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Su şebekemiz daha İSKİ’ye bağlanmadığı için her evdeki 
depoya her gün Garanti Koza traktörle 2-3 ton su bırakırdı.
Elektrik sistemi olmadığı için şantiyenin jeneratörüne bağlıydık, 
saat 06:00’da çalışmaya başlar ve saat 22:00’de işçilerin yatma 
saatiyle kapatılırdı. Saat 21:30 gibi çocuklarımız mumları 
yakardı, elektrik gittikten sonra mum ışığında sohbete 
devam ederdik.

Haliyle telefon sistemi yoktu, cep telefonu denilen alet daha
yaygınlaşmamıştı, buralarda zaten çekmezdi. Eşim telefonla 
birisini aramak için Bahçeköy’deki ankesörlü telefonlara giderdi. 
Internet zaten yoktu. Ana caddelerde asfalt vardı, ama ara 
sokakların çoğu hala mıcır denebilecek kıvamdaydı. Tabii bu 
ortamda inanılmaz güçlü dostluklarımız oluştu. Hepimiz 
güzel yerlerde çalışan, aileye önem veren, eğitimli kişilerdik. 
Ortak noktamız çoktu. Dedelerimizin, babalarımızın zamanında 
anlatılan “komşuluk” oluşumunu burada bulduk. Birbirimizin 
evinden çıkmazdık, kar yağdığında varyantta kayak yapanları 
seyrederdik. 

Elinde Bailey’s şişesi veya termosa doldurulmuş sıcak şarap ile 
ara sokakları gezer, çocuklarımız karlar içinde yuvarlanırken bizler 
içkimizi yudumlar sohbet ederdik. 

Yollar kapandığında, işe 2-3 gün gitmediğimiz olurdu.
O sırada Enka Okulu İstinye’de açıldı, sanırım hepimiz 
birbirimizden etkilenerek çocuklarımızı Enka’ya yazdırdık, 
okula beraber gidip geldiler. Serviste çocukların cıvıl cıvıl 
konuştuklarına servis kapısı açıldığında şahit olduk. 

Hatta annelerin kendi aralarında anlaşarak çocuklarımıza 
cep telefonu vermeyi mümkün olduğu kadar ötelediklerini 
bilirim.

Halloween geleneğini burada hayata geçirdik, süslenmiş olan 
50-60 evde, maskeli gençlere şeker dağıtıldığını duyan insanların 
şehirden otobüslerle Zekeriyaköy’e akın ettiklerine şahit olduk. 
Komşularımızın çocukları evlerimizi süsledi, çok eğlendik…

Okuldan karnelerini alan çocuklarımız ilk harçlık adetini 
komşularımızdan öğrendiler. Eşlerimiz ilk Migros açıldığında
çok mutlu oldular. 

İlk geldiğimizde Beyaz Ev Pidecisi vardı, o kadar! 

BAŞKANIN 
MESAJI

Zekeriyaköy ve Ben

Nerede Kalmıştık?

Öncelikle beni oy birliğiyle 24. dönem Başkan olarak seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. 
Zekeriyaköy’e 1995 yılının 23 Nisan’ında taşındığımızda buradaki hayatı bu kadar gönülden 
seveceğimi söyleseydiniz inanmazdım. O günlerde 5-6 aileydik, ilk yıllarda ki yaşantımızı 
merak edenler için anlatayım:
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Sonra Famous Grouse adında çok şık bir şarküteri açıldı ve 
kapandı - bugün açılsa mutlaka tutardı. Arkasından Uzunya 
keşfedildi, şehirden arkadaşlarımız gururla Bodrum’u andıran
bu tatlı balıkçıya davet edildi. Sonra Köz açıldı, artık bir de 
kebapçımız vardı, şehre olan ihtiyacımız bitmişti! 

Koç’un direktifi ile Divan tesisi açıldığında artık biz de 
bir Country Club’a sahiptik. 

1.500 yıl önce yapılmış Ovid Kulesinde kemanlarla yapılan 
resital ne muhteşemdi! 

Havuzun başında açık havada patlamış mısır ve şarap eşliğinde
 film seyrettik, gırgır yaptık…

Yukarıda anlattığım bu güzel resimde küçük bir problem vardı,
Garanti-Koza bir yönetim planı yapmadan evleri bizlere teslim 
etmişti. Türkiye’deki iki mucavir alandan birisiydik, İçişleri 
Bakanlığına bağlı bir köydük, kime oy vereceğimiz bile yıldan
yıla değişiyordu. Belediye Hizmetleri, Posta, Kablolu TV, internet, 
doğalgaz - nasıl olsa yapılır diye düşünmüşlerdi. Bu problemi 
çözmek adına büyüklerimiz bir İşletme Kooperatifi kurmuş ve 
aramızdan seçilen bir grup ile “Burayı bari biz yönetelim.” diye 
yola koyulmuşlardı.

1997 yılından beri Zekeriyaköy Kooperatifinin içinde rol alıyorum. 
Hemen hemen her türlü görevi aldım ve 2000-2001 yılları arasında 
Başkanlık görevinde bulundum. O günkü ihtiyaçlar; servisin 
kurulması, postanın dağıtılması, tenis kortlarının bakım, çöplerin 
toplanması gibi işlerdi…

Bugün bakıyorum da 24. yılına giren Komşuluk Birliğimiz bu 
görevlerin çoğunu Sarıyer Belediyesine devretti ve bugün daha çok 
Zekeriyaköy’e sahip çıkan çok güçlü bir STK olarak görev alıyor. 
Çevreye sahip çıkıyor, güvenlik konusunu ele alıyor, haklarımızı 
resmi kurumlar nezdinde savunuyor. Aklıma gelmişken bugün 
ağaçtan geçilmeyen Aygaz Parkı’nın nasıl yoktan var olduğunu da 
bir gün yazmalıyım…

Velhasıl, Şubat ayında geçen dönem başkanımız 
sevgili dostum Gürcan biz YK üyelerini yemeğe davet etti. 
Kurumsallık geleneğimiz gereği iki yıl görev alan başkan 
görevi bir sonraki başkana devredecekti; önümüzdeki 
dönem Başkanlığı devralacak arkadaşı aramızda 
tartışacaktık. Açıkçası ben bu dönem artık 
YK üyeliğini bırakıp denetim kuruluna 
geçmeyi planlarken, aramızdaki 
görüşmede benim 17 sene sonra 
tekrar Başkan olarak görev
almamın iyi olacağında 
anlaştık. 

Yemeğe giderken kapıda bana “Ne olur bu dönem artık dinlen.” 
diyen sevgili eşim Sarah, yemekten döndüğümde “Neye karar 
verdiniz?” diye sorduğunda daha ben cevap veremeden yüzümdeki 
ifadeden yeniden görev alacağımı anlamıştı.

Siz yukarıdaki yazıyı okuduktan sonra benim yerimde olsaydınız 
ne yapardınız?

Son zamanlarda sokak aralarında selam vermeden geçen 
komşularımızı, oldukça karışık çarşımızda bazen sinirlenip 
birbirlerine saygısızca davranan komşularımızı gördükçe 
üzülüyorum -  içimde bir ümit köyümüze son yıllarda taşınan,
Zekeriyaköy’lü olmayı benim kadar seven, birbirine sevgi ve 
saygıyla yaklaşan bu küçük topluluğumuz içinde yeniden bir 
kıvılcım çakabilirim hayaliyle önümüzdeki iki yıl boyunca 
çok sevgili 13 Yönetim Kurulu ve 4 Denetim Kurulu üyesi 
dostumla seve seve görev alacağım.

Hoş bulduk …

LEVENT HATAY

Güzel günler geçirdik, çocuklarımızı huzur içinde büyüttük, bu güzel insanları 
şimdi gururla izliyoruz. Onlar da köyümüze geldikçe ara sıra bizlere uğrayıp hatırımız 
soruyorlar - mutlu oluyoruz.
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Nedir Bu İmar Barışı?
Ne olacak bu evlerimiz?
Sevgili Komşular,

Biz Zekeriyaköylü’ler, Garanti Koza Evlerinin tapusunu alırken, pek çoğumuz “kullanma, oturma izni” olarak tanımlanan iskan belgesi 
alamadık. Yıllar içinde evlerimize çeşitli ilaveler ve bahçelerimize de havuzlar yaptık. Yani özetle bizim evler tapulu, ama bazılarımız 
iskanı olmayan evlerimizde hiçbir eklenti düzenleme yapmadan ya da  İmar Yasasına aykırı eklentilerle yaşamaktayız. 

Yani bütün evler tapulu ve tapularda “…arsadaki iki katlı bahçeli ev” veya, “aynı parselde bodrum katta müştemilatı olan mesken” vb. 
ibaresi var, bazı evler ise iskanlı ama eklentiler (kaçak yapı) yapılmış... 

Bu demektir ki, ya Sarıyer Belediyesinden “iskan almak ya da bu olanaksız ise “imar barışı” kapsamında olacağız. Alternatifleri 
özetliyorum. Kararlarınızı açıklamalarımızı değerlendirerek vermenizi öneririz.

İMAR BARIŞI HAKKINDA 

1-) İMAR BARIŞI NEDİR?
İmar barışı 31.12.2017’den önce imar mevzuatına aykırı olarak 
Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılan konut ya da işyerlerini 
kapsamakta. İmar affından farkı: Bakanlık sadece hâlihazırdaki durumu 
tespit ediyor. “Kayıt belgesi” almak üzere 31.10.2018 tarihine kadar 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne başvurulması gerekiyor. 
Başvuruda ödeme zorunlu değil. Kayıt bedelinin ise 31 Aralık 2018 
tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 

2-) BAŞVURU NASIL YAPILIR?
E-devlet üzerinden tapuda malik ya da maliklerden biri veya vekili 
tarafından yapılabileceği gibi, “Bakanlığın yetkilendireceği kurum ve 
kuruluşlar” aracılığı ile de olabilecek. 

3-) YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR?
Yapı Kayıt Belgesi ile evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak ve evlerimizi yıkıp 
ta yeni ev yapmadıkça ya da yeni ilave yapmaya kalkmadıkça şimdiki hali ile 
kullanmaya devam edeceğiz. Yani, vatandaş, ruhsat almış gibi gidip 
imarda ne varsa onu yapamayacak, ya da yıkıp yeniden aynısını inşa edemeyecek. 
Yenileme ya da yıkım istenirse Belediye mevcut imarı uygulayacak. 

Ayrıca, yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ve tahsil edilmeyen para cezaları 
iptal ediliyor. Yapı Kayıt Belgesi bedeli eksik hesaplanmış ise, eksik alınan 
bedel sizden alınmakta. Yapı Kayıt Belgesine müracaatta yalan ve yanlış beyanda 
bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

4-) BEDEL NASIL HESAPLANACAK?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi sitesi www.csb.gov.tr/imarhesapla 
veya  apps.csb.gov.tr/imarhesapla  adresine girecek olursanız kendiniz bile 
deneyerek hesaplama yapabilirsiniz. Ama özetle ve örnekle konutlarda katsayı 
% 3 olup: 
Arsa alanı (1.000 m²) x arsanın m² emlak vergi değeri 
(1.350 TL) = 1.350.000 TL
Toplam konut alanı metrekare (300 m²) x (Villa) 2.000 TL/ m²) = 600.000 TL
Toplam maliyet bedeli:  (1.350.000TL+600.000 TL= 1.950.000TL) 
Yapı Kayıt belgesi bedeli: 1.950.000 TLx%3 = 58.500 TL olacaktır.

5-) YAPI KAYIT BELGESİ İLE NELER YAPILIR?
Yapı Kayıt Belgesi alınca, bir örneğini Belediye vermelisiniz.  Bu belge ile -eğer 
var ise- yapılarla ilgili yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları 
iptal edilir. 

6-) İKİNCİ AŞAMA NEDİR?
Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra, yapı kullanma izin belgesi (İSKAN)  
almamış yapılarda, tek parselde tek bağımsız bölüm için proje istenmiyor, 
sadece Yapı Kayıt Belgesi, Zemin Tespit Tutanağı ile Tapu Müdürlüğüne 
başvurulacak.

Ama, aynı parseldeki bazı villalar için ise, tapuda cins değişikliği ve kat 
mülkiyetine geçme işlemleri için Yapı Kayıt Belgesi, Zemin Tespit 
Tutanağına ek olarak Proje ve Yönetim Plânı da gerekmekte. 

Bu defa da YAPI KAYIT BELGESİ ALMAK İÇİN ÖDENEN TUTAR KADAR 
BİR BEDEL (örnekteki gibi ikinci defa 58.000 TL Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının merkez muhasebe birimine ödendikten sonra,) Tapu, İskân izni 
vb. gibi işlemleri yapacak.

SARIYER BELEDİYESİ İLE NELER YAPABİLİRİZ?

Bildiğiniz gibi, bir de SARIYER BELEDİYESİ var. 12.07.2018 günü 
Bizim Konak’ta, Sarıyer Belediye Başkanı Sn. Şükrü Genç, Belediye Başkan 
Yardımcısı Sn. Sevgi Atalay ve kalabalık bir ekip ile yüzden fazla üyemizin 
katıldığı bir toplantı yaptık ve derlediğimiz sorularımıza yanıtlar aldık. İskan 
izni olmayan tapulu eviniz için,  bölgede 1990 yılı imar planlarında inşaat 
taban alanı arsanın %15’i ve 2 kat iken, 2003 yılında inşaat taban alanının 
%30’a çıktığını öğrendik. Bu değişiklik, bizlere eklentiler için bazı avantaj 
sağlayabilmekte. Sarıyer Belediyesi ile yapılan toplantıda sorularımız ve 
yanıtları aşağıda…
Karar verirken bu sorulara verilen yanıtlar ve açıklamaları 
değerlendirmenizi öneririz.

1. EVİMDE HİÇ İLAVE YOK; NASIL İSKAN BELGESİ ALIRIM?  
Sarıyer Belediyesi’nde evlerimizin mimari projesi bulunmakta. 
İmar Müdürlüğüne müracaat edilerek, inşaat istikameti alınıp, ruhsat 
yenilemesi yapılarak, iskân belgesi ücreti ödenip kolayca iskan belgesi alınır. 
İskan müracaatı için bina izolasyonu gerekli değildir. Bunun ücreti yasal ve 
makuldür.  Aynı örneği verirsek 1.000 m² arsada 300 m²’lik bir eviniz var 
ise iskan almak için harç ve masraflar tutarı olarak yaklaşık 10.000 TL.-
15.000TL ödeyeceksiniz.

2. EVİMDE İLAVELER VAR, NE ZAMAN TADİLAT PROJESİ GEREKİR?
Soru: Yüzme havuzu, müştemilat, bahçe kodu değiştirme, salon terasının 
altını açma, çatı penceresi, çatı güvercinlik, çatı yükseltme, çatıyı açıp 
terasa dönüştürme, bodruma cours anglais açma, bodrumdan bahçeye kapı 
açma, bahçe kulübesi, bahçe duvarı yüksekliği, bina içinde/dışında asansör, 
duvara pencere açma/iptal, salon, mutfak, giriş teraslarına camekân, bahçe 
teraslarına duvar örüp evi büyütme, salon terasını kapatıp üzerine de 2. Kata 
balkon yapma, bahçeye camekan /sera, su kuyusu açma gibi durumlarda 
ne yapmalıyız? Yani Ana binada yapılan eklentiler için toplam inşaat alanı 
hakkı olan ruhsat harici yapıya başvuru yapmak gerekli midir? 

Evinizde projenin dışında yapılmış bir ilave var ise ve taban 
alanı %30 avantajı ile tadilat projesi ile giderilebiliyorsa tadilat 
projesiyle ruhsata bağlanıp Belediyeden iskana gidilebilir.

Eğer tadilat ruhsata bağlanamıyor ise İMAR BARIŞINA GİDİLMELİ.

NİLGÜN YAMANER
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3. BENDE EVİMİN PROJESİ YOK VE METREKARESİNİ BİLMİYORUM. 
NE YAPMALIYIM?
Sarıyer Belediyesinde her evin mimari projesi bulunmakta. Oradan alabilirsiniz.

4. AYNI PARSELDE BİRDEN FAZLA EVİZ, NE YAPMALIYIZ?
Bir parselde birden fazla ev var ise,  her ev Belediye’ye ayrı ayrı başvurabilir. 
Ama kat mülkiyetine geçmek için bütün evlerden toplu muvafakat istenir. 
Parseldeki bir evin sorunu diğer evleri etkilemez, her evin kendine özgü beyanı 
vardır.

5. SIĞINAKLAR SALON OLDU, GARAJ KAPANDI, HAVUZLAR NE 
OLACAK?
Sığınak Yönetmeliği 2010’da değişti, bodrumların artık sığınak olmaması sorun 
değil.  Kapanan Garaj 15 m2’yi geçmediği zaman sorun değil. Havuz evle birlikte 
değerlendirilmekte. Havuzun önden 6 metre, yan komşudan 3 metre çekme 
mesafesi var ise, ruhsat alınabilir.

Ama havuz için çekme mesafesine uyulmamışsa, eve havuzdan dolayı iskan 
izni verilemeyeceğinden ya İMAR BARIŞINA BAŞVURULMASI YA DA 
HAVUZUN İPTAL EDİLMESİ gerekmekte.

6. İŞGAL ETTİĞİM YEŞİL ALANI SATIN ALABİLİRMİYİM? 
Belediyeye ecri misil (işgal tazminatı) ödenerek kullanılan yeşil alan imar affı 
kapsamında ücret ödenerek belediyeden satın alınamaz. İşgal bedeli ödenen 
alanlara yapılmış yönetim kulübesi, jeneratör kulübesi vb imar affı kapsamına 
girmez. İşgal edilen yeşil alan kamunundur, şikâyet halinde işgal 
derhal kaldırılır.

7. EVİMİN DURUMU BELEDİYEDEN İSKAN ALMAYA UYGUN MU? 
TADİLAT RUHSATI YAPILARAK YASAL İSKAN ALMAYA UYGUN MU? 
YOKSA İMAR BARIŞINA MI BAŞVURMALIYIM?
Üye evlerimiz 14 TİP evden oluşmakta. Bunu öğrenmek için en kısa yol 
Belediye’deki evinizin projesine bakmak ve değerlendirmek. İmar Planı 
değişikliğinden dolayı bazı imar haklarımız var. Eğer Belediye çözemiyorsa o 
zaman İmar Barışı’na müracaat edilmesi gerekmekte, Belediyeye müracaatın 
hiçbir süresi yok; İmar Barışı için 31 Ekim’e kadar başvuru yapılmalı.

Bu maksatla KOMŞULUK BİRLİĞİ olarak ücretleri üyelerimiz tarafından 
karşılanacak Mimar/Mimarlık bürosu/büroları ile aşağıdaki hizmetler için 
görüşmekteyiz:

• Evinizin projesi ile fiili durumunun tespiti; 
• Evinizde hiç değişiklik yoksa, Belediye’den İskan belgesi alması;
• Evinizdeki eklentilerin, değişen imar durumuna göre yasal sınırlarda kalıp  
 kalmadığını tespiti;
• Eklentiler yasal sınırlarda ise, tadilat projesi ile Belediye’den İskan belgesi  
 alması;
• Eviniz için hiçbir şekilde iskan alma imkanı yoksa İMAR BARIŞINA   
 başvurmanız gerektiğinin tespiti.

