKA OLDU
GEZEGEN MEHMET. BUNU NEYE
BORÇLUSUNUZ?
Ben bu marka için yıllarımı verdim. İlk
günkü heyecanım ve samimiyetimle dinleyicilerimle buluşmaya devam ediyorum.
Onlar beni ben onları tamamlıyorum. Dün
ne isem bu günde oyum. İçten ve samimi
olmak her zaman kazandırır. Ben “olduğu
gibi görünenlerdenim” bu yüzden sevildim ve inanıyorum ki, sevilmeye de devam edeceğim.
BİR AŞK ÇOCUĞUYUM AMA O
SEVGİ BANA GEÇMEDİ DEDİNİZ.
SEBEBİNİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?
Hayatın sillesini en acı şekilde yedim.
1969 yılında gerçek bir aşkın meyvesi
olarak dünyaya gelmişim. Ne var ki bu
“büyük aşk’tan” benim payıma sadece acı
düştü. Henüz 1 yaşında benim için Anne
ve Baba kavramı bitmişti. İlkokulu zar
zor bitirdikten sonra çalışmak hayatımı
kazanmak zorunda kaldım. Babaannem
ve dedemin yanında büyüdüm. Anne demek benim için büyük bir boşluk demek.

MARANGOZLUK İLE BAŞLAYAN
EKMEK MÜCADELESİ VE
ARDINDAN RADYOCULUK. BU
ZORLU VE MEŞAKKATLİ SÜRECİ
BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?
İlkokuldan sonra bir yandan çalışıyor
diğer yandan kulağımda wolkman ile
radyoların büyülü dünyasına dalıyordum.
İlk işim, 12 yaşında Mahmut Paşa’da bir
gelinlikçide çıraklıktı. Sonra amcamın
bana öğrettiği marangozluk, mesleğim
haline geldi. 1993’te Marmaris Ortaca’da çalışıyordum. Bir gün külüstür bir
arabanın üzerinde Ortaca FM yazısını
gördüm. Hep bir radyo stüdyosunun nasıl
bir yer olduğunu merak ederdim. Sahibiyle
ne yapıp edip tanıştım, marangoz olduğum
için ona DJ kabini yapıp sevgisini kazanmak istiyordum. Radyo sahibi aynı
zamanda yapımcı olan Mehmet Gökçe
bana bir şans verdi ve kendisinin yapması
gereken programı benim yapmamı istedi.
Akşam saat 10.00’da başladığım programı
ertesi gün gündüz 11.00’de bitirdim. O
günden itibaren karın tokluğuna da olsa

artık benim de bir programım olmuştu.
İSTANBUL’A YENİ HAYALLER VE
UMUTLARLA GELDİNİZ. İSTANBUL
SİZİ SİZ İSTANBUL’U KABULLENE
BİLDİNİZ Mİ?
Ah! Ah! Ah! Marmaris’e gittim. Otobüsten indiğimde büyük antenli binalara
bakınmaya başladım. Sonra baktım bir
hanın üzerinde çok büyük bir anten var.
Herhalde bu iyi bir radyo deyip içeri girdim, patronla görüşmek istiyorum dedim.
Programcıya ihtiyacımız yok dediler.
O kadar ısrar ettim ki, o sırada Marmaris’i yatırıp kaldıran Çağla diye bir
kızın programını yarıda kesip "Hadi geç
bakalım" dediler. Bir saat sonra yayını
bitirdiğimde patronlar gelip eşyaların
nerede, hemen aldıralım, gel çalış dediler.
Ben Akdeniz FM’de çok başarı kazanınca, rakibimiz Ses Radyo beni oradan göndermek için, "Sen Marmaris’e fazlasın.
Ulusal bir radyoda program yapmalısın.
Kaydını İstanbul’a gönderelim" diye beni
gaza getirdi.
PEKİ GAZA GELDİNİZ Mİ?
Gelmem mi(!) hem de nasıl. “İstan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Makam
Arabasında Dinlediği ve Konuk Olduğu Tek Radyocu

Anneme karşı hiçbir şey hissetmiyorum.
Nefretim yok, kızgınlığım yok, hissizim
sadece. Babamla da aram hiçbir zaman
iyi olmadı ama en azından onunla asgari
bir ilişkimiz var. Aile benim için perdeli
bir ev demekti. 25 yaşıma kadar perdeli
bir evim olmadı. Mahmut Paşa’da çıraklık
yaptığım zamanlar handa kalıyordum ama
iş çıkışı trene binip sanki ben de evime
gidiyormuşum gibi yapıyordum. Trenin
camına yüzümü dayayıp perdeli evleri
hayranlıkla izliyordum.
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bul’dan beğenildin” diye haber gelince,
pılımı pırtımı hemen topladım. Zannettim
ki, beni İstanbul’da birileri karşılayacak.
İstanbul’a geldim ama kalacak yerim yok.
Atari salonu işleten bir arkadaşıma gittim.
Yerde lağımlar akıyor, fareler cirit atıyor,
orada yatmaya başladım.
Beni beğendiklerini söyleyen Star
radyolarıyla görüşmeye çalışıyorum
ama beni kapıdan bile almıyorlar. Yirmi
gün sonra güvenlikçiler halime acıyıp
beni içeri aldı. Radyoların müdürü Harun Bey’i gösterip "Aradığın adam bu"
dediler. Karşısına çıktım, "Ben Gezegen
Mehmet. Beni beğenmişsiniz, ben de
geldim" dedim. "Beğendim ama gel demedim" diye karşılık verince koluna öyle
bir yapışıp öyle bir "Bu benim için ölüm
kalım meselesi. Beni bir kere deneyeceksiniz" demişim ki, adam benden korkmuş.
"Peki tamam gel program yap ama para
falan vermeyiz" dedi. Ben Süper FM’de
çalışmak istediğimi söyleyince, "Süper
FM senin ne haddine! City FM var, orada
bir şeyler yaparsın" dedi. Çok çalıştım ve
önce Kral FM’deki diğer programcıları
tatil günlerinde yerinize program yapayım
diyerek ikna ettim. Bir süre sonra, allem
ettim kallem ettim sabah programını da
kaptım. İstanbul Üniversitesi o sıralar en
çok dinlenen radyo programı araştırması
yapıyordu. Daha yeni başlamış olmama
rağmen açık ara birinci seçilmiştim. Bir
yıl sonra da radyonun sorumluluğuna getirildim.
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bir şey olmaz. Gel bunu “sevgi çemberi”
yapalım dediler. Bir süre sonra çember
lafı da hoşuma gitmedi. Marmaris’teki
radyoculuk dönemimde, bir anket yaptık.
Orada herkes başka bir isim öneriyordu.
Çok iyi bir arkadaşım: "Mehmet’in Gezegeni” olsun dedi. En çok oyu o öneri alınca adım “Gezegen Mehmet” oldu.
GEZEGEN İSTEDİĞİ VE HAYAL ETTİĞİ YÖRÜNGEDE DÖNÜYOR MU?
Yıllardır adeta tırnaklarımla ektiğim tarladan çok şükür mahsulleri toplamaya
başladım. Bizler inançlı insanlarız topraktan geldik ve dönüşümüz yine ona. Yapmak istediğim daha çok şey var. Sadece
beni sevenlere değil tüm topluma faydalı
olmak için bu gezegen ölene kadarda dönmeye devam edecek.

CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP
TAYYİP ERDOĞAN’IN SİZE VE SİZİN
DE SAYIN ERDOĞAN’A KARŞI AYRI
BİR SEVGİNİZ VAR. BUNUN
NEDENLERİNİ SORSAK?
Sayın Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı olduğu dönemlerde ağaç
dikme kampanyası başlattı ve ben
de kendilerine bir proje sundum. "Bu
kampanyayı yapılacak bir halk konseriyle
kamuoyuna duyuralım" değince kabul
etti. 1995 yılında Gülhane Parkı’nda
organize ettiğim ve birçok ünlü sanatçının katılımıyla gerçekleşen muhteşem
bir konser sonrasında kampanya geniş
kitlelere duyurulmuş oldu. Sayın Erdoğan ile sağlam temeller üzerine kurulmuş dostluğumuzda bu dönemde
başlamış oldu. Onun bendeki yeri ve
inanıyorum ki, benim de ondaki yerim
çok farklı.
SİZİ ÖRNEK ALAN VE DUDAKLARINIZDAN DÖKÜLECEK BİR
KAÇ CÜMLEYE BÜYÜK EHEMMİYET GÖSTEREN HAYRANLARINIZ
VAR. ONLARA NELER SÖYLEMEK
İSTERSİNİZ?
Çalışmaktan mücadele etmekten sakın
vazgeçmeyin. Olmadı, olmadı deyip sakın
yılmayın. Sevene sevginizi, şefkatinizi,
ilgi ve alakanızı göstermekten kaçınmayın.
Gerçek dost olan “Allah’tır” yeter ki, ondan istemesini bilin. Bu arada başta Belediye Başkanım Sayın Ahmet Poyraz olmak
üzere tüm emektar arkadaşlara sevgi ve
saygılarımı sunuyor, kolaylıklar diliyorum.
Hoşça kalın, Allah’a emanet olun.

ADNAN MENDERES

GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ
facebook.com/cekmekoybelediyesi
twitter.com/Cekmekoybeltr

NEDEN GEZEGEN MEHMET?
Yaptığım ilk programıma “Sevgi Duvarı”
ismini koymuştum. "Sevgi duvarı” diye
Bu röportaj 2. sayımızda yer almıştır
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Dünden bugüne kendinizi bize
nasıl anlatırsınız?
Çocukluğumdan beri hep şu
an olduğum karenin içinde
olmak istiyordum. Babam beni
tiyatroya götürdüğünde hep o
sahnede olmak isterdim. Baleyle
sahne hayatıma başladığımı
söyleyebilirim. Daha sonra aldığım
eğitimler ve basamak basamak
çocukluk hayalimin gerçekleşmesi
için çalışmak beni bugünlere
getirdi. Bu satırları okuyan herkese
söylüyorum; güzel hayaller kurun
ve o hayallerinizin peşinden gidin,
mutlaka gerçekleşecektir.
Evrim Akın’ı herkes Avrupa Yakası dizisindeki Selin
tiplemesiyle tanıdı. Akın, bu roldeki “Ohaaa falan
oldum yani”, “Kal geldi yaa” gibi replikleriyle
özdeşleşerek bir döneme adeta damgasını vurdu.
Ardından Bez Bebek dizisinde Nana, Alemin
Kıralı adlı dizide Jülide karakterini canlandıran Akın,
şöhret basamaklarını emin ve bir o kadar da hızlı
tırmanarak, renkli pencerenin aranılan isimleri
arasına adını yazdırmayı başardı. Röportaj için
Bebek’te bir araya geldiğimiz Evrim hanımefendi
bizi yanıltmadı. Renkli pencereden ekranlara nasıl
yansıyorsa aynen öyle… Hatta eksiği yok fazlası var.
Kibar, sevecen, özü sözü bir, alçak gönüllü ve hiç
tahmin edemeyeceğiniz kadarda duygusal… Söz
konusu insanların hayat şartları olunca gözlerindeki
musluklar bir anda açılıveriyor. Neyse sözü fazla
uzatmıyor ekranların kabına sığmayan güzel yüzlü,
sempatik oyuncusuyla röportajımıza başlıyoruz.
Çekmeköy2023 soruyor Evrim akın cevaplıyor.
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Evrim Akın, aynaya bakıp “ben kimim?” diye
sorduğunda nasıl bir cevap alıyor?
Sadece aynaya bakınca değil, yalnız başıma
kaldığımda, bir yere seyahat ederken veya
denize baktığımda da kendime; “ben kimim”
diye soruyorum. Kendimi tanımak adına içsel
yolculuğumu, diğer bir tabirle benliğimle
yüzleşmemi çok sık yapıyorum. Tabii bu
süreçte insan önce eksilerini yani ego ve
zaaflarını görüyor, artılar da var muhakkak…
İşte tam bu hesaplaşma noktasında önemli olan o
eksileri törpüleyerek artıya çevirebilmektir.
Ben; elimden geldiğince hayata pozitif bakmaya
çalışan, sürekli eğlenmek ve eğlendirmek isteyen biriyim,
kendime karşı çok dürüstüm. Bunun yanı sıra duygusal ve
olaylardan çabuk etkilenebilen biriyim. Çok karışığım; hem
eğleniyorum hem eğlendiriyorum hem de duygusallığı
yaşayabiliyorum.

Yer aldığınız tüm projeler başarıyla
sonuçlanıyor. Bunu sırrı nedir diye
sorsam...
Bu işin sırrı; seçici olmakta…
Reddettiğim işler kabul ettiğim
işlerden çok daha fazla.
Çocukluğumdan beri çok kitap
okuyorum ve sokaktayım. Bu
sayede insanlarla diyaloğum
çok iyi. Ne izlediğimiizlettiğimi bildiğim için
izleyicinin ne istediğini
hissedebiliyorum. İyi
niyetli olmak, iyi tespitler
yapmak, çok iş
yapmaktansa az ama
kaliteli bir iş çıkarmak
ve projeyi iyi
koklamak yaptığım
her çalışmada
beni başarıya
götürüyor.

Röportaj

İyi bir ekiple hayır duası bol bir projeyi ekranlara
taşıyorsunuz. Yaptığınız bu formattan gerçekten keyif
alıyor musunuz?
Yaptığımız programın format değişikliğini
öğrendiğimde “yapabilir miyim?” kuşkusundaydım.
Show TV Genel Müdürümüz Suavi Doğan; “Sen
yaparsın, biz senin arkandayız” demişti. Bu anlamda
Suavi Doğan’a desteklerinden ve bana güveninden
dolayı teşekkür ediyorum. Çok sağlam bir ekip, iyi
bir kanal ve bize inanan bir müdürle yolculuğumuza
bu şekilde başladık. Bu format içerisinde şahit
olduklarıma, karşılaştığım insanların durumuna çok
üzüldüm, hayatımda hiç görmediğim yaralar ve
acılar gördüm. Program bana şükretmeyi, çok şanslı
bir insan olduğumu, hayatta tahmin ettiğimizden
çok daha kötü şeylerin başımıza gelebileceğini,
ufak tefek sorunları büyütmememiz gerektiğini
öğretti. İyi ki de bu programı yapmışım...
Evet, belki duygusal olarak hasarlar aldım,
ama olsun bunlar onarılabilir durumlar.
Demek ki görmem gereken ve öğrenmem
gereken şeyler varmış. Allah bizlere
kaldıramayacağımız yükler vermesin.
Güzeldi ya, yorucu ama çok güzeldi...

Gittiğiniz evlerdeki ortamları görünce ilk
izleminiz ne oluyor?
Bazen o kadar kötü durumda evlerle
karşılaşıyoruz ki “nasıl yaşıyorlar burada”
diyebiliyoruz. Ama orayı güzelleştirince,
bambaşka bir duyguya dönüşüyor
içinizdeki. Sadece bir odayı yapıp
bitirmiyoruz, elimizden geldiğince bütün
evi düzenlemeye çalışıyoruz. Çünkü bu
insanlar güzel bir yaşam alanını hak ediyor.
Benden, senden hiç kimseden bir şeyleri
eksik değil, hepimiz eşitiz. Programın sonunda,
işte şimdi benim evim gibi, senin evin gibi bir evde
yaşıyor diyebiliyoruz.

Elbette yansıtır. Kendi dekore
ettiğin bir evde rafine zevklerine
göre bir dizayn oluşturursun.
Ama biz gittiğimiz evlerde
zevkten çok ihtiyacı göz önüne
alarak hareket ediyoruz. Tabii ki,
elimden geldiğince zarif ve şık
eşyalar seçmeye çalışıyorum.
Toprak tonlarını sık kullandığım
için eleştirenler oldu, makyajımda
dahi çok kullandığım bir renktir
aslında. Ama evlerde toprak
tonu kullanmamın asıl sebebi,
her şeyde uyumlu bir görüntüyü
yakalamak, ilerde herhangi bir eşya
değişikliğinde diğerlerinin yanında
kötü durmasını engellemektir.

Evinizin olmazsa olmazları neler?
Kütüphane, çok kitap okurum
çünkü... Kedi ve köpeklerimde
benim hayatımın önemli bir
parçası.

Sizin için marka mı önemli, yoksa
kalite mi?
Kesinlikle kalite.

Evrim Akın için hayat nedir?
Hayat, hepimize sunulmuş tadını
çıkarmamız ve şükretmemiz
gereken Allah’ın bize verdiği en
güzel nimet.

Hayatımı gözden geçirdiğimde
ufak-tefek pişmanlıklar görüyorum.
Yanlış insanlarla arkadaşlıklar…
Hiçbiri telafi edilemeyecek
pişmanlıklar değildi, ben de o
insanları temizledim hayatımdan.
Onlara zaman harcadığım için,
sevgi verdiğim için pişmanım ama
affettim hepsini. Allah da affetsin…

Evrim Akın bir gününü nasıl
geçiriyor?
Haftanın 6 günü çalıştığım
dönemler hiçbir sosyal aktivitem
olmuyordu. Ne spora, ne
arkadaşlarla vakit geçirmeye.
Fırsatım oldukça yemek yapmayı,
Ailemle ve kedi-köpeklerimle vakit
geçirmeyi bir de kitap okumayı
çok severim. Tatil zamanında da
genellikle arkadaşlarımlayım.

Güzelliğinizi korumak için özel bir
çabanız var mı?
Makyajımı her gün temizlerim ve
nemlendiricilerimi kullanırım, tek
yaptığım bu… Yemek konusunda
da, akşam 18.00’dan sonra yemek
yemem ve çok sebze tüketirim.
Sanırım benim durumum genetik.

Yemek yapar mısınız? Yemeklerde
en çok neye dikkat edersiniz?
Dışarıda yemek yemekten çok
hoşlanmıyorum. Mecbur kaldığım
zamanlarda ev yemekleri yaptıkları
için esnaf lokantalarını tercih

ediyorum. Mesela çalıştığım
zamanlar kahvaltı yapamadığım
için çorba içerim. Zaten günde iki
öğün yemek yerim, bir sabah bir
de 18.00’da akşam yemeği yerim.
Genelde yemek ayırt etmem;
sebze-sulu yemek tüketirim ve
ev yemeklerini çok severim. Çok
da güzel yemek yaparım; orman
kebabı, incik, yaprak sarma gibi…

Egonuzu nasıl kontrol ediyorsunuz?
Bazen ben kimim dediğiniz oluyor
mu?
Özellikle “Bez Bebek” döneminde
egomu ilimle atlatmaya çalıştım.
Mevlana Hazretlerinin kitaplarını
çok okudum, çok araştırdım.
Şöhretin başlangıcındaydım ve
daha 24 yaşındaydım; bir hafta, bir
günde ya da dizinin birkaç bölüm
oynamasından sonra ünleniyorsun
ve market çalışanı bile telefonda
sesinden tanıyor seni. O zamanın
egosunu okuyarak, araştırarak ilimle
törpüledim.

Son olarak “Evrim Akın ile Ev Kuşu”
programını gündüz kuşağının bir
numarası seçen Çekmeköy2023
okurlarına neler söylemek
istersiniz?
Aldığımız her nefes çok değerli;
şükredin, iyi niyetli olun, kendinize
samimi olun, dua edin ve
hayallerinizin peşinden gidin. Her
şey gönlünüzce olsun…

Mutlu musunuz? Evrim Akın’ı
neler mutlu eder?
Her an mutlu olamam, 4-4’lük
bir mutluluğu asla yakalayamam.
Bazen mutluyum, bazen
mutsuzum. Ama 4-3’lük bir
mutluluğu yakalayabildiğim an
tabi ki çok iyiyimdir. Gökyüzü
gibiyim yani. Bazen güneşli,
bazen yağmurlu ve bazen
karlıyım. Fırtına gibi olduğumda
olmuyor değil. Kısacası herkes
gibiyim…
Bu röportaj 22. sayımızda yer almıştır
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Bu durum maalesef hayatın bir gerçeği, maddi
durumu kısıtlı olan insanlarda bu gerçeğin farkında.
İstanbul boğazının kenarındaki yalıları görüyorum,
hemen onların ardındaki gecekondulara gidiyorum…
Televizyonda gösterilse de gösterilmese de
iki kesim de birbirinden haberdar. Televizyon;
uzakları yakın eden bir kitle iletişim aracı sadece,
bir eğitim teknolojisi değil. Maddi durumu kısıtlı
olan çocuklarımıza; “derslerinize çok çalışacaksınız,
okuyacaksınız. Çünkü lüks yerlerde yaşayanların çoğu
okuyarak ve çalışarak o yerlere geldiler” demeliyiz.
Hayatta hiçbir şey imkansız değildir, ağlanıp sızlanmaktansa

“Bir evin dekorasyonu o evin
sakinlerinin karakterini yansıtır”
derler. Bu inanışa katılıyor
musunuz?

Hayatta pişmanlıklarınız oldu mu?
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Önce ünlülerin birbirinden şaşalı evlerine konuk,
ardından yardıma muhtaç insanların evlerini
yenileyip mutluluklarına ortak oldunuz. İki ayrı dünya
gibi görünen bu farklılığı nasıl yorumlarsınız?

azmetmek bizi daha iyi yerlere
ulaştıracaktır.

Röportaj

H

ayatı başka bir yerinden yakalamış ve merdivenleri kendi keşfettiği basamaktan başlayarak çıkmayı seçmiş Turgay Güler... Geniş bir seven ve izleyici
kitlesinin arkasında olduğunun bilinciyle yere sağlam adımlarla basanlardan
o... Hayata bakışını ve duruşunu çok iyi belirlemiş biri, programındaki duruşu ise
kendi ifadesiyle; “İlk şart; sıradanlığa kesinlikle ama kesinlikle yer vermemek, ikinci
şart; dikkatlerden kaçanları, görülmeyenleri ya da gösterilmeyenleri ekrana taşımak, üçüncü şart; horoz dövüşüne müsaade etmemek.” Karşınızda Turgay Güler…

Sorulara geçmeden önce biraz
kendinden bahseder misin?
Yaşadığı süreç boyunca faydalı
işler yapmaya, işinde başarılı ve
üretken olmaya özen gösteren
biriyim. 1991’den bu yana gazetecilik mesleği içerisine birçok
çalışmayı sığdırmış, ‘Sürekli Sarı
Basın Kartı’ almaya hak kazanmış
ve çekirdekten yetişmiş bir gazeteciyim. Başlangıçta çeşitli dergi
ve gazetelerde görev aldım, özel
televizyonlar çıkmaya başlayınca
Kanal 7’te muhabirliğe başlayarak
renkli ve bir o kadar da zor televizyon dünyasına adım attım. O
dönemde Türkiye yine bir darbe
ile karşı karşıyaydı ve ben içinde
bulunduğumuz çetrefilli süreçte
gazeteciliğin tüm zorluklarını
yaşayan bir muhabirdim. Daha
sonra haber kanalları artınca, eski
adıyla ‘Haber 7’ olan ‘Ülke TV’
kanalında “Sıradışı” adlı programı
yapmaya başladım. Haftada 1
gün yaptığım ‘Sıradışı’ programı
inanılmaz ilgi gördü ve program
iki güne çıkarıldı. İlgi arttıkça
üç-dört-beş-altı güne çıkarıldı.
Bir günü de kendime izin olarak
ayırdım. :) İzinli olduğum günde
programın tekrarı yayınlanmaya
devam etti ve son olarak haftanın
5 günü yayınlanmak üzere program günlerini sabitleştirdik. Aynı
süreçte Akşam Gazetesi’nde köşe
yazarı olarak yazmaya başladım. İki
yıldır da Güneş Gazetesi’nin Genel
Yayın Yönetmenliğini yapıyorum.
İstanbul doğumluyum, aslen
Malatyalıyım. Evliyim, birbirinden
kıymetli 3 çocuğun babasıyım.   
Hayatın seni savurduğu rüzgarlara uyum mu sağladın, yoksa
yönünü bilinçli olarak sen mi
seçtin?
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Hayatın beni savurduğu rüzgarlara hiçbir zaman kapılmadım. 15
yaşımda ne düşünüyorsam, bugün
aynı istikamette daha gelişmiş
düşüncelere sahibim. Konuyla

ilgili başımdan geçen birkaç şeyi
paylaşmak istiyorum; Manyak
hakimin biri geçtiğimiz Ramazan
Bayramının arife günü, hafta sonu
olmasına rağmen, adliyeye gelerek
500 küsur sayfalık gerekçeli bir
karar yazıyor. Yazdığı gerekçede
karar şöyle sonlanıyor; “Fetullah
Gülen mehdidir.” Aynı gerekçede
benimle ilgili yurtdışı yasağı
koyarak diyor ki; “Turgay Güler
bir kitap yazmış, Fetullah Gülen’e
deccal diyor, onunla dalga geçiyor.” 2005 yılında kaleme aldığım
‘Mehdix’ adlı kitabımda geçenlerden bahsediyor. Henüz kimse bu
meseleleri konuşmazken kaleme
aldığım kitabın düşman karakterlerinden biriydi, FETÖ. Fetullah

,,

Kadere inanırım, yapmam
gerekeni yaparım, takdir her
zaman Allah’ındır.
Hak etmediğim eleştirilere
kapalıyım ve bu tarz eleştirileri
fazlaca düşünür, peşine düşerim.

,,

TURGAY GÜLER

Röportaj

Gülen hareketiyle benim yıldızım
hiç barışmadı ve öyle bir dönem
geldi ki Türkiye’nin genel siyaseti
içerisinde özellikle 2009’da ordumuz içerisinde bu cuntacılara karşı
mücadele öne çıkınca, geçmişteki
28 Şubat hatıralarıyla birlikte bu
yapıya olan mesafe toplumun
genelinde yerini ılımlı bir havaya
bıraktı. Daha dershane meselesi
tartışılırken şeytana ilk taşı Akşam
Gazetesi’nde ben attım. Dolayısıyla
hayatın rüzgarı beni hiçbir zaman
savurmadı. Bir kader var bunu
zorlamam, hırslı bir adam değilim.
20 yıl aynı kurumda çalışmak
bunun ispatı olsa gerek… Rüzgar
beni savurmak istese de, rüzgarın
esişi güzel olsa da istikametimi her
zaman kendim belirledim.   
Kendinin ne kadar farkındasın?
Mesela ne kadar eleştiriye açıksın?
Kendinle sık sık yüzleşir misin?
Kendimle barışığım ve kendimden
emin bir insanım. Karmaşık bir
adam değilim ve karmaşık işlerim
hiç olmadı. Çoğunlukla iş ortamındayım, herhangi bir PR çalışması
içerisinde olmadım, yani kendimi
farklı göstermeye çalışmadım.
Kadere inanırım, yapmam gerekeni yaparım, takdir her zaman
Allah’ındır. Hak etmediğim
eleştirilere kapalıyım ve bu tarz
eleştirileri fazlaca düşünür, peşine
düşerim. Kamuda çalışan biri olarak
her eleştiriye açık olmam lazım
ama haksız bir eleştiri aldığımda
‘ben bunu hak etmedim’ diye
düşünerek konunun üstüne
giderim. Aslında duymamış gibi
davranmak bu tarz eleştirileri öldürür, duyarsanız
konunuzda haklı da olsanız
eleştiriyi büyütürsünüz.
Bu gerçeği bilmeme
rağmen tahammül
edemiyorum.

Hain kalkışma
gecesinde seni izleyen herkesi
sokağa davet ettin. O Geceyi ve
sonrasını bizimle paylaşır mısın?
İnsanların itimat ettiği kişilerin
ağzından çıkanların önemli olduğu
bir geceyi yaşadık, bu süreçlerde
kamuoyu sizi dinler. Darbenin
ayak sesleri duyulduğunda mesajlar gelmeye başladı. Böyle olayların olma ihtimalinin farkındayız
ama insan yine de konduramıyor, darbe değil de başka bir
şeydir, tatbikattır diye düşünmeye
çalışıyor. Sonra anladık ki bir terslik
var, yayına ara verdim. Henüz
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan halka seslenmemişti.
Tayyip Bey’in yakınındaki insanlara
ulaşmaya çalıştım, haberi doğruladım ve yayına döndüm. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan
olsa ne yapardı diye düşündüm, ilk
yaptığım iş halkı sokağa çağırarak
darbeye karşı durmalarını sağlamaktı. Biz salası önceden okunan
bir milletiz, Çanakkale’de savaşa
giden gençlerimizin ellerine kına
yakılmış ve cepheye doğru yola
çıktıklarında salalar okunmuştu.
Müslüman ülkeler saldırıya maruz
kaldıklarında minarelerinden

Yakamızı bırakmayan hain eller,
dost gibi görünen lakin her fırsatta
sırtımızdan hançerleyen kahpe
yüzler ve hemen hemen her gün
yürek yakan şehit haberleri. Bu
pencereden baktığında Türkiye’nin geleceğini nasıl görüyorsun?
Türkiye 100 yıl sonra bir tercih
yaptı. Kurtuluş Savaşı’ndan çıkmış 15 milyon nüfusa sahip bir
ülkeydik. Nüfusumuzun çoğunluğu kadın, yaşlı ve çocuklardan
oluşuyordu. Kalan nüfus gazilerdi;
kimi sakat, kimi büyük travmalar
içinde. Hepimizin ortak özelliği

savaştan çıkan bir millet olarak
yoksulluk içinde olmaktı. Bu
yaşantının üzerine bir devlet inşa
ettik, her şeyin üzerine bir çarşaf
sererek ayakta kalma mücadelesi
verdik. Kadrosuzduk, o günlerde
devletin çok önemli kadrolarına,
kumaşı Anadolu’da işlenmemiş
bir takım aileler yerleştirildi. Ve bu
aileler Türkiye’ye onlarca yıl ayak
bağı oldu, çok darbeler gördük ve
büyük sıkıntılar yaşadık. Bağımsızlığımızı ilan ettik, sadece ilan ettik
ama bağımsız olamadık. Bağımsız
olmak için de 90 yıldır mücadele
veriyoruz. En nihayetinde özellikle
2009 yılından bu yana “bir dakika,
biz bağımsız bir devletiz” dedik
ve ilan ettiğimiz bağımsızlığımızı
temellendireceğimizi, kökleştireceğimizi tüm dünyaya haykırdık.
Ondan sonra da başımıza gelmeyen kalmadı. PKK, FETÖ, DAEŞ
terör örgütlerinin isimleri farklı olsa
da; hemen hepsi siyasetin üst akıl
dediği, kiminin küresel aktör dediği
yapılar tarafından idare edildiğini

ve birbirinden farklı olmadıklarını
artık biliyoruz. Geçmişteki darbeleri de ABD yaptırmıştı, FETÖ’cü
darbeyi de yaptıran ABD’ydi. Dünden çok daha iyi bir konumdayız,
bugün bizim 2023 diye kodladığımız hedeflerimiz var. 2023’e
ulaşmamız daha çok köprü, yol
ve barajlar değildir, 2023 tam
bağımsızlığın kodlarıdır. Sizin böyle
bir iddianız olursa, üzerinize oynanan oyunlar ve saldırılar
da artar. Bu saldırıların azalması
için iddialarınızdan vazgeçerek
ekonomisi berbat, savunma gücü
olmayan, enflasyonla boğuşan,
koalisyonla yönetilen pespaye bir
ülke olmaya razı olmanız gerek.
Türkiye’de kimsenin buna rıza
göstereceğine inanmıyorum. Gezi,
17 Aralık, 6-7-8 Ekim olayları, PKK
saldırıları, 15 Temmuz hadisesini
yaşamamıza rağmen ekonomimiz
güçlenerek ayakta kalmaya devam
ediyor. Biz büyük bir birliktelik
meydana getirdik ve Türkiye burada takılıp düşerse domino etkisi
oluşturur. Birçok ülke kaderini
bizimle birleştirdi. Yani ümitsiz
olmaya gerek yok, bu saldırılar
bir yere kadar devam edecek.
Karşımızda bir sadist var, bu sadist
büyümek için öldürürken kendini
de öldürür. Bu sadist büyümek için
bugüne kadar öldürdü ama şimdi
kendini öldürüyor farkında değil.
Körü körüne ABD düşmanlığım
yok, dünya artık çok küçük, uzak

kıtalar artık komşumuz. Dolayısıyla
böyle bir dünyada herkes huzur
istiyor. Bu huzuru bozmak isteyenler, ebediyen zulümlerini
sürdüremeyecekler. Zulümle abat
olunmaz, biz bunu biliyoruz ama
onlar bilmiyorlar çünkü fıtratlarında zalimlik var. Bu zulüm yakın
zamanda bitecek, biterken zalimi
de bitecek. Dünden çok çok daha
umutluyum.   
Programını benzerlerinden farklı
kılan nedir?
Öncelikle şunu söylemeliyim,
çıkardığım her konuk iki saatlik
program sonunda bitti mi diyor.
Ev ortamı kadar samimi bir şekilde
program gerçekleştiriyoruz. Köşelerimiz yoktur son derece
şeffafızdır. Televizyonculukta en
kolay iş insanları karşı karşıya
getirerek hararetli bir tartışma
oluşturup reytingleri arttırmaktır.
Yaklaşık 10 yıldır yaptığım programda kendiliğinden gelişen
bir-iki olay dışında asla böyle bir
duruma müsaade etmeden izlenebilir olmayı başardım. İzleyicilere gerçeği verme gayesindeyim.
Kumaşı Anadolu tezgâhında dokunanlara bir şeyler söylüyorum,
tarafım yerli ve millidir. Buna itiraz
getirilenlere ve değerlere yapılan
saygısızlıklara programımda yer
vermem. Konudan bağımsız olarak
şunu

Televizyonculukta en kolay iş insanları
karşı karşıya getirerek hararetli bir
tartışma oluşturup reytingleri arttırmaktır.
Yaklaşık 10 yıldır yaptığım programda
kendiliğinden gelişen bir-iki olay dışında
asla böyle bir duruma müsaade
etmeden izlenebilir olmayı başardım.
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Geçtiğimiz günlerde bir sosyal
medya sitesinde bana karşı yapılan
yanlış eleştirileri gördüm, özellikle 15 Temmuz sonrası şahsıma
çirkin saldırılar, iftiralar ayyuka
çıktı. Çünkü kamuoyu üzerinde
etkili olduğumu düşünüyorlar ve
ileride yapacağı şeyler için o etkiyi
yok etmeyi amaçlıyorlar. Diyorlar ki; “Turgay Beyi her zaman
barda, pavyonda görüyorum,
siz bakmayın onun duruşuna,
düşüncelerine” vs. Bir başkası; “bu
namussuzlarla mücadele etmeliyiz,” yazmış. Okuduğumda çokça
güldüm. Numaralarını bulup
aradım; “yemin eder misin beni
pavyonda gördüğüne?” öbürüne
“bana bir tane namussuzluğumu
söyler misin?” dediğimde aldığım
cevaplar; genel yazıldığı, benim
ismimi yazdığı halde beni kast
etmediğiydi. Velhasıl kelam, özür
dilediler ve helalleştik. Yürüdüğüm
yolda yanlışım yok ama varmış
gibi gösterdikleri zaman Mimar
Sinan misali yamuk minareyi
düzelterek yoluma devam ediyorum. Bu bağlamda haksız ve çirkin
eleştirilere kapalıyım hatta tahammülüm yok.   

salalar okunur. O duygu yoğunluğuyla bunlar aklıma geldi,
dışarıda Türkiye’ye karşı bir saldırı
olduğunu ve saldırının arkasında
ABD olduğunu hepimiz biliyorduk.
Madem öyle, milletimizin sokağa
çıkıp ülkesini savunması gerekir,
ülkemizi kurtaracaksak tıpkı
Çanakkale’de olduğu gibi camilerimizden salalar okunmalı. Bu
çağrıyı defalarca yaptım, o ara
Diyanet İşleri Başkanı’na ulaşarak
çağrıya destek istedim. Tanklar
için belediyelere çağrıda bulundum. Ne kadar kamyon varsa
çıkarılmasını ve tankların, kışlaların
önünün kesilmesini istedim. Darbecilerin bu süreçteki belki de tek
manyaklıkları TRT’ye gidip bildiri
okutmasıydı. Eskiden olduğu gibi
ilerlemek istediler sanırım ama
artık birçok televizyon kanalı var.
Yeni bir çağrı yaparak televizyon
binalarının önünde önlem alınmasını istedim. Başıma bir şey gelecek korkusundan değil, sesimizi
kesmemeleri için böyle bir istekte
bulundum. Ve CNN’i esir aldıklarında kurtarmalarını istedim. Kanal 7
binasına iki tank görevlendirmişler,
fakat yolumuzu kesmeyi başaramayarak Haliç Köprüsü’ne gidiyorlar. Daha sonra da vatandaşlar
giderek darbecileri teslim alıyor.
Buna benzer birçok hikayeleri olan
bir gece yaşadık, sesimizi kesmeyi
başarsalardı süreç başka şekilde
sonuçlanabilirdi. Ama sonuç olarak
bu millet o gece gerçek bir destana imza attı. 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da anlatmak isterim; Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu’nu iki kez programa
davet ettim, kabul etti fakat gelmedi. “Taraflı medya beni televizyonlara çıkarmıyor,” diye sitem
ettiğinde de çağırdım, programa
katılmadı. Yani farklı görüşlere
programımda yer veriyorum ama
birçok programda yapıldığı gibi
farklı düşüncelerin kapışmasına ve
izleyiciye bu ucuzluğun gösterilmesine asla izin vermiyorum.   
Programın ‘ismiyle müsemma’ olarak sıra dışı olduğunu
düşünüyor musun?

Bir daha dünyaya
gelsem yine aynı
mesleği seçerdim.
Mesleki açıdan hiçbir
pişmanlığım yok.

Gazeteyle başladım, televizyonun
başka bir cazibesi olduğu için
uzun yıllar televizyonda çalıştım.
Ekran biraz daha rahat, yazılı basın
bu işin daha zor olanı. Fakat emin
olun, bu mesleği seven için medya
araçları birbiriyle kıyaslanmaması
gereken olgulardır. Ekran önemli
ama çağımız gereği dijitalde de var
olmanız gerekiyor, gazetede de.
Eğer gazeteciyseniz medyanın her
platformunda yer almalısınız.  
Mesleki açıdan pişmanlıkların var
mı?
Bir daha dünyaya gelsem yine aynı
mesleği seçerdim. Mesleki açıdan
hiçbir pişmanlığım yok.   

Hayatında, hayalinde olmak istediğin kişiye ne kadar yakınsın?

Neyi elde etmek uğruna her şeyi
göze alırsın?

Hayatında ve hayalinde olmak
istediğim bir kişi hiç olmadı. Bu
da bana hep enteresan gelmiştir,
bir gencin odasına astığı ünlülerin posterlerine hiç anlam
verememişimdir. Hayatımın hiçbir
döneminde tüm samimiyetimle
söylüyorum ki birisi olmak istemedim. Benim çocuklarım da
ünlü birini idol alsa tepki verirdim.
Popüler kültürün hemen tüketilecek bir parçasını özümsemeyi
problem olarak algılıyorum. İnsanların idealleri olabilir bu konuda
eğitici biri yol gösterebilir ama
örnek alınan kişinin birebir aynısı
olmaya çalışmayı anlayamam.  

Dünyevi bir şeyi elde etmek için
hiçbir şeyi göze almam. En iyi
makam, en yüksek para dahil.

Gazete mi televizyon ekranı mı
seni daha çok heyecanlandırıyor?

Argetus'un 3 Araştırmasının Çarpıcı Sonuçları

Hayatının hangi evresini sıfırdan
yaşamayı isterdin?
20’li yaşlara ulaşmadan hep yaşımı
büyük göstermeye çalışırdım.
20’li yaşları keyifle sürdüm. 30’a
gelince; ya ben 30 oldum
dedim, yaşayanlar bilir. Bu duruma
alışırken 40 oldum! Artık 40-41
demek 50 demektir. Sanırım 18-25
arası yaşlarıma dönmek isterdim.   
Bugüne dek attığın en cesur adım
ne oldu?
İlk adımım gezi olaylarına karşı net
bir tavır ortaya koymamdı. 17-25
Aralıkta yine aynı cesur adımları
attım, son olarak 15 Temmuz’da
koca bir adım attım. Tabii sadece
şahsım değil, toplum olarak büyük
ve cesur adımlar attık. Dedelerimiz
bize bu ülkeyi bırakırken ülkeyi
torunlarımıza devretme borcu da
bıraktılar. 15 Temmuz’da borcumuzu ödedik ve inancımızın
gereği neyse onu yaptık.   
En son kime, neden kızdın?
Hayatımda en çok kızdığım olay,
durum, kişi Fetullah! Herhalde dünya ondan daha rezilini,
aşağılığı, yalancısını, vahşisini
görmemiştir, bu millet görmemişti.
Kızgınlığım onun bir kukla olmasını
bilmeme rağmen geçmiyor ve
geçmeyecek!

HAYIR CEPHESİ ZAYIFLIYOR

EVETLER ARTIYOR
ARGETUS Araştırma Şirketi, 16 Nisan'da
gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı
Sistemi referandumu için 3 farklı araştırmayla nabız tuttu. İlk araştırma 02-06 Şubat'ta 26 ilde 2 bin 560 kişiyle, (CATI-Bilgisayar Destekli Telefon) gerçekleştirildi.
İkinci araştırma, 13-18 Şubat tarihlerinde
26 ilde 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşme,
üçüncü araştırma ise 03-08 Mart'ta, 26
ilde, 2 bin 144 kişiyle (CATI-Bilgisayar
Destekli Telefon) görüşülerek yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ
REFERANDUM ARAŞTIRMASI
02 ŞUBAT - 08 MART ARASINDAKİ
3 ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI
EVET OYLARINDA DÜZENLİ
ARTIŞLAR GÖRÜLÜYOR
‘Cumhurbaşkanlığı sistemine
geçiş konusundaki yaklaşımınızı
belirtir misiniz?’ sorusuna
seçmenlerin verdikleri yanıtlar
arasında “EVET, DESTEKLİYORUM” tercihi, kararsızlar
dağıtıldıktan sonra %53 ile %56
aralığında değişim gösteriyor.
“HAYIR, DESTEKLEMİYORUM”
tercihine yönelik kanaatler ise
%47 ile %44 bandında sıkışmış
durumda. “HENÜZ KARAR VERMEDİM” veya “YANITSIZ” ya da
“SANDIĞA GİTMEYECEĞİM”
şeklinde cevap veren seçmen
kitlesinin oranı, 16 Nisan yaklaştıkça azalıyor.
AK PARTİLİ ve MHP’Lİ
SEÇMEN, CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE İKNA
OLMUŞLAR

Röportaj – Soner KARTAL

ARGETUS’un Şubat-Mart 2017 araştırmalarına göre "Hayır" cephesi zayıflarken
"Evet" oyları yükseliyor. Anket sonuçlarını
değerlendiren Argetus Danışmanı Erol Erdoğan’a göre "Hayır" cephesinin anayasal
değişikliğe ilişkin argümanları eskidi, buna
karşın "Evet" cephesi, değişimi maddeler
üzerinden anlatarak seçmeni ikna edici bir dil kullanıyor. Erdoğan’a, göre ilk
aylarda "Hayır" cephesi algı olarak baskın
gözükürken artık şartlar "Evet" lehinde.

01 Kasım 2015 tarihli milletvekili seçimindeki kanaatlere göre
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş
için yapılacak referandumdaki
tercihlerin partilere göre dağılımına bakıldığında, TBMM’de grubu
bulunan CHP ve HDP’li seçmenin
“HAYIR” cephesinin ana gövdesini
oluşturdukları görülüyor. CHP’li
seçmen, %87 ile %90 aralığında “HAYIR” kanaatine sahip.
HDP’li seçmenin ise %81 ile %84
aralığında “HAYIR” kanaatine
sahip olduğu görülüyor. HDP’li
kararsız seçmenlerin bir kısmı
“EVET” tercihine yakın gözüküyor.
Seçmenlerinin %54 ile %60
arasında “HAYIR” tercihi vereceklerini ifade eden diğer partilerin (özellikle Saadet Partisi)
seçmenleri arasında yer alan ve
milliyetçi-dindar-muhafazakâr
kimliğe sahip kişilerin ise daha
çok “EVET” tercihine yöneldikleri
görülüyor.

“EVET” cephesinin ana gövdesini oluşturan AK Parti ile MHP
seçmenlerinin ise seçim günü
yaklaştıkça “EVET” tercihinden
yana kanaatlerini beyan ettikleri
görülüyor. AK Partili seçmenin
%84 ile %92 aralığında “EVET”
kanaatini benimsedikleri anlaşılıyor. AK Partili seçmenler
arasında Cumhurbaşkanlığı
Sistemine karşı çıkanların
azalarak %2-3’lere kadar düştüğü
görülüyor.
Milliyetçi oylarda ise özellikle
BBP’nin tavrını netleştirmesiyle
beraber “EVET” yönünde tercihe
yönelimin gerçekleştiği anlaşılıyor.
MHP’li seçmenin ise son araştırmalarda %64’e varan “EVET”
tercihleri göze çarpıyor. MHP’li
%20’lik kararsız seçmenin büyük
bir kısmı, bazı hususların açıklığa
kavuşturulması halinde referandumda “EVET” tercihinde bulunabileceklerini belirtiyorlar.
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Kesinlikle. Bizim meslekte; “köpek
adamı ısırdığı zaman haber değil,
adam köpeği ısırdığı zaman haberdir” görüşüyle hareket edilir. Ben olaya; bir adam köpeği
ısırıyorsa haber değil hastanelik durum vardır diye bakıyorum. Köpeğin fıtratında ısırmak
var ama insanın fıtratında yok.
Sıradan olanın sıra dışı olaya
dönüştürüldüğü bir ülkede sıra dışı
olanı sıradanlaştıran bir adamım.
Toplum ve medya bu anlamda
terse giderken o yoldan tek başıma geri döndüğüm için sıra dışı
oldum.  

Ahiret hayatı için her şeyi göze
alabilirim.  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Bu röportaj 24. sayımızda yer almıştır

KARARINI GÖZDEN
GEÇİRECEKLER
KARARSIZLARDAN ÇOK
ARGETUS araştırmaları, anayasal
değişiklikler konusunda hatırı
sayılır kararsız seçmenlerin yanı
sıra “kararını gözden geçirmeyi
düşünen” büyük bir seçmen kitlesinin de bulunduğu ortaya koyuyor. Kararsız olduğunu belirten
seçmenlerin oranı %21’den %14’e
kadar gerilemiş durumda. Kararını
veren ve hiçbir durumda tercihini
yeniden gözden geçirmeyecek olan seçmen kitlesi %59’lardan %72’lere kadar yükselmiş
durumda. Yine de %24 ile %30
arasında kararını yeniden gözden
geçirebilecek bir kitlenin var olduğu ve propaganda sürecine göre
kararını kesinleştirmeyi düşünen
“gizli kararsız” kitlenin bulunduğu
anlaşılıyor.
AKTİF ve TAKİPÇİ SEÇMEN

EVET ve HAYIR DİYENLERİN
ORTAKLAŞA KARŞI
ÇIKTIKLARI VE
SAHİPLENDİKLERİ
MADDELER
Anayasal değişikliği oylayacak referandum için tercihini belirtenlerin
en fazla sahiplendikleri ile en fazla
karşı çıktıkları maddeler konusundaki yaklaşımlar ise referandum
tercihini etkileyebilecek bir sonuç.
Anayasal değişikliğe "EVET"
ya da "HAYIR" diyenlerin
ortaklaşa sahiplendikleri
maddeler şunlar:
Kanunların hükümet tarafından
değil milletvekilleri tarafından
teklif edilmesi; OHAL'in yeniden
düzenlenmesi; Askerin sivil otorite
tarafından yönetimi ve denetimi;
HSYK’ın yeniden düzenlenmesi; Askeri yargının kalkması ve
yargının sivilleşmesi; Yargının

bağımsızlığı ifadesine tarafsızlık
ilkesinin eklenmesi.
Anayasal değişikliğe "EVET"
ya da "HAYIR" diyenlerin
ortaklaşa karşı çıktıkları
maddeler şunlar:
Cumhurbaşkanının partisi ile
ilişiğinin devam etmesi; Milletvekili
sayısının 550’den 600’e çıkması;
Milletvekilliği seçilme yaşının
25’ten 18’e inmesi.
REFERANDUM
TARTIŞMALARI EN FAZLA
TV'LERDEN TAKİP EDİLİYOR
Cumhurbaşkanlığı sistemi ve referandum ile ilgili gelişmeleri takip
etmek için kullanılan medya
-iletişim araçları arasında TV'ler ilk
sırayı alıyor. Halkın %90'ı öncelikle TV'lerden referandum sürecini takip ettiğini belirtiyor. Medya
iletişim araçlarının takip edilme
oranları şöyle: Televizyonlar (%
90), Gazeteler (%40), Facebook
(%36), Haber Siteleri (%25), Twitter (%20), Diğer (%25, Instagram,
Whatsapp Grupları, Partilerin Web
Siteleri vb.)
Son yıllarda gündemin en fazla
değerlendirildiği sosyal medya
araçlarından Twitter'ın, referandum sürecinde, seçmenlerin en
fazla tercih ettikleri medya-iletişim
aracı olmadığı görülüyor.

ARGETUS’un araştırma sonuçlarını değerlendiren Argetus Danışmanı Erol Erdoğan’a göre,
olağanüstü bir durum yaşanmazsa referandumda
kesinlikle "EVET" çıkacak. Erol Erdoğan’ın değerlendirmesi şöyle:
“Hayır cephesinin anayasal değişikliğe ilişkin
algı içerikli argümanları eskidi, buna karşın Evet
cephesi, değişimi maddeler üzerinden anlatarak
seçmeni ikna edici bir dil kullanıyor. İlk aylarda
Hayır cephesi algı olarak baskın gözükürken artık
şartlar Evet lehinde. Ayrıca, kararsızlar ile kararını
yeniden gözden geçirecek seçmenlerin yaklaşımları önem taşıyor. Bu süreçte, “Kararımı yeniden
gözden geçirerek değiştirebilirim” diyen kitle
kararsızlardan önemli hale geldi. Dolayısı ile tereddüt edilen konular ya da ikna edilmeyi bekleyen seçmenler dikkate alınarak gerçekleştirilecek
propaganda süreci, referandumda evet-hayır
oranlarını belirleyecek. Kampanya sürecinde olağanüstü
durumlar yaşanmazsa, evet
oyları % 53-56 arasında
sonuçlanacak. Seçmeni
etkileyecek ciddi
olaylar yaşanırsa, salınım
bandı (değişim
aralığı)
genişleyerek mevcut
sonuçlardan
farklı olarak eksi
ve artı 1-2 puana
kadar sonuçların
değişmesi mümkün
gözüküyor.
Yapılan araştırmalar, MHP ve
Saadet Partisi

seçmenlerinin önemli bir kısmının parti yönetimlerinden farklı düşündüklerini gösteriyor. Anayasal
değişiklikler konusunda yapılacak referanduma
ilişkin MHP ve Saadet Partisindeki tavan ve
taban farklılaşması, en az kararsız seçmen veya
kararını gözden geçirmeyi düşünen seçmen
kadar önemli. “Kararımı, sandık başına kadar
gözden geçirebilirim” diyen seçmen, araştırma
şirketlerinin sonuçlarını tahmin etme noktasında
zorluk çıkarıyor ve anket çalışmalarında büyük
bir risk olarak göze çarpıyor. Birçok ülkede seçim
sonuçlarının öngörülememesinde “kararını
değiştirme potansiyeli taşıyan” seçmenin rol
oynadığı görülüyor. Ülkemizde de 1 Kasım seçim
sonuçları bundan dolayı tahmin edilemedi.
İlginç olanlardan biri de, seçmenin referandum
tartışmalarını çoğunlukla geleneksel medyadan
izliyor olması. Sanılanın aksine Twitter seçmen
tercihinde etkili değil, Facebook daha önde.
Twitter, seçmen davranışını etkilemede medya
mecraları arasında ilk üçte bile olmamasına
karşın siyasetçi dilini etkilemede ilk sırada yer
alıyor. Bu durum, siyasetçi için ciddi handikap
oluşturuyor.

EROL ERDOĞAN
ARGETUS Danışmanı,
İlahiyatçı-Sosyolog
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Cumhurbaşkanlığı Sistemine
geçişi sağlayacak anayasal
değişiklikler konusundaki referandum sürecini takip eden seçmenler, referandum tarihi yaklaştıkça
artış gösteriyor. Tüm seçmenlerin
%65'i referandum sürecini aktif
biçimde takip ettiklerini belirtiyorlar.
Kararsız ya da kararını yeniden
gözden geçireceklerin %35'i ise
aktif seçmenlerden oluşuyor.

KARARINI DEĞİŞTİRECEK SEÇMENE
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Kayıpları bulan, cinayete kurban giden kişilerin faillerini ortaya çıkaran ve birçok sosyal sorumluluk projesi ile
de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyerek reyting listesinin en üst sırasına
adeta demir atan Müge Anlı ile birlikteyiz… Ünlü programcıya biz sorduk o da tüm samimiyetiyle cevapladı.
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ATV’ye transfer görüşmeleri yaparken söylediğim tek şey “İnsanlara
yardım edebileceğim bir program yapmak istiyorum” oldu. Sağolsunlar hiç
karışmadılar, güvendiler, tamam dediler. Program başladıktan sonra aslında izleyicilerim beni yönlendirmeye
başladı. Herkesin farklı birer derdi
vardı. Hasta olanlar, evsiz kalanlar,
engelliler... Günde 200 den fazla
mektup alıyordum. Yıllar içinde özellikle kayıplar ve faili meçhul cinayetler üzerinde yoğunlaştık. Parçalanmış ailelerin buluşmalarına vesile
olmak da işin kaymağı oldu. Program
halkın desteğiyle büyüdü, gelişti.
Ailem her zaman olduğu gibi en büyük
destekçim oldu. O taraf rahat olunca
işinize fazlasıyla yoğunlaşabiliyorsunuz.

Tüm Türkiye tarafından izlenen ve reyting
rekorları kıran bir programı hazırlıyor ve
sunuyorsunuz. Programda yer alacak konu
seçimini kim ve neye göre belirliyor?

