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22 NİSAN ÇARŞAMBA SABAH’IN ÜCRETSİZ EKİDİR

Gazetemizin 30. yaş günü için buluştuk. Mehmet Barlas, Hıncal Uluç, Hasan Bülent Kahraman, Emel Sayın, Hülya Avşar,  
Mustafa Sandal, Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Korel, Funda Arar, Azra Akın konuğumuz oldu. Geçmişle geleceğin, duayenlerle gençlerin 

biraraya geldiği bu özel günde kimi bilgisini konuşturdu, kimi güzelliğini. Kimi hınzırlığıyla meydan okudu, kimi hazırcevaplılığıyla şaşırttı. 
Ortaya çıkan tablo rengarenkti. Mehmet Barlas’ın konuklarımıza dediği gibi: Hayat birlikte güzel...
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Yükselen Türkiye’nin 
habercisi 30 yaşında

Değerli SABAH okurları,
22 Nisan 1985 tarihinde, yenilikçi 

ve ilkeli gazetecilik anlayışının temel-
leri atıldı. Türk Basını’nın güçlü sesi 
SABAH, okurlarıyla buluştu. Türkiye’nin 
bu yeni, enerjik, dinamik gazetesi ara-
dan geçen senelerin kazandırdığı bilgi 
ve deneyimle, bugün yeni Türkiye’nin 
referans alınan, güvenilen gazetesi olma-
yı başardı.

SABAH, daha 10’uncu yılında basın-
da bir “kutup yıldızı” ve “özgürlüğün 
savunucusu” oldu. Demokrasinin sesi 
olmadan, Türkiye’nin sesi olamayaca-
ğının bilinciyle, ülkemizdeki değişim 
fikrinin ve sürecinin lokomotifi hali-
ne geldi.

etik ve gerçek habercilik
Yıllardır sürdürdüğü tarafsız, etik ve 

gerçek habercilik prensiplerinden hiç-
bir taviz vermeden ilerleyen SABAH, 
çoğulculuğu ve çok renkliliği Türkiye’nin 
önemli değerlerinden biri olarak gördü. 
Hiç kimseye milliyeti, ırkı, cinsiyeti ile 
ilgili ayrımcılık yapmadan, her kesi-
me eşit mesafede durarak, gazetecilik 

meslek ilkeleri çerçevesinde çalıştı. 
Halkın doğru haber alma özgürlüğünü 
değişmez ve tartışılmaz öncelik olarak 
kabul etti. Genlerinde var olan yenilik-
çilik anlayışıyla, ‘ilklerin öncüsü’ kimli-
ğini korudu. Güçlü manşetleri ve saygın 
köşe yazarlarıyla gündemi belirlemeyi 
bildi, güvenilir haber kaynağı niteliğiy-
le herkesin takdirini kazandı.

bir dünya gazetesi
SABAH, hiçbir zaman plaza gaze-

teciliği yapmadı. Haberi uzaktan yaz-
mak ve yorumlamak yerine ‘orada’ oldu. 
Olayların üzerine cesaretle gitmesini 
bildi. Sonuç almadan haberin peşini 
bırakmadı, okuyucusuna karşı sorumlulu-
ğunu her zaman yerine getirdi. Dünyanın 
neresi olursa olsun, Türkiye’nin çıkar-
larının olduğu ve nüfuz ettiği alanlarda; 
Ortadoğu’dan Kafkaslara, Balkanlar’dan 
Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada 
tüm ekibiyle SABAH Gazetesi de vardı.

Her geçen yıl SABAH’ı daha güçlü, 
okuyucusuyla bütünleşen bir gaze-
te haline getirdi. SABAH, Avrupa ve 
Amerika’daki yayınlarıyla vizyonunu 

fazlasıyla genişletti. Gerek SABAH.
com.tr, gerekse kardeş markamız Daily 
SABAH ile dünyanın dört bir yanında 
Türkiye’nin sesini duyurdu.

yeniliklerin öncüsü
Kurulduğu günden bu yana Türk bası-

nında yenilik ve gelişmelerin öncüsü 
olan SABAH, baskı kalitesi ve teknolo-
jisine sürekli yatırım yaparak kuşe bas-
kıyı hayata geçirdi. Türkiye’nin tama-
mı bilgisayarla hazırlanan ilk ulusal 
gazetesi olan SABAH, otomatik insert 
sistemini uygulayan ilk gazete oldu. 
Başlı başına birer gazete konumundaki 
bölge ekleriyle yerel haberciliğin değeri-
ni yükselterek, Anadolu’nun ekonomik 
potansiyelinin gün yüzüne çıkmasını ve 
ülkemize artı değer sunulmasını sağla-
dı. SABAH, günlük ve haftalık ekleriyle 
kadın-erkek, genç-yaşlı herkesin haya-
tını renklendirdi.

etkin medya, etkin mecra
SABAH, reklamverenlerle okurla-

rımız arasında sağlam bir köprü kura-
rak, karşılıklı ihtiyaç ve beklentilerin 

karşılanmasında önemli rol üstlendi. 
Reklamverenler sınırlı reklam bütçeleri-
ni etkin kullanma fırsatı bulurken, tüke-
ticiler de kendilerine en uygun ürün ve 
hizmetlere SABAH aracılığıyla ulaştılar. 
SABAH’ın geniş bir yelpazedeki oku-
yucu profili, reklam mesajlarının hedef 
kitlelerine daha etkin bir şekilde iletil-
mesini sağlayarak, ekonomik çarkların 
sorunsuz dönmesine katkıda bulundu.

  
iyi ki doğdun sabah! 
30. yılında SABAH, Yeni Türkiye’nin 

özgürlükçü, demokrat, çoğulcu, liberal, 
yönü batıya dönük, milli değerlerine 
bağlı, eşitlikçi, cesur habercisi. SABAH 
ailesi olarak, değişen dünyada, geçmiş-
te olduğu gibi bugün ve gelecekte de 
gelişen, yükselen Türkiye için üzeri-
mize düşen misyonu yerine getirmeye 
devam edeceğiz.