BU ÇALIŞMA SADECE DİLEYEN ÜYELERİMİZ İÇİN OLACAKTIR.

Sevgili Komşularımız,

2016 yılı Aralık ayında, Sarıyer Kaymakamı Sn. Gürsoy Osman Bilgin önderliğinde 
bir cafe’de yapılan “Sarıyer Huzur Toplantısı”nda hepimiz, Zekeriyaköy’deki 
güvenlik sorununu en önemli konu olarak dile getirmiş ve “Komşuluk Birliği” olarak 
kurduğumuz “WhatsApp güvenlik guruplarını da anlatarak “Karakol” istemiştik.

20 yıldır olmayan ve inanılmaz ve kolayca yapılamaz diye düşündüğümüz şey, 
hepinizin hatırlayacağı gibi 6 ayda gerçek oldu.  Artık, sokaklarımızda yanan, tepe 
lambaları ile dolaşan polis araçları, mahallelerde geceleri öten bekçi düdükleri, 
bizleri daha bir güvenli hisseder hale getirdi.

2017 Aralık Ayında “ZEKERİYAKÖY KARAKOLU” hizmete hazır hale geldi ve bu 
defa “Sarıyer Huzur Toplantısı” Karakol’da yapıldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü 
Sn. Ercan Çamırcı’nın tanımı ile bu seferki toplantıda en önemli sorun, artık 
“güvenlik” değil, “film setleri” oluverdi.

Karakol’umuz fiilen çalışmaya başladıktan aylar sonra 15 Mayıs 2018 günü, İstanbul 
Valisi Sn. Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Sn. Dr. Mustafa Çalışkan, 
Sarıyer Kaymakamı Sn. Gürsoy Osman Bilgin ve Sarıyer Belediye Başkanı 
Sn. Şükrü Genç ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Sn. Ercan Çamırcı ile 
siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, diğer emniyet müdürleri ile çok kalabalık 
bir Zekeriyaköylü’ler topluluğu, Komşuluk Birliği Üyeleri, Zekeriyaköy Çarşı ile 
Zekeriyaköy Spor Kulübü temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.

Açılışta uzun konuşmaları, güzel ikramlar izledi… Arada “kurban kesme” 
geleneğinden kaynaklanan bir hüzün bulutu yaşandıysa da, bu da geçti diyelim…

Komşuluk Birliğini temsilen katıldığım törende, “Birlik” olarak emeğimize 
saygı nedeni ile protokolde yer aldım. Sayın Kaymakam’ın İstanbul Valisine hitaben 
Birliğimizden sitayişle bahserken; “Bu sivil toplum kuruluşu çok etkili;  belki 10 
belki de 20 defa beni ziyarete geldiler. Sonunda karakol istekleri oldu.” demesi 
üzerine, Vali bey de, “Ne güzel, artık bir şey istemezler” der demez, dertlerimize çok 
duyarlı Kaymakam bey, “Yok yok nerdeee, şimdi de varyant yolu için gelip gidiyorlar 
Sayın Valim.” Deyince, ne yalan söyleyeyim hepimiz adına gururlandım…

Karakolun yapılması kararından başlayarak, arsa tahsisine, inşaasına, çevre 
düzenlemesine, bilgisayar donanımına kadar akla gelen gelmeyen her şey için destek 
veren tüm emeği geçenlere tekrar teşekkür ederken, Zekeriyaköy Şehit Münür 
Alkan Karakolu Emniyet Amiri Sn. Onur Köksalan’a ve ekibine kendimizi 
güvende hissettirdikleri için ayrıca teşekkür eder ve görevlerinde başarılar dileriz…

Karakolumuzun adı Şehit Münür Alkan; neden derseniz katılımın en önemli 
konukları ya da ev sahipleri, Karakola adını veren şehidin gözü yaşlı eşi, minik 
yavruları ve annesi idi. Onların acısını hangimiz anlayabilir, hangimiz onların 
yüreğini soğutabiliriz ki…

Keşke şehitlerimiz olmasa ve keşke karakollara ya da başka yerlere şehitlerimizin adını 
vermeyecek kadar güvenli bir ülke olsak…

“ŞEHİT MÜNÜR ALKAN” KARAKOLU AÇILDI. 
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Bolşevik devriminin ardından önemli bir 
kısmı geri dönmeye başlamış. Yaşlıları 
öldükçe giderek azalmışlar ve nihayet 
filmin konusu da olan son Malakan, 
babasını toprağa vererek inanılmaz bir 
yalnızlık içine düşmüşken, kısa bir süre de 
olsa, piyano çalarken, onu gizlice dinleyen 
bir küçük Kars’lı kız çocuğu bağlar hayata. 
Küçük kıza piyano çalmayı öğretecek ve en kıymetli şeyini, piyanosunu,
at arabasına yükleyip küçük kızın evine götürüp, verecektir. 

      Sabah. Pırıl pırıl bir gün. Güneş 
                                                                      gözlüğü ve krem şart. Ocaklı’ya Ani       
                                                                      Antik Şehri’ne gidiyoruz. Merkeze 
                                                                      sadece 42 km uzaklıkta. Arpaçay 
                                                                      Türkiye - Ermenistan sınırını 
                                                                      oluştuyor. Çayın batısında volkanik 
                                                                      tüf tabakası üzerinde kurulu orta çağ 
                                                                      kenti Ani M.Ö 5000’lere uzanmasına 
                                                                      karşın belirgin yerleşim Urartu 
                                                                      döneminde olmuş. Şehrin surlarını 
                                                                      961’de Kral III.Aşot yaptırmış. Şehrin 
                                                                      büyümesine uyarak her dönemde 
                                                                      surlar yenilenmiş. Surların uzunluğu 
                                                                      yaklaşık 4,5 km. 

Selçuklu Sultanı Alpaslan 1064’de Ani’yi ve Kars’ı alır. O tarihten sonra
İpek Yolu’nda Anadolu’nun kapısı olur Ani. Selçuklu 12. yüzyılda büyük bir 
kervansaray yapar, bugün halen ayakta duran. Bu dönemde nüfusunun 
150.000’e ulaştığı kaydedilmiş. 45-50 cm kar içinde bata çıka ilerliyoruz.

Sık aralıklı kuleler ile desteklenmiş surlar arasındaki Aslanlı Kapı’dan şehre 
giriyoruz. Kapıdaki kitabede şöyle yazıyor; 
‘Ebu’l Şuca Manuçehr Han bu burçları baki kala diye bina eyledi’.

Sağımızda,ileride onarımda olan Abukhamrents (Aziz Krikor) Kilisesi ve ondan 
biraz geride sadece yıkıntıları kalmış Kral Gagik Kilisesi hüzünlü duruyorlar.

Aklımda kalan haliyle şöyle idi;

‘Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu
Birinciliği BEYAZ’a verdiler’.

Küçük bir girişi vardı. Belki 3-4 masa ya da koltuk. 
Dar koridorun bir yanında küçük masalar nihayetinde 
daha geniş bir alana ulaşıyordu. Sol yanda bir bar ve hemen 
köşesinde çok da sofistike olmayan, ama doyurucu, tek kap 
içinde ister kuru fasulye ister türlü olsun, kaynıyordu. 

Sağ yandaki duvarda ise  her çeşit kitaplarla dolu kütüphane. 
Karnını doyur, gönlünü ve aklını besle. İstersen yanında 
bir kadeh de şarabın. ASAF’a hoş geldiniz! 

Kırk yıl öncesinden bahsediyorum. 
Artık o bar da, Özdemir Asaf da yok. 
Ama dizeleri ölümsüz;
‘Uzağa değil usta öteye hep ÖTEYE gitti
YALNIZLIĞI ondandır’ 
demişti. 

Sonsuz Beyaz

GÜRCAN VURAL

Uçak karlarla kaplı Kars Havaalanı’na inerken pencereden yansıyan ışığa 
bakmak olanaksızdı. Her yer bembeyaz. Dingin, kuru bir soğuk. Halit Paşa 
Caddesi’ndeki otelimize ilerlerken, Orhan Pamuk’un kahramanı Ka’nın 
bir yandan şehri anılarındaki ile karşılaştırmasını öte yandan  karlar içinde 
Lacivert’e ulaşmaya çalışırken Kars’ı tarif edişini hatırlıyorum: ‘Karın altında 
her şey silinmiş, kaybolmuş gibiydi’.  Evet kar öylesine sarıp sarmalamıştı ki 
Kars’ı, kah bir şeyleri gizliyor kah sinema perdesi olmuş zemininde 
abartarak sunuyordu. 

İlk iş Kars Kalesi’ne gitmek. Saltuklu Sultanı Melik İzzeddin 1153’te 
yaptırmış kaleyi. Bütün şehir ayaklar altında, Kaleiçi mahallesi ardında. 
Kars Çayı üzerindeki 1579 tarihli üç kemerli Taş Köprü’den geçiyoruz ve 
Havariler Kilisesi’ne varıyoruz. Ermeni Bagratlı Kralı Abas 937’de bitirmiş 
kiliseyi, takiben şehri ele geçiren Selçuklular 1064’de camiye çevirmiş ve 
Kümbet Cami demişler. Doğunun Ayasofya’sı olarak bilinmekte, kubbesinin 
etrafında 12 havarinin taş kabartmaları var. Rus-Baltık tarzı mimari örneklerini 
ve Ahmet Tevfik Paşa Konağı gibi seyrek Osmanlı yapılarını beğeni ile geziyoruz. 
Bazalt taşlar ile örülmüş Rus yapılarında, odaları ayıran duvarın köşesinde 
yarım daire biçiminde konuşlandırılmış ‘Peç’ denilen soba sistemi ile aynı anda 
iki ya da dört oda ısıtılırmış. 

Gece otelimizde beklediğimiz an geliyor. Evelik otu çorbası, yeşil mercimekli 
bulgur pilavı üzerinde karın altında kurutulup-tuzlanarak işlenmiş kaz ve 
‘şirni’  yani tatlı çeçil peyniri geliyor soframıza. İnce, lime lime iyi pişmiş 
kaz mercimekli bulgura çok yakışmış.Yanında bir Stellenboch tadıyor ve 
kaza yazık etmiyoruz. Çeçil tatlısı ve okkalı bir Türk kahvesi şenlendiriyor 
damağımızı.

Sonra yemek alanı sinema salonuna çevriliyor ve başrollerini Tarık Akan ile 
Şerif Sezer’in paylaştıkları Murat Saraçoğlu’nun ‘Deli Deli Olma’ isimli 
mükemmel filmini seyrediyoruz. Malakanlar’ı anlatıyor film. Savaş karşıtı 
Malakanlar’ı. İnançları gereği ellerine silah almayan, silaha dokunmayı ret eden 
insanları. Öyle ki zorunlu koşullarda savaşa gitmek yerine gerçekten‘gitmeyi’ 
seçen bu insanlar 93 harbi sırasında Rusya’dan göç ederek Kars çevresine 
yerleşmişler.

Oysa Kral, İsa’nın doğumunun bininci yılı anısına 1005 yılında bitirmiş 
kiliseyi. Açılışındaki şenlikleri, duaları duymaya çalışıyorum. Oysa karlar 
altındaki Ani’de ince, tiz bir sessizlik var. 
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          Biraz daha ilerleyince Ebul 
          Menuçehr Cami’ye ulaşıyoruz. 
          1072 yılında yapılan Anadolu’daki 
          ilk Türk camisi. Arpaçay vadisine 
          bakıyor. Yanında 90 basamaklı taş 
          minaresi var. Zemin kattan vadiye 
          bakıldığında kırmızı taştan yapılmış 
          Genç Kızlar Kilisesi görülüyor. 
          Az ilerisinde yalnızlığı, kimsesizliği, 
          iletişimsizliği simgeleyen 10. yüzyıl 
          yapımı yıkık taş İpek Yolu Köprüsü 
          iki ülkeyi birleştiremiyor. 

Beyaz ve soğuğun ortasında koyunlarını güden çoban tamam da, koyunlar 
bilir mi sınırı, tel örgüyü, mayını. Ya da neden o taraf değil de bu taraf olmalı 
otladıkları? Ya da Karadeniz’e döne döne akan nazlı nehrin iki yanında belki 
de hısım, akraba o insanlar birbirlerinin sesini duyarken neden gidemezler 
birbirlerine gönlünce. Nedir SINIR.  Nedir Beyaz, Öte ve Yalnızlık. Son 
Malakan’ın duyguları, yalnızlığı tanımlanabilir mi?

Büyük bir daire şeklinde yürüyüşümüzle Ani’nin en büyük yapısı olan, 
Kral II.Sembat’ın 989’da başlattığı ve Kral Gagik’in annesi Katranide’nin 
1001 yılında bitirebildiği Büyük Katedral’e ulaşıyoruz. Mimarı, İstanbulda’ki 
Ayasofya’nın büyük onarımını da yapmış olan Tiridat Usta. Son derece zarif 
kolonlar , oymalı ve kabartmalı pencereler, kör kemerler ile çevrili yapı kırmızı 
tüften yapılmış. Beyazın, sessizliğin ve yalnızlığın ortasında zamana direnmeye 
çalışıyor. Yalnızlık giderek bizi de içine çekiyor. Hem ısınmak hem de bundan 
sıyrılmak için cebimde taşıdığım Havana Purosu ve Armagnac ile ‘Keyif Notu’ 
yapıyorum. Artık daha iyi hissediyorum kendimi. 

Hadi diyor dostlarım. İlerliyoruz. Sol yanımda bir yarısı kalmış  Keçel 
(Aziz  Prkich) Kilisesi (Resim 8) , önümde beyaz bir boşluk. Anlamsızlık. 
Sonsuzluk hissi. Evrendeki 15. büyük gezegen Antares bilgisayar ekranımızın 
bir köşesinde tuğla kırmızısı rengiyle belirdiğinde güneşimiz o ekranın sadece 
1 (yazıyla da bir) pixeli boyutunda kalıyor. Güneş Sistemi’mizin en büyük 
gezegeni Jüpiter bile bu boyutta gösterilemiyor ki Dünya’nın esamesi 
okunmuyor. Belki de biz aslında yokuz. Hemen korkmayın. Relatif olarak 
demek istiyorum. Kars’daki, Ani’deki hiçlikle örtüşüyor. 

Arada süslü kırmızılı, sarılı, mavili süsler eklenmiş asker neftisi koşumları 
taşıyan iki doru kısrak birbirleriyle yarışırcasına, soluk soluğa çekiyorlar ahşap 
el yapısı kızaklı arabayı. Beyazın ortasında, güneşe doğru, yani sonsuzluğa 
dörtnala gidiyoruz. Çıldır’da, donmuş suyun üstündeyiz. Kah eşgüdümlü, 
kah aksak koşuyorlar atlar. Gözümü kapatsam bile hissediyorum. Bıçak gibi 
kesen soğuk ayaz suratıma sıvanıyor. Çaresiz apar topar göl kıyısında Atalay’ın 
Yeri’nde döküm sobanın yanında buluyorum kendimi. Ardından şölen başlıyor. 
Yağlanmış, buzda açılan küçük aralıklardan tutulan sazan tava, süzme yoğurt, 
salata, kars gravyeri ve rakı. Buz istediğimizde bir kürek kar getiriyorlar 
dışardan. Duvarda Mustafa Kemal’in 7 Şubat 1923 yılında minbere çıkarak 
Balıkesir Paşa Camii’nde yaptığı konuşmanın tam metni.

Soğuk, beyaz, karda uzun yürüyüş yoruyor hepimizi. Otelimizde ayran aşı 
çorbası, revan köfte ve safranlı pilav yiyoruz. Sonrasında bir çeşit un helvası 
olan umaç getiriyorlar. Yemeği takiben deyişler söyleyen, öyküler anlatan 
ve atışan iki aşık yetenekleri ile yetinmeyip isimlerimizden yola çıkarak bize 
dörtlükler güzelliyorlar. Uzun beyaz sakallarımdan dolayı bana verdikleri isim 
Malakan. Yadırgamıyor hatta içten içe benimsiyorum. 

Dönüş günümüz. Erken kalkıp güzel bir kahvaltı yapıyorum. Masada gravyer, 
eski kaşar, tulum ve çeçil var. Bir de olağan üstü bal. Sarıkamış’a doğru yola 
çıkıyoruz. Hava eksi 24 derece. Aralık 1914-Ocak 1915 arasında tam doksan bin 
şehit verdiğimiz yerdeyim. Kayıtlar o dönem havanın eksi 40 ila eksi 50 derece 
arasında olduğunu bildiriyor. Yine sessizlik, al bayrağımızın dalgalandığı direk, 
birbirine dayanarak yardımlaşan iki asker heykeli ve taş bir anıt. Karlar altında 
doksan bin can. Yıkık duran İpek Yolu Köprüsü. Tekrar sessizlik. 

Bir dost koluma dokunuyor. Seyahatin başından beri tüm birikimini bizimle 
paylaşan ‘Ana Tanrıça’dan Mevlana’ya’ isimli kitabın yazarı Ali Canip Olgunlu 
yanıma geliyor. O anı belgeliyoruz. 

Yaklaşık 53 kilometre olan asfalt yolun sonuna doğru solumuzda Rus Çarı
 II. Nikola ve eşi Katerina’nın 1916 yılında kaldıkları, tek katlı, özgün ahşap 
av köşkünü geçiyoruz. İşte kristal ipeksi karların örttüğü ve kayın ağaçlarının 
süslediği Sarıkamış’dayız. ‘Karlı Kayın Ormanı’nda. Nazım’ı düşünüyorum. 
O’da beyazın, sessizliğin ve yalnızlığın ortasında tarif etmişti zamana karşı 
direnen yaratıcılığı;

‘Bende boz bir halısı var,
 Bir de kitabı imzalı.
 Elden ele geçer kitap,
 Daha yüzyıl yaşar halı.’

Yorgun ama dingin hissediyorum kendimi. Ne olursa olsun artık, ya da her şey 
olabilir kimin umurunda. Beyaz, Kale, Sessizlik, Soğuk, Ani, Lacivert, Köprü, 
Öte, Sınır, Sonsuzluk ve tabi dehşetli bir Yalnızlık.
Bu rüya  Asaf’la  başlamıştı, onunla bitirelim. Ne demişti Usta;

‘Yalnızlık paylaşılmaz.
 Paylaşılsa yalnızlık olmaz’.
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Lezzet Duraği:

8

 Tat lı
Spot

Neci’nin yanındaki merdivenlerden yukarı çıkıp sağa döndükten hemen sonra 
sol tarafta sıcacık bir kahve köşesi ile karşınıza çıkacak olan Tatlı Spot, 
20 yılı aşkın çalışma hayatına tam zirvedeyken nokta koyan Sema Gunnell’ın 
hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bir lezzet durağı. Cheesecake ve brownie 
kokuları ile karşılanacağınızı garanti edeceğimiz, bu butik pastaneyi ve 
sımsıcak lezzet köşesini size daha yakından tanıtmak istedik.