Seçtiğim ya da ayırt ettiğim bir konu
yok. Elimizin yettiği kadar insana
dokunmayı hedefliyoruz. Ekrana almadan da yardım eli uzattığımız, bir
nebze olsun derdine çare olmaya çabaladığımız yüzlerce insan var. Eğitim
yardımları, sağlık yardımları her zaman
devam ediyor. Ekranda her ne kadar
izleyicilerimiz genel olarak kayıp ve
faili meçhul cinayet dosyalarını izlese
de, ekran ardında da sürekli olarak bir
yardımlaşma söz konusu. İzleyicilerimizle kocaman bir aile olduk, her birimiz üzerine düşeni yerine getiriyor.
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Öncelikle iltifatınız için teşekkür ederim. 1990 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne girdim. Eğitim
hayatım sürerken özel televizyonculuğun
kilometre taşlarından biri olan Kanal
6’da iş yaşamına başladım. Birçok
derginin yayın yönetmenliğini yaptım.
6 yıl Vatan gazetesinin Magazin
Müdürlüğü’nü üstlendim. Aynı dönemde kanal D’de magazin programları
hazırladım. Dobra dobra ile başlayan
sabah kuşağı serüvenim 9 yıldır ATV’de
devam ediyor. Bu sırada Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisans yaptım. Halen
İstanbul Üniversitesi Tarih Fakültesi
3’üncü sınıf öğrencisiyim. Uyumayı
sevmem. Neredeyse Çikolatayla beslenirim. Sıradan biriyim yani...

Neden böyle bir formatı tercih ettiniz?
Ailenizin ve çevrenizin bu içerikteki bir
programa tepkileri nasıl oldu?
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Tüm Türkiye’ye adını duyurmuş ve
taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht
kurmuş Müge Anlı’yı kendisinden dinleyebilir miyiz?

“

“

Hiçbir insan diğerinin kaderine ölümü yazamaz.

Röportaj

“

Müge kendini bildi bileli aynı Müge...
Yalana tahammülsüz, keskinlikte ve dünyayı düzeltebileceğine inanan bir hayalperest…
Ekranlarda keskin tavırlara sahip ama bir
yandan da oldukça duygusal bir Müge Anlı
izliyoruz. Günlük yaşantınızda da böyle misiniz?

Biliyorsunuz çok kişi benzeri programları
yapmayı denedi. Ama olmadı. Nedeni basit
izlediğiniz, sevdiğiniz ya da sevmediğiniz
Müge kendini bildi bileli aynı Müge...
Yalana tahammülsüz, keskinlikte ve
dünyayı düzeltebileceğine inanan bir
hayalperest… Diyorum ya sıradan bir
Müge... Herkes gibi herkesin duygularına tercüman olabilecek kimseye taraf
olmayan bir Müge... Yayın bittikten ve
saatler 13’ü gösterdikten sonra keşke
değişebilseydim hayat daha kolaylaşırdı
benim için...

Program öncesi ve sonrası diye hayatınızı
ikiye ayırsanız ne gibi farklar ortaya
çıkar? Mesela ailenize-çevrenize tavırlarınız ve tavsiyelerinizde bir değişiklik
oluyor mu?

Oldukça zor ve bir o kadar da fedakârlık
isteyen bu programı kaç kişilik bir ekiple
yayına hazırlıyorsunuz?

Sayıca az ama niceliği büyük bir ekibiz. İçimize girenler bu kadar az
sayıda kişiyle bu işlere nasıl yetişiyorsunuz diye hayrete düşüyor. Ama sık sık
ekranda da dile getirdiğim gibi çekirdek
kadromuzun ardında, 70 milyon insanla
bir arada hazırlayıp sunuyoruz bu
programı.

O kadar çok olaya ve yaşama şahit
oldum ki hayata bakış açım değişti elbette... Hayatın ne denli kıymetli
olduğunu anladım ve bir insanın başlı

Elbette güven ve samimiyet. Belki
vatandaşa böylesi daha sıcak geliyor. Yaşananlardan sonra karakola
gitmenin, mahkemede şahitlik yapmanın korkutucu olmadığını her fırsatta vatandaşlarımıza anlatmaya

Yıllardır programınızda çok özel konulara
değindiniz. Yeri geldi ağladınız, ağlattınız,
yeri geldi karanlıkta kalmışlara bir mum
ışığı oldunuz. Bu kadar konu arasında sizi en
çok etkileyen hayat boyu unutmayacağınız
bir olay var mı?

Hepsi özel, birini diğerinden ayırmak
haksızlık olur gibime geliyor. Zaten çok
geçmişle ilgilenmem.

Son olarak Çekmeköy2023 aracılığıyla
halkımıza mesajınız var mı?

Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hep güzellikler görelim,
güzellikler konuşalım.

çalışıyorum. Bunun bir vatandaşlık
görevi olduğunun altını önemle çizerek
izleyicilerime ve takipçilerime aktarmaya çalışıyorum. Vatandaşın sorunu
çözülsün de nasıl ve nerede olduğunun
benim için pek bir önemi yok. Yeter ki
bu acılar artık bir son bulsun.

Program süresi boyunca oldukça gerilimli
dakikalar hatta saatler yaşıyorsunuz.
Herkesin cesaret edemeyeceği bir işe

imza atıyorsunuz. Yaşanan olaylarla ilgili
herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıyor
musunuz?

Zaman zaman gerilimli demeyelim de
hararetli dakikalar yaşıyoruz. Buda
işlenen konunun içeriğiyle ilgili aslında. Taraflar bir araya geldi mi hararet
biraz daha artıyor. Amaç yüzleşmek
ve doğruyu bulmak. Çok şükür ki
bu zamana kadar beni ve programımı
zora sokacak kadar sıkıntılı bir durum

Müge Anlı kariyerine farklı bir alanda devam etmek isterse, tercihini hangi
alanda kullanırdı?

Bu soruyu sorduğunuz iyi oldu, hiç
düşünmemişim (gülüyor) yeni kariyer... İşimde en iyi olmak istiyorum.
Daha yapacak çok şey, bitirilecek çok
üniversite, üretilmesi gereken çok proje
var. Herkesin bildiği işi yapması gerektiğini düşünüyorum. Çok farklı bir alana
girmeye cesaret edemem çünkü kolay
dolandırılırım (gülüyor)
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Hiç kimseye konuşmayan görgü tanıkları,
aile bireyleri programınızda bülbül kesiliyor.
Bunu nasıl başarıyorsunuz?

başına iyi ya da kötü olmadığını öğrendim. Adalet ve emniyet mensuplarının
ne kadar önemli ve bir o kadar zor bir iş
yaptığını gördüm. Elbette yakın çevreme
de yaşadıklarımı anlatıyorum farklı tehlikelerle ilgili uyarmaya çalışıyorum ve
sürekli Allah iyi insanların karşısına iyi
insanları çıkarsın diye dua ediyorum.

olmadı, dilerim yaşanmasın çünkü yazık
olur. Bu kadar emeğe, güvene... Cesarete gelince, hiçbir insan diğerinin
kaderine ölümü yazamaz. Kaderinden
ölümü de silemez. Bilmem başka söze
gerek var mı?

Emniyet Teşkilatı ile mükemmel bir uyum
içinde çalışıyorsunuz. Bu uyumu nasıl yakaladınız? Aradaki dengeleri nasıl kuruyorsunuz?

Onlar zaten her kaynaktan bilgi almak
için var güçleriyle çabalıyorlar. Karşı
karşıya değil yan yanayız. Emniyet
teşkilatımızla gurur duyuyoruz.

“

Röportaj
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Bu röportaj 12. sayımızda yer almıştır
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Nedir bu sonuçlar?
Radikal kopuş perspektifiyle hareket etti,
Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyetin ilk
dönemleri. Yeni dünya içinde var olabilmek için kendi köklerinden uzaklaşmış,
tarihine yabancılaşmış ve oradan radikal
bir şekilde kopmuş bir millet inşa etme
gayreti görüldü. Bu durum yüzeysel
şekillenme ve dış görünüşe dayanan
modernleşme sürecini beraberinde
getirdi. Aynı zamanda şekilcilik ve taklit
dediğimiz şeyi ortaya çıkardı. Modernleşmeyi de bir anlamda şekilcilik olarak,
batılılaşma olarak algıladık. Dolayısıyla Descart’ın, Kant’ın, felsefe-bilim
devrimi ve sanayi devrimi gibi kavramlar
yerine,nasıl salon adamı oluruz, nasıl
batılı şekliyle giyinir, konuşur, yer-içer
ve sohbet ederiz gibi detaylar üzerinde
durduk. Modernlik böyle tanımlandığı,
ayrıcalıklı vatandaş ancak bu şekle
bürünmekle mümkün olduğu için tarihle,
kültürle geçmişimizle radikal bir kopuş
yaşadık, bir yabancılaşma yaşadık.

Cumhurbaşkanı’nın en yakınında
bulunan isimlerden biri olan başarılı
siyasetçi ve akademisyen İbrahim
Kalın’la gündemi konuştuk. Entelektüel birikimiyle Çekmeköy2023’e çok
önemli açıklamalarda bulunan İbrahim
Kalın’la röportajımız başlıyor…
Efendim “Yeni Türkiye” söylemini biraz açar mısınız?
“Yeni Türkiye” kavramını sıkça kullanmaya başladık bildiğiniz gibi özellikle
son iki yıldır. Bunu biraz açmak lazım.
“Yeni Türkiye” derken neyi kastediyoruz? Bu kavramların doğru tanımını
yaptıktan sonra önümüzde nasıl bir
Türkiye inşa etme imkanımız var, bunun
üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Bir
tarafta derin köklere sahip, diğer yanda
açık ufuk perspektifinden bakabilen medeniyet perspektifi inşa edebilir miyiz?
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Prof. Dr. İBRAHİM
KALIN

Nisan 2017

Nisan 2017

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ...
SÖZCÜSÜ…

“Yeni Türkiye” kavramını
tarihimizle nasıl
ilişkilendiriyorsunuz?
Neden derin kökler diyoruz çünkü hiçbir
millet kökü olmadan kendini tanımlayamaz, kendini tanımlayamayan hiçbir
millet de bir şey yapma iddiasında
bulunamaz. Dolayısıyla köklerimizle olan
ilişkilerimizi doğru tanımlamamız gerekiyor. Fakat kökler derken hep geçmişe
bakan, nazarını hep geçmişe yöneltmiş
bir bakış açısından da bahsetmiyoruz.
Kökler ancak dallar olsun diye, dallarımız gökyüzüne uzansın diye vardır.
Dolayısıyla bunu mutlak açık ufuk objektifiyle de birleştirebilmemiz gerekiyor.

Modernleşme tarihimizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Açık ufuktan kastımız bir gelecek
perspektifidir, bir gelecek inşasıdır, bir
medeniyet inşasıdır. Bu ikisi arasındaki
ilişkiyi doğru kurabildiğimiz zaman yeni
Türkiye’yi inşa etme imkanımız mutlaka
olacaktır. Türkiye’nin çarpık modernleşme tarihinde köklerimizle sorunlu
bir ilişki dönemi yaşadık. Modernleşme
adına yeni kurulan dünya düzeni içerisinde kendimize bir yer edinmek adına,
bu köklerden vaz geçip tabiri caizse bir
başkasının toprağına hicret etmeye, o
topraklarda kök salmaya çalıştık. Fakat
bunun neticelerini de geçtiğimiz yüz
elli yıllık süreçte gördük. Özellikle bu
çarpık modernleşme tarihinin önümüze
koyduğu önemli sonuçlar oldu.

Türkiye’nin otoriterleşmeye doğru
gittiğini ve özgürlüklerin kısıtlandığı
iddiasına ne diyeceksiniz?
Özgürlüklerimizden vazgeçmeden
anlamlı bir hayat yaşayabilir miyiz?
Çünkü anlamlı yaşama adına bazen
özgürlüklerin kısıtlandığını, hatta yer
yer otoriter, sınırlayıcı,aşırı disipline
edici hayallere kapıldığını görüyoruz.
Bugün ileri sanayi toplumlarının
çoğunda bu ikilemi çok net bir şekilde
görmekteyiz. Halbuki İslam geleneğine
baktığımızda bu ikisi arasında bir çelişki
yoktur. İnsan aynı anda hem özgür,
hem de anlamlı bir hayat yaşayabilir.
Fakat Türkiye’nin yaşadığı tecrübe
açısından baktığımızda her özgürleşme
ve modernleşme hamlesini bir anlamda
gelenekten kopan, geleneğe yabancılaşan
bir tec-rübe olarak yaşadık. Bu yüzden
de geleneğin sunduğu özgürlük ve anlam
imkanlarını henüz
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dünyada, küreselleşen bir dünyada batıdan
uzaklaşmak, bunların bir anlamı bile yok
artık. Ama bakın biz bu dili inşa ederken
içimizdeki yerli oryantalistlerin bunları
yansıtma biçimleri var. Bunlarda islamofobi gibi konular söz konusu olduğunda
önümüze konulan argümanlar var.

bütünüyle keşfedebilmiş değiliz.
Türkiye Avrupa hedefinden uzaklaşıyor
mu?
Burada önümüzdeki en önemli meydan
okumalardan biri hiç şüphesiz Avrupa
merkezci tarih ve siyaset anlayışını hala
yeteri kadar sorgulamamış olmamız.
Milli eğitim müfredat programından,
hemen her alanda Avrupa merkezci
perspektifinden bütünüyle kurtulabilmiş
değiliz. Bu yüzden karşımıza konulan
argümanları görüyorsunuz: “Türkiye

Batı’dan uzaklaşıyor. Türkiye otoriterleşiyor. Türkiye yalnızlaşıyor.” Cumhur Başkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın dediği gibi “Dünya sadece
Avrupa’dan ibaret değildir, Dünya sadece
Amerika’dan ibaret değildir, Dünya
sadece Batı’dan ibaret değildir.” Türkiye
ne zaman tam bağımsız dış politika
izlemeye başladığında, ekonomik gücünü
artırmaya başladığında önümüze hep bu
tür argümanlar konuldu. Şimdi düşünebiliyor musunuz karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin bu kadar derinleştiği, yaygınlaştığı bir

Özelde Avrupa ve genelde dünya ile ilgili nasıl bir ilişki biçimi planlanıyor?
Geleceğe dönük bir yol haritası çizerken bu Avrupa merkezci perspektifi nasıl
aşabiliriz, bunun üzerinde de birlikte mutlaka kafa yormamız gerekiyor. Tabii bunun
için doğuyu da batıyı da kendi tarihimizi
de dünyayı da iyi okumamız iyi bilmemiz
gerekiyor. Burada bizim önerdiğimiz bir
Avrupa merkezciliği yerine bir başka merkezciliği koymak değildir. Bir
etnosentrizmi bir başka etnosentrizmle
değiştirmek değildir. Dünyayı okuyan
ama bireysel bir özneden bahsediyoruz.
Ve bu özne olma bilinci tek tek bireylerden bütün bir topluma kadar Türkiye’nin bütününü kapladığında Türkiye
o zaman gerçekten dünyada sözü olan,
geleceği inşa edecek bir aktör haline
mutlaka gelecektir.
Bu konuda ne tür engellerle
karşılaşılacağınızı düşünüyorsunuz?
Bu imkanın nasıl ortaya çıkacağı ve
hayata geçirileceği ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Türkiye’nin yaşadığı bu
hızlı dönüşüm içerisinde temel sorumuz değişim değil değişimin ilkesidir.
Değişimi nasıl yöneteceğimiz meselesidir. Değişimi, eşyanın tabiatında olan bir

gerçeklik olarak Molla Sadra’ya sorarsanız
hareket-i cevheriye nazarisiyle aslında
bütün varlıklar özleriyle her an değişmektedir. Ama onları sabit kılan, sabiteleri olan
cevherler haline ge-tiren bir takım ilkeler
vardır. Dolayısıyla buradaki temel soru:
“değişip değişmediğimiz” sorusu değil,
“neye göre değişiyoruz?, değişimin ilkesi
ne olmalıdır?” sorusudur.
Tasavvur ettiğiniz medeniyette insanın
konumu nedir?
Özünde insanı eşref-i mahlukat olarak
gören, ama onu asla ilahlaştırmayan bir
medeniyet tasavvurundan bahsetmek
mümkün. Zira bizim geleneğimizde
insan varlıkların en şereflisi olarak;
alemin kendisine musahhar kılındığı,
hizmetine verildiği varlık olarak tanımlanırken, hümanizmin tersine insan hiçbir
zaman ilahlaştırılmamış evrenin merkezindeki tek varlık olarak görülmemiştir.
Yeri geldiğinde melekten üstün olmuş,
ilahi hitaba muhatap olmuş ama bundan
koptuğu zamanlarda da Kur’an’ı Kerim’in ifadesiyle “esfelesafilin” olmuş,
düşkünlerin en düşkünü haline gelmiştir.
Dolayısıyla insanın değeri açısından
baktığımızda bu medeniyet tasavvurunun
içerisinde insan, bu aşkın hakikatle irtibat
kurabildiği oranda yükselen, bu irtibatı
kaybettiği oranda da yolunu kaybeden
hüsrana uğrayan bir varlıktır.

“Türkiye bölünüyor” iddiasına ne
dersiniz?
Cumhuriyetin kuruluş yıllarından önce
iki temel korkumuz oldu. Biri din, diğeri
de millet… Din korkusu siyasi dilimize irtica, gericilik olarak geldi millet
korkusu da bizim siyasi literatürümüze
bölücülük olarak girdi. Yani modernleşme sürecinde dinin alanı ne kadar
açılırsa, dini özgürlükler ne kadar artarsa
bu Türkiye’yi orta çağa geri götürecek
gibi bir tehlike olarak algılandı. Millet
deyince etnik manada kimliklerin ifade
edilmesi ülkeyi bölecek, bölücülüğe
götürecek bir tehdit olarak algılandı.
Fakat hamd olsun yeni Türkiye’nin
kazandırdığı en önemli kazanımlardan
biri, bu iki korkuyu da aşmak oldu.

Röportaj /

Fakat din ile ilgili tartışma doğru bir
zemine henüz oturtulamadı. Hakkında
en fazla konuştuğumuz ama kendisini
en az tanıdığımız kavramlardan biridir
din… Büyüyen, güçlenen bölgesinde
etkin bir aktör haline gelen Türkiye’den
rahatsız olan başka aktörler de var. Bu tür
sorunlar hiçbir zaman sadece o toplumun
iç dinamikleriyle ortaya çıkan sorunlar
değildir. Bunlar mutlaka uluslararası
sistemin bir şekilde yönlendirdiği,
etkilediği kendi lehine manipüle etmeye
çalıştığı sorunlar haline gelir. Bu tür sorunlar yıllarca Türkiye’yi belli bir hizada
tutmak, disipline etmek için kullanıldı.
Diğer taraftan gelecek perspektifini inşa
ederken gelenekle olan ilişkisinin altını
önemle çizmek lazım. Çünkü gelenek kelimesi Türkçe’de “gelene”- ek ten gelir.
“Gelene”- ekleyerek giderseniz geleceği
inşa edersiniz.
İbrahi̇ m Kalın Ki̇ mdir?
İbrahim Kalın, 1971 yılında İstanbul’da
doğdu. Alanya Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olan Kalın,
Malezya İslâm Üniversitesi’nde yüksek
lisansını tamamladı. ABD’de George
Washington Üniversitesi’nde karşılaştırmalı beşeri bilimler ve felsefe alanında
doktorasını yaptı. İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine çeşitli okullarda
(College of the Holy Cross, Georgetown
Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi)
dersler verdi.
2005-2009 yılları arasında Siyaset,
Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) kurucu başkanlığını yaptı.
2009 yılında Başbakan Başdanışmanlığı,
2012 yılında Başbakanlık Müsteşar
Yardımcılığı yapan İbrahim Kalın; 2014
yılında ise Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü
görevine getirildi.
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Yeni Anayasa hakkında neler
söyleyeceksiniz?
Türkiye’de iyi tanımlanmış temel hak
ve hürriyetleri garanti altına alan, bunu
anayasal çerçeve içerisinde teminat
altına almış bir hukuki, siyasi sisteme
ihtiyacımız vardır. Türkiye özellikle darbelerle sürekli kesintiye uğramış tarihini
düşündüğümüz zaman bunun ne kadar
önemli olduğu ortadadır. Bunun tabii en
önemli uygulama alanı yeni anayasanın
yazılması olacaktır.Yamalı bohçaya
dönmüş bir anayasayla Türkiye’nin
geleceğe doğru güvenle adım atması
şüphesiz mümkün değildir. Evrensel
ilkelerden hareketle Türkiye’nin yeni
siyasal düzenini yeni hukuk düzenini
hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Bu
evrensel temel hak ve hürriyetleriyle
ilgili ilkeleri belirlerken, 18-19. yüzyıl
Avrupa düşüncesindeki temel hak ve
hürriyetler kavramlarıyla kendimizi
sınırlamamız gerekmiyor. Daha önce
bahsettiğimiz eşref-i mahlukat olan
insanın değerini, ismetini, onurunu korumak için aslında temel ilkelerin ortaya
net bir şekilde konulduğunu görüyoruz.
Dolayısıyla hem bu gelenekten aldığımız
birikimle hem de modern hukuk bilimini
kullanarak bu yeni sistemi inşa etmemiz
gerekiyor. Fakat bu tek başına yeterli
değil.

Yeni Anayasa’da öncelikler neler olmalıdır sizce?
Dünyanın en iyi sistemi kağıt üzerinde
ne kadar iyi olursa olsun son tahlilde
insanlarla hayata geçen bir şeydir. Onu
yaşayacak, onu benimseyecek insanın
ruh dünyası, hayal dünyası, zihin dünyası
en az o sistemin kendisi kadar önemlidir. Dolayısıyla bunu yaşatacak hayata
geçirecek o toplumun maşeri vicdanını,
irfanını, hafızasını, kolektif kimliğini
mutlaka dikkate almak zorundayız.
Bugüne kadar ya milliyetçilik adına
Türkiye’nin ufkunu daraltan perspektifler
ortaya konuldu ya da evrensellik adına
köksüz bir liberalizm ortaya konuldu.
Bunun yerine bizim kendimiz kalarak
dünyaya entegre olmamız, gerekiyor.
Bu da toplumsal muhayyile dediğim
kavramla belki izah edebilecek bir
genişliğe sahip. Bir erdemli toplumun
inşa edilmesinin ön şartı aynı görüşte
müttefik olan erdemli insanların bir araya
gelmesidir.

Soner KARTAL
Bu röportaj 14. sayımızda yer almıştır
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Köşe Yazısı

BAYRAMPAŞA’DAN
MADRİD’E…

T
Haluk Yürekli
Medya Uzmanı

İlçemize Kalıcı Bir Eser...

Şehit Ömer Halisdemir

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

üm Türkiye onu daha küçücükken Hagi’nin attığı gol sonrası,
top toplayıcı olarak görev aldığı kale arkasındaki sevinci ile
tanıdı. Alt yapıdan çıktı, kısa bir ayrılığın ardından Galatasaray
formasına kavuştuğunda artık ışık saçmaya başlamıştı.
Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu. Sadece sahada değil
saha dışında da objektifler üzerindeydi genç yıldızın…
Kimine göre Messi seviyesinde, kimine göre ise Arjantinli’nin sağ ayağı bile değildi! Saha performansı onu Galatasaray kaptanlığına kadar taşımıştı. Metin Oktay, Fatih
Terim, Bülent Korkmaz ve Hakan Şükür gibi efsanelerin
taktığı kaptanlık bantı artık onun kolunda, sorumluluğu
onun omuzlarındaydı… Genç yaşta hem Galatasaray forması hem de kaptanlığın
hakkını veriyordu.
Magazin basını ile sıkıntılar yaşamaya başladığı o günlerde Avrupa
için kararını vermişti. Saha içini
yönetiyor, saha dışında ise sorunlar yaşıyordu genç yıldız.
Sevgilisi için kapattığı sinema Türkiye’nin gündemi
olmuştu. Yaşananlar Arda’yı
yoruyor ve Avrupa aşkı daha
da artıyordu. Genç oyuncunun üzerindeki baskı arttıkça artıyordu. İmdadına Atletico Madrid’in
teklifi yetişti. Gitmek
istiyordu ama o sezon
göreve gelen Fatih Terim’i de taraftarı
da kırmak istemiyordu. Galatasaray’a,
tarihinin en büyük parasını (12 Milyon
EURO) kazandırarak Galatasaray’dan
ayrıldığında, dönemin teknik direktörü
Fatih Terim de taraftar da kırılmıştı
‘Koca kafaya!’ ‘Koca kafa’ diyorum
çünkü kendisi ile dalga geçebilecek
kadar samimi bir çocuk Arda. Girdiği her ortamda sevilmesinin sebe-

bi de bu belki. Atletico Madrid’e transfer olduğunda birçok
kişiye gittiği takımı da beğendirememişti. Herkes ‘Atletico
Madrid’e mi gidilir’ diyerek burun kıvırmıştı! Atletico Madrid zaten büyüktü ama daha da büyüdü ve Arda’yı da büyüttü.
Burun kıvırdığımız(!) Atletico ’10 Numarası’ Arda
Turan ile İspanya’da (LA LİGA) Messili Barcelona’yı, Ronaldolu Real Madrid’i geride bırakarak
şampiyon olduğunda başarının aslan payı ‘GÖZBEBEĞİMİZ’indi.
Sadece LA Liga şampiyonluğuyla mı kaldı Arda?
Hayır. UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandığında Türk bayrağıyla sahada attığı seviç turu hepimizin göğsünü kabarttı. Bununla da yetinmedi Arda Turan. Adına İspanya’da besteler
yapılan Arda, takımını Şampiyonlar Ligi
finaline taşıyan adamdı. Chelsea maçında attığı gol ile takımını finale taşırken,
sayısız gururdan sadece bir tanesini daha
yaşatıyordu hepimize. Sakatlığı sebebi
ile finalde oynayamadığında ise hepimiz onun kadar üzülmüştük. Arda ile
hepimiz Atleticolu olmuştuk. Onunla
sevinip onunla üzülüyorduk artık.
Uzun yıllar sonra artık gurur duyacağımız bir ‘Dünya yıldızı’na sahibiz. Arda’nın adı artık Manchester
United, Chelsea ve Barcelona gibi
Avrupa’nın en önemli kulüpleri ile
anılıyor. O ise “Atletico’da” futbolu bırakabilirim diyor. Sebebi ise
aidiyet duygusu. Tıpkı Galatasaray
aşkını hala içinde yaşattığı gibi...
Arda Turan Türk futbolunun gözbebeği.
Marka değerimizin düştüğü bugünlerde,
içimizdeki futbol sevgisini ayakta tutan bir
yıldız o. Allah onu sakatlıklardan, nazardan
korusun. Korusun ki, onunla gurur duymaya devam edelim, onu sevmeyenlere inat…
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ARDA
TURAN

Bu köşe yazısı 5. sayımızda yer almıştır
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Gündemin nabzını tutmak ve Çekmeköy sokaklarının
ne düşündüğünü öğrenmek için Çekmeköy2023
sokağa sordu;
“Sizce referandumda sandıktan ne çıkacak, siz
hangi yönde oy kullanacaksınız?”

ihan

Hasan Sa em
39 Yaşınd

Röportaj – Ömer İSLAM

Birlik beraberlik, güçlü
ve daimi bir Türkiye için
referandumda keskinlikle
evet diyeceğim. Büyük
bir çoğunluğun evet diyeceğine inandığım için
sandıktan da evet çıkacağını düşünüyorum.

Hacı Uçma

63 Yaşında

Aynur Dem

28 Yaşında

ir

Referanduma evet diyeceğim. Ülkemizin geleceği
için, birçok eksiği ve açığı
olan sistemden kurtulmak
ve daha aktif bir sisteme
kavuşmak için oyum evet
olacak. Referandum sonucunda halkımızın Cumhurbaşkanlığı Sistemini kabul
edeceğini düşünüyorum.

a
Hatiınceda Turn
49 Yaş

Çiçek Çelik

47 Yaşında

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’a çok güveniyorum.
Seçildiği dönemler süresince
sağlık, ulaşım, dış politika ve
ekonomi alanlarında yaptığı
hizmetlerle Türkiye’ye rahat bir
nefes aldırdı. Çalışmaların hız
kesmeden devam etmesi için
referandumda evet diyeceğim.
Benimle aynı fikirde olan ve Recep
Tayyip Erdoğan’a güvenen bir
Türkiye olduğu için de referandum
sonucu evet olacaktır.

z

Arif Ydaılma
58 Yaşın

Sandıktan evet çıkacaktır.
Ben de evet yönünde oy
kullanacağım. Çünkü birlik
beraberlik içerisinde istikrarın
devam etmesini istiyorum.
Türkiye sürekli tekrarlanan
bir tarih yaşamasın, koalisyon hükümetlerine mecbur kalmasın istiyorum. Bu
yüzden de evet diyeceğim.

61
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Allah Recep Tayyip Erdoğan’ı
başımızdan eksik etmesin, ona hep dua
ediyorum. Şimdi de kendisinden sonra
gelecek insanların faydası için uğraşıyor,
Türkiye’nin geleceğinde birlik beraberliğin bozulmaması için uğraşıyor.
27 senedir Taşdelen’de oturuyorum.
Önceleri yaşadıklarım ve ülkemizin hali
aklıma geliyor, şaşırıyorum. 5 çocuk sahibiyim, susuzluklar içerisinde dost dediğimiz insanlarla bile su kavgası ederek
çocuklarımı yetiştirdim. Eşim işsizlik
yüzünden Almanya’ya gitmeye çalışıyordu. Şimdi Tayyip Erdoğan sayesinde
Türkiye güllük gülistanlık bir ülke haline
geldi. Çalışmalarının devam etmesi için
referandumda oyum evet, sandıktan da
evet çıkacağını düşünüyorum.
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Toplumumuzda ayrıştırmalar
olmaması ve rahat yaşayabilmemiz için referandumda
evet diyeceğim. 63 yaşında
bir insan olarak ülkemizin
geçmişte birçok haline şahit
oldum. Çocuklarımın, torunlarımın bizim yaşadığımız
sıkıntıları yaşamasını istemediğim için evet diyeceğim.
Sandıktan da evet çıkacaktır.

Röportaj

Halil Ekşi

ner
İbrahim Şe

52 Yaşında

31 Yaşında

15 Temmuz gecesi ve sonrası
yaşananlar, Avrupa’nın bu konuya
yaklaşımı, ülkemizdeki farelerin
nasıl kaçıştığını görmek benim
için ve ülkemiz için yeterlidir. Bir
daha darbe ve benzeri girişimlerin yaşanmaması için referandumda oyum evet olacak. Ülkemizde
yansıtılmaya çalışanı değil de
gerçekleri gören her bireyin evet
diyeceğini bildiğim için sandıktan
da evet çıkacağını düşünüyorum.

Yadigar Gö
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37 Yaşında

z

Referandumda sandıktan
evet çıkacaktır. AK Parti
hükümetinin ve Recep Tayyip
Erdoğan’ın Türkiye’ye kattığı çalışmaların ve hizmetin
devamı için evet diyeceğim.
İlerleyen dönemlerde de istikrarlı, aktif çalışan bir Türkiye
görmek istediğim için evet
diyeceğim.

Daha huzurlu ve güçlü bir
ülke için, çocuklarımızın
koalisyonların, darbelerin
yaşanmadığı bir ülkeye
yaşayabilmeleri için,
kardeşin kardeşe kırdırılmadığı bir toplum için
referanduma evet diyeceğim. Sandıktan da evet
çıkacağına inanıyorum.

ek

ir
Hayretatin Z
66 Yaşınd

Sandıktan inşallah evet çıkacaktır.
Benim oyum elbette ki evet olacak.
Türkiye çok sıkıntılar çekti, çilenin ne olduğunu bilen bir ülkeyiz
ve günümüz şartlarının rahatlığı
ortadadır. Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan ülkemiz için çok
mücadele verdi. Hala da bu mücadele devam ediyor. Halk olarak
onun yayındayız, refah ortamının
devamı ve gelecekte daha güçlü bir
Türkiye için oyum evettir.

MÜTEVAZI VE

BAŞARILI BİR

ÇEKMEKÖY KA

BÜROKRAT…

YMAKAMI

Cemal Hüsnü

KANSIZ

Röportaj
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Bu durum benim 5-10 dakikamı alıyor
ama o insanlar için bir umut ışığı ve
elinden geleni yapmanın rahatlığı oluyor. Biz hizmetimizde Allah’ın rızasını
esas tutuyoruz. Bu şekilde yüzde 90’ını
memnun ediyor, kalan yüzde 10’unu
sineye çekiyoruz.

Hayalleriniz ve hedefleriniz neler?

de var. İlçede ve ildeki kamu kurum ve
kuruluşlarının genel gözetimi, denetimi, onların koordine ve uyum içinde
çalışılması bizim görevlerimiz arasında. Bir yönüyle devletin vatandaş
nezdindeki temsilcisi diğer yönüyle
vatandaşın devlete ulaşacak kanallarından biri.

Bildiğimiz kadarıyla Ezo gelinle ilgili önemli bir hizmetiniz var. Bunu
bizimle paylaşır mısınız?
Bilindiği gibi, Suriye’ye gelin giden Ezo Gelin, Türkiye topraklarına
gömülmek istediğini vasiyet eder.
Onun bu isteğini yerine getirdik.
Bu arada Barak Müzesi’ni hizmete
açtık. Bu çalışma benim için çok
özeldir. Ezo Gelin’i Türk kültürüne
en doğru şekilde kazandırdığımızı
düşünüyorum. Daha sonra Giresun ve
Karabük’te görev aldım. 2002-2008
arasında Karabük Vali yardımcılığına

atandım. Bu süre zarfında Batman’da
sel felaketinde gönüllü koordinatör
olarak görev aldım ve değerli dostlar
kazandım. 2008 yılında Diyarbakır’da
göreve başladım. Burada Kayapınar kuruculuğu ve vali yardımcılığı görevini
birlikte sürdürdüm. Burada da hayırlı
hizmetlerim oldu. Sahabilerden Hz.
Süleyman Camii restorasyonu ve Elyesa ve Zülküf aleyhisselam’ın kabirlerinin yapılması bize nasip oldu. Erkek
ve bayanların ayrı ayrı ziyaret edebilecekleri camii ve küçük bir külliye
oluştu. 2012 yılının sonunda Çekmeköy
ilçesine atanarak İstanbul’da ilk defa
görev aldım. İstanbul dünyanın en güzel
şehirlerinden biri. Bu şehirde Çekmeköy’ü İstanbul’un yükselen yıldızı haline
getirmeye gayret gösteriyoruz.

Kaymakamlığın görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?
Kaymakam mülk-i idari amirlerinin,
vali ve vali yardımcılarının devletin
taşra teşkilatını yönlendiren yöneten
insanlar olarak devletin hizmetlerini
vatandaşlara ulaştırma durumundalar.
Aynı zamanda vatandaşın sıkıntı ve
isteklerini devletin üst makam ve kurumlarına ileten adeta bir köprü görevi

Kaymakamlık göreviniz boyunca ne
gibi faaliyetlerde bulundunuz?
Kaymakamın il idaresi kanununda
çok geniş bir görev tanımı var. Bunun
dışındaki kanunlarda da devletin
merkezde yaptığı görevlerin hepsinin
taşradaki tanımları içinde kaymakamın
mutlaka aksiyonu ve işlevi var. Milli
eğitim bakanlığı okullarda hizmetini
yürütürken, kendi temsilcisi dışında genel yönetim ve denetimini bize
emanet eder. Sağlık, tarım, nüfus,
emniyet ve jandarma da aynı şekilde
çalışmaktadır. Herkes işini yapıyor zaten lakin önemli olan tek pota içinde
eritebilmek, tek yumruk olabilmektir.
Şu anda Çekmeköy’de İstanbul’un
imkanlarından yararlanıyoruz ve
sıkıntısını en az yaşayan ilçelerden
biriyiz. Ulaşımda bir sıkıntımız yok, gelecek yıl metromuz geliyor ve 3. Boğaz
Köprüsünün bağlantı yollarının devreye
girmesiyle Çekmeköy çok daha güzel
bir yer olacak. Bu güzelliklerden faydalanırken herkesin uyumlu ve sıcak bir

Bazen elinizdeki imkanlar istekleri
karşılamıyor olabilir. Vatandaşın istek
ve beklentileri sonsuz. Gece saat 2’de
“benim elektriğim neden kesik?”, “Fırın
neden ekmek çıkartmadı?” gibi sorularla muhatap olduğum zamanlar oldu.
Vatandaşa sıcaklığı ve hizmet aşkını
hissettirince sizinle alakası olmayan
bir konu dahi olsa insanları incitmeden, kırmadan çözüm yolları arıyoruz.
Konuyla ilgili başımdan geçen bir hadiseden bahsedeyim. Diyarbakır’da
yaşlı bir teyzemiz, ısrarla benimle
görüşmek istiyor fakat konu benimle
alakalı olmadığı için yanıma getirmiyorlar. Yardım kriterlerine uymadığı
halde yardım istiyor, üstelik Türkçe
de konuşamıyor. Tercümanla birlikte
yanıma çağırdım ve isteklerini dinledim. Görüşme sonunda yardımcı
olamadığım halde sevecen bir şekilde
sarılmak istedi. Tercümana,“istediği
olmadı neden seviniyor” diye sordum.
Teyze “İstediğim olmasa da kaymakam
beni dinledi, demek ki elinden bir şey
gelmediği için yardım edemiyor” dedi.

Sosyal yaşantınızda nasıl birisiniz?
İş dışında en çok nelerle uğraşıyorsunuz?
İnsanların güzel yönlerini severseniz
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Cemal Hüsnü Kansız’ı görev süresi
boyunca çalışkan ve başarılı bir kaymakam olarak bizler tanıyoruz. Sizi
hiç tanımayan birine, kendinizi nasıl
anlatırdınız?
1964 yılında Sakarya’nın Karasu ilçesinde doğdum. Trabzon’lu olan babamın görevi dolayısıyla Ankara’ya
geldik. Ankara’da siyasal bilgiler
fakültesi kamu bölümünü 1986 yılında
tamamladım. Bir süre TRT’de çalıştım.
Kahramanmaraş’ta kaymakam adayı
olarak göreve başladım. 1989-1990
yıllarında İngiltere’de kaymakamlığımızın mesleki bilgi ve görgü kurslarını tamamladıktan sonra Adana’da
kaymakam vekilliği yaptım. 1991
yılında Konya Tuzlukçu’da kaymakam
olarak göreve başladım. 1993 yıllında
Diyarbakır’a atandım. O yıllarda Diyarbakır terörün yoğun olarak insan-

ları rahatsız ettiği bir dönem yaşıyordu. Biz orada terörün zorlamasıyla
kapanan okulları açık tuttuk. Oradaki
çalışmalarımla ilgili daha sonra Gaziantep’te görev yaparken bir olay
başıma geldi. Öğretmenler gününde,
bir öğretmen ısrarla elimi bırakmıyor.
Elimi öpmek istiyor, sebebini öğrenmek istedim. Diyarbakır’da öğrencim
olduğunu, terörün o yoğun zamanında
yardımlarımın dokunduğunu ve şimdi
öğretmen olduğunu söyledi. Bu olaydan
çok etkilendim ve anladım ki; bir insanla
özel olarak ilgilenip onu kurtarmak aslında insanlığı kurtarmakmış.

Kaymakamlık görevinizi yerine
getirirken ne gibi sıkıntılar
yaşıyorsunuz?
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İnsanları yöneten sorumlu kişiler,
toplumu yakından tanımalı ve onu
yansıtmalıdır.Çekmeköy’ümüzün
genel yönetiminden sorumlu, devletin en yetkili temsilcisi olan Kaymakamımız Cemal Hüsnü Kansız
ile keyifli ve samimi röportajımıza
başlıyoruz.

ortam oluşturması gerekiyor. Vatandaş
bizim görev yaptığımız alanda herhangi
bir kurum ve kuruluştan bu sıcaklığı ve
hizmeti görmelilerdir.

İnsanlara en güzel yerlerde hizmet etmeye gayret etmek hep arzuladığımız
konu. Meslek hayatımın ciddi
bir bölümünü doğu ve güneydoğu
bölgemizde geçirdim. Orada ciddi
bir sıkıntı var. Hz. Ömer döneminden
beri Müslüman olarak birlikte yaşayan
bir toplumun içinde fitne çıkarılmak
isteniyor. Konuyla ilgili hükümetimiz Kardeşlik Projesi oluşturmaya gayret ediyor. Kısa, orta ve uzun
vadede rehabilitasyon programının
olması gerektiğine, konuyla ilgili idealleri olan insanların aktif olarak rol
alması gerektiğine inanıyorum. En
büyük hedefim de bu projeler içinde
hisse alabilmek. İnsanların kalplerindeki sıkıntıları giderecek çalışmalar içinde yer alabilmek. Siyasi parti
temsilcileri, muhtarlar, daire amirleri,
belediye başkan yardımcıları ve sivil
toplum kuruluşlarından oluşan heyetle
Diyarbakır’a gittik. İnsanlarımızın
kanaatleri yüzde yüz değişti. İnsanları gördüklerinde, bir şeyler paylaştıklarında kalplerindeki sıkıntılar
yok oluyor. Bu konuyla ilgili yapmak
istediğim şeyler var. Hayallerimin arasında o kardeşlik projesinde aktif olarak rol
almak ve katkı sağlamak var. Biliyor ve
inanıyorum ki, oradaki insanlar hür bir
şekilde duygularını dile getirdiklerinde vatan, bayrak, devlet, millet ve
Allah, Kur’an, Peygamber sevgilerinin bizimle eşdeğerde olduğu görülecektir. Binlerce yıl aynı ortamda, aynı
şartlarda yaşadık. Bu sıkıntıları giderecek profesyonel çalışmalar yapmak
gerekir. Benim hayalim de budur.

Röportaj

iletişimden kopamazsınız. Dolayısıyla hafta sonları dahil
vatandaşla iç içeyim. Düğünler, davetler ve açılışlara elimden
geldiği kadarıyla katılmaya çalışıyorum. Bunların haricinde
spor etkinliklerine katılıyorum. Ayrıca hırs yapmadan spor yapan daire müdürleri, muhtarlar, esnaf temsilcileriyle halı sahada bu tür faaliyetler yapmayı seviyorum. Açık havada, ormanda yürümeyi, kitap okumayı, kültürel faaliyetleri ve fotoğraf
çekmeyi seviyorum.

Hangi takımı tutuyorsunuz?
Şike olayları olana kadar iyi bir futbol seyircisiydim. 10 yıllık
vali yardımcılığı görevimde sporla çok ilgiliydim. Fakat şike
olayları başladığından beri hiçbir maçı takip etmiyorum. Futbol, aynı zamanda görsel bir sanattır. Çünkü futbol dünyanın
çoğu yerinde ekonomik anlamda kullanılıyor. Parayla alınan
futbolcular ve o sahneye dahil olanlar görsel bir sanata dahil
oluyor, insanlarda seyrediyor. Bu tarz olaylardan dolayı uzaklaştığım futbol sevgisi ve takım anlayışı içinde Trabzon sporluyum diyebilirim.

Yemek ayrımı yapar mısınız? Hayır diyemeyeceğiniz bir
yemek var mı?
Türk mutfağı gerçekten zengin bir mutfak. Bu zenginlikten olabildiğince faydalanmaya çalışıyorum. Yemek ayrımı
yaptığım söylenemez. Sakatat türü yiyecekler haricinde hemen
her yemeği yerim. Yalnız akşam saatlerinde et veya pilav tarzı
yiyecekleri yememeye dikkat ederim. En sevdiğim öğün kahvaltıdır.

Her insanın mutlaka olmazsa olmazları vardır. Sayın
kaymakamımız Cemal Hüsnü Kansız’ın olmazsa
olmazlarını öğrenebilir miyiz?
İnsanların bir hayat gailesi var. Hayatın içinde Allah’ın insanlara biçtiği bir misyon var. Biz kul olarak, aile babası olarak ve Türkiye vatandaşı olarak çeşitli misyonlara sahibiz.
Dolayısıyla bu anlamda baktığınızda çok çalışkan olduğunuz,
gayret ettiğiniz zamanlar ve daha sınırlı olduğunuz zamanlar
olur. Esas olan ne yapıyorsak Allah ve Resul’ünün hoşnutluğu
çerçevesinde olması gerekir. Bu niyetle günlük basit işlerimiz
bile ibadet yerine geçiyor. İnsanın olmazsa olması bu esaslar
olmalı. Bir de tüm kullar için önemli olan namaz konusu var.
Gün 24 saat 5 vakit namazımız 1 saat. Eğer biz 1 saatimizi Allah’ın farzlarına ayırıp Allah’ın açıkça yasakladığı şeylerden
kaçınırsak hayatımızın çok daha yolunda gideceğine, doğruluk
adına bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum.

Ailemin, mesleğimle alakalı durumdan olumsuz etkilendiğini
düşünüyorum. Sürekli şehir değişikliğinden dolayı çocuklarım çok okul değiştirdiler. Bu bile benim için yeterli bir
olumsuzluktur. Mümkün oldukça kendilerine vakit ayırmaya
çalışıyorum.

Çekmeköy Belediyesi ile ortak olarak yürüttüğünüz
çalışmalar var mı?
26 yıllık meslek hayatımda çalışma anlamında en verimli ve
uyumlu çalıştığım belediye Çekmeköy Belediyesi’dir. Açık
yüreklilikle söyleyebilirim ki; Çekmeköy’ün eğitim ve kültür
vadisi haline getirebilmek için elimizde olan tüm imkanları seferber ediyoruz. Çalışmalarımızda belediyemizin tüm
desteğini yanımızda hissediyoruz. 7 renk 7 bölge eğitim ve
kültürü içeren öğrencilere yönelik projede belediyemiz yine ilk
sırada yer alıyor. Çekmeköy Belediyesinin bir farkı da imkanlarını herhangi bir karşılık beklemeden kullandırıyor olması.
İçinde bulunduğumuz kaymakamlık binası, belediyeye ait olan
bir binadır. Bu durum tam anlamıyla kardeşlik ve aile sıcaklığı
altında uyumlu çalışmanın getirdiği sonuçlardır.

Son olarak Çekmeköy2023 aracılığıyla bu röportajı
okuyanlara neler iletmek istersiniz?
Her şeyin iyisini tek başına bilen idareci dönemi geçti. Her
şeyin iyisini insanlarımızla birlikte tespit ederek güzelliklerini
birlikte paylaşma durumundayız. Geleceğin İstanbul’unun ve
Türkiye’nin inşasına katkı yapma anlamında, insanlarımızın
kalplerindeki sıkıntıları gidererek muhabbet koyma anlamında
ciddi bir gayret içindeyiz. Sevgi ve muhabbet sıfatının kendisi sevilmeye layıktır. Eğer kızacak bir şey arıyorsak varsa
içimizdeki nefret duygusuna ve bizi kötüye yönlendiren nefsimize kızmamız gerekir. Memleketimizin birliğini ve dirliğini
bozmaya çalışan dış güçlere kızmamız gerekir.

İlçemize Kalıcı Bir Eser...

Özgecan Aslan Parkı
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Yoğun ve aktif çalışan bir kaymakam olarak, ailenize nasıl
vakit ayırabiliyorsunuz? Yoğunluğunuzdan dolayı aile bireyleri şikayetçiler mi?
İki çocuk yetiştirdim, artık büyüdüler. 26. yılımı doldurduğum
mesleğimle ilgili eşimin de ilk zamanlardaki serzenişleri yok.

www.cekmekoy.bel.tr
Bu röportaj 5. sayımızda yer almıştır
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Suna Dumankaya kimdir?

Türkiye’nin ilk bitki bilim ve güzellik uzmanı

Suna Dumankaya

Van’da dünyaya gelen Suna Dumankaya; aktardığı tüm bilgileri, nam-ı
diğer “Lokman Hatun” diye bilinen ve
doğanın sağlık mucizelerini bir sağlık
neferi gibi değerlendiren anneannesi
Fatma Öktem’den öğrenmiştir.
Dumankaya, Fatma Hanım’dan edindiği
bilgilerle kendini yetiştirmiş, ülkemizin
bitkisel ürünlerle cilt bakımı yapan ilk
bitki bilim ve güzellik uzmanıdır.
Bu mucizevî reçeteler daha geniş
kitlelere ulaştırılabilmesi için 2007
yılından itibaren bir özel Üniversite
ile birlikte, geçmişten gelen sağlık ve
güzellik sırların günümüz teknolojisinin de desteğiyle her cilt tipine uygun
kremlerin, vücut ve saç bakım ürünlerinin üretimine geçilmiştir. Türkiye’de ilk
defa yüzde yüz yerli üretimle formüle
edilen ürünler, yazılı ve görsel medyada
çok büyük ilgi görmüştür.
Paylaşmanın yüceliğine inanan Dumankaya, bilgi birikimini aktardığı, doğanın
sihirli dokunuşlarını anlattığı “Meslek
Sırlarım, Mucize Formüller, Doğal
Sağlık ve Güzellik, Doğal Güzelliğin Sırrı ve Güzellik Sırlarım” adlı beş kitapta
toplamıştır. Sağlık ve güzelliğin lüks
değil hak olduğu bilinciyle hareket
etmiş ve her fırsatta tüm bu bilgilerin, servet ödenmeden de elde edilebileceğini vurgulamıştır. Kısacası, hem
sağlıklı, hem güzel olmak artık mümkün, sloganımız: Doğal olarak güzelsiniz…

Hangi bitkinin neye iyi
geldiği, hangi aşamalardan
sonra belli oluyor?

Hangi bitkinin hangi aşamalarda neye
göre iyi geldiği, tabiî ki kullandığınız
bitkiye göre değişir. Kiminin sadece
kokusu bile iyi gelir, hiç bir şey yapmasanız bile… Kimi kaynatıldığında,
kimi doğrandığında, ezildiğinde ya da
farklı bir bileşenle bir araya geldiğinde
kimyasal reaksiyona girer ve etkisi değişir.

Doğal güzellik ürünlerinin
formüllerini nasıl buluyorsunuz? Karışımları neye göre
belirleniyor?

Bu formüller önce gelenekselden
geliyor tabii. Nerdeyse 5 kuşak
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Sağlık ve güzelliğin lüks değil, hak olduğunun bilinciyle çalışmalar yapan; Türkiye’nin
ilk bitki bilim ve güzellik uzmanı Suna Dumankaya ile “güzellik sırları ve doğadan nasıl
faydalanabileceğimiz” konusunda keyifli bir söyleşi yaptık.
Dumankaya’nın tarifleriyle, servet ödemeden‘hem sağlıklı, hem güzel’ yaşamak istiyorsanız, ezber bozan çarpıcı bilgilere hazır olun.

Yetiştiğim ailede annemi kaybettikten
sonra bizlerin üzerinden elini çekmeyen rahmetli anneannemle geçirdiğim
her an bitki ve bitkilerden gelen şifaya
dair sürekli bir şeyler öğrendiğim zamanlardı. Öğrendiğim her şeyi bugün
de, ihtiyacı olan herkesle karşılıksız ve
sevgiyle paylaşıyorum. Bu da sevgi,
güven ve başarıyı beraberinde getiriyor.
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Bitkilere olan ilginiz nasıl
başladı ve bu konuda uzman olmuş bir isim olarak,
başarınızı neye borçlusunuz?

Röportaj

Röportaj

Saç, yüz ve cilt bakımı için
evdeki malzemelerle elde
edebileceğimiz etkili tarifinizi
bizimle paylaşırmısınız?

Sıcak hava, güneş, deniz derken bu
aylarda saçımız ve cildimiz kurur ve
nemsiz kalır. Düzenli uygulayacağımız
cilt ve saç bakımları oluşan hasarı en
aza indirgeyerek sağlıklı bir görünüm
kazanabiliriz buda zaten kendimizi iyi
hissettirir.

GÜNEŞ YANIKLARINA KARŞI

3-4 dal taze aloevera yaprağı, 1 şişe
maden suyu, 2 çorba kaşığı zeytinyağı,
1 tatlı kaşığı lavanta yağı.
Yapılışı: Tüm malzemeleri blenderden
geçirip spreyli bir şişe yardımı ile cildinize uygulayabilirsiniz

GÜNEŞTE NEMSİZ KALAN
SAÇLAR İÇİN
tır süregelen lokman hekim bilgisi
bugünkü modern bilim ve teknolojiyle birleştiğinde karışım ve formül
bilgisi zaten kendiliğinden oluşuyor.

Hayatımızın her alanında
maalesef çok fazla kimyasal
ürün kullanıyoruz. Sizce,
bitkisel ürünler mi daha etkili,
yoksa kimyasal ürünler mi?

Elbette buna cevabım, bitkisel olacak…
Bitkisel ürünleri bilinçli kullandığınız
zaman, etkileri uzun vadeli ve kalıcı
olur. Kimyasal ürünler, tam tersi kısa
vadede etkili sonuçlar veriyor gibi
görünse de, sonrasında ve uzun zamanda
bedenimizde oluşturduğu olumsuz
etkileri görülür.

Bitkilerin gücüyle ilgili
bilmediğimiz neler söyleyebilirsiniz?

Yapılışı: Kabuğu soyulup doğranan
zencefil, 5 dakika kaynatılır, sudan
çıkartılır, limon ve bal katılarak yenir.

VÜCUT DİRENCİNİ ARTTIRMAK
İÇİN:

500 gr. Yoğurt, 1 çorba kaşığı buğday
tohumu, 1 çorba kaşığı kabak çekirdeği,
1 adet köy yumurtası.
Yapılışı:Tüm malzemeleri blenderden
geçirip içebilirsiniz.

VÜCUDA ZİNDELİK VEREN KARIŞIM

1 Kahve fincanı bal, 2 adet muz, 1 adet
limon, 1 kase süzme yoğurt, 2 çorba
kaşığı ceviz içi
Yapılışı: Limonu sıkıp diğer tüm malzemeler birlikte blenderden geçirin ve
gün içerisinde yiyin.

YORGUNLUK VE SİTRES İÇİN

1 Bardak süt, 2 yemek kaşığı yulaf, 1
çay kaşığı tarçın tozu.
Yapılışı: Tüm malzemeler karıştırılıp
içilir.

1 Adet ananas, 1 tutam taze nane, 1 tatlı
kaşığı ceviz yağı, 1 tatlı kaşığı badem
yağı, 1 limon, 1 tatlı kaşığı bal.
Yapılışı:Ananası soyup dilimleyin.
Nane, ceviz yağını, badem yağını
ve kabuğu soyulmuş limonu blenderdengeçirip içerisine 1 tatlı kaşığı bal
ilave ile karıştırın, buzdolabında saklayın. Her gün tok karnına bir bardak
içebilirsiniz.

Güzelliğiniz için ‘asla
vazgeçmediğiniz’ sürekli uyguladığınızbir formülü bizimle
paylaşır mısınız?

Bütün güzellik formüllerimde, şifa
kaynağı bal vazgeçilmezimdir. Bütün
bakımlarda kullanırım. Saça ve cilde
nem verir. Sabahlarıda bir bardak ılık
suya bir kaşık bal ve birkaç damla limon
damlatarak aç karnına içerim. Cildinizi içerden ve dışarıdan doğru ve doğal
ürünlerle beslemelisiniz ki sağlıklı
ve canlı bir görünümünüz olsun, bu
size moral verir, yaşam enerjisi verir.
Günlük bakımımda da tabiî ki kendi
ürünlerim, içeriğini kendim formüle
edip hammaddesinden ambalajına kadar özenle seçerek hazırladığım ürünler
aynı zamanda güzellik sırrım.