30 yıldır her gün size dopdolu bir 
SABAH sunmaktan gurur duyuyoruz. 
Daha nice 30 yıllarda ülkemizi hep bir-
likte geleceğe taşımak dileğiyle...

Saygılarımla.

Serhat Albayrak
Turkuvaz Medya Grubu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
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ABAH gazetesinin 30 yaşında oldu-
ğunu bir yabancıya söyleseniz “Genç 
bir gazeteymiş bu SABAH” der. 160-
170 yıllık gazetelerin aralıksız yayın-

landığı ülkelerin okurları için 30 yaşındaki 
bir gazete, gençtir, yenidir.

Ama SABAH’ın 30 yılda yaşadıklarını, 
kaç defa sahip değiştirdiğini, dünyaya bakış 
açısındaki birbirine zıt tutumların gazetenin 
yönetimine yansıdığını anlattığınız zaman da, 
“Amma da uzun ve zorlu geçen bir 30 yılmış 
bu” yorumunu alırsınız.

Aslında Türkiye toplumu 30 yılda ne tür 
sosyo-politik serüvenleri yaşadıysa, bunla-
rın tümü SABAH gazetesine de yansıdı. ‘Eski 
Türkiye’nin bakış açıları buharlaşır ve etkisiz-
leşirken, SABAH gazetesinin eski sayıları da 
bugünün gerçeklerinden kopuk kopuk arşiv 
malzemesi haline geldiler. Ve şimdi SABAH 
‘Yeni Türkiye’nin gerçeklerini okurlarına aktar-
maya çalışan genç bir gazete görünümünde.

HER ŞEY ESKİDİ
Örneğin bu gazete için ‘vesayetçi demokra-

si’ bir daha yaşanılmaması gereken bir modeli 
ifade ediyor. Bu gazete için eskinin ‘merkez-
çevre’ tanımlamaları, siyaset için de medya 
açısından da antika olmuş kavramları içer-
mekte. Teröriste ‘terörist’ diyebilmek nasıl 
sağlıklı medya olmanın göstergesi ise, halkı 
aşağılamak, “Sandık teferruattır” diyerek 
demokrasiye yaklaşmak da, sağlıksızlığın semp-
tomlarından biri artık.

Türkiye’de yaşanılan müthiş değişimi gör-
mezden gelmeyi deneyen gazeteler de var tabii 
ki... Cumhuriyet’in kuruluşundan 2000’li yıl-
lara kadar varlığı kabul edilmeyen ‘Kürt rea-
litesi’nin şimdi siyasette temsil edilmesi bile 
başlı başına bir devrimsel değişiklik değil mi? 
Ama şöyle bir düşündüğünüz zaman ‘bilişim 
çağı’nın da Türk insanına da son 30 yılda nele-
ri getirdiğini görmezden gelmenin mümkün 
olmadığını görürsünüz.

SABAH’ın ilk yayınlandığı 30 yıl öncesin-
de var olmayan ama bugün onlarsız bir yaşa-
mı düşünemediğimiz buluşları listelemeyi 
deneyelim mi? Akıllı cep telefonlarını, sos-
yal medyayı falan hatırlayarak bu listeyi 
yapalım mı? Hemen her araçta yol bulma-
ya yarayan GPS’siz (Global Positioning 
System), tablet bilgisayarsız bir yaşam 
düşünebiliyor musunuz şimdi? Bu lis-
tedeki ürünlerin hepsini geniş kitleler 
kullanıyor. Ve bunlar sade seçkinler 
için değil tüm bireyler için de üre-
tiliyor. Google’ın ansiklopedilerin 
yerini aldığı bir dünya ve Türkiye 
var... Artık ‘bilgi’ de şeffaflaştı.

KARARLI VE DİNAMİK
SABAH gazetesinin 

kadroları işte bu ‘Yeni 
Türkiye’nin  
ve yeni dünyanın ger-
çeklerini haberleştiri-
yor, yorumcularımız 
yarına dönük ufuklar-
daki rüzgarları anlama-
ya çalışıyor. Hepimiz için 
olduğu gibi SABAH gaze-
tesi için de uzun ve yorucu 
bir 30 yıl geçti. Sıkıştırılmış 
devrimsel değişikliklerin 
yoğun biçimde yaşanıldığı 
bir 30 yıldı bu... 

SABAH bu değişimin 
bilincinde bir gazete ola-
rak yaşanılan zamanın hak-
kını vermeye kararlı bir yayın 
organı olarak yoluna devam 
ediyor. 

SABAH tartışılmaz şekil-
de ‘Yeni Türkiye’nin genç 
ve dinamik gazetesi olma-
ya kararlı bir yayın orga-
nı şimdi.
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Yoğun ve yorucu bir  
30 yılın ertesindeki SABAH

S

SABAH ‘Yeni Türkiye’nin ve yeni dünyanın gerçeklerini haberleştiriyor, yaşanılan  zamanın 
hakkını vermeye kararlı bir gazete olarak yoluna devam ediyor  

eş yıl önce SABAH’ın 25. yaşını kut-
larken “SABAH Türkiye’nin en iyi 
gazetesi. Çünkü; bu gazetenin yüzü 
aydınlık yarınlara ve evrensel ilkele-

re dönük. SABAH, demokrasiyi, insan hak-
larını, bireysel özgürlükleri, girişim özgürlü-
ğünü her ne pahasına olursa olsun sonuna 
kadar savunuyor. Ezber bozuyor, tabu yıkı-
yor” demiştik.