Sema Hanım, köyümüze hoşgeldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Aslen Ankaralıyım. İngiliz olan eşimle de orada tanışıp evlendik ve sonra İngiltere’de 
yaşamaya başladık. Kısa bir Ankara yaşantısından sonra İstanbul’a taşındık. 10 yıldır da 
Zekeriyaköy’de oturuyorum. Yani buralı sayılırım artık. Yaklaşık iki yıl önce kurumsal 
hayattan ayrıldım ve on beş yıldan bu yana, tıpkı her beyaz yakalı gibi benim de hayalim 
olan böyle kendime ait küçük bir yeri açtım. Öncelikle atölye olarak hayal etmiştim 
burayı, ancak sonra gelen istekler ile dükkanım bugünkü halini aldı. 
 
Nasıl gelişti bu pasta merakınız?

Mutfağın çok içinde büyümüş bir çocukluk geçirdim ben. Annem, anneannem 
başta olmak üzere aileden gelen bir merak var öncelikle. Ama iş hayatı, evlilik 
derken biraz geri planda kalmıştı. İki çocuğum doğduktan sonra tekrar böyle bir 
heves başladı. Çocuklarla vakit geçirmek, onlarla mutfakta birlikte bir şeyler pişirmek 
bana kendimi çok iyi hissettirdi. İlk profesyonel pasta deneyimim onların doğum 
günü pastalarını yapmak oldu. Tamamen doğal, tamamen ne olduğunu bildiğiniz 
tarifler ve malzemelerdi kullandığım... Bir de bu hayali kurduğum on beş yıl öncesinde 
bu kadar her şey gelişmemişti, her şey bu kadar elimin altında değildi, çok daha zor 
bulunuyordu her şey... 

Biraz da geride bıraktığınız profesyonel yaşamınıza değinebilir miyiz?

Gerçek mesleğim mali müşavirlik. 20 yılı aşkın olan meslek hayatımda en son çalıştığım 
global reklam ajansı Edelman’da CFO-finans direktörlüğü pozisyonundaydım. Yedi 
yıl kadar yurt dışında yaşadım ve 2008 tarihinde Zekeriyaköy’e taşındık. İngiltere’de 
yaşadığım dönemde ve döndükten sonra pastacılık ve ekmek yapımı üzerine eğitimler 
aldım, workshoplara katıldım. Hala da o kadar ilgim var ki pastacılık ve ekmeğe.

Ya sonrası?

Ekim 2016’da işten yeni ayrıldım. Cheesecake yapımına çok meraklı biri olarak 
bir gün bir mekanda oturup cheesecake yedim.  Çok sıradan, vasat ve fiyatını da biraz 
abartılı bulmuştum. Çocuklarımın okul partilerinde masalarda bir şeyler yapıp satılırdı. 
İlk destek eşimden geldi ve hikayem çocuklarımın okulunda kiraladığım bir stantta 
chesecake satmakla başladı. Yani cheesecake işin çıkış noktası oldu. Ama asıl 
kurabiyelerle başlamıştım.  Brownie ve kurabiye benim ilgi alanımın odak noktası. 
Sonra bir masa aldım ve ilk kermesime katıldım. Ama ne olarak çıkacaktım ben oraya? 
Dolayısıyla bir Cuma günü verilen bir karar sonrasında ben, Pazar günü web sayfamın 
domainini almış, ismimi bulmuş, matbaa işlerini halletmiş ve iki günümü Eminönü’nde 
geçirip poşetlerimi almıştım. Yani ertesi hafta sonu kermesde yerimi aldığımda 
önlüklerim dikilmiş, herşeyim hazır edilmişti.  Ancak herkes “nerede dükkanınız?” 
diye sormaya başlamıştı. Geri dönüşler de çok keyifli olunca “Artık tamam” dedim. 
Aslında bir yıla yakın bir zaman evden yapmıştım bu işi ama dediğim gibi, bir kurumsal 
kimliğim yoktu. Sonunda bir şirket kurdum ve 24 Mart tarihi itibari ile Tatlı Spot’u 
açmış oldum.
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ÇİĞDEM & NURİ SELÇUK

PEYKAN & DEVRİM NEBİOĞLU

MERAL & MEHMET CEM TANLAR

BETÜL GÖÇMEN &
SERDAR GÜRAY OKTAY 

NECATİ BÜYÜK

HÜSEYİN SAKARYA &
SAİME ESİNNUR ENDER

EMİR ÇENGELOĞLU

ARAS BULUT İYNEMLİ

YASEMİN ÇELİK & HAYRİ OR

SOKAĞINIZDA 
YENİ TAŞINAN ÜYELERİMİZE 
HOŞ GELDİNİZ DER MİSİNİZ?

Birliğimize güç vererek kooperatifimize üye oldular. Hoş geldiler...
Kendilerine Zekeriyaköy’deki yeni yaşantılarında sağlık ve mutluluk diliyoruz…

Yeni kazanımlarımız için siz değerli üyelerimizin desteklerini hep bekleyeceğiz. 
Komşuluk Birliği’mizi anlatmanızı, daha iyiyi bulabilmek ve devam ettirebilmek için 
ortak çalışmanın gerekliliğini vurgulamanızı diliyoruz. 

KOMŞULUK BİRLİĞİMİZE YENİ KATILIMLARIMIZ...

Neden Zekeriyaköy?

Yirmi yıl boyunca çok seyahat ederek çalıştım ve aşırı yoğun bir iş tempom 
vardı. Burada oturduğum için de çocuklarıma ve eve yakın olmak amacı ile 
yine Zekeriyaköy’de olmak istedim. Ayrıca, burada çocuklarımın okulundan 
dolayı beni tanıyan çok kişi var. Şu anda gelen müşterilerimin % 70’i zaten 
benim için geliyorlar, % 30’u ise buradan geçerken gören ya da duyanlar.
Gelen bir müşterinin tekrar gelmesi çok keyif verici bir şey. Yani “Şu yediğim 
şeyin tadı hala damağımda, aynısından var mı?” sorusuyla gelen çok müşterim 
var. Şu anda gelen sipariş üzerine çalışıyorum aslında, ama içeriye girdikleri 
zaman “Şu anda ne var, ne alabilirim?” diyen müşterim çok oldu. Bu nedenle 
o da olsun bu da olsun derken her gün üç dört çeşit anında satışa hazır çeşit 
var burada. Hepsi günlük çıkıyor.

Tek başınıza mı yapıyorsunuz her şeyi?

Evet, tek başıma yapıyorum her şeyi. Sabahları saat 09.00’da açıyorum 
dükkanımı. Saat 10.00 gibi de her şey yavaş yavaş fırına girmiş oluyor. 
Her şeyin taze olması da çok keyifli, gönül rahatlığıyla satıyorum. 
Ürünlerimi evinize götürüp, 1 haftada yiyebilirsiniz. Bozulmaz yani. 

Dışardaki oturma köşeniz harika. Butik pastacılığın yanında burası 
aslında keyifli bir buluşma noktası da olamaz mı?

Ben ilk açıldığımda “Kafe değilim,  pastane değilim” demiştim; ama ben 
burayı yaptırdığımda şu an oturduğumuz ve dükkanımın dışında yarattığım 
oturma alanı yoktu. Şimdi şemsiyemi bekliyorum, onunla yaz keyfi daha bir 
güzel olacak. İçeride de on yedi kişi ağırladım şimdiye kadar. Öte yandan ben 
bir çay tiryakisiyim ve çayda çok iddialıyım. Çok güzel demleme Türk çayım 
vardır. Her gelen,  her içen de çok beğenir. Ben bir kahveciyim diyerek yola 
çıkmadım, zaten öyle de bir niyetim yok. Bir filtre kahvem var, bir de Türk 
Kahvesi yapıyorum dostlarıma.  Ama onun dışında bildiğiniz demlikte 
demlenen çayım her daim mevcut. Bir de şimdilerde, yaz aylarının gelmesi ile 
birlikte, genç gruplar uğramaya başladı. Çayı ve klasik kahveyi pek sevmeyen 
onlar için de kendi yaptığım limonataları ve soğuk latte tarzı kahveleri
deniyorum. Yazın bu sıcağında buz gibi yaz içecekleri olacak ve tabi 
yanlarında yine 2-3 çeşit cheesecake. 

İçerde gerçekleştirdiğiniz workshoplar veya 
doğum günü organizasyonları var mı?

Çocuklara ve annelerine yönelik pasta / cheesecake workshopları yapmam için 
talepler geliyor.  Buna bir takvim oluşturacağım ve yakın bir zamanda inşallah 
onun da startını vereceğiz. Ayrıca bölgedeki okullarla bir iki çalışma
gerçekleştireceğiz planımız dahilinde. 

Ürünlerinizin ayrıştığı özellikler nelerdir?

Evimin mutfağında ne/nasıl pişiriyorsa buradaki mutfağımda da aynı şey aynı 
şekilde pişiyor. Dolayısıyla herkesin güvenle, rahatlıkla yiyebileceği ürünler 
hepsi. Katkı maddesi yok, glikoz yok, mısır şurubu yok. En kaliteli ürünleri 
kullanıyorum. Tereyağının dışında farklı birşey kullanmıyorum zaten. En kaliteli 
Belçika çikolatası ile çalışıyorum. Onun dışında bulabildiğim en iyi pudra 
şekerini kullanmaya gayret ediyorum.

Sizinle nasıl iletişime geçip sipariş verebilir okuyucularımız?

tatlispot.comadresimden buradaki tüm ürünleri görebilir; 
@tatlispot instagram adresinden de bizi takip edilebilirsiniz. 
Facebook hesabımız da var, ayrıca bize 0212 202 96 27 numaradan da 
ulaşabilir; sipariş verebilir komşularımız. Ya da yüz yüze sipariş vermek amacı 
ile sıcak bir çayımızı yudumlamaya gelebilirler. Çok yakında da 
burada hazırladığımız kurabiyeleri şehir dışına yollamaya da 
başlayacağız. 
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Zekeriyaköy Spor Kulübü’nde (ZSK) Yeni Bir Dönem

Köyümüzün sporcularını yetiştiren Zekeriyaköy Spor Kulübü (ZSK), gerçekleştirdiği olağan 
genel kurul ile yeni bir yönetime “Merhaba” dedi. Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir 
yönetim anlayışı ile dikkat çeken ZSK’yı ve yeni dönem hedeflerini kulübün kurucu 
üyelerinden olan dönem başkanı M. Cengiz Aydın’dan dinledik bu sayıda. 

  Cengiz Bey merhaba. 
  ZSK Ailesi sizi çok uzun yıllardan bu yana tanıyor. Bir de 
  dergimiz okuyucularına kendinizi tanıtabilir misiniz lütfen?

Yaklaşık 20 yıl önce şehirden kopup bahçeli bir evde oturma hayali ile 
Zekeriyaköy’e yerleştik. Ben ekonomistim, danışmanlık yapıyorum ama 
hayatımın içinde spor hep oldu. Aynı zamanca eski eskrimciyim. Bir süre 
eskrim sporunun il temsilciliğini sonra ise 4 sene başkanlığını üstlendim. 
Daha sonra bir vakıf kurduk ve burada hala eskrim üzerine çalışmalar 
yapmaktayız. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesiyim. Çocuklarımı da 
spora yönlendirdim ve onlar da eskrimci oldular. 

  Eskrim tutkunuzu dinleyebilir miyiz? Nasıl başladı bu hikaye?

Benim eskrim maceram ortaokul döneminde başladı ve biraz sancılı oldu. 
Ben Üsküdar’da oturuyordum ve TED’in rakibi olan Altınyurt Spor Kulübü 
vardı. Ben orada başladım eskrime. Daha sonra TED’in üyesi oldum. Bir 
arkadaşımın evinde silahları gördüm; çok enteresan geldi bana ve bunu 
anneme söyledim. Anneme bu isteğimi söylediğimde karşı geldi ve “Kılıç 
yüzüne gözüne batar!” dedi. Teyzem yardımıyla annemi sonunda ikna ettik. 

  Ya tenis sporu ve Zekeriyaköy Spor Kulübü nasıl girdi hayatınıza?

Tenisle bir alakam yoktu, burada tanıştık. Bir gün Murat Sarper beni aradı 
ve tenis kulübü kurmak istediklerini söyledi. Bu vesileyle başlamış oldu 
tüm hikaye. 2009 senesinde 9 kişiyle yola çıktık. Önceleri Aygazpark’ta 
oynanıyordu. Bir takım görüşmelerden sonra geliştirdiğimiz bir projeyle 
Belediye Başkanı’ndan şu an bulunduğumuz alanları talep ettik. Önce 3 
senelik kiralama yaptık, daha sonra 10 senelik bir süreye imza attık. En 
büyük eksikliğimiz lokal binamızın olmayışıydı. Bu lokali istememizin 
amacı hem üye olan hem de olmayanlar için bir yaşam alanı oluşturmaktı. 
Sadece spor merkezi değil, aynı zamanda da bir cazibe merkezi olsun 
istedik. 

  Yeni yönetim, yeni projeler mi demek? 

Yenilik, imkânlarla ve bütçeyle sınırlı bir şey. Bizim burada toplam 3 
kort var ve bunların ikisini kışın kapatıyoruz ve yetmiyor. Kulüp bence 
gelebilecek yeterli bir seviyeye geldi. Bundan sonra amacımız üye sayısını 
artırma olabilir. Etkinlikleri çeşitlendiremiyoruz; alan dar, fakat bunun yanı 
sıra her zaman birkaç spor dalı daha eklemek istiyoruz. 

Masa tenisimiz var, belki eskrim olabilir. Buradaki amacımız ve arzumuz 
çocuklarımızı/sporcularımızı daha iyi başarılara taşımak. Üyelerimizin bazı 
istekleri de var; mesela bir yüzme havuzu. Çok büyük bir maliyet ve 10 yıl 
sonra ne olacağı bilinmeyen riskli bir iş. Ayrıca bir toprak kort istekleri var. 
Bu konuyu gerçekleştirebilmek için bir araştırmamız var. 

  Aidatlarla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? 
  Yeni yönetimle değişen rakamlar oldu mu?

Üyelik aidatlarından bahsedersek son kurulda üyelik giriş aidatının kişi 
başına beş bin Türk Lirası olması kararlaştırıldı. Aylık aidat ise 500 TL’den 
250 TL’ye indirildi. 

  Hoca sayısında bir değişiklik var mı?

Kış döneminde 6 tane hocamız var. Yaz okulu döneminde bu sayı 
yükseliyor; ciddi bir istihdam yaratıyoruz. Sürekli çalışan 6 hocamızın yanı 
sıra Kantin tarafında çalışan bir ekip de var. Kısacası 20-25 kişiye istihdam 
sağlıyoruz. 

   Ve gelelim lezzet durağı Kantin’e. 
  Burada ne gibi yenilikler bekliyor bizleri?

Kantin’imiz brasserie havası ile biraz yüzünü yeniledi. Burası bizim, yeme, 
içme ve yaşam alanımız. Üye olmayan kişilere de açık ve müdavimleri çok. 
Kimilerinin hafta sonu buluşma noktası, kimilerinin ise hafta içi home 
office şeklinde oturup çalıştığı bir alan haline geldi burası. Konsept içinde 
yer alan çok amaçlı odamızı ise doğum günü partileri veya özel davetler 
için kullandırıyoruz. İlyas Güngör’ün işletmecisi olduğu Kantin’imiz doğal 
mutfağı ile dikkat çekiyor.

  Yeni yönetimle ilgili neyi vurgulamak istiyorsunuz, 
  yeni yönetimde kimler var?

Yönetimde baştan aşağı bir değişimi ön görmedik. Devamlılık ZSK için 
daima çok önemli olan. İyi anlaşan bir ekibiz. Eskiden devam eden ve 
kulüpte büyük emekleri olan isimlere ek olarak bu dönem Çetin İpekçi, 
Sıddık Tetik, Kamil Kehale gibi isimler yönetime giren ve kulüp adına 
önemli görevler üstlenmiş olan yeni isimler. 
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NESTEREN DAVUTOĞLU İLE... hayat!
O, reklam dünyasının en önemli isimlerinden. Son olarak,  bu yıl 15. yılını kutlayan Hürriyet Kırmızı Ödül Töreni’nde 
“Tecrübe Ödülü”ne layık görüldü. Yoğun çalışma hayatında “Bulutlara hiç bakamadığına” karar verdiği için şimdilerde kendini 
seyahatlere, sanata ve aktif olarak yer aldığı sivil topluma, Demokrasi İçin Birlik Platormu’na adayan biri O.

Dört ayaklı dostları ile beni, Frida Kahlo’nun evini andıran tablo evinin bahçesinde ağırlarken, iş hayatından anneliğe, 
sanattan politikaya ve şehirden Zekeriyaköy’e uzanan harika bir yolculuk yaptık.      

İşte çok keyifle okuyacağınıza inandığım bir Nesteren Davutoğlu röportajı… 

Büyüteç

DİLARA KANTEMİR TOROS

Öncelikle tebrik ediyorum.  Biz iletişimciler için bir duayensiniz. 
Hürriyet Kırmızı Ödülü’nden bahsedebilir misiniz?

Teşekkür, sana ve hayata... Ödül çok güzel bir zamanda geldi. Olgunluk çağıma denk geldi. Gençliğimizde bizim için Kristal Elma 
çok önemliydi. Sektörün iddiası, heyecanı yani kalbi orada atıyordu. Çalıştığım Ajans ve sonrasında yönettiğim Ajans o kadar bol 
ödül alırdı ki. Sahnede kolumda 7 Kristal Elma ile hangimiz alacağız, ne yapacağız dediğimi bilirim. Meslekte ilk on yıl  sonrası 
daha çok yöneticilik, stratejik katkı gibi konulara yönelmeye başladım.
Yaklaşık 40 sene reklamcılık yaptım şimdi biraz da göklere bakacağım, seyahat edeceğim diye kenara çekilmişken, böyle anılmak 
beni mutlu etti. Hasret giderdim. Sektörde ödüller değerli. Mesela Kırmızı reklam dünyasının önemli yarışmalarından biri. Sektör 
bu ödüllerin peşinden koşuyor. Motivasyon iletişimle  ilgili mesleklerde çok önemli ve doğurgan.
Bir gün telefon, Kırmızı’dan aradıklarını söylediler. Jüri üyeliği içindir, diye düşündüm. Beni Kırmızı Tecrübe ödülüne layık 
bulduklarını söylediler, doğrusu çok hoşuma gitti. Jüri değerli arkadaşlardan oluşuyor. Başkan Ahmet Akın’dı. Kurumsallaşmış, 
saygın bir yarışmadan, gençlerden ödül almak beni mutlu etti. Bu ödül her yıl bir kişiye veriliyormuş. Geçen sene Atilla Aksoy’a 
verilmiş. Rahmetli olmadan beni yakaladılar:)Daha buralardayım.