500 gr maden suyu, 1 çora kaşığı bal,
1-çorba kaşığı zeytinyağı.
Yapılışı:Malzemeleri karıştırıp saçınıza
sürün. En az 2 saat kalsın sonra yıkayın.

1 adet muz, 1 tatlı kaşığı krema, 1 tatlı
kaşığı bal.

HAVUZ VE DENİZDEN ETKİLENEN SAÇLARA KARŞI
BESLEYİCİ DOGAL FORMÜL

Yapılışı: Muzu ezip içerisine bal ve tereyağı ekleyin krem haline gelinceye
kadar karıştırıp cildinize sürün 20 dk.
bekletip yıkayınız.

1 limon suyu, 5 tatlı kaşığı sabun otu, 5
tatlı kaşığı limon yağı, 2 yumurta sarısı,
½ lt. su.
Yapılışı:Suya sabun otunu koyup kaynatın, soğuyunca süzüp limon yağı ve
yumurta sarısını katıp blenderden
geçirip saçlarınıza sürün 30dk.
beklettikten sonra yıkayınız.

DOGAL NEM MASKESİ

Eşit miktarda bir tatlı kaşığı
kakao, 1 tatlı kaşığı yoğurt,
1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı
kaşığı yulaf.
Yapılışı:
Karıştırılıp
temiz ciltte 20 dakika
beklettin cildiniz ipek
gibi olacak

GÜNEŞE KARŞI
HASSAS
CİLTLER İÇİN
MASKE

YAZIN TIKANAN
GÖZENEKLERE KARŞI PEELİNG YÜZ İÇİN

1çorba kaşığı mısır unu, 1 çorba kaşığı
kil, 1 çorba kaşığı el kremi, 1 çorba
kaşığı su. Yapılışı: Karıştırılır, tüm cilde
sürülüp hafifçe ovulur.

KURUYAN CİLDİ CANLANDIRICI MİNERAL MASKESİ

1 tatlı kaşığı buğday yağı, ½ havuç, 1
tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı melisa yağı.
Yapılışı: Malzemelerin hepsini blenderden geçirin hazırladığınız krem kıvamındaki maskeyi tüm cildinize sürün
20 dk beklettikten sonra yıkayınız.

CİLDİ ONARICI CİLT MASKESİ

1 orta boy kereviz, 1 yumurta sarısı, ½
demet dereotu, 1 tatlı kaşığı bal.
Yapılışı: Kereviz ve dereotunu mikserden geçirip bal ve yumurta sarısını
ekleyin cildinize sürüp 20dk. bekletin
ve daha sonra yıkayınız.
Röportaj /

Sibel KARIŞAN

Bu röportaj 11. sayımızda yer almıştır
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Okuyucularımız için uyguladıklarında kendilerini daha
enerjik hissedebilecekleri bir
tarif istesek ne önerirsiniz?

1 tutam zencefil, yarım limon, 1 çorba
kaşığı bal, 500 gr. Su.

METABOLİZMAYI GÜÇLENDİREN VE ÇALIŞTIRAN İKSİR
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Her bir bitkinin içinde ayrı bir sır, ayrı
bir şifa saklıdır. Doğru zamanda, doğru
yerde ve doğru şekilde, etkili bileşenlerle kullandığınızda birçok faydaları
vardır, halen bilmediğimiz ve keşfedemediğimiz…

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ
GÜÇLENDİRİCİ DOĞAL
DESTEK:

Köşe Yazısı

Köşe Yazısı

tarihinde
ilk kez
1996’da
Şampiyonası finallerine
giderken, Fatih Terim’in milli
takımının omurgasını Şenol
Güneş’in öğrencileri oluşturuyordu;
Nihat, Cengiz, Osman, Ogün,
Tolunay, Abdullah, Hami…
Polonya Futbol Federasyonu,
1974’te ülkesini dünya
üçüncülüğüne taşıyan teknik
adamı Kazimierz Gorski’yi bütün
turnuvalara götürüp alkışlatma
kararı almıştı.

TÜRK FUTBOLUNUN EN
KARİYERLİ KALECİSİ…
EN BAŞARILI ÇALIŞTIRICISI…
VE TÜRK FUTBOLUNUN EN ÇOK
FUTBOLCU YETİŞTİREN HOCASI…

Türkiye Futbol Federasyonu
ise 2002’de ülkemizi dünya
üçüncülüğüne taşıyan teknik

Trabzonspor’un bütün
şampiyonluklarında
kalede Şenol Güneş vardı.
Trabzonspor’un şampiyonluğa en
çok yaklaştığı iki sezonda da (1996
ile 2011) takımın başında Şenol
Güneş bulunuyordu.

Şenol Güneş’in, Fatih Terim
takımıyla dünya üçüncüsü
olduğunu söylediler. Oysa Türkiye,

UEFA’nın internet sitesinde
düzenlenen ankette 2002’nin
dünyadaki en iyi teknik adamı
seçildiğinde de ülkesinde
eleştiriliyordu, 2003 Konfederasyon
Kupası’nda Amerika ve Brezilya’yı
geride bırakarak üçüncü
olduğunda da…
Ali Şen’in Fenerbahçe için yaptığı
“Rıdvan Dilmen Genel Menajer,

Fenerbahçe iki kez şampiyonluğu
Şenol Güneş’in elinden almıştı;
1996 ve 2011’de…
Güneş ise 2010’da Fenerbahçe’yi
şampiyonluktan edip Bursaspor’un
kürsüye çıkmasını sağlayarak
1996’nın rövanşını almıştı.
Bugün de Fenerbahçe’nin önünde
Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıyarak
2011’in hesabını kapattı.
Çalıştırdığı hemen
her takımda gol kralı
çıkardı:
Şota Arveladze (1996)
Fatih Tekke (2005)
Burak Yılmaz (2012)
Fernandao (2015)
Mario Gomez (2016)…
Türk futboluna nice
yıldızlar, nice kaleciler
kazandırdı.
Kralların,
imparatorların cirit
attığı futbolumuzda
bu payeyi de ben
veriyorum arkadaş:
Futbolun Başöğretmeni
Şenol Güneş!
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Şenol Güneş, Türkiye’nin
en kariyerli futbolcularının
başında gelmektedir. 15
yıl, 424 maç, Milli Takım
kaptanlığı ve kaleciliği…
En uzun süre gol
yememe rekoru… Tam
1112 dakika!... Bir sezonda
en az gol yiyen kaleci
rekoru… Sadece 6 gol!…

direktörü Şenol Güneş’i önce
kovdu, sonra mahkemeye verdi.

Şenol
Güneş teknik
direktör” teklifini
reddederken de, Cem
Uzan’ın Adanaspor teklifini geri
çevirirken de gerekçesi aynıydı;
“Prensiplerime uymuyor.”
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Bu köşe yazısı 19. sayımızda yer almıştır

Röportaj

PİSTLERİN RAKİPSİZ KRALİÇESİ

Ralli Sürücüsü, Televizyon Sunucusu,
Gazeteci On Parmağında On Marifet

İşte Burcu Çetinkaya’nın Dünü Ve Bugünü…
Çekmeköy2023, güler yüzlü, sempatik, samimi, içten ve
çok yönlü bir isim olan Burcu Çetinkaya’yı ağırlıyor... Tüm
samimiyetiyle sorduğumuz sorulara cevap veren Burcu
hanımefendiyle verdiği kararı, yaşadıklarını ve hayallerini
konuştuk. Bundan böyle işleri ve başarılarıyla gündemde olmak isteyen Burcu Çetinkaya’yla röportajımız başlıyor.

Burcu Çetinkaya’yı tanıyabilir miyiz?

19 Mart 1981’de İstanbul’da doğdum. Ankara Nallıhan, Oyma
ağaç Köyü baba memleketim ve özellikle çocukluğumda çok
güzel vakit geçirdiğim için çok şey ifade ediyor. Robert Koleji’nden sonra Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünü bitirdim.
Şu anda da Harran Üniversitesi’nde Tasavvuf konusunda
yüksek lisans öğrencisiyim. 5 kez Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonuyum. Türkiye Gazetesi’nde pazar röportajları

ve pazartesi günleri otomotiv sayfasını hazırlıyorum. 2006
yılında Kanal 24’te başlayan Otomobil Sevdası, Bloomberg
HT’ de Spor aktif, TRT3’te Ralli Günlüğü gibi programlar
hazırlayıp, sundum ve şu anda Cine 5’te cumartesi akşamları
saat 21:45’te yayınlanan “Burcu ile Çetin Yollar” adlı bir gezi
programı sunuyorum. İyi seviyede İngilizce, Fransızca, orta seviyede İtalyanca, Kürtçe biliyorum ve Arapça öğreniyorum.

Özellikle bayanlar için ol-dukça zor olan
bir sporu tercih ettiniz neden?

Bir şeyi isterseniz ve aşık olursanız o zor olmaktan çıkar. Ben
1993 yılında babamla izlemeye gittiğim rallide bu spora aşık
oldum. Doğa, otomobiller, mekanikerler ve ekip mücadelesi,
uzun ve zorlu bir yarış olması sevmemin sebepleri arasında.
Bir de ralli halkın içinde bir spor. Formula 1 gibi
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izlemek için çok para ödemek gerekmiyor. Pilotların camına vurup sohbet
edebiliyorsunuz rallide. Oysa Formula
1 pilotlarının yanına yaklaşmak için
özel VIP alanlara girebilmeniz lazım.
Özellikle, eskiden arka bahçesindeki
otomobilini alıp bu spora gönül verenler yarışırmış, “keşke o dönemleri
yakalayabilseydim” dediğim oluyor.
Ozaman halkın sporuymuş ve seyirci de o dönemlerde çokmuş. Aslında
bayan erkek ayrımının olmadığı bir
spor. Sıralamada erkeklerle beraber
yer alıyoruz. Hatta ben ekip arkadaşım
Çiçek Güney ile çeşitli sınıflarda ve
dünya çapında şampiyonalarda birçok
kez erkeklerin arasında birincilik ve
ikincilikler aldık.

Aileniz ve çevreniz bu konuda size destek oldu mu?

Başta ailem çok istemedi, korktular.
Maddi destek vermediler yarışla ilgili.
Ama başardığımızı ve dünya çapında ilerlediğimizi gördükçe manevi
destek vermeye başladılar. Babamın
ve eşi Nazlı Abla’nın yarışımı izlemeye
gel-diği Türkiye Rallisi (2010 Dünya
Ralli Şampiyonası) ve İngiltere Rallisi
(2008 Dünya Ralli Şampiyonası) çok
kıymetli yarışlar benim için.

Bu değişimi getiren süreç
nasıl gelişti?

10 yıl kadar önce görüp duyduğum
haksızlıklara, kötülüklere ve kirliliklere tahammülsüzlüğümü açıkça
ifade etmeye başladım. Öyle ki,
olumsuzluklar karşısında sürekli
isyan ederek yaşayan ve küçük yaşta
kendine çok zarar veren bir çocukken, uzun bir hikaye sonunda rotamı
isyandan İslam’a çevirdim. Sonuçta
bu süreç yavaş yavaş Kur’an okumayı
öğrenmeye ve namaz kılmaya yöneltti
beni. Çocukluğumdan beri oruç tutardım zaten, tam içeriğini doğru bilmesem de adetten tutardım. Sonuçta son
4 sene içinde 3 kez Umre’ye gitmek,
Arapça öğrenmeye başlamak, Kur’an
okumaya başlamak nasip oldu. Ama
bu sürecin başında aslında maneviyatla ilk tanışmam olan değerli ağabeyim,
tiyatrocu, yönetmen Haluk Özenç’in
bize Robert Kolej’de daha çocukken
yaptığı tasavvuf sohbetlerinin de payı
var. Yani öyle enteresan bir şey olmadı,
gece ak sakallı dede de rüyama girmedi. Olabilirdi de. Ama benim yolculuğum daha çok üzülerek ve her şeye
sahipken mutsuz olmanın arkasındaki
sebepleri arayarak, sonra da aradığımı
nerede bulacağımı keşfederek oldu.

Sizin bu değişiminize ilk
şahit olan kimdi?

Yukarıda da söylediğim gibi şahitlerim
çok, evimde bana yardım eden
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Fiziksel olarak iyi çalışsınlar, kollarını
kuvvetlendirsinler, fit olsunlar. Korkusuz ve kararlı olmaları lazım. Bir
de sürekli mücadele edebilecek
ve pes etmeyecek bir sevdaları olmalı bu spora. Şu anda
başlamak için en iyi eğitim
kapısı Volkan Işık Eğitim
seminerleri ve Volkicar
yarışları. Belki ralli değil,
pist yarışı ama farklı bir
format ve sporla tanışmak
için şu an Türkiye’de en
derli toplu organizasyon,
hem para ödülü de var.
Yiğide hakkını vermek
lazım, Volkan hem bu işte
hocam, hem de Türk otomobil sporlarında eğitime katkılarıyla tebrik edilmesi gereken
bir isim.

U dönüşü yapmadım aslında oldukça
uzun süren yumuşak bir viraj döndüm
ben. Beni tanıyanlar bunu biliyorlar.
Hatta bir TV programında bana “Ne
güzel açıksınız namaz da kılıyorsunuz keşke herkes böyle olsa” diye
sorulduğunda “Şu anda bu kadarını
yapabiliyorum. Neyin doğru olduğunu
söylemek konusunda kendimi yetkin de görmüyorum. Ama Allah bana
daha fazlasını yapmayı nasip eder inşallah” diye cevap vermiştim. Yani
TV arşivlerine dönüp isteyen görebilir
dönüşümün ani ve u olmadığını.
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Bu spora ilgi duyan bayanlara tavsiyeleriniz neler
olur?

Bu kadar gündemdeyken
değim yerinde ise bir anda
“u” dönüşü yaptınız. Neden ve nasıl oldu bu deyişim?
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den, onlara teşekkürü borç bilirim.

Emine Ablam yıllardır içki içmediğimi bilir. 2005 yılında bulunduğum
sohbet ortamlarındaki dostlarım, bazı
paylaştığımız iftar sofraları, umre
arkadaşlarım 10-11 yıllık bu uzun
dönüşümde çok insan şahit. Hoş u
dönüşü de olabilirdi, ani de olabilirdi, bir
gecede olabilirdi. Kalpleri Allah bilir
ve değiştirebilir.

Hacca gitmeyi düşünüyor
musunuz?
İnşaallah.

Bundan sonraki hayatında
Burcu Çetinkaya’nın hayalleri ve hedefleri neler?

Tepkisi nasıl oldu?

Tepkiyi sanırım başörtüsü için soruyorsunuz. Çünkü herkes için merak
edilen başörtüsü konusu son zamanlarda. Sanki başımı örtünce bazılarına
göre melek oldum veya bazılarına göre
kafayı yedim. Oysa bu uzun değişimde ben sadece aciz bir öğrenci oldum.
Başımı eğdim ve Allah’a daha çok
yaklaşmanın yollarını bana nasip etmesi için dua ettim. Hala da ediyorum
Allah bu yolda yürüyen başörtülü,
başörtüsüz, kadın, erkek, çocuk, yaşlı
kimseyi mahcup etmesin. Yolunda
daim etsin. Hepimizi önyargılardan ve
dış görünüşle insanları yargılamaktan,
değerlendirmekten korusun.

Ailenizin ve yakın çevrenizin tepkisi nasıl oldu?

Olumlu tepkilerin yanı
sıra mutlaka olumsuzları
da gelmiştir. Dozu yüksek
kırıcı tepkiler geldi mi?

Mutlaka, çeşitli iftiralar, çirkin sözler
hatta küfürler olmadı değil. Ama
inanın onları da anlamaya çalışıyorum.

Kimse sizi incitmek için söylemiyor o
sözleri, herkes aslında kendi hikayesini
yaşıyor ve inanıyor. Yani bana küfrederek, aslında başka bir şeyi, “modernliği” veya “samimiyeti” savunduklarını zannediyorlar. Bir de sebeplerimi anlamayanlar kendi baktıkları
pencereden açıklamaya çalışıyorlar bu
süreci. Oysa çok basit ben elimden geldiğince dış görünüşümden aldığım ilgiyi ve nefsi tatmini azaltmaya, Kur’an
okuduğumda örtünmem gerektiği hissi
daha ağır bastığı için bu kararı verdim.

Örtünmemin arkasındaki öncelikli
sebep bu. Ben bu süreçle ilgili herkese
hakkımı helal ettim. İftira atanlara bile,
onlar rahatça iftira atabiliyorlarsa zaten
yazık ki hayat onları o kadar acımasız
yapmış, Allah kalplerine şifa versin.

Görselliğin dışında
neler değişti Burcu
Çetinkaya’da?

Bunu açıklamıştım sanırım. Değişen
her şey örtüden önce değişti, hem de
uzun zaman önce.

Zor bir camianın içindesiniz. Bu değişimden dolayı
aynı ilgi ve alakayı görememe kaygınız olmadı mı?

Kaygım olmadı, çünkü ben her şeyi
göze aldım, çalıştığım kurumları
arayıp isterseniz sessizce istifa ederim
dahi dedim, Allah’a şükür bir zorluk
çekmedim o anlamda. Başörtüsü
mücadelesi veren kardeşlerim var,
canı çok acımış olan, okulunu okuyamamış, mesleğini yapamamış, mecliste hak ettiği vekilliğe gelememiş
olanlar var. Evladını askere uğurlayamamış analar var. Ben zorluk çektim
dersem onlara karşı ayıp olur. Allah
bu mücadelede emeği geçen herkesten razı olsun, ben kolay zamanda
örtündüm, onlar sayesinde. Nefis mücadelesi ayrı, o mücadele hala devam
ediyor. Sonuçta güzel gözüküp ilgi
görmeye; medya ve ekran hastalığına
alışmışız. Ama çok şükür keyifli bir
mücadele bu.

Artık farklı bir camianın içinde yer almaya
başladınız. Bu yeni cemiyeti nasıl buldunuz?

Farklı bir camianın içinde yer almaya
başlamadım. Benim her dönem çocukluğumda bile her camiadan arkadaşım vardı. Hala da var. Önyargısız
yaşamayı ve kalbinin içi güzel olan
insanları çöplük karıştırınca bulacaksam ona da razıyım. Bu arada yanlış
anlaşılmasın asla şu güne kadar bulunduğum hiç bir ortama da çöplük demem. Yeni insanlar tanıdım bu süreçte
o ayrı, beni örtündüğüm için bağrına
basan, yapılan iftiralara, söylenen
kötü sözlere karşı beni koruyan ve
kucaklayan hiç tanımadığım samimi
insanlar oldu, Türkiye’nin her yerin-

Milli rallicimiz
Çekmeköy2023 aracılığı
ile okurlarımıza neler
söylemek ister?

Önyargısız, şekilden ve dış görünüşten
çok kalbe, sözlerden çok icraatlara
bakan dostluklar, samimi muhabbetler
diliyorum. Biz çok güzel bir ülkeyiz,
çok renkli, çok cesur, çok farklı. El ele
verirsek kimse bizi üzemez.
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Arkadaşlarımdan kimisi anladı, kimisi anlamadı ama Allah’a şükür çevrem
değişmedi, herkes saygı duydu ve olduğum gibi kabul etti. Bir iki kişi hariç,
onlar hayatımdan çıktılar. Zira onlar,
zaten başörtüsünden çok önce başlayan
değişime şahit olmuş, olumsuz ta-

vır alarak gidenlerdi. Demek ki onlar
zaten hiç gerçek arkadaş olmamışlar.
Aile zaten candır ve ailede saygı
önemlidir. Saygıyı koruduğunuzda her
şey anlaşılır.

Öncelikle Allah yolunda hayırlı,
insanlara hayırlı, paylaşan, üreten bir
kul olmak. Sonra iyi bir vatandaş,
komşu, Allah nasip ederse eş ve anne
olmak. Son bir iki veda sezonu yapmak istiyorum rallide inşaallah nasip
olur. Bu sene 1.’likle bitirdiğimiz Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Ege Rallisi yani ilk ayağı ile başladık zaten bu
mücadeleye kopilotum Çiçek Güney
ile. Gerisi kısmet hangi yollar çıkar,
hangi kapılar açılır bilemem ama
hayalim hep paylaşabilmek ve yüreği
temiz insanlarla beraber bu dünyada ne kadar olduğunu bilmediğimiz
sınırlı vakti paylaşmak.
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Bu röportaj 7. sayımızda yer almıştır

Cem Öğretir
Güler yüzü,
sevecen tavırları ve “haberin
doğru adresi”
sloganıyla her
akşam evimizin
vazgeçilmez
misafiri…

Show Tv’de Mehmet Ali Birand’la medya
sektörüne giren, ardından Star TV, CNN Türk
ve Habertürk kanallarından sonra ATV Ana
Haberde zirve yapan, ciddi ve tok sesiyle haberi
herkesin beynine adeta kazıyan Cem Öğretir
ile birlikteyiz. Cem Öğretir’i daha yakından
tanımaya ne dersiniz?
Medya sektörüne ne zaman ve nasıl girdiniz?
Medya sektörüne girişim bir nevi lise yıllarında oldu. Çünkü
okulun hemen hemen bütün konuşmalarını, sunuculuğunu yapan
ve bundan keyif alan biriydim. Profesyonel olarak bakıldığında ise 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon
bölümüne girişimle medya sektörüne atıldım. Bu sektördeki ilk
deneyimim Beyazıt Öztürk’le yaptığımız kaçak radyo yayınıydı. Radyo kanunu henüz çıkmadığı zamanlar polis takibinden kaçabilmek için sürekli yer değiştirerek yayın yapardık.
(Gülüyor) Bir gün boş bir binada, bir gün samanlıkta, bir gün
arkadaşlarımızın evlerinin çatılarında yayınlar yaptık. Ve nihayet “radyomu özgür bırak” sloganıyla Ankara’ya yürüdük sonra
radyo kanununun çıkmasıyla birlikte özel radyo yayıncılığına
başladık. 4 radyo deneyimi yaşadım ve hepsinin hem kuruluşunda hem de yönetiminde yer aldım. Bu süreçte eğitimime
devam ediyordum ve TRT’de sadece gençlerin hazırladığı
haberlerin sunulduğu “Genç Haber” adlı programda staj yapmaya başladım. Staja başlarken işin başındaki Kadriye Kansu’ya
haber spikeri olmak istediğimi söyledim, aldığım yanıt ise şuydu; “Önce sokak. Haber spikerliği daha iyi yapabileceğin bir iş
fakat sokağı öğrenirsen spikerlikte çok daha kalıcı olursun.” Bu
vesileyle hem muhabirlik yapmaya hem ekran önü çalışmaya
başladım. Mezun olduktan sonra İstanbul’a geldim ve iş aramaya başladım. İlk işim Mehmet Ali Birand’ın sunduğu “32. Gün
programı” oldu. Tek kanallı dönemin en önemli ve fenomen programı olması sebebiyle 32. Gün benim için çok önemli ve büyük
bir şanstı. Medya sektörüne girişim ve bugünlerimin başlangıç
süreci bu şekilde gelişti.

Spiker kimliğinin dışında Cem Öğretir nasıl biri?
Gündelik yaşamında neler yapar, nelerden keyif alır?
Hayatın her anından keyif almaya çalışan, neşeli ve sempatik biriyim. Ekran önünde yaptığım iş, ses tonum ve sunduğum haberlerin içeriği dolayısıyla daha ciddi bir havada
göründüğümü biliyorum. Hatta ses tonum gülüşümün önüne
geçebiliyor. TV’de birçok etkenin sempatikliğimin önüne
geçmesine ekran arkasında engel olabiliyorum. Yaptığım her
işten keyif alıyorum; çalışırken de kızımla oyun oynarken de
evimde yemek yerken de keyif duyabiliyorum. Çünkü çok iyi
biliyorum ki; temelde hepimiz aynıyız. Kimi gümüş tasta çorba
içer kimi altın, ama herkes bir tas çorba ile doyar. Sadece maddi durumdan kaynaklanan farklılıklarımız var. Dolayısıyla da
hepimiz aynıyız; aynı şeylere ağlıyoruz veya gülüyoruz. Onun
için paylaşmayı seviyorum; insanı insan gibi sevmeye, insana
insan gibi yaklaşmaya çalışıyorum. Hayatımdaki tüm amacım
bu. Cem Öğretir, paylaşmayı seven, sohbeti seven, sürekli insanlarla birlikte olmaya çalışan bir insandır.
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Haber sunarken taraf
tutar mısınız, seyirciyi
haber hakkında yönlendirdiğiniz olur mu?
Bu sorunuzun cevabı
kısmen evet. Amacım
kendi fikrimi empoze
etmeye
çalışmak
değil, çalıştığım kurumun çizgisini ve
kendi hassasiyetimi
ortak bir platformda eritmek ve bunu
yansıtmaktır. Ama
haber sunarken seyirciyi yönlendirmem, görev
tanımımda böyle
bir kavrama yer
yok. Haber hakkında bir fikir ortaya
sunarım,
takdir
seyircinindir. Eskiden haberciliğin
tarafsızlık
ve
doğruluk üzerine
kurulu olduğu
düşündürülmeye
çalışılırdı. Tüm
dünyada
habercilikte
tarafsızlık kavramları hala
tartışmalıdır. Çünkü insan
sübjektif bir varlıktır ve
haber yapan insan da sübjektifliğini ses tonu, mimik veya
kullandığı kelimelerle ister
istemez habere yansıtmaktadır.
Dolayısıyla bir fikriniz varsa o
fikri söz ile veya vücut dili ile
söylüyorsunuz. Fakat bu durumda bir kasıt varsa, niyet farklıysa,
“orada bir dur” demek gerekir, diye
düşünüyorum.

Duygu yoğunluğunun zirveye
ulaştığı haberler karşısında
tavrınız nasıl olur?

Küçük bir kızım olduğu için çocuk
haberleri benim için ayrı önem
taşır. Çocuklara uygulanan herhangi bir
şiddet veya kötü durum haber sunarken

beni çok etkilemektedir. Duygularımın en son
noktasına ulaştığı ve ekranlarda “artık yeter”
diye haykırdığım haber, 30 şehit verdiğimiz
terör haberiydi. O gün gerçekten benim için
zirveydi ve meslek hayatımın en zor anlarından
biriydi. Kelimelerin bile anlatamadığı bir acıyı
nasıl anlatabilirim diye düşündüğüm, “artık
yeter, canımız çok yanıyor” diye haykırdığım
bir gündü. İnşallah ülke olarak böyle bir günü
tekrar yaşamayız.

Uzun zamandır sevilen bir ekran
yüzü olarak ATV ekranlarındasınız,
başarınızı neye borçlusunuz?

Sırrı, sanırım bulunduğum konumu başarı
olarak görmemem. Ben sadece işimi yapıyorum,
başarılı olayım, insanlar beni sevsin veya dikkat çekici bir adam olayım diye yapmıyorum.
Başarı için değil gerçekten içimden geldiği için
işimi yapıyorum. Dolayısıyla; başarı, yüksek
hedefler bunların peşinden koşmuyorum, sadece işimi yapmak istiyorum o kadar.

Yayına çıkmadan önce
yaptığınız, bir şey var mı?

mutlaka

Hiçbir şey yapmıyorum, sadece çalışıyorum.
(Gülüyor) Çalışmak aslında benim totemim,
“Allah’ım beni mahcup etme” diye dua ediyorum ve çalışmaya başlıyorum.

İzleyicilerin erkeklerden haber almayı
daha inandırıcı ve güvenli bulduğu
kanısı var. Kadına göre bir iş değilmiş
gibi haber sunmak, siz bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
Kadınların güvenilmez olduğu kanısı sadece
bir algıdan ibaret. Zannediyorum ataerkil bir
toplumdan gelmemiz sebebiyle böyle bir algı
mevcut. Erkek sesi daha güvenilir bulunuyor,
kadın sesi de tok olursa güvenilir bulunuyor.
Ben karşıyım bu meseleye, kadınlar bir yere gelebilmek için erkeklerden daha çok emek sarf
ediyorlar. Eskiden habercilikte bir erkek egemenliği durumu vardı fakat günümüzde bu durumun biraz daha kırıldığını görüyoruz. Kadınlarımızın çok fazla çaba sarf ettiğini görüyorum
fakat, ekranda güzelliğinize ve haberden
başka şeylere önem veriliyorsanız bu seyirci
tarafından hissediliyor. Bu durum erkek için de
kadın için de geçerlidir. Spikerlikte önemli olan
kadın veya erkek olmak değildir. Önemli olan
Türkçeyi düzgün kullanmak, samimi olmak ve
işini hakkıyla yapmaktır.

Eşiniz Seda Öğretir ile meslektaşsınız.
Aynı meslek grubundan olmanın
avantajını ve dezavantajını yaşıyor musunuz?

Evliliğimizin ilk dönemlerinde gündemimiz farklı olduğu
için bilgi paylaşımı ve farklılıkların ortaya konması durumu
söz konusuydu. Şimdilerde habercilik hakkında nerdeyse
hiç konuşmuyoruz çünkü evimizde bir bıdık var. (Gülüyor)
Kızımız bütün gündemimizi meşgul ediyor. onunla ilgili meseleler daha ön plana çıkıyor. Tabii ülke gündeminde yer alan
önemli olaylar karşısında haberci olarak değil, aile bireyleri
olarak konuşup birbirimizin fikrini alıyoruz.

Aynaya bakıp öz eleştiri yapar mısınız,
hangi konularda kendinizi eleştirirsiniz?

Çok aceleciyim. Ekranda zaman zaman aceleci davrandığımda
söylemem gereken fikri daha net söyleyebilecekken, söyleyemiyorum. Daha yavaş ve sakin bir şekilde bu işi yapsam çok
daha iyi bir şekilde işimi yapabileceğimi biliyorum. İşimde
iyi olduğum kabul ediliyor ama her zaman daha iyisi, biraz
daha iyisi ve biraz daha iyisi olabilir.

Sizce Babalık-Annelik duygusunu tadan insan
gerçekten değişiyor mu?

Evet, hem de öyle bir değişiyor ki adeta bambaşka bir insan
oluyorsunuz. Dünyaya bakışınız, habere bakışınız, algılarınız
ve hatta sokakta yürüyüşünüz bile değişiyor. Röportaj öncesi
yolda yürürken ışıklarda zannediyorum Koreli bir aile vardı
ve ailenin 2-3 yaşlarında bir çocuğu vardı. O çocuğa bakmaktan kendimi alamadım. Babalık duygusu yaşadığınız evreni
değiştiriyor. O evrende duygu ve sevgi daha yoğun, hayata
bakışınız çok daha insancıl.

Medya sektörü dışında çalışmak zorunda kalsaydınız hangi mesleği seçerdiniz?

Tiyatro sanatçısı olmayı ve sahnede olmayı çok isterdim. Sahnede insanlarla direkt bir ilişki kurabiliyorsunuz. Haber spikerliğinde insanlarla kurduğunuz iletişimi ertesi gün reytinglerden
öğrenebiliyorsunuz. Ama tiyatro sanatçıları oyun anında seyirciyle iç içe olması sebebiyle anında iletişim kurabilmektedir.
Bu sebeple tiyatro oyunculuğu ve sahne meslek seçimimde
ilk sırada yer alırdı.

Gitar çalıp şarkı söylüyorsunuz.
Müzikteki yeteneğinizi ne zaman ve
nasıl keşfettiniz?

7-8 yaşlarındayken babaannemin yatağının altında amcamın
gitarını buldum ve orada merak sardım. Yıllarca ders almadan
gitar çalmaya çalıştım. Üniversite yıllarında
arkadaşlarımın kurduğu müzik grubuna dahil oldum fakat
başaramadım ve beni gruptan attılar. (Gülüyor) Sonrasında gitar
çalma isteğimin üstüne gittim ve kendi kendime gitar çalmayı
öğrendim. Spiker arkadaşlarımızla birlikte “Son Haber” adlı bir
müzik grubu kurduk, 2 yıl sahnelere çıktık. Şu anda gitar
dersleri alıyorum ve biraz daha ilerletmek istiyorum.

Bu röportaj 12. sayımızda yer almıştır

Mesleğe yeni atılan ve atılmayı
düşünenlere neler önerirsiniz?

İletişim okullarından mezun olan, bu işin eğitimini alan çok
insan var fakat paylaşacağımız pasta çok küçük ve rekabet
çok kuvvetli. Öncelikle bu işin çok zor olduğunu bilmeleri
gerekiyor. Ama zor olmasına rağmen o kadar keyifli bir iş ki,
gerçekten kapasitesi olduğuna inananlar, isteklerinde ısrarcı
olabilirler. Bu konuda kendilerine dürüst davransınlar.

Röportaj

Doç. Dr. MERVE SAFA KAVAKÇI

28 Şubat’ı konuşmaktan bıkıp
usandığınızı biliyorum ama
bugün üniversitelerde ve kamunun önemli bir bölümünde
başörtüsü serbest hale geldiyse,
bunda sizin önemli bir payınız
olduğunu düşünüyor musunuz?
Bu konuda payım olmuştur inşallah
diye ümit ve dua ediyorum. Meclise milletimize hizmet etmek için
girmiştim fakat aldığım tepkiler
bana başörtüsünün mecliste olması
gerektiğini de öğretti. Yapılan
reformlarla bugün kamusal alanda
başörtülü kadınlar içe sindirilmek
zorunda kaldı. Bu durum herkesin
hoşuna gitmese de artık başörtülü
kadınları her makamda görmek ve
alışmak zorunda olan, bu konudaki
aksi görüş gücünü elinde tutan kesime karşı güçlü bir zafer kazandık.
Niyetim halis idi, umarım başörtülü
kadınların çalışma özgürlüğüne
katkı sağlamışımdır.

Bu soru size hiç soruldu mu
bilmiyorum fakat 28 Şubat
darbesinin müsebbibi Süleyman DEMİREL ve TBMM’de size
sözde had bildirmeye kalkan
Bülent Ecevit adlarına “Eski Başbakanımız Ahmet DAVUTOĞLU
haricinde” sağın veya solun siyasi
aktörlerinden özür dileyen oldu
mu hiç?

Hayır, kimse benden özür dilemedi.
Ahmet Davutoğlu’da şahsıma değil
tüm başörtülü kadınlara yönelik bir
özürde bulundu. Herhangi bir siyasi
şahsiyetten de özür gelmedi, onun
için ‘Kavakçı olayı’ olduğu gibi duruyor. Tarihsel süreç içerisinde Batı
dünyasında günümüzde üzerine
doktoralar yapılan, kitaplar yazılan
Türkiye siyasetinin bir parçası
olarak yerini almış oldu.

Size siyasi hayatınızla ilgili çok
sorular soruldu ve yazıldı. Ben
biraz da özel hayatınızı merak edenlerin sesi olmak adına
izin verirseniz size birkaç soru
sormak istiyorum. Bir siyasetçi
ve akademisyen olmanın dışında
Merve KAVAKÇI nasıl bir anne ve
nasıl bir ev hanımıdır?

Siyasetin içerisinde olduğunuz
zaman her şeyin tam ve mükemmel olduğu söylenemez. Onun için
elimden geldiğince iyi bir anne
olmaya çalıştım ama bunda benim
rolüm olduğu kadar anneanne-dede,
kardeş-teyze-kuzenlerin rolleri de
var. Siyasetteki bütün sıkıntılarımızı
birbirine destek vererek çözebilen bir aileyiz, bu konuda da
kendimi çok şanslı hissediyorum.
Çocuklarımla arkadaş olabilen bir
anneyim çünkü ben de annemle
öyleydim. Genç yaşta anne olmanın
avantajıyla çocuklarımla yakınlık
kurabiliyorum fakat anneler anne
olmayı bilmelidir diye düşünüyorum.
Çocukların çok arkadaşı var zaten bu
bağlamda otoriter de bir anneyim.
Çocuk yetiştirmede otoriterliğin
gerekliliğine inanıyorum ve çok
faydasını da gördüm. Çünkü babaanneler, anneanneler, dedeler çocukları
şımartabiliyor ama çocukların

Nisan 2017

Siyasetteki bütün
sıkıntılarımızı birbirine
destek vererek çözebilen
bir aileyiz.
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Röportaj

yetişme evresinde sorumlu davranmak gerekir. Çocukları hem sevmek
hem otoriter olmak gerekir. Türkiye’de; “çocuklarımı çok serbest
yetiştiririm, ne yaparlarsa yapsınlar yine bağrıma basarım” görüşü
günümüzde çok yaygın. Bu görüşe
çok katılmıyorum, anne-baba birer
ebeveyn olarak çocuklara doğru
olanı göstermek, yanlışlarında
uyarmak veya ders verici cezalar
vermek de ebeveynlerin görevidir
diye düşünüyorum. Yanlışlarıyla dahi
tamamen serbest bırakılan bir yetiştirme tarzı benim için hem doğru
hem İslami değildir.

Hobileriniz ve sizi tanımlayacak
özellikleriniz nelerdir diye sorsak
neler söylersiniz?
Türkiye’de amatör olarak ilk buz
pateni yapan insanlardanım. Uzun
bir süre fırsat buldukça buz pateni
yaptım, yaşımın ilerlemesi ve düşme
tehlikesinin artması üzerine bıraktığımı söyleyebilirim. Bunun dışında
en çok kendimi dinleyebildiğim,
fikirlerimin kristalleşebildiği ve aynı
zamanda sağlık için sık sık yaptığım

Röportaj

koşular var. Koşu, gün içerisinde
neler yapacağımı planladığım,
kafamdaki soruları çözebildiğim
aynı zamanda zihinsel olarak
dünyadan uzaklaşma imkanı
bulduğum zaman dilimidir.

Akademisyen ya da siyasetçi olmasaydınız, hangi
meslekle uğraşmak sizi mutlu ederdi?
İlahiyatçı olmak isterdim. Çünkü babamın geleneği ve
bana da çok uygun bir meslek.

Ulaşamadığınız biri ile
tanışıp sohbet etme olanağınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek
isterdiniz?
Hz. Hatice olurdu. O erkek
egemen dünyada, insanların
putlaştırıldığı, heveslerin yok
edildiği dünyada güçlü bir
kadın, bir tüccar ve sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) en büyük
dayanağı olmayı nasıl başardı. Ev
hayatıyla iş hayatı arasındaki dengeyi sağlama, İslam ile batıl arasındaki mücadeleyi gün be gün nasıl
yaşadığı ve engelleri nasıl aştığı
konusunda sohbet etmek isterdim.

Zaman makinası icat edilmiş olsaydı, geçmişte özellikle gitmek
istediğiniz an, hangisi olurdu?
Sahabe dönemini yaşamak ister-

Ailenizin, başarılarınızdaki katkısı hakkında neler
söylersiniz?

dim. Peygamberimizi (s.a.v.) gözüyle
görenler, sohbetinde bulunanlardan
biri olmak ve O’nun (s.a.v.) himayesinde kadınların ötekileştirilmediği bir dünyada sohbetinde
bulunup rahat bir şekilde konuşan,
itiraz eden, sözünü beyan eden ve
O’ndan direkt öğrenen kesimden
olabilmeyi isterdim.

Bir film yapmaya karar
verseydiniz konusu ne olurdu
sizce?

Ailemin sadece başarılarımda değil hayatımdaki rolü
yüzde yüz! Geniş bir aileye sahibim, anne-baba, çocuklarım, 2 kız kardeşim, dayılarım, yengem… Siyasi hayatımın şekillenmesinde özellikle çocuklarım olgunluklarıyla verdikleri tavsiyelerle yaşlarından büyük işlere
soyunmuşlardır. Aktif siyasette olan kardeşim Ravza’nın
ve siyasetin görünmez yüzünde olan her daim arkamızda olan yaptığı kıyafet ve akademik çalışmalarla Elif’in
desteklerini her zaman yanımda hissettim.
Film endüstrisine seyirci olmanın haricinde çok uzağım.
Hareketli, polisiye filmlerini çok severim o yüzden bir
action movie olurdu heralde. :)

Çok şık giyinen birisiniz. Marka tutkununuz var mı?
Mümkün olduğu kadar tek renk veya en fazla iki renk
giymeye çalışıyorum. Gözüme hoş gözüken her şey
benim için markadır. Onun için “ille şu dükkana girerim,
ille şuranın ürünü olmalı, ille şu fiyatın üstünde olmalı”
fikirlerine karşıyım. İnsanın ağız tadıyla aldığı ve giymekten mutlu olduğu bir ürünü giyebiliyor olması çok büyük
bir nimet. Çünkü insanın bazen hayatında herhangi bir
kıyafeti almak ve giymek gibi imkanı olmayabiliyor, sağlık
veya siyasi sebeplerden dolayı. O yüzden bir şeyi anlık
görüp alabilmek ve şükredebilmek en önemlisidir. Çünkü
bunlar gayretle olmaktan ziyade Rabbimizin lütfudur.

Dergimiz aracılığıyla iletmek istediğiniz mesajınız
var mı?
Üsküdar Üniversitesi’nde PAMER (Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi) adında bir merkezin
kurucusuyum, aynı zamanda bu merkez Türkiye’ye dönme
sebebimdir. Ülkemizde bir ilk olan merkezimizde öğrencilerimiz ve bütün halkımızla beraber yaptığımız çalışmalarla sanattan edebiyata matematikten felsefeye kadar
bütün alanlarda Müslüman bir topluluk olarak bizim
de var olduğumuzu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın deyimiyle dünyanın 5’ten büyük olduğunu
ve haksızlıklarla eşitsizliklerle zulümlerle dolu dünyada
itirazımızı demokratik ve akademik bir şekilde eğlenceli faaliyetlerle yaptığımızı düşünüyoruz, tüm halkımızı
bekliyoruz.

Maddi imkanı veren de, almanızı sağlayan da, kullanmamızı nasip eden de Rabbimizdir. Peygamberimizin yeni
kıyafet duası vardır, muhakkak suretle annem, babam,

Röportaj: Soner KARTAL

çocuklarım herkese yeni bir kıyafet gördüğümde o duayı
yapmayı unutma diye söylerim. O duaya göre de; “bana
bunu giydiren Rabbime ve hiçbir gayret sarf etmeden
bunu bana veren Rabbime şükrederim” deriz.
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Tarihte yaşamış kadın kahramanlardan birisine benzetilseydiniz, en çok kime benzetilmek hoşunuza
giderdi?
Bunu bana değil de beni başkalarıyla kıyaslayanlara
sormak gerekir. Kendim olmaktan memnunum. :)
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PROF. DR. AZİZ SANCAR

ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARI

Çekmeköy2023 Dergisi

1. SOSYAL FARKINDALIK ÖDÜLLERİ
Sahİplerİnİ Buldu

Genç Mucitler Ödüllerini
Prof. Dr. Aziz SANCAR’dan Aldılar

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde yapılan Çekmeköy2023 1. Sosyal Farkındalık
Ödül töreninde, sanat ve medya dünyasının “enlerine”
ödülleri takdim edildi.
Grand Cevahir Kongre Merkezi’nde yapılan ödül töreninde
Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit ve Şansal Büyüka’ya “Yaşam
Boyu Onur Ödülü” verildi. En İyi Sosyal Proje dalında
“Çocuklar Gülsün Diye” projesi ile Gülben Ergen ödüle layık
görüldü. Gülben; “Bu anlamlı ödülü çocuklar adına alıyorum
ve çok mutluyum,” dedi.
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Çekmeköy Belediyesi’nin aylık olarak yayımladığı Çekmeköy2023 Dergisi’nin “1. Sosyal Farkındalık Ödülleri” sahiplerini buldu. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev
sahipliği yaptığı gecede, sanat ve medya dünyasının sevilen
isimleri bir araya geldi. Çekmeköy2023 1. Sosyal Farkındalık
Ödül Töreni’nde, alanlarında “sosyal farkındalık” için çaba
gösteren 21 kişiye ödül verildi.
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büyük bir şevkle daha iyi olmak adına projeler hazırlıyor.
Bakanlığımız da AB müktesebatına uyum çalışmalarını
sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde sanıyorum, sanatla ilgili
konularımız daha iyi olacak ve sorunlarımız aşılacak.”
“Yaşam Boyu Onur Ödülü” alan sinema sanatçısı

Hülya Koçyiğit, her ödülün sorumluluk
getirdiğine dikkat çekerek, “Yaşamın her
alanının, özellikle büyük şehirde oturan
biz yurttaşların sosyal farkındalığının
artması gerekiyor,” ifadesini kullandı.
“Yaşam Boyu Onur Ödülü” alan bir diğer
isim de spor dünyasının ünlü ismi Şansal
Büyüka oldu. Bu kadar değerli sanatçının
arasında olmaktan onur duyduğunu
belirten Büyüka; “Ben bir Çekmeköy
komşusuyum, çok sık gidip gelirim.
Gelişmişliğin bu kadar fark edildiği bir
ilçeye İstanbul’da inanın rastlamadım. Bu
gelişimi gözlerimle görerek şahit oldum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” dedi.
Geceye AK Parti Milletvekili Belma Satır, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1.
Başkan Vekili Ahmet Selamet, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Celal Erdoğan, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih
Kırıcı, Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları Şenol Çetin, Fatih Sırmacı, Şahmettin Yüksel,
Ahmet Epli ve Latif Coşar katıldı.
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Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz, Orhan Gencebay'a ödülünü
oğlu ve kızları ile birlikte takdim etti.
Gencebay, ödül alanları da verenleri de
kutladığını belirterek, “Hak edilerek
alınan ödül çok değerlidir. Çok güzel
bir gece, ödüller motive eder insanı,
mutlu eder. Sayın Belediye Başkanı
ödülü bana ailece verdi. Çok mutluyum,” dedi. Müzik piyasasının zor
zamanlardan geçtiğini vurgulayan
Gencebay şunları söyledi:
“ Cumhurbaşkanlığı büyük ödülünü
müzik alanında bana verdiklerinde ifade etmiştim. Sayın
Cumhurbaşkanımız bu konuda bakanlığımızla gerekli
görüşmeyi yaptı. Bizim konumuzla ilgili ve sanatla ilgili
konuyu önemseyerek harekete geçirdi. Şu anda camiamız

YILDIZL AR GEÇİDİ

Yıl boyunca dergiye konuk olan ve “sosyal farkındalık
ödüllerini” alan ünlüleri buluşturan geceye; Orhan Gencebay,
Hülya Koçyiğit, Gülben Ergen, Şansal Büyüka, Muazzez Ersoy,
Cengiz Kurtoğlu, Cem Öğretir, Kubat, Gezegen Mehmet, Afrikalı Ali, Irmak Atuk, Ahmet Selçuk İlkan, Bilgehan Demir,
Salih Keçeci gibi pek çok ünlü isim katıldı.
Gecenin açılış konuşmasını yapan Çekmeköy Belediye Başkan
Yardımcısı ve Çekmeköy2023 Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Şahmettin Yüksel; “ Bir yılı geride bırakan dergiye, başkanımız
Ahmet Poyraz başta olmak üzere verdikleri destek için herkese teşekkür ediyorum,” dedi.
Ev sahibi olarak Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
yaptığı selamlama konuşmasında, “Çekmeköy2023” dergisinin kültür-sanat içerikli bir dergi olduğunu söyledi. Proje için
heyecanlı olduklarını aktaran Poyraz, “Siyasetçilerimiz, akademisyenlerimiz ve sanatçılarımızla bu dergide gerçekten çok
faydalı, bölgemize de yarar sağlayan röportajlar yaptık. Sonunda da istedik ki, hem baş sayfasını paylaştığımız sanatçılarımızla hem de bölgemizdeki insanlarımızla böyle bir ödül töreni

yaparak bunu taçlandıralım. Hem Çekmeköy’ümüzü daha
iyi tanıtma adına hem de bir ‘sosyal farkındalık oluşturanlara
dikkat çekme’ adına bu çalışmayı yaptık. Gerek fiziki gerekse
manevi açıdan sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçladığımız
çalışmalarımıza verdiğiniz destek ve teşrifleriniz için hepinize
teşekkür ediyorum,” dedi.

Gecede Ödül Alanlar

“ En İyi Fantazi Arabesk Sanatçısı” ödülünü Cengiz Kurtoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye 1. Başkan Vekili Ahmet
Selamet takdim etti.
Büyük Şehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın selamını
getirdiğini, rahatsız olduğundan katılamadığını belirten
Ahmet Selamet; “Çekmeköy2023 görüyorum ki, gerçekten
farkındalık oluşturmuş bir dergi, tebrik ediyorum” dedi.
“En İyi Haber Spikeri Ödülü” ATV Ana Haber spikeri
Cem Öğretir'in oldu. Ödülünü, Çekmeköy Belediye Meclis
Başkan Vekili Selamet Aygün’den alan Cem Öğretir, “ Her
akşam ‘haberin merkezi ATV haber merkezinden’ sloganıyla

açıyoruz bültenimizi, ama bu slogan öylesine söylenmiş bir
slogan değil. Emek içerikli olması önemli. Dolayısıyla sosyal
farkındalığın en önünde duran insanlardan biriyim ekibimle birlikte. Bu emeği fark ettiğiniz için sizlere çok teşekkür
ediyorum. Çekmeköy2023 dergisini inceledim. Gerçekten
bir medya kuruluşunun çıkardığı dergiden hiçbir eksiği yok,
ellerinize sağlık,” dedi.
“En İyi TV Dizisi” ödülünü TRT’de yayınlanan “Diriliş Ertuğrul” alırken, dizinin başrol oyuncularından Esra Bilgiç “En
İyi Kadın Dizi Oyuncusu”, TRT’nin bir başka dizisi “Filinta’nın
başrol oyuncusu Onur Tuna ise “En İyi Erkek Dizi Oyuncusu”
ödülünün sahibi oldu.
“En İyi Albüm” dalında ödüle layık görülen isim, “Aşk İçin
Gelmişiz” albümüyle Mustafa Ceceli oldu. Ödülünü, AK Parti
İl Başkan Yardımcısı Celal Erdoğan’ın takdim ettiği Mustafa
Ceceli; “Çekmeköy2023 dergisini Soner Kartal vasıtasıyla
tanıdım. Bu ayki sayısında geniş bir röportajım yer aldı ve
kapak konusu oldum, çok teşekkür ediyorum,” dedi.

“En İyi Sanat Müziği Sanatçısı” Muazzez Ersoy, “En İyi Müzik
Grubu” ise Athena oldu.
“En İyi Halk Müziği Sanatçısı” dalında Kubat ödüle değer
bulundu. ‘Sosyal Farkındalık Ödülü’ söylemini çok beğendiğini, bunda emeği olanları kutladığını söyleyen Kubat; “Buraya
gelirken röportaj verdiğim arkadaş farklı olduğumu söyledi,
ben de farklı olmadığımın farkında olduğumu söyledim. Bu
farkındalıkla emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” dedi.
“En Başarılı Televizyoncu” dalında Acun Ilıcalı ödülün sahibi
olurken, “En İyi Kadın Kuşak Programı” alanında ‘Evrim Akın
İle Ev Kuşu’, “En İyi Spor Programı” dalında ‘Yüzde yüz Futbol”, “En iyi Magazin Programı” alanında ‘Magazin 8’. Ödülü,
Programın sunucusu Irmak Atuk aldı. “En İyi TV Show
Programı” dalında ise “Üç Adam” ödüle hak kazandı. “En İyi
Müzik Kanalı” dalında ‘Kral TV adına Gezegen Mehmet ödül
alırken, “En İyi Radyo Programcısı” dalında ise Afrikalı Ali
ödüle layık görüldü.

Bu konu 15. sayımızda yer almıştır

Kalem kıran gerçek bir yazar...

MURAT
ÇİÇEK

“

Gündemi
belirleyen gazeteci…
24 TV’nin
Genel yayın
yönetmeni ve
Star Gazetesi Yazarı
Murat Çiçek’leyiz.

Ekranların sevilen fenomeni Murat Çiçek’i artık taraflı
tarafsız herkes seviyor ve tanıyor.
Karşınıza sizi hiç tanımayan biri
çıksa kendinizi nasıl tanıtırdınız?

“Doğuştan gazeteci” denilecek
kadar başarılı olduğunuz iş ile
eğitimini aldığınız bölümün
ilgisi yok. Sizi medyaya yönlendiren ne oldu? Bu kararınıza
aileniz ve çevreniz nasıl tepki
verdi?

Babam devlet memuru ve çocuğunun
da geçerli bir meslek sahibi olmasını
istiyor. Okulda başarılı bir öğrenciydim ve 12 yaşımdan beri yatılı okulda
eğitim almam sebebiyle özgürlükçü
bir ruha sahip oldum. İstanbul gibi
büyük bir şehre gelince hem gönlümde
gazetecilik mesleği olması sebebiyle
hem de para kazanmam gerektiği için
gazete dağıtarak başladım mesleğime.
TRT kanalının kurulmasıyla da TRT’de

çalışmaya başladım. “Gazetecilik bir
virüstür, bulaşırsa çıkmaz” cümlesinin
ispatıyım. İnsanın hayatındaki en
önemli noktalardan biri işini severek
yapıyor olmasıdır, iyi ki gazeteci olmuşum.Ailemin beklentisi farklı olsa
da tercihimi anlayışla karşıladı, sonraki
dönemlerde iyi ki yapmışsın dedikleri
de çok olmuştur.

“Halkın nabzını tutabilme,
kuvvetli bir kaleme sahip olma
ve genel yayın yönetmenliği”, imkansızı başarmış gibi görünüyorsunuz. Peki ama nasıl?