SABAH, bu misyonundan taviz verme-
den beş yılı daha geride bıraktı. 30 yaşına 
bastı. Sorumlu yayıncılık anlayışıyla ezilen, 
horlanan, şiddete maruz kalan kadınlara, 
çocuklara sahip çıktı. Toplumsal duyarlı-
lığı diri tutmak amacıyla sosyal sorumlu-
luk bilinciyle yayıncılık yaptı.

Türkiye’yi uygar ve kalkınmış ülkeler ligi-
ne taşımak isteyen herkese ve her girişime 
destek verdi. Hak ve özgürlüklerin yanın-
da oldu. Vatandaşın günlük hayatında kar-
şılaştığı sorunların üzerine gitti. Sorguladı, 
eleştirdi.

Türkiye büyük çalkantılardan geçti, 
çok badireler atlattı. Türkiye’nin yarınla-
rı, algı operasyonlarına kurban edilmek 
istendi. Şiddet ve terör meşrulaştırıla-
rak barış ve huzur ortamı dinamitlen-
meye çalışıldı.  

Rakipleri, devletin polisini, 
askerini, savcısını hunharca 
şehit eden eli kanlı terörist-
lerle arasına mesafe koya-
mazken, teröriste terörist 
deme cesaretini göstere-
mezken, SABAH yüzbin-
lerce okurundan aldığı 
güçle gerçekleri haykırdı. 
Barışı ve kardeşliği sabo-
te etmeye çalışan odakla-
rı deşifre etti.

Devleti ele geçir-
meye çalışan gizli 
yapılanmaların izini 
sürdü. Demokrasiye 

kurulmak istenen tuzakları gördü. Bilgi kir-
liliğinin gözleri kör ettiği günlerde belgeli 
haberciliğin örneklerini verdi.

Ezber bozdu, tabu yıktı. Demokrasiye 
ve Türkiye’nin değerlerine sahip çıktı. 
Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, kutuplaş-
tırmadan Türkiye’nin tamamını kucakladı. 
Barışı ve kardeşliği savundu. Bundan sonra 
da savunmaya devam edecek. Sorumlu, ilkeli 
ve cesur yayıncılık anlayışıyla Türkiye’nin 
gazetesi olduğunu ispatladı.

SABAH dik durdu, korkmadı, tavır aldı. 
Birbirinden cesur manşetleriyle Türkiye’yi 
aydınlatma görevini en iyi şekilde yaptı. 
Okurlarının ve halkın sağduyusuna güven-
di. Ve haklı çıktı.

SABAH’ın dik ve tavizsiz duruşu, objek-
tif yayın anlayışı toplumda da yankısını 
buldu. Başta okurlarımız olmak üzere tüm 
Türkiye SABAH’a sahip çıktı.

SABAH okurlarından aldığı bu güçle 
yarınlara büyük bir heyecan ve dina-

mizmle giriyor. Yayın yönetme-
ninden matbaa da çalışan emek-
çisine... Editöründen gazeteyi 
sizlere ulaştıran dağıtım görevli-
sine kadar... Tüm SABAH aile-
si büyük bir heyecanla yoluna 

devam ediyor.
Bugün elinize aldığınız 

SABAH, bu sinerjinin ve 
ekip çalışmasının ürünü 
bir gazete. 30. yıl coş-
kumuzu elinizde tuttu-
ğunuz gazeteye yansıt-
maya çalıştık.

Coşkumuza destek 
veren bütün okurları-
mıza sonsuz teşekkür.

SABAH okurları her 
şeyin en iyisini hak 
ediyor. Beğenerek 
ve keyifle okuma-
nız dileğiyle.

Nisan 1985 günü, yani tamı tamına 30 yıl önce bugün, 
Mecidiyeköy’de, Atakan Sokak No. 10’daki 4 katlı 
binada heyecan, kaygı, umut karışımı bir bekleyiş 
hüküm sürüyordu.

Binanın zemin altındaki rotatifler gece boyunca dönmüş ve 
günün ilk ışıklarıyla birlikte SABAH’ın ilk sayısı bayilerin tez-
gahlarında yerini almıştı.

Acaba tutacak mıydı?
★★★

1985, Türkiye’nin siyasal, toplumsal ve ekonomik tarihin-
de bir köprü dönemiydi. Bir yandan yeni düzen, yeni sistem 
yavaş yavaş kök salıyordu, bir yandan da eski sistemin çökü-
şünü izleyen artçı sarsıntılar devam ediyordu.

12 Eylül 1980 darbesiyle kesintiye uğramış olan demokra-
tik düzen aşağı-yukarı 1.5 yıl önce, 6 Kasım 1983 milletvekili 
genel seçimleriyle yeniden inşa edilmişti.

211 milletvekiliyle ANAP tek başına iktidar, Turgut Özal 
ise başbakandı.

Necdet Calp liderliğindeki Halkçı Parti, 117 milletvekiliy-
le ana muhalefetti.

Turgut Sunalp Paşa’nın Milliyetçi Demokrasi Partisi ise 71 
milletvekiliyle yavru muhalefet olarak 400 üyeli TBMM’de yeri-
ni almıştı. (Not: Aslında 399 milletvekili parlamentoya girmişti. 
Bingöl’de ANAP adaylarından biri Milli Güvenlik Konseyi’nce 
veto edildiği için seçildiği halde TBMM dışında kalmıştı.)

★★★
1960’lardan 1980’lerin başına kadar siyasal sistemin yük-

seldiği tüm temeller, Milli Güvenlik Konseyi’nce çökertilmişti.
12 Eylül 1980 öncesinin tüm partileri kapatılmıştı: CHP, 

AP, MHP, MSP...
Liderlerine siyaset yasağı getirilmişti: Bülent Ecevit, Süleyman 

Demirel, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan...
6 Kasım 1983’ten 5 ay sonra, 25 Mart 1984’te yapılan yerel 

seçimlerle ANAP iktidarı gücünü belediyelere de taşımıştı.
İstanbul Bedrettin Dalan’a teslimdi. Ankara, Mehmet Altınsoy’a. 