Reklamcılık hikâyeniz nasıl başladı?

Ben bir TRT çalışanıydım. Yaptığım her işi tam yapmayı severim. Özel televizyonlar yokken dört elle sarıldığımız bir yerdi TRT 
bizim için. Derken 12 Eylül geldi. O zaman TRT bir nevi işgal edildi. Demokrasimiz büyük bir kesintiye uğradı. Birçok baskı ve 
kısıtlama yaşamaya başladık. O kısıtlamalara ben de maruz kaldım. Özgürce bir lafı kitlelere ulaştırabiliyorsanız, marifet bu. Bu 
kadar sansür ve baskı olunca program yapmanın bir tadı kalmadı. Zaten buradan atıldım atılacağım, bari bir iş arayayım dedim. 
Bu konuda tecrübeli değildim tabii. Daha düşünmeye fırsat kalmadan hayatım beni buldu. İdolümüz Behice Boran’ın başında 
olduğu Türkiye İşçi Partisi’nde tanıdığım sevgili Ersin Salman vardı, ekip arkadaşım. Hepimiz sıcak bir dostluk, yoldaşlık ilişkisiyle 
bağlıydık birbirimize.  Bir gün bana “Bizim Ajansa gelsene” dedi. Ben de ipin üzerindeydim ve aniden reklamcı oldum! İnsan ne iş 
yapıyorsa, iyi yapmalı zihniyetiyle yoluma devam ettim Ada Ajans’da. Önce ‘müşteri temsilciliği’ yaptım. Kısa bir dönem yazarlık 
yaptım, Bölüm Başkanlığıyla mutlu bir ekip, onlarca müşterinin marka yönetimi derken...

Derken?
Bankacılık!

Müşterilerimizden  Garanti Bankası’nı yöneten Genel Müdür İbrahim Betil yeni kuracağı bankada  ortak olmayı, birlikte çalışmayı 
teklif etti. Önerilen alan zevkliydi. Böylece bankacılık sektörüne balıklama geçmiş oldum, Bankada Toplam Kalite ve İletişim’den 
sorumlu genel müdür yardımcısıydım, İnsan Kaynakları ile ortak projeler yapıyorduk. Çok güzel bir projeydi, dünyada servisiyle 
farklılık yaratmış bankalara gözleme gönderilmiştim. Toplam Kalite sistemi ve insan ilişkileri üzerine yoğunlaştım ve o bankayı 
ev yapmaya çalıştım. Özel işler yaptık. Her şubede Kalite Yönetmenleri gibi pozisyonlar yarattık. O kişi şubenin iyilik ve sistem 
meleğiydi.

Sonra öyle bir dönem oldu ki, ekonomiye  farklı eller karıştı. Banka Doğuş grubuna satıldı ve başına Ajlan Acar geldi. İlkokuldan 
muhabbetim olan bir arkadaşımdı. Ama eski yönetim ile yeni yönetim arasında kalınca, çalışmanın tadı kaçtı. Atılsam mı, 
ayrılsam mı? Öyle olunca beni bir sabah Finansbank’ın sahibi Hüsnü Özyeğin aradı.  İş görüşmesine gittim. Yatırım Bankacılığı 
odaklı Bankanın, yeni şubeler açarak  Bireysel Bankacılığa geçeceği dönem. Mekan tasarlamaktan servis modeli kurmaya, her şey 
önümde, ve tabii İletişim. Bu çatı altında başarılı bir hikaye kurmaktı   amaç. Ne ürünler tasarlayacağız, neler yapacağız bunlara 
kafa yormaya başladık. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Hep kıymetli insanlarla çalıştım ve el üstünde tutuldum. Tam on 
kadar yeni şube açtık, her şey yolunda, deli gibi çalışıyoruz, eski patronlarım bana ortaklık teklif etti! Bankada mutluydum, yeni 
bir hayat kurmuştum. Bankacılık işlerine başlamadan önce İbrahim Betil’in  Toplam Kalite Sistemini öğreneyim diye beni dünya 
turuna göndermiş olması beni zenginleştirmişti. Döndüğümde çok iyi bir oryantasyondan geçmiştim, öğrendiklerimi iletişim 
deneyimimle birleştirip, ikinci bir Banka’da uygulayabilmek keyifliydi. 
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Geri mi döndünüz?

Evet öyle oldu.
Eski patronlarımın ‘Ana yurdun  seni bekliyor!’ diyerek benim Ajansa Başkan 
olarak dönmemi istemeleri hiç hesapta yoktu! Sevgili Ajansımızı bana emanet 
etmek istediklerini söylemeleri beni yumuşattı, onore etti. Samimi tereddütüm 
bana önerilen paketi büyüttü, derken hafif naz yapmakla beraber Finansbank’ı 
üzülerek terk ettim, geri döndüm reklamcılığa. Başladı haşin heyecanlar. 
Ajanslar  çok uluslulaşıyordu o dönemde. Biz de dünyaya açılmak istiyor, ama  
kimseyi  de beğenmiyorduk. Öte yandan daha ‘iş’ odaklı olmalıydık,  yani kar 
etmeli, hayatta kalmayı başarıp devam etmeliydik. Kapitalizmin rekabetçi  yarışı,  
dünyadaki bu hal bize biraz katı geliyordu. Global düşmanı bir halimiz de vardı 
çünkü biz yereldik. Gün geldi Lowe ile tanıştık, yerele önem veren coşkulu, ilkeli 
insanlar topluluğu. Böylece bu zincire girmeyi kabul ettik, hisse sattık, müşteri 
paylaştık... 

Lowe Ajans’da yeni hikaye nasıl kuruldu?

Yerel anlamda kuvvetli kampanyalar yapıyorduk. Hep büyük markalarla çalıştık. 
Benim sektöre dönüşümle birlikte zaten her şey oturmuştu. Efes Pilsen ile 
20 yıl, Arçelik ile 10 yıla yakın çalıştık. Köklü markalarla çalışırken gözettiğim 
şey, işin mekanikliğe düşmemesiydi. Büyük olmak sıkıcı olmak demek değil. 
Her kişinin katkısı önemli. Biz çok dinamik, eğlenceli bir ekiptik. Ada’dan, öyle 
bir ortamdan yetişmemden ötürü ben de ona göre bir patron oldum! Zaman 
zaman kötü durumlar da yaşadık. Küçülmeye gittik, sayımız azaldı ama hep bu 
ortamı korumaya çalıştık, kendiliğinden de deli dolu, sıcak dostluklarla örülü bir 
ortamdı. Tadından yenmez bir reklamcılık ömrüm oldu.

Bir de sektöre Başkanlık geliyor sonra?

Reklamcılar Derneği’ne başkanlık yapmam istendiğinde olmaz falan derken, 
As Başkan olarak başladım. O dönem Faruk Atasoy bana çok inisiyatif verdi.  
Bakanlıktan, Üniversite ilişkilerine, rekabet kurallarını da kapsayan bir çalışma 
programımız vardı. Her zaman 360 derece yapılan işlere taptım. Ortaya kalbi 
ve beyni olan tüketiciyi koy, markanla onun etrafını 360 derece kuşatacak 
şekilde çevrele, neler yapıyorsun bak. İnsanların isteklerine, kaygılarına ne kadar 
dokunabiliyorsunuz, bu önemli. 

Hep coşkulusunuz?

Doyum zamanlarına gelecek olursak... Bulutlara hiç bakamadığımın farkına 
vardım!  Her işimin ortasına bir seyahat sıkıştırabiliyordum, fakat bu 
seyahatler küçük bavullar, küçük el çantalarıyla, toplantılarla karışık sürüyordu. 
Hayatın  neşeli ama çabuk geçtiğinin farkına vardım ve biraz hoş ve boş işlere 
bakayım dedim... Hiçbir zaman işimden bıkmadım ama zorlanarak sürdürmek  
de istemedim. İş zamanımı yutuyordu çünkü. Yaşlanıp dalış yapamadan, 
ormanlarda gezemeden hayattan emekli olmayayım diye düşündüm. Biraz 
uzatmalarla olsa bile bunu network’e kabul ettirdim. Hayatımda Yusuf’um  
vardı. Yönetmen Yusuf Kurçenli, benim küçükken hayranlık ve kısa bir aşk 

yaşadığım, daha sonra  güzel bir evliliği noktalamış, kızımı büyütmüşken, 40’lı 
yaşlarda tekrar karşılaştığım insan. Bomba gibi bir olgunluk aşkı olarak geldi 
hayatıma! Nirvana yıllar, partnerlik, filmler... Ve bir akşam, baş dönmesi... 
Tansiyondur diyerek gittiğimiz hastanede, kanser olduğunu ve 3 ay ömrü 
kaldığını öğrendik!  Bir sınav başladı, birbirimize yaslandık. Ona her saniyemi  
ayırmak istedim. Böylece Lowe’a veda ettim. Çok uluslu şirketlerde değişim  
devam eder, devran döner.  İşin birebir sorumluluğu sırtımdan indirdim.  15-16 
saat çalışmaya veda. Yusuf biricik dostumla iki buçuk yıl daha...

Bu kadar yoğun bir iş hayatı ile ev hayatı nasıl yürüdü? 
Çok merak ediyorum.

Ev nasıl devam etti diyorsun...                                     
Hayatı bir balon olarak düşünürsek, içine ne atarsanız atın büyüyor, 
genişliyorsunuz. Öğrencilik zamanında çift vardiyalı çalışıyordum; hem okula 
gidiyordum hem havaalanında uçak yönetiyordum. Ve ilk flörtler!  Bu evrede 
anladım istersek çok şeyi aynı anda yönetebileceğimizi.  Kendini daralttıkça 
sıkıcı, boğucu, ilhamsız oluyorsun.  Kollarını açıp hayatı kucakladıkça,  
açılıyor, açılıyor, ‘Oh be!’diyorsun. Hayatımız uzun bir trenin lokomotifi. 
Ön tarafa ne yüklerseniz arkadaki vagonlar  ona göre çekip götürüyor.
Her kompartıman ayrı proje.
İlk evliliğim lise sonrası havaalanında çalışırken oldu. 10 ay sürdü. Daha mobilya 
taksitlerini ödüyorduk, ayrılmak istedim. Birbirimize hiç de uygun olmadığımızı 
evlenince fark ettik demek.  Sonra Kenan Davutoğlu’nu tanıdım. TRT’de görüntü 
yönetmeniydi, ben kurgucu. Yılmaz Güney ile filmleri  olan deneyimli bir 
sinemacı. Ve yakışıklı! Ankara’da ana evinden çıkıp gelmişim İstanbul’a, bana 
çok destek oldu bu şehirde. Yakınlaştık ve o ne? Hamile kaldım ve evlendik. 
Güzel yıllar geçirdik Kalamış’da. Şikâyeti benim işe gece gündüz  demeden bağlı 
olmamdı. On iyi yıl sonra anlaşarak ayrıldık. Bu durumu kızımız Dilan’a anlattık 
ve  artık hayatta iki evi olduğunu söyledik. Sıkıntısız bir süreç yaşadı. Dost 
kaldık. Bir ay geçmişti ki, Amsterdam’da politik göçmen bir arkadaşla tanıştım. 
Birlikte 10 yıl paylaştık, hafta sonları gide gele.

Peki ya annelik?

Kızım bir Cuma günü doğdu. Melek gibi bir çocuktu. Ben pazartesi günü işe 
gittim. Evde yardımcı ve annem bakımına destek oldu. Yatılı bakıcımız vardı. 
Kenan hep el veren bir baba oldu.  Ara sıra ofise getirirdim Dilan’ı. Ajansın 
ortasında bir şeylerle oynayarak, odamda boya yaparak bir kaç saat güzel zaman 
geçirirdik. Aramızda kaliteli bir iletişim kurduk. İşin sırrı kantitatif değil kalitatif 
zamanlarda! Önemli olan çocukla geçirilmiş yarı bıkkın uzun saatler değil, 
iletişim içinde paylaşılan kaliteli, ortak zaman parçaları. Onunla sıkı arkadaş 
olduk. Seyahatlerimizi birlikte yapmaya başladık. Güldük, eğlendik. Allaha şükür 
diyeyim, nerede ne yapacağını bilen, hayata bağlı, işinde sorumluluklu mutlu bir 
genç oldu. Amerika’ya okumaya gitti. Oraları pek sevemedi, nakille döndü. Yerli 
çocuk!    Bizim Ajans’da staj yaptı, prodüktör oldu ve daha sonra bir kaç önemli 
ajansta çalıştı. Yakın zamanda farklı bir teklifle başka bir işe geçti. Kendisi de 
benim gibi reklamcı oldu yani! Yusuf ile olan dostluğu da muhteşemdi.
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Büyüteç
Biraz da Zekeriyaköy hayatınızdan bahsedelim mi?

Zekeriyaköy, hayatımı tamamlayan sevgili ev...   Kalamış’ta anneannemin 
bana verdiği bir teras katında,   ama nihayetinde bir apartman dairesinde 
yaşıyorduk. Herkes gibi, bahçeli bir ev hayaliyle tabii... Dilan da köpek 
istiyordu. BankEkspres’de Metin Peköz’ün teşvikiyle bu mahalleye geldim, 
sevdim ağaçları, tepeleri... Maaşımın yarısını taksite vererek 4 senede 
tamamlandı ev borcu. Rüyalarımdaki cennete kavuşmuş oldum.  Küçük bir 
Frida Kahlo evi olsun istedim. Meksika’ya gittim ve oradan esinlenerek gelip 
evimi aynı canlı renklerle boyadım, döşedim.  Dilan’ın köpekleri hayatımıza 
girdi ilk fırsatta. Meksika devriminin Zapata’sına gönderme, Zapotek oldu 
adı. Dilan büyük aşkına, Zapo’suna kavuştu. 10 seneyi aşkın beraber yaşadık. 
O bu dünyadan gidince, Bella’mız geldi. Onunla da 10 sene  yaşadık. 
Labradorlarımız baş taçlarımız! Sokaktan gelip bir de Berduş’cuk girdi 
hayatımıza. Sonra arka komşularımızın  çocukları için alıp sokağa bıraktıkları 
Van  kedileri de bize katıldı. Tanrı misafiri 10 kediye kadar çıktık. Yani ev halkı 
4 ayaklılarla bir bütün.  Onlar mutluluk. 

Bahçe  büyük hayalimdi. Burada çiçekleri, bahçeciliği öğrenmeye başladım. 
Çok yetenekli olduğumu sanmıyorum ama yardımla her şey güzel gidiyor. Mis!

Peki, sanat burada mı başladı? 

Bir anlamda evet! Resime pek yetenekliydim söylemesi ayıp! Ankara 
Koleji’ndeyken hocalarım Güzel Sanatlar’a gitmemi teşvik ediyordu. Fakat 
Ankara’da okul yoktu. Ailem de beni şehir dışına göndermek istemedi.  Hukuk 
Fakültesi’ni kazandım, ama 1-2 ay sonra kendimi daha iyi hissedebileceğim bir 
bölüme geçtim; İletişim!

Üretmeye zaman bulamadığımdan, sanat hep içimde ukde oldu. Sanat ile 
ilişkim izleyici seviyesinde kaldı. Daha sonra Zekeriyaköy’de Açık Atölye isimli  
tatlı bir oluşuma katıldım. Yılda bir kez atölyelerimizde, evlerimizde sergiler 
açıyoruz, kapıları da herkese açıyoruz! Paylaşımın tadı... Ayrıca, resime ek 
olarak, 3 boyutlu eşyalarla anlam bütünleştirmesi yapıyorum. Yani hikâyeler 
kuruyorum. Mesela eskicilerden toplanan parçalarla ya da kumaşlarla. Kısacası 
hayat parçaları üretmeyi seviyorum. Komün hayatı bırakmadım, o da beni. 
Arkadaşlarla o bağ hala sürüyor.  Almanya’dan bir sergi için davet aldım. 
Hoş bir deneyimdi. Bu seneki sergiye de çağrıldım. Fakat bu ara kendimi 
siyasete vermiş olduğum için üretmeye zamanım olmadı.  Eski eşyalara hep 
düşkünümdür. Antika dükkânım da oldu, adı Dün. Dört sene Çukurcuma’da, 
sonra Bahçeköy’de. Başka yaşamlar ilgimi çekmiştir hep. Farklı objeleri 
severim. Heykelleri, hat sanatını. İlk maaşımla bir yağlıboya resim almıştım, 
tabii yine taksitle!

İşin güzel yanı anneannem ve dedemin evinde de bir sürü antika eşya vardı, 
onlar da toplamış. Mesela 1920’lerde çeyizleri olan kütüphaneli divan hala 
bende. Benim için bir pırlanta yüzüktense, eski bir sandık daha değerli.  
Hayatımda boşluk sevmem, her yer güzel olan her şeyle dolsun!    
Seçmeyi, almayı, biriktirmeyi seviyorum. Seyretmeyi de...
Bulutlara bakacağım dedim ya, artık bazı şeyleri elden çıkarmaya başladım. 
İkinci el pazarlarını gezer oldum. Bunların değerini bilecek kişilere, kıyıp 
satıyorum bazılarını.  Bit pazarlarında kendimi özgür ve rahat hissediyorum. 

Şimdilerde nasıl geçiyor günler?
Ülkeye bakıyorum! Eşitliğe ve özgürlüğe  inanıyorum, sosyalizme yürekten 
bağlıyım. Yıllar önce Baskın Oran’ın seçim kampanyasında sorumluluk 
üstlenmiştim. Bu deneyimde reklamın siyasetle bağını keşfettim. Yurttaş 
Girişimi isimli oluşumu, sanırım o süreçte  tanıdım. Toplantılarına katılıp, 
sivil toplumla yakından ilgilenmeye başladım. Demokrasi İçin Birlik grubunun  
Koordinasyon Kurulu üyesiyim. Bu oluşumda herhangi bir hiyerarşi yok, 
kolektivizm içinde eşit katkılar sunarak politik hayatta etki yaratmaya 
çalışıyoruz.  TGEV’in kurucularındanım, gönüllü olarak çalışıyorum. “Nitelikli 
Eğitim Her Çocuğun Hakkı” diyen bir vakfımız var. Bu oluşumla iki milyon 
çocuğa ulaştık.

İş hayatında da bu kadar aktif olarak bir STK ile çalışır mıydınız?

Çeşitli platformlara gönüllü işler yaptık. Nazım Hikmet Ajandaları, Uğur 
Mumcu anmaları yaptık, Barış kampanyaları, plak kapakları, konserler, afişler... 
Müşterilerimizi rahatsız etmemeye özen göstererek, siyasetle  ilişkim her 
dönemde oldu. Prensibi eşitlik ve özgürlük olduğu sürece, demokratik hakkım.                                                          

Filmler, Kitaplar?

Evet. Uzun metraj film çalışmalarım oldu;  Yüreğine Sor, Gönderilmemiş 
Mektuplar gibi, aşkla yapımcılığını üstlendiğim işler. Ayrıca kitaplarım 
yayınlandı. Biri mesleki, üçü seyahat güncesi, biri film kulisi anlatır.