Bu başarının en büyük nedeni yaptığın
işi sevmek ve o işi yapan insanlara,
ekip arkadaşlarına saygı duymaktır. Medya sektörü tevazu kaldırabilecek bir iş
değildir deniliyor fakat bu durum hiçbir
zaman benim içime sinmedi, kabullenemedim. Ama bu durumun örnekleri var
ülkemizde, “Meşhur” dediğimiz oyunu kurallarına göre oynayan
arkadaşlarımız var. Her zaman için temel kaidem; evet iş önemlidir ama insan işten daha da önemlidir. Bugün
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Türkiye’de herkes kendini elit ve entelektüel zannediyor fakat böyle bir şey yok.
Bu ülkenin büyük bir çoğunluğu memur çocuğudur, ben de onlardan biriyim. 1972, Adıyaman doğumluyum.
Dedem, o zamanın şartları sebebiyle
okuma-yazmayı askerlik döneminde
öğreniyor. Bu sebeple tek oğlu olan babamın okuması için elinden gelen her
şeyi yapıyor. Tarlalarını satarak tabiri
caizse varını-yoğunu harcayarak Çukurova Üniversitesi’nde İnşaat
Mühendisliği bölümünü okutuyor. Babamın devlet memuru olması sebebiyle
Anadolu’nun her köşesini gezdiğimi
söyleyebilirim.Adıyaman,
Malatya,
Diyarbakır Anadolu Lisesi. Ancak lise
eğitimimi Tatvan’ da tamamlamak durumunda kaldım. M. Ü. Turizm ve İ. Ü.
İşletmeyi tamamladım. Çeşitli meslekleri düşünmeme rağmen, radikal bir
kararla gazeteciliğe yöneldim. 1990’da

Türkiye Gazetesi’nde işe başladım,
herkesin kendi işini yaptığı, muhabirin
“muhabir” olduğu ve gazeteyi sırtladığı
bir dönemdi. İşe en baştan başlamak
gerekiyordu özellikle alaylıysan. Bu
şekilde kendi ayaklarımın üzerinde
durarak yola koyuldum. Evli ve bir kız
çocuk babasıyım.
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amirliğini yaptığın kişi gün gelir senin amirin olabilir, her zaman bulunduğun konum ve durum
değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla asıl önem verilmesi gereken şey
insandır. Temel felsefem olduğum
gibi görünmektir, işlerime de bunu
yansıtıyorum ve beni okuyan dinleyen insanlar da fark ediyor. Reyting
getirecek iş yapmak veya yazı yazmak yerine düşündüğüm ve doğru
olduğuna inandığım şeylerin peşinden gittim. Bu ilkelerim sektör bazında tabiri caizse oyunu “kuralına
göre oynamamak” yavaşlamaya
neden olsa bile doğru olanı yapmak ve insan kalbine önem vermek yapılabilecek en mühim
iştir. Bu toprağın üstü olduğu
gibi altı olduğuna da inanan
insanlar olarak insan kalbini kırmamaya özen gösteriyoruz. Nihayetinde bu işlerin hepsi geçici kalıcı olanın
peşinde olmak gerekir.
Yapılan işle ilgili ikinci mesele ise; işini doğru düzgün
yaparak işe sahip çıkmak, bu
işi gerektiği gibi yapanları
takip etmek, bilgi dağarcığını
sürekli okuyarak geliştirmek,
doğru yerde doğru insanlarla
bağlantı kurmak, yabancı dil
konusuna önem vermek ve
sürekli haber kaynağı araştırmak gerekiyor.

Dünya basınıyla Türk basınını
kıyaslasanız neler söylersiniz?

Gazeteciliğe başlarken üst kadroyu
gözümüzde
çok
büyüttüğümüzü
gördüm. O insanlarla tanıştıktan sonra gerçekten işini hakkıyla yapanlar haricinde o kişilerin çok da saygı
duyulacak, işini doğru yapan insanlar olmadığını gördüm. Ama dünya
ve Türkiye medyasına bakıldığında
özellikle gezi olaylarından sonra
farklı bir medya oluştu. Cumhuriyet’in kurulmasıyla beraber her
sektörden zümre oluşturuldu, bu
zümre medya içinde geçerlidir.
Türk medyasında sol ve solu temsil eden insanların sözlerinin kanun olduğu, hükümetler
kurup hükümetler düşürdüğü
zamanlardan geldik bu günlere.
Bunların karşısına rakip olarak
muhafazakar demokrat medya çıkmaya başladığı zaman alanlarını
kaybetmeye başladığını fark ederek
yazdıkları yazılar ve söyledikleri
sözlerle ne olduklarını gösterdiler.
Yazdıkları yazılarla ve yayınladıkları
fotoğraflarla neyi söylemek istedikleri,
neye yönlendirdikleri ve topluma ne
manipüle edilmeye çalışıldığını anlattık. Biz yapılması gereken gazeteciliği yapıyoruz. Dört dörtlük değil,
kendimi de katarak söylüyorum yanlış
yaptığımız dönemler olmuştur. Ama
en azından şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum ki; biz bunu onların yaptığı
gibi içten pazarlıklı ve kasıtlı olarak
yapmadık. Onlar olayları manipüle
ederek, ülkeyi yönetmek adına kendi
çıkarları için belli bir hedef doğrultusunda çalışıyorlardı. Bunun benzerleri yurtdışı medyalarında da görülüyor.
Son dönemlerde terör örgütüne karşı
operasyonlar gerçekleştiriliyor ve bu
noktaya nasıl geldiğimizi de vicdanlı
okurlar görüyorlar. Çözüm süreci adına kan akmasın diye hükümetin neler
yaptığını, kan akmaması için diğer siyasilerin buna nasıl destek verdiğini ve
vatandaşın bazı meseleleri nasıl sineye
çektiğini hepimiz biliyoruz. Bu noktadan sonra içerideki gayri milli unsurların bu süreci baltalayarak
Türkiye’nin istikrarına kastedecek
hareket yapması artık kabul edilemez

bir duruma ulaştı. Hükümet 90’lı yıllarda
olduğu gibi Kürt kardeşlerimizi hedef
alan hamleler yapmadı, hükümet sadece terör örgütlerini hedef almaktadır.
Türkiye’nin temel taşlarını Türkler, Kürtler,
Çerkezler, Lazlar oluşturmaktadır. Bu
hassasiyet çerçevesinde yapılan hava
operasyonlarının yurtdışına yansıması
şu şekilde; “Türkiye IŞİD’i bırakıp
neden Kürtler’e saldırıyor?” Ve bunu
yapanlar büyük medya güçleri, bu ülkede Kürt kardeşimizin bombalanmadığını
terör örgütleriyle mücadele verildiğini
bilmemelerinin imkanı yok. Kasıtlı olarak öyle başlıklar atılınca operasyonel
haber yaptıklarını çok rahat anlayabiliyorsunuz. Amaç konuyla ilgili kamuoyu oluşturmak, kendi ülkelerindeki
bazı noktaları harekete geçirmektir.
Durum bu olunca medyaya daha şüpheci yaklaşıyorsunuz. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay, körü körüne hiçbir
bilgiye inanılmaması gerekiyor. Gezi
olaylarında bazı medya kanalları günlerce canlı yayın yaptılar, aynı medya
kanalları Amerika’daki siyasi ayaklanmada hiçbir haber yapmadılar. Bu
kanalların Türkiye bölgesinde çalışanları size gazetecilik dersi verirken aynı
zamanda kendi devletlerinden aldıkları
emirler doğrultusunda hareket ediyorlar.

Bu medya grupları 2000’li yıllara kadar amaçları doğrultusunda kendilerini
göstermek istedikleri şekilde gösterebildiler. Fakat bundan sonra özellikle
AK Parti iktidarından sonra gerçekte
nasıl çalıştıklarını çok iyi gördük. Tüm
bunlardan sonra yapılacak mesele en
azından doğruları anlatabilmek, neyin
ne olduğunu gösterebilmektir. Halkın
haber alma özgürlüğünü, halkı manipüle etmek adına kullanmak engel
olunması gereken bir durumdur.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçi yoğunluğu olan
herkes gündemi değiştirebiliyor
veya kasıtlı-kasıtsız “yanlış
yönlendirme” yapabiliyor.
Basının vazgeçilmez isimlerinden biri olarak bu konudaki
düşünceleriniz neler?

Kontrolsüz güç çoğu zaman güç
değildir. Sosyal medya da böyledir.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanmama rağmen, haber kaynağı olarak
görmüyorum. Çünkü okuduğunuz
bir yazıdan çok, kimin yazdığı çok

daha önemlidir. Her kesimden birçok
sahte hesap var, bu sebeple okunan
ve yayılan bilginin doğruluğunu sorgulamak gerekir. Sosyal medya dünya
hızına nazaran Türkiye’ye geç ulaştı,
bir nevi arayı kapatmak için hızlı bir
şekilde kullanılmaya başlandı. Fakat
sosyal medya bilinçsiz kullanımla bilgi kaynağı değil, bilgi çöplüğü oldu.
Farklı ülkelerde birçok düzenlemeler
yapıldı. Bu durum bizim ülkemizde olduğu zaman sansürcü hükümet
damgası vuruluyor. Bilgi çöplüğü
ve karmaşık durum engellenemiyor.
Sahte hesapla yalan yanlış birçok bilgi
yayılıyor ve insanların özgürlük alanı
kısıtlanıyor. Bunu engellemek gerekir,
bunun adı sansürcülük de değildir. İfade özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde, kişilik haklarına saldıran gölgeleri
engellemek gerektiğine inanıyorum.

Türkiye denilince şu an gözünüzde
nasıl bir kare canlanıyor? Ve Türkiye’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

2000 öncesi ve sonrası olarak Türkiye’yi değerlendirmek gerekir. 2000
yılından sonra dönemin egemen güçleri
karanlıklar içerisindeki vesayet odaklarının yok edilmeye
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Gazetecilik 24 saat yapılan bir
meslektir. Sürekli telefonu açık
tutmak gelen bir çağrıyla gecenin
bir yarısı haber peşine gitmek gerekiyor. Bu sebeple planlı bir hayat
sürdüğüm söylenemez. Dolayısıyla
gazetecilik mesleğini icra eden kişiler ailelerinden destek almadan bu
mesleği sürdüremez. Çünkü tatil
zamanları bile çoğu zaman işe gitmek durumunda kalınıyor. Tüm
bu çerçeve içinde hayatımda iş haricinde elimden geldiği kadarıyla
aileme vakit ayırmaya çalışıyorum

ve fırsat buldukça spor yapıyorum;
yürüyüş, yüzme, tenis gibi.
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Medya gibi zaman isteyen,
ertelenemeyen ve yoğunluğu hiç azalmayan bir
sektörde çalışıyorsunuz. Bu
tempolu iş dünyasının dışına çıktığında Murat Çiçek
nasıl bir hayat yaşıyor?
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Artık eski Türkiye ve eski egemen güçlerin söz sahibi olduğu bir Türkiye yok.
Kendi fikirlerini söyleyebilen, muhafazakar demokrat olmaktan çekinmeyen
ve bunu dillendirmekten çekinmeyen güçlü bir kalabalık var.

çalışıldığı, ülkenin milli menfaatlerine uygun şekilde hareket edildiği ve
düzenlemeler yapıldığı bir dönemden
geçiyoruz. Türkiye, Osmanlı imparatorluğu bakiyesi bir ülke, bunu Türkiye’nin yeniden imparatorluğa dönmesi
manasında söylemiyorum. Ama, tarih
için çok kısa sayılabilecek bir 100 yıl
öncesine kadar Ortadoğu’ya hakim
bir ülkeydik. Bunun bilinciyle hareket
eden bir ülke var. Cendere içerisinde
kalmamızı isteyen bir yönetim vardı,
bir de “hayır kardeşim biz bu bölgeye etki edebilecek güçlü ülkelerden
biriyiz” fikriyle hareket eden yönetim
geldi. Birinci grup İnönü dönemi, İkinci grup Menderesle başladı, kısmen
Demirel ile ve Özal’la devam etti. Ve
şimdi AK Parti ve Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’la devam ediyor. 2002 ile birlikte bölgede söz sahibi olma anlamında giydiği gömleği dar bularak “bölgenin kaderinde söz sahibi olabilen
bir ülke olmalıyız” fikriyle hareket
ediyoruz. Bununla ilgili düzenlemeler
ve yatırımlar yapılıyor. Bir yandan da
bu dünyanın egemen güçleri var, Cumhuriyet dönemiyle beraber dışarıya
kafa uzatmamanız için iç karışıklarla
oyalanan bir ülkeyken, masa kuruluyorsa ve kartlar dağıtılıyorsa masada benim de olmam lazım diyen bir
ülke var. Bu durum egemen güçlerin
çok kolay kabul edebileceği bir durum değildir. Bu bölge petrol ve enerji
yatağına sahip bir bölge, dolayısıyla
egemen güçler tek başınıza hareket
etmenizi istemez
fakat AK Parti
bu mücadelenin
içindedir. Kimse dört dörtlük
değildir bunları
yaparken çeşitli
hatalar yapılmış
olabilir
ama
ben bu ülkenin
vatandaşı olarak
şuna
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inanıyorum; bu hükümet ülkenin milli menfaatleri uğruna egemen güçlerle
çok ciddi mücadelelere girdi. Bunu
yaparken hatalar yapmış olabilir, hataları kasten veya kendi menfaatleri için
yapmadı. Politika böyle bir şeydir,
zaman zaman dost veya düşman olursunuz, ülkeler politikası böyledir ama
en azından Türkiye dış politikada ilkeli
bir siyaset yapmaya gayret gösteriyor.
Bu sebeple tabii ki birçok engel çıkacaktır. Olaylar batı kamuoyuna ve iç
kamuoyuna farklı şekilde yansıtılması
kaçınılmaz olacaktır. Medya zaman
zaman ülkenin hakimiyet alanlarını
genişletilmesi veya kısıtlanması için
kullanılan bir araç haline gelmiştir.
Esas sıkıntıların Türkiye’nin “bu
bölgede söz sahibi olacağım” demesi
üzerine başladığına inanıyorum.

tiriyorlar. HDP’yi destekliyorum diyen sanatçıyı alkışlarken, AK Parti’ye
şu gerekçelerle oy veriyorum diyen
sanatçıyı mahalle baskısıyla boğmaya çalışıyorlar. Bunun için yapılacak
tek bir yöntem var; direnmek ve ciddiye almamak. Bu mahalle baskısının
örnekleri çoktur; Orhan Pamuk AK
Parti’nin attığı demokratik adımlara
destek veren bir cümle söyleyince mahallesinde Türk düşmanı ilan edildi. 8
sene önce yazdığı kitaptan dolayı Türk
düşmanı ilan edilen Orhan Pamuk, ne
zamanki bu işten döndü baş tacı oldu.
Bu durumları ortaya çıkarttığımız
zaman da bize kızıyorlar. Dolayısıyla
hiç ezik durmaya gerek yok, konuyla
ilgili kendimizi sıkıntıya soktuğumuza
inanmaya gerek yok. İnsanlar çok rahatlıkla fikirlerini dile getirebilirler.

Çoğu insanın aksine oy verdiğiniz ve desteklediğiniz
partiyi açık yüreklilikle dile
getirmekten çekinmiyorsunuz.
Neden?

Yolun daha başında olan veya eğitimini alan genç medya mensubu
arkadaşlara ne gibi tavsiyelerde
bulunursunuz?

TAYLAN KÜMELİ

Seviyorlarsa bu işi yapmalılar. Meslekle ilgili sıkıntılar yok değil, diğer mesleklere göre iş yoğunluğu fazla ve gelir
seviyesi düşük. Ama sevildikten sonra yapılabilecek bir iş. Sahip olmaları
gereken temel özellik çok bilgi sahibi
olmaları, çok okumaları ve birkaç yabancı dil bilmeleridir. İngilizce artık herkesin bilmesi gereken bir dil, şu an yoğunlukla ihtiyaç duyulan Arapça ve Çince
öğrenmelerini tavsiye ediyorum.

Röportaj: Soner KARTAL

99

Bu röportaj 10. sayımızda yer almıştır

Nisan 2017

Bu hususlarda yaklaşık 90 yıldır hemen
her noktaya hâkim olan bir zihniyetin
karşısında sürekli ezilmenin vermiş
olduğu psikolojiyle hareket eden muhafazakar demokratlar vardı. Yeni nesil bizler ve bizim çocuklarımız böyle
değil. Eski Türkiye ve eski egemen
güçlerin söz sahibi olduğu bir Türkiye
yok artık. Kendi fikirlerini söyleyebilen, muhafazakar demokrat olmaktan
çekinmeyen ve bunu dillendirmekten
çekinmeyen güçlü bir kalabalık var.
Zaten çekinmem gereken hiçbir durum
yok. Diğer kesimlerde seslerini yüksekçe dile getiren insanlar var. CHP’de
milletvekili olan gazeteciler var, seçim
dönemlerinde basın danışmanlığı yapan gazeteciler var, CHP’nin seçim
otobüslerinden inmeyip onlarla ilgili
haberleri çarpıtarak yansıtan, 10 kişilik kalabalık için “ binlerce kişi geldi
otobüsümüz geçemedi” diyen ve bundan utanmayan insanlar var. Benim
ülke hayalime hizmet eden AK Parti’yi desteklememi söylemekten neden
çekineyim? Desteklemiyorsam bunu da
dile getirmekten çekinmem. Bu ülkede
seçim öncesi HDP’yi destekleyen ve
bunu gururla söyleyen sanatçılar vardı,
gerçi şu anda pişmanlıklarını dile ge-

SAĞLIKLI YAŞAM VE
BESLENME UZMANI
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içerek bunu telafi etmelisiniz.

Diyabet, kalp-damar hastalıkları, kanser, sindirim
sistemi hastalıkları ve beslenme
konusundaki çalışmalarıyla
bilinen bir kaç isimden biridir
Taylan Kümeli. Beslenme ile
ilgili kendine özgü yöntemler
geliştiren, hatta bazı konularda
“ezber bozan” Taylan Kümeli
‘ye sağlıklı yaşam, beslenme ve
“etkili kilo verme” konusunda
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik
ve merak ettiklerimizi sorduk.

Asitli İçecekler:
Asitli içecekleri çok fazla tüketiyorsanız, en iyi yol onlardan vazgeçmektir.
Çünkü bu tür içecekler daha fazla yeme
isteği oluşturarak vücudun tokluk mekanizmasını etkileyecek çeşitli maddeler
içerir. Yüksek su kaybını tetikleyen asitli içeceklerin diyet olanları da kesinlikle
çözüm değildir.
Stresli oluşumuz kilo vermemizi
neden engelliyor?
Yapılan araştırmalarda özellikle orta
yaşlı kadınlarda stresin kilo alımına
neden olduğu tespit edilmiştir.Sürekli
değişken bir uyku düzeni ve yağ
koruma arasında bir bağlantı olduğu
görülüyor ki ikisi de hormonlarla ilgilidir. Ama aynı zamanda çoğu kadın
duygularını yiyeceklerle yöneterek,
düşüncesizce yemek yer. Çünkü
yemeklerin ulaşılabilirliği kolaydır ve
çabuk rahatlatıcı özellikleri vardır. Ne
yazık ki kalori almak için de en kolay
yoldur. Stresli kişilerde stres hormonu
dediğimiz kortizol artmaya başlar ve
artan kortizol hormonu da kan şekerini
yükseltir.

Sizi hiç tanımayan birine
kendinizi nasıl tanıtırsınız?

Kendimi kısaca şöyle anlatabilirim;
1986 yılında Hacettepe Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden
mezun oldum. 86-88 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gıda Mühendisliği bölümünde “Gıda
Katkı Maddelerinin İnsan Sağlığına Etkileri Üzerine” konulu teziyle
yüksek lisans programımı tamamladım.
sağlıklı yaşamanın bilincine erişmiş,
sürekli okuyan, araştıran, öğrenen ve
öğrendiklerini öğretmekten bir gün
olsun vazgeçmeyen biriyim. Sağlıklı
beslenmenin yanı sıra seyahat, sanat,
bilim ve sevgiyle besleniyorum. Bunların yanında iyi bir eş, anne ve hayata
her yönüyle güzel bakmaya çalışan bir
kadın olduğumu da ekleyebilirim.

Sağlıklı yaşam için ‘asla
vazgeçmeyin’ ve ‘kesinlikle
vazgeçin’ dedikleriniz neler?

Sağlıklı yaşam için hayatımızda tüm
besin gruplarına yer vermeliyiz. Ancak
herşeyin bir ölçüsü vardır. Burada da
porsiyon kontrolü devreye giriyor. Sebzeler, meyveler, işlenmemiş etler,
iyi karbonhidrat kaynakları ve sağlıklı
yağlar olmazsa olmazlardır. Bunlardan
vazgeçmeyin. Rafine şeker, işlenmiş
yiyecekler, trans yağlar vücuda yalnızca
zarar vereceğinden kesinlikle vazgeçil-

Açlık hissinden nasıl
kurtulabiliriz?

Açlık hissinin en belirgin nedeni
bir sonraki öğün saatine yaklaşıyor
olmanızdır. Fakat yeme isteme nedeni
birkaç değişik durumdan kaynaklı da
olabilir. Düzenli bir şekilde yemek
yiyor ve hala açlık hissinizin kaybolmadığını veya sık sık acıktığınızı
hissediyorsanız, vücudunuz ihtiyaç
dışında daha fazla yiyebilmek için size
sinyaller yolluyor olabilir.
Eğer diyetiniz; organik yiyecekler, tam
tahıllar ya da gökkuşağının tüm renklerini kapsayacak meyve ve sebzeleri
içermiyorsa, elbette açlığınızın nedeni
bu olabilir. Çünkü vücudunuz tok
hissetmek için vitamin, mineral, protein
ve sağlıklı yağlara ihtiyaç duyar.

Kilo vermek için her duyduğunu
uygulayan bir toplum haline

Kilo vermenin en etkili ve en basit
yöntemi nedir?
Kilo vermek için “kolay” olanı
değil “sağlıklı” olan önemsemektir.
Kilo vermek için hızlı yöntemler
seçtiğinizde, geçici bir iş yaptığınızı,
ilerleyen zamanlarda fazlasıyla kilo
aldığınızı, bunun sizi daha çok yıpratacağını ve başa saracağınızı bilmelisiniz. O yüzden en kolay yöntemden
ziyade en makul ve bilimsel yöntem
en kalıcı yöntemdir. Kalıcı olanı
önemseyin.

Uyku Eksikliği:
Açlık ataklarının bir diğer nedeni ise
yeterli uyumamaktır. Uyku yetersizliği vücut açlığını tetikleyen ghrelin
hormonunu yüksek seviyelerde üretmeye
başlar. Aynı zamanda şekerli ve tuzlu
atıştırmalıklara yönelmenize sebep olur.
Su Kaybı:
Bazı kişiler açlık hissini susuzlukla
karıştırarak hata yapar. Her gün 8 ila
10 bardak su içtiğinizden emin olmalısınız. Çünkü su kaybı yaşamanız,
açlık hissinizin artmasına neden olur.
Su dışındaki içecekler su kaybını
arttırmaya eğilimlidir. Eğer gün içinde
kahve, çay ve meyve suyu gibi içecekleri fazla tüketiyorsanız, daha fazla su
Bu röportaj 9. sayımızda yer almıştır
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Hiçbir ilaç zayıflatıcı özellikte değildir.
Diyelim ki, size ilaçla zayıfladığını
söyleyen bir kişiye inanmak üzeresiniz... Lütfen kendinize sorun: Bir ömür
boyu ilaç içerek mi zayıf kalacağım.
Dünyada bunca kilolu insan varken
ilaçla zayıflamak ne kadar gerçekçi
olabilir ki?
Kilo vermenize ve vücudunuzun
şekillenmesine yardımcı olan yöntemler doğru beslenme alışkanlığı ile
birleştiğinde olumlu sonuçlar alınabiliyor. Ama içinde kimyasal madde
kullanılmayan ürünler ve ehil kişilerin
yaptığı sistemler olmalıdır.
Kilo verme programınız bittiğinde,
diyetteyken yemediğiniz yiyeceklere
yönelmeniz bu süreci geçici görmeniz

mesi önerilir.

Diyet esnasında yapılan hatalar
nelerdir?
Diyet hataları kilo durumunu etkiler.
Basit diyet hataları en sevdiğiniz
kotunuza girebilmeniz için yaptığınız
planları suya düşürebilir. Tartıda sabit
kalıyorsanız veya verdiğiniz kiloyu
hemen geri alıyorsanız, diyette ciddi
hatalar yapıyor olabilirsiniz. Bir de
önümüze büyük hedefler koymayalım.
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Çağın en büyük sorunlarından
biri olan yanlış beslenme için
çözüm önerileriniz nelerdir?

demektir. Aynı kiloda kalmak için, eski
beslenme alışkanlığı ile yeni beslenme
alışkanlığınız arasındaki davranış
farklılıklarını hayata geçirmelisiniz. Çevrenizdeki olumsuz beslenme
alışkanlıklarına aldırış etmeyin. Doğru
beslenerek, kilonuzu koruyarak ve spor
yaparak çevrenize örnek olun.

Duygusal Açlık:
Birçok kişi için “yemek yeme” duygusal
bir faaliyet kabul edilir. Bazıları bunu
stres, üzüntü, öfke ve sinirlilik durumlarına cevaben yapar. Yemek, başlangıçta bu
duyguları yatıştırıyor gibi görünürken,
en derine baktığımızda çözümün bu
olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.
Duygusal açlığa sahip olduğunu düşünen
biriyseniz, yeme dürtüsü oluştuğunda ne
hissettiğinizin bir günlüğünü oluşturarak, duygularınız ve yeme arasındaki
bağlantının derinlerine inmenize yardımcı
olabilirsiniz.

geldik. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Kısa vadeli hedefler peşinde olmayan,
doğruları yapmak isteyen insanlar mucize peşinde olmazlar. Eğer yaşamımız
boyunca istediğimiz kilo ve görünümde olmak istiyorsak, o zaman
yaşamımız boyunca uygulayacağımız
ve vazgeçmeyeceğimiz doğruları, yani
sağlıklı beslenme ilkelerini öğrenmemiz şarttır.
İnsanların doğduğu andan itibaren
daha sonraki beslenme düzenini birçok
faktör belirler. Bu faktörlerin en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz. Genetik
faktörler, kişinin kan bulguları ile
belirlenebilen organik durumu, sosyal
yaşamı ve beslenme alışkanlıkları.
Gazetelerde, dergilerde ya da kitaplarda yer verilen ve çekici bir tanımlamayla “mucize” oldukları bildirilen
rejim listeleri hem yanılsama yaratıyor
hem de bunları deneyip başarısız olan
insanların daha fazla umutsuzluğa
kapılmasına neden oluyor. Oysa
birçok insan için geçerli olabilecek,
tek tip beslenmeye yönelten “mucize diyet” diye bir kavram yoktur.
Öğrenmeniz gereken tek şey sağlıklı
beslenme ilkeleridir.

Röportaj
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Türk Futbolunun efsane ismi…

HAMi MANDIRALI

başarı demek şampiyon olmak demek!
İkinci olmuşsunuz, üçüncü olmuşsunuz,
kupa almışsınız, bunlar taraftar için çok
önemli değil…Sadece şampiyon olacaksınız
ki başarılı olduğunuz anlaşılsın! Ancak
bireysel olarak baktığım zaman çok güzel
şeyler yaşadım futbolda, buda bana
fazlasıyla yetti.

Sizin döneminiz ile bu dönem futbolcuların arasındaki farklar neler?
Bence arada uçurum var. Bizden önceki jenerasyonu fazla bilmiyorum, çok az
hatırlıyorum. Bizim jenerasyonda her
takımda en az 5-6 tane parmakla gösterilen
iyi futbolcu vardı, hem oyuncu, hem de
karakter olarak… Dolayısıyla şimdiki
futbolcularla bizim jenerasyon arasında
uçurum var.

Hem saha içinde hem de saha dışında hoca olarak ter döktünüz sizce
hangisi daha zor?

O, Trabzonspor ve Türk Futbolunun efsane ismi…
O, efendiliğiyle taraflı tarafsız herkesin gönlünü
fethetmiş bir yıldız…
O, iyi bir teknik adam ve iyi bir aile reisi.
20 Temmuz 1968, Trabzon Arsin’de doğan, henüz 10 yaşındayken Trabzonspor’a dahil olan, sayısız başarılara imza
atarak adını Türk Futbol tarihine altın harflerle yazdıran,
“Füzeci” Hami Mandıralı ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Biz sorduk, Hami Hoca tüm samimiyetiyle cevapladı.
Trabzon ve Trabzonspor’un kalbinizdeki
yeri nedir?
Aslında tarifi mümkün değil… Doğduğum,
sevdiğim, sevildiğim, aşık olduğum,
güldüğüm, güldürdüğüm, ağladığım,
ağlattığım, alkışlandığım, alkışladığım
desem...

Bir daha dünyaya gelsem yine futbolcu
olmak isterdim. Futbol benim için yaşam
biçimi. Bu sayede hayatıma yön verdim.
Bir felsefe olarak baktım ben futbola ve
bu felsefenin peşinden koştum yıllarca…
Dolayısıyla futbolun hayatımda çok çok
önemli bir yeri var. Her şeyimi futbola
borçluyum daha ne olsun.

Yıllarını Trabzonspor’a adayan biri
olarak, camiadan gereken ilgiyi
görebildiniz mi?

Futbolcu olarak efsane oldunuz.
Teknik direktör olarak da aynı çizgiyi
yakalayabilecek misiniz?
Hayat devam ettikçe, nefes aldıkça her
insanın hedefleri de bitmiyor. Bir şey
bitiyor yenisi başlıyor. Zaten öyle de olmalı. Biliyorsunuz ben geçen sezon
Trabzonsporda Mustafa Akçay hocayla
çalıştım ve daha sonra da kendisinin ayrılması neticesinde 14 maçta sorumluluğu
üstlendim. Allah’ıma şükürler olsun ki,
oyuncu kardeşlerimle birlikte başarılı
sonuçlara da imza attık. Bu süreçte birlikte olmaktan mutlu olduğum futbolcu
kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Bir
teknik adam sevgisini, bilgisini, becerisini
futbolcularına aktarır ve bunun sonucunu

Eskiden çok popüler olan bir söz vardı
“Ya topçu olacaksın ya da popçu”
şeklinde… Bu sözden yola çıkarak
birçok aile çocuklarını böyle yönlendirdi ve yönlendirmeye de devam
ediyor. Siz bu konuda neler söylemek
istersiniz?
Topçu olmak çok önemle popçu olmak
da... Yeteneğiniz sizi nereye götürüyorsa
onun peşinden koşun derim ben; örneğin
ben futbola odaklandım, futbolcu oldum
ama diğeri sanata ilgi duyar, sanatçılığa
odaklanmıştır. Şimdi ikisinde de çok güzel
para var. Getirileri güzel olunca aileler
ister istemez çocuklarını bu mesleklere
yönlendiriyorlar. Çocuklarımız bir an önce
futbolcu veya popçu olsun para kazansın
derdinde aileler…Bu mantıkla yola çıkan
aileler yanlış yapıyor. Olmadı mı hayal
kırıklığı... Ben ailelere şunu söylemek isterim:
asla çok düşmeyin çocuklarınızın üstüne,
onları

Futbolculuk yıllarında yaşadığınız
zorluklar mutlaka vardır, bunları
bizimle paylaşır mısınız?
En büyük zorluk, takımın istenen sonuçları
alamaması ve taraftarlarımızı memnun
edememektir. Biliyorsunuz; ülkemizde
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Tabii ki en büyük etken Allah vergisi yeteneğim ve büyüklerimin küçük yaşta bir
yeteneği keşfetmesi… Futbol oynamak
için öncelikle Allah vergisi yeteneğinizin olması lazım. Şükürler olsun ki Yaradan bana
fazlasıyla bu yeteneği nasip etti ve ben de

Futbolda aradığınızı buldunuz mu?

Bu duyarsızlıktan Türkiye’de isim yapmış
tüm hocalar şikayetçi... Ancak bireysel
olarak ele alırsak Trabzonspor taraftarlarından gerekli ilgi, sevgi ve saygıyı her
zaman gördüm. Trabzonspor taraftarlarına
her zaman minnettarım. Fakat camiamızı
yönetenler bu konuda biraz duyarsız diye
düşünüyorum.

Her şeyin temelinde çok çalışmak yatıyor.
Her sporcunun kendine has yetenekleri
vardır. Kamuoyu takdir eder ki benim özelliklerimden biri de topa iyi vuran bir futbolcu olmamdır. Böyle öne çıktım ve bunu da
çok çalışarak başardım. Sürekli çalışarak
gücümü arttırdım. Bu gücümü tekniğimle
birleştirince o meşhur dediğiniz şutlarım
ortaya çıktı. Çalışmaktan, tekrar yapmaktan yılmayacaksınız. Benim ilkem buydu.
Daha iyisini yapabilmek için hem fiziksel
hem ruhsal olarak kendimi daima hazır
tuttum ve onun karşılığını da güzel gollerle
aldım.

oyuncularından bekler. Çünkü aktör onlar.
Ben pozitif bir insanım; bana bir gelene
ben bin giderim. Hami Mandıralı bir futbol emektarı olarak taraflı tarafsız herkesin
kalbinde taht kurabildiyse, Allah’ın izni ile o
arzu edilen teknik adam da olacaktır. Sen
yeter ki çalış, hak ettiğine inan. Gerisini zaten hak tamamlar.
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Futbolu seçiminizdeki en büyük etken
nedir?

çalışarak kendimi geliştirdim. Ailemin ve
çevremin desteğini alarak bu günlere geldim. Ama asıl olan tabi ki yetenek…

Teknik adamlık serüvenim 2005
yılında başladı. Fatih Terim hocama
minnettarım. Onun sayesinde milli
takımda göreve başladım. Sadece bir
konuşmamız sonrasında beni milli takıma çağırdı ve teknik direktörlüğe getirdi. Fakat samimi olarak söylüyorum,
oynamak her zaman daha kolay ve daha
keyifli. Sahada kendi görevinizi yapıyorsunuz ve işiniz bitiyor. Ama teknik adam
olarak bütün takıma hakim olmak zorundasınız. Tüm takımı yönetmeye
ve yönlendirmeye mahkumsunuz.
Kolay bir şey değil yani… Başarı ve
başarısızlığın tek adresi sizsiniz. Bir
de benim gibi her olayı ince eleyip
sık dokursanız vay halinize!

Dilden dile dolaşan, ağları delen ve
Guinness rekorlar kitabına giren
şutlarınız vardı. Nasıl bir konsantrasyon
ve çalışma sonrası bu şutlar geliyordu?

Röportaj

Bence başarımdaki en büyük etkenlerden biri mutlu bir yuvamın olması…
Zorlandığım her dönemde arkamda dağ
gibi bir eş ve çocuklarımı görmek beni
daha iyi motive etti.
biraz rahat bırakın. Kendileri özgüven
kazansınlar. Şimdi anne baba çocuğunu
kulübe getiriyor futbolcu olmasını istiyor.
O çocuk zorluk görmeden, acı çekmeden
başarılı olamaz. Ben ailelerden şunu da
özellikle rica ediyorum asla çocuklarınızı
başkalarının yanında rencide etmeyin.
Yönlendirin ama çocuğunuzun da ne istediğine kulak verin. Hayat onların hayatı…
Son pişmanlık fayda vermez.

Sizce Türk Futbolu nereye gidiyor?

Nisan 2017

Türk futbolu bir yere gitmiyor, gidemiyor!
Benzini bitmiş bir araç gibi Türk futbolu…
Fabrika artık oyuncu yetiştirmiyor, nesil
tükenmek üzere. Bunun en önemli nedenlerinden biri daha yıldız adayı olduğu anda
paraya boğulan çocuklarımızdır. Tam
manasıyla olgunlaşmayan bir futbolcuyu
paraya boğarsanız gayesi ve amacı kalmaz.
Önce pişsin sonra zaten para kazanacak.

Türk futbolunda artık adam yetişmiyor.
Bir an önce kulüplerin başarıya aç genç
yeteneklere yönelmesi ve Türk futboluna
kazandırması lazım. Ülkemize transfer edilecek yabancı futbolcular için de kriterlerin
yüksek tutulması lazım. Yerli ve yabancı
futbolcu arasındaki rekabeti artırmazsanız
başarı da gelmez. Halimiz de ortada!

Mutlu ve huzurlu bir yuvanız var.
Bunun sırrı ve formülü ne?
Evlendiğim zaman 20 yaşındaydım, eşim
Şebnem hanım ise 17... “Peki neden bu
kadar erken” diyeceksiniz hemen cevap
vereyim. Düzenli bir hayatı olan insan
başarısız olmaz. Eve geldiğinizde sıcak
bir yuva ve sıcak bir yemek her şeye bedel!
Zaten bir işi ya başında ya da sonunda yapacaksınız. Ben başında yaptım ve
çok şükür pişman da olmadım. Allah bu
mutlu birlikteliği iki kız çocuğu vererek

taçlandırdı. Bence başarımdaki en büyük
etkenlerden biri mutlu bir yuvamın olması… Zorlandığım her dönemde arkamda dağ gibi bir eş ve çocuklarımı görmek
beni daha iyi motive etti. Karşılıklı hoşgörü,
sevgi, saygı güzel bir yuva için olmazsa olmazlardan.

Hami Mandıralı’nın gelecekle ilgili
hedefleri neler?
Ben doyumsuz olanlardan değilim. En ufak
bir güzellikten mutlu olmasını bilen biriyim. Geldiğim yeri unutmadım. Yaşadığım
sürece ben sadece ailemin Hami Mandıralısı
değil, herkesin Hami Mandıralısı olacağım.
Maske kullanmadım kullanmayacağım
da… İnsanların her zaman yüreğine indim, inmeye de devam edeceğim. Türk
futboluna yıllarca hizmet etmiş, adını altın
harflerle yazdırmış arkadaşlarımla yeni bir
projeye başladık. “Futbolun ustaları doğuda
genç yetenekleri arıyor” bu ve bunun gibi
çalışmalarım var, nefes aldığım sürece de
devam edecek.

Röportaj: Ömer İSLAM
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Sahnelerin
kraliçesi…

O Türk müziğinin en iyi seslerinden ve
Türk müziğini en iyi icra edenlerden biri…
O sansasyonel haberlerden ve polemikten uzak yaşantısıyla halkın
sevgisini kazanmış gönüllerin sultanı…
“Ben Rabbimin kiracısıyım” diyen, elindeki kolonya şişesinden oluşan
hayali mikrofonu gerçeğe dönüştüren
Muazzez Ersoy’la çok özel röportajımız başlıyor.
Bize kısaca kendinizi anlatır mısınız?
1958 yılında İstanbul’da dünyaya geldim. Çocukluğum
ve gençlik yıllarım Kasımpaşa’da geçti. Tezgahtarlık
yaparak kazandığım bütün paramı musıki derslerine
yatırıyordum.
İlk olarak sahneye 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk
Gazinosu’nda assolist olarak çıktım.
Tezgahtarlıktan sahnelerin kraliçeliğine uzanan film gibi bir
hayat hikayesi. Filmi geri sararsak o günleri bizimle paylaşır
mısınız?
Hey gidi günler hey. Benim hayatım yoksulluk ve sefalet
içinde başladı. Kolonya şişesi mikrofonum, masa örtüsü sahne kıyafetimdi. Komşularımız bana "Çılgın kız” derdi.
Çalıştım çırpındım ve hayata tutunmak için çok ama çok
mücadele ettim. Bir etek alabilmek için tam 6 ay para
biriktirmek zorunda kaldığım günlerim oldu. Hayatım
hep mücadeleyle geçti ve bu mücadelem de hız kesmeden devam ediyor. Eee bu azmim Kasımpaşalılıktan
geliyor… Her Kasımpaşalının ruhunda bir mücadele ve
başarı hikayesi yatıyor.
Alev alev yanan bu aleme adım attığınızdan beri adınız
hiç olumsuz bir olaya karışmadı. Muazzez Ersoy bunu
nasıl başardı?
Allah’ıma şükürler olsun ki, bu çarkın içerisinde temiz kalmaya çalıştım ve başardım. Benim gece hayatım olmadığı
için başarılı olabildim diyebilirim. Gece gezmelerim yok.
Tek gece hayatım, binde bir dostlarımla birlikte yediğim
akşam yemeği. Sohbet, yemek, ondan sonra evime geliyorum. Özel yaptığım bir şey yok. Allah'a şükürler olsun,
içkim yok, kumarım yok. İşten eve, evden işe.
Şöhretin bir bedeli var mı?
Olmaz mı? Her şeyin bir bedeli olduğu gibi, şöhretin de
ağır bir bedeli var. Bu bedeli olumsuz bir şekilde fazlasıyla
ödeyenler oldu. Ne yazık ki ödemeye devam edenler de var.
Siz bir bedel ödediniz mi?
Ben böyle bir bedel ödemedim çok şükür. Ben şöhrete
pek fazla aldırış eden, kaale alan bir tip değilim. Şöhret
nefis gibidir. Nefsinizi nasıl terbiye edersiniz, şöhreti de öyle
terbiye etmeniz gerekir. Ben şöhreti terbiye ediyorum.

Nisan 2017

Siz bu noktaya değim yerinde ise tırnaklarınızla kazıyarak
geldiniz. Bu gücü hayal edebiliyor muydunuz?
Saniyeler sonrasının ne olacağını bilemeyen bir aciz
kul, bu günleri görme şansına sahip olabilir mi? Ancak
Rabbim takdir eder ve o kul da layık olursa her şey olur.
Çalış, adam ol, işinde disiplinli, ahlaklı ve dürüst ol gerisini Allah’a bırak. Boşa atılan bir ok gibi değil, hedefe
odaklanmış bir mermi gibi ol ki, kimse seni yolundan caydırmasın. Hedef, hayal ve Allah’ın yardımıyla
gerçekleşen hayatın gerçekleri. Ben yalnızca işime
adapte oldum ve şükürler olsun ki başardım.
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günü bekliyor. En büyük zevkim ve
keyfim, halk pazarlarına gitmektir. O
pazarların bambaşka bir havası vardır.
Beni her zaman etkilemiştir. Orada
alışveriş yapmak arada bir pazarlıklar
etmek nasıl keyiflendirir beni, anlatamam. Tek sakıncası var beni fark eden
pazarcıların “Haydeee, Muazzez Ersoy
da buradan alıyor hanım' diye bağırmaya başlamasıdır. O zaman utanırım ve
hemen kaçarım”.
Çok faal, yardım sever fakat
yaptıklarını reklama dönüştürmeyen birisiniz… Bildiğimiz kadarıyla
Birlemiş Milletler Yüksek Komiserliği’nde “iyi niyet elçisisiniz”... Bu
teklif size nasıl geldi ve neler
yapıyorsunuz?
Evet doğru şeyler söylediniz. Yapılan
iyilikler söylenmez ben bundan
yanayım. “Bir elin verdiğini diğer el
görmemeli”. Birleşmiş Milletlerden
aradılar ve böylesine önemli bir görevi bana verdiler. Tabii ki düşünüyor
insan bu kadar kalabalık bir ülkede
neden ben diye? Benim en önemli
görevim, mülteci durumundaki insanların, sığındıkları ülkenin vatandaşları
kadar hakları olduğunu kamuoyuna
duyurmak.

İnsanlara güvenir misiniz?
Valla ben kendimi hiçbir zaman
Kafdağı’nda görmedim. Lakin
benim hayatımda güvendiğim insan
sayısı çok azdır.
Hırslı mısınız?
Çok hırslı olduğumu söyleyemem, ama
iş alanında hırsım vardır fakat hiçbir
zaman hırslarımın kölesi olmadım ve
olmayacağım da. Hep sıradan yaşadım.
Çok fazla lüksten de daima kaçınmaya
çalıştım.
Muazzez Ersoy’la dost olmak, dost
kalabilmek zor mudur?
Muazzez Ersoy’la dost olmak aslında
çok kolaydır ama zor gibi görünür.

Benim dostluğum çok iyidir. Benimle
dost olmak hem çok kolay hem de
çok zordur.
Çalışma hayatınızda sizin için olmazsa
olmaz ilkeler nelerdir?
Benim belirgin bir ilkem yok. Ama
disiplinden yanayım. Sahne alıncaya
kadar babamı bile tanımam.(Gülüyor)
Gördüğümüz kadarıyla insanların
hayalini kurduğu her şeye sahipsiniz.Gerçekte de öylemi?
Allah’ıma şükürler olsun Yüce Rabbim
beni hiçbir zaman mağdur etmedi. Ancak Kainatta her şeyin sahibi Allah'tır.
Bunu bildiğin zaman hayata bakışınız
da farklı olacaktır. Ben Rabbimin
kiracısıyım. Çünkü her şeyin sahibi o.
Aldığımız nefesimizin,
bedenimizin, ruhumuzun sahibi
o. Bizim sahibimiz o. Bunu bilen
Muazzez Ersoy, bir kiracı olduğunu
unutmadan emanetlerine ihanet
etmeden mutlu ve huzurlu bir şekilde
emaneti gerçek sahibine teslim edeceği

Kasımpaşa denilince akılınıza neler
geliyor?
Aslanların ve Güllerin yetiştiği yer…
Çocukluğum ve gençliğimin adresi…
Her anından keyif aldığım mutlu olduğum yılların adresi.
Kasımpaşa’yı özlüyor musunuz?
Hem de çok özlüyorum. Hele
Ramazanlardaki gecelerimizi, mahallemizin keyfini, huzurunu çok ama çok
özledim. Yapacak bir şey yok, yaradan
böyle bir düzen kurmuş, giden geri
gelmiyor. Annem Cibali Tekel Tütün Fabrikası'nda çalışırdı. Beni
fabrikanın kreşine bırakırdı annem. O fabrikaların paydos düdükleri
vardır ya, bana hep çocukluk yıllarımı, o günlerin kokusunu, hüzünlü
lezzetini taşır. Annemle birlikte akşam alacasında acele ederek
sofrayı hazırlayışımızı sonra geçip pencerede babamı bekleyişimizi
hatırlarım.
Sevenlerinize ve sevdiklerinize Çekmeköy2023 aracılığıyla neler söylemek istersiniz?
Çok klişe olacak ama ben yine de söylemek istiyorum. Yaşlılık
gelmeden önce gençliğinizin, hastalık gelmeden önce sağlığınızın,
yoksulluk gelmeden önce varlığınızın, kaybetmeden önce sevdiklerinizin lütfen, ama lütfen kıymetini biliniz. Allah her şeyi gönlünüze
göre versin.

Benim en önemli
görevim, mülteci
durumundaki insanların, sığındıkları
ülkenin vatandaşları
kadar hakları
olduğunu kamuoyuna duyurmak.

Röportaj: Soner KARTAL
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Annenizi ve babanızı özlediniz mi?
Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın, diyeceğim fakat kaçış yok,
zira hepimiz bir gün göçeceğiz
bu fani dünyadan. Ben daha çok
babacığımla arkadaştım. Şofördü.
Annem gibi sert, dediğim dedik
bir otoritesi yoktu, onunla ne çok şey
paylaşmışımdır, ne tatlı, gizli gizli
özel şeyler konuşurduk. Yaramazlık
yaptığımda annemin kızacağını
bildiğimden hep ona sığınmışımdır. Bu yaşa geldim hâlâ babamın

kokusunu özlerim, canım benim güzel
babacığım burnumda tüter. İkisi de 20
gün arayla beni terk ettiler. Ölürken
bile birbirlerini yalnız bırakmadılar.
Herkese sesleniyorum: Ne olur, hayattayken; anne ve babanızın kıymetini
bilin.

Nisan 2017
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Alın teriyle kazanılan her kuruş
çok özel ve güzeldir. Siz ilk kazancınızla neler yaptınız?
Yeni yeni elim para gördüğünde
koştura koştura annemle babama
götürürdüm. “Alın güzellerim,
harcayın. Sakın kısıtlı davranmayın.
Bol bol harcayın daha gerisi gelecek. Canınız ne çekerse alın. Para
artık var” dedim ve Kurtuluş’ta onlara çok güzel bir daire satın aldım.
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Türkiye’nin ilk 63,5 kg Avrupa Boks Şampiyonu…

CEMAL KAMACI

S

por hayatına futbolla başlayan
Cemal Kamacı, geçirdiği bir
sakatlık sonrası yeşil sahalardan
ringlere transfer oldu. Profesyonel boks hayatında hiç nakavt
olmayan Kamacı, ülkemizin Avrupa
şampiyonu olan ilk boksörü. Gardını
alan efsane, soracağımız soruları
bekliyor. Ne de olsa ringlerin kralıydı
o, fazla bekletmemek ve kızdırmamak
lazım diyor ve röportajımıza geçiyoruz.

CEMAL KAMACI KİMDİR?

O rakiplerin
korkulu rüyası…
O, ringlerin fatihi…
Kısacası o bir
efsane…

1944 yılında Trabzon Maçka’da doğan
ilkokulu orada bitiren ve ardından İstanbul’a göçen bir Türk evladıyım. 71
kiloda üst üste Türkiye şampiyonlukları ve iki Balkan ikinciliği kazandım.
1967'de profesyonel oldum. Türkiye'de profesyonel lisans verilmediği
için Avusturya lisansıyla dövüşmeye
başladım. 1 Ekim 1973'de, Ali Sami
Yen Stadı'nda Avrupa şampiyonu
Roger Zami'yi yenerek 63,5 kg'da
Avrupa şampiyonu oldum. Ünvanımı
İspanyol Tonik Kortiz'e kaptırdıktan
sonra İspanyol Gomez Fouz'u yenerek
2. kez Avrupa şampiyonu oldum.(Ekim

Röportaj

1975). İdman ve beslenmede çok titizim.
Şampiyon olduğum kilomu halen
koruyorum. Yaşım 70, ama bu gün ringe
çıksam 10 raund maç yapacak güce
sahibim.

ile 67 ve 71 kg Türkiye şampiyonluklarını kazandım, 27 kez milli forma
giydim. 1967’de profesyonel oldum.
79 maçta, 4 mağlubiyet aldım. Avrupa
şampiyonluğu “en büyük gururum."

YEŞİL SAHALARDAN RİNGLERE TRANSFER OLDUNUZ O
YILLARI BİZİMLE PAYLAŞIR
MISINIZ?

ÇOK FARKLI İKİ KULVARA
ADAPTE OLMAK ZOR OLMADI
MI?

Her insanın bir hayali vardır; topçu
olmak, popçu olmak, doktor, mühendis olmak gibi. Benim içinde o dönem
futboldan başkası yalandı. Aslında
benim fiziğim futbol oynamaya müsait
değildi, oldukça kilolu biriydim yani.
Top oynarken ayağım kırıldı ve ailem
“artık top oynayamazsın” deyince
mecburen bırakmak ve ringlere geçiş
yapmak zorunda kaldım. Böylece
ağabeyimin teşvikiyle boks hayatım
da başlamış oldu. İlk maçımı Şişli kulübünde 14 yaşında, 71 kiloda
yaptım. 4 kez İstanbul şampiyonu, 2
kez Ankara şampiyonu, 2 kez Silahlı
Kuvvetler’de şampiyon oldum. 63.5

Spor aşkıyla yanan bir genç olarak
kolay olmadı tabi. Ancak çok çalışarak,
disiplinli yaşayarak, adaptasyon sürecini en az hasarla atlatmayı başardım.

TOP SÜRMEK Mİ YOKSA YUMRUK ATMAK MI ?

Belki klasik olacak ama her sporun
kendine göre bir zorluğu var. Fakat
samimi bir itirafta bulunmak istiyorum. 70 yaşındayım ve hala boks
yapmak istiyorum. Nasıl olsa başlığı
taktım mı, kimse benim 70 yaşında
olduğumu anlamaz, çıkarınca da iş
işten geçmiş olur. Hodri meydan, varsa rakip ben hazırım. Dünyada Cemal
Kamacı gibi spor yapan biri

Röportaj
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MAÇ SIRASINDA VURMANIZ VE KORUMANIZ
GEREKEN NOKTALAR NERELER?
İnsan vücudunda beş hassas nokta var: sağ, sol çene, mide
boşluğu, kalp altı ve karaciğer. Bu bölgelere hızlı vurmak
gerekmiyor, önemli olan atacağınız yumruğun yerini bulması.

BİR BOKSÖR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Her sporcunun yaşantısı düzgün olmalı. Beslenmesine,
yemesine, içmesine ve disiplinli çalışmasına dikkat etmesi
lazım. Bir boksör, kilosunu ve formunu korumayı bilmeli,
kilo almak kolay fakat vermek zordur. Aslında bu söylediklerime her sporcunun kulak vermesi lazım.

UNUTAMADIĞINIZ BİR ANINIZ VAR MI?

Bir değil bir çok anım var, hangi birini anlatayım. Yaptığım
79 maçın her biri bir anı. Gezdiğim gördüğüm her yer bir
anı. Dünya şampiyonu olamamak beni çok üzdü. İmkansızlıklar yüzünden organizasyon yapılamadı ve bir hayalimi

yoktur. Şu yaşımda 10 raunt maç yapabilirim. Bir gün parkta
kum torbasında gençler yumruklarının şiddetini ölçüyordu.
“Şöyle bir dokunuverdim(!) ibre kırıldı."

BOKSUN SİZE KAZANDIRDIKLARI VE KAYBETTİRDİKLERİ NELER?

Sporun hangi dalını yaparsanız yapın, ama yapın.
Yaşadığınız, nefes aldığınız müddetçe size bahşedilen bu
bedene iyi bakmanız lazım. Ben boks sporundan hiç bir şey
kaybetmedim, aksine kazandım. O kadar çok ülke gezdim
ki, tonlarca para dökseniz ancak bu kadar gezebilirsiniz.
Ben bir kuruş para harcamadan farklı kültürlerin içinde
nefes alma imkanı buldum. Yine iddialı olacak ama Türkiye’de
benim gibisi yok. Dört kez Avrupa şampiyonluğum var ve
dünya klasmanında ikinci sıradayken boksu bıraktım. Hangi
boksörümüzün maçında 42 bin seyirci olmuş ve adına bir spor
salonu yapılmış. Boks sayesinde itibar, para ve unvan kazandım.

gerçekleştiremedim. Ben zorluklar, yokluklar içinde bu
başarıları elde ettim. Şimdiki arkadaşlar bu konuda şanslı.
İmkan çok, ama maalesef başarı yok.

HİÇ NAKAVT OLDUNUZ MU?

Toplam dört yenilgim var ve hepsi sayıyla. Hiç nakavt
olmadım ama nakavtla aldığım maç çok oldu. Çok şükür
o dönemlerde beni yere serecek adam daha doğmamıştı.
(Gülüyor)

EŞİNİZ MAÇLARDAN SONRA SİZİ GÖRDÜĞÜNDE
NASIL TEPKİ GÖSTERİRDİ?
Üzülür, fakat hissettirmemeye çalışırdı. Sonuçta sevdiğim
bir işi yapıyordum. Hangi işi yaparsanız yapın mutlaka bir
zorluğu vardır. Benim mesleğimde buydu. Fazla ses çıkarmaz,
olayları akışına bırakırdı. Her halde boksör olduğumdan.
(Gülüyor)

GÖRDÜĞÜNÜZDE
KORKTUĞUNUZ RAKİBİNİZ OLDU MU?

İlk zamanlar oluyordu ancak ben boksu öylesine benimsedim ki korku, yerini hırs ve başarıya bıraktı. Daha öncede
söylediğim gibi, ringe şuan bile çıksam aslanlar gibi maçımı
yaparım. Hodri meydanı tekrarlamaya gerek yok herhalde.
(Gülüyor)

ÇOK CAN YAKTINIZ MI?

İnşallah Allah affeder. Bu konuya girmesek.(Gülüyor)

RİNGE ÇIKARKEN HANGİ
DUYGULARLA ÇIKARDINIZ?