İzmir ise Burhan Özfatura’ya...
★★★

1985’te Türkiye’nin nüfusu 50.664.458 kişiydi. 
Ve bugünün siyasal aktörleri o sıralar hazırlık sürecindeydi.
Recep Tayyip Erdoğan, MSP’nin yerine kurulan Refah 

Partisi’nde siyaset yapıyordu. Ertesi yıl, 28 Eylül 1986’da yapı-
lacak ara seçimlerde İstanbul’dan adaylığını koyarak ilk sına-
vını verecekti.

Ahmet Davutoğlu ise o sıralar Boğaziçi Üniversitesi’nin siyaset 
bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde doktorasını yapıyor-
du. Daha sonra Malezya’da öğretim üyeliği hayatı başlayacaktı.

★★★
Ve o 22 Nisan 1985 Pazartesi günü, Atakan Sokak  

No. 10’daki 4 katlı binada heyecan, kaygı, umut karışımı bir 
bekleyiş bitmek bilmiyordu.

Çünkü...
★★★

12 sayfalık gazetedeki haberlerin okurun ilgisini, merakını 
gıdıklayacak yönü pek yoktu.

Ve de baskısı dehşet verecek kadar kötüydü.
Sadece iki avantajına güveniyordu:
1- Fiyatı: Gazetelerin çoğu 50 liraya pazarlanırken, SABAH’ın 

çıkış fiyatı 30 liraydı.
2- Promosyon: Okurlarına dayalı-döşeli ev, 5 otomobil, 21 

renkli televizyon, 11 video, 6 müzik seti, 20 radyo-teyp vaat edi-
yordu. Ve de her gün 1 milyon lira! (Not: 22 Nisan 1985 Pazartesi 
günü 1 ABD doları, 502.30 TL’den işlem görüyordu. Bu durum-
da 1 milyon lira aşağı-yukarı 2 bin dolara karşılık geliyordu.)

★★★
Atakan Sokak No.10’daki 4 katlı binada günün ilk yarısında 

moraller dibe vurmak üzereydi. Çünkü bayilerden gelen haber-
ler iç açıcı değildi. Gazeteye ilgi beklentilerin ve hesapların çok 
ama çok altındaydı.

Sonra bir mucize oldu. Öğleden sonra, özellikle de İstanbul’da 
işten çıkış saatlerinde SABAH talep patlamasıyla karşılaştı.

Bebek hayata tutunmuştu. Hem de 4 elle.
İyi ki de tutundu.
Çünkü o SABAH çok kısa sürede sadece derli toplu değil, 

fişek gibi bir gazeteye dönüştü.
Emeklemeden koşmaya başladı.
Türkiye’nin en dinamik gazetesi oldu.

★★★
Aradan 30 yıl geçti.
Çok yer değiştirdik.
Çok el değiştirdik.
Çok fırtınalar atlattık.
Çok ağladık.
Ama çok da güldük.
Ve bugünlere geldik.
Siz okurlarımızın sayesinde.
Sağolun... Varolun...
 Bir ricam var: Bizi izlemeye devam edin.
Çünkü SABAH yeni bir misyon üstlendi.
Zor ama kutsal bir misyon:
Yeni Türkiye’nin sesi olmak.
Yeni Türkiye’nin sözcüsü olmak.
Yeni Türkiye’nin inşası için elini taşın altına koymak.
Elbette başaracağız.
Çalışma arkadaşlarımın çabaları ve siz okurlarımızın sar-

sılmaz desteğiyle.
Hep birlikte nice yıllara, nice yıldönümlerine, nice yaşlara...

1985...

Türkiye’nin en cesur gazetesi

Erdal Şafak Mehmet Barlas

Metin Yüksel

B
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0’li yılların ortalarından iti-
baren Eczacıbaşı Grubu’nun 
genel yönetiminde sorum-
luluk üstlenmeye başlayan 

Bülent Eczacıbaşı: “1980’lerin orta-
sında Türkiye’nin bir çok politik ve 
ekonomik kurumla yeni karşılaştığını, 
dışa açılmanın yaşandığını ve yeni bir 
düzenin kuruluşuna tanıklık ettiğini” söylüyor.

- SABAH gazetesinin kurulduğu yıl olan 
1985 yılında Eczacıbaşı Holding’de yaşanan 
en önemli gelişmeler nelerdi? Siz o yıllarda 
ne yapıyordunuz? Hangi konularla meşguldü-
nüz. Babanız Nejat Bey’in özellikle o yıllarda 
en çok ilgilendiği konular nelerdi? 

- Türkiye’de 1980’ler, ekonominin dışa açıl-
ması ve liberalleşmesi yıllarıydı. Henüz birçok 
sınırlama ve kamunun ekonomi üzerindeki kon-
trolü sürüyordu; kuruluşlar ise yatırım ve ihra-
cat hedeflerine yönelik atılımlar yapıyordu. İş 
alanlarının çeşitlendirilmesi ve grupların hol-
dingler şeklinde örgütlenmeleri de özendiri-
liyor ve günün eğilimleri arasında yer alıyor-
du. Daha 70’li yıllarda holding yapılanmasını 
tamamlamış olan Eczacıbaşı Topluluğu da bu 
dönemde kapasite artırıcı yatırımlara ve dış satı-
ma yöneldi. Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. 
kuruldu; daha sonraki yurtdışı yatırımlara temel 
olan Almanya’ya seramik dışsatımı da o yıllar-
da başladı. Nejat Bey’in o yıllarda yoğunlukla 
ilgilendiği konular arasında Türkiye’de sanat 
yaşamının gelişmesine ilişkin girişimler de yer 
alıyordu. Bunlardan, bugün Uluslararası İstanbul 
Bienali olarak süren Uluslararası Çağdaş Sanat 
Sergileri’nin ilki 1987 yılında düzenlenmişti. 
Benim iş yaşamım açısından da 1985 yılı önem-
li bir döneme rastlıyor. O zamana kadar üretici 
şirketlerimizin yönetim kademelerinde görev-
ler almıştım. 80’li yılların ortalarından itibaren 
topluluğumuzun genel yönetiminde sorumlu-
luklar üstlenmeye başladım.