Ve diyelim... Değinmesek olmaz;

Zekeriyaköy Kooperatifi Yönetim Kurulunda  uzun yıllar aktif olarak çalıştım. 
Bu dergiyi hazırlardık ciddi emekle, Halime Şive ile birlikte. Bu dönem 
komşuluk ilişkileri, ortak değerleri unutturmayan çalışmalara vesile oldu...

Uzun oldu söyleşi, sevgili meslektaş, toparlarken kolaylıklar...
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Sanat-sanatsever ilişkisi ilginçtir. Sanat izleyicisiz yapamaz; sanatsever de 
kendisini heyecanlandıran zenginleştiren kaliteli eserler görmek ister. 
Plastik sanatlar bizde, özel girişimlerle düzenlenen büyük çapta sergiler ve 
kurulan müzeler, çağdaş eserlere yer veren köklü galeriler, sanat dergi ve 
gazetelerinde çıkan haberler ve yazılar aracılığıyla oldukça ilgi görüp izleniyor. 
Ayrıca, köyümüzde düzenlediğimiz gibi daha küçük çapta yerel etkinlikler de 
sanatseverlerin ilgisini çekiyor.  İzleyici gördüğü eserlere karşı düşüncelerini ve 
hislerini belirtiyor. Ya hemen seviyor, takdir ediyor veya tam tersi, beklemediği 
bir anda, alışageldiği normlardan çok farklı işler karşısına çıkınca kızıyor, 
anlam veremiyor, bazen sert de olabilen eleştirisel bir tavır ortaya koyuyor. 

Sanatsever sanata karşı hislerini açıkça belirtiyor. Buna karşılık elbette 
sanatın da izleyicisi hakkında söylemek istedikleri vardır. Merak ettim, 
kendisine kulak verdim, duyabildiğim kadarını sizlerle paylaşıyorum. Eskilerde 
Fütürizm veya Sürrealizm gibi ekollerin lider sanatçıları manifestolar yazarlardı. 
Sanat şöyle olacak böyle olacak diye anlatırlardı. Şimdilerde ise manifesto 
üretilen işlerle doğrudan ortaya konuyor. Bu çağda sanat artık hiçbir sınır ve 
kural tanımıyor,  “duygularımı ve düşüncelerimi çağın olanaklarını da 
kullanarak farklı bir üslupla somutlaştırma arayışındaysam bunu en etkin 
nasıl gerçekleştireceğime kendim karar veririm” diyor. Sanatçılar da bu 
düşünceyi benimseyerek ve severek çalışmalarını bu yaklaşımla gerçekleştiriyor. 
Her biri tek başına kendi üslubunu oluşturuyor… Artık ekol falan yok. 
Sınırsız anlatım olanaklarıyla donanmış bu sanat-sanatçı ikilisi özgürce
n-a-m-ü-t-e-n-a-h-i iletişim dilleri icat ediyorlar. 

İzleyici ise bazen sanatın bu durumunu biraz hınzırca, biraz meydan 
okumaca gibi, biraz da tehditkar görebiliyor; yani gafil avlanabilirim hissinde, 
sanki hep tetikte olmak durumunda. Oysa tam da burada sanat işlevini 
gerçekleştirdiğini düşünüyor… Tetikte olmak zorunda mı izleyici? Varsın gafil 
avlansın, ne olur ki… Hemen savunmaya mı geçmesi gerekiyor? Sanatı heyecanlı, 
çekici ve dinamik kılan işte bu şaşırtıcı özelliği, özgünlüğü değil mi? Bu durumda 
sanat izleyiciden biraz teslimiyet rica ediyor. “Gelin sizlerle yepyeni bir düzlemde 
söyleşelim diyor… Kalıplarınızı önyargılarınızı katlayıp bir kenara koyun da 
yaklaşın; üzerinizdeki yükü atıp geçirgen olmanızı arzu ediyorum. Bunu 
sakıncasız yapabileceğiniz bir platform sunuyorum size.Bildiğiniz ve 
alışageldiğiniz dillerden farklı bir şekilde diyaloğa girmeye çalışıyorum. 
Yüreğinizle yaklaşın, sessizce kulak verin bana” diyor. Sanki ben sevgiyim, 
duyguyum, anlamım, çıplağım, gerçeğim, farkına vardıranım, elinizden 
tutanım diyor… 

Sizce haklı olabilir mi? Neden olmasın. Sanat ve sanatsever kol kola yürümeye 
devam edecek. Birbirlerine daha yakın daha hassas… Ve umuyoruz, bizlerin, 
Zekeriyaköylü sanatçıların da katkısıyla… 

Köyümüzde de sanatçı ve sanatsever ilişkisinin atölyelerimizde nasıl 
geliştiğini görmek bize umut veriyor. Bu sayfada fotoğrafları görülen 
işler Zekeriyaköy’ümüzde ne kadar çalışkan ve yaratıcı bir sanat üretiminin 
var olduğunun ipuçlarını veriyor. Bu yetenekli sanatçılarımızın sayesinde 
köyümüz bir sanat köyü olmak yolunda. Sekiz yıldır atölyelerini ziyarete 
açan ve Açık Atölye etkinliğinde yer alan kıymetli sanatçı arkadaşlara da 
köyümüzde bu güzel sanat ortamını oluşturdukları için bir Zekeriyaköylü 
olarak teşekkür ediyorum. Bir sonraki Açık Atölye günlerini şimdiden 
dört gözle bekliyoruz; köyümüzde sanat sanatseverleriyle tekrar 
buluşana dek sevgiyle kalın, 

SEMRA ÖZÜMERZİFON

Sahi Sanat Ne diyor?
Mayıs ayının ilk hafta sonunda gerçekleştirdiğimiz Açık Atölye etkinliğimiz çok ilgi gördü; 
kıymetli ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. Atölyelerimizde sizlerle beraber olmak bizleri 
mutlu etti. Yıl boyunca ortaya çıkan işlerimizi ilk defa sizler gördünüz, bizlere de bunun 
heyecanını yaşattınız ve güzel sohbetlerinizle bizleri cesaretlendirdiniz.  
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YENİLENEN YÜZÜ İLE JANDARMA KARAKOLUMUZ

Merhaba. Öncelikle askeri hayatınız nasıl başladı?
1974 Mersin doğumluyum. İlkokul Orta Okul ve Liseyi Mersin’de bitirdim. 
Mahalle aralarında domates biber patlıcan satarak okudum. İçimde askeriyeye 
karşı hep bir sevgi vardı. Asker olmak istedim ve 1993 yılında teşkilata girdim. 
Afyon Emirdağ Uzman Jandarma Okulu’nda okudum.

Bu bölgeye gelene kadar nerelerde görev yaptınız?
İlk görev yerim Kars, sonra astsubaylık sınavlarına girdim ve kazanarak Ankara’ya 
geldim. 1 sene de Güvercinlikte okuduktan sonra Çorum’a tayinim çıktı. Daha 
sonra ise 3 yıl süre ile görev yaptığım Şırnak Uludere’ye tayinim çıktı. O sürede 
yurtdışında, Kuzey Irak’ta bulundum. Ardından İzmir Aliağa ve Torbalı Karakol 
Komutanlıkları yaptım. İzmir’den sonra Mardin, Derik Pirinçli Karakolu’na tayin 
edildim. Oradan sonra Kocaeli’ne ve sonra da buraya tayinim çıktı. 

Gelelim Zekeriyaköy yolculuğunuza. 
Temmuz ayında buraya geldim. Kocaeli’nden sonra burası çok yoğun bir bölge. 
Hatta diyebilirim ki, 25 yıllık meslek hayatımda çalıştığım en yoğun noktalardan 
bir tanesi bu bölge. Buraya ilk geldiğimde çalışma ortamı zordu. Burayı bilen, 
tanıyan personel tayin olmuştu; elimde bölgeyi bilen kimse yoktu. Kimseyi 
tanımıyordum. Karakola geldiğimde dışarıda KÖY Projesi’nin şantiye alanına giriş 
havası vardı. Buranın halkı jandarmaya karşı büyük sevgi besliyor ve jandarmaya 
çok sahip çıkıyor. Bu, bizi çok mutlu ediyor. 25 yıllık birikimimi tamamen buraya 
yansıtmaya çalıştım. İşe öncelikle içeriyi düzeltmekle başladım; hemen akabinde 
de dışarda huzuru bulmak için projeler geliştirdik. Zekeriyaköy’de, Uskumruköy’de 
her gün hırsızlık vardı. İlk 2 ayımı gece gündüz demeden Karakol’da geçirdim. 
Düzeni kurmak adına çok çabalamak gerekiyordu. 

Çehresi çok değişti Karakolun. Ellerinize sağlık. 
Evet, çevresini, içini yeniledik. Çalışmaları bitirdikten sonra dışarıya açılmaya 
başladık. Halkın bize gelmesinden ziyade biz halkın ayağına gittik. Vatandaşımız 
ilk defa bir karakol komutanının kendisini onlara anlattığını söyledi. 3000 adet 
kart vizit bastırdım ve bunların hepsini tek tek vatandaşımıza dağıtım. Burada 
esas amacım, insanların rahat bir şekilde karakol komutanına ulaşabilmesini 
sağlamaktı. Seralara gittik, seralarda, çiftçilerimizle esnafımızla, işletmecilerimizle 
konuştuk. Bölgeyi inceledik, analizlerini, fizibilitelerini yaptık. Buna göre de 
önlemlerimizi almaya başladık. 

Bölgemizdeki Jandarma sorumluluk alanı hakkında bilgi verir misiniz?
Kısırkaya Mahallesi, Gümüşdere Mahallesi, Uskumruköy Mahallesi, Kilyos, 
ve Demirciköy olmak üzere 5 mahalleden biz sorumluyuz, emniyet ve asayiş 
yönünden. Ayrıca, 18 km’lik bir sahil şeridinden de sorumluyuz. Bu şeritte 17 adet 
beach clubımız ile birlikte otellerimiz ve umuma açık yerlerimiz var. Dediğim 
gibi, hırsızlıkçok fazla miktarda meydana geliyordu. Bununla ilgili yaptığımız 
bazı çalışmalar oldu. Belki ulusal basından takip etmişsinizdir.  3-4 şebekeyi 
yakaladık, tutuklanmasını sağladık; içeri alındılar. Derken uyuşturucu ile mücadele 
anlamında güzel çalışmalarımız oldu. Seralarda, uyuşturucu, kenevir ekimi 
yapıldığını tespit ettik, baskınlar düzenledik. Bunlarla ilgili tutukladıklarımız oldu. 
Beach clublarla ilgili gelen şikayetleri değerlendirdik ve buraları inceleme altına 
aldık; işletmelerin ruhsatlarını ve benzer eksikliklerini tamamlattık. Villalarda 
kaçak kumar oyunlarının önüne geçmeye çalıştık. Aldığımız sahte içki ile ilgili 
istihbaratı  değerlendirdik. 100 koliye yakın sahte Rakı bulundu. Kağıthane 
tarafında bir depo üretim yapılan bir depo bulduk. Şüphelileri  adalete teslim 
ettik. Akü hırsızlarını yakaladık.Büyük şebeki idi. Turkcel, Vadofone ve Avea 
şirketlerine ait baz istasyonlarındaki aküleri sürekli çalıp iletişime zarar veren bir 
şebekeyi yakaladık adalete teslim ettik.Şu anda güvenli ve huzurlu bir ortam var. 
Yaz mevsiminde yaşanan boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla “İl Jandarma 
Komutanlığımız tarafından başlatılan ‘Akıntıya tutunma yaşama tutun’ projesi 
var. Biz bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Sahil bandında girilmesi kritik olan 

noktalarda vatandaşı bilgilendirici ikaz panolarını yerleştirdik. Alınan tedbirler 
sonucu önceki yıllara göre boğulma olaylarında ciddi bir azalma olmuş. Tabii bu 
yaz döneminde tedbirlerimiz biraz daha arttı. Bu bölgede bize yüklenen çok ağır bir 
yük vardı; çünkü bu bölge jandarmaya güvenen bir bölge. O güvene layık olmamız 
lazım. Bunun için de arkadaşlarım ve ben 7/24 çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

TEMEL PRESİBİM, İŞİMİZİN 
KÖLESİ HALKIMIZIN 
HİZMETKARI OLMAK…

Bu çalışmalara ek olarak bazı 
çalışmalar yürüttüğünüzü de 
biliyoruz. Biraz okuyucularımızla 
onları da paylaşabilir misiniz?
Özellikle hırsızlıkla mücadelede 
aldığımız tedbirler var. Bölgemizde 
site müdürleri ile bir whats up grubu 
oluşturduk. 170 tane site var bu 
bölgede. Anında bilgi akışı oluyor 
aramızda ve ekip anında geliyor. 
Sivil araçlarımızla site güvenliklerini 
kontrol ediyoruz. Yani şu an 
jandarma her yerde diyebiliriz. 

İBB koordinasyonu ile birlikte bölgemizde kameralara müdahale etmeye başladık. 
Kısırkaya’dan Uskumruköy hattına doğru FARKLI NOKTALARA KAMERALAR 
TAKTIRIP CEP TELEFONLARINDAN BİLE BÖLGEYİ KONTROL 
EDEBİLECEK HALE GELDİK. 

Şimdi ayrıca Ekin teknoloji bize destek çıktı. Şu anda ABD’de ve Dubai’de olan 
bir cihazı bize hediye etti. Bedeli yaklaşık 60.000 USD değerinde bir cihaz bu. 
Cihaz aracın üstünde tepe lambası görüntüsüne sahip, ama içinde 13 adet kamera 
mevcut. Ancak, karşıdan sade bir tepe lambası olarak görülüyor. O 13 kameranın 
9 tanesi plaka tanıma sitemi, 4 tanesi ise 360 derece ile her türlü veriyi (yüz 
tanıma sistemi, hız vb) kaydediyor ve kayıt altına alıyor.  Biz bu aracı sahaya 
saldığımız zaman ne var ne yok her tür bilgi tek bir havuzda toplanıyor. Bu 
teknolojiyi de kullanmaya başladık biz. 

Yine Demirciköy Mahallemizde plaka tanıma sistemi takıldı. Mahalleye giren çıkan 
herkes raporlanıyor. Burada bir hareket merkezi odası oluşturuldu ve izliyoruz 
sürekli.  Anlık olarak şok uygulamalarımız var. Sahada bulunan ekipler anlık olarak 
duruyor. Jandarma her an her noktada karşımız çıkabilir algısını oturtturmaya 
çalışıyoruz. 

1 yılda 363 kişi yakaladık. Bunun içinde FETO’cüsü de, DGHKPG’lisi de var. 
Bölücüsü de var. Çeşitli suçlardan yakalananlar da mevcut. İstatiksel verilerime 
göre, 2017 yılının ilk 6 ayında 51 iken hırsızlık olayı 2018 ilk altı ayında bu oran 
2 ye düşmüştür. Şimdi suç olmayacak diye birşey yok. Ama biz bunu aydınlatmak 
için her türlü alt yapıyı kurmuş vaziyetteyiz. Ayrıca, Karakolun da gelmesi ile büyük 
bir uyum yakaladık Onur Komiser ile. Bu noktada diyebilirim ki Sarıyer, Emniyet ve 
asayiş bölgesi yönünden İstanbul’un en güvenlikli  bölgesidir. 

Mehmet Şerif BEKİROĞLU 
J.Kd.Bçvş. Sarıyer/Zekeriyaköy J.Krk. Komutanı
Zekeriyaköy Mah. Kekik Sk. No: 3   34450 Sarıyer  /  İSTANBUL
T: 0212 202 68 22  •  GSM: 0539 788 22 61
e-mail: msb_3374@hotmail.com

Jandarma, her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, 
fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur.

Geçen sayımızda köyümüze yeni gelen polis karakolumuzdan size bahsetmiş, Onur Komiser ile çok bilgilendirici 
bir röportaj gerçekleştirmiştik. Bu sayımızda ise, köyümüzün Jandarma Karakolu’na sizlerle göz atmak ve karakol 
komutanı Mehmet Şerif Bekiroğlu ile sizleri tanıştırmak istedik. 1 yıl önce köyümüze gelen Şerif Komutan ile “
25 yıllık meslek hayatımda en zorlandığım bölge” olarak tanımladığı Zekeriyaköy’ü konuştuk. 
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19 MAYIS
ATATÜRK’Ü ANMA,
GENÇLIK VE 
SPOR BAYRAMI’na 
bu yıl 250 kişi katıldı 
ve coşku ile kutladık...

Üyemiz Sinan Ryan Hatay'ın gözünden izlemek isteyenler için...
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Bugün İstanbul’un kuytu bir köşesinde rehber kitaplar ve haritalarda izine rastlayamayacağınız esrarengiz 
bir tarihi kule yükselir. Yığma taştan yapılmış, kare biçimli 1500 yıllık bir kuledir bu! Hikayesini deştikçe, 
İstanbul’da bir “Aşk Şiirleri Festivali” düzenlemek için ondan daha uygun pek az yer bulunduğunu 
düşünmüşümdür. Tabii bu ülkede zaman kötülerle el birliği halinde bütün güzel potansiyelleri silip 
götürmek üzere işliyor. Anlatacaklarım işte bu silinişin hikayesidir...

Yıl 1981. Aylardan Mart. İTÜ’lü dört dağcı arkadaş ( Emre, Ömer, Ümit ve ben), bir Erciyes tırmanışı 
öncesinde mukavemet egzersizi olsun diye sırtımızda Polonya pazarlarından alınmış çantalar ve yüklerle 
İstanbul’un kuzeyinde uzun bir yürüyüş yapmaya karar vermişiz. Haritadan 30-35 km’lik basit bir rota 
belirledikten sonra kendimizi ilk hafta sonu, otobüsle Bahçeköy’deki Orman Fakültesi’ne, yani start 
noktamıza atıyoruz. Yolun karşısına geçiyor ve bugün fidanlığın bulunduğu yerden ormana giriyoruz. Önce 
dar patikalardan ilerliyoruz. Topuzlu Bent ile Valide Bendi arasındaki ormanlık alandan geçerek yaklaşık 5 
km sonra mükemmel manzaralı bir sırt hattına denk geliyoruz.

Deniz seviyesinden 130-140 m. yükseklikteyiz. Az ötemizde viran bir kule var. Şehrin ıssız kuzeyinde adeta 
bir ıssızlık abidesi gibi duruyor. Civarda Kuzey Ormanlarına, Karadeniz’e ve aslında dört bir yöne bu denli 
hakim başka bir yer yok.

Hemen yığma taştan inşa edilmiş kulenin içinde alıyoruz soluğu. Tarihte askeri amaçlarla kullanılmış 
bir gözetleme kulesi olabileceğini düşünüyoruz. Duvarlardaki farklı dokular yapının değişik dönemlerde 
onarım gördüğünü gösteriyor. Kulenin iki katı varmış, belli. Ama bu iki katı birbirinden ayıran zemin ile 
çatı çökmüş. İçerisi moloz yığını olsa da hayvan bağladıklarına dair izler var. Kuleyi tavaf ettikten sonra 
az ilerisindeki heybetli meşe ağacının dibine çöküyor ve İstanbul aşkımızı gözetlemeye koyuluyoruz. Bu 
güzelliğe alışkın alakargalar az sonra bizi yalnız bırakıyorlar. Bakıyoruz ki, “Başka İstanbul Yok” dedikleri şu 
alemde meğer başka bir İstanbul var. Evet, başka bir İstanbul var! Varmış, yani!