Nisan 2017

Ben yıllarca İstanbul’un en lüks diye adlandırılan
semtlerinde oturdum. Kızımı ansızın kaybettikten
sonra Sakarya’ya yerleştim. Bu dünyada misafiriz, misafirliğimiz devam ettiği müddetçe nimetlerinden de
istifade etmemiz lazım. Benim tekrar İstanbul’a dönmemdeki en büyük etken, Çekmeköy gibi bir ilçenin
olması. Yeşiliyle, havasıyla ve ortamıyla şahane
bir yer. Tüm samimiyetimle söylemek istiyorum bir
daha dünyaya gelme şansım olsa, yine Çekmeköy’de
yaşamak isterim.

Röportaj: Soner KARTAL
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İlk maçımı yaptıktan sonra, ben bir daha ringe çıkmam dedim.
O kadar çok yumruk yemiştim ki, maçı kazanmama rağmen
pişman olmuştum. Kimi boksör çok darbe alır, kimi az. Ben attığımın 10'da 1'i kadar yumruk yemişimdir. Daha sonra Allah’a
sığındım ve okuduğum dualardan almış olduğum cesaretle
maçlara çıkmaya devam ettim. Abdest almadan duamı
etmeden hiçbir zaman ringe çıkmadım. Hedefim hep kazanmak!
kazanmak! kazanmaktı. Çok şükür yaptığım 79 maçtan sadece
dördünü kaybettim.

YEŞİLLİKLER DİYARI, EĞİTİM VADİSİ
ÇEKMEKÖY’DE YAŞIYORSUNUZ, MUTLU
MUSUNUZ?
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MUHAMMED ALİ Mİ
MİKE TYSON MI BÜYÜK?

Bilgehan DEMİR
Spiker, Gazeteci ve Yapımcı

"

Muhammed
Ali 1964'te
ilk kez dünya
şampiyonu
olduğunda Mike
Tyson henüz
doğmamıştı

Tyson, EvanderHolyfield'a 2 kez kaybetti ve rövanşı alamadı. Üstüne bir de
Lennox Lewis'e , Danny Williams'a ve
KevinMcBride'a nakavt olunca bence
herşeyi berbat etti. Ama hak vermek
lazım, çok paraya ihtiyacı vardı ve
kaybedeceğini bile bile lades diyordu. Ancak bunlar hep karnesine eksi
olarak yazıldı. Lennox maçı bir kumar

oldu. Kazansaydı ne kadar borcu varsa
bitirebilirdi. Bu da kesin...
Tyson, %75 nakavt ortalaması ile 44
nakavt elde ederken; Ali, %60 ortalama ile 37 kez nakavtlı galibiyet kazandı. Ali 5 kez yenildi, Tyson 6 kez...
İkisi de son dört maçında 3 kez kaybederek veda etti boksa... Muhammed
Ali bir kez nakavt oldu; Mike Tyson 5
kez... (Bu ciddi anlamda Ali'yi ön plana çıkarıyor) Ali, 61 maçta 549 round
maç yaparak ne kadar büyük bir tecrübe olduğunu resmen ortaya koydu.
Tyson ise 58 maçta kariyeri boyunca
217 round maç yaptı. Tyson da burada
Ali'ye oranla daha hızlı ve süratli bir
fenomen olduğunu gösteriyor. Tabi
Ali'nin 15 roundluk maçları 13 kez, 15
round olarak bitirdiğini unutmayalım. Tyson ise 15 round maç yapma
tecrübesini hiç yaşama fırsatı bulamadı.
Şimdi sonuç ne Bilgehan diyeceksiniz! Sonucu bana bırakmadı Mike
Tyson. Twitter'dan bir açıklama yaptı
ve artık kimse bu konuda konuşmayacak. Tyson, Twitter hesabından yaptığı
açıklamada "All time Greatest Muhammed Ali" yazdı. Yani tüm zamanların en iyi boksörü Muhammed Ali'dir
ben değil demeye getirdi. Bu mütevazi tavrından dolayı belki de dengeyi
sağladı rekabette.
Son sözüm şu! Ali'nin sabrı ile
Tyson'ın gücü birleşseydi
herhalde tarih o boksöre
3 değil 30 yıl hapis yaşatırdı.
Hoşçakalın... Yeni yazımda buluşmak
üzere... Sevgiyle kalın...

"

Tyson olimpiyatlarda altın
madalya kazanan
bir isim değildi
ama en genç
profesyonel ağır
sıklet boks
şampiyonuydu.
Hem de 1.78m'lik
boyuna rağmen...

"

Bu köşe yazısı 2. sayımızda yer almıştır
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olarak profesyonel kariyerine 1985'de
start vermişti. Tyson boksa başladığında Muhammed Ali boksa veda edeli 4
yıl olmuştu. Aynı dönemde boks yapmamışlardı.
En genç ağır sıklet şampiyonu unvanını
hala elinde bulunduran Mike Tyson, 20
yaşından 4 ay 22 gün almışken, şampiyon
Trevor Berbick'i hem de nakavtla mağlup
ederek Muhammed Ali'yi gölgede bırakan ilk işaretini vermişti. Muhammed Ali
ise ilk kez 22 yaşında şampiyon olmuştu.
Ama Muhammed Ali'nin 18 yaşındayken
1960 Roma Olimpiyatlarında Altın
Madalya kazanan bir boksör olduğunu
dile getirmek istiyorum. Kimin daha iyi
olduğu konusunda karar vermekte acele
etmeyin derim ben.
Tyson olimpiyatlarda altın madalya kazanan bir isim değildi ama en genç profesyonel ağır sıklet boks şampiyonuydu. Hem de 1.78m'lik boyuna rağmen...
Unutmayalım ki, 1.78m boyundaki
bir boksöre asla git ağır sıklet ol denmez, denemezdi. Kimsenin aklına bile
gelmezdi. Muhammed Ali ise 1.91m'lik
boyuyla daha uzun boyluydu.
Mike Tyson üst üste 9 kez dünya şampiyonluk unvanını korudu. Yani 10 maç
sonunda hep şampiyondu... Belki de tarih
istedi bu çekişmeyi ama Muhammed Ali
de tam 9 kez unvan korudu ve 10 maç
sonunda üst üste hep şampiyondu... Ama
arada çok önemli bir detayı atlamayalım.

sonra bir daha da şampiyon olamadı.
Yani son şampiyonluğunu 30 yaşında
yaşamıştı Tyson. Ali ise 36 yaşında
hala şampiyondu.
Şimdi işin rengi değişiyor. Muhammed
Ali, tekrar ringlere geri dönüş yaptığında 1974'de Zaire'de George Foreman'ı
8. roundda nakavt etti ve sonrasında
10 maç daha bu unvanı korudu. Tyson
böylesine bir başarı yakalayamamıştı.
Tyson değil 10 maç koruma 1 unvan
korumanın ardından Evander'e kaybetti unvanlarını... Ali 2 değil 3 dönem
tarihe damga vurdu. Ali, Leon Spinks'e
1978'de kaybettiğinde herşey bitti denmişti ama Ali aynı yıl rövanş maçında
bir kez daha kazanarak, kaybettiği unvanları tekrar geri almıştı, 36 yaşında
olmasına rağmen...
Fakat Muhammed Ali Clay, keşke
boksu bu maçla birlikte bıraksaydı da
şampiyon olarak çıktığı Larry Holmes maçını ve sonrasında Tyson'un ilk
şampiyonluğunu kazandığı rakibi
Trevor Berbick'e karşı sıralama müsabakasını kaybetmesiydi. Şampiyon o maçta veda etseydi, şimdi bu
tartışmalar kesinlikle olmazdı diye
düşünüyorum. Açık ara "Greatest"
olurdu zaten.
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yıllardır tartışılan bir
konudur; Muhammed
Ali mi daha iyi yoksa Mike Tyson mı?
Otoriteler bu tartışmada
hiçbir zaman galip gelemediler ama artık
son noktayı koyacağız.
Kimin daha iyi boksör olduğu konusunda
halk da her zaman tartışmaya katıldı.
Benzerliklerle dolu hayatları vardı. İki
boksör de sonradan müslüman oldu.
Tyson müslüman olana kadar Muhammed Ali'yi destekleyenlerin sayısı
daha fazlaydı. Ama Mike Tyson da İslam’ı seçtikten sonra terazi dengelendi
ve tartışma daha da alevlendi.
Muhammed Ali 1942'de doğduğunda ona
Cassius Marcellus Clay ismi verilmişti
ama o, bu ismi müslüman olduktan sonra
Muhammed Ali Clay olarak değiştirdi.
Profesyonel kariyerine 1960 yılında
başlayan Muhammed Ali 31 maç üst üste
kazandı. Taki 1971'de unvan maçında Joe
Frazier'a yenilene kadar! Ali, 22 yaşında
Sonny Listen'ı yenip dünya şampiyonu
olarak büyük başarı göstermişti. O
zamana kadar da 24 nakavt yaparak tarih
yazmıştı. Mike Tyson ise 37 maç üst üste
kaybetmeyen bir boksördü.
Muhammed Ali 1964'te ilk kez dünya
şampiyonu olduğunda Mike Tyson henüz
doğmamıştı bile. Bu şampiyonluktan 2
yıl sonra Michael Gerard Tyson dünyaya
gelmiş ve dengeleri değiştirecek bir boksör

Muhammed Ali, Vietnam'a savaşmak
için gitmeyi reddedince, 1967-1970
arasında, boksta erken emeklilik dönemi ve cezaevi günleri yaşadı. Belki de
bu bahsi geçen olaylar yaşanmasa 9
değil 12-13 unvan(!) korumayı başarabilirdi Muhammed Ali. Yada 15-20...
Muhammed Ali'nin önüne taş koyan aslında tıpkı Mike Tyson'a da taş
koyan menajer Don King idi. Tyson
da 1991'de tecavüz ile yargılatılıp durdurulabilmişti. O da boksa hapiste olduğu 3 yıllık sürede veda etmişti. Adeta Muhammed Ali ile Tyson'ın bu konuda da aynı sürelerle ve cezaevi süreci
ile yolu kesişmişti. Ama Tyson bokstan
4 yıl uzak kalmıştı. 1995'te geri döndü
ve...
Ve'den önce Muhammed Ali'ye tekrar
devam edelim... Ali geri dönüyor ve
şampiyonluk için tekrar yola çıkıyor
ama Joe Frazier ona dur diyor ve ilk
yenilgisini ancak hapisten dönmüş
3 yıl boks yapmamış bir adama karşı
yaşatabiliyordu. Mike Tyson ise ilk yenilgisini James Douglas'a karşı hapse
girmeden formundayken alıyordu.
Nakavt olmasıysa cabası... Ama bu da
Tyson için sorun değildi. Zira 4 maç
daha kazandı, tekrar şampiyon olacaktı
ki bana göre komplo ile hapse sokuldu.
Çünkü Tyson laf dinlemiyordu ve katil
menajerini sinirlendiriyordu. Hapisten
çıktı ve çok hızlı bir şekilde 2 maç sonra tekrar şampiyon oldu Tyson... Muhammed Ali ise boksa ara verdikten
ve cezaevinden çıktıktan sonra değil
2 maç ancak 4 yıl sonra tekrar mutlu
sona ulaşıp şampiyon olabildi.
Tyson, 1996'da Evander'e kaybettikten
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Amacım izleyicileri memnun etmek, aksi
durumda sıkıntılı bir süreç ortaya çıkar.
“Bu adam deli mi yahu kendi oynuyor kendi gülüyor” demezler mi! İnsanlar benim
yapmış olduğum işten memnun kaldıkları
an benim için olay bitmiştir. İşte benim için
en büyük keyif budur.

Peki yaptığınız tiplemelerdeki karakterlerin size tepkisi nasıl oluyor?
Yakalayamıyorlar yakalasalar ben de tepkilerini öğrenmiş olacağım! Ben çok iyi
kaçarım kondisyonum iyidir. Kısa mesafede yakalama şansları yok. Belki uzun
mesafede yakalarlar, o da kesilirsem…
Belki de tadında bıraktığımdan yakalanmıyor olabilirim.

Komedyenliğin hem güldürme hem
de toplumu düşündürme gibi bir misyonu
var. Sizin böyle bir gayeniz var mı?

O BİR KOMEDİ VE TAKLİT ÜSTADI…
O SHOW, KAHKAHA DENİLİNCE İLK AKLA GELEN İSİM…
O BİR RADYOCU, OYUNCU, SENARİST VE KOMEDYEN …

Eğer kim olduğunuza dair hiçbir fikrimiz
olmasaydı bize kendinizi nasıl tanımlardınız?
Güldüren, eğlendiren adam… İnsanların
negatif enerjilerini üzerlerinden alan ve bu
amaç uğuruna mücadele eden cengaverim
ben…

Canlandırdığınız tiplemeleri nasıl belirliyorsunuz? Taklidini yapacağınız kişileri
takibe alıyor musunuz?
Tabii evlerine kadar takip ediyorum bazen!
Nereye giderler, ne yer ne içerler, hangi
kuaföre giderler, nereden alışveriş yaparlar… Bunların hepsini takip ettiğimi zannetmeyin. İşim gereği çaktırmadan takip

Radyo mu, sahne mi?
Aslında ikisi de sahne. İkisi de canlı ve
heyecanlı. Ben ikisini de bir birinden
ayırmıyorum. Radyoyla başlayan ve daha
sonra televizyonlara transfer olan biri olarak
radyoyu tabii ki, her zaman farklı tuttuğumu da itiraf etmeden geçemeyeceğim.

Yavuz Seçkin'in bu kadar çok sevilmesinin nedeni sizce nedir?
Başından beri vermiş olduğum imajla alakalı diyorum. Sıcak ve halktan biri
olarak görülen karakterleri canlandırmam.
Avrupa Yakası’ndaki Sertaç karakterini
örnek gösterebilirim. Tabii bu sevginin
yanında sevmeyenler de var. Yaptığım işi
ciddiye almayanlar da var. Benim hedefim
hiç yılmadan yıkılmadan onların da gön-

Kendinizi mesleki açıdan hangi noktada görüyorsunuz?
En olgun ve üretken çağımda olduğumu
düşünüyorum. Benim yaptığım işin daha
uç noktasının olacağını düşünmüyorum.
Türkiye’de bu iş ancak bu kadar yapılır. Bir
saat içinde 50 tiplemeyi aynı anda halka
açık bir yerde yaparak, tipleme noktasında bir rekora da imza atacağım. Bu arada
yapımcılığa da başladım ve inanılmaz güzel
işlere imza atmam an meselesi.

Sizinle aynı alanda olan pek çok isim
sahne showlarına ara verip sinema
filmi çekti. Sizin de sinema projeniz
var mı?
Var tabii ki olmaz mı! Meşhur “Oğlum
Bak Git” filminde oyuncu olarak yer aldım. Önümüzdeki sene bir sinema filminde
yapımcı olarak 'ben de varım' diyeceğim.
Artık işin mutfağında da olmak istiyorum.
Dedim ya sürprizlerim var. Azzz sonra!
Pardon yanlış oldu galiba, seneye…

ediyorum elbette, işin sürprizini bozmamak
lazım. Gizli gizli, için için, uzun ve dikkatli
takiplerim sonrasında bu tiplemeleri ortaya
çıkartıyorum. Yaptığım çekimlerde tiplemeleri izliyor, "şurası olmamış burası olmuş"
diyor ve sonuca varıyorum. Bir tiplemedeki
çalışmamın sonucu bazen aylar alabiliyor.
İşini ne kadar ciddiye alırsan sonuç o kadar
güzel olur. Bu benim ilkem değil aslında, her
işte böyle olmalı diyorum.

En çok keyif
hangisi?

aldığınız

tiplemeler

Aslında burada keyif alması gereken ben
değil izleyiciler olmalı. İzleyici keyif alıyorsa
sorun yok, biz de keyif alıyoruz demektir. Ben
bu işi tamamen profesyonelce yapıyorum.

Güldüren, eğlendiren adam…
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Renkli kişiliği ile
dergimize renk
katacağına inandığımız
Yavuz Seçkin ile
atölyesinde, daha
doğrusu sevenlerinin
beğenisine sunduğu,
o ünlü tiplemelerin
ortaya çıktığı
mutfakta çok özel
söyleşi
gerçekleştirdik.

mi düşündürmeye değil, eğlendirmeye,
güldürmeye çalışıyorum. Benim işim
sıkıntıları, düşünceleri çöpe attırmak.
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BİNBİR SURAT
YAVUZ SEÇKİN

Açıkçası yok. Komedi anlık bir refleks olduğundan,
daha doğrusu benim yaptığım komedinin
böyle olduğunu düşündüğümden böyle
bir misyonum olduğunu düşünmüyorum.
“Beni izleyenlerin ya bu gün izledim
biraz düşüneyim de yarın gülerim” gibi
bir düşüncesi olmuyor zaten! Ben izleyenleri-

lünde taht kurmak. Artı olmadan eksinin,
eksi olmadan artının bir anlam teşkil etmeyeceği gibi… Seven, sevmeyen herkese
selam olsun.
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SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME UZMANI

Dilara Koçak

Size göre Türkiye’de bu işin iyilerinden dediğiniz komedyen kim?

Evlisiniz, mutlusunuz ve Çocuklarınız
var. Bunun formülü nedir diye sorsak?

Benim yaptığım işi kastediyorsanız fazla
mütevazı olamayacağım. Şu an piyasada
benim taklitlerim boy göstermeye başladı.
Hatta taklidin taklitleri türemeye başladı.
Üretmek yok, hazıra konmaya çalışıyorlar.
Bu da bir hata. Önemli olan uzun soluklu
olmak. Ben bu işe tam 20 yılımı verdim.
Benden ötesi sadece taklit olur. Gerçi
taklitler de asıllarını yaşatır. Ancak Uğur
Yüceli, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal
Sunal, Müjdat Gezen, Şener Şen gibi ustaları unutmamak lazım. İşin özü, ne varsa
eskilerde var…

Karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve denge.
Mutlu bir yuva işinize de yansır. İş biter
fakat aile kavramı ömür boyu devam eder.
Bir de en önemlisi işinizi eve taşımayın
kapıdan içeri girerken deyim yerinde ise
işinizden soyunun. Eşinizle ve çocuklarınızla paylaşın, paylaşın ki mutluluk
gelsin.

Evde de komik misiniz?
Yeri ve zamanı uygunsa neden olmasın.
Ancak abartmamak lazım o zaman seni
ciddiye almazlar. Örnek bir baba olmaya
çalışırken fazla işin suyunu çıkarmamak
lazım. Az önce de söylediğim gibi işi eve
taşımamak lazım. Birçok komedyene bakın
sahne sonrası büründükleri ciddiyet sizi
şaşırtacaktır. Yerinde ve tadında yapmak
her zaman makbul olanıdır.

birilerine ihtiyacımız olabilir. Ruhunu rahatlatmak isteyen her bir arkadaşım bu tür
sorumluluklardan kaçmamalı.

Geçmişte yaşadığınız her hangi bir
şeyi değiştirebilme şansınız olsaydı
neyi değiştirirdiniz?
Kuaförümü değiştirmek isterdim. Şu
andaki durumumdan o sorumlu! Allah’a
şükür başka pişmanlıklarım yok.

Son olarak dergimiz aracılığı ile
sevenlerinize vermek istediğiniz bir
mesaj var mı?
Sevenler ayrılmasın. Sevenlerim beni
sevmeye, desteklemeye devam etsinler.
Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Her zaman, büyük bir keyifle ve onurla yer
alıyorum. Fakat ben yer aldığım sosyal
sorumluluk projelerinin reklam malzemesi olarak kullanılması taraftarı değilim.
Zaman, mekan uygun olduktan sonra her
zaman varım. Bu hassasiyeti gösteren
meslektaşlarım da var göstermeyenler
de… Unutmamak lazım, bir gün bizim de

Röportaj: Ömer İSLAM

Yaşam kalitesini arttıran bilgi ve tarifleriyle ekranların, gazete ve dergilerin aranan siması;
ayrıca kitaplarından da tanıdığımız sağlıklı yaşam ve beslenme uzmanı Dilara Koçak’la çocuk
beslenmesiyle ilgili bilgi yüklü bir söyleşi yaptık. Özellikle “ iştahsız “ ya da “ seçici” çocuklara
ne yedirileceği konusunda ilginç detaylar verdi. Anneler için bilinmeyenleri ve yanlış bilinenleri
anlattığı keyifli sohbette biz sorduk, Dilara Koçak yanıtladı. İşte söyledikleri…
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Sosyal sorumluluk projelerinde yer
alıyor musunuz?
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Bu röportaj 5. sayımızda yer almıştır
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Sizi tanıyabilir miyiz?
Mesleğine aşık, hayata tutkuyla bağlı ve güler yüzlü
bir kadın olduğumu söylüyor sevenlerim. Üniversite
sınavına hazırlanırken, Mersin’in dışına henüz çıkmamış bir Anadolu çocuğuydum, çalışkandım ve her
gece dua ettim ‘hayırlı ve iyi bir yer kazanayım’ istedim, beslenme ve diyetetik bölümünü çok tanımadan
kazandım ancak mesleki dersleri almaya başladıkça
mutluluğum daha da arttı ve iyi ki bu mesleği
yapıyorum diye her gün şükrediyorum. 1994 yılında
diyetisyen, 1996 yılında uzman diyetisyen unvanıyla
Hacettepe Üniversitesi’nden mezun oldum. Bireysel ve kurumsal beslenme danışmanlığının yanı sıra
gazete ve dergilerde yazı yazıyor, televizyon programı
yapıyorum. 2006 yılında başlayan “İyi Yaşam Günlüğü” çalışmalarım her yeni yılda tekrarlanıyor. 2007
yılı “Dilara Koçak ile İyi Yaşam”, 2009 yılı “Afiyetle Diyet” ve 2015 yılında yayınlanan ”Afiyetle Diyet Tarifleri” adlı kitaplarımda tarifler vermekteyim.

Beslenme çantaları için sağlıklı önerileriniz nelerdir?
Tam tahıl/çavdar ekmeği, yeşillikler, bir protein kaynağıyla yapılan sandviç ve yanında süt grubundan süt
veya ayran ile çocuklarımızın beslenme çantalarında
dengeli bir ana öğün alternatifi oluşturabiliriz. Ara
öğün olarak kuru kayısı, kuru üzüm yanında ceviz,

fındık, badem ilavesiyle demir, omega
3 ve protein açısından dengeyi sağlayabi-liriz.
Sebze yemeyen çocuklara sebzeyi
nasıl sevdirebiliriz?
• Çocukların favori yemeklerine sebzeler ekleyin.
• Çorbalara sebze veya fasulye ekleyerek zenginleştirin.
• Çiğ sebzeleri yemelerini de alıştırmaya çalışın.
• Çocuk ile mutfakta zaman geçirin
pazara gidip alışveriş yapın, sebzeleri
tanıtın ve farklı tarifler ortaya çıkarmaya çalışın. Çocuklar sebzelerin parlak
renkli ve kıtırkıtır oluşunu severler.
Çocukların
bağışıklık
sistemini
güçlendiren yöntemler nelerdir?
Yeterli ve dengeli beslenmeyen çocukların bağışıklık sistemleri daha zayıf
olur, daha kolay ve sık hastalanabilirler. Proteinin, bağışıklık sistemi üzerindeki görevi büyüktür. Bu nedenle
tavuk, et, balık, yumurta, kuru fasulye,
nohut, mercimek gibi besinlerin tüketimi önemlidir. Bu gruptaki besinler
proteinin yanında, demir, çinko, fosfor,
magnezyum, B6, B12, B1, A vitamini
ve posa (kuru baklagiller) içerirler. Ayrıca sebze ve meyve tüketimi de vitamin ve mineral alımını destekleyerek
bağışıklık sistemine yardımcı olur.
Genel olarak çocuğunuz 5 besin grubundan yeterli şekilde alıyorsa bağışıklık
sistemini güçlendirmek için ayrıca bir şey
yapmanıza gerek kalmayacaktır.
İştahsız çocuklar için neler
önerirsiniz?
Annelerin en çok şikâyet ettikleri;
iştahsız ya da her yemeği yemeyen seçici çocuklardır. Annelik içgüdüsü ve hassasiyeti, bazen annenin çocuk ile inatlaşması haline dönüşebilir ve tabaktakinin
bitmesi konusunda ciddi bir mücadele
başlayabilir. Yapılması gereken, çocuğun
aç veya tok olduğunu anlamasına ve
ifade etmesine müsaade etmektir. Biz
büyükler bile her gün aynı düzeyde
yeme sorumluluğunu yerine getiremezken çocuğa bu konuda aşırı yüklenmeyi
beklememeliyiz. Çocuklar, bazı gün
çok iyi yerler, bazı gün de adeta bir lokma ile günü geçirirler. Ateşli bir has-

talıktan kaynaklı iştahsızlık veya oyuna
dalıp yemeği atlama alışkanlık haline
gelmediği sürece sorun yok demektir.
Çocuğunuzun büyümesi normalse, gün
içinde koşup oynayacak enerjiyi buluyorsa endişelenmenize gerek yoktur.
Obezite konusunda annelere neler önerirsiniz?
Birçok anne-baba “çocuğumu beslenme
konusunda eğitiyorum ama beni dinlemiyor” diyor. Aileler; söylediklerine
kendileri de inanır ve uygularlarsa,
ancak o zaman çocuklarının beslenme
alışkanlığını değiştirebilirler. Bunun
için şu hususlara dikkat etmek yararlı
olacaktır.

• Yanlarında “ diyet” yapmaktan söz
etmeyin. Araştırmalar, diyet yapmaları
istenen çocukların, daha fazla yedikleri
veya kötü beslenme alışkanlıkları
edindiklerini gösteriyor.
• Beslenme eğitiminde diğer önemli
bir husus da; çocuğun ne yemesi gerektiğini belirlemek yerine,
ailenizin beslenme seçimlerinden
bahsederek çocuklarınızı yönlendirmeniz daha etkili olacaktır.
• Evinizde çeşit olarak çok geniş yelpazede sağlıklı yiyecek bulundurun.
Bu uygulama, çocuklarınızın sağlıklı
yiyecek seçimi yapmayı öğrenmelerinde yardımcı olacaktır.
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Okul dönemi çocukların beslenmesi nasıl olmalıdır?
Çocuklar, okul çağında hayatlarının sonuna kadar devam edecekleri alışkanlıkları kazanırlar. Çok hareketli
oldukları ve hızla büyüdükleri bu dönemlerde çocukların enerji ihtiyacı çok iyi karşılanmalıdır. Minik
midelerini de göz önünde tutarsak, yeterli enerjinin
sağlanabilmesi için, çocukların az ve sık yemesi çok
kritik bir noktadır. Çocuklarımız beş farklı besin grubundan yeterli miktarda tüketerek sağlıklı büyüyüp
gelişebilirler.
• Süt, peynir ve yoğurt çocukların güçlü kemiklere,
sağlıklı dişlere ve güçlü kaslara sahip olması için
gerekli olan protein, kalsiyum ve D vitaminini sağlar.
• Et, tavuk, balık, yumurta, fasulye, mercimek, fındık,
badem ve tahıl ürünleri büyüme ve gelişme için gerekli olan protein demir; B vitaminleri ve bazı mineralleri
sağlar.
• Ekmek ve tahıl grubu B vitaminleri, demir, mineral
ve posa içerir. Bunlar ayrıca iyi birer kompleks karbonhidrat kaynağı olup çocukların aktiviteleri için
gerekli enerjiyi sağlar.
• Sebze ve meyveler çocukların cildini; göz ve diş eti
sağlığı için gereken A vitamini (beta karoten), C vitamini, potasyum, kalsiyum, demir gibi birçok vitamin
ve mineral içerir. Ayrıca kompleks karbonhidratlar ve
posa da içerir.
• Fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar, protein
veomega 3 kaynağı oldukları için hem büyümeye hem
de beyin gelişimine katkıda bulunurlar.

Röportaj
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Köşe Yazısı

DÜŞMAN OKUNUN YÖNÜ
İmam Şafii'ye sormuşlar:
"Fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarız?"
İmam Şafii cevaben:
"Düşman okunu takip
ediniz o sizi hak ehline
götürür"demiş.
Yani düşman okunun yönü
bizi doğruya ulaştıracaktır.
Nitekim onun tersi elbette
ki haktır.
Özgür olan bir ülkenin
sistem değişikli için
yapacağa referanduma
neden bu kadar müdahil
olup engel olmaya çalışır
ki haddi olmayan ülkeler.
Düşman okunun yönü çok belli
değil mi? Tabii eğer düşman kelimesini doğru yorumlarsak. İrade
sahibi insanlar bu kelimeyi Kur’an
ve akıl süzgeçinden geçirirlerse hiç
şüphesiz doğruyu bulacaklardır.
İnsanoğlunun kurduğu sistemlerinde hatasız olmayacağını göz
önünde bulundurarak bunu değerlendirmemiz gerekir.Yaradanın
sisitemi dışında hiç bir şey mutlak
doğru değildir dostlar.
Anadolu topraklarının tarihimizle
canlandığı Türkiye’mizin varoluşundan itibaren bu topraklarda gözleri
olan haçlılar birliği kalıntısı olan
ülkeler gün geçtikçe kinlerini
alenen tüm dünya karşında nefret-

mazlumlara kan ağlatan
bir millet olarak bunun
yükünü taşıyamıyorlar
artık. O yüzden kendi
karanlıklarında boğulmak üzereler.

le kusuyor.
Koruma altına alınmış ve nesli tükenmekte olan hayvanları
andırıyor bana bu tavırlar. Sonlarının geldiğini gördükleri için
sağa-sola saldırıyorlar savunma
mekanizması olarak.Bunlar son
çırpınışları.
Yok olmalarına ramak kalmışken
yanlarında koşarak ilerleyen
iradesine sahip çıkan bir milleti
gördükçe kuduruyorlar adeta.
Saldırgan bir hale bürünmeleri
bundandır, Çaresizliğin getirdiği bir durumdur. Köklü karanlık
geçmişleri, peygamberleri katleden dedelerin torunları olarak ve
peşlerini bırakmayan gelenkelerini
sürdürmek üzere şu an yeryüzünde

Bunu insanlar görüyor
fazla söze gerek yok
diye düşünüyorum.
Özellikle de şu yaşanan
son hadiseler üzerine
Necip Fazıl üstad şöyle
demiş;
Surda bir gedik açtık
mukaddes mi mukaddes
Ey kahpe rüzgar artık
ne yandan esersen es!...
Bizim yanan bir meşalemiz var. Bu
meşale kimi zaman küçüldü kimi
zamansa büyüdü ancak hiç bir
zaman sönmedi ve sönmeyecek
de…
Uhud savaşı,Çanakkale savaşı
dahil 15 Temmuz ve niceleri olsun
bunlar hep meşalemizi coşturdu,
büyüttü ve o yüzden ey kahpe
rüzgar artık ne yandan esersen
es çünkü alevlenmiş ateşi rüzgar
söndürmez aksine büyütür.Sen
estikçe biz büyüyoruz gittikçe
de büyüyeceğiz buna tahamülün
yok. Sen ise bizi izleyeceksin aynı
geçmişte şanlı tarihimizde olduğu
gibi.
Sarı Ve Beyaz

tefekkuretgor@gmail.com

DOBRA
DOBRA

Her sayısında birbirinden değerli
isimleri ağırlayan Çekmeköy2023,
alanında söz sahibi olan önemli bir simayı
daha misafir ediyor. Son zamanlarda TRT
ekranlarında fırtına gibi esen ve birbirinden
önemli spor programlarına imza atan
spor spikeri Ersin Düzen ile birlikteyiz.
Yakışıklı spikerle TRT’nin Ulus binasında
buluştuk ve Çekmeköy2023 okurlarının
merak ettiği konular hakkında güzel bir
söyleşi gerçekleştirdik.

Röportaj

Öncelikle Ersin Düzen’i
kısaca tanıyalım isterseniz?
Memur çocuğu olarak Türkiye’nin
birçok yerinde yaşadım. Zonguldak
doğumluyum fakat çocukluğum
Diyarbakır, Elazığ ve Denizli’de
geçti. 1992’de Türkiye’nin 2.
Özel radyosunda program
yapmaya başladım. Üniversite
eğitimim için Eskişehir’de turizm
bölümünü tamamladım. Tabii bu
süreçte radyo programına devam
ettim ve televizyon programı
da yapmaya başladım. Beyazıt
Öztürk’le, Eskişehir’de program
için gittiğim bir radyo binasında
tanıştım. Birçok meslektaşım gibi
benim için de Eskişehir bir nevi
okul gibiydi. Denizli’de başlayıp
Eskişehir’de sürdürdüğüm adımlar
bugünkü Ersin Düzen ’in temelini
oluşturmuş oldu.

Çocukluk kahramanınız
kimdi?

Realist mi yoksa romantik
misiniz?

Fenerbahçeli olduğum için Rıdvan
Dilmen hayranıydım ve o benim
çocukluk kahramanımdı. Futbola
çok fazla ilgim vardı ve hala var.
Hiçbir zaman futbolcu olmayı
hayal etmedim, futbol spikeri
olmayı istedim ve başardım. Bir
gün Elazığ’dayken gece saat 03.00
civarında uyurgezer vaziyette
‘Fenerbahçe gol’ diye koşarak
bağırdığım olmuş. Ayna karşısında
tarakla maç anlattığım oluyormuş.
Bunları çok küçük olduğum
için ben hatırlamıyorum tabii.
Hatırladıklarım; Rıdvan Dilmen
maçta sakatlandığında çok
üzülürdüm, kendi kendime
maçı anlatırken hep 90’ıncı
dakikada Rıdvan Dilmen’e gol
attırırdım ve anlattığım maçları
radyo kasetine kaydeder
kardeşime dinletirdim.

Romantik bir adamımdır. Çok
mantıklı bir adam olduğumu
düşünsem de duygularım
nedeniyle hata yaptığımı
düşündüğüm zamanlar oluyor.
Merhametli bir insanım ve
çevremdekileri kolay kolay
kıramam. Sadece, babamın
mesleki disiplininden aldığım
feyzden olacak, yaptığım
işte affım yoktur. Birlikte
çalıştığım insanlar
için iki Ersin vardır;
işteyken hatayı
sevmeyen
dışarıda
sevecen
biriyim.

yaşananlara bizzat şahit oldum, asıl
kahraman kesinlikle milletimizdi.
Masum insanlara hainler tarafından
acımasızca atılan kurşunları
gördüm. O yüzden o gece olanları
haberlerden takip edenlerle benim
gibi birebir yaşayanların duyguları
arasında çok fark var. Allah bir daha
o günleri yaşatmaz bize inşallah…

Eskiye dair özlemini
duyduğunuz neler var
hayatta?
Çocukluğumda şu anki gibi
her maç canlı izlenemiyordu
ve tribünler tamamen
doluyordu. Takımlar ilk sahaya
çıktıkları an konfeti atılıp tribünler
coşardı, stat şampiyonluklarda
gelin gibi süslenirdi, taraftarlar
heyecan ve merakla günün
sabahından itibaren beklerlerdi ve
insanlar futbola sevdalıydı. Bana
futbolu sevdiren de bu etkenler
olmuştu. Günümüzde futbola bu
gözle bakıldığını düşünmüyorum
ve mesleki anlamda o günlere
hasretim var.
Bir diğer konu; bugünkü
yiyeceklerin bana yapay gelmesidir.
Doğu’da yaşadığım dönemler,
hiçbir zaman marketten alışveriş
yapmazdık. Köye gider süt,
yumurta, peynir, meyve, sebze
alırdık ve her şeyin tadını alarak
yiyebilirdik. Şimdi yediklerimizden
aynı tadı alamıyorum. Sadece
Doğu’yu tekrar ziyaret ettiğimde
sahici tatlara duyduğum özlemi
giderebiliyorum.

Hayatta
tek bir atış
hakkınız
var, onu nasıl
kullanırsınız?
Tek düşünebileceğim, tüm
samimiyetimle söylüyorum sadece
ülkemdir. Türkiye’nin en ufak bir
acı yaşamaması ve huzur içinde
yaşaması için her şeyi yaparım.
İnsanların yaşamış olduğu acılar
beni derinden etkiliyor. Hala çok
taze olan 15 Temmuz’u Ankara’da
yaşamış, babamın vatanseverliğini
bilen ve her zaman gurur duyan biri
olarak bir an olsun düşünmeden
sokağa çıkmış, hainler tarafından
alınan TRT’nin kurtarılması için
milletle omuz omuza mücadele
etmiş, nöbet bitti denilene kadar
her gün meydanlarda nöbet
tutmuş biriyim. Zaman zaman
Gezegen Mehmet, Afrikalı Ali ile
farklı illere gittik. 15 Temmuz’da

Vazgeçmek isteseniz
de bırakamadığınız
alışkanlıklarınız ya da
takıntılarınız var mı?
Beni ben yapan sahip olduğum
özelliklerimdir. Belki iş disiplinimi
zarar olarak görenler vardır ama
ben öyle düşünmüyorum. Eğer
disipline sahip olmasaydım mesleki
hayalime ulaşamaz ve bugünlere
gelemezdim. Mesleğime, işime
sevdalıyım. Bunun haricinde
zaten alkol veya gece hayatı
gibi bir alışkanlığım yok, hiç öyle

ortamlarda da vakit harcamadım.
Kötü alışkanlıklar yerine spor
yapmayı tercih ediyorum.

Mutlaka gerçekleştirmeyi
dilediğiniz bir planınız ya da
hayaliniz var mı?
Birçok hayalim var, medya
sektörünün çok daha iyi yerlerde
olmasını arzu ediyorum. Ve
bu bakımdan herhangi bir
kanalın başında bir yönetici
olarak birçok şeyi
düzeltebileceğimi
ve iyi bir yönetici
olabileceğime
inanıyorum.
Gençleri çok
önemsiyorum,
birçok yeri
gezerken
öğrencilerle
sohbet
etme imkanı
buluyorum.
Ve sohbet
esnasında
gençlerin
dünyaya
bakışını,
Türkiye’nin
günümüz ve
tarihine ilgilisini
yetersiz buluyorum.
Kendilerini yetiştirme
konusunda hem sabırsız
hem hevessizler. Sadece
teknolojiye hapsolmuş
yaşantıları var. Bu konuda
okullarda konferanslara katılıyorum.
Sahne öncesi ve sonrasında
öğrencilerle konuştuğumda
onların hayallerini ve birikimlerini
görüyorum. Bir okul sahibi
olmak isterim, gençlere bizzat
yardımcı olabileceğim, onlara bir
şeyler öğretebileceğim bir okulu
gerçekten isterim.

Özel hayatında Ersin
düzen nasıl biridir, nelerden
hoşlanır, neleri önemser?
Evcimen bir insanım, evden işe
işten eve normal rutinimdir. Sessiz
sakin ortamlardan hoşlanırım.
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Birçok şehirlerde bulunmak, sürekli
okul değiştirmek ve farklı yörelerin
kültürleriyle yaşamak bir takım
zorlukları beraberinde getiriyor.
Bu durumun tek avantajı birçok
kişiyle tanışmış, farklı kültürleri
tanışmış ve hala o insanlarla
görüşüyor olmamdır. Diyarbakır’da
ilkokula başladım, Elazığ’da mezun
oldum. Elazığ’da Anadolu Lisesi’ni
kazandım, Denizli’de bitirdim.
Tüm bunlar kolay süreçler değil;
yeni bir okula alışmak, hocalarla
kaynaşmak, arkadaş edinmek
ve eğitimin bitmeden başka bir
okulda devam etmeye çalışmak
kimse için kolay olmasa gerek. Bir
asker çocuğu olarak kaldığımız
lojmanlarda benimle aynı durumu
yaşayan arkadaşlarım da vardı.
Fakat okulda böyle bir durum söz
konusu değildi ve en zorlandığım
dönem Elazığ’dan Denizli’ye
taşındığımız dönemdi. Eğitim
sisteminin farklı olacağını ve
başarısız olacağımı düşünerek
derslerime daha fazla
yoğunlaştığım ve yalnız
kaldığım bir dönem olmuştu.
Bugün askerlerimiz nasıl
devletini, bayrağını ve
milletini korumak için

mücadele veriyorsa aynı şekilde
babam da 25 yıl
şerefli bir şekilde
devletimize
hizmet etti.
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Nasıl bir ortamda yetiştiniz,
nerede büyüdünüz?

Röportaj

Röportaj

Arkadaşlarımla keyifli bir sohbet
ortamında bulunmak da mutlu
eder beni. Son 10 yıldır daha
sakin yaşıyorum hayatımı. Ve
artık evlenip bir yuva kurmak
istiyorum. Zor beğenen bir insanım
ve evlenmek istiyorum fakat bir
taraftan da evli olsaydım işimde
bu kadar ilerleyebilir miydim diye
düşünmekten kendimi alamıyorum.
Ama bir şeyden eminim, çok iyi bir
eş ve baba olacağımı biliyorum.

Hiç mesleğinize dair pes
ettiğiniz, geri çekilmek
istediğiniz bir dönem oldu
mu?
Bazen. Yanılmıyorsam iki sene
önceydi, bir hafta sonu kendi
kendime “neyin mücadelesini
veriyorum” dedim. Hep iyisi olsun
iyi şeyler olsun diye mücadele
ediyorum ve işime-insanlara
saygımdan 20 senedir kesintisiz bir
şekilde ekranda futbol programı
sunuyorum, çok şükür. Bir yandan
da insanlara örnek olmaya
çalıştım, bekar olmama rağmen
özel hayatım hakkında insanlar
beni ayıplayamazlar. Çünkü hiçbir
aykırılığım olmadı ve bu konuda
yapılan birçok haber yalandır.
Mesleki anlamda eleştiri yaparken
bile saygımı korudum. Tüm bu
mücadelelere ve yol gösterme
isteğine rağmen futbolda bir
takım şeyler yoluna girmiyor.
Bunları görünce pes etme isteği

Röportaj

zaman zaman uğruyor. Ama
sonuç olarak çocukluk hevesimi
gerçekleştiriyorum ve geçmiş
dönemde bana gelen reklam,
program ve sunuculuk tekliflerini
reddettim. Artık benim yapı ve
karakterime ters düşmeyecek
fırsatlar karşıma çıkarsa
değerlendirmek isterim.

Size göre mesleğinizin zor
yanları nelerdir?
İnsanlara kendini anlatmak ve
onları memnun etmeye çalışmak.
Bir futbol programı yapıyorsunuz
ve her takımın kendi taraftar
kitlesi var. Sürekli olarak övgü
isteniliyor, eleştiri kabul edilmiyor.
Sosyal medya bu durumu daha
da fazlalaştırdı, mesleğime
sosyal medya ile başlamadım,
sosyal medya içinde meslekten
soğuyacak halim yok. Saygıyı
aşan durumlarda hukuki olarak
mücadelemi veriyorum zaten.

Ekranların sizi besleyen
tarafları neler?
İnanın şöhretin tabiri caizse
sarhoşluğuna kapılan biri değilim.
Ve sosyal medyada doğru
olduğum konularda dahi eleştiri
yağmuruna tutulsam da gerçek
hayatta olumsuz bir reaksiyonla
karşılaşmadım. Bu anlamda gerçek
hayatta insanların size saygı
duyduğunu ve pozitif anlamda

baktığını bilmek, görmek tabii
ki mutluluk veriyor. Mutfaktan
basamak basamak sabrederek
yetiştiğim için sevdiğim bir işte
sevildiğimi bilmek en büyük
motivasyonum.

Ersin Düzen yeni sezona
nasıl hazırlandı?
Demokrasi nöbetleri sebebiyle
transferleri, spor haberlerini ve
maçları takip edemedim. Ama
kısa bir sürede araştırıp bilgi sahibi
olabiliyorsunuz. Bu sene sezona
böyle başladık. Ama geçen yıl özel
haberlerle ilk transfer haberleri
duyurduğumuz, yaptığımız
röportajlarla gazete manşetlerini
değiştirdiğimiz bir sezon başlangıcı
olmuştu.

Ekranlarda bu kadar çok
kadın spor spiker olmasına
rağmen maç anlatanı yok.
Sizce bunun nedeni ne
olabilir?
Çünkü ekrana çıkan insanla maçı
anlatan insan arasında fark var. Maç
anlatmak ciddi bir yetenek ister.
Bir arkadaşımız Türkiye’de ilk maç
anlatan kadın spikerimizdi, oldukça
da yadırganmıştı. Durumun böyle
olmasının birçok faktörü vardır,
futbol kitlesinin yoğunlukla erkek
olması gibi. Asıl konu şu; yapılan işi
ayırmak gerekir. Bir tarafta çok ciddi

bilgi-birikim isteniyor diğer
tarafta öyle bir şey yok. Yani
yapılan işte cinsiyet değil, iyi
iş ayrımı olması esastır. Benim
bu konudaki kıstasım; bilgi
birikimi, emek ve işi sevmektir.

Son olarak yeni sezon
ve Fatih Terim’in çok
konuşulan karaları hakkında
neler söylemek istersiniz?
yapısına bakışıyla, takımı
yarışın içinde tutabilir. Ama
geçmişe göre değişen bir şey olur
mu derseniz sanmam…

Röportaj: Soner KARTAL
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futbolcular
para için kaba
tabirle milli formayı satan
konumdalar. Bence futbolcular bu
lekeyi hak etmediler. Hak ettilerse,
nedenini bilmemiz lazım. Ne olup
bittiğine dair net bir açıklama
yapılması gerek…
Sezonla ilgili olarak da
Fenerbahçe, Beşiktaş
ve Galatasaray arasında
bir şampiyonluk yarışı
olacağını düşünüyorum.
Trabzonspor’un da bu
mücadeleye katılacağını
düşünüyorum. Ersun Yanal’a
güveniyorum, kadrosu yeterli
değil ama hocanın futbola ve oyun
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Fatih hocanın futbolcuları kadro
dışı bırakmasının sebebini, perde
arkasını net bir şekilde bilmiyoruz.
Eğer sözü edilen prim sebepse
Avrupa Şampiyonası’nda neden
futbolcular sahadaydı. Mademki
oynadılar 2018 Dünya Kupası
elemelerine kadar neden problem
çözülmedi? İdare konusunda bir
sıkıntı var bu açık ve net. Eğer
futbolcular ahlaksızlık yapmadılarsa
bence oyunun içinde olmalıydılar.
Çünkü formsuz oldukları dönemde
bile milli takımın içerisinde yer
aldılar. Formda oldukları dönemde
alınmıyorsa ileride de almamalı.
Yarın öbür gün alınırsa inat
uğruna ve duygulara kapılarak
oynatmadıkları tescillenir. Şu anki

T

ekvandoya gönül vermiş, mütevazı, alçakgönüllü, samimi bir
şampiyon o… Kimden mi bahsediyorum tabii ki yüreğini ortaya
koyarak rakiplerini bir bir egale eden ve dünya şampiyonu olarak
bayrağımızı dalgalandıran Kübra Dağlı’dan… Kübra ile antrenmanlarını
yaptığı cebeci spor kompleksinde buluşacak ve röportaj yapacaktık. Ancak dışarıda buz gibi hava ve İstanbul’u adeta esir alan beyaz
bereketi aşıp bir yerden bir yere gitmek oldukça zordu. Bizdeki görev
aşkı ile Kübra’daki spor aşkı birleşince engel mengel dinlemiyor ve
sözleştiğimiz yerde ve saatte bir araya gelerek röportajımızı yapıyoruz.
Tercih ettiği giyim şekline değil, azmine, ülkemiz adına kazandırdığı
kazandıracağı şampiyonluklara odaklanmanızı rica ediyor ve her
satırını keyifle okuyacağınız röportajımıza başlıyoruz;

Öncelikle seni tanımak isteriz. Bize kısaca
kendinden bahseder misin?
1996 İstanbul doğumluyum, aslen Ispartalıyım. Sakarya
Üniversitesi BESYO 1. Sınıf öğrencisiyim. İki çocuklu bir
ailenin en küçük kızıyım. Çevremdekiler tarafından hareketli, hırslı ve konuşkan olarak bilinirim. Özgürlüğüme
düşkünüm fakat hedeflerim olduğu için son dönemlerde özgürlüğümden feragat etmek durumundayım. Çok
uslu biri olduğum söylenemez. Belki de bu spor beni
yansıttığı için başarılı olmuşumdur. Hayattaki en büyük
şansızlığım hiç yakın arkadaşımın olmayışı. Hayatımı
yaşarken deyim yerindeyse yürümeye başlamadan koşmayı tercih ederim. Ama karşılaştığımız
hayat maalesef öyle değil. İlk önce yürümeyi
sonra koşmayı bileceksin. Başıma gelen her
şeyde kendimi sorgularım ve bilirim ki her
problem benim hayattaki duruşumu ve
hayata bakış açımı değiştirecek. Bu yüzden
zorluklardan kaçmak yerine hep mücadele ederim.
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Benim konuşkanlığımın aksine aile içinde
çok fazla sohbet ortamı oluşmuyor. Hayat
meşgaleleri de üstüne eklenince durum
bu oluyor. Fakat bu duruma rağmen
annem ve babam her daim çocuklarının yanındadır ve bunu hissettirir.
Kardeşim ve ben biliriz ki hayatımız
boyunca bizi sevecek ve gözünden
sakınacak iki değere sahibiz; anne ve
babamız. Yaptıkları işe gelecek olursak;
babam hırslı ve başarılı bir boks antrenörü
annemse ev hanımı. Babamın hırsını hep
örnek almışımdır. Kimse olmadan da bir şey
yapabileceğimizi kendimizin farkında olmayı
babamızdan öğrendik… Annem, hakkını
ödeyemeyeceğimiz varlığımız, başarılarımızın
sırrı. Bizi büyüten bıkmadan usanmadan antrenmana hazırlayan kadın.
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Nasıl bir aile yapın var?
Anne ve baban ne iş
yapıyorlar?

Röportaj

program yapmayı, çalışmayı, düşünmeyi öğrendim.
En çokta insanları tanıdım. Sana olan bakış açılarını
nasıl değiştirdiklerini gördüm. Ve yanında olanlarla mutluluğu paylaşmayı... Sanırım Tekvando ile
büyüdüm.

Tekvando yürümeseydi B planın var
mıydı?
Tekvando olmasaydı net olarak söyleyebilirim ki
kendimi keşfedecek başka yollar arardım. Diğer
idealim; bir rehber öğretmen veyahut anaokulu öğretmeni olmaktı. Lisede de bunun üzerine
okudum. Çünkü çocukları çok seviyorum.

Şampiyon olmanda en
büyük etken ne?

Okulda artısı oluyor
mu madalyaların?

“İstemek”, “olana kadar”
kavramlarını hayatımda
yaşamış olmam. Olmayınca
pes etmedim, çok çalıştım.
Çünkü biliyorum ki hiç bir şey
çalışmadan olmuyor. Çalışıyorum yine olmuyor diyenler
için; çok çalış, daha çok çalış,
durmadan çalış! En önemlisi
isteyerek çalış. Allah’tan iste,
iste ki olsun. Çünkü Allah
isteyene ve azmedene mutlaka
ama mutlaka verir, biliyorum. :)

Şu ana kadar bir artısını göremedim. İlk Avrupa şampiyonluğumu lise dönemimde aldım.
Ve devamsızlık için gittiğimde
“bana mı aldın madalyayı” gibi
bir cümleyle karşılaştım. Yani
okuldaki mücadelemi de tek
başıma verdim. Zor olmadı mı
oldu. Diğer arkadaşlarım okul
konusunda daha rahattı. Madalyaların eğitim açısından en
güzel yanı üniversitede BESYO
bölümüne girmek olabilir.
Fakat daha sonra yine derslerin
için çabalaman gerek.

Tekvando maceran nasıl başladı?

Motive olmak için
kendine neler
söylersin?

Amcam Emin Dağlı ve babam Ali Osman Dağlı’nın
işlettiği İstanbul Fatih’te, Atikali Gençlik ve Spor
kulübü var. Amcam tekvando babam boks antrenörlüğü yapıyordu. Uzak değiller spora belki de
en büyük şansım bu oldu. İlk 12 yaşında karate ile
başladım. 2 yıl kadar karate yaptım. Daha sonra
tekvandoyla spora devam ettim çünkü tekvandonun
benim vücuduma daha yatkın bir spor olduğunu
fark ettim. Daha sonra kulübümüze antrenörüm
Özlem Esin Hakikatli Tekvando antrenörlüğü için
geldi. Ve benim dönüm noktam oldu. Hocamın
beni keşfetmesi başarımın gerçek sebebidir. Hatta
başarılarımızın. 3 dünya şampiyonu yetiştiren ‘Altın
Kadın’ emek unutulmaz, unutulursa nankörlük
olur.

Motivesi çok çabuk düşen
biriyim ama motive olduğum
zamanda üst performansla
çalışırım. Beni iyi hissettiren
ağabeyim Murat Sarıkuş ve
takım arkadaşım Emirhan Muran var. Onların bana dediklerini düşünüyorum. Biliyorum
ki bu yolda başarısız olayım
diye ayağıma dolanacak,
namertlik yapacak insanlar
olacak. Çünkü benim mutsuz
ve başarısız olmamı istiyorlar.
Ama onları asla sevindirmeyeceğim.

Senin gibi başörtülü
olan ve spora
yönelmek isteyen
genç kızlara neler
söylemek istersin?
Hiçbir şey spora engel değildir.
Ben yapabildiysem herkes yapabilir, siz de yapabilirsiniz.
Belki sizin içinizde de bir
şampiyon vardır. Öncelikle
sporu spor olarak düşünmeyin; su gibi, aş gibi,
ekmek gibi düşünün
ve bir daha çıkarmamak
üzere hayatınıza alın. Gerisi
zaten kendiliğinden geliyor.

Tekvando sayesinde hayatında
neler değişti?

Çalışıyorum yine
olmuyor diyenler için;
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çok çalış,
daha çok çalış,
durmadan çalış!
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Yaramaz, bir o kadar da utangaç
ve utangaçlığa sığınan özgüveni eksik biriydim. Hayatımdaki en
büyük değişim, özgüvenimin yerine
gelmesi. İnsanlarla yüzüm kızarmadan konuşabiliyorum artık ama hala
çok heyecanlanıyorum. Maçta tek
başınasın ve kendini kanıtlamak
zorundasın. Her şeyinle ben buyum
demek zorundasın. Bunu da ancak özgüvenle yapabilirsin. Ayrıca
tekvando sayesinde hayatımı düzene
soktum. En başta bir şeyi başarmak için
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Karşıdan bakıp değerlendirirken kendini,
değiştirmek isteyeceğin bir şeyler çıkıyor
mu?
Bana kalırsa her şeyimi değiştiririm. Bir şeyi yapamayınca ağlamamı, çoğu şeyi içime atmayı, bazen de
herkesi hemen affetmemi! Çok kitap okuyan biri olmak
isterdim mesela. Sevmediğim işleri eziyete döndürmemeyi. Bir de düzenli olmayı, annemi daha mutlu
ederdim en azından. :)

Başkalarının seninle
ilgili düşüncelerini önemser misin?
Bazen. Ama bu durumu kendi lehime çeviriyorum.
İnsanların düşüncelerinde bana bakış açılarında artımı
eksimi daha iyi görüyorum. Üzücü şeyler de oluyor tabii
ama kimsenin düşüncesini değiştiremezsiniz.