- 1985’lerin Türkiye’si bugünle karşılaştırdı-
ğınızda sizi en çok etkileyen gelişmeler neler?

- O dönemin Türkiye’si, askeri yönetimin 
sona ermesiyle, dışa açılmanın oluşturduğu 
ortamda birçok politik ve ekonomik kavram 
ve kurumla yeni karşılaşıyor, yeni bir düze-
nin kuruluşuna tanıklık ediyordu. Bence ara-
dan geçen sürede bu kavram ve kurumlar yer-
leşmiş olmakla birlikte, yeni bir düzen arayışı 
hâlâ son bulmuş değil. Bu alanda sağlanacak bir 

toplumsal anlaşmaya kadar da bu arayı-
şın süreceğini ve ancak bu yolda ilerleme 
sağlandıkça ülkenin gerçek potansiyeli-
ni değerlendirerek atılımlar gerçekleşti-
rebileceğini düşünüyorum.

YENİLİKÇİ BİR YAYIN
- Medya dünyasında da önemli reka-

betler yaşandı. SABAH gazetesi sizin için ne 
anlam ifade ediyor?

- SABAH, Türkiye’nin yeni bir dönemine 
denk gelen kuruluşundan başlayarak yenilikçi 
bir yayın organı oldu. Zaman içinde sahip ve 
yazar kadrosu değişiklikler gösterse de, mizan-
pajında ve içeriğinde hep günün gereksinim-
lerine uygun bir çizgi izledi ve Türkiye’nin en 
önemli haber kaynaklarından biri oldu. Benim 
için de, her zaman gerek basılı kopyası gerek-
se internet edisyonunu izlediğim, vazgeçilmez 
bir alışkanlık anlamı kazandı.

- Eczacıbaşı Holding’te 30 yılda neler değiş-
ti? Çalışan sayısı, yaptığı ihracat, satışlar, ciro, 
yenilikler anlamında neler yaşadı? 

- Topluluğun 1985 yılında 5 bin kişi dola-
yında bulunan çalışan sayısı, bugün 12 bin kişi-
yi aştı. Ciromuz, 20 kat artarak 3,5 milyar dolar 
seviyesine ulaştı. İhracat tutarımız ise 80’li yıl-
lardaki 100 milyon dolar bile değilken 2014’te 
1,1 milyar dolara yükseldi. Yenilikleri say-
mak, sayfalar tutacağı için, gerçekten çok güç. 
Özellikle de inovasyonu kurumsal bir süreç ola-
rak yönetmeye başlamamızdan bu yana, önem-
li bir kısmı patent konusu olan yenilikler bir-
birini izliyor.

- Grup Türkiye’yi hangi yeniliklerle tanış-
tırdı?

- Herhalde en başta, bugünkü Eczacıbaşı 
Topluluğu’nun nüvesi sayılması gereken, 
Nejat Bey’in 1942 yılında ilk vitamin prepa-
ratı (D-Vital) üretimi ile başlamak gerekiyor. 
Bunu, ilk bebek maması (Vital) üretimi ve 1952 
yılında ilk modern ilaç fabrikasının kuruluşu 
izliyor. İlaç ve parenteral solüsyonlar alanın-
daki ilkler sürüp gidiyor. Türkiye’yi temizlik 
kağıdı kavramıyla tanıştıran ve sektörün geli-
şimine önderlik eden İpek Kağıt, bugün de en 
önemli girişimlerimizden biri olmayı sürdürü-
yor. Son on yıllarda pek çok başka ilk yaşandı. 
Ben bunların içinde en fazla, Türkiye’de ilk kez 
gerçekleştirilen, çevreye zarar vermeyen fosfat-
sız temizlik ürünlerini önemsiyorum.

980’leri yenilikçi, 1990’ları da belirsizli-
ğin en çok hissedildiği yıllar olarak hatır-
layan Sabancı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Güler Sabancı, “2000’lerde ise 

oluşan istikrar ortamıyla ekonomik anlamında 
gözle görülür bir toparlanma yaşadık. Türkiye, 
her geçen gün kendini yenileyen, değişime çok 
hızlı adapte olma kabiliyetine sahip, son dere-
ce dinamik bir ülke” diye konuştu.

- SABAH gazetesinin kurulduğu 1985 yılın-
da, Sabancı Holding’te yaşanan en önemli geliş-
meler nelerdi? O yıllarda hangi alanlarda çalı-
şıyordunuz?

- 1978’de Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun 
olmuş ve Lassa’da çalışmaya başlamıştım. 1985 
yılında da Kordsa Global Genel Müdürü olarak 
görev yapıyordum.

- 1985’lerin Türkiye’si ile 2015’lerin 
Türkiye’sini karşılaştırdığınız zaman sizi en 
çok etkileyen gelişmeler neler?