Kuzeye doğru baktığımızda yemyeşil bir vadide süzülen bir derenin ağzında Kilyos kumullarını ve ardında 
Karadeniz’i görüyoruz, masmavi. Doğumuzdaki ormanlık arazinin içinde küçük, yeşil sevimli bir köy, 
Zekeriyaköy var. Batımızda  kilometrelerce orman uzanıyor, tek bir yerleşim yok. Kuzeybatımızda, aşağıda, 
hayvancılık ve odunculukla uğraştığını tahmin ettiğimiz sevimli bir muhacir köyü görülüyor: Uskumruköy! 
Vadi inekler, koyunlar ve çoban köpekleriyle dolu.

Pastoral vadiye nazır keyifli molamız sona erince Uskumruköy’e doğru alçalıyor, tarlaların arasından 
köpekleri kollayarak köye giriyoruz. Köyün, biri ihtiyarlar, diğeri gençler için işlev gören iki kahvehanesi o 
tarihlerde yan yana. Sırayla ikisinde de birer çay içiyoruz. Yerel halk İstanbul’un birçok yerinde olduğu gibi, 
orada da o kadar yerel (!) değil. O yüzden kuleyle ilgili bilgileri yok. Yaşlılar kahvehanesindeki bir amca, 
“Benim malumatım yok” diyor; yandaki gençler kahvehanesinden biri ise, “Valla eski bir şey olacak ama, 
pek bilmiyoruz” diyor.

Güzel kış güneşi altında çaylarımızı içtikten sonra kuzeye yürüyor ve Sarıtepe ile Tatlısu mevkii arasından 
-bugün Boğaziçi Sarıtepe Kampüsü’nün bulunduğu noktada- bakir bir kumsala ulaşıyoruz. O tarihte civarda 
ne bir yurt ne de başka bir yapı var. Kıyıda mübadele öncesinden kalmış olduğu izlenimi veren bir-iki küçük 
taş kulübe.

Bahçeköy’de başlayan yürüyüşümüz Kilyos, Rumeli Feneri ve Rumeli Kavağı güzergahını takiple Sarıyer’de 
sona eriyor. Rumeli Feneri çıkışında kısa bir süre gözaltına alınıyoruz. Çünkü askeri bölgelerle çevrili 
köye giriş-çıkışlar denetime tâbi ve zincirlerle kesilmiş. Yoldan o yıllarda zaten tek tük geçen araçlar 
durduruluyor ve zincir ancak askerin kimlik kontrolü sonrasında açılıyor. Köye girişimizi araçla ulaşılabilen 
tek yoldan, Sarıyer tarafından yapmadığımız için, haliyle “anarşist” olmadığımızı kanıtlamamız 
gerekiyor. O yıllarda “format” böyle! Ortada bir suç olmasa da, bazen senin hangi suçu işlemediğini 
kanıtlaman lazım. Falanca yerlere isimlerimiz bildirilecek, resmi cevap beklenecek filan. Bir de, “minibüs 
varken niye yürüyoruz ve ne işimiz var buralarda, memleketimiz nere”, bunları anlatmamız lazım. Ümit, 
Erciyes’e tırmanış hazırlığımızı ima edercesine “planımız uyarınca” falan diye lafa girişince, cümlesi 
tamamlanamadan orta yerinde kesiliyor: “Ne planıymış o!!!”

Başka İstanbul var(dı)!
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Hayat biz bir takım “planlar “yaparken başımıza 
gelen şeylerin toplamından ibaretmiş, onu o yıllarda 
pek bilmezdik. İstanbul’un kuzeyine yönelecek olası 
bir tehdidin hangi planlarla nereden geleceğini 
askerin de bilmediği aşikardı.

Son düzlükteki bu tatsız serüvenimiz insanın içini 
ürpertince, aklım bir kaç saat önce arkamızda 
bıraktığımız pastoral dünyanın tepesindeki ıssızlık 
abidesinin hafızamdaki sıcaklığına kayıyor.

O gün bölgeden ayrılırken çobanlara emanet 
ettiğimiz kuleyi uzun yıllar hiç görmüyorum. Hiçbir 
yerde bir bilene de rastlamıyorum. Kuleyi ardımda 
bıraktıktan 5-6 yıl sonra yolum İngiltere’nin 
Sheffield kentinde eski bir kitapçıya düşüyor. Bu 
kitapçının tozlu raflarında elime John Murray’ın 
“Handbook for Constantinople” isimli, 1893 baskısı 
bir kitap geçiyor.

Kitapta yıllar önce yürüyerek dolaştığımız bölgeden 
bahsedildiğini fark edince merakım artıyor. 
Boş bulduğum bir iskemleye çöküp hızla sayfalarını 
karıştırıyorum. Kısa bir süre içinde kuleyle ilgili 
bilgilere de rastlıyorum sayfalar arasında: 
Adı Ovid Kulesi imiş!

Meğer Murray’dan önce de G. L. Dawson Damer’ın 
1841 tarihli “Diary of a Tour in Greece, Turkey, 
Egyptand The Holy Land” isimli gezi güncesinde adı 
geçermiş Ovid Kulesi’nin.

Erken uyarı işlevi olan bir Bizans kulesiymiş Ovid. 
Geceleri bu kulede meşaleler yakılırmış. Boğaz’a 
yaklaşan gemiler bu kulenin ışığını görünce özellikle 
fırtınalı havalarda çok tehlikeli olan Cyanean 
Kayalıklarına, yani Kilyos Kayalıklarına çarpmamak 
için önlem alırmış. Ancak civardaki bazı haydut 
çeteleri başka yerlerde ateşler yakıp gemileri 
kayalara yönlendirir, sonra da kazaya uğrayan 
gemileri ve kazazedeleri soyarlarmış.

Bu kaynaklara bakılırsa, kulenin alt katı 6. yüzyıla, 
üst katı ise 11. -12. yüzyıla tarihleniyor. Demek ki, 
1981 yılında Uskumruköy yakınlarında başka bir 
İstanbul’u seyre koyulduğumuz kule en az 1500 
yıllık.

Belki İmparator Jüstinyen de buralara geldi ve bizim 
gibi “başka İstanbul”u burada gördü.

Ovid Kulesi’nin adı Romalı bir şair olan Publius 
Ovidius Naso’dan (İÖ 43  – İS 18) geliyor. Roma 
yakınlarındaki Sulmona şehrinde doğan Ovidius, 
Latin dilinin ve Roma’nın en büyük şairlerinden 
biri kabul ediliyor. Atina’dan Anadolu’ya çok yer 
gezip aşk şiirleri yazan Ovidius’un eserleri klasik 
mitolojinin de en önemli kaynakları arasında 
sayılıyor.

Sevmek için çırpınan, en derinindeki özleme sesle
 nen bir yüreğin şiirlerini barındıran “Ars Amatoria” 
(Aşk Sanatı), Ovidius’un baş yapıtlarından biri. Tıpkı 
mitolojik kahramanların partnerlerine yazdığı hayali 
aşk mektuplarından oluşan “Epistulae Heroidum”
gibi, “Metamorphoses” gibi.

Ancak meyve veren ağaç Roma’da da taşlanıyor. 
Ovidius bir gün apar topar tutuklanıp İmparator 
Augustus tarafından Köstence’ye sürgüne 
gönderiliyor.  İnsanların tek bir kelime bile Latince 
anlamadığı topraklara, bir şair olarak!

Onun Tuna nehrinin Karadeniz’e açılan noktasındaki 
küçük bir şehre sürgün edilmesi Klasik Antik Çağ’ın 
en büyük gizemlerinden biridir. Bazıları şiirlerinde 
çokeşliliği özendirici oluşuna yorar sürgününü. 
Kimileri ise bunun bir bahane olduğunu, gerçek 
nedenin farklı olduğunu ileri sürer. Şair ise 
görülmemesi gereken bir şeye tanık olduğunu ve 
bundan ötürü imparatorda önünü alamadığı bir 
kızgınlığa sebep olduğunu ifade eder şiirlerinde. 
Ancak ne gördüğünü açık açık yazamaz. Bir yanlış 
anlamanın kurbanı olduğunu, aslında hiç bir suçu 
bulumadığını düşünür. Latin dünyasının en büyük 
şairi sürgün yıllarında Augustus’a ve halefi Tiberius’a 
mektuplar yazarak affını ister. Ancak bu mümkün 
olmaz ve Ovidius 10 yılını sürgünde geçirdikten 
sonra yine burada son nefesini verir.

Ovidius’un Uskumruköy ile ilişkisi ise hâlâ bir 
muamma. Kulenin adı neden Ovid Kulesi, bilen yok! 
Ovidius sürgüne giderken sadece gemiyle yakınından 
mı geçti, ya da bu civarda mı konakladı? 

Köstence’deki zorunlu ikameti sırasında 
buralara gelme şansı mı buldu? Bilmiyoruz! 
Benim gönlümdeki olasılık, şiirlerinden en az birini 
buralarda yazdığı şeklinde. Hangisi, artık ona 
edebiyat tarihçileri karar versin.

Tek bilinen, tarihi kayıtlarda kulenin adının 
Ovid Kulesi olarak geçtiği. Bugün İstanbul’la 
ilgili rehber kitaplarda ve haritalarda pek izine 
rastlayamayacağınız Ovid Kulesi, ‘90’lı yılların 
sonunda ciddi bir restorasyon gördü. Uskumruköy 
yukarı mezarlığının yakınlarında, Atlas Çiçeği 
Sokak’taki kule, bir tesisin parçası olduğu için bir 
zaman öncesine kadar gezilebiliyordu. Bugün o 
işletme epeydir kapalı. Kulenin de etrafı çitlerle 
çevrili olduğundan görmek için biraz cambazlık 
yapmak gerekiyor.

Ovidius’un sürgünde öldüğü Köstence yakınlarındaki 
Mika Tepesi’nde de bir Ovid Kulesi yer alıyor. 
Yine bunun gibi kare planlı. Köstenceliler 1990 
yılında Ovidius’un adına şehirlerinde bir üniversite 
bile kurdular. Bizdeki tek izi olan Ovid Kulesi ise 
mezarlığın yakınında, adeta onun bir parçası olmayı 
bekliyor. Tıpkı yanıbaşındaki Kuzey Ormanları gibi.

Bugün Ovid Kulesi’nin etrafında o eski pastoral 
güzellikten eser yok. Köylü bahçelerini, meralarını 
sattı. Etraf son yıllarda hızlanan inşaatlar için 
yürütülen hummalı faaliyetin toz toprağına ve 
gürültüsüne boğuldu. At çiftlikleri tasını tarağını 
topluyor. Civardaki ormanlık bölge de kısa bir süre 
önce Kuzey Marmara Otoyolu için tıraşlandı.

Hayat Latin dilinin en büyük ustalarından biri 
üzerinden aşka küçük bir fırsat tanımıştı. Bu fırsatı 
kullanamadık. Başka bir İstanbul vardı. Onun da 
kıymetini bilemedik. İstanbul’un son ıssızlık 
abidesinin de bu unvanını kendi ellerimizle söktük 
aldık. Bir gün kadir kıymet bilip ihya edilir mi oralar? 
Meşaleler yakılıp kulede bir “Şiir Okuma Akşamı” 
düzenlenir mi mesela? Haramiler kayalara vurur mu 
meşaleler yanınca?

Bilemem!

Bugün için elimizde sözcüklerden başka bir şey 
yok. Bir benim, bir de Ovidius’un. Herkesin benim 
lisanımı konuştuğu İstanbul’da benim sözlerim bitti. 
Biraz da kendi dilinden anlamayanların diyarına 
sürgün edilen Ovidius’un sözlerine kulak verelim:

     
     Gizli hislerini dök dökebildiğine artık bürü 
     gizemli sözcüklere bsadece kendisi için söylediğini     
     hissedebileceği şekilde:

     şarapla incecikten sevgi remizleri karala,

     okusun, kalbindeki kadının kendisi olduğunu, 
     o masada:

     ateşini itiraf eden gözlerinle bak gözlerine:

     sen hep sus, sesin ve dilin bakışların olsun.

     İlk sen kap onun dudağına değen kadehi,

     Yudumladığı yerden sen de yudumla:

     parmaklarını hafifçe dokundurduğu bir yiyeceği

     uzanıp sen al, alırken de dokundur elini ellerine…

AKDOĞAN ÖZKAN
Bu yazı T24’ten alınmıştır.
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Zekeriyaköy’ün  Müzisyenleri

ESER ULUN

“2017’nin sonundan beri artık ben ve koca ailem de 
Zekeriyaköy’lüyüz! Geldiğimizden beri tanıştığım onca 
zeki, yetenekli ve başarılı insan beni Zekeriyaköy’ün 
en güzel özelliğinin yalnızca doğası olmadığına kısa 
sürede inandırdı. Sanatçılar, iş insanları ve türlü hobileriyle 
profesyonele yakın bir özen, titizlik ve ustalıkla ilgilenen 
bunca insan arasından, ilgimi en hızlı çekenler kendi
ilgi alanım ve uzmanlığım gereği, müzikle ilgilenenler.
Gücenmece yok :) 

İşte bu yüzden, güzel Zekeriyaköyümüzün değerli müzisyenlerini 
tanımak ve onları sizlerle buluşturmak için başladığım 
bu diziyi, siz de umarım benim yazdığım kadar büyük bir keyifle 
okursunuz. Sorularınız, istekleriniz ve önerileriniz için; 
eser@uluman.com ‘a e-posta yazın, tanışalım!”

Taze Komşu, Müzik Menajeri, Proje Yöneticisi, Kız Babası, 
4 Köpek ve 1 Kedi Önderi, Eş, Kardeş, Oğul. Eser Ulun.

Öncelikle, Zekeriyaköy Komşuluk Birliği Dergisi Komşu için 
röportaj yapma isteğimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. 
Böylece Zekeriyaköy’deki  müzisyenleri tanıyacağımız bir 
serinin ilk adımı oldunuz, deyip başlayalım.

Çok etkileyici bir öğreniminiz var. Boğaziçi Üniversitesi 
Psikoloji Lisans eğitimini bitirdikten sonra, Mimar Sinan 
Etnomüzikoloji Yüksek Lisansı dersleri almışsınız ve son 
olarak da Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce 
Yüksek Lisans eğitimini tamamlamışsınız. Tüm bu sosyal 
bilimler bakış açısı ile müziği nasıl bir potada erittiniz? 
Psikoloji formasyonunuzun müziğiniz üzerindeki etkisini 
nasıl tanımlarsınız?

Ne güzel bir dizi olacak bu! Davetiniz için ben size 
teşekkür ederim. Eğitimlerimiz, her ne yaparsak yapalım, 
dünyaya nasıl baktığımızın çerçevesini oluşturuyor, 
malum. Özellikle çocuk şarkıları dönemi için, psikoloji 
formasyonumun benimle çocuklar arasında ya da 
şarkılarla dinleyenler arasındaki empati dilinin temelini 
oluşturduğunu söyleyebilirim. Felsefenin ise daha 
geniş anlamda, sadece müziğe değil; ama müziğe 
yansıyan her şeye, hayatla ilgili algıma, yaptığım şeyi 
neden yaptığıma, nasıl yapmak istediğime derinlemesine 
ışık tutan bir süreç olduğunu söyleyebilirim.

“Çocuklar için şarkılar” başlığı altında iki albüm
yayınladınız. Bu, Türkiye’de pek de alışılmış bir şey değil. 
Bu albümler nasıl ortaya çıktı?

Doksanların sonunda küçük bir çocuk annesiyken, 
çocuğuma dinletecek Türkçe çocuk şarkıları bulamazdım. 
Sayılı derleme vardı. Yeni ve özgün müzik üretimi yok 
denecek kadar azdı. Bir eğitim kurumunda çalışıyordum. 
Sadece kendi çocuğum değil, yüzlerce çocukla çevriliydim. 
Fiziki anlamda çevrili olmanın yanı sıra onların duygusal, 
sosyal ihtiyaçlarıyla da çevriliydim. Onların dünyaya 
baktığı yerin koordinatlarında bulunup da onlara 
müzikle eşlik etmemek bir bakıma imkansızdı. Çocuklarla 
beraber yaşar ve onlarla birlikte büyürken, büyük bir zevkle 
yazdığımız sözler ve yaptığım müziklerle bir bakıma kendi 
boşluğumuzu dolduruyorduk. Bu birikimi başka çocuklara 
taşıma kararımla birlikte Bülent Ortaçgil ile temasa 
geçtim. Onun müzik direktörlüğünde ve Gürol Ağırbaş’ın 
düzenlemeleriyle 1998’de Kara, 2006’da Başka Dünya 
Yok yayınlandı. Yani çocuk şarkıları albümleri, bu alanda 
başlangıç yapma kararından çok, kendiliğinden biriken 
bir çalışmanın meyvesi olarak ortaya çıktı.

EU

EU

BK

BK

Banu Kanıbelli
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Sonrasında ise “Büyüklere Şarkılar” serisi başlıyor; bu kümenin elemanları ise 
ilkin Bu Rüzgar albümü (2013), sonra Lobna’nın Şarkısı teklisi (2014) ve 
en nihayet 2017’de yayınladığınız Yer Gök albümü. Çocukluk bitti mi yoksa?

Çocukluk bitmedi de çocuklar büyüdü, hepsi birer yetişkin oldu :) 
Okul hayatında geçen 16 yıl ve bir doygunluk noktası ardından, yetişkin olarak 
beliren ihtiyaçların da çekim gücüyle büyükler için şarkılarımı derlemeye 
yöneldim. Uzunca bir süredir kendi hallerinde birikiyorlardı. Ayrıca 2013 
senesi, okulun dışındaki o gerçek dünyada, ateşten bir toplumsal dönüşümün 
henüz başladığı zamanlardı. Kayıtsız kalmak olanaksızdı. Şarkı yapmanın, 
hayatın akışı her ne getiriyorsa, ona müzikle karşılık vermenin naçizane 
bir yolu olduğunu söyleyebilirim.

Hem müziğinizde, hem de karakterinizde aynı anda hem bir dinginlik, 
hem de oyuncu bir zindelik hali olduğunu hissediyorum. Bu da, açıkçası, 
bana Zekeriyaköy yaşamını anımsatıyor. Burada yaşamak müziğinizi 
nasıl etkiliyor?