Her şeyi zamana ve akışına mı bırakırsın
yoksa sıkı sıkıya bağlı olduğun kuralların
var mı?
Disiplinli ve planlı yaşarım hayatımı. Çünkü her şeyi
akışına bırakmam, hayatımı ve ideallerimi ertelemem
demektir.

KÜBRA DAĞLI İLE KISA KISA
Burcun: Kova
En sevdiğin renk:
Mavi
Şu an ruhunun
olmak istediği yer:
Hak ettiğim yer
Yaşayabileceğin en
mutlu an: Tekrar
şampiyon olmak

Hayatta en çok
kıymet verdiğin
insan: Annem
Hayatının nasıl bir
dönemindesin:
Yükselme
Bugünlerde en çok
neye kızıyorsun:
Herkese aynı
şekilde davranmam

Hayattaki sloganın:

OLANA KADAR.
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Bir gün mutlaka gerçekleşmesini
dilediğin hayalin nedir?
En büyük hayalim; emeklerimin karşılığını almak. Yani;
2. kez dünya şampiyonu olmak. Aynı zamanda hedefi olan insanlar için örnek teşkil ederek başkalarının
hayatına yön vermek, onlar için dönüm noktası olmak
istiyorum.
Röportaj: Soner KARTAL
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Karadeniz’in Yakışıklı, Efendi ve Dürüst Adamı…
Sesiyle, Yorumuyla ve Farkıyla Fark Edilen Adam…
Kimden mi Bahsediyoruz, Tabi ki Rize’nin Bağrından
Kopan ve Yıllardır Kalplerde Taht Kuran Popüler Müziğin
Yakışıklı İsmi: Sinan Özen’den…
Aslında Biz Değil, Onu Sevenleri Böyle Tanımlıyor...

Yaşlandıkça
Gençleşen Adam…

Müzikte 25’inci Yılını Kutlayan Sinan Özen İle Çok
Özel Röportajımız Başlıyor…
“EN BABA DÜET BENİMKİ”
Babanızın sevdiği şarkılardan oluşan bir
albüm çıkarma fikri nasıl doğdu?
Bu albümle hem babama hem de hocalarıma
olan vefa borcumu ödemek istedim. Babam;
Türk sanat müziği dinleyen, bu müziği çok
seven bir adam. Bu sevgiyi şırıngayla bana da
damarlarıma kadar verdi. Babamın şarkılarını
ben okumak istedim. Üstüne “Baba sen de
bana eşlik etsene” dedim. Önce tedirgin oldu,
“Oğlum beni bulaştırma” dedi; ama onu ikna
etmeyi başardım. Böylece baba bir düet ortaya
çıktı…
En baba düet benimki! Bir anda böyle bir karar
verdik, içimizden gelen sesi dinledik ve hiç
pişman olmadık. İyi ki bu albümü yapmışız.

SİNAN
ÖZEN

“HEPSİNİ DÖVER” Albümüne
dinleyicilerinizden nasıl tepkiler geliyor?
Beğendiklerini söylüyorlar. Başka sanatçılar
da Türk sanat müziği albümleri yapıyor; ama
ben ilk albümden bu yana Türk sanat müziği
veya türkü okuyordum. İçinde her tarzı bulabileceğiniz bir Sinan Özen sentezi oluşturmuştuk…
Bugün baktığınızda dijital ortamlarda ve albüm
satışlarında popüler albümlere meydan okuyan,
onlarla yarışan tek sanat müziği albümü benimki. Ajda Pekkan ve Ata Demirer gibi isimler
de Türk sanat müziği albümleri yaptılar.
Onların albümlerini dinlediniz mi?
Dinledim; ama benim albümüm hepsini
döver…(gülüyor)
25 yıllık müzik kariyerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
23 yaşında bu işe başladım ve egomla çok
savaş verdim. Bu hayatın bir gün sona ereceğini düşünerek hareket ettim hep. Şanın,
şöhretin getirilerinden vazgeçmeyi bildim.
Zayıflıklarıma teslim olmadım. Mesleki anlamda tüm istediklerimi yaptım.
Yeni yayın döneminde televizyon programına
başladınız. Bahseder misiniz?
Söyleyeceğim şarkı, besteleyeceğim eser,

yapmak istediklerim bitmediği sürece bu
işi devam ettireceğim. On beş günde bir
Çarşamba akşamları saat 21:00’de canlı
canlı TRT Müzik ekranlarında müzikseverlerle buluşuyorum.
Zor bir piyasada ayakta kalmaya çalışıyorsunuz bunu neye
borçlusunuz?
Ben yıllardır müziğin içindeyim
ancak entrikalara bulaşmadım,
bu yüce Allah'ımın sayesinde
oldu. O'na çok duâ ederim. Biz
kuluz, hata ettiğimizde Allah'tan
af dilemesini bilmeliyiz. Dolayısıyla
Allah'ın affedici olduğuna inancım sonsuz, yeter ki siz kul olduğunuzu ve aciz
ol-duğunuzu kabul edin. Ben başka
birinden bir şey istemem, her şeyi
Allah'tan isterim…
Bir de insan, yetinmesini ve doymasını bilmeli. İsteklerin sonu yok.
Hepimizin gittiği toprağın boyu
aynı. Mal hırsı içinde olmamak
gerekir. Sokaklarda aç gezen
insanlar varken, siz onlara
sırtınızı dönüp yatamazsınız.
Yardıma muhtaç insanlara
yeterince yardım edememekten dolayı ıstırap duyduğunuz
oluyor mu?
Çok gücüm olsa da daha fazla
yardım etsem diyorum. Ama sanatçılara, milyarlar, trilyonlar kazanıyorlar gözüyle bakıyorlar, yok
böyle bir şey. Allah bana helâlinden
versin istiyorum…
Duâlarımda:“Allah'ım bana ver ve beni
vermeye vesile kıl” diyorum. Çünkü ben ticaret
yapmak istiyorum. Şirketimde çalışan insanlar
var.
Genel olarak evlilikten bir kaçış gözleniyor,
Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Son yıllarda evlilik kavramını çok yıprattık.
Şöhret ve para kazanmak için sürdürülen

Röportaj

Köşe Yazısı

RESİM,
KARİKATÜR
DE FİLM

çıkar amaçlı evlilikler var. Helâl
süt emmiş, evlenmek için evlenen,
ailemin ve evimin kadını olacak
bir eş istiyorum. Bunu da Allah'tan
istiyorum.
Allah'tan istediğiniz o insan nasıl
olmalı?
Hayatı zehir etmeyen, sizi özünüzle
seven, hoşgörü sahibi biri olmalı.
Evinin kadını olan bir insan olmalı.
Benim bugüne kadar getirdiğim aile
bütünlüğümü bozmamaya çalışan
bir insan olmalı. Şimdiki gençlere
bakıyorum bir tahakküm yarışıdır
gidiyor. İlişkilerini aile savaşlarına
dönüştürüyorlar. Sen benim aileme
saygı duyacaksın ki ben de senin
ailene saygı duyayım.
“Bu sene herkese sürpriz yapıp,
evlenebilirim” dediniz.
Hayatınızda özel biri var mı?
Var... Bu ara benim gibi birini buldum
sanki. Yani hayatımdaki kişi, yaşama
bakış açısı benimle çok örtüşen biri.
Doğallığı, sahiciliği seven biri.
Ufukta mutlu bir yuva görünüyor o
zaman…
Niyetimiz öyle… Bu sene bir sürpriz
yapabilirim… Her şeyin hayırlısı.
Sinan Özen’in, geriye dönüp
baktığında keşkeleri var mı?
Geriye dönüp, baktığımda keşke
dediğim hiçbir şey yok. Bunun
için Allah’a şükrediyorum.
Sinan Özen’in kaybetmekten
korktuğu şeyler neler?
Ailem… Allah hepsine uzun ömürler
versin.

Röportaj: Soner KARTAL
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Şimdi ne oldu? Amerika'da bir kişi
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Yanlış yapmışım. Keşke bu kadar ileri
gitmeseydim dediğiniz olmadı mı hiç?
Ailemden aldığım terbiye ve ananelerime olan saygım bunu yapmama
müsaade etmedi. Ayağımı bu piyasaya
attığım günden beri hep oto kontrolüm olmuştur. Kendi başıma
hareket etmeye kalksaydım yanlış yerlere gidebilirdim. Ailemin

Yeni yıl, yeni
umutlar, yeni
beklentiler demek
bir çoğumuz için...
Sizden yeni yıl mesajı da alabilir
miyiz?
Her şeyin başı sağlık… Tüm Çekmeköy2023 okurlarına; sağlıklı, huzurlu,
mutlu nice yıllar diliyorum. Her şey
gönlünüze göre olsun.

izim oğlan
15 yaşında.
Her PKK
saldırısından
sonra kendince dağa
çıkar. Hele ordumuz bir operasyona başlarsa gözü hep haberlerdedir. "Bu defa kesin bitireceğiz bu işi"
der durur. Hemen sonuç ister. Çünkü
deli-kanlıdır. Annesi ve ablası ise "Bak
Ahmet" diye başlayan cümlelerle onu
deli-kanlılıktan vazgeçirmeye çalışırlar.
Şimdilerde yeni bir belalısı var bizim
oğlanın. Bu kez Amerika'dan: Nakoula
Basseley. “Müslümanların Masumiyeti” filminin yönetmeni.
Beni yıllar öncesine götürüyor bizim
oğlanın halleri. Salman Rüşdi'nin
Şeytan Ayetleri kitabını yazdığı günlere. Ben de deli-kanlıydım o günlerde.
Hem de kitabın yayınlandığı Londra
sokaklarındaydım. Londra Üniversitesinde öğrenciydim. Okul çıkışı toplanır giderdik Pakistanlı, Yemenli arkadaşlarla İngiliz hükümet binalarının
önüne. Slogan atardık "Deathto Rushdie"
diye. Daha yeniydim İngiltere'de.
Batılıların bu konulara nasıl baktığını

film denilmeyecek bir ucubeye imza
attı. Hemen ardından ABD'nin Libya
büyükelçisi öldürüldü. Sonuçta ABD'liler hanesine film yapmak, Müslümanlar
hanesine adam öldürmek yazıldı. Amaç
haklılığımızı anlatmaktı, ama öyle
olmadı. Protesto etmesini bilmeyen,
yakan, yıkan, öldüren bir İslam dünyası
görüntüsü süsledi televizyonları.
Peygamberimiz Mekkeli müşriklerle
Hudeybiye Antlaşmasını imzalıyordu.
Antlaşma metnini Hz.Ali kaleme almış
ve peygamberimizden “Rasulullah”
diye bahsetmişti. Müşrikler itiraz ettiler,
"biz senin Rasul olduğuna inansak zaten
seninle savaşmayız ki, o ifadeyi çıkarın,
Muhammet yazın" dediler. Peygamberimiz, "tamam" dedi. Ama Hz.Ali "ben
Rasulullah ifadesini silmem" deyince,
peygamberimiz "bana göster ben
sileyim" dedi. Öyle de yaptı.
Erik Erikson isimli bir psikolog var.
Hayat evreleri teorisinin babası sayılan
bir psikolog. Hayatın her bir döneminin bir kriz ve bir çözüm içerdiğini
savunur. Bir evrede yaşanan kriz
çözülmeden geçilirse sonraki evrenin
problemli ola-cağını söyler. İslam dünyası Erikson'un tezini hatırlatıyor her
krizde. Tıpkı delikanlılık evresindeki
bizim oğlan gibi hareket ediyor. Bizim
oğlan sonunda akıl-duygu dengesini
kuracak, eminim. Ama İslam dünyası
şüpheli. Peygamberimiz "Müslüman
bir delikten iki kere sokulmaz"
demişti. Resimdi, karikatürdü, filmdi
derken kaç kere sokulduk, kaç kere
aynı tuzağa düştük? Kendi peygamberleriyle dalga geçenlerden bizim
peygamberimize saygı göstermelerini
istedik. Vandalizm sevdalısı delikanlılar
gibi. Ve kendi ellerimizle İslamofobiyi
besledik.
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Sinan Özen nasıl bir aileden geliyor
ve ailesinin ondaki yeri nedir?
Birbirine bağlı, katı kuralları olmayan,
ancak gelenek ve görenekleri yaşamaya çalışan mutaassıp bir aileyiz.
Ailemin beni çok iyi yetiştirdiğine
inanıyorum. Sanatçı olsam dahi sadece
işimin gereğini yaparım. Hayatım etik
anlayışım çerçevesinde devam eder.
Ailem; her şeyim…

desteği benim için önemli. Ben şu
anda bile kendi evimde değil, ailemle
yaşıyorum.
Hayatınızı ne uğruna harcamak
istersiniz veya harcıyorsunuz?
Yüce Rabbim bize can vermiş,
dünyaya gelmişiz. Biz de hayatta
kendimize bir yol seçmişiz. Bu yolda
yürürken kendim ve toplum adına
güzel işler yapmak istiyorum. Bunu
yapmak için de uzun bir süreç gerekiyor. Bunun için de ömrümü güzel işler
yapmak için harcıyorum. Karşınızda
bu dünyanın daimî olmadığını, fani
olduğunu bilen bir Sinan Özen
var.

bilmezdim. Hayret ederdim, "nasıl
olur, bu medeni insanlar bir başka dine
hakaret eden kitabı neden yayınlatırlar" diye. "Yapmayın, etmeyin" dersek
derdimizi anlatabiliriz zannederdim.
Ama Batılılara dert anlatamayacağımızı öğrenecektim kısa zamanda.
Dahası, masum protestoların bir anda
nasıl aleyhimize dönüşebileceğini idrak
edecektim.
Biz Müslüman öğrenciler Londra
sokaklarında demokratik protesto hakkımızı kullanırken Bradford şehrindeki
Müslümanlar Şeytan Ayetleri kitabını
yakacaklardı. Batı medyasını yıllarca
süsleyen bir görüntü çıkacaktı ortaya.
Artık hiçbir İngiliz'e haklı olduğumuzu anlatmaya cesaret edemeyecektik. Onlara göre ifade özgürlüğünü
savunan 'medeni Batı' ile kitap yakan
'barbar dünya'nın ayıracı bir görüntüydü bu. Derken Salman Rüşdi'nin
kellesini isteyen Ayetullah Humeyni fetvası geldi. Londra'nın o entel
aleminde, üniversite koridorlarında
safımız çoktan belirlenmişti Batılı
öğrencilerin gözünde. Tüm argümanlarımız anlamsızlaşmıştı.
Batılıların kendi kutsallarına saygılarının kalmadığını öğrenmem de pek
vakit almamıştı. Noel tatili yaklaşmış
bir hocamız tatil sonrası için ödev vermişti. Benim gibi yabancı bir öğrenci
sormuştu Noel'de tatil kaç hafta diye.
"Noel'de tatil 3 hafta, ama Nisan'da
Paskalya tatili var, o zaman tatil 4 hafta. Noel'de İsa doğuyor, Paskalya'da ise
hem ölüyor hem diriliyor. Ölüp dirilmesi daha zor, o nedenle Paskalya daha
uzun" deyivermişti hoca. Afallamıştım.
Karşımdaki Hristiyan hoca Hz. İsa ile
dalga geçiyordu.

Röportaj

Günlük yaşantısında Cengiz Kurtoğlu
nasıl biridir?
Uzun yıllar içinde çok sahne performansım oldu. Müzik haricinde başka
işlere bulaşmak istemedim. Fakat 15
yılın sonunda bazı ticari işlere girdik.
Müzik alanında yorumcuyken müzik
alanında yapımcılığına bulaştık. Çok
başarılı giderken ortağımız yüzünden
müzik sektöründe bir darbe aldık.
Sonrasında müzikte internetle birlikte
anlayışlar değişti. Dedim ki,“müzikle
başladın müzikle devam et.” Çok mutluyum çok şükür bu sektörde pembe
dünyalar içinde yaşamadım. Günübirlik
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KURTOĞLU

dir, çok değerlidir ve evimizin reisidir.
Çocuklarımızı hem aile birlikteliğimiz
adına hem de öğrendiğimiz kadarıyla
vatana hayırlı ve faydalı olarak yetiştirdik. Hepsi kariyer sahibi ve evliler.
Böyle mutlu bir aile olarak serüvenimiz devam ediyor. İstanbul maceramız
başladığı zaman Tarabya’ya getirmişlerdi beni. Ümit Besen, Nejat Alp, Arif
Susam gibi isimleri görüyordum. “Burası
çok sosyete biz yapamayız” düşüncesiyle
memlekete geri döndüm. 7, 8 ay sonra cesaretimi toplayarak İstanbul’a tekrar geldim. 30 yıl boyunca hep kendi emeğim
ve cesaretimle bir yerlere geldim. Tabii
en büyük şansım bize hayat veren dinleyicilerimizdir. Bizi alaşağı da ederler

baş tacı da. Bizi dinlediler bize yürek
verdiler. Bugün de TRT’de program
yapıyorum. Bu 30 yıl boyunca çok şey
oldu, çok şey değişti değişmeyen tek şey
Cengiz Kurtoğlu’dur. Memleketinden
yeni gelmiş olan Cengiz’le aynıyım tek
fark biraz daha tanınmış olmam.
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GÜÇLÜ SESİ,
EŞSİZ
YORUMUYLA
ESKİMEYEN
SANATÇI…

Sahnelerin prensi Cengiz Kurtoğlu’nu
kısaca tanıyabilir miyiz?
O “prens” kelimesi de esasında biraz ters düz geliyor bana. Ama “iyi
şarkıcı”, “iyi adam” gibi ifade edersek, toplumun içinde örnek gösterilen
bir adam olarak ifade edersek daha
mutlu olurum. Cengiz Kurtoğlu 5 Mayıs
1959 yılında Artvin Arhavi’de doğdu.
Emekleme işleri bittikten sonra ilkokul,
ortaokul ve lise derken mutlu bir ailenin
yaşam alanı içindeki o dünyayı yaşayamadık, aile büyükleri-nin anlaşamaması
yüzünden. Biz evde 20 yaşına gelene
kadar sırtımızı koltuğa yaslayamazdık.
Bunları çok detaylarsam çok önemli bir
acıdır. İstanbul’a gitsem bir şeyler yapabilir miyim diye düşünüyordum. Evli
ve 3 çocuk sahibiydim sorumluluklarım
da vardı. Eşim Fadime sağ kolunda bir
çocuk sol kolunda bir çocuk ayağında
bir çocuk o şekilde yaşadı. Sağolsun
Fadime bizim ailemizde atadır, anne-
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görevlerini yapmışlardır. Karşı taraf
istemiştir onlarda uygulamışlardır.
Ben magazinle buraya gelmedim.
Bizim zamanımızda yazılı basın vardı
ve ciddiyet taşırdı. Daha sonraki yıllarda magazin programları başladı. Biz o
dünyayı istemedik ve kabul etmedik.
Bana ekmek veren elimden tutan halk,
beni olduğum gibi sevdi. Biz muaşereti
ve aile terbiyesizini öğrendik ve buna
çok önem verdik. Sanatçı olarak örnek
yaşantımı korumaya çalıştım. Magazinle gelen magazinle de gider. Biz kendi
işimize baktık, sabahlara kadar çalıştık.
Şarkıcıyım
diye
şımarmayacaksın
elindeki her şeyi kaybedersin. Saygı,
sevgi ve terbiyeye çok dikkat ettik. Mesleki yönde disiplini elden bırakmadık
karşılığını da bu şekilde alıyoruz.
Kısaca Şahin Özer desem?
Şahin Özer’le olan diyaloğum hep hak
hukuk içinde gerçekleşti. Bugün ne kadar malım mülküm varsa Şahin Özer’in
katkılarıyla olmuştur. Ben ona çok
büyük servet verdim, o da elimden tuttu ve bana çok harcadı. Karşılıklı helal
sınırı içinde birbirimize kazandırdık.
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yaşamadan geleceğimi garantiye almaya çalıştım. Hiçbir derdim olmadan bu
yaşıma kadar aile ve toplum sevgisiyle
yaşadım.
Bizim tanıdığımız Cengiz Kurtoğlu
olmadan önce farklı iş deneyimleriniz
oldu mu?
Özel bir bankada 1,5 yıl kadar emniyet görevlisi olarak çalıştım. Okul yıllarından sonra çay fabrikasına girdim.
İmalatta zor şartlarda işçi olarak yıllarca çalıştım. Çalışma şeklim şöyleydi;
yıllık sigorta hakkımızı doldurmak için
120 gün çalıştırıp işten çıkartıyorlardı.
Seneye aynı durum tekrarlanıyordu.
70’li yıllarda kurduğumuz bir orkestra
grubumuz vardı. Düğünlerden 3,5 lira
kazanıyorduk. Müzik sektöründe amatör olarak bu şekilde yürüdük. Şunu
öğrendim; eğer şarkı söyleyeceksen
şarkı söyleyeceksin başka bir şey yapmayacaksın…

Hayata sıfırdan başlayacak olsaydınız
tercihiniz yine sahne dünyası olur
muydu?
Yani onu tabii yüce Allah’ım takdir
eder. Fakat bizim meslekte kısmet ve
kısmetsizliklere çok inanmak lazım.
Benim yaşamımda her şey çok güzel.
Fakat 5 ile 20 yaş arasındaki yaşantımı,
yaşamayı istemezdim. Sebebi üvey anne
baskısı, filmlerdeki gibi. Çok farklı ciddi bir baskı ve eziyet ile büyüdük. Onun
haricinde bütün hayatımı aynı şekilde
tekrar yaşamayı isterdim.
Popüler olan hiçbir şarkınız
unutulmuyor. Magazinel olarak
gündeme gelmemenize rağmen
isminiz silinmiyor. Hayranlarınızın
size bağlılığı ve yeni nesil tarafından
da sevilen bir sanatçı olmanızı
neye bağlıyorsunuz?
Magazin bir sektördür
basındaki
çok
değerli kardeşlerimiz yıllarca

Hayattaki en büyük pişmanlığınız
nedir?
Çok savurganlığım olmuştur. Hala devam ediyor bu savurganlığım. Eskiden
ünlü olduğun zaman lüks arabalarla
gezelim, furyası vardı. Bu şekilde çok
israf yaptık. O savurganlığı yapmayabilirdik. Gelecek için ve ailen için birikim yapmak zorundasın. Fakat yanlış
bir işim hiçbir zaman olmadı. Bu sebeple çok büyük bir pişmanlık
yaşadığım söylenemez.

Çocukluk haliniz karşınıza çıksa
ona ne gibi tavsiyelerde
bulunurdunuz?

Esasında ilk söyleyeceğim; genç gruplara sakinliği ve terbiyeyi tavsiye ediyorum. Aile ve toplum terbiyesini çok
iyi koordine etmeleri gerekiyor. Eğer o
şekilde olmazsa hem kendilerine hem
de topluma faydalı olamazlar.

Cengiz Kurtoğlu nelere kızar veya
neler hoşuna gider?

İyi olan her şeyden her insan gibi
hoşlanırım. Sahtekarlık ve yalakalıktan
nefret ederim. Bir insanın gözünün içine
baktığınız zaman anlarsınız; ya sahtekardır ya adamdır. Bu sektörde yalaka
ve sahte çok insan olduğu için yapmacıklığa tahammül edemiyorum.
Bu röportaj 5. sayımızda yer almıştır

Yerinizi dolduracak bir veliahtınız
var mı?

Büyük oğlum akademisyen ve Kültür
Bakanlığında çalışıyor. Alaylı oğlum
Aydın Kurtoğlu’nu veliahtlık konusunda tayin ettiğimi söyleyebilirim.

Şöhret dünyasında olmanıza
rağmen uzun ve mutlu bir aile
yaşantısına sahipsiniz.
Bu mutluluğun püf noktalarını
bizlerle paylaşır mısınız?

Eşimle 45 senedir tanışıyoruz. Bizim
zamanımızda sevgi çok daha önemli
ve zordu. Evliliğimin ilk yıllarında çok
maddi sıkıntılar yaşadık. İstanbul’a geldiğimde parasızlıktan kirasını veremeyeceğim evi 15 gün sonra satın aldım.
Allah bir şekilde herkesin rızkını veriyor. En önemli şey, bütün zorluklara
rağmen sevgi ve saygımızı hiçbir
zaman kaybetmedik. Eşim Fadime’ye
hayranım. Allah onu başımızdan eksik
etmesin, hem bana hem bütün aileye annelik-babalık yaptı. Bu şekilde
karşılıklı sevgi-saygı olduğu sürece
her zorluk hayatınızdan geçip gider.

Otoriter bir baba mısınız?

Disiplinliyim. Bazı kalıplarım vardır
ve onlardan asla vazgeçmem.

Bu otorite torunlar içinde geçerli
mi?
Torunlarımın eğitimi ve yetişme alanı
çok farklı. Yetiştirme tarzı olarak
bizimle çok farklılar ama hiçbir zaman adap ve edepten ödün vermiyor-

lar. Hem evin içinde hem dışarıda terbiyeyi elden bırakmamak gerekiyor.

Evin reisi kimdir?

Kadınların değeri ve kıymeti çok
farklıdır. Açık açık söylemek gerekirse, ailemde evin reisi Fadime’mdir.

Hangi takımı tutuyorsunuz?
Fenerbahçe’liyim.

Spor yapar mısınız?

Fadime’nin yemek konusundaki mahareti, el lezzeti spor yapmama engel
oluyor. O kadar güzel yemekler arasında spor yapmak pek mümkün olmuyor.

İstediğiniz üç şey yerine getirilecek
olsa bu üç dileğiniz ne olurdu?

İlk isteğim ülkemin halkının refaha
ulaşmasıdır. İkinci isteğim, toplumumuzun huzur içinde yaşaması, iç ve
dış sorunlarımızın tamamen hallolmasıdır. Konuyla alakalı çalışmalar
yapan hükümetimizi de destekliyorum.
Son isteğim her aile babası gibi tüm
sevenlerimin sağlıkla ve huzurla
yaşamasıdır.

Çekmeköy hakkında
ne düşünüyorsunuz?

Karadeniz insanı olarak yeşilliğe
hayranım. Yaşadığım yer çok güzel
olmasına rağmen ileride Çekmeköy’de yaşamayı düşünebilirim. Hızla
büyüyen ve gelişen bir ilçe. Çekmeköy’ü, Çekmeköy yapan başta Başkan
Ahmet Poyraz olmak üzere tüm ekip
arkadaşlarını tebrik ediyorum. Lütfen,
bu güzelliğe herkes sahip çıksın.
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1977’de Ankara’da doğan ünlü sanatçı
Ebru Yaşar, 1995’de çıkarttığı ilk albümüyle sevenlerinin kalbinde taht kurdu. Şöhret basamaklarını emin adımlarla
tırmanan ünlü sanatçı, aldığı ödüllerle
başarısının tesadüf olmadığını taraflı
tarafsız herkese ispatlamıştır. Farklı tarzı
ve sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht
kuran Ebru Yaşar ile Çekmeköy2023
okurları için sohbet ettik…
MÜZİK HAYATINA NE ZAMAN VE
NASIL BAŞLADINIZ?
İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuar
mezunuyum. Tanıdıklar aracılığıyla Burhan Çaçan ile tanıştım ve albüm yapmaya karar verdik. Ben hiçbir zaman şöhret
olma kaygısı içinde olmadım; sadece
güzel işler yapma endişesi taşıdım. İnsanlar gündemde kalmak adına saçmalamaya
başlıyor. Böyle olunca halkın gözünde
samimiyetlerini de kaybediyorlar. Abuk
sabuk bir şöhrete sahip olacağıma, kalıcı
işlerle akılda kalmayı tercih ederim. Ortalıktan kaybolurum. Bir dönerim, pir
dönerim…
KEŞKE BU SEKTÖRE
“GİRMESEYDİM” DEDİĞİNİZ
GÜNLER OLDU MU?
İlk başlarda çok sıkıntı çektim sonuçta
tanımadığım ve tecrübemin olmadığı bir
camia…Bu camia adeta “ateşten gömlek”! Abartısız tam 20 sene sonra adapte
oldum desem yeridir. Çok güzel ama bir
o kadar da zor bir meslek bizimkisi. Ben
konservatuvar bitirmiş bir insanım. Şu camiada müzik eğitimi almış kaç insan var
ki! Bu nedenle hiç pişman olmadım. Allah
da pişman etmesin.

EBRU
YAŞAR

BU CAMİADA GERÇEKTEN DOSTUM
DİYEBİLECEĞİNİZ ÜÇ İSMİ BİZİMLE
PAYLAŞIR MISINIZ?
Üç isim verirsem diğer dostlarım küser.
(Gülüyor)
NEFRETİNİZİ Mİ, YOKSA
SEVGİNİZİ Mİ KAZANMAK ZOR?
Sevgimi kazanmak kolay, nefretimi kazanmak ise çok zor. Ben insanlarla hemen
samimiyet kuran biri değilim. İnce eleyip
sık dokuyan bir yapıya sahibim. Benim
bir insandan dostluğumu, arkadaşlığımı,
bitirmemin gerekçesi çok güçlü olması
lazım. Kolay kolay birinden nefret etmem
ama ettim mi! Allah muhafaza. ( Gülüyor )

ASSOLİSTLİK KAVRAMINA
İNANIYOR MUSUNUZ?
Herkes kendine göre assolist. Assolist ne
demek ben o kavramı da anlamıyorum.
Güzel elbiseler giyip, ağır makyaj yapıp,
iki şarkı ezberlemek assolistlikse ben
buna inanmıyorum.
ÖĞRENMEYE, EĞİTİME VE ÇALIŞMAYA DOYMAYAN BIR İNSANSINIZ.
BU ENERJİNİZİN SIRRI NEDİR?
Öğrenmenin sonu yoktur… Pardon, var!
var! Ancak mezarda biter. İşinizi sevin
veya sevdiğiniz bir işi yapın. Bu durumda
çalışma ve öğrenme azminiz mezara kadar
devam eder. Eğer bunun tersi bir durumla yaşamaya hayatta kalmaya çalışırsanız
işte o zaman zaten ölmüşsünüz… Boşuna
mücadele etmeyin. Bin kere düşün, bir
kere karar ver ama o karar doğru karar
olsun. Ben şu deyime katılmıyorum. “En
kötü karar, kararsızlıktan daha iyidir.”
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Farklı tarzı ve
sempatik
tavırlarıyla
gönüllerde
taht kuran

SANAT DÜNYASINDA GERÇEK
DOSTLUKLARIN OLMADIĞI
SÖYLENİR HEP. BU GERÇEKTEN
DOĞRU MU?
Dost olmak ve dost bulmak için öncelikle egolarından ve kıskançlıklarından
sıyrılman lazım. Sadece bizim camiada
değil, insanoğlunun bulunduğu her alanda
karşılıklı bu duygulardan arınmış birilerini
bulmak gerçekten zor. Bunu kadın veya
erkek diye ayırmayalım lütfen çünkü saydıklarım her iki cinste de fazlasıyla var.
Rekabet ortamında dostluk çok zor, belki
de olamaz diye düşünüyorum. Ben herkesle dost olurum, çünkü komplekslerim
yok! Ama bugüne kadar hiç kimsenin
ayağını kaydırmak gibi bir niyetim olmadı. Çünkü benim kimseyle bir rekabet
içine girmek gibi bir niyetim olmadı ve
olmayacak da.

SANAT CAMİASINDA KISKANÇLIK
VAR MI?
Herkes hit olan bir parçayı mutlaka okumak ister. Bu klasik şarkıcı kıskançlığıdır.
Hatta güzelliğini bile kıskanabilirsin. Bu
yüzden dünyada kıymet verdiğim tek şey;
samimiyet!

KARİYERİNİZİN NERESİNDE
GÖRÜYORSUNUZ KENDİNİZİ?
İş hayatında olduğunuz sürece kariyer
bitmez. Bakın ben hala kariyerim için
çalışıyor mücadele ediyorum. Etmek zorundasınız başka şansınız yok. Eleştirilere
açığım; seven kadar, sevmeyen de olacaktır. Ben yaptığım işin arkasındayım.
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Ben de her normal insan gibi
mutlu bir yuva hayali
kuruyorum tabi. Ancak sadece
benim istemem yetmiyor.
Allah nasip kısmet edecek ki,
olsun…
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FORMUNUZU NASIL
KORUYORSUNUZ?
Haftada iki gün yüzüyor ve istediğimi de
yiyorum. Arada bir cilt bakımı yaptırırım.
Ayda en az 2-3 kere hamama giderim.
Bu benim çocukluğumda aldığım bir
kültürdür. Arabamın bagajında terliğim,
havlum olan bir çantam vardır ve bir anda
hamama gitmeye karar verebilirim. Her
sabah yüzümde bir kalıp buz gezdiririm.
Bu cildi canlandırıyor.

YENİ BİR YIL DEMEK BİRÇOK
İNSAN İÇİN YENİ UMUTLAR
DEMEK. SİZİN YENİ YILDAN
BEKLENTİLERİNİZ NELER?
Allah herkesin gönlüne göre versin. Ben
Allah’tan başka kimseden bir şey istemiyor ve beklemiyorum. Benim ve
sevdiklerim için hayırlısı ne ise Allah onu
nasip etsin. Hayırsız olmuş, benim olmuş, ben o malı mülkü neyleyim... Birde
şunu asla unutmamak lazım. Ben sosyal

sorumluluk adına bugüne kadar birçok
projede gönüllü olarak yer aldım. Bundan
sonra da bu tarz projelerde hep olacağım.
Herkesi yeni yılda hoşgörülü olmaya
çağırıyor ve sevgilerimi gönderiyorum.
Bu arada derginizi de okudum ve inceledim
çok dolu ve güzel olmuş. Kendimi kapakta
görmek istiyorum. Bilmem anlatabildim
mi? ( Gülüyor )

EVLENMEK, MUTLU BİR YUVA
KURMAK VE ÇOCUK SAHİBİ
OLMAK HER İNSANIN HAYALİ
OLSA GEREK. UFUKTA, SİZİN İÇİN
BÖYLE BİR YOL GÖRÜNÜYOR MU?
Ben kariyer uğruna çocuk yapma, evlenme durumuna inanmıyorum. Bu çok
eski bir mantık. Niye bir şey uğruna başka
bir şeyden vazgeçeyim ki? Sanatçılar kendi
kendilerine özellikle erkek popçular böyle
bir şeyi kendilerine empoze etmişler. Zaten benim hayran kitlem erkeklerden çok
kadındır. Gerçi son günlerde dikkat
ederseniz sanat camiasında evlenen,
yuva kuran oldukça fazla arkadaşlar var.
Bende her normal insan gibi mutlu bir
yuva hayali kuruyorum tabii ki. Ancak
sadece benim istemem yetmiyor. Allah
nasip kısmet edecek ki, olsun…

BEKİR HAZAR
O, BİRÇOK UNVAN TAŞIYAN BİR İSİM
O, RATİNG REKORLARI KIRAN PROGRAMLARIN
ŞİFRESİNİ ÇÖZEN BİR İSİM

Bu röportaj 2. sayımızda yer almıştır

O, GAZETECİ- YAZAR BEKİR

HAZAR
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Yazılı ve görsel basının en önemli
isimlerinden biri olan Bekir Hazar
kimdir? Gündelik yaşamında neler
yapar, neler yapmaktan hoşlanır?
Bir dönem çok hareketliydim, mesleğimin gereği. 8 ay öncesine kadar ATV’de
içyapımlar müdürlüğü görevini yerine
getiriyordum. Bu bağlamda Kim Milyoner
Olmak İster, Nihat Hatipoğlu, Dizi TV, Elin
Oğlu gibi yarışma programlarıyla ilgileniyordum ve çok yoğun bir dönemdi.
Tabiri caizse bir koltukta 10 karpuz genç
yaşta taşınabilir fakat şimdilerde ben biraz
daha sakinlik istiyorum. Bu sebeple kendi
rızamla ATV’deki görevimi sonlandırdım.
Şimdi biraz inzivaya çekilmiş durumdayım, köşe yazarlığı ve A HABER’de haftalık
program gerçekleştirmekteyim. Yazarlık
dünyanın en güzel işi, çok keyif alarak yapıyorum. Bu süreç içerisinde dinleniyorum
ve seyahat ediyorum. Geçmişte gürültülü hareketli yerler çok cazip gelirdi ama
şimdi tamamen sessiz sakin, doğayla iç
içe, yeşilin ve mavinin olduğu yerde vakit
geçirmekten hoşlanıyorum.

Medya dünyasına ne zaman ve nasıl
girdiniz?
1982 Mayıs ayında medya dünyasıyla
tanıştım. Öğrenci olduğum bir dönemde
Türkiye Gazetesi’nde abone dağıtıcılığıyla başladım. Gazi Osman Paşa Türkiye
Gazetesi için pilot bölgeydi. Öğlene kadar
gazete dağıtıp öğleden sonra amatör
spor kulüpleri ve yerel haberlerle ilgileniyordum. Daha sonra kısa bir dönem
çocuk dergisinde çalıştım ve spor servisine
geçtim. Dönüp geçmişe baktığım zaman
iktisat mezunu olmama rağmen medyada
bir tek ekonomi alanında çalışmadığımı ve
televizyonda herhangi bir dizide oynamadığımı görüyorum. Bunun dışında medyayla ilgili birçok alanda çalıştım.

Günlük yazmak, yazar olmak ve
yazılmayanı yazmayı hedeflemek;
dar bir alanda çalışmaktır. Bunu
başarmak için; çok yoğun okumak
ve gündemi takip etmek gerekir.
Dünya haberlerini okumak, sürekli
bilgi toplamak ve okuduğunuz
tüm haberlerde ayrıntılara dikkat
etmek tüm vaktinizi alıyor. Bunu
yapmak zorundasınız çünkü asıl
haber, haberin içindeki haberdir.
Satır arasındaki cümleleri görmezsen haberin neden yazıldığını
anlayamazsın. Tüm bu süreç
içerisinde farkı bir yazı çıkarmaya
çalışırken kalabalıklarla temasım
yok ve bu olaylara vakit harcamak benim için imkansız.

Kaleminiz ve diliniz çok
keskin, tehditler alıyor
musunuz?
Tehdit çok, özellikle sosyal
medyadan. Konuşulmayanları yazmak ve göstermeye
çalışmak asıl gayem. Bu
ülkenin ekmeğini yedik,
bu ülkede anne-babalarımız, çocuklarımız
ekmek yedi. Doğru
bildiğimizi ülkeye
aktarmak vazifemizdir.
“Ölüm geldi cihane,
gerisi bahane”, vakit
geldiyse o vakitten
bir milim ileri veya
geri gidemezsin. O
yüzden biz ölümden değil, ölüm
sonra ne olacağı-

Tehditler neticesinde, hiç geri
adım attığınız oldu mu?
Hayır. Hiçbir şekilde hiçbir tehdit
karşısında bir tedirginlik hissetmedim. Ve doğru bildiğimi yapmaya
devam ettim.

Son yıllarda Türkiye üzerine
büyük oyunlar oynanıyor.
Sizce bu oyunun oyuncuları
kimler ve bu oynan oyunun
senaryosunun konusu ne?
Sultan Abdulhamit Han demiş ki;
“bizim en büyük sıkıntımız Batı’nın
sırtlanlarının geçiş yolunda olma-

mızdır.” Yani biz öyle bir stratejik
konumdayız ki; enerjiye korkunç
bağımlı olan Batı’yla; neredeyse
her tarafından enerji fışkıran Orta
Doğu’nun ortasındayız. Buna
bilerek bakarsan, oynanan oyunları
ve kimlerin oynadığını çok rahat
görürsün. Terörü bugün Avrupa
kullanır, mülteci akını olduğunda ihtiyaç duyduğu için Avrupa
senin yanına geçer. Ama bu sefer
Avrupa’ya yakın olduğun için
Amerika’yla Rusya terörü önüne
sürer. Çünkü herkesin bu bölgede
Türkiye’yi yanına almaya, Ankara’ya
ihtiyacı var. Günümüzde Amerika
ile Avrupa arasında savaş var. Paris
patlamasında DAEŞ diye bakarsan,
yanılırsın. Bugün açıkça ortada
çıktı ki PYG’yi Amerika- Esed- Rusya destekliyor. Terör örgütlerini
bölgesel olarak aralarında paylaşmışlar. Fotoğrafın bütününe çok iyi
bakarsan tüm ayrıntıları, nedenleri
ve nasılları anlarsın.

Türkiye’yi nasıl görüyorsunuz?
Türkiye sırtlanların ve çakalların
gözünün olduğu ve üzerinde
korkunç çıkar savaşlarının olduğu
bir ülke. Amerikan pasaportuyla,
İngiliz pasaportuyla Orta Doğu ve
Afrika ülkelerinde gezemezsiniz. Çünkü o kadar çok
sömürgecilik uyguladılar
ki büyük bir nefret var.
Bu coğrafyaya bir tek
Türk pasaportuyla ulaşıyorsunuz. Afrika’nın en
ücra köşesine gittiğinizde “nerede kaldınız?” diyerek ağlayan
insanlar var. Hal böyle
olunca Orta Doğu
ve Afrika ülkelerinin halklarındaki
Osmanlı mirasının
sevgisi hala devam ediyor. Bunu
Batı’nın tamamı
görüyor ve Ankara’yı yanına almak
zorunda olduğunu
biliyorlar. Biz bu
sırtlanların Afrika
ve Orta Doğu’daki
kavgalarının geçiş yolu
üzerinde olduğumuz için
sıkıntı yaşıyoruz.
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Gazetecinin “bilmiyorum” deme şansı yoktur. Gazeteci
bilendir, eğer kendine bilmeyi hedef alırsan başarırsın.
Konuyla ilgili Hıncal Uluç’tan birebir dinlediğim bir anıyı
paylaşmak istiyorum; Tercuman Gazetesi kurulacağı
zamanlar Kemal Ilıcak, Hıncal ağabeyi: “Gazete kuruyoruz, seni spor muhabiri yapmak istiyorum. Hemen
Ankara’da Jokey Kulübü’ne git ve röportaj yap” diyor.
Hiç bir bilgi, tecrübe sahibi olmadan Hıncal ağabey
konuyla ilgili çalışmalarına başlıyor. Kütüphaneden bilgi

Türk basını son dönemlerde
çok fazla polemik yaşıyor.
Tartışılan bir dönemde
gazeteci olmak nasıl bir
duygu?

mızdan korkarız.
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Yıllardır medya sektöründe çok önemli
görevlerde bulundunuz ve sayısız başaralı işlerin
altına imzanızı attınız. Bu kadar başarılı olmanın
sırrını bizimle paylaşır mısınız?

toplayarak soru hazırlayıp röportajı
gerçekleştiriyor. Jokey Kulübü,
Tercuman Gazetesi’nin sahibine ilk
defa bu kadar kaliteli bir röportaj
gerçekleştirdik diyerek teşekkür
ediyor. Yani; Kitap okursan, bilgi
toplarsan, araştırırsan, kendine
güvenirsen, ben bilirim, ben bu işi
yaparım dersen yetenek mutlaka
peşinden gelecektir. Aslında işin
sırrı “bilmiyorum” dememektir.
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Almanya’da
eğitilerek
Artvin’de eylem
yapanları iyi
düşünmek lazım.
Bugün bütün
istihbarat
örgütleri sosyal
medyayı çok
yoğun kullanarak
ülkelerle
operasyon
yaptıklarını
anlatıyorlar,
gösteriyorlar.

Avantaja geçirerek; gönül bağlarıyla
bizi bekleyen halklara yardım edersek iyi bir hamle yapmış oluruz. İslam coğrafyası çok büyük bir zulüm
içerisinde, bu zulmü durduracak
bir lider arayışı var; Türkiye Osmanlı’nın torunu olarak bu anlamda lider
olarak görülüyor. Bu avantajları kullanabilirsek Türkiye inanılmaz boyutlara gelebilir. Biz bunu ne kadar
sağlamaya çalışırsak, o kadar çok
piyonları ve terörü önümüze süreceklerdir. Keza, Mısır-Türkiye ilişkileri
iyi yönde geliştirilmişti. Türkiye Afrika’ya bütün ihracatını Mısır limanları
üzerinden yapıyordu, Mısır’da darbe
yapıldı ve bize bir tek İsrail’in Hayfa
limanı bırakıldı. Bizi oraya mahkum
etmek için darbe yapıldı. Ama biz
Somali’ye giderek liman yaptık ve
ihracatımıza oradan devam ediyoruz. Bu durumu, “Somali’de ne işin
var” diyerek eleştiren, dünyadan bir
haber insanların olması içler acısı. Kendi sınırlarımız içerisinde kalmamızı isteyen, başkasına muhtaç
olmamızı isteyen ve gelişmemizi
istemeyen bir dünya var. Sırtlanlar
bölgeleri yemek istiyorlar, biz gönül
bağlarıyla kazandırmak ve kazanmak istiyoruz.

Kendi içimizde bizi baltalayanlar
var mı?
Rahmetli Kamuran İnan’ın, devleti
çok iyi bilen bir insan olarak söylediği bir söz var; “maalesef bu ülkede
yetiştirilmiş 200 bin hain var.” Onun
dönemi ve hesabına göre 200 bin
varsa günümüzü siz hesap edin.
Düşmanlar hep içeriden gelir, artık
kimse direkt asker göndermiyor.
Terörü kullanıyorlar, insanları kışkırtıyorlar. Artvin’de HES kurulmak
isteniyor ve bir anda ortalık ayağa
kalkıyor. Doğamızı koruyalım, amaç
buysa tamam. Ama sosyal medyaya bir bakıyorsun Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinden giden birçok insan
Almanya’da nasıl eylem yapması gerektiği hakkında aldığı eğitimi
anlatıyor. Almanya’da eğitilerek Artvin’de eylem yapanları iyi düşünmek
lazım. Almanya Türkiye’deki yeşillik
ve maden ocağı için eylem yapacak
adamı neden yetiştiriyor. Olayları
çok çok çok dikkatli tartmak ve gözlemlemek lazım.

Ergün Diler ile Türkiye’nin
gündemini değerlendirdiğiniz
bir program yapıyorsunuz.
Programa gelen tepkiler nasıl?

Program tahminimizin üzerinde
bir çıkış yakaladı ve çok büyük ilgi
var. Bizim en büyük servetimiz her
program sonrası gelen dualardır.
Bizleri ayakta tutan o dualardır.

Sosyal medyanın olup
bitenlerle ilgili rolü çok büyük.
Bu ortamda herkes her şeyin
uzmanı. Siz bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Sosyal medya; sağdan bakarsan çok
olumlu ama soldan bakarsan çok
farklıdır. Programda bir CIA ajanını
ağırladık. Ukrayna’da yaşıyor, İsveç
vatandaşı ve Amerika’ya çalışıyor.
Bize Ukrayna’daki karışıklığı nasıl organize ettiğini anlattı. Sosyal medya
üzerinden insanları nasıl örgütlediğini, eğitimler verdiklerini, sahte
adresler uydurduklarını, olmayanları
olmuş gibi göstererek insanları sokağa döktüklerini anlattı. Bu açıdan
bakıldığında sosyal medya çok büyük tehlike. Bugün bütün istihbarat
örgütleri sosyal medyayı çok yoğun
kullanarak ülkelerle operasyon yaptıklarını anlatıyorlar, gösteriyorlar.
Türkiye’de de bunu gördük, gezi
olaylarında. Maalesef oyuna getirmek isteyenlerin çok kolay kullanacağı bir arenadır sosyal medya.

İlçemize Kalıcı Bir Eser...

Fatma Talip Kahraman

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
www.cekmekoy.bel.tr

ŞÖHRET OL
YETER
Akın SEL
Spor Yazarı

Yaptığın iş
senin aynan
olmalı… Senin
alın terin ve
yüz akın
olmalı…

Doğuyorsun, emekliyorsun sonra yürümeye
başlıyorsun… Doğar doğmaz koşan, bırakın
koşmayı yürüyen bir çocuğa daha şahit olmadım… Kolay ve bol para kazanma yolu
olarak futbol, öylesine hafızalara yerleşmiş
ki, artık yürümeye başlamanız yeterli.
Sonra baban elinden tutup seni büyük bir
takımın alt yapısına götürüyor…
Yıllar geçiyor 18 yaşındasın ama alt yapıdasın yani şöhret değilsin, yıldız değilsin…
Sonra diyorlar ki, şu çocuğu A takıma
alalım…
Bismillah ilk 16’dasın ve şöhret olma
kulübesindesin…
Hakkını yemeyelim, iyi de top oynuyorsun…
Ama daha ortada trilyonlar falan yok…
Sonra dikiş tutuyor gazeteciler peşinde.
Artık şöhretsin.
Lüks arabalar, evler, trilyonlar, kadınlar,
şan, şöhret derken bir bakıyorsun ayakların
yere basmıyor ve havalardasın…
Buraya kadar her şey bildiğimiz gibi…
Zira Türk futbolunun malum geldiği son
nokta ortada...
Bizdeki alt yapı; sorunu futbolda değil,
maalesef her şeyin temelini oluşturan
aileden başlıyor… Kısa yoldan para kazanma ve zengin olma hırsıyla her şeyi ama
her şeyi yüzümüze gözümüze bulaştırmaya
başladık. Sabah uyandığımızda karşımıza
ilk gelen evladımızı havada uçuşan dolar
banknotları şeklinde görmeye başladık.
“Yaparsın sen, sen kimin oğlusun, aslansın
sen” diye diye ülkeye faydalı bir evlat
yetiştirme yerine kırıp döken, yarardan çok
zarar veren bireyler yetiştirmeye başladık.
Görsel bir sanat haline gelen futbolumuzu
gelin katletmeyelim…
Onunla yatıp onunla kalkan futbol aşıklarını
artık üzmeyelim…
Gelin bu ülkenin geleceği olan evlatlarımızı
karanlığa gömmeyelim…

“ROMANTİK” ŞARKILARIN PRENSİ

RAFET EL
ROMAN

Nisan 2017

u futbol aleminde dönen
paralara şaşırıyorum…
Neymiş… Şöhretmiş.
Ya tamam anladık şöhretsin… Dünya’da da böyle.
Ama kardeşim seni bu kadar
para kazandıracak şöhrete,
üne kavuşturan kim? Yıllarca dirsek
çürütüp doktor, mühendis, avukat ve saymakla bitiremeyeceğim birçok önemli
mesleğe sahip olan vatandaştan, kat kat fazla para kazanmana sebep olan neden ne?
Cumhurbaşkanından, Başbakanından, Milletvekilinden daha çok kazanmana sebep
olan ne?
Tabii ki şöhret… Tabii ki Özellikle son
yıllarda spor olmaktan çıkıp görsel sanat
haline gelen futbol…
Tabii ki herkes yaptığı işi bedava yapmıyor
mutlaka bir karşılığı var ve olmalı…
Ama yaptığın iş senin aynan olmalı… Senin
alın terin ve yüz akın olmalı…
Helal olmalı, kafanı yastığa koyduğunda sabahı huzur içinde karşılamalısın…
Üç kuruş paraya gece gündüz ekmek mücadelesi veren emektarları düşünüp huzursuz olmalısın… Aksi takdirde ne kazandığın
paranın bir kıymeti ne de oynadığın futbolun bir anlamı olmayacaktır…
Yaptığı işi layıkıyla, hakkıyla yerine getiren tüm futbolcu kardeşlerimi tenzih
ediyorum… Ama yine de üstüne basarak
tekrarlıyorum… Şu futbol dünyasında dönen paralara yıllardır bu camianın içinde
olan biri olarak şaşırıyor ve anlam veremiyorum.
Düşünüyorum ve bir türlü işin içinden
çıkamıyorum…
Bir insan şöhret doğar mı?
Sonra ses tellerim yırtılırcasına bağırmak
istiyorum…
Asla… Asla… Asla…
Yahu yüce yaratıcı bir düzen kurmuş.

Röportaj
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Şarkılarıyla kalbimizin ritmini
artıran, içimizde birikmiş fakat bir
türlü haykıramadığımız duygularımızın sesi olan Rafet El Roman
ile hayatı ve gelecekteki projeleriyle
ilgili keyifli bir röportaj yaptık.

Rafet El Roman, gençlerin en
çok dinlediği ve takip ettiği
şarkıcılar arasında ilk sırada
yer alıyor. Bu başarının sırrını bizimle paylaşır mısınız?

Başarımın sırrı; farklı kültürleri ve o
kültürden gelen insanları tanıyor olmam. Ufak yaşlarda yaşadığım Almanya deneyimi, oradaki insanlarla
kaynaşmam ve çeşitli ülkelerden gelen insanlarla müzik yapmam büyük
bir birikim oldu benim için. Müzik
tarzımı ve bilgi birikimimi Almanya’da yaşadığım ortama borçluyum,
daha sonraki başarılarımı ise istikrarlı
çalışmalarıma... 20 yıl boyunca yaklaşık 12 albüm çıkardım. Her albümde sevenlerimi memnun etmek, bir
iki hit yakalamak çok önemliydi. İlk
anlamda tamamıyla kendi düşünce ve
duygularımdan yola çıkıyorum. İşimde en zor kısım sözü, besteyi, yorumu
duygulu bir biçimde bir eserde bütünleştirebilmek. Sanatçıyı gündemde tutan ve var eden şarkılarıdır. Bu durum
yavaşladığında veya tükendiğinde siz
de eskiyorsunuz. 90’lı yılların başında
benimle aynı başarıyı yakalamış birçok
arkadaşım şu an unutulmuş durumda.
Başarının sırrı; iyi eser bulmak, üretmek ve her zaman yaptığınız işle gündemde kalabilmektir.

Müzik yaşamına çok küçük
yaşlarda başladınız bunun
avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bu durum
hayatınızı nasıl etkiledi?