- 70’lerin sonuna doğru Türkiye zor günler 
yaşıyordu. Ben de tam o dönemde çalışma haya-
tına başladım. 1980’li yıllar ise dünyada açı-
lım yıllarıydı. Türkiye’de de büyük değişimle-
rin yaşandığına hep birlikte şahit olduk. Daha 
büyük girişimler, özel teşebbüsler, özel inisiyatif-
ler ön plana çıkmaya başladı. Telekomünikasyon 
sektörünün büyümeye başlamasını, bu dönem-
de yaşanan en önemli gelişmeler arasında görü-
yorum. Kısaca, 80’ler çok yenilikçi bir dönem-
di. 90’lı yıllar ise Türkiye’de belirsizliğin en çok 
hissedildiği yıllardı. Koalisyon hükümetleri ülke 
yönetimindeydi, politikada istikrar yoktu, enf-
lasyon yüksekti ve yüksek faiz oranları uygula-
nıyordu. Tüm bu nedenlerden ötürü, 90’larda 
Türkiye, potansiyelini gelişme yolunda kullan-
mada maalesef başarılı olamadı. 2000’lerde ise 
oluşan istikrar ortamıyla ekonomik anlamında 
gözle görülür bir toparlanma yaşadık. Türkiye, 
her geçen gün kendini yenileyen, değişime çok 
hızlı adapte olma kabiliyetine sahip, son dere-
ce dinamik bir ülke. Bunun da faydalarını her 
alanda görüyoruz.

 
SABAH ÖNCÜ VE REKABETÇİ
- SABAH gazetesinin sizin hayatınızdaki özel 

yeri nedir? Medya dünyasında da önemli reka-
betlerin yaşandığı yıllardan geçtik. SABAH gaze-
tesi sizin için ne anlam ifade ediyor?

- SABAH, Türk medyasının temel taşların-
dan biri. 80’li yılların ikinci yarısıyla, 90’lı ve 
2000’li yıllara tanıklık edip bugünlere gelmesi, 
SABAH gazetesinin öncü ve rekabetçi bir yapı-
ya sahip olduğunu kanıtlıyor. Toplumun haber 
alma özgürlüğü için çalışmanın, son derece haya-
ti bir görev olduğuna inanıyorum. Bu görevi 
layıkıyla yerine getiren tüm SABAH gazetesi 
çalışanlarını ve gazetenin bugünlere 
gelmesinde emeği geçen herkesi 
gönülden tebrik ederim.

- Sabancı Holding, 30 yılda 
nereden nereye geldi? Çalışan 
sayısı, yaptığı ihracat, satış-
lar, ciro, yenilikler anlamın-
da neler yaşadı? 

- 80’li yıllar ortaklıklar 
kurmaya, büyümemizi hız-
landırmaya başladığımız yıl-
lardı. 90’lı yıllar ise Sabancı 
Topluluğu’nun, yönetişim, 
kalite, rekabet edebilirlik 
konularında ciddi bir dönü-
şüm yaşadığı, mükemmeli-
yette başarı sağladığı, yeni atı-
lımlar yaptığı bir dönem oldu. 
1990’da Akbank ilk defa halka 
arz edildi ve hisselerinin yüzde 
15’ini halka sattı. Bir taraftan da 
şirketlerimizi Gümrük Birliği’ne 
hazırladık. O yıllarda toplam 
kalite sistemlerini, iş mükem-
meliyet modellerini şirket-
lerimizde uygulamaya baş-
lamıştık. Şirketlerimiz bu 
konularda öncülük edi-
yordu. Örneğin 1996 

yılında lastik şirketimiz Brisa, Avrupa Kalite 
Ödülü’nü kazanmıştı. Kord bezi şirketimiz Kordsa 
Global, bu alanda birçok ödüle layık görüldü. 
90’larda Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 
seviyesi 2 bin dolardan, 3 bin dolara çıkıyordu. 
Gelecek 10 yıl içinde 5 bine, 7 bine çıkacağı da 
görülüyordu. Bugün ise, 10 bin dolar seviyesin-
de bir rakamdan söz ediyoruz. Dolayısıyla tüke-
tici daha büyük önem kazanmaya başlamıştı. 
Biz de bu doğrultuda Carrefour’la ortaklık gibi, 
kendi elektronik perakende mağazamız Teknosa 
gibi tüketiciye yönelik perakende iş sahalarına 
girdik. Portföyümüzü zenginleştirdik. 1996’da 
Enerjisa ve Akçansa kuruldu. 1997’de Sabancı 
Holding’in halka arzı yapıldı. 1999’da Sabancı 
Üniversitesi açıldı. 2002’de yine bizim için çok 
değerli olan Sakıp Sabancı Müzesi’nin açılışı-
nı yaptık. Bugün her biri sektöründe lider işti-
rakleri, güçlü yabancı ortaklıkları, üniversitesi, 
vakfı ve müzesi ile, insan için çalışan köklü bir 
topluluk haline gelmenin gururunu yaşıyoruz.

- Grup Türkiye’yi hangi ilklerle tanıştırdı? 
Hangi sektörlerdeki yenilikleri bu gruba borç-
lu ülke?

- Sabancı Topluluğu olarak, geride bıraktığı-
mız zaman diliminde, farklı sektörlerde birçok 
ilke imza attık. Bunlardan birkaç örnek vermek 
gerekirse; Türkiye’yi yüzde 50-50 yabancı ortaklık 
modeliyle tanıştırarak, başarılı sonuçlar alınabi-
leceğini kanıtladık. 1996’da Türkiye’nin Gümrük 
Birliği’ne girmesiyle, uluslararası yatırımların 
ülkemizde rekabetçiliği arttıracağına inandık ve 
bu yönde topluluğumuzu hazırladık. Bu sayede 
verimli ortaklıklar gerçekleştirmeye devam ettik. 
Dünyanın lider kord bezi üreticisi olan Kordsa 
markamız, Türkiye’de kendi teknolojisini üreten 
ilk şirket oldu. Öte yandan Türkiye lastik paza-
rı lideri Brisa ise, 1996 yılında iş mükemmelli-
ği konusunda gösterdiği üstün performans saye-
sinde Avrupa Kalite Büyük Ödülü’nü kazanan 
ilk Türk şirketi olarak hepimizi gururlandırdı. 
Türkiye’de “Toplam Kalite Yönetimi” anlayışı-
nı ilk uygulayan şirketlerden biri olduk.