Bu soruyla sayende daha önce fark etmediğim bir şeyi fark ediyorum :)
Doğal ortamların, herkesin kendi gibi olabilmesini kolaylaştırdığını 
varsayabiliriz sanırım. Benim için, yeşilin içinde ve denize yakın olmak, 
mutlu olmak için çok büyük nedenler. Biz Zekeriyaköy’e 1994’te geldik ve 
burada yaşamayı her zaman çok sevdik. Son yılların çarpık ve gürültülü 
yapılaşmasına rağmen, hala doğanın içinde olduğumuzu hissedebiliyoruz. 
Bahçedeki birkaç ağaç, kuş sesleri, temiz hava, bin bir güzel koku, sessiz 
geceler, tüm bunlar ihtiyacımız olan huzuru bulmamıza yardım ediyor. 
Komşuluklar yine hayatımızın değerli parçası. Bu koşullar mutlaka fark 
edebildiğimizden de öte, hayatımızın pek çok alanına olumlu anlamda 
etkiliyordur.
 

Tüm şarkılarınız, elbette, çocuğunuz gibidir; fakat her grupta, 
doğanın kanunu, sivrilen bir ya da birkaç üye bulunur. 
Tüm albümlerinizden sizin gönlünüze en yakın birer tane 
şarkı seçseniz, bunlar hangileri olurdu?

KAR’A: ‘Hayvanlar Benim Dostum’, Zekeriyaköy İlkokulu’nda birleştirilmiş 
sınıflarda, çocuklarla birlikte yaptığımız bir şarkıdır.
BAŞKA DÜNYA YOK: ‘Başka Dünya Yok’, var mı? (gülüyor)
BU RÜZGAR: ‘Bu Rüzgar’ albümün başını çeker.
YER GÖK: ‘Bir de Baktım Yoksun’ babamın bestesidir.

Peki Banu Kanıbelli kimleri, hangi şarkıları dinler? 
Hangi şarkı ya da şarkıcıları dinlememizi önerir?

İpek yolumu soruyorsun yani :) Bu kervan çook geriye gider ve güncel olan hep 

değişir. Ama son zamanlarda en çok dinlediklerimden birkaç tanesinin adını 
verecek olursam... Benjamin Clementine, Sufjan Stevens, Ülkü Aybala Sunat, 
(senin sayende öğrendiğim) Nessi Gomes, Madeleine Peyroux, Marjan Farsad, 
Yürüyen Merdiven... Tüm zamanlarda ilham kaynaklarımdan üç isim verecek 
olursam da Leonard Cohen, Joni Mitchell, Bülent Ortaçgil :)

Şarkılarınıza dijital platformlarda ulaşabiliyoruz; canlı performanslarınızı 
nerede ve ne zaman dinleyebiliriz?

Ayda bir veya iki sıklıkta konserlerim oluyor. Konser haberlerini 
en etkin Instagram ve Facebook Banu Kanıbelli hesabımdan duyuruyorum.

Çok keyifli bir sohbet oldu. İlk fırsatta konserlerinizde buluşmak dileğiyle. 
Komşu’ya söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Benim için de öyle! Bu dizinin devamını okumayı, müzisyen komşularımızı 
tanımayı heyecanla bekliyorum. Fikir, emek için sana, ev sahipliği için 
Komşu’ya teşekkürler. Hep müzikle kalalım!
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Değerli üyelerimiz,

Çevre Komitesi ilk toplantısını yaptı ve bu dönem üzerinde 
çalışılacak konuları tespit etti. 

Özetle;
•  Yeşil alanlarımızın bakımı, düzenlenmesi, gereken yerlere 
 renk getiren değişik ağaçların dikilmesi, 
•  Parklarımız ve yeşil alanlarımızın daha kullanıma açık, 
 daha rahat yürünebilir olmasını sağlama,
•  Maket evin bulunduğu yere “Zekeriyaköy’ e Hoş Geldiniz”   
 temalı proje çalışması,
•  İBB, Sarıyer Belediyesi ve Orman İşletmesi ile işbirliği,
•  Orta Bahçe, Lot evleri üstü ve 7. Caddedeki su deposunun 
 olduğu alanın parka dönüştürülmesini sağlama,
•  Geri dönüşüm ve dal toplama konularında yeni çözümler   
 geliştirme,
•  Yeşil alanların işgalini önleme,
•  Tenis kortlarının düzenlenmesi,
•  3. Köprü çevre yollarının yarattığı gürültü kirliliğini 
 önlemek için Çevre Derneği’ ne destek, 
•  Gölet bölgesinin düzenlenmesini sağlama.

Üyelerimizin de katkısını bekliyoruz.

İstatistiklere göre, halka açık yeşil alanların oranı diğer dünya 
şehirleri ile kıyaslandığında İstanbul’ da en düşük, %2!  
Biz Zekeriyaköy’ de yeşilin tam ortasındayız!

Zekeriyaköy Kooperetifi’nin kuruluşuna 
ilk harcı koyan, bahçe grubu ile Çevre 
Komitesi’nin de kurucularından, en güzel
gül bahçesi ile Gül Baba adını alan, değerli 
ustamız Yalçın Kermen’i rahmet ve minnetle 
anıyoruz.

ÇEVRE KOMİTESİ

Sevgili Üyeler,

Gerçekleştirilen son Genel Kurul’da, yeni dönemde hedeflerimizden 
bir tanesinin de Film Setleri sorununa bir çözüm aranacağı idi, 
bu amaçla da bir Komite kurulması karar altına alındı.

Genel Kurul sonrası, Yönetim Kurulu bazı üyelerinin ve bu komitede 
yer almak isteyen üyelerimizin katılımı ile Film Setleri Komitesi 
kurularak, ilk toplantısını 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirdi. 
Yapılan bu toplantıda konu değişik boyutları ile tartışıldı. En 
önemlisi konunun hukuki durumu idi. Maalesef hukuki olarak bu film 
setlerinin tamamen engellenebilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldı.

Neden derseniz, bu konuda sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
“Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film 
Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik”i 
dışında düzenleyici bir yasal mevzuat yok. Eğer bir dizi çekmek 
isterseniz, sizden sadece, Şirketin Faaliyet Belgesinin fotokopisi ile 
Şirket Yetkilisinin imza sirküleri ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi 
istenmekte, bir de şirket antetli kağıdına yazılmış kaşeli ve imzalı 
bir dilekçe. Dilekçede ise “… dizi filmi için, İstanbul ili ve ilçelerinde 
çevreyi rahatsız etmeden, trafiği aksatmadan çekim yapmak
istiyoruz.” ibaresi aranmakta. Bununla İstanbul Valiliğine 
başvurduğunuzda küçük bir bedel karşılığı dizi çekim izni 
almaktasınız. Yani bu kadar basit.

Ancak buradan giderek bu rahatsızlığı önlemede başka kanunlardaki 
düzenlemeleri nasıl kullanabileceğimizi araştırdığımızda, karşımızda 
en belirgin olarak , “özel hayatın gizliliği; trafik düzenini ihlal, gürültü 
ve çevre kirliliği” gibi bazı konulardaki mevzuat ipuçları vermekte. 

Bu nedenle özellikle evlerini bu sektöre kiralayan komşularımızdan, 
dizi şirketleri ile yaptıkları sözleşmelerine, komşularına ve çevreye 
saygılı olmaları konusunda madde koymalarını isteyebiliriz.

Ayrıca bazı üye ve komşularımızın, evlerini kullandırmaları konusunda 
arzulu ve istekli olmaları nedeni ile Komite olarak en azından film 
setlerine belirli bir disiplin getirme ve bazı kurallar oluşturma kararı 

alındı. Böylelikle hem evini kullandıran komşularımızı korumak, 
hem diğer komşu ve üyelerimizin olası rahatsızlığını engellemek 
amaçlandı. Bu kurallar yine Komite üyeleri ve Kooperatif profesyonel 
ekibi aracılığı ile yapımcı ekiplere iletilecek ve kurallara uymaları 
sağlanacaktır.

Kuralları şöyle özetleyebiliriz:

1. Yapımcı ekiplerin çekimlere mümkün olduğunca az araç ile 
 gelmeleri, acil ve sürekli kullanılması gereken araçlar dışında   
 diğer araçların, Kooperatif tarafından önerilecek boş veya trafiği  
 az olan alanlara park edilmesi,

2. Çekim ekiplerinin yemek ve gün boyu çay/kahve servislerinin 
 kesinlikle, kaldırım veya yollarda değil, eğer mümkün ise, çekim  
 yapılan evin bahçe veya garajında eğer mümkün değil ise, 
 Kooperatifçe gösterilecek bir yerde yapılması,

3. Çekim ekiplerinin çekim sonrası, çöp, izmarit ve benzer artıkları  
 toplaması, süpürmesi ve komşu evlerin değil sadece Belediye ye  
 ait olan çöp kutularına bırakmaları,

4. Ekip çalışanlarının sesli ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde   
 davranmamaya dikkat etmelerinin temini,

5. Eğer yapılacak ise, gece çekimlerinde spot ve ışıkların çevre   
 ve yakın evlere rahatsızlık vermeyecek şekilde ayarlanması
 ve gerekli dikkatin gösterilmesi,

6. Her ne neden ile olursa olsun hiçbir şekilde araç trafiğin   
 engellenecek şekilde yolların işgal edilmemesi…

Sevgili üyelerimiz ve komşularımız, her konuda olduğu gibi bu 
konuda da karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile Köyümüz için sorun olan 
bu konunun da üstesinden geleceğimiz inancı ile keyifli yaz 
geçirmemizi dileriz.

Saygılarımızla.
FİLM SETLERİ KOMİTESİ

HALKA AÇIK YEŞİL ALANLARIN KENTLERİN YÜZÖLÇÜMÜNE ORANI

İstanbul %2,2

NewYork %27

Paris %9,5

Londra %33

Berlin %14,4

Viyana %45,5
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Öneri ve istekleriniz için bize ulaşabilirsiniz ; 
TEL : 0-212- 202 61 18 
e-mail: info@zekeriyakoop.com 
1 NOLU ARAÇ TELEFONU: 0505 092 83 50
2 NOLU ARAÇ TELEFONU: 0505 092 83 51 
3 NOLU ARAÇ TELEFONU: 0505 092 83 49 

Bu dokümanın tüm kullanım hakları 
Zekeriyaköy Evleri İşletme Kooperatifi’ne aittir. 
İzin alınmadan kullanılamaz.     

Kurallara uymada göstereceğiniz özen, sizin memnuniyetiniz 
ve emniyetiniz için önemlidir.                                                                                                                                       
                                     Teşekkürler… 

SERVİS KOMİTESİ

YOLCU EMNİYETİ İÇİN UYULMASI GEREKENLER    

SERVİS KULLANIMINDA 10 ALTIN KURAL

Yerinize oturduktan sonra 
emniyet kemerinizi 

mutlaka takın.

Trafik yasaları nedeni ile serviste 
ayakta yolcu taşınamaz.

Servis tanımlı saatlere göre hareket eder, özel bekleme 
yapmaz. Durağa servis saatinden önce 
gelmeye özen gösterir. 

Araç içinde su dışında yiyecek içecek 
tüketmeyin ve çöp atmayın.

Sürücü temiz ve bakımlı giyinir.
Yolculara nazik, kibar ve yapıcı 
davranır.

Sürücü ile lütfen tartışmayın. Sürücü trafik 
kurallarına ve yasal düzenlemelere uymakla 
sorumludur. Uyulmadığı durumlarda lütfen 
kooperatife bildirin.

Sigara, pipo içilmesi yasalar gereği yasaktır. 

Misafirler için mutlaka önceden 
kooperatif aranmalı ve isim bildirilmelidir. 

Aksi durumda servise binilemez.

Araca binildiğinde üye kartı 
gösterilmesi zorunludur.

Servislerden Komşuluk Birliği 
üyeleri yararlanabilir. 1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

Servise Binerken Lütfen…
        
1 Kaldırımda, aracın duracağı yere güvenli bir   
 mesafede, 5 adım  geride bekleyin.  

2 Servise binmeden kartınızı hazırlayın.  

3 Servise  oturduğunuzda mutlaka emniyet   
 kemeri takın.   

4 Servisin koridor ve çıkışlarını eşya koyarak   
 kapatmayın.   

5 Serviste yüksek sesle konuşup diğer yolcuları 
 rahatsız etmeyin.   

6 Sürücünün dikkatini dağıtacak davranışlardan  
 kaçının.   

7 Yolda telefon görüşmelerini kısa tutun.  

8 Diğer yolcuların ve sürücünün haklarına ve   
 güvenliğine saygı gösterin.   

9 Hamile ve çocuklu bayanlara, engellilere ve
 yaşlılara öncelik verip yardım edin. 

Servisten İnerken Lütfen…    
 

1 İnmek için servisin durmasını ve kapının  
 açılmasını bekleyin.   

2 İnmeden önce sürücüye bilgi veriniz, 
 eşyalarınızı almayı unutmayın.   
 

3 Servisten her zaman tutunarak inin.   
 Emniyetlidir.   

4 Giysilerinizin bir yere takılmadığından 
 emin olun.   

5 İndikten sonra araçtan 5 adım uzaklaşın.  
  

6 Aracın önünde ve arkasında durmayınız ve 
 yürümeyin.    

7 Araç hareket ettikten sonra yürümeye   
 başlayın.
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Dünyayı Seyreden Külliye

Bu yıl, Komşularımızla yapılan “Gece Ayasofya” gezisini, Sabancı Müzesindeki  Ai Weiwei sergisi izledi. 
20 yıldır üyemiz olup da hiç görmediğimiz komşularımızın katılımı ve ilgisi ile anladık ki, pek çok etkinliğe 
ek olarak otobüsle yapılan Zekeriyaköy / Müze / Zekeriyaköy FEST gezilerimiz, sonbaharda da gece Kariye 
Müzesi, gece Bulgar Kilisesi gibi gezilerle devam edecek. 

Size Süleymaniye’yi anlatmadan evvel, Maslak’ta trafiğe takılan otobüsümüzdeki konuklarını beklerken 
yaşadığımız endişe, tam vaktinde herkesin  yetişmesi ve ünlü Süleymaniye Kuru fasulyecisi Erzincanlı 
Ali Bba’da ,fasulye, pilav, turşu yerken, pek çoğumuzun İstanbul Üniversitesindeki öğrencilik günlerini 
hatırlaması ile nostaljiye dönüştü.

Bu büyüleyici ortamda, Faruk Pekin ve Necdet 
Sakaoğlu, kendi tanımları ile “Karagöz / Hacivat” gibi 
tadına doyulmaz bir sohbet ve bilgi aktarımı ile bize 
Süleymaniye’nin unutulmaz gecesinde rehberlik etti.

Doğan Kuban, Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi’nde der ki; “Süleymaniye bir cami 
olmaktan çok kurumlaşmış bir sosyal düşünce, 
bütün bir tarihi özümseyen bir imgedir. Roma’da 

San Pietro, Paris’te Notre Dame, Londra’da Saint Paul gibi, İstanbul’da da Süleymaniye kent imgesi 
ile bütünleşmiştir. İmparatorluğun en simgesel yapısı olan Süleymaniye, Mimar Sinan’ı ve Kanuni Sultan 
Süleyman’ı sanatla en büyük politik gücün anılarını birleştirmektedir.”

Semt İstanbul’un üçüncü tepesinde 1557’de tamamlanan Süleymaniye Külliyesi’nin adıyla anılmaya 
başlanmış ve Süleymaniye medreseleri 17. yy’ın ilk çeyreğine kadar şehrin en yüksek derecede 
ve seçkin eğitim veren kurumları olmuştur. Semte adını ve özelliğini kazandıran yapılar kompleksi, 
kuşkusuz, cami, her kademeden mektepler, medreseler, darülhadis, darüşşifa, darülkurra, imaret (darüzziyafe), 
hamam (kervansaray - tabhane) arasta, çarşı bütünlüğünden oluşan Süleymaniye Külliyesî’dir. İstanbul 
sur içinin tepelerinden birine inşa edilen yapılar topluluğuna uzaktan bakanlar, dikkati çeken bir yükselti 
halindeki camiyi hemen algıladıkları için külliyenin varlığı kolayca fark edilmez.

Kanunî Sultan Süleyman’ın isteğiyle ve onun adına inşa edilen yapılar topluluğu mimaride Sinan okulunun 
zirve noktalarından birini temsil ettiği için önemlidir. Mimar Sinan, burada sadece büyük kubbeli bir cami 
inşa etmekle yetinmemiş, toplum ‘hayatının pek çok alanını kuşatan bir vakıf eseri ve İstanbul ile bütünleşen 
küçük bir şehir planlaması yapmıştır.

Günümüzde, Caminin iki yanındaki dört medrese, Eski darüşşifanın yerindeki Süleymaniye Doğumevi ve 
Esnaf Hastanesi’nin varlığı geleneksel sağlık işlevinin bir devamı sayılabilir. Keza, İstanbul Üniversitesi’nin 
çeşitli bina ve fakülteleriyle, semtin geleneksel eğitim-bilim işlevi farklı niteliklerde de olsa sürmektedir. 
Geleneksel Osmanlı mutfağını yaşatmak amacıyla turistik hizmet veren bir lokantaya dönüşmüş olan imaret 
(Darüzziyafe), kuzeyde eski Ağa Kapısı yerindeki Şeyhülislamlık (Bâb-ı Meşihat) binası (bugün müftülük) 
ilk göze çarpan önemli yapı ve merkezlerdir.

GECE SÜLEYMANİYE
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Yine burada 1935’te kurulmuş olan, İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi’ne bağlı botanik bahçesi bu günlerde burada eskiden 
Osmanlı döneminde Şeyhülislamlık bulunduğu gerekçesiyle 
Müftülüğe devredilmiş bulunmakta.

Evliya Çelebi , bütün yapılarla birlikte bu külliyenin “bin kubbe” ile 
örtülü olduğunu, 3000 kişinin burada hizmet verdiğini yazar ve der ki; 
“temeller kazılırken o kadar derine inilmiştir ki dağ delenlerin kazma 
seslerini dünyayı taşıyan öküz işitiyordu. ”Yine efsaneye göre, Cami 
bittikten sonra Mimar Sinan, da “sultana kıyamet gününde Hallacı 
Mansur’un yayı ile büyük dağları pamuk gibi atarken, bu caminin 
kubbesinin top gibi yuvarlanıp yıkılmayacağını söylemiştir.”

Süleymaniye ile ilgili hikâyelerden biri de Şah Tahmasb’ın inşaatın 
yürümesi için gönderdiği mücevherlere kızan Kanuni’nin bunları inşaatta 
kullanmak üzere Sinan’a vermesi, onun da bu taşları minarelerden biri 
örülürken oraya buraya yerleştirmesi ve bu minarenin mücevherlerinin 
güneş vurdukça ışıldamasından ötürü bu minareye “cevahir” ya da 
“güneş minaresi” denmesi hikâyesidir. Evliya Çelebi bu mücevherlerden 
bir kâse kadar büyük olan ve kıble kapısının kat kemeri ortasına konan bir 
Nişabur firuzesinin parlamasından insanın gözünün bozulduğunu yazar. 