Müzik, hayaliyle yaşadığım ve yapmak istediğim bir şeydi ve kesinlikle
hayatımı olumlu yönde etkiledi. 16-18
yaşlarında kararımı vermiştim, müzikle
hayatımı geçindirecektim. Şöhret
basamaklarını
tırmanırken yaşadığım
hayal
kırıklıkları
mutlaka
olmuştur.
80’li yılların sonunda uçak bileti parası
biriktirerek
Türkiye’ye
geldiğimde
kimse
şarkılarımı
dinlemiyordu ve eli
boş
dönüyordum.
Ama iki ay sonra Alman Radyo Kurumu
tarafından,“Yılın En
İyi Yeteneği” adıyla
düzenlenen yarışmada birinci seçilmem
tekrar umutlanmama

zamanım ve fırsatım olmuyor. Bir de
inandığım “evet bu eser patlar” dediğim
şarkılarımı doğal olarak kendime saklıyorum. Diğer sanatçı arkadaşlara zaman ayırıp şarkı yazmak gibi bir fırsatım
olmadı, bu gidişle de olmayacak gibi
görünüyor.

siz mutluluklardan hep kaçındım. Ben
zaten çok gülen biri değilim. Ekranlardan dikkat ederseniz yüzüm hep
asıktır. Başarımı birazda yaşadığım
hüzünlere ve yazdığım aşk şarkılarına
bağlıyorum.

sebep oldu. Bu şekilde inişli çıkışlı bir
serüvenim oldu. Şöhreti yakaladıktan
sonra zirvede kalabilmek çok daha zordu. Başarının devamlılığını getirmek
uzun ve iyi bir çalışma gerektiriyor. Bir
albüm 2-3 yıllık çalışmanın sonucunda
ortaya çıkıyor. Sevdiklerime yeni albüm hazırlamak ve iyi bir çalışma ortaya
koyabilmek için 2-3 yıl çok uzun bir süre
değil. Ama o uzayan zamanın sonrasında doğru hamleler yapmak, doğru şarkı
ve klip oluşturabilmek çok önemli. 48
yaşına giriyorum, bu zamana kadar
her şeyi yaşadım diyebilirim. Başarı,
şöhret, aşk, aile, çocuk… Tüm bunların
yanında yaşadığım yalnızlıklar, yolculuklar zordu ama üretim ve başarı için
beni daha çok kamçıladı.

Uzun zamandır müzik
piyasasının içindesiniz en
çok özlediğiniz dönemi ve
nedenlerini bizimle
paylaşır mısınız?

Ardımda özlemle bıraktığım veya
büyük pişmanlık yaşadığım bir durum
yok. Aslında bugüne kadar yaptığım
hiçbir şey beni çok ilgilendirmiyor.
Yarınlarımı düşünüyorum, yarın ne
yapmam gerektiğine bakıyorum. Şimdiye kadar sağlık ve iş yönünden güzel günler yaşadım. Özel hayatımda sarsıldığım
zamanlar oldu. Ünlü olmanın beraberinde getirdiği bazı sıkıntılar var, işin
kamuoyuna abartılı şekilde yansıması,
içime kapanmam ve ciddi kararlar almak zorunda kalmam tüm bunlar zor
ve yorucuydu. Bu üzüntülerim dışında
geçmişime dönüp baktığımda güzel bir
hayat yaşadığımı düşünüyorum.
Neden Aşk şarkıları?
İlk şarkım, aşkımdı. Bir Alman kızına
aşık olmuştum ve onu etkilemek için
bir şarkı yazmıştım. Aşk dünyanın en
büyük konusu ve hayatın kendisidir.
İnsanların ortak noktası olduğu için
aşk şarkılarına tutundum. İnsanların
duygularına aşkla dokunabiliyorsunuz,
aşkı içinde barındırmayan her kitap,
film ve eser yarımdır. Aşksız bir şarkı
düşünemediğim için tüm eserlerim aşk
dolu…
Ayrıca duyguları yoğun yaşamayı seven
biriyim. Beni zaten mutluluk tatmin etmiyor. Toplumsal meseleler, aşk acısı
ailenizle yaşadığınız bir kavganın geri
dönüşümü olabilir. Bu nedenle gerekBu röportaj 8. sayımızda yer almıştır

Elinizde sihirli bir değnek var sanki kime dokundursanız maaşallah şöhret oluyor. Genelde sizin
piyasanızda ayak oyunları bu kadar çokken siz aksini yaparak yeteneklere el uzatıyorsunuz neden?
Şöhret basamaklarını tırmanırken, doğru insanla çalışma arzusu ve arayışı içindeydim. Çok dua ettim, bir gün karşıma biri çıksın, beni dinlesin ve keşfetsin istedim. Bu imkanı bulamayarak
kapıları zorlamak zorunda kaldım. Bu
durumu yaşamamdan dolayı, yetenekli
gençleri görünce hemen elimi uzatmak
istiyorum. Yetenekli, üretken ve yıldızı
parlak olan birini gördüğümde yardım
etmek istiyorum. Herkese prodüksiyon yapma veya albüm çıkarma gibi
bir imkanım yok ama en azından vakit
ayırıyorum ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok sayıda yetenekli
gencimiz var, müzik benim hayatım
adlı sitemiz bu yeteneklere ayrılmış durumda. Sitede 10.000 yeni yeteneğimiz
var, bunların içinde 10 eser ve yeteneği
seçerek yeni bir albüm oluşturdum.
Gönül ister ki bütün yeteneklerle ayrı
ayrı ilgilenebilelim…
Bu kadar üretken biri olarak
neden diğer sanatçılara fazla
şarkılarınızı vermiyorsunuz?
Ben hayatı çok yoğun yaşayan biri olarak sürekli üretim yapma adına fazla

Sanatçı kimliğinin dışında Rafet
El Roman’ı anlatan üç cümle nedir?
Bu soruyu şöhret olmak isteyen arkadaşlara bir mesaj vererek cevaplayabilirim. Mesleğinizde ve sanatınızda
ne kadar büyürseniz büyüyün, alçak
gönüllülüğünüzü hiçbir zaman kaybetmeyin. Çünkü ancak o zaman kazanabilirsiniz.
Bir daha dünya ya gelseydim bunu
kesinlikle yapmazdım dediğiniz bir
şey var mı?
Kesinlikle yapmazdım dediğim bir şey
yok. Ne yaptıysam severek ve isteyerek
yaptım. Acısını da, zararını da kendim çektim ve en önemlisi kimseyi suçlamadım.
“Hayat senindi, karar senindi” diyerek
her şeyden kendimi sorumlu tuttum. Bu
sebeple keşkelerim hiç olmadı.
Çekmeköy’ü ve Çekmeköy’lü
hayranlarınızı nasıl buldunuz?
Çekmeköy doğasıyla ve çevresindeki
güzelliklerle yaşanılası bir yer. Seyirci
her zaman sıcak ve coşkulu. Çekmeköy
seyircisi de coşkulu ve samimiydi. Sahne tansiyonu çok yüksek olan bir ortam
ki seyircilerle tam olarak bunu yaşadık.
Çekmeköy’de konser benim için çok
keyif verici ve heyecanlıydı. Daha nice
konserlerde buluşuruz inşallah. Tüm
okuyucuların Ramazan Bayramını
kutlarım, sevgi ve saygılarımla…

Röportaj: Soner KARTAL
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Müzikle hayatımı geçindirmek çocukluk hayalimdi. Daha çocukken ileride
ne yapmak istediğimi keşfetmiştim.
Hayatta, inanarak, samimiyetle ve
sevgiyle yapılan her şeyin, insana
başarı olarak geri döneceğini biliyordum.Televizyonlarda ve festivallerde
sahnedeki sanatçıları seyrediyordum.
Ben de bir gün sahnede olacağım
diye kendime telkin veriyordum. Bu
düşünce ister istemez beni müzik dünyasına hızlı bir şekilde çekmeye başladı.
Nerde müzik cemiyeti veya grubu varsa hemen o ortamın içine giriyordum.
16 yaşında artık kendi sözlerimi ve
bestelerimi oluşturmaya başladığımda
kendime, “Artık bu işi sen de yapabilirsin” dedim. İlk stüdyoya girdiğimde herkesin beğenisini toplamayı
başardım. Müzik konusunda tecrübesi
olmama rağmen çalıştığım insanlarla fikir alışverişinde bulunabiliyordum. Tüm bunların dışında şansın da
yanınızda olması gerekiyor. Herkes her
zaman doğru insanları ve doğru şirketleri
bulamayabilir. Başarı için 10 yıl doğru insanları aramakla geçirdim. Ardından gelen eserler, üretkenlik ve doğru insanlarla çalışmak bu başarıyı yakalamamı
sağladı.
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Böyle bir çıkışı hayal etmiş
miydiniz?

Röportaj

Kaybettiği değeri açılan spor kanalları sayesinde yeniden kazanan Cüneyt
Şen, televizyonculuğun en popüler dallarından biri olan spor ve spor
yayınlarında izleyiciyi ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Artan imkânlarla
birlikte çoğalan spor programlarını izlemek, birbirinden ünlü spor spikerler ve
yorumcular eşliğinde daha bir keyifli oluyor. İşte o spor spikerlerden biri olan
Cüneyt Şen ile birlikteyiz. Meslek hayatına radyoculukla başlayan ve ilk günkü
gibi duruşundan ve ilkelerinden ödün vermeden A Spor ekranlarında fırtınalar
estiren ünlü spiker ile dobra dobra röportajımız başlıyor.

Röportaj

Cüneyt Bey öncelikle sizi
kısaca tanıyalım isterseniz?
Ben Gönen’de doğdum…
Hemşehrim Ömer Seyfettin
gibi hep böyle başlarım kendimi
anlatmaya. 30 Kasım 1972’de
başlayan hikâyemin en önemli
merhalesi ise 1992 yılında Radyo
Net ve hemen ardından TGRT
FM’de çalışmaya başlamam, yani
medyaya adım atmamdır şüphesiz.
Senin, yani okuyucularımız için
söyleyeyim; Soner Kartal’ın askere
gitmesi ve yerine spor spikeri
olarak beni tavsiye etmesiyle
başlayan televizyon maceram
hala sürmektedir. TGRT TV, TGRT
Haber TV, Kanal A, Engelsiz
TV, Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde
Öğretim Görevlisi olarak çalıştıktan
sonra şimdi A Spor-ATV-A Haber
ile devam eden 24 yıllık medya
serüveni… Oğullarım Eren’le Emir,
20 yıldır kahrımı çeken eşim Suna
ve onurlu bir meslek hayatım en
büyük kazancım şu hayatta.

Spor spikerliği ve
televizyonculuk düşüncesi
nasıl oluştu?
Televizyoncu olunmaz doğulur
galiba… Benim için de öyle oldu.
DNA’ma kodlanmış gibi başka
hiçbir meslek düşünmedim ki.
Spor zaten en büyük tutkumdu
ikisi bir araya gelince kendimi genç
yaşta hayalimi gerçekleştirirken
buldum.

İşte bu konu çok önemli.
Maç anlatmak hem zor
hem de çok keyifli. Çok iyi
hazırlanmanız, muhtemel
kadrolar üzerinden sahadaki
futbolcuların önemli özelliklerini
bilmeniz şart. Kadrodaki her
oyuncuyu tanımasak bile sahaya
dizilişlerinden sırt numaralarından,
bazen topa vuruş stilinden bazen
koşu tarzından bazen saçlarından
tanımak zorundayız…

Radyo ve televizyonda maç
anlatımları farklı oluyor.
Hangisi daha keyifli ve zor?
Radyonun yeri bende farklı, ilk
aşkım… Televizyonda görsel
zenginlik anlatımı biraz daha
kolay hale getirir ama radyo
anlatımında daha fazla
cümle kurmanız sahayı
görmeyenlere her
santimetrekaresini
aktarmanız gerekiyor.
Benim için ikisi de keyifli
ama radyo biraz daha
emek istiyor…

Her gün gündemi
takip etmek,
yayına çıkmak
zor olmuyor
mu?
Hobiniz işiniz
olunca çok da
zor değil… Emek
ve vakit ayırmak

Size göre tüm dünyada
gazetecilik mesleğinin
mihenk taşı olarak kabul
gören tarafsızlık olgusu
gerçekten uygulanıyor mu?
Kime göre ve neye göre tarafsız…
Aslında hepimiz taraf tutarız
önemli olan adalettir. Taraf
olduğumuz konuda adil olmalıyız.
Gözü kapalı taraf olursak sadece
bu meslekte değil hayatımızın
her anında zorluk çekeriz. Hz.
İbrahim’i ateşe attıklarında, bir
karınca su damlası taşıyormuş.
“Bu kadarcık suyla bu ateşi
söndüremezsiniz” dediklerinde;
“Ben de biliyorum ama en azından
safımız belli olsun” demiş. İyinin ve
doğrunun tarafında olmak lazım
her zaman.

Ülkemizde spor
denilince akla ilk
gelen futbol. Bu
durumu görsel
ve yazılı basında
yayınlanan
haberlerde
destekler
durumda.
Neden?
Futbol sadece
ülkemizde değil
dünyada en sevilen
en popüler spor.
Sonucu önceden
kestirmesi en zor,
hataya en müsait ve
kuralları en basit spor
dalı olmasının etkisi de
büyük. Neticede medya
topluma ayna tutuyor.
Kamuoyu futbola ilgi duyunca
biz de ağırlıklı olarak futbolu
konuşuyoruz… Yeni Türkiye’de ise
durum farklı aslında. Sporu çok
seven Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde
ülkemize kazandırılan spor
tesisleriyle, her branşta başarı
gelecek ve bu algı değişecek.

Herkesin kendi alanında
hedefleri veya hayalleri vardır.
Sizin bir hedefiniz var mı?
Hayal edebilirsen hedefine
ulaşırsın. Ben hayallerimin
peşinden koştum hep. Beklentilerin
düşük, hayallerin büyük olacak
hayatta. Tek bir hayalin peşinden
koşarsan bunun adı saplantı olur.
Takdir Allah’ındır şüphes, bazen
şükretmek bazen kabul etmek
gerekir.

Spor basınına, medya
sektörüne geçmeyi düşünen
gençlere tavsiyeniz ne olur?
Çok ama çok zor bir yol var
önünüzde. Özel hayatınız ikinci
plana atabilecekseniz, hayatınızı
işinize göre şekillendirebilecekseniz
hiç düşünmeden başlayın. Tatil,

hafta sonu planları, kendinizin
ve sevdiklerinizin özel günlerini
unutun! Şimdiden bol bol okumaya
günde en az 4 saat spor yayını
izlemeye başlayın. Uyku düzeni ve
bazı günler 14-15 saat çalışmaya da
hazır olun...

Dergimiz Çekmeköy2023’ü
yakından takip ettiğinizi
söylediniz. Görüşlerinizi
bizimle
paylaşır
mısınız?

verilerek özenle hazırlanmış keyifle
takip ettiğim bir yayın. Her ay
yeni sayının çıkmasını beklediğim
dergiler arasında, ilk sayıdan
itibaren yerini aldı. Bu işin ne kadar
zor olduğunu bilmeyenler
benim bu yazdıklarım karşısında,
‘amma abartmış’ hatasına
düşebilirler… Düşenlere tavsiyem
sadece bir ay yapmayı deneyin ve
ondan sonra bana cevap verin.

Tüm
samimiyetimle
söylüyorum… Bir
dergiden ötesi…
İçerik olarak
milyon tirajlı
marka olmuş
dergilerden
farkı yok. Emek
Bu röportaj 21. sayımızda yer almıştır
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Yaklaşık 35 yıl artı birkaç saatlik
çalışma ile… Şaka biryana
çocukluğunuzdan beri ilgi
duyduğunuz bir mesleği
yapıyorsanız yayınlara hazırlanmak
için birkaç saat yeterli oluyor.
Gündemi takip etmek, yayınla
ilgili bilgileri birkaç küçük notla
hatırlamak yeterli. Malum

Herkesin merak ettiği
konuların başında maçları
nasıl anlattığınız geliyor.
Sahadaki her oyuncuyu nasıl
tanıyorsunuz?

şart… Gazeteleri sabah, interneti
her saat taramak zorundayız.
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Sunumunu
gerçekleştireceğiniz
bir yayına nasıl
hazırlanıyorsunuz?

bilgisayar çağındayız Google
yayın öncesi ve yayın sırasında en
büyük yardımcımız aslında. Genel
Müdürümüz Abdulhaluk Çimen
Bey ile A Spor Spor Yayınları
Koordinatörü Serkan Korkmaz ve
yardımcısı Ender Bilgin ile çalışma
arkadaşlarımın desteğiyle oluşan
sinerji de başarıyı tetikliyor.

ZAHIDE
YETIS
Renkli pencerede uzun yıllar yayımlanan
“Doktorum” programının çok sevilen iki
sunucusundan biriydi Zahide Yetiş. Sıcaklığı,
sempatikliği ve içten samimiyetiyle gönüllerde
taht kuran güzel sunucu, evimizin doktoru, ablası,
kardeşi, annesi kısacası her şeyi oldu. Kendine
has yorumları ve sıcaklığı ile izleyicisiyle bütünleşen Zahide Yetiş’le, başarısının sırlarını
konuşmak üzere birlikteyiz...

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
Başka bir deyişle sizi hiç
tanımayan birine kendinizi nasıl
anlatırsınız? 
Kötülük düşünmeyen, kızmayı-kavgayı
bilmeyen, aklını iyiye kullanan, şükür ve
duayı bilen en önemlisi ‘iyi insan’ olmaya
çalışan biriyim. İnsanların ekranlarda
tanıdığı Zahide Yetiş’im. Zaten görünenden farklı olmam da mümkün değil, seyirci
her zaman sizi takip eder, hayatınızı bilir.
Her sabah 3 saat canlı yayındayım ve o
süreçte gerçek olmazsanız seyirci de sizi
istemez. Bu durum öyle bir şey ki izleyiciyle can cana oluyorsunuz. Hele söz konusu
sağlık olunca kimseye anlatılamayan
şeyler size anlatılıyor. Hep söylüyorum,
bu program öğrendiğiniz bir bilgiyle
hayatınızı değiştirebilir. Televizyon izlerken
eğlenebilirsiniz, keyifli vakit geçirebilirsiniz ama bu program hayatınızı değiştirebilecek kadar farklı…

Her sabah 3 saat
canlı yayındayım
ve o süreçte gerçek olmazsanız
seyirci de sizi istemez.


Ünlü
bir isim olma serüveniniz
nasıl başladı?

“Allah’ın emir ve yasaklarına
uyan” demekmiş Zahide’nin
anlamı. İsminizi kim koydu?
Annem ve babamın ortak kararıymış. Aslında beni erkek çocuk olarak bekliyorlarmış
ve ismim Zahid olacakmış. Kız olunca
Zahide koymuşlar ismimi. İnşallah adımla
müsemma bir yaşamım olabilir. Tabi ki
bütün emir ve yasaklara uyuyorum diyemem ama iyi bir insan olma çabam hep var
ve devam ediyor. Bu çaba bile beni mutlu
ediyor. İstanbul’a geldiğim zaman bana
dediler ki; “çok gülümseme, burası İzmir
değil.” Düşündüm; insan insandır şehir
ne fark eder, sonra anladım ki haklılarmış.
Benim yüzüm hep güler, tebessümüm hiç
eksik olmaz. Tebessüm bile sevaptır, bu
kadar kolay sevap kazanmak varken neden
mahrum kalayım?

Tam bir kurtlar sofrası olan medya
dünyasında yıllardır ayaktasınız.
Geçici değil de sektörde sizin gibi
kalıcı olmak için ne yapmak lazım?
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Çok çalıştım, işime saygı duyarak en iyisini
yapmaya gayret ettim. Tavsiyem; işinizi
sevin, saygı duyun ve öz güveniniz yüksek
olsun. Özgüveni yüksek olmak demek,
kalp kırmak veya ukalalık değildir. “Ben
oldum” dediğiniz gün bittiğiniz gündür.
Üniversiteden öğrenciler geliyor bir şeyler
öğrenmek için, zannediyorlar ki bütün
kapılar hemen açılacak. Böyle bir şey
mümkün değil, her yolu tek tek yaşayarak
başarıya ulaşabilirsiniz. Kimi zaman kaset
taşıdım, metin yazdım. Bazı sunucular
kendilerine rakip olarak görüp beni
istemediler. Buna karşı kendi doğrularımdan ödün vermedim ve tüm bunlar aşıldı.
Böyle olunca zaten işinizi de iyi yapıyorsanız önünüzde bir kapı açılıyor.
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 nsüz olarak… (gülüyor) İlkokuldayken
Ü
yok gibiydim; şişman, uzun boylu ve
kimsenin dikkatini çekmeyen biriydim.
Bir gün okulda küçük bir rolle sahneye
çıktım ve orada ilk defa alkışlandım.
Sahnede olma duygusu beni çok etkiledi.
Lise eğitimim sırasında güzel konuşma
yarışmalarında ödüller aldım ve yavaş
yavaş kendime özgüvenim geldi. O yok
gibi yaşayan kızdan başka biri oluşmaya
başladı. İzmir’de, TRT’de daha 18 yaşındayken yıllarca teknoloji programları
sunmaya başladım. 10 sene kadar bu
şekilde çalışarak kendimi geliştirdim ve bir
sürü başarılı programa imza attım. Allah
da bana yardım etti, bir gün ramazanda
izlediğim bir program hakkında yorum
yapıyordum. Sunucu “şöyle dese, böyle
yapsa” halka daha yakın olur düşüncesindeyken iki hafta sonra aynı programı
sunmaya başladım. Reytingler çok iyi gitti
4 sene süren ve bana inanılmaz şeyler
katan bir program oldu. Sonunda kendi
kanatlarımızla uçmaya başladık. :)
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Ama zor bir sektör; bu sektörde yüzünüze gülen herkes doğru
söylüyor anlamına gelmez. Size çok iyi davrananların bir gün
sonrasında sizinle ilgili neler söylediğini duyabilirsiniz ama
insandır nihayetinde daha geniş düşünmek gerekir. Yalnızlığınızla mutluysanız, bedeninizle barışıksanız ve niyetiniz
iyiyse bir yol çıkar karşınıza. İlk kitabımın adı “Dinle Hayat
Sana Fısıldıyor”, hayat hepimize bir şeyler fısıldıyor hatta bazen
kulağımızın dibinde bağırıyor, biz duymuyoruz. Siz istediğiniz
şeyler için hep hazır olun, onların ne zaman geleceğini
bilemezsiniz. Ama onlar geldiğinde fark etmez veya hazır
olmazsanız, çok şey kaybedersiniz. Benim şansım istediklerim
önüme çıktığında hazır olmamdı. 10 yıl TRT’de hazırlanmıştım
ve programla da uyuştuk. Tek başıma sunduğum bir programın içinde seyirci beni sevdi ve en çok duyduğum beni de
çok mutlu eden “Allah razı olsun” cümlesidir, inşallah hep
böyle devam eder.
Size göre Televizyon ‘yalan dünya’ mı ?
Bir kısmı öyle tabi ama o yalan dünyanın içinde mutlaka
gerçeklik var çünkü insan var. Eğer işin içinde insan varsa yalan
da var riya da, problem de var çözüm de, hastalık da var sağlık
da. İyi olanı halk seçer ve baş tacı yapar.
Gece yastığa başınızı koyduğunuzda rahat uyuyor
musunuz?
Huzurlu bir insanım. Zorla hiçbir şey yapmak durumunda
kalmadım, hayat bana zorluklar gösterdi ama kolay yolları da
gösterdi. Ben de yaşadıklarımdan dersler çıkardım. İstanbul’da
ilk paramı kazandığımda İzmir’e göre dört katı fazla maaş
aldım, dedim ki zengin oldum. :) O gün, yanıma bir mısırcı
geldi mısırı aldım ve hemen yemeye başladım. Ve çok iyi
para kazanmaya başladığımı düşündüğüm gün cebimde 5
kuruş para olmadığını fark ettim. Hep böyle enteresan olaylar
başıma gelmiştir ama anlayabilene… Demek ki; bu dünya
ve şan, şöhret, ün, para hepsi geçici. Bunlar geçtiği zaman
bize ne kalıyor ona bakmak lazım. Kendi adıma yalnızlığımla
mutluyum ve huzurlu bir insanım. Küçücük bir şeyle mutlu olabilmeyi çok önceden öğrendim ve bu duygumu kaybetmedim.
Asla böbürlenmedim, “ben oldum” demedim. Dedikodu
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yapmam, yanımdaki insanlara da bu konuda müsaade etmem.
Birlikte vakit geçirdiğim insanlar, iyi insanlar. İş konusunda
disiplinliyim ve herkesi dinler, söylenenleri değerlendiririm.
Kimden ne öğreneceğimi bilmediğim için herkes bende
kıymetlidir. Yani insanlar ne yaşıyorsa, onları görüp yaşayıp
hayatın içinden çekip ekrana yansıtıyorum. Belki de bu yüzden
seyirciyle çok güzel bir buluşmamız var.
Reyting için her şeyi yapar mısınız?
Asla yapmam. Reyting bir günlük mutluluktur, ertesi gün
değişir. Bir günlük mutluluk da hayatımı değiştirmez. Başarı
ise, tabi ki de değiştirir ve etkiler. Ekranda yapılacak küçük
hatalar büyük kayıplara sebep olabilir. Bile bile, göre göre hata
yapmak benim yapıma uygun değil.
Kendinizi güvenilir buluyor musunuz?
 üvenilir buluyorum, pek çok kişinin sırrını yıllardır taşırım.
G
Çok zor söz veririm, her zaman elimden gelirse derim ki eğer
yapamayacağım bir durum varsa söz vermiş olmayayım.
Olabildiğince iyi olanı yapmaya çabalıyorum, hem hayatımda
hem ekranda.


Ekranlarda
çok pozitif, çok sıcakkanlısınız peki normal hayatta da böyle
misiniz?
Yüzümde hep tebessüm vardır. Hüzünlü olduğum zaman da çok sulu gözümdür :)
. Ama hayat böyle, hem gözyaşı, hem kahkaha... Herkesin uğraşı biraz gülümseyebilmek. Bunun için tabi borç olmayacak, ev kirası düşünülmeyecek, nerede yatacağım derdi olmayacak. Büyük dertler varken gülümsemek pek kolay değil. Bunun
için de mücadele vermek lazım; iyi bir eğitim almak, sağlık için düzgün beslenmek,
hayatla barışık olmak ve iyi insanlarla arkadaşlık etmek sizi çok daha mutlu edecektir. Hayatım boyunca bunu yapmaya çalıştım.
Duygusal bir kadın mıdır Zahide Yetiş?
A slında çok duygusalım ve bunu yenmeye çalışıyorum. Çünkü çok duygusal olmak
beni yoruyor ve üzüyor. Kendimi büyütmeye ve geliştirmeye uğraştım. Herkese çok
güvenirdim, artık “insandır yapar” diyebilmeyi öğrendim. Ve yüzde yüz “yapmaz”
dediğim hiç kimse ve hiçbir şey yoktur, hepimiz insanız.
Mesleğinize ve özel hayatınıza ilişkin hayalleriniz ya da
hedefleriniz var mı?
Hedef beklentiye girmektir. Hayat ne verirse onu yaşarım, yaşadığımın en iyisini
yapmaya çalışırım. İlk iş deneyimimde bu kadar güzel işlerde çalışabileceğimi
düşünmemiştim. Zamanla eğer gerçekten çalışırsanız Allah yardım eder ve kapılar
açılır. Prensiplerinizden ödün vermezseniz, doğru insanlarla da arkadaşlık kurarsanız iyi şeyler olacaktır. Mesleğinizle de ilgili tabi, içinde bulunduğum sektörün
çok zorlu tarafları var. Çok güzel tarafları da var; tanımadığınız insanların
“Zahideciğim” diye sarılması, insanların seni sevmesi paha biçilemez duygulardır.
Şuralara geleceğim, şunları başaracağım gibi bir hedefim olmadı ama hep insanların şu anki gibi beni sevmesini istedim.

Hedef beklentiye girmektir.
Hayat ne verirse onu yaşarım,
yaşadığımın en iyisini yapmaya
çalışırım.
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Bugün sizin gibi şöhretli bir sunucu olmaya karar
versem, nasıl bir öğüt verirdiniz bana?
Radyoyla çıktım yoluma. Radyoda egolar en alt seviyededir. Çünkü
siz görünmezsiniz, sadece sesiniz vardır ve içinizden geçen duyguların en net hali ortaya çıkar. İyi ki de radyoyla başlamışım. Zaman
çok şeyi değiştiriyor ve geliştiriyor. Bu işi yapacaklara da tavsiyem;
mümkünse yapacağınız işin eğitimini alın, sabırlı olun ve çok çalışın.
İyi bir yüze, sese ve akla sahip olmanız lazım. Kimse size altın tepside
bir şey sunmayacaktır. İstediğiniz şeylere sahip olmak için mücadele
etmeniz lazım ama kalp kırmadan. Yaptığınız şeyler sizin karşınıza
çıkacaktır. Ve en önemlisi mesleğiniz için hiç yanlış yola sapmadan,
durmadan ve yorulmadan çalışın. Bugün işsiz kalabilir veya hayal
ettiğiniz yerde olmayabilirsiniz. Ama bu demek değildir ki yarın da
kapılar size açılmayacak. Pek çok başarı, kapılar kapandığı halde siz
çaldığınız için açılır, o yüzden lütfen kapıyı çalmaya devam edin.

Röportaj

En çok neye para harcıyorsunuz?
Alışverişi her kadın gibi seviyorum, özellikle ayakkabıları. Elektronik
ürünlerde de aynı şey söz konusu.

Ne zaman kaçıp gitmek istersiniz?
Kaçıp gitmek istemeyeceğim yerlerde olmayı tercih ederim genellikle. Bazen mesleğimde bu durumla karşılaşabiliyorum. Bir bebeğin
ameliyat olması gerek ama sonunda ölüm riski var. İşte bu durumu
bebeğin ailesine söylemek yerine o ortamdan kaçıp gitmek istiyorum. 

Ne zaman kendinizi çirkin hissedersiniz?
A ğladığımda çirkin hissediyorum ama çirkin hissetmek çok mühim
değil. Bir gülümsemeyle güzelleşebiliyor insan hem herkes de güzel
olmak zorunda değil. Ben mesela balık etli biriyim, memnunum
halimden. Hiçbir zamanda aşırı zayıf olmak istemedim. Kimse yüzde
yüz mükemmel değil, her neyse beğenmediğiniz, onu değiştirin
veya o halinizle barışın. 

Ne zaman kendinizi güzel hissedersiniz? 
Sabahları yüzümü yıkayıp eşime “günaydın” dediğim an en güzel
hissettiğim andır. 

Ne zaman ve nasıl ölmek istersiniz?
Hayat yarı da sonlanabilir, ama en azından şimdiye kadar iyi şeyler
yaşadım ve güzel şeyler yaptım, şükür diyebilecek durumdayım. Korkum; muhtaçlık durumudur. Yaşlanınca çoluğa-çocuğa ve eşe-dosta
muhtaç olmak, birilerine el avuç açmak beni korkutur. Bunu yaşamamak için çalışıyorum zaten. Huzur evlerinden hep kaçılır ama ben
çok sık ziyaret ederim. Bununla da ilgili hayalim var; ileride yaşlılar
evi yapmak istiyorum. Babaannemden kalan 24 odalı bir ev var, her
bir odasında yaş almış biriyle orada yaşamak istiyorum. “Allah’ım
hayırlı ölüm nasip et” diye dua ederim hep. Bununla da ilgili hayalim
var; yaşlanmışım, çok şeker bir teyze olmuşum ve sevdiğim insanlar
yanımda. “Her şeyi yaşadım, dünyalık işim kalmadı” dediğimde
huzurla yatağımda ölmek isterim, bunun da mümkünse 115 yaşımda
olmasını isterim :)

Uluslararası

Kısa Film Yarışması
Röportaj: Soner KARTAL
Bu röportaj 25. sayımızda yer almıştır
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Merhamet ve Adalet

yasağı konulduğu’ bildiriliyordu.
Ama, Başbakan Binali Yıldırım bir
silahlı ayaklanma ve kalkışmadan
sözediyor ve bunun asla kabul
edilmeyeceğini bildiriyordu.
Ancaaak.. Halk kitleleri henüz ne
olduğunu anlamakta zorlanıyorlar
ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ne ve nerede olduğunu
sormaya çalışıyorlar, ama, bir
karşılık alamıyorlardı.
*
Derken..
Tayyip Erdoğan cep telefonu
aracılığıyla görüntülü olarak halkı,
‘şehirlerin meydanlarında ve
hava alanlarında toplanmaya ve
bu ayaklanmaya karşı durmaya’
çağırıyordu.
Tayyip Erdoğan’ın hayatta olduğu öğrenen kitleler, onun bu
çağrısı üzerine hemen gecenin
karanlığında, kadın-erkek, çocuk,
her kesim halktan binler, onbinler halinde ve ‘Allah’u Ekber..’
nidâlarıyla sokaklara akmaya
başladılar.
Hele de, Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Yeşilköy (At.) Havalimanı’nda,

halk kitlelerinin arasında sağ-salim
görülmesiyle, birlikte, İstanbul ve
Ankara’nın âsumânında ses duvarını aşarak ve halkın üzerinden
pike dalışları yaparak uçan savaş
uçaklarının korkunç gürültüleri
altında, halk kitlelerinin hançerelerinden yükselen ‘Allah’u Ekber!’
seslerine, biraz sonra, gecenin
saat 00.30’una doğru, minarelerden yükselen ezân ve salâ sesleri de ekleniyor ve materyalist-maddeperest- laik güçlerin
mekanik gürültü ve bomba seslerine, bombardımanlarına, halkın
ruhundan, derûnundan cûş’u
hurûşa gelen dualar, mukabil bir
manevî bombardımanı hatırlatacak
şekilde yükseliyordu.
Denilebilir ki, daha o saatlerde o
ihtilal, o darbe hareketi yenilgiye
uğratılmış gibiydi.
Ancaaak, halk kitleleri henüz tam
olarak nelerin nasıl cereyan ettiğniden habersizdi..
Ve sabahın ilk ışıklarıyla camilere gidenler, camilerin binlerce
mümin tarafından tıklım tıklım
doldurulduğunu, bu kitlelerin duada olduklarını görüyorlardı.

Evet, denilebilir ki, 1923’lerden beri
hep, ezânları susturmak niyetiyle
yapılan eski askerî darbelerin bir
tekrarı, bu kez, ezânlar ve salâlarla
yenilgiye uğratılıyor; darbecilerin
‘teslim ol’ çağrısına, müslüman
halk kitleleri, fiilen, ‘biz ancak
Allah’a teslim olur, onun gücü ve
hükmü karşısında eğiliriz..’ diyorlardı.
*
Bu satırların sahipi de, geceyarısından itibaren, İstanbul’da, Adnan
Menderes (Vatan) Caddesi üzerindeki İst. Emniyet Müdürlüğü
etrafında, Tayyip Erdoğan’ın,
‘Biz kefenimizi giyerek çıktık bu
yola..’ sözleriyle toplanan onbinlerin arasındaydı.. Emniyet
Müdürlüğü’nü teslim almaya
çalışan darbeci askerler, polis ve
halkın çetin mukavemetiyle etkisiz
hale getirilmişti.. Ve, üzerlerinden
alçak uçuşla uçan savaş uçaklarının çıkardığı korkunç sesler
halkımızı korkutmak yerine, daha
bir kararlı hale getiriyordu.
Ve hoparlörlerden, Tayyip Erdoğan’ın Sezaî Karakoç’tan
okuduğu mısralar dudaklarda,
salâlalarla birlikte terennüm ediliyor, tekrarlanıyordu:

‘Ne yapsalar boş.. Göklerden gelen
bir karar vardır..
Kaderin üstünde de bir kader
vardır..
Geceyi onaran bir mimar vardır..’
*
16 Temmuz sabahının ilk ışıklarıyla
ise, o gece yaşananlar hakkında
elyordamının ötesinde, acı haber
ve bilgilere ulaşılıyordu.
15 Temmuz gecesi, darbeciler,
bu zamana kadar yapılan onca
darberelerin hiçbirisinde yapılmayan bir barbarlıkla, Ankara’da
Meclis’i ve Gölbaşı’ndaki Özel
Kuvvetler Merkezi’ni ve de Marmaris’te Tayyip Erdoğan’ın bulunduğunu tahmin ettikleri, bir oteli
bombardıman etmişlerdi.. Özel
Kuvvetler Merkezi’nde 50 polis
hayatını kaybetmişti..
Erdoğan ise, kendisini hemen
yakındaki Yunan adalarına
geçirmek isteyenlerin tekliflerine,
kesinlikle ‘Hayır’ deyip, Dalaman’a
geçmiş ve oradan da, İstanbul Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldığı
ve karartıldığı halde, bir uçakla
İstanbul’a doğru hareket etmiş,
orada halktan onbinler tarafından karşılanmıştı. İstanbul Boğaz
Köprüsü’nün darbeci askerlerin

elinden alınması için direnen halktan insanlar başta olmak üzere,
toplam 260 kadar insan, darbeci
askerlerin açtığı ateşle, Allah’u Ekber diyerek dünya hayatını terketmişlerdi.
Bu arada, darbeci askerlerden, bazıları general ve üst derece rütbeli
subaylar olmak üzere 100 kadar
kişi öldürülmüştü.
*
Halkın parasıyla alınıp, ülkeyi ve
halkı koruması için kendilerine
teslim edilen silahları o halka ve
o ülkeye çevirenlerin kalkıştığı bu
askerî darbe teşebbüsünün en
çarpıcı tarafı ise, halkımızın esir
alınması ve ülkenin işgal edilmesi
gibi bir alçaklığın, hain yerlilerce
gerçekleştirilmesi ihanetiydi. Ama,
o hainler, Tayyip Erdoğan’la halk
arasındaki derin gönül bağının
gücünü ve bir davetiyle milyonların sokaklara döküleceğini hesap
edememişlerdi. ‘Dik dur, eğilme!’
diyen kitleler, gerçekte sadece
Tayyip’lerine değil, kendilerine de
sesleniyorlardı.
Bu darbe teşebbüsüne girişenler
yüzünden, bütünüyle TSK suçlanamaz. Ama, geçmişteki darbeleri
gerçekleştirenler de, bir avuç idiler.
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15 Temmuz Cuma akşamı 22.00
sularında, Ankara’lılar savaş uçaklarının kulakları sağır edici uçuşları
ve bombardıman sesleriyle irkildiklerinde, ne olduğunu anlamakta
zorlanmışlardı.
Üstelik de, bu bombardıman ve
patlama sesleri Meclis tarafından
geliyordu.
Aynı şekilde, Ankara’nın
çevresindeki Gölbaşı gibi bölgelerden de şiddetli bombardıman
ve patlama sesleri gecenin karanlığında uzaktan uzağa dalgalanarak
geliyordu.
Tv. kanallarına veya internetten
haber sitelerine bakanlar İstanbul
Boğazı üzerindeki köprülerde
trafiğin tanklarla durdurulduğu
gibi anormal görüntülerle de
karşılaşıyorlardı.
İnsanlar nelerin olup bittiğini
anlamaya çalışırken, bazı internet
siteleri ve tv. kanallarında yer alan
bir haberde, Genelkurmay’ın resmî
internet sitesine ‘Yurtta Sulh Konseyi’ imzasıyla konulan bir korsan
bildiri bildiri ile, ‘Ordunun ülkede
yönetime elkoyduğu ve sıkıyönetim ilan edildiği ve sokağa çıkma

‘Ezânları susturmak
isteyen darbeler’den,
‘darbeleri ezân sesleriyle
yenilgiye uğratmak’
merhalesine..
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‘Kendi ülkesini
işgal etmeye ve
kendi halkını
esir almaya kalkışan
yerli hain silahlı güçler ’

Nisan 2017

John Hannah, ’ABD, AB, Ortadoğu
ve hattâ Türkiye için artık tehlikeli
olmaya başlayan Erdoğan’la bir
hesaplaşmanın er ya da geç bir gün
ve mutlaka yaşanacağını’ yazmıştı.
Ama en büyük engellerden birisi
olarak, ‘Onun hâlâ da büyük bir halk
desteğine sahip olması’ gösteriliyor; ‘Buna rağmen, ABD, zararlarını
azaltma hazırlıklarına şimdiden
başlamalı’ deniliyordu.
Nitekim daha önce de, USA
‘düşünce kuruluşları’nın nice akademisyenleri, ‘ordu müdahale ederse,
istemeyiz, ama, kaçınılmazdı deriz’
demişlerdi; Mısır örneğini göstererek.. Emperyalist dünyanın, darbeyi
gizli bir sevinçle karşılayan ilk tavrının, darbe kırılınca, ‘halkın seçtiği
hükûmeti destekliyoruz..’ şekline
dönüşmesi ise, gücetaparların bilinen reflekslerinden..
*
Darbeler içinde büyüyen nesillerin
bugün geldikleri nokta, hamd ile
karşılanabilir ancak..
Ortamektepdeyken, 1958’lerde,
bizim yanımızda, ‘9 Subay Hadisesi’ konuşulursa; ‘Sakın kimseye
söylemeyin!’ ihtarı da yapılırdı. (‘9
Subay Hadisesi’, bir darbe hazırlığı
ihbarıyla yakalanan 9 subayın, askerî

mahkemede yargılanıp beraet ettiği
bir konu idi. O ihbarı yapan Binb.
Samed Kuşçu ise, ‘Orduya iftira’
suçuyla mahkûm olmuştu.
Ama, beraet eden o subaylar, 27
Mayıs 1960 Askerî Darbesi’nden
sonra kahramanlar olarak çıkmışlardı, sahneye.. ‘Resmî ideoloji ikonu’na taparcasına bağlı F.
Güventürk isimli general, onların
sembolüydü. Onlara beraet hükmünü veren askerî mahkemenin
başkanı da 27 Mayıs sonrasında,
hattâ Genelkurmay Başkanı bile
olan Gen. Cemal Tural‘dı!)
*
Sonra, 27 Mayıs’ı yaşadık..
‘Atatürkçülük’ adına kurtarılmıştık!
CHP ve kemalist-laik kesimlerin goygoyculuğunda onbinler
halinde tutuklamalar ve uyduruk
Yassıada muhakemelerinde sözde
yargılamalar; Başvekil Adnan
Menderes, Hariciye Vekili Fatin
Ruştü Zorlu ve Maliye Vekili Hasan
Polatkan idâm edilişleri..
Ne korkunç idi, o darbe...
*
Sonra.. 22 Şubat 1962 akşamı,
henüz saat 17.30 civarında, Harpokulu Komutanı Alb. Tal’at Aydemir
ve arkadaşları, bir askerî darbeye
teşebbüs etmiş; ama, Başbakan

İsmet İnönü’nün, ‘teslim olmaları halinde, ceza verilmeyeceği’
sözüyle birkaç saat sonra teslim
olmuşlardı.
Ama, Tal’at Aydemir’in emriyle
hareket eden Harp okulu öğrencileri ve subaylar, 21 Mayıs 1963 gecesi,
ikinci bir darbeye teşebbüs etmişler
ve iki gün sonra, o teşebbüs de
bastırılmış ve Aydemir ve iki arkadaşı kurşuna dizilmişlerdi.
*
Sonra, 9 Mart 1971 (marksist) darbe
teşebbüsü ve 12 Mart 1971 günü,
gün ortasında Demirel Hükûmetine
karşı yayınlanan bir askerî muhtırayla gelen bir diğer Askerî Darbe..
‘Atatürkçülük’ adına, yine kurtarılmıştık! Binler halinde tutuklama,
yargılama ve idâmlar..
Sonra.. Sağ-sol kavgaları ve içsavaş
denemelerinde binlerce kurban
verilmesini takiben, 12 Eylûl 1980
Askerî Darbesi’yle, ‘atatürkçülük’
adına tekrar kurtarılış.. Ve yine,
onbinlerce tutuklama, yargılama ve
idâmlar..
Ve 28 Şubat 1997 tarihli Askerî
Muhtırası’yla, Erbakan Hükûmeti’ne
karşı bir askerî darbe daha..
*
27 Nisan 2007 gecesi bir askerî
muhtıra daha yayınlanmış, ama, bu

muhtıra, Tayyip Erdoğan’ın iradesine çarparak etkisiz hale getirilmişti.
O direnişin bir gelenek haline
gelmesi temennimizdi. Şimdi, o
direnişin bir gelenek haline geldiğini de gördük hamdolsun; yine
Erdoğan eliyle..
Ama, itiraf edeyim, önceki hiçbir
darbe, Meclis’in ve nice önemli
merkezlere varıncaya kadar bombardımanı ve karşı çıkan silahsız
halka ateş açılıp öldürülmeleri, 15
Temmuz Darbe Teşebbüsü öncesinde görülmemişti.
*
Bu darbe, sıradan bir darbe teşebbüsü değildi, yüzlerce general ve
diğer subayların gizli veya açık
işbirliği vardı; yargıda da destekçileri.. Halk ilk iki-üç saat içinde ne yapacağını bilmiyordu. Çünkü Tayyip
Bey’den bir haber alınamıyordu.
Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu
sanılan Marmaris’teki otel de bombalanmıştı. O ise, Dalaman’dan
uçağa binip, İstanbul’a geliyor ve
ışıkları söndürülmüş ve uçuşlara
kapatılmış havaalanına, uçağın
kendi ışıklarıyla indirilmesi gibi son
derece tehlikeli bir durumu göze
alıyordu. O anda, oradaki darbeciler ise, halk tarafından kuşatılmıştı.

Tayyip Bey’in halkının arasında
göründüğü ve minarelerden yükselen ezân ve salâ’lar ile birlikte,
o gaile o andan itibaren aşılmıştı
denilebilir.
Evet; geçmişte, hep ezanları
susturmayı hedef alan darbelerden
sonra, darbe susturan ezan sesleri
merhalesine gelinmişti.
*
Alman medyasıyla Mısır’daki darbeci Gen. Sisî’nin medyası ve hattâ
İran’ın resmî medyası da Erdoğan’ın
bertaraf edilememesinden dolayı
hüzünlenip; bunun bir darbe değil,
bir tiyatro olabileceğini söylüyorlar,
halkımızı ahmak yerine koyarak;
kendilerinin ne olduklarını düşünmeden..

Nisan 2017

Darbe teşebbüslerine katılan
askerlerden bazıları, ‘Biz tatbikat
yapılmakta olduğunu zannetmiştik... demişler... Bu gibi ma’zeretlere
bakarak, bazı safdiller de, ‘câhil
askerler, neyin ne olduğunu
nereden bilsinler.’ dediler. Ama,
halkımızın kendi parasıyla aldığı
silahları, tankları ve uçakları kullanıp
bombalar yağdıran pilotlar ve onları
harekete geçirenler de mi, gariban
askerlerdi?
*
Unutmamak gerekir ki, NATO
üyesi olması hasebiyle, Türkiye’de,
ordunun herhangi bir kanun dışı
hareketi USA emperyalizminin bilgi
ve ilgisi dışında gerçekleştirilemez.
Önceki bütün darbelerin her birisi
de USA tarafından tezgâhlandığı
üzere..
USA emperyalizminin kuklası
Pensilvanya Şeyhi ve bağlısı olan
bütün şerr odaklarını da ayrıca belirtmeye gerek bile yok..
*
Bu vesileyle, 23 Haziran günkü yazıma bir daha dönmeliyim. Amerikan
dışsiyasetinin etkin yayın organlarından Foreign Policy’de, 18 Haziran
günü yer alan bir makalede, G.
W. Bush’un Başkanlık döneminde
’ulusal güvenlik danışmanı’ olan

169

168

Bu köşe yazısı 21. sayımızda yer almıştır

Röportaj

Şarkılarıyla olduğu kadar oynadığı
filmler ve yaptığı programlar ile
herkesin beğenisini kazanan, bitmek
tükenmek bilmeyen enerjisiyle
çevresine neşe saçan Bülent Serttaş
ile birlikteyiz.
Her zamanki gibi kibar ve şakacı
kimliği ile bizleri misafir eden ünlü
sanatçıyla röportajımız başlıyor. Siz
değerli Çekmeköy2023 okurları için
biz sorduk özü sözü bir olan Bülent
Serttaş tüm samimiyeti ile cevapladı.

Sanatçı kimliğinin dışında Bülent Serttaş
pek ser verip sır vermeyen bir isim.
Kendinden biraz bahseder misin bize?
Sanat kimliğimin dışında iyi bir aile
reisi, iyi bir baba ve etrafına faydalı
olmaya çalışan, sevilen bir insanım.
İçi seni dışı beni yakar; beni tanıyan
bilir. Ancak benimle birlikte hayatı
paylaşanlar beni tanır. Bugüne kadar
sevdiğim insanlara faydalı ve örnek bir
kişi profili oluşturmaya çalıştım. Kötü
yaşantıların içerisinde kendimi ayrı
tutmaya çalıştım. Rahmetli babamın
söylediği gibi; “yanlış hayat doğru
yaşanmaz.” Bu sebeple içerisinde
bulunduğum ortamda yanlıştan hep
kaçındım, arka planda kalmayı tercih
ettim. Doğru ve faydalı bir insan olma
gayretimi hep sürdüreceğim.

Sanat dünyasına ne zaman ve nasıl girdin?
1970’li yıllarda 5 yaşlarında
oynadığım bir piyesle başladı
hikayem. Dede Korkut
sahnesini canlandırıyorduk ve oyun sonunda
bir şarkı söylemem
istendi. Alkışlar
içerisinde tekrar tekrar

şarkı söylettiler… Bütün okul yıllarım
bu şekilde geçti. 19 yaşında Elazığ’da
bir restaurantta yemek, çay parasına
şarkı söylemeye başladım ve buralara
kadar geldim…

Keşke bu dünyaya hiç girmeseydim
dediğin dönemler oldu mu?
Olmadı, hep iyi ki dedim. Bugüne
kadar yaptığım hiçbir işten pişmanlık
duymadım. Ne yaptıysam en iyisini
yapmaya çalıştım ve bu süreçte yanlış
yapmaktan kaçındım. Bu yüzden
samimiyetimden dolayı inanıyorum ki
ekranda, sahnede, sokakta beni gören
birçok insana neşe kaynağı olmuşumdur. Bir seyirci telefonla canlı yayına
bağlandı; “ben verem hastasıyım ama
seni izlerken hastalığımı unutuyorum”
dedi. Yine Almanya’da bir konserimde,
bir bayan eşinin kolundan çıkarak
bana sarıldı. Eşi; “Başka biri olsaydı
kıskanırdım ama sen ailemizden birisin, seni kardeşimiz gibi görüyoruz”
demişti. Bu cümleyi seveninden
duymanın hissettirdiği mutluluğun
tarifi yok. Türkiye’nin %10’unu bile
memnun edebildiysem ne mutlu bana,
iyi ki de bugün buradayım.

Sanat dünyasında gerçek dostlukların
olmadığı kanısı yaygın. Sen de bu kanıya
katılıyor musun?
Maalesef katılıyorum. Birçok kişi
yüzünde maskeyle dolaşıyor, hiçbir
samimiyetleri yok. Ailemle tatildeyim ve sanat dünyasından başka
isimler de orada bulunuyor.
Bir kişi herkesle fotoğraf çektirmek istedi, bizimle fotoğraf
çekildiği sırada; “siz gerçekten farklısınız” dedi. Çünkü
yüzümüzde samimi
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bir gülümsemeyle karşılık vermiştik. Televizyonda ne kadar samimi
görünseler de sokakta karşılaştığınızda
aynı samimiyeti alamıyorsunuz.

Hayranlarınla müthiş bir bağın var. Seni
seviyor ve ailelerinden biri olarak görüyorlar.
Bu durumun sana getirdiği artıları ve eksileri
bizimle paylaşır mısın?
Eksi diye bir şey yok benim hayatımda.
Artısı; insanların bana karşı sevgisi,
içtenliği ve samimiyetidir. Bugün
bedavada bir işe gitsem, tam
performans çalışmaya gayret
ederim ve o iş bana 3 işi daha
getirir. Çünkü insanlara sevgi
ve samimiyeti hissettirebilmek aranızda kopmayacak
bir bağ oluşturur. O bağın
hiçbir zaman bana eksisi
olamaz sadece artısı olur.

Seni yakından tanımayanlar bilmez sahnelerde
olduğu kadar yeşil sahalarda da başarılısın.
Değme kalecilere taş çıkartacak kadar kalede
iyisin. Bu konuda neler söylemek istersin ve
tarafsız bir gözle bakarsan sezon sonu şampiyonluk kupasını hangi takım kaldırır?
Sporun daha yeni geliştiği 80’li yıllarda
Elazığ 1. Amatör kümede oynarken
çok seyircim vardı. Aynı zamanda
sahneye çıkmaya devam ediyordum.
Elazığ Spor resmi bir teklif yaparak
beni lisanslı oyuncu olarak istedi. Ve
bir tercih yapmak durumunda kaldım,
sahneyi seçtim. Günümüze gelirsek,
ben iyi bir Fenerbahçe fanatiğiyim.
Aynı fanatiklikle Türk futbolunun
yararına olacak her takımın yanındayım. Sene sonunda inşallah gönlümüzde yatan Fenerbahçe’nin
şampiyon olmasıdır.

Günlük yaşantısında Bülent Serttaş nasıl biri?
Şen şakrak, gezmeyi, ailemle ve
eş-dostla vakit geçirmeyi, iyi yaşamayı
seven, ne yaparsam yapayım en iyisi
için uğraşan biriyim.

Bülent Serttaş nelere kızar?
Yalan ve iyi niyetimin suiistimal
edilmesi. Dürüstlüğümü ve samimiyetimi suiistimal ederse, onu affetmem.

Bülent Serttaş nasıl bir baba?
Eşim kızıma “inşallah karşına baban
gibi biri çıkar” dedi. Ve bu bana bir
eş ve baba olarak yetti. Evlatlarımın
ileride gurur duyacağı bir baba olmak
için elimden geleni yapıyorum.

Hayata sıfırdan başlama imkanın olsa tercihin
yine sahneler mi olur?
Yine sahne olurdu. Rahmetli annem
subay olmamı çok istiyordu ama ikinci
fırsatım olduğunda yine sahne olurdu.

BÜLENT SERTTAŞ İLE
KISA KISA
Sonsuz mutluluğun tarifi sence nedir?
Huzur.

En büyük korkun?

Çocuklarıma iyi bir gelecek hazırlayamadan bu dünyadan gitmek.

En büyük pişmanlığın?
Yok.

Favori şarkın?

Televizyona ilk çıktığımda okuduğum,
hayatımın dönüm noktası olan ve
rahmetli annemin en sevdiği; “Ağlama
Annem” parçasıdır.

Nasıl bir yeteneğin olsa mutlu olurdun?

Öyle bir yeteneğim var; ses sihirbazıyım… (gülüyor)

Hayatın dönüm noktası?
Hayatımın
dönüm noktası
diyebileceğim
birçok olay
var. En büyük
dönüm noktam
1997’deki Fenerbahçe-Gaziantep maçındaki
konserimdir.

Hangi Takım?

Fenerbahçe.

Hayatta sahip olduğun en büyük hazine?
Ailem.

Nasıl ölmek isterdin?

Anneannem, namaz kılarken annemin
kollarında vefat etti. Allah bana
kazasız belasız, acısız ve çocuklarıma
ah vah dedirtmeyecek hayırlı bir ölüm
nasip eyler inşallah.