SABAH benim 
için vazgeçilmez

Türkiye’de  
büyük değişimlere 

şahit olduk

Bülent Eczacıbaşı 1985 yılında 5 bin çalışanı olan günümüzde ise 
12 bin kişilik dev bir ordu haline gelen Eczacıbaşı Grubu’nu anlattı, 
son 30 yılın ekonomisini değerlendirdi

Güler Sabancı son 30 yılı şöyle değerlendirdi:  
“Türkiye, her geçen gün kendini yenileyen, değişime çok hızlı 
adapte olma kabiliyetine sahip, son derece dinamik bir ülke”

Türk ekonomisinin iki devi
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aatlerdir kafasını kaldırma-
dan bilgisayara bakıyordu. 
Facebook’tan Twitter’a atlı-
yor, sıkılınca Youtube’dan 

bir şeyler dinliyordu. Akıllı telefo-
nu titredi. Arkadaşından gelen mesa-
jı görünce gülümsedi:

“İlk ‘.com’ alan adı sybmolics.
com, bundan 30 yıl önce, 15 Mart 1985’te 
kaydedilmişti. İnternetin ticari sürümü, 
sybmolics.com ile devreye girdi, ancak 
işler asıl 1990’larda kızışmaya başladı. 
İnternetin gelişimi, teknolojik, kültürel ve 
bilimsel gelişmelere kıyasla çok yavaş baş-
ladı. 1985’te kayıtlı alan adı sayısı sadece 
altıydı. Ancak sonraki 10 yıl, devrim nite-
liğinde oldu. 1997 itibariyle 1 milyonun-
cu alan adı kaydedilmişti.”

Arkasına yaslanıp iç geçirdi, “1985 haa, 
dile kolay tam 30 yıl” diye mırıldandı... 

Ne kadar çok şey çıkıp gitmişti hayatın-
dan. Yerlerini de o zamanlar aklının ucun-
dan geçmeyen hatta mümkün olmayan, 
hayallerinde bile olmayacak şeyler almıştı.

Askeri darbe, siyasetin toz dumanı, faili 
meçhul cinayetler, pembe diziler, müzik-
ler, ünlüler, çizgi filmler, mahalleler, atari 
salonları... Yeni yeni renklenen televizyon-
lar, tek kanallı ekranın özellerin devreye 
girmesiyle çeşitlenmesi ve bu kültürden 
hayatlara yansıyanlar... Futbol halleri, ev 
halleri, bayramlar ve daha niceleri...

Bir film çekilmiş olsa da izlese diye 
düşündü... 

Kim çekerdi acaba, Yılmaz Güney, Atıf 
Yılmaz, Lütfi Akad, Metin Erksan... Daha 
yeniler, Semih Kaplanoğlu, Fatih Akın, 
Nuri Bilge Ceylan mı yoksa...

Kendisi çekmeye karar verdi. Senaryoyu 
da yazmıştı, zaten bu filmi kendisinden 
başka izleyen de olmayacaktı... 

Şöyle beylik bir cümleyle başlayacaktı 
sahne: “Her şey bir film şeridi gibi gözü-
mün önünden geçti...”

Tabu sayılan, dokunulmaz düşünceler, 
fikirler yerle bir olmuştu. 

Bilimsel gelişmeler ve teknoloji günde-
lik yaşamdan sağlığa, eğitimden ulaşıma 
sanki yeni bir hayat kuruyordu. Uzun süre 
dudak büktüğü, şimdi kolaylıkla kullandı-
ğı, sanki doğduğundan beri birlikte yaşa-
dığı hissi veren cep telefonu örneğin. Bir 
gün evde unutmuştu da kendini nasıl kötü 
hissetmişti. Ya internet olmasa ne yapar-
dı. Elektrik biraz kesilsin afakanlar basan 
o değil sanki...

İnsanoğlu ne kadar da nankör...

TROLEYBÜSTEN METROYA
Hatırlıyordu, troleybüsler vardı... Sık 

sık boynuzları çıkar özellikle de Galata 
Köprüsü ve Unkapanı köprülerinin giri-
şinde ve üstünde trafiği felç ederdi. Şoför, 
bir ipe bağlı boynuzları, elektrik hattına 
oturtmak için uğraşır dururdu. Sıcaklarda 
fenalık basardı da cam açma tartışmala-
rı yaşanırdı. Arka kapıdan binilir, biletçi-
ye gidilecek yerin adı söylenirdi. Mesafe 
kadar para ödenir, önden inilirdi. Sonra tek 
biletli, dışardan alınıp şoförün yanındaki 

şeffaf kutuya atma dönemi başlandı. 
Yıllarca süren alışkanlık bir anda terk 
edilmedi haliyle, uygulamada çok 
komik durumlar yaşanmadı değil. 

İETT’nin sitesinde kronoloji bölü-
münü tıklarsanız 1985 yılının kar-
şısında şunlar yazıyor: “Araçlarda; 
güçlüğü nedeniyle toplanan kağıt 

biletlerin sayımından vazgeçilerek kumba-
ra içerisinde yakılmaya başlandı”

Düşünebiliyor musunuz otobüsün ön 
tarafında alev almış bir kutu... 
Anlayacağınız akbiller ve akıl-
lı kartlara gelinceye kadar oto-
büslerde çok duman koku-
su çekildi. 