Kaynaklarda, temel atmadan evvel (1550) cami esas alınarak bütün 
yapıların şehrin diğer kesimlerinden nasıl görüneceği çizimlerle 
belirtildiği yer alır. Caminin plan şeması, Şehzade Camii’nin klasik yonca 
biçimini tekrarlamadığı gibi bazilikalara ve Rönesans kiliselerine de 
benzemez. Ana ilkeleri bakımından İstanbul Ayasofyası mimarlarının 
yöntemi uygulanmış olmakla birlikte mekân olabildiğince az 
parçalanmış, görsel bakımdan güçlü bir ifade ortaya konabilmiştir. Dışta 
fil gözü, içte revzenlerle donatılan mihrap pencerelerinden başka yapıya 
homojen bir ışık sağlayan yüzlerce pencere aydınlık bir iç mekân meydana 
getirmiştir. 

Ayrıca ince demir askılar üzerindeki yağ kandilleri gece aydınlatmasını 
yaparken yüzlerce kandilden yükselen is, belirli bir hava akımıyla girişin 
üstünde yer alan ve “is odası” diye bilinen bir odada toplanmaktadır. 
Cami temel atıldıktan yedi yıl sonra 15 Ekim 1557 tamamlanmış ve  
çevresindeki yapılar tamalandıkça şerbetler dağıtılmış, bahşişler verilip 
kurbanlar kesilmiştir.

Kubbe, bir yandan geniş açıklıkları örtmenin tek yolu olarak 
uygulanırken öte yandan sesleri toplayarak akustik konusunda bazı 
sorunları da beraberinde getireceğinden diğer büyük camilerde olduğu 
gibi Süleymaniye’de de özel bir uygulamaya başvurulmuştur. Ağız 
kısımları iç mekâna dönük olmak üzere daha kubbe örülürken belirli 
seviyelerde sıralanan altmış dört adet küp homojen ses dağılımı ile 
istenen akustiği temin etmektedir. Küplerin içi boşolduğundan kubbe 
çeperi hem sağlamlaşmakta hem de yük hafiflemektedir.

Dış görünüşü en çok etkileyen minareler düşey çizgiler halinde ve çok 
özel ayrıntılarıyla bütüne katkıda bulunur. Cami ana mekânıyla avlunun 
birleştiği köşelerden yükseltilen üç şerefeli yüksek iki minare en ait 
kesimde toprağa oturan, kütleye yapıştırılmış kürsüleriyle birer payanda 
teşkil eder. Avlunun kuzeybatı köşelerinde yükselen minareler ise iki 
şerefeli düşünülmüş, avlu duvarıyla uyumlu olması için biraz daha alçak 
tutulmuştur. 

Minarelerin dört adet oluşu ve toplam on şerefeli düşünülmüş 
bulunmasını, Kanunî Sultan Süleyman’ın onuncu Osmanlı 
sultanı ve fetihten sonra başa geçen dördüncü padişah olmasıyla 
açıklayan halk söylentilerinin Mimar Sinan için ne ifade ettiği bilinmez 
ama Süleymaniye’nin plandaki konumları Edirne Üç Şerefeli Cami ile 
aynıdır. Külliyedeki diğer yapılara gelince, Süleymaniye hazîresi, hem 
cami hem de külliyenin tamamlayıcı bir unsuru olmuştur. Bu alan 
1566’dan sonra Kanunî Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Türbesi’ni 
kuşatan geniş bir bahçe iken XVIII. yüzyıl sonuna doğru yoğun bir 
gömü alanı olmuş, ihtişamlı mabedin gölgesine sığınmak isteyenlerin 
kabristanına dönüşmüştür. 

Kanunî Sultan Süleyman Türbesi, Sultanın 1566 Sigetvar seferi 
sırasında ölümünden birkaç hafta sonra Mimar Sinan tarafından 
yapılmıştır. Çift çeperli kubbenin iç yüzündeki zengin kalem işleri, 
dönemin klasik çinileri ve renkli taş işçiliği ile sedef ve fildişi kakmalı 
kapı kanatları döneminin sayılı örnekleri arasındadır. 

Hürrem Sultan Türbesi ise Kanuni’den 2 yıl evvel ölen Hürrem 
Sultan için yine Sinan tarafından yapılmış sekizgen planlı olan türbe 
olup, İç mekânda pencerelerle mukarnaslı nişlerin alternatif sıralandığı 
alt kesim kitâbe ve bitki süslemeleriyle dönemin zengin çinilerini sergiler.

Mimar Sinan’a gelince, Justinianos’un Ayasofya’yı fizikçi ve matema-
tikçilere yaptırmasından bin yıl geçtikten sonra mimarbaşı Sinan Ağanın, 
çağının en büyük mühendisi ve çağının Öklit’i gibi gösterilmesi büyük 
yapı tasarımı ile matematik arasında kurulan ilişkinin değişmediğini 
göstermesi açısından ilginçtir. Sinan’ın bu bilgileri kuramsal olarak değil, 
pratik olarak edindiğini düşünmek daha doğru olur. Sinan’a ilişkin bütün 
yayınlarda kendi otobiyografilerinden alınarak yinelenen yaşam hikâyesi, 
devşirme çocukların içinde saray çevresinde yetişip yükselenlerin ortak 
özelliklerini taşır. Sinan’ın Kayserili olduğunu kesin olarak gösteren en 
önemli belge Kayseri bölgesindeki zimmilerin (Osmanlı uyruğu olup vergi 
veren Hıristiyanlar) Kıbrıs’a yerleştirilmeleri sırasında hassa mimarbaşı 
olan Sinan’ın Sultana bir mektup göndererek akrabalarının affedilmesini 
istediği mektup olarak değerlendirilir.

Bu bilgiler ve inanılmaz bir görsel ve beyinsel şölenle, Süleymaniye 
Külliyesini Akşam Ezanının mistik sesi ile dolaşmaya başladık ve yatsı 
Ezanı okunurken Camiiden ayrılarak“Cami’de Bir Gece”miz sona erdi ve 
Köyümüze döndük.

Kaynak: Fest Turizm, “Dünyayı Seyreden Külliye: Süleymaniye” 
kitapçığından derlenmiştir.
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LEVENT HATAY
Levent Hatay,  TED Ankara Koleji’nden sonra 1984 yılında Southern Methodist Üniversitesi’nde Elektrik mühendisliği eğitimini, 1986 yılında 
Engineering Management konusunda lisansüstü eğitimini ve 1989 yılında Operations Research konusundaki doktorasını tamamlamıştır.  
Profesyonel kariyerinde sırasıyla Texas Instruments, American Airlines, Aygaz, Altınyıldız, Vestel ve G2M şirketlerinde yönetici olarak çalıştıktan 
sonra  Levent Hatay, 2011 yılında kendi danışmanlık şirketini kurmuş ve bugün hem yönetim danışmanlığı hem yatırımcı olarak aktif rol almaktadır.  
Levent - Sarah çifti, çocukları Sinan ve Koray ile 1995 yılının Nisan ayından beri Zekeriyaköy’de yaşamaktadır. Zekeriyaköy’deki dostluklarına 
çok önem veren ve bir Zekeriyaköy tutkunu olan Levent, Zekeriyaköy Kooperatifinde 1998-1999 yılları arasında YK üyesi ve Genel Sekreter, 
1999-2001 yılları arasında YK Başkanı, 2001-2017 yılları arasında çeşitli zamanlarda YK üyesi olarak görev almıştır.  

NİGÜN YAMANER 
Avukat Nilgün Yamaner 1999’dan beri Çitlembik 
Bölgesinde sayısı 6’dan 5’e inen köpekleri ve çiçekleri 
ile yaşıyor. Ayvalıklı yani yarı Giritli, yarı Midillili olan 
Nilgün Yamaner, 1969’da Çamlıca Kız Lisesi’nden sonra 
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nde okurken 
evlenip,1974 ve 1976 doğumlu iki oğlunu büyütürken 
aynı zamanda avukat olmuştur. Kendisi avukat olarak 
sadece “arıtma davaları” konusunda uzman değil(!), 
aynı zamanda  1920 yılında kurulan Yamaner & 

Yamaner Hukuk Bürosu’nda 1978 yılından bu yana Uluslararası ve Özel Hukuk 
Alanlarında yönetici ortak Avukat olarak çalışmaktadır. Cihangir Güzelleştirme 
Derneği Kurucu Başkanı da olan Nilgün halen, Deniz Temiz Turmepa, Deniz Hukuku 
Derneği, Sigorta Hukukçuları Derneği, Lozan Mübadilleri Derneği, Zekeriyaköy Spor 
Kulübü kurucu üyesi, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Ziçev Zihinsel Yetersiz 
Çocukları Yetiştirme ve Koruma  Vakfı ile ve pek çok mesleki kurum ve sivil toplum 
kuruluşunda gönüllü çalışmalarını sürdürmekte. Şimdi de  fotoğrafı , “Komşuluk 
Birliği  emekli Başkanı” olarak Bizim Konak duvarına asılmışsa da hala 
“emekli” olamadı.

LEVEND GÖKÇE 
1955’te Ankara’da doğdu. Almanya’da başlayan orta 
öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden 
Yüksek Mühendis olarak mezun oldu ve İ.Ü. İşletme 
İktisadı Enstitüsünden lisansüstü sertifika aldı. 
Kimya sektöründe faaliyet gösteren muhtelif yabancı 
sermayeli şirketlerde teknik satış görevlisi olarak 
çalıştıktan sonra Alman kimya şirketi BASF’te Orta 
Doğu, Kuzey Afrika ve komşu Balkan ülkelerinde 

değişik kademelerde yöneticilik görevlerinde bulundu. 
Ailesi ile beraber Ağustos 1997 yılından beri Vişne 2 Bölgesinde yaşıyor. 
Klasik müzik ve caz dinlemek, şnorkel ile dalmak ve sualtı fotoğrafları çekmek, 
seyahat etmek, iyi yemek yemek hobileri arasında.  

DİLARA KANTEMİR TOROS
Dilara Kantemir Toros, 2005 yılından bu yana 
faaliyetlerini sürdüren pret-a-PR Stratejik İletişim 
Danışmanlığı şirketinin kurucusu ve başkanıdır. 
İtalyan Lisesi’nin ardından Milano Üniversitesi 
Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu olan Toros, sırası 
ile Galatasaray Üniversitesi’nde İletişim Stratejileri ve 
Halkla İlişkiler yüksek lisans programını sonrasında 
ise Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünde 
doktora programını tamamlamıştır. 2009 yılından 

bu yana ise, ajans öncesinde edindiği özel sektör tecrübelerini ajans ve akademik 
bilgileri ile harmanlayarak gençlerle paylaşmak amacı ile Kadir Has Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. İletişimin Gücü adlı 
ortak yazarlı kitabı bulunan Dilara, Zekeriyaköy’e Üniversite’de yerleşen Levent’i, 
tenis sevdalısı Serra’sı ve bahçesine 6 yıl önce yerleşen Figaro’su ile 2011 yılından 
bu yana Zekeriyaköy’de yaşamaktadır.

MEHMET BETİL
Kasım 1996 dan beri Zekeriyaköy sakiniyim. 
Bir dönem Çarşı kooperatifi yönetim kurulunda 
bulundum.14 mayıs1955 doğumluyum. 
İstanbul Erkek Lisesi ve İTÜ ‘de lisans ve lisansüstü 
eğitimimden  sonra Elektronik Yüksek Mühendisi 
oldum. 41 yıllık Borusan iş hayatımı takiben ocak 
2018 de emekli oldum.Bu süre boyunca Borusan
dışında muhtelif zamanlarda MESS’de Yönetim 
Kurulu başkanlığı, TİSK, İst. Erkek Liseliler Eğitim 

Vakfı ve İstanbulspor’da YK üyelikleri yaptım. Şu anda Borusan Holding’in 
şirketlerinde ve Anadolu Cam Sanayii A.Ş de YK üyeliği görevlerini yürütüyorum.
Zekeriyaköy’de büyümüş  22 yaşında ikiz erkek çocuğumuz var.

GÜRCAN VURAL
1959 İstanbul’da doğdu. Işık Lisesi ve Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1989’da Patoloji Uzmanı, 
1993’te Sitopatoloji Uzmanı oldu. 90-95 yılları arasında 
İsveç Göteborg Üniversitesi Hastanesi ve Norveç 
Oslo Radyum Kanser Hastanesi’nde çalıştı. 1995’te 
İstanbul’da Sitonet Sitopatoloji Merkezi’ni kurdu, 
halen bu merkezi idare etmekte ve Okan Üniversitesi 
İngilizce Tıp Fakültesi bölümünde patoloji dersleri 
vermektedir. 2000 yılında Ömerli’de küçük bir bağ 

oluşturdu ve 11 çeşit üzümle hobi arapçılığına başladı. Bodrum Açıkdeniz Yelken 
Kulübü üyesi ve Şarap Dostları Derneği yönetim kurulu üyesi olan Dr. Gürcan Vural 
aynı zamanda www.keyifnotlari.com sitesinde ve Karaf Magazin’de şarap yazıları 
yazmakta küçük gruplara şarap eğitimi vermektedir. Türkiye Yelken Federasyonu 
(TYF) Yelkenli Yatçılık (YY5) beşinci düzey eğitmen hocası olarak TYF akredite 
eğitimler ile YY1 ve YY2 seviyesinde TYF sertifikalı yat yelkencileri yetiştirmektedir. 
Kooperatifimizde Sivil Savunma ve Güvenlik Komitesini oluşturarak İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı Yerel Afet Gönüllüsü (YAG) eğitimlerini 
tamamlayan tam 17 komşumuzla birlikte Zekeriyaköy Afet Gönüllüleri (ZAG) 
takımını kurmuştur. Nişantaşı Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nde mesleki 
dersler vermekte olan Dr. Gürcan Vural, eşi ve iki oğluyla birlikte 2001 yılından 
beri komşumuzdur.

M. CEMİL BAYKAL 
1952 Ankara doğumludur, Konya Maarif Koleji ve 
devamında, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi Mimarlık bölümü 1976 yılı mezunudur. 
45 senelik iş yaşamında mesleği Mimarlık kadar, Turizm 
sektörüde eşit şekilde yer almıştır.  Miltur Turizm Genel 
Müdürlüğü daha sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tour 
Select Turizm Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini sürdürmüş, ayrıca yurt dışında 
İngiltere/Londra, ABD/New York ve Japonya/Tokyo’da 

ortak olduğu şirketleri aracılığı ile Türkiye’ye turist getirmiştir. Birçok Ulusal ve Uluslar 
arası Kongre organizasyonu gerçekleştirmiştir. 01 Aralık 2010 tarihinde Efes Kongre 
Merkezi / Kuşadası yatırımcı ve işletmeci şirketi KOMER A.Ş. Genel Müdürü olarak 
görev almasını takiben İstanbul2da bir otel grubunda ve bir inşaat şirketinde üst düzey 
yönetici görevleri sonrası, şimdilerde emeklilik yaşamına alışmaktadır... Zekeriyaköy 
keyfini ilk kez ailesi ile birlikte 1995 senesinde yaşadı, daha sonra belli bir süre ayrılma 
durumunda kalsa da tekrar geri döndü. 2 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, bir dönem YK 
Başkanlığı yaptığı Zekeriyaköy Kooperatifine, Levent Hatay önerisi ile 2. Başkan olarak 
katkıda bulunuyor. M. Cemil Baykal, bir kız çocuğu ve 1 kız torun sahibidir.

•••••••••••• YÖNETİM KURULU •••••••••••••
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Firstly, I would like to thank you for electing me to the 
position of President for the next two years.  If someone 
would have told me when I moved to Zek in April of 1995 
that I would love volunteering this much, I wouldn’t have 
believed it.  In those days we were only 5 or 6 families 
and for those interested, this is how things were then:

As this area was not yet tied  to city water (İSKİ), Garanti Koza 
would deliver 2-3 tons of water at a time by tractor to each house.  
No direct line to city electricity meant that we were dependent 
on the construction site generator for power available between 
the hours of 6 am and 10 pm leaving us with only candlelight 
after that.

At that time there were no phone lines and cell phones were 
very newly becoming accessible – even if you had one, good luck 
getting a signal!  To make a call my wife would drive to Bahçeköy 
to use a pay phone.  The main roads were asphalted, but many of 
the back roads were not yet paved and difficult to travel on. 
Of course during this time it was much easier to make friends as 
no one wanted to be alone!  We became good friends and learned 
the true meaning of “neighbor”.  It was nice being snowed-in 
during the winter when no one would be able to leave for school 
or work for several days at a time.

When Enka School opened in İstinye, many of us jumped at the 
chance to have a school fairly close-by. We did “ride share” with 
the kids until a school bus finally started up in our area.

We participated in Halloween festivites celebrated by masked 
and costumed children visiting the participating houses to collect 
candy and get spooked!  Several years a bus full of students 
would come from the city to participate and I would venture to 
say that the adults had more fun than the kids!

We were so happy when the first Migros süpermarket finally 
opened in Zek.  Before that the closest one was in Maslak so it 
was a big luxury!

The only restaurant was run out of a village house and named, 
“Beyaz Ev Pideci”.  After a time a very nice deli opened by the 
name of “The Famous Grouse”.  Unfortunately, it did not stay 
open for very long as it was way ahead of its time in Zek.  The fish 
restaurant, Uzunya, was becoming popular then and finally 
Köz Kebap opened its doors.  These were the first pioneers who 
braved the new frontier of Zekeriyaköy.

We felt very lucky when the Koç company opened a Divan 
Restaurant and Pub and ran a sports club for its members with 
raquetball, ping-pong, swimming pool, and tennis courts.  They 
held many events, our favorite being summer movies by the pool 
with free popcorn!

Many of us here in the early days were very happy living and 
raising our children in this beautiful neighborhood.   I feel so 
proud when they come back for a visit and stop by our house to 
say ”hello”.

Yet, there was one big problem: The construction firm, Garanti-
Koza, failed to have a management plan in place before they 
turned the houses over to their owners.  Zekeriyaköy, at that time 
was governed by the Interior Minister.  That office was responsible 
to provide our area with mail service, cable TV, internet, natural 
gas, trash collection, etc.  To bring the neighborhood to a working 
order in a timely manner, our forefathers formed a “steering 
committee”, and started what continues today to be the driving 
force of our community.

I have held an active role in our Cooperative since 1997, and 
have over the years held almost every single position.  I served 
as President between 2000-2001 and have been involved in the 
start up of the service bus, mail distribution, upkeep of tennis 
courts and trash collection service.

Now that many of our initial needs have been turned over to 
the Municipality, it gives us a very stong position in tackling our 
current issues of protecting our environment, improving security, 
and protecting and fighting for our rights legally.  

A final thought: It makes me sad to see that Zekeriyaköy seems 
to have lost some of its old charm.  Many neighbors don’t even 
know eachother, or say “hello” on the street anymore.  The lack of 
respect shown in the crowded Çarşı area is disheartening.  Those 
of you who have only moved here recently and witness these 
things do not know of the charming and friendly village we once 
had.  So, for the next two years, as myself along with 17 members 
of our board begin our new term to serve, we hope to bring our 
Zekeriyaköy back to being a “friendlier place” to live.

Cheers!

LEVENT HATAY

Ok, Now.  
Where Were We?
Zekeriyaköy and I