Röportaj: Soner KARTAL
Bu röportaj 15. sayımızda yer almıştır
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Allah anne-babamı ve tüm
ölmüşlerimi nur içerisinde
yatırsın. Ben maden işçisi çocuğuyum ve kimsenin
duygularıyla oynamamak için
bunu sadece ikinci kez dile getiriyorum. Maden işçisi çocuğuydum ama
babam bize elinden gelenin fazlası
bir hayatı sundu ve kimseye muhtaç
bırakmadı. Her çocuğun yaptığı gibi
bir yaramazlık yaparak habersizce
komşumuzun bahçesindeki fındıkları
almaya çalıştım. Bunun karşılığı olarak
babam hiçbir şeyde gözümüz kalmasın
ve bir daha başkasının bahçesine
girmeyelim diye 3 kademeli bir bahçe
kiraladı. Çocuğuma yaşadığımız
sıkıntıları anlattığımda, mum ışığında
ders çalıştığımı söylediğimde “İpad’in
yok muydu baba” diye gülerek cevap
veriyor. Çünkü mum ışığını bilmez
bugünün çocukları. Bazı şeylere hasret
büyüdük ama bu sayede bugünümün
kıymetini biliyorum. Her imkana
sahip olmasam da çocukluğum kötü
geçmedi, bugünkü imkanlar içerisinde
çocukluğumdaki o tadı alamıyorum.
Yine de çocuklarımı hiçbir şekilde
sıkıntıya düşürmemeye çalışıyorum.

Anne-babamın bana bıraktığı
en büyük servet dürüstlüktü,
ben de çocuklarıma bunu aşılamaya gayret ediyorum.

Ortanca oğluma baktığım zaman birebir kendi çocukluğumu görüyorum.
Yüce Allah yokluklarını göstermesin,
bütün çocuklarıma dürüst olmalarını,
doğruluktan ayrılmamalarını tavsiye
ediyorum. Anne-babamın bana bıraktığı en büyük servet dürüstlüktü, ben
de çocuklarıma bunu aşılamaya gayret
ediyorum.
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Devrin çocukları her türlü imkana
sahipler. Senin çocukluğun nasıl
geçti?

Çocukluk halin karşına çıksa ona ne gibi
tavsiyelerde bulunurdun?

Seveni de çok, sevmeyeni de; saygı duyanı
da çok, kızanı da. Ama tartışma götürmez
bir gerçek var: O korkusuz ve gerçek bir
gazeteci. Her sabah A Haber ekranlarından
milyonlara seslenen duayen gazeteci
Erkan Tan ile birlikteyiz.
Ver mehteri diyor ve röportajımıza başlıyoruz.
Erkan Tan, “ben kimim?” diye
kendine sorduğunda nasıl bir
cevap alıyor?
Soru çok manidar ve zor... Millet
ve memleket için dertlenen ve bu
derdi de seyircileriyle, dinleyicileriyle,
milletle paylaşan; millet ve memleket
için dertlenenlerle bir ve beraber
olmak isteyen biriyim.

Televizyon serüvenin nasıl
başladı?

Kalıcı ve
başarılı olmayı
kendime
felsefe edindim

1989’da Türkiye Radyo Kurumu’nun
açmış olduğu spikerlik sınavlarını
kazanarak göreve başladım, 10 yıl
boyunca kültür sanat-spor-çocuk
programları gibi birçok farklı alanda çalıştım. 1999’da TV8 kanalının
kurulumunda rol aldım. TV8 Ankara
Temsilciliği görevinde, TV8 Danışma
ve İcra Kurulu Üyeliğinde bulundum ve 14 yıl boyunca sabah kuşağı
programı yaptım. 14 yıl boyunca aynı
kişinin aynı kanalda ve programda
kesintisiz yayın yapması Türkiye’de
bir ilktir. Bu anlamda televizyonculuk
tarihinde de bir rekora imza atmış
oldum. TV8 devredilince kanalda
haber ve siyaset programları yayınlamayacağı için Beyaz TV’de çalışmalarıma devam ettim. Erkan Tan-Şamil
Tayyar’la Son Söz, Erkan Tan Vakti,
Erkan Tan’la Tartışalım adlı programlarla seyircilerimle buluştum. Şu an A
Haber televizyonunda ve radyosunda programlarımı sürdürmekteyim.
Televizyonculuk dünyasında, benim
gibi farklı alanlarda yönetici, yapımcı
ve sunucu deneyimi bulunan kişi yok
denilecek kadar azdır, televizyon dünyasının hemen hemen her
alanında görev aldım.

Her gün ekranda olmak özveri
ister. Hastalanmaman lazım
mesela. Sağlığını nasıl koruyorsun?
Bir şey olur sizin yerinize görevi birisi
üstlenir, bu durumu yaşamışızdır
ama sizinle özdeşleşen bir programda keyfi davranmak ya da yayına çıkmamak söz konusu olamaz. Az önce
söylediğim gibi TV8’de 14 yıl boyunca bir fiil sabah yayını yaptım ve hafta
içi her gün yayınlanan bir programdı.
Şu anda da yaklaşık bir buçuk yıldır
süregelen bir programdayım. Bunu
başarmak için öncelikle çok disiplinli
ve katı bir yaşama sahip olmak gerek.
Uyku ve yemek saatlerinin düzenli
olması ve erken uyku şart çünkü
gece 3’te kalkıp 4’te kanalda oluyorum. Doğal olarak yaşamımı bu saat
düzenine göre ayarlamam lazım.
Çok özel bir yöntemim yok Allah’ın
yardımı ve desteğiyle bu düzeni korumayı başardım ve yine Mevla’mın
yardımıyla devam ettireceğim.

Televizyon dünyası bugüne
kadar pek çok kişiyi adeta yedi
bitirdi. Sen bu dünyada raydan
çıkmayan ender isimlerden
birisin. Bunu nasıl açıklarsın?
İcra ettiğim meslek eşittir şöhret
demek. Ama baktım ki ünlü olmak
değil de başka bir şey lazım. Allah
ilham, güç verdi, kalıcı ve başarılı
olmayı kendime felsefe edindim. Ve
rakip olarak da başkalarını değil kendimi belirledim. Çünkü başkalarıyla
yarışmak korkunç bir sonsuzluk. Bu
sayede bir öncekinden daha iyi bir iş
ortaya çıkarmak veya yapılan bir hata
varsa bir daha tekrarlamamak en
büyük gayretim.
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Türk basını son dönemlerde çok fazla polemik
yaşıyor. Tartışılan bir dönemde gazeteci olmak
nasıl bir duygu?

Korkuyorum… Evet korkuyorum çünkü her gün, her
an beni tehdit ediyorlar, bana
küfür ve hakaret ediyorlar. Neye
değinmem gerektiğini bildiğim
için beni tehdit ediyorlar ve
hedef gösteriyorlar. Hakkımda
yalan ve hakaret içeren yayınlar
yapıyorlar. Ama “Hasbinallah
ve ni’mel vekil ni’mel Mevla
ve ni’me’n nasir.” (Allah Teala,
bize yeter, O ne güzel vekildir.
Ne güzel Mevla ve ne güzel
yardımcıdır.)

Erkan Tan’a çok büyük
bir ilgi var. Sevilen bir
insansın. Aşırı ilgi insanın
aklını başından alabilir. Bu durum seni bazen
şaşırtıyor mu?

Şimdi iyi bir konumdasın.
Fakat yaşam bisiklet üzerinde gitmek gibi bir şey,
ya gidersin ya da düşersin.
Bundan sonra ki hedeflerin
neler?
Bugünlere gelmemde
yaşadığım düşmelerin çok katkısı oldu. Hatalarım sayesinde
neyi nasıl yapmam gerektiğini
öğrendim. Başarısızlıkların bana
kattıklarıyla yolumda ilerledim. Ve başarıyı yakaladım. Çok
şükür, Allah’ın emri ve izniyle
mesleğimde yapabileceğim her
şeyi yaptım, tüm konumlarda ve
görevlerde yer aldım. Allah bize
ne gösterecek bilmiyorum, sadece milletin yerli-milli değerlerle buluşmasına ve memleketin her yerinde hakim olmasına
katkı sağlamak istiyorum.
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Gelelim ikinci basın yayınla ilgili tartışmaya; diyorlar
ki yandaş medya. Biraz önce saydığım kavramlardan
sebep yandaş medyayız. Vatanımızdan, milletimizden,
devletimizden, inancımızdan, Allah’ın emir ve yasaklarından, Kuran-ı Kerim’den, tarihimizden, birlik beraberliğimizden, yeniden Büyük Türkiye’den yanayız. Bu
yan’dan olmayanlar bize hakaret ediyorlar ama artık
eskisi kadar etkili değiller, çıldırmaları da o yüzden. Medya dediğimiz şey; radyo, televizyon, internet ve gazete
asla bir yayın organından ibaret değildir, birer savaş
aygıtıdır. Tüm yayın organları tank, füze, top, helikopter,
silah gibi birer savaş aygıtı ve saldırı aracı. Medyayla milli
çıkarlarımıza, devletimize, kültürümüze, ekonomimize saldırıyorlar. “Fındıkta kimyasal kalıntı ortaya çıktı”
diye bir haber yapılır haayydiii… Türkiye’de Karadeniz’in
tamamı fındığa bağlı, en büyük ihracat ürünlerimizden
bir tanesi. Türk fındığının uluslararası değeri sıfıra iner.
İşte bu bir saldırıdır! Bizim “ne var canım yayın organı
işte” dediğimiz araçları savaş aygıtı gibi kullanarak bize
saldırıyorlar. Dolayısıyla medya sahibi olmak çok önemli
bir durum ve bu milletin evlatlarının medya sahibi ol

Ekranlardan gördüğümüz
kadarıyla uçları seviyorsun… Korkmuyor musun?

İnsanlar her şeyi bir başkasından
bekliyor. Herkes düzenim bozulmasın, durumu idare edeyim
düşüncesinde. Bu vakte kadar
ben de öyleydim; “Dur şimdi,
çoluk çocuk var, meslek var”
diyordum. Ne durması vatan
elden gidiyor! 15 Temmuz’da
hainler üstümüze çökmeye,
vatanımızı bizden almaya
çalıştılar. Ve öyle bir hain plandı
ki yapmak istedikleri, sanki Türkiye Cumhuriyeti yine Türklerinmiş gibi yapacaklardı, el koyacaklardı. Şimdi anlıyoruz ki 80
yıldır devletimiz bizim değilmiş,
her şeyi onlar belirliyorlarmış.
Derdim bu konu üzerinden
prim yapmak değil, maaşlı bir
çalışanım. Ortada gerçek bir
sıkıntı var, zaman durumu idare
etme zamanı değil. Birçok
şehit verdik, kadınlarımızdan,
gençlerimizden. Eğer sokaklara dökülmeseydik, vatan için
can feda diyemeseydik Türkiye’de darbe gerçekleşmişti. Bu
konuyu kendine ekmek kapısı
haline getirenler de var, ama
birilerinin gerçekten elini taşın
altına koyması lazım! Benim gibi
elini taşın altına koyan isimlerde var yok değil; Bekir Hazar,
Murat Çiçek, Melih Altınok,
Savcı Sayan, Ersoy Dede gibi…
Samimiyetimi ve gerçekliğimi
gören, ruhu milletle olan insanlar ilgi gösterdiler. Allah hepsinden razı olsun, hepsinin duasını
bekliyorum.
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Tartışmalara bir bakalım, ne diyorlar; tarafsız ve bağımsız
medya. Medya tarafsız olur mu? Bu kavramlar külliyen
yalan! Böyle bir şey yeryüzünde hiç olmadı. Yeryüzünde
hiçbir zaman diliminde, hiçbir ülkede, hiçbir medya
organı tarafsız ve bağımsız olmadı. Bu ahmakça çirkin
bir yalan! “Yalan haber” yapmak, o başka bir şey. Yalan
haber ahlaki ve hukuki bir sorun. Hem bu dünyada hem
ahirette cezası var. Ama hiçbir basın kuruluşu bu zamana kadar tarafsız olmadı. Kasıtlı bir şekilde bu kavramları
savunanlar dibine kadar taraflı köküne kadar bağımlılar,
karşı taraftakileri baskı altında tutmak, onların yayın
politikasını yönlendirmek amacıyla tarafsız-bağımsız
medya yaygarasını koparıyorlar. Böyle bir şey olamaz,
tabiata aykırı; güneşin batıdan doğması gibi. Mesela
siz, kendi değerlerinize, inançlarınıza hakaret eden bir
ürünü para verip alır mısınız? Parayla satıldığına göre ve
bu ürünü aldığınıza göre sizin istediğiniz ve inandığınız
şekilde yayın yapıyordur, dolayısıyla taraftır. Her gazete,
dergi, televizyon, radyo, sosyal ağ bir tarafa uzak ya
da yakındır, zaten kuruluş amacı da budur. Kendisi gibi
düşünen, isteyen, hisseden bir yayın organı insanlar için
de bir hak ve ihtiyaçtır. Şahsım adına söylüyorum. Ben
tarafım, devletten tarafım. Eksikleri, yanlışları olabilir gerektiğinde eleştiririm, tenkit ederim, bazı konuları
düzeltmesini isterim ama devletimden ve milletimden
tarafım. Seviyorum kardeşim inancımı, bayrağımı, ecdadımı, milletimi… Beni taraf olduğum için seyrediyorlar, benim karşımdakiler de taraf, onları da o yüzden
seyrediyorlar. Herkes karşı tarafa tarafsızlık ve bağımsızlık zırhının arkasından ateş ediyor. Kendisi de taraf ve
bağımlı olduğu halde. Cumhuriyet Gazetesi tarafsız mı
ya da Yeni Şafak? Bu kadar basit. Aslında gerçek olmayan bir tartışmayı oluşturdular ki milli ve yerli yayın
organları kurulmasın, kurulursa da güçlenmesin diye.

malarını kabullenemiyorlar.
Haçlı ve Siyonistler ittifak
halindeler, ittifakın lideri ABD
ve birçok üye ülkeler mevcut,
bu ittifakın Türkiye’de de iş
birlikçileri var. Onlar içimizdeki
haçlılar! Adı, soyadı bizden ama
aklı, kalbi, ruhu bizden olmayan
haçlılar!
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kararı alamıyor, RTÜK’e gidip istediği kararı
çıkartabiliyor.
RTÜK A Haber’e ceza göndermek için kanunun
38. Maddesini ihlal ederek suç işledi, kanunlara
aykırı davrandı. RTÜK üyesi benim hakkımda
şikayet dilekçesi verdi, şikayetle ilgili müzakerelere katıldı ve oy kullandı. Aynı kişi hem
hakim, hem savcı, hem polis! Uzmanın; “Erkan
Tan herhangi bir ihlalde bulunmamıştır, ceza
verilemez” raporuna rağmen ceza aldım. CHP,
MHP, HDP beraber oy kullandı ve ceza aldım.
Savcı Sayan A Haber’deki bir yayında; “Kemal
Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cü danışmanı var”
dediği için ceza aldı. Bahsettiği kişi, kırmızı
listedeki bir Bylock’u ve şu anda hapiste.
Yani doğru söylediği için FETÖ’cüye
Fetö’cü dediği için ceza aldı. Bu bağlamda
amacının dışında işleyen bir kurum haline
gelmiş RTÜK derhal kaldırılmalı!
Erkan Tan bir gününü nasıl geçiriyor?
Yayından çıktıktan sonra halkın arasındayım.
Beni besleyen milletimdir; pazar yeri, metro,
alışveriş merkezlerini gezer, kadın, erkek, yaşlı,
genç karşıma kim çıkarsa konuşurum. Benden
nefret edenlerle bile. :) İnsanımızın gündemini
ve hassasiyetlerini insanlarımızla paylaşırım.
En büyük eleştirmenin kim?
Annem, babam, eşim, oğlum, kendim ve vicdanım…
Acımasızca beni eleştiriyoruz. :)

Kendinle barışık mısın?
Bir günlüğüne birinin yerine geçme şansın
olsaydı bu kim olurdu ve neden?
Hep kendimle yarıştım, tek rakibimi aynaya
bakınca görüyorum. Onu yenmeye çalışıyorum! Dolayısıyla mesleki anlamda yerinde
olmak istediğim herhangi biri yok. Gördüğüm
yanlışları ve inandığım doğruları söylemeye devam edeceğim.
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RTÜK ismi sende ne çağrıştırıyor?
RTÜK; amacından sapmış, işlevini kaybetmiş ve derhal kapatılması gereken bir
kurum. RTÜK’te üyeler, siyasi kamplaşma
gerçekleştiriyor ve ona göre oy kullanılıyor.
Vicdan, adalet ve hukuka göre değil. Üstelik
kendi kendine hukuk icat ediyorlar. Adamın
biri mahkemede haksız olduğu için istediği

Öyle olduğumu zannediyorum.

Yeni Türkiye’yi nasıl görüyorsun?
Yeni Türkiye’yi ve referandumu büyük bir heyecanla bekliyorum. Referandumda; farz edelim ki; belediye başkanlığı için
söz konusu olan düzenlemeyi Türkiye’nin geneli için oylayacağız. Belediye başkanı tek olduğu için diktatör diyor musun,
belediye meclisine TBMM’ye yaptığın eleştirileri yapıyor
musun? Referandum için söylenilen eleştirilerin tamamını çok büyük bir dikkatle takip ettim. Bunu söylemekten
utanıyorum ama maalesef yalan söylüyorlar! Yeni bir yüzyılda Türkiye’nin yönetim modelini yeniden oluşturmak gerekiyor. Düzenleme daha güzel
olabilirdi, eksiklikleri muhakkak
var. Mükemmel olması imkansız, mükemmellik Allah’a
mahsustur. Ama mevcut
yapıdan bin kat daha iyi olan
bir yönetim şeklini oylayacağız. Şunu da belirtmek
isterim; Türkiye’de hiçbir
zaman yasama ve yürütme
birbirinden bağımsız olmadı. Ömrümün neredeyse tamamı TBMM’de
geçti, hiçbir hükümet
döneminde TBMM
yürütmeden bağımsız
olmadı. Yürütme neyse
yasama da o oldu.
Şimdi hiç değilse
aralarında biraz daha
mesafe olacak. CHP
elini taşın altına koysaydı referandumda
daha iyi bir düzenlemeyi oylayabilirdik.
Sayın Recep Tayyip
Erdoğan; kendisinin de
söylediği ve hepimizin
bildiği gibi bir fani… Bu
bağlamda referandum;
Tayyip Erdoğan ya da AK
Parti meselesi değildir.
Sayın Erdoğan’dan sonra
yönetimin düzgün işlemesi
için yapılan bir düzenlemedir.
Cumhurbaşkanımız güçlü bir
lider, inanılmaz eksikleri olan
bir sistemde yönetimi elinde
tutmayı başardı, Allah ona uzun
ve sağlıklı ömürler versin.
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Röportaj

AHMET
YENİLMEZ
Mütevazi kişiliği ve kendine
has duruşuyla Türk halkının
gönlüne yerleşmiş oyuncu
Ahmet Yenilmez ile
birlikteyiz.

‘‘

Yeteneğim,
sevdiğim iş
ve kendimi en iyi
anlatabildiğim yöntem:
oyunculuk!

‘‘

Sanatçılar toplumun
aynasıdır…

Ahmet Yenilmez kimdir?
Ekranların tanıdık ve sevilen
yüzü Ahmet Yenilmez’in
bilinmeyen yönleri nelerdir?

Dizi oyunculuğu ile tiyatro
oyunculuğu arasında ne gibi
farklar var? Hangisi size daha
çok keyif veriyor?

Ordu doğumluyum. Ülkemizin
Cumhuriyet tarihinde perdesini kapatmayan tek tiyatro sahnesinde,
Ordu’da tiyatro eğitimimi tamamladım. Yüksek Lisans eğitimimi İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde aldım.
Eğitimim sırasında ve sonrasında
yaptığım tiyatro çalışmalarıyla profesyonel hayatıma adım atmış oldum. 1996’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
davetiyle İstanbul’a gelerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri
Sanatları Merkezi’nde Genel Sanat
Yönetmen Yardımcısı olarak göreve
başladım. 2002 yılında istifa ederek
Türk Temaşa Atölyesi’ni kurdum. Bu
vesileyle tiyatro dışında dizilerde rol
almaya başladım. Bu sürecin sonunda yapılmayanı yapmak adına “Kınalı
Kuzu” projesinde yer alarak tüm Türkiye’yi dolaştım. Şu anda da tiyatro
faaliyetlerimi sürdürmekteyim.

Malınızı farklı pazarlarda satmak gibi
bir şey. Oyuncuyum ve tabii olarak
farklı yerlerde yelpazemi geniş tutarak rol almak benim işim ve bunu
severek yapıyorum. Tiyatro birikim
ve tecrübenin öne çıktığı bir alan,
eğer eğitimini almamışsanız ve toplumu tanımıyorsanız işiniz çok zor.
O yüzden tiyatro farklı edinimler ister oyuncu için de geçerlidir seyirci
için de.

Neden oyunculuk?

Oynayacağım karakterlerin her birini toplumun içerisinde yaşatırım.
Sanat toplumun aynasıdır ve bu
aynanın aksini toplumdaki bireylere yansıtmak gerekir. Önüme gelen
karakter mutlaka toplumda yaşıyordur biz göremesek bile, doğru bir
yansıtma için çevremde mutlaka o
karaktere benzeyen insanlar vardır.
Yoksa da o karakteri bir şekilde bulmaya çalışırım ve o karakteri
yaşayan biri olarak hayatımın bir
parçası haline getiririm.

Dizilerde oyuncular canlandırdıkları karakterle bilinirler. Bu
durum sizi nasıl etkiliyor?

Oyunculukta sizi zirveye
taşıdığına inandığınız bir proje
oldu mu?
Deli Yürek ve Ekmek Teknesi. Kamuoyunun yoğunlukla izlediği ve
projede her alan her oyuncunun tanındığı iki dizi.

Mesleğiniz gereği birçok
karaktere ve mesleğe
bürünüyorsunuz. Bu rollerden
en çok sevdiğiniz,
benimsediğiniz karakter
hangisiydi?
Yüce Allah bana istemediğim bir
rolde oynama durumuna, sınavına
tabi tutmadı. Oynadığım bütün karakterlerin bende ayrı bir yeri vardır
ve karakteri benimseyerek rol almışımdır. İlla bir karakteri ön plana
çıkarmak gerekirse Ekmek Teknesi
projesindeki Celal ve The İmam’daki
Hacı Feyzullah rolüydü.
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Kişi kendini doğru tanımlayabilirse
hangi işi yapıp hangi işi yapamayacağını bilir. Bu yüzden oyunculuk.
Yeteneğim, sevdiğim iş ve kendimi en iyi anlatabildiğim yöntemin
oyunculuk olduğunu biliyorum, her
zaman elimden gelenin en iyisini
ortaya çıkarmaya gayret sarf
ediyorum.

Canlandırdığınız karakterle
ilgili hazırlık süreciniz oluyor
mu?

Bu durum dünyada da böyledir, rol
bazen oyuncunun üstüne yapışabilir. İnsanlar sizi ekranda üstlendiğiniz
rolle tanırlar ve normal hayatınızda
da yolda yürürken vs. o şekilde hitap
ederler size. Fakat ekranın haricinde
her insanın olduğu gibi oyuncuların
da kendi yaşamları vardır. Oynadığım karakteri kulisten çıktığım anda
orada bırakırım bir dahaki sete veya
sahneye kadar.
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Röportaj

Bu iş kendini anlatamayan
ve anlaşılamayan insanların
yaptığı bir iştir!
Ülkemizde belli bir kesimin
hayatı boyunca hiç tiyatroya
gitmediği görülüyor. Dizi ve
sinemaya olan ilgi tiyatro
oyunu için çoğu zaman
geçerliliğini kaybediyor. Sizce
bunun sebebi nedir?
Şehirleşme sürecini tamamlayamadık, sanat şehir tüketimiyle olur.
Günümüzde gelişmişliğin ölçüsü
kişi basına düşen tiyatro biletinden
anlaşılıyor. Ve şiir kitaplarımızın
basılma adedine baktığımız zaman,
halimiz ortadadır. Dizi daha ziyade
popüler kültürün bir ürünüdür ve
olmalıdır. Fakat popüler kültürü reklam yönlendiriyorsa orada bir algı
operasyonu vardır. Bakmayan görmeyen bir kitle oluşturulur ki kolayca yönlendirilsin, maalesef ülkemizde bu durumlar da mevcut ama
geçecek inşallah.

Ekmek Teknesi seti ve Savaş Dinçer.
İnsan değeri kaybetmeden anlayamıyor, keşke Savaş Dinçer hayatta
olsa da ondan bir şeyler öğrenme
fırsatım olsaydı.

Oyunculuktaki kurallarınız
nelerdir? Olmazsa olmazlarınız
veya oynamam dediğiniz roller
var mıdır?
Tek bir ölçüm vardır, Yüce Allah’ın
birliği üzerine ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) üzerine
bir tartışma yapılmasın yeter. Oyunculuk ve rol hakkındaki en keskin ve
tek kuralım budur.

İleride gerçekleştirmek
istediğiniz bir proje var mı?

gerçekleştirmek. Zamanla hepsini
gerçekleştireceğiz inşallah. Tarihimizde ve günümüzde birçok anlatamadığımız insan ve hikayelerle ilgili
bir müzikal yapmak istiyorum. Asya,
Türkistan ve Avrasya bölgesiyle ilgili
bir müzikal ileride gerçekleştirmek
istediğim hayallerimin arasında.

Hayali tiyatro oyunculuğu olan
gençlere bu zorlu yol için
tavsiyeleriniz nelerdir?
Sakın bu işi fedakarlık yaparım olur
diye düşünmesinler, bu iş feda
olmakla olur. Kimseden anlaşılmayı
beklemesinler çünkü bu iş kendini
anlatamadan ve anlaşılamayan
insanların yaptığı bir iştir. Başka
türlüsü de mümkün değildir.

Her insan gibi benim de taşıdığım
kaygılarım var. İyi bir insan olamamak, kalp kırmak, kul hakkına girmek en büyük korkularımdır. İnşallah böyle bir günah işlememişizdir.

Özden Cengiz

Yıllardır sektörün içerisinde
sanatınızı icra ediyorsunuz.
Geçmiş yıllara dönüp baktığınızda özlediğiniz bir dönem
var mı?

www.cekmekoy.bel.tr

Geleceğe yönelik çok planım var,
bizim işimiz hayal kurmak ve
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Ahmet Yenilmez’in korkuları
nelerdir?

Anadolu Lisesi

Bu röportaj 17. sayımızda yer almıştır
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İlçemize Kalıcı Bir Eser...

Röportaj

Röportaj

GÜÇLÜ BİR
YORUMCU
SPORTMEN BİR
SUNUCU
YETENEKLİ BİR
OYUNCU…

Çekmeköy2023 show dünyasına
adını altın harflerle kazımış olan
Alişan’ı konuk ediyor. Güleryüz ve
samimiyetini esirgemeyen Alişan ile
röportajımıza başlıyoruz...

Yoldaki vatandaşın, eşin, dostun,
arkadaşın bize sorduğunu biz de
sana soralım. Kimdir bu Serkan
Burak Tektaş?

Yeşil sahaların Metin, Ali ve
Feyyaz’ı
gibi
sahnelerinde
Mahsun, Özcan ve Alişan’ı vardı.

Her doğan güneş yeni bir gün ve yeni
umutlar demek. Ben geçmişini unutmadan geleceğine yön veren bir insanım. Özlediğim günler de var, özlemediğim keşke hiç yaşamasaydım dediğim günler de var. İyisiyle kötüsüyle o
günler artık geride kaldı.

Var olmanın ve gündemde kalmanın oldukça zor olduğu bir
piyasanın içindesiniz. Bunu nasıl
başarıyorsunuz?
Çok çalışarak ve işimi iyi yaparak…
Günü birlik işlere değil, yıllarca hatırlanacak güzelliklere imza atarak. Her
hangi bir konuda karar vermeden önce
benliği bir kenara bırakıp güvendiğim
dallara tutunarak, sarılarak sonuca
vardım. Yaptığın her işte samimi ve
dürüst olursan eğer, gerisini Allah
tamamlıyor zaten. Çıktığın basamakları sana nasip eden Allah, kıymetini bilmediğin takdirde almasını da
bilir. “Ne oldum değil, ne olacağını”
düşünen her insan, inanın ki başarılı
olur. Allah beni ve ailemi bu duygu ve
düşünceden mahrum etmesin.

Sahnedeki Alişan ile sahne dışında ki Alişan arasında ne gibi
farklar var?

Hiçbir fark yok, ben neysem oyum. “Ya
olduğun gibi görün, ya da göründüğün
gibi ol,”anlayışını benimserim. Sahnede işini iyi yapmak için ter döken
bir Alişan, sahne dışında herkes gibi
9 ay sonra dünya ya gelmiş sade bir
vatandaş.

Şöhretli bir sanatçı olabilmek için
güzel bir ses sizce yeterli midir?

Eskiden belki, ama şimdi her şey ortada yetmiyor. Bizim piyasa da tutunmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.
Artık piyasaya çıkan sözde sanatçılar
sesleriyle ve yetenekleriyle değil de,
başka yeteneklerini kullanarak şöhret
olmaya çalışıyor. Sonuçta bu kapıyı ardına kadar aralayan da var aralayamayan da. Sanatıyla gündeme gelenler
ve iyi iş yapanlar ekmek yemeye devam ediyor, fakat farklı yollarla şöhret
kapısını aralayanlar er ya da geç silinip gidiyorlar. Kimseyi yargılamak ve
yadırgamak benim haddime değil, ama
üzülüyorum. Ne diyelim, Allah herkesin yolunu izini açık etsin.
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ALiŞAN
O, ARABESK FANTEZİ MÜZİĞİN GENÇ VE ÖZGÜN ÇİZGİSİ…

19 Haziran 1976 İstanbul Beyoğlu
doğumluyum. İlk, orta ve lise tahsilimden sonra İ.T.Ü Konservatuvar
bölümünü okudum. Müzik sektörüne
girene kadar adım Serkan Burak’tı.
Lise 1. sınıftayken, babamın maddi
desteğiyle ilk kasetimi yaptım. Ben
çocukluğumu doya doya yaşadım.
Küçük yaşlarda çalışmadım. Güzel bir
çocukluk geçirdim. Babamın arabasını
gizlice alıp keyfini sürdüğüm günler de
oldu. Mahalle kavgası da yaptım. Anlayacağınız oldukça haylazdım. Sonrası malum uzun ve yorucu bir maratonun ardından çok şükür bu günlere
geldim.

O günleri özlüyor musunuz?

Köşe Yazısı

Çok şükür hepsini iyi yaptığıma inanıyorum. Fakat benim asıl mesleğim
ses sanatçılığı ve bu alanda daha iyi
olduğumu söyleyebilirim.

Peki sence hangisi daha zor?

Gerçekten hepsi birbirinden zor meslekler.Benim iyi olduğum ve sürekli
yaptığım meslek ses sanatçılığı olduğu
için bana kolay geliyor olabilir. Ama
bir başkasına zordur. İyi çalışan ve yeteneği doğrultusunda hareket eden her
insan mutlaka başarılı olur. Ancak altını çizerek bir kez daha söylemek istiyorum hepsi birbirinden zor meslekler.
Öyle ekrandan seyredip ahkam kesmeye benzemiyor. İşin içine girince
çok daha iyi anlıyorsunuz.

Annenizin lakabı
‘Hanımağa’ymış. Gerçekten
hanımağalık yapıyor mu?

Biz anne oğul gibi değil de arkadaş
gibiyiz. Ben her sorunumu önce anneme anlatırım. Aramızda gizli saklı
hiçbir şey yoktur. Eve gelmeden annem
asla uyumaz. Biz kalabalık ve birbirine
bağlı bir aileyiz. Bugüne kadar hiç birbirimizden kopmadık. Evlenip yuva kurana kadar da bu böyle devam edecek. Bu
nedenle Annem bizim hanımağa’mızdır
ve ölene kadarda hanımağa’mız olarak
kalacak.

Yoğun iş yaşamından
uzaklaşmak ve stres atmak
için neler yaparsınız?

Daha çok ailemle vakit geçirmeye
çalışıyorum. Fırsat buldukça eş dost
görüşmeleri ve bir de spor. Aslında
doğrusunu söylemek gerekirse işim gereği
kendime fazla vakit ayıramıyorum. Televizyon programı, konserler derken haftaların ayların nasıl geçtiğini anlamıyorum
bile. Liseli yıllarda başlayan çalışma
tempom her geçen gün artıyor. Gençlik
elden gitmeden çalışmak ve bir şeyler
kenara atmak lazım ki, yaşlandığımız
da kimseye muhtaç olmayalım.

En sevdiğiniz ve sevmediğiniz
huylarınız nelerdir?

Öyle abartılacak kadar sevmediğim
bir huyum gerçekten yok. Sevdiğim
huylarımı sıralamaya kalksam sayfalar
yetmez. (Gülüyor) Alişan olarak çok
şükür yaşam tarzım belli olduğu için
her huyumu seviyorum desem yeridir.
İnsan önce kendini sevecek ve saygı
duyacak ki karşı taraf da aynı duygu-

lara sahip olsun. Ancak şunu unutmamak lazım. Kimse dört dörtlük değil.

En büyük hayalin nedir?

Benim en büyük hayalim; düğünümde
İbrahim Tatlıses’in sahneye çıkması
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan ile İbrahim Tatlıses’in
nikah şahidim olması.

Keşke dediğiniz bir durum var mı
hayatınızda?

Çok olmadı ama 2000’li yıllarda iyi bir
teklif almıştım. Keşke değerlendirseydim diyorum. O dönem kimseyi satamam diyerek kabul etmedim. Ama sonra çok satıldım ve çok pişman oldum.

Neleri kaybetmekten
korkarsınız?

Allah korusun öncelikle sağlığımı kaybetmekten çok korkarım. Allah kimseyi
sağlığıyla imtihan etmesin. Şan, şöhret,
para, pul bunların hiç mi hiç önemi
yok, hepsi gelip geçici. Bir de tabii ki
ailemi ve sevdiklerimi.

Ölümden korkuyor musunuz?

Her canlının mutlaka ölümü tadacağına
göre korkmak yerine hazırlık yapmak
gerekiyor diye düşünüyorum. Korkunun ecele faydası yok. Allah herkese
hayırlı ölümler nasip etsin.

Ufukta evlilik var mı?

Evlilik öyle çarşı pazardan bir şey almaya benzemiyor. Ben de herkes gibi
evlenmek ve bir yuvanın reisi olmak
istiyorum. Evliliğe bakışım belli.
Çocuk sahibi olmak için can atıyorum.
Ben ne istediğini bilen ama bir türlü
bulamayan biriyim. Bundan sonra beni
taşıyacak, anlaşabileceğim birine
çocuk için evet derim. Anne olacak
bir eş istiyorum.

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Her mesleğin kendine has güzel yanları olduğu gibi zor tarafları da var.

Bu röportaj 6. sayımızda yer almıştır

Spor Yazarı

ok erken yaşlarda tanıştım sporla. İlk keşfettiğim özelliğim futbola zerre kabiliyetimin olmadığıydı. Fakat yılmadım elbette.
Futbol oynamaya devam ediyor fakat potalara daha alıcı ve
iştahlı bakıyordum. Kısmet de oldu hamdolsun. Sakaryaspor’un ilk basketbol takımı sporcularından biri olarak sahalara çıktım, takım kaptanı oldum ve A takımı şampiyonluklar filan derken 10 sene basketbol oynayıp sadece 4 sayı
atan ender basketbolcu olarak belki de tarihe geçtim! En güzel
hatıram da o 4 sayıyı Galatasaray'a karşı kaydetmiş olmamdı
herhalde. Şengün Kaptanoğlu, İzzet, Doğan Hakyemez, Üstat
Nusret Nur gibi yenilmez armadanın ustalarına karşı unutulmaz bir maçtı. Aslında unutulmaz olan Sakaryaspor olarak oynadığımız oyun değil, kırdığımız Türkiye
rekoruydu! Allah'tan bizden sonra daha çok
sayı yiyenler oldu da ihale başkalarında kaldı.
Futbol oynayabilme arzusu kendi bedeninde olgunlaşmayınca, çocuğunun futbolcu
olabilmesi için büyük bir arzu ve iştah başlar
bizim insanımızda. Bende de öyle oldu.19
yaşında evlendiğimde, bir yıldız futbolcu
babası olmanın hayallerini kurmaya başladım.
İlk duam oğlum olsun ve futbolcu olsun. Yıldız
futbolcu babası olabilme uğruna önce yöneticim İhsan Ayhan'ın kızını kaçırdım. İhsan Ayhan, Nilgün'ün babasıydı ve ben
gözüne girmek amacıyla da basketbola
başlamıştım. Öyle yeteneksizdim ki,
adam daha çok nefret etti benden.
Ama yılmadım, kızını kaçırdım,
bir süre hapis yattım ve babalığa
doğru yola çıkmış oldum. Rabbim, Hakkı'yı nasip etti şükürler
olsun. Oğlum 9 yaşına gelince
de Sakaryaspor alt yapıda futbola
başlamasının sevincini yaşadım
Çok şükür.
Ekrem Karaberber, Türk Futbolunun unutulmaz yıldızlarını
yetiştiren efsane teknik direktör.
Babamın ve kayınpederin çocukluk ve delikanlılık arkadaşı, Sakaryaspor altyapısının da başı. Ben de
hasbelkader basketbolu terk etmiş ve

Bu köşe yazısı 3. sayımızda yer almıştır

yöneticiliğe soyunmuş vaziyetteyim. Kayınpeder zaten Sakaryaspor’un kurucu üyesi ve yöneticisi. Zoraki damat ben de
eski sporcu ve taze yönetici. Oğlum Hakkı'yı her açıdan garantiye almış vaziyetteyim ve futbol yıldızı olacağından da eminim. İhsan Ayhan'ın iş yerinde sohbetteyiz, Ekrem Hocamızla
beraber. 'Hocam, Hakkı 9 yaşına geldi antrenmanlara başlasa
mı acaba?' dedim. 'Yapma yahu o kadar oldu mu torunum vay
maşallah, çağır hele bir göreyim' dedi Ekrem hoca.
Evi aradım ve Nilgün'e, Hakkı'yı mağazaya göndermesini
söyledim. Az sonra Hakkı kapıda gözüktü ve heyecanla bekliyorum sonucu... Ekrem Hoca Boşnak'ça “nişte nevala” dedi
kayınpedere, benim ensemden de buz gibi terler indi. 'Hocam
ne oldu?' dedim. 'Bundan futbolcu olmaz anatomi bozuk'
dedi. 'Yahu antrenmana da mı çıkamaz?' diye sordum. Nur
içinde yatsın Ekrem hoca 'çıkamaz bundan futbolcu olmaz!' dedi.
Nereden nereye, ne diye anlattım bu 30 yıllık anı mı?
Şimdi de kimi benim gibi hevesli babalar geliyor ve
bana 'hoca oğluma taktı istemiyor, önünü kesiyor' diye
şikayette bulunuyor. Benim aklıma da, kendi oğlumu
dahi antrenmana sokamadığım geliyor! Uzun sözün
kısası hiçbir teknik adam süt alacağı futbolcuyu gözden
çıkarmaz, gereksiz nedenlerle de harcamaz. Harcamaz
da babalar da çocuklarına bir türlü kıyamaz! Ben
şunu bilir ve şunu söylerim: çalışan hangi alanda olursa olsun mutlaka karşılığını bulur.
Yetenekli, çalışkan, disiplinli ve ahlaklıysanız değil bulunduğunuz takım, her
kulüp kapılarını ardına kadar açar.
Hayat bu, bir bakarsın her şey
bir anda son bulur. Hayat bu,
son dediğin an bir bakarsın
her şey yeniden can bulur. Maalesef ki bizler
açlıktan karnına taş
bağlayan peygamberin, doymak bilmeyen ümmetiyiz.
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Deyim yerinde ise on
parmağında on marifet.
Futbolcu, oyuncu, sunucu ve ses
sanatçısı. Hangisinde daha iyi
olduğunu düşünüyorsun?

Oğuz Dizer
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Fenerbahçe…

Ç

ÇOCUKLARIMIZI KUZU
GİBİ BÜYÜTMEYELİM Kİ,
İLERİDE KOYUN GİBİ
GÜDÜLMESİNLER…

Röportaj

Röportaj

hikaye… Yakışıklı popçular furyasının
olduğu bir dönemde yaptığım arabesk
albümün tutulmayacağı düşünüldü.
O zaman yapımcımız olan İskender
Bey benim için bir riske girdi, biz ona
destek olduk o da bize destek oldu ve
bugünlere geldik.

İBRAHİM ERKAL

Müzik ile uğraşmadan önce farklı
iş deneyimleriniz oldu mu? Bunları
bizimle paylaşır mısınız?

BEN BU ŞÖHRETİ SEVMEDİM…
BEN İKİYİ BİRLEDİM…
BEN KULLANILMAKTAN YORULDUM…

Müzik dünyasına nasıl girdiniz? Size
bu konuda destek olanlar oldu mu?

İbrahim Erkal bir zamanların en
şöhretli ismiyken son zamanlarda
göz önünde olmayan bir sanatçı.
Bunun sebebi nedir? Doyum mu,
yorgunluk mu?

Bu durumun yaşanmasının temel
iki sebebi var. İlk sebebi, 2002’lerde
çalıştığımız firmayla çeşitli anlaşmazlık
durumu yaşanmasıdır. Firmayla aynı
pencereden bakamaz olduk, kendi
yatırımları için büyük atılımlar farklı
ortaklıklar gerçekleştirmek istenildi.
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Çekmeköy2023, bir zamanlar şöhretin doruğunda
olan ancak son yıllarda kabuğuna çekilen bestekar,
dizi oyuncusu ve Türk fantezi müziğinin güçlü seslerinden
İbrahim Erkal’ı misafir ediyor. İşte dünüyle bu
günüyle 2015 İbrahim Erkal...

Kendi halimde yaşamaya çalışan bir
insanım. Herkes gibi evimle ve işimle
meşgul oluyorum. Bu hayattaki en
büyük zevkim şarkı yazmak. Hayatıma
renk katan dostlarımla ve hemşehrilerimle vakit geçirmek. Onun dışında
son 1 yıldır iş hayatına yoğunlaşmış
durumdayım. Sahne ve stüdyo arasında
mekik dokuyorum. 10 yıldır ara verdiğim üretkenliğime dönmüş bulunmaktayım. Genel olarak hayattan şikayet
etmeyen biriyim. “Şikayet kapılarının”
kapalı olduğunu çok iyi bilen has bir
Erzurum insanıyım. Herkesin malumu
Erzurum insanı fazlaca sıcak kanlı ve
delidolu bir yapıya sahip olur. Ben de
Erzurum’da yetişen biri olarak sevecen
ve delidolu bir insanım.
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Sahne insanı olarak tanıdığımız
İbrahim Erkal, sosyal yaşantısında nasıl biridir ve kısaca İbrahim
Erkal’ı tanıyabilir miyiz?

Müziğe çocukluğumdan
itibaren yatkınlığım ve ilgim
hep oldu. İlk sahnem okul
müsamereleriydi. Bizim çocukluğumuzda, şu an gençlerin
ellerindeki imkanlar yoktu.
Evimizde beyaz bir radyomuz
vardı ve ben o radyo sayesinde
müzik dinliyordum. İstediğim
şarkıyı dinleyebilmek için bir
hafta öncesinden radyoya istekte
bulunuyorduk. İstek parçam çıktığı
anda da şarkı sözlerini defterime
yazardım. Bu sayede gazeteciler gibi
hızlı yazı yazar bir hale geldim. Çocukluğumda bu şekilde başlayan müzik
hayatımı daha sonrasında şiir yazma
merakıyla pekişti. Bu yetenek, Allah
vergisi bir durum. Siz bunun fakrına
varıp çalışmaya başladığınızda Allah
bir şekilde önünüzü açıyor. İnanın
şarkıları yazıp albümü piyasaya çıkarttıktan sonra, albümü dinlerken şarkılar
için ben yazdım diyemiyorum. Şarkıyı
ilk defa dinliyor gibi dikkatle kulak
veriyorum. Yazdığım bütün şarkılar anlık bir olay neticesinde oluyor. İçinizde
biri var ve sanki o anda size ilham veriyor. Oradaki söylüyor, ben yazıyorum.
Hz. Yunus Emre’nin dediği gibi; “bir
ben var benden öte, benden içeri”…
Müzik konusunda çevremde bana
destek verenler de oldu, desteklemeyenler de... Yanımda, gerek yaş ve gerekse deneyim olarak kendimden büyük
insanlar bulundurdum. Hep bu sayede
müzikle ilgilenme fırsatı buldum.
Bu şekilde bir başlangıç yaparak ilk
albümümü çıkarttım. Sonrası bilinir

Müzikten, askerden geldiğim 88’li
yıllardan sonra yani çok sonraları para
kazanmaya başladım. Müzikten yeni
yeni para kazanmaya başladığımda, İstanbul’a geldiğimde Beyoğlu sahnesini gördüm. O zamanlar
matematik profesörü bir ağabeyimiz
vardı ve ona gidip o sahneye çıkacağıma Nişantaşı’nda bir garsonluk
işine yerleşmek istediğimi belirttim.
Daha önceleri garsonluk tecrübem
vardı. Bu isteğimin sebebi, Beyoğlu’ndaki sahnenin hiç beklemediğim
gibi olmasıydı. Bu şekilde garsonluğa başladığım dönemlerde müzik
öğretmenliği yapmaya da başladım.
Müzikten tamamen kopmam mümkün
değildi. Müziğe ilgim ve yeteneğim
fark edilince Arnavutköy’de sahne almaya başladım. Bu hayat deneyimlerimi
anlatmam şikayetçi olduğum için değil,
bilakis bana bir çok şey kattığı içindir.
Çünkü hayatım boyunca yaşadığım her
deneyim bana yeni bir kazanç ve yeni
bir öğreti oldu. Askerlik, garsonluk
yapmam, sahne almam ve tüm bunları
yaşarken tanıştığım insanlar, her şey
bana bir ders oldu. Bu hayatta şikayet
etmeden ders almasını bilene öğretmen
çok, meraklı olmayana öğretmen yok.
Ben de gerekli dersleri alıp karşıma
çıkan her olaydan beslenmeye gayret
ediyorum.
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için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Evlilik hayatı bekar hayatına
benzemiyor tabii... Eskisi gibi çok
gezen anlık yaşayan bir insan değilim. Şimdi bir aile babası olarak daha
önce gittiğim yerlere tekrar eşimle ve
çocuklarımla gezmek istiyorum. Tüm
tatillerimi özellikle yaz aylarını buna
ayırmayı planlıyorum. Genel olarak
iyi bir eş ve baba olmaya çalışıyorum.

Sokaktan beslenirsen

sokaktaki gibi,

kamilden beslenirsen

Sizce kadın olmak mı, yoksa erkek
olmak mı daha zor?

kamil gibi olursun.
Ben de elimden
geldiği kadar

Her iki tarafın da işi gerçekten
zor… Ancak herkes sorumluluğunu
bilir, paylaşmayı, sevmeyi saymayı,
hoşgörülü olmayı becerebilir ise işte o
zaman bir tarafın zorluğu diye bir şey
kalmaz. Fakat şu noktada durup bir
düşünmek lazım “Cennet Annelerin
ayakları altındadır” demiş Peygamber
efendimiz (s.a.v). Babaların dememiş.
Varın bundan sonrasını siz düşünün.

parça oluşturdum. Artık eski günlere
geri dönmek istemiyorum, insanlara daha iyi hizmet vereceğim yeni
güzel günler istiyorum. Koşturma ve
hengame olan değil, seveceğim bir
şöhreti yaşamak istiyorum. Az, öz ve
kaliteli işler ortaya koyarak insanlığa
hizmet edeceğim. Her iş kaliteli ve
tadındayken güzel.

Hemen hemen herkes tarafından
sevilen bir insansınız. Kendinizi
sevdirmeyi nasıl başardınız?

Benim en büyük şansım dedemi
kendime idol olarak benimsememdir.
Dedem, çevremizdeki insanlardan
farklı olarak kahveye gitmekten hoşlanmayan evcimen bir yapıya sahipti.
En büyük tutkusu bitkilerle uğraşmaktı ve bu bitki sevgisiyle birlikte daha
birçok güzel huyunu bana aşılamayı
başardı. Bu sayede insanların iyi
yönlerini gören, yumuşak başlı, kin ve
nefret duygularını barındırmayan bir
insan oldum. Kusur bulmak, kötülük
aramak en kolayıdır, zor olan ise her
şeyde bir güzellik aramaktır. Ben zor
olanı başarmaya çalışıyorum. Arkadaş
ortamıma çok dikkat ediyorum. Çevre
konusunda çok seçici ve dikkatli
davranıyorum. Hayatımda her şeye

dikkat ediyorum ve gerçekten herkesi
sevmeye çalışıyorum. Bu zamana kadar da kimseyle ciddi bir münakaşam
olmadı, hiçbir zaman kötülük peşinde
koşmadığım için insanların sevgisini
bu şekilde çektiğimi düşünüyorum.
Hayat kısa da olsa uzun da olsa tek
çabamız hayatımızı güzelleştirmek
olsun.

Hem müzik dünyasıyla ilgili hem
hayatınızla ilgili en büyük
hayaliniz nedir?

Müziğe dönmekle birlikte hayat
meşgalem, bilgi ve görgüme yenilerini katmak. Fikret Erkaya hocamızın
kurmuş olduğu musiki vakfımız var.
Vakfa her gidişimde Halkve tasavvuf
musikisi dinliyorum. Çoğu zamanımı oraya ayırıp kendimi müzik
bakımından oradan besliyorum.
Sokaktan beslenirsen sokaktaki gibi,
kamilden beslenirsen kamil gibi
olursun. Ben de elimden geldiği kadar
iyilerden beslenmeye çalışıyorum.
Gayemiz güzel olmaya çalışmak, ömrümüzün yettiği kadar buna uğraşmak,
en azından güzel olma yolunda olmak.

Şöhretin doruğundayken bir anda
evlenme kararı aldınız ve nikah
masasına oturdunuz. Keşke
evlenmeseydim dediğiniz
anlar oldu mu?

Evlilik fikrini başta annem olmak
üzere ailem dile getirdi. Eşim, kız
kardeşimin arkadaşıydı. Ailem eşimi
beğenince bu fikirle bana geldiler.
Zaten aile özlemi ve ortamının sıcaklığını her anımda isteyen bir insanım.
Bu şekilde bir başlangıç yaptık... Örf
adetlerimize uygun olarak güzel bir
evlilik gerçekleştirdik hiç de pişman
olmadım. Allah’a şükür iyi ki de evlendim ve bir aileye sahip oldum.

Oyunculuk ve müzik çok farklı
alanlar. Benim gönlüm her zaman
müzikten yana oldu. fakat oyunculuk
müzikten çok daha meşakkatli bir iş.
Oyuncu olmak için her kalıba girmek
ve başka şeylerden kendini tamamen
soyutlamak gerek. Haftanın nerdeyse
her günü koşturmak durumundasınız.
Ben oyunculuk yaptığım zamanlarda
dahi yine kendime yakın karakterleri
oynadım. Ama kalıcı hiçbir zaman bir

Karayolunu tercih sebebim yolculuk
sırasındaki duraklarım. Varacağım
yere ulaşmadan önce dostlarımın yanına uğramak, onlarla vakit geçirmek
veya daha önce görmediğim bir yerde
yemek yemek.Bunlar benim yolculuğuma renk katıp keyifli hale getiriyor. Karayolunu tercih sebeplerimden
diğeri ise, uçakla yolculuk etmeyi
sevmiyor olmam. Yolculuk sırasında
benim ayaklarım yere değecek. Arabayla giderken de yola değmiyor ama
en azından arabanın tekerlekleri yere değiyor. Uçakta böyle bir
şansımız yok… (gülüyor…)

Çekmeköy2023 aracılığıyla okuyucularımıza ve hayranlarınıza neler
iletmek istersiniz?

Çekmeköy Belediyesi kendisine
yakışır bir dergiye imza atmış. Bizim
ülkemiz, bizim insanımız güzel şeyleri
hak ediyor. Daha mutlu yarınlar için
birlik ve beraberliğimizi bozmaya
çalışanlara fırsat vermeyelim. Tüm
okuyucularınız ve hayranlarıma sevgilerimi iletiyorum.

Bir baba ve eş olarak kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şöhret, aile yaşantınıza nasıl
yansıyor?

Çocuklarına düşkün, onların üzerlerine titreyen bir babayım. Vazifemin
sadece babalık olmadığının bilincinde olan bir aile reisi olarak eşine
yardım etmeye çalışan bir bireyim.
Evde iş bölümü yapıyoruz eşimle.
Çocuklarla ilgilenmek ve diğer konularla ilgili. Şöhretin aile yaşantıma
olumsuz bir etkisi olmuyor. Bunun
Bu röportaj 4. sayımızda yer almıştır
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Bu durum bize uymayınca farklı
yollara yönelmek durumunda kaldık.
Daha sonrasında albüm ler çıkarttım
fakat tanıtım ve yeterli klip yapılmadığını için öncekiler gibi olmadı.
Bu sefer de insan ister istemez kendini
geriye çekmeye başlıyor. Bende de bu
durum yaşandı.
İkinci sebebi ise, aile ortamına büyük
bir özlem duymamdı. Geçmişimdeki
aile ortamını yakalama isteğim ağır bastı
ve diğer önceliklerimin önüne geçti.
Evlenip çocuk sahibi olduktan sonrada
insan eskisi gibi koşturup anlık yaşayamıyor. Tüm vaktimi aileme harcayıp
eşimle birlikte çocuklarımın büyümesini izlemek istedim. Bu süreçte de
eskiye nazaran az iş ortaya çıkarttım.
Tüm bunların sonucu olarak popüler
sanatçı hayatından uzaklaştım.
4 yıl önce sahnelere tekrar dönmeye
karar verdim. Şu anda haftanın iki
günü sahne alıyorum. Ve inanın bana
istediğiniz kadar uzak kalın ya da
kendinizi soyutlayın geri döndüğünüz
anda aynı coşku ve heyecana
kapılıyorsunuz. Bu işte bir doyum
yok, üretkenliğin sınırı yok. Sahnelere
döner dönmez yeni şarkı yazma isteği
belirdi. Bu istekle birbirinden güzel
olduğuna inandığım ve güvendiğim 8

Bir dönem oyunculuk deneyiminiz
de oldu. Sizce meslek olarak
şarkıcılık mı, oyunculuk mu daha
meşakkatli?

Gideceğiniz yer ne kadar uzak
olursa olsun ulaşımda her zaman
karayollarını tercih ediyorsunuz.
Daha kolay ve zahmetsiz ulaşım
araçları varken neden kara yolu?
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iyilerden beslenmeye
çalışıyorum.

meslek haline getirmekten taraf olmadım. Çünkü benim kalbim müzikte
ve müzik diğer tüm mesleklerden
daha üstün benim için.

Doğa Park

Yeni Yüzüyle Hizmetinizde...
www.cekmekoy.bel.tr