Otobüsler yenilendi. 
Yalnızca İstanbul’un değil 
Türkiye’nin dört bir yanın-
da belediyeler artık klimalı, 
konforlu otobüslerle vatandaşa 
hizmet veriyor. Şehirlararası 
otobüsler de neredeyse uçak gibi. 

Dev bir megakente dönüşen İstanbul ise 
metrobüsle tanıştı, kentin bir ucundan bir 
ucuna şehirlerarası yolculuk yapar gibi ardı 
arkası kesilmeyen seferlerle ulaşım sağla-
nıyor. Anadolu yakasında Kadıköy ya da 
Üsküdar’da oturanlar işe gitmek için vapu-
ru kaçırdı mı yanardı. Bir sonraki gelecek, 
yanaşacak, kalkacak, varacak... Yazarken 
ve okurken bile yoruyor değil mi. Ama 
şimdi boğaz denizin altından bir araya geldi. 
Saatler süren yolculuklar Marmaray’la 10 
dakikaya indi. 

Artık kentin her yerinden gökyüzünü 
görmeden havalimanına ulaşılıyor. Yapımı 
devam edeni, proje aşamasına gelenleriy-
le metro artık İstanbul’u bir ağ gibi sarıyor. 

90’lardan sonra nüfusun patlamasıyla 
trafik çilesi içinden çıkılmaz bir haldeydi. 
Marmaray’ın kardeşi karayolu geçişi sağla-
yacak Avrasya yanıbaşında açılmak için gün 
sayıyor. Üçüncü tünelin temeli ise yakında 
atılacak. hem de üç katlı. Ortası raylı sis-
tem, üstü ve altı karayolu gidiş gelişi olacak. 

1973 ve 1988’de açılan asma köprülerin 
yanına bir üçüncüsü geliyor. Ortasından da 
tren yolu geçecek.

Anadolu duble yollarla büyük kentle-
re bağlandı...

TÜRKİYE UÇUYOR
Bir zamanlar ateş pahası biletleriyle 

yanından bile geçilemeyen uçak yolculu-
ğu kent içi ulaşım gibi oldu. Rekabet ve yeni 
şirketlerin katılımıyla biletler ucuzladı, hiz-
met kalitesi yükseldi. Bugün Anadolu’nun 
her yerinde havaalanları var. 52 olan rakam 
daha da artacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve 
Antalya’nın yenilenen uluslararası hava-
limanlarındaki altyapı ve hizmet birçok 
ülkede yok. Dünyanın en çok uçuş nokta-
sına sahip THY rekor üstüne rekor kırıyor. 
İstanbul’a iki yetmedi, dev bir havalimanı 
daha yapılıyor. Hızlı tren bağlantıları yeni 
bir “demir ağlarla ördük anayurdu dört baş-
tan” marşları söyletiyor. 

Bir zamanlar jeton vardı. Bozuk parala-
rın arasında dikkatle kontrol edilirdi. Ne 

olur ne olmaz dünya-
nın binbir hali vardı. 
Telefon kulübelerin-
de sıraya girip bir alo 

demek için ne kadar çok zaman harcanır-
dı. Ancak harcanan zamanı bugünden o 
güne bakarak söylediğime de dikkat çek-
mek isterim. Evlere bir telefon çektirmek 
yıllar sürerdi. Çünkü altyapı yoktu ve çok 
eskiydi. Çıktığında büyük bir mutluluk ve 
ayrıcalık yaşanırdı.

 O yüzden her evde bulunmazdı, acil 
bir durumda komşunun kapısı tıklanır, 
rica edilir ve çaktırmadan bir kenara para-
sı bırakılırdı. Ya da esnafın ki bu çoğunluk-
la bakkal olurdu, jeton yerine para konan 
özel telefonuna gidilirdi.

DÜNYAYI İZLİYORUZ 
Siyah beyaz ekranımız daha yeni renk-

lenmişti. Tüplü TV’lerin arkası dev gibiy-
di ve taşımak kolay değildi. Üstelik çok da 
pahalıydı. Gazete kampanyasıyla senetli tak-
sitli televizyonlar satılırdı. Şimdi her evde 
üç- dört TV var. Bugün LCD’si Smart’ı, 3 
boyutlusu derken yeni ürün 4K’lar var. Öyle 
cep telefonundaki gibi biraz bekleyeyim 
yeni ürün çıkar durumları da yoktu üstelik. 

Gerek ulusal gerekse yerel yüzlerce tele-
vizyon yayın yapıyor. Dünyanın dört bir 
yanını izleyebiliyoruz ve dünya da bizim 
kanalları izliyor. Çünkü uzayda Türkiye’nin 
kendi uyduları var. Telefondan internete, 
televizyondan güvenliğe kadar birçok alan-
da bu uydular sayesinde evrensel standart-
lara ulaşıyoruz.

Fatih gibi eski mahallelerde 110 volt 
elektrik vardı. 220 volta çıkabilsin diye 
buzdolabı, çamaşır makinesi ve TV için 
bir de regülatör gerekliydi... Bugün devasa 
santraller dahi gelişen iş dünyasına ve hal-
kın kullanımına ancak yetiyor. Bu yüzden 
yeni enerjilere ihtiyaç duyuluyor. 

ÇAMURLU SAHALARDAN 
Maçlara gidilirdi, üç büyük takım da 

İnönü Stadı’nda oynardı. Topun en çok koş-
turulduğu orta sahası ve kale önleri toz top-
rak içindeydi ya da yağmur yağmışsa bal-
çık halindeydi. Futbolcu düştü mü zımpara 
kağıdı sürülmüş gibi olurdu vücudu... Sabah 
erkenden kuyruğu girerdik, herkes birbirine 

sarılırdı. Torbalar yemek ve su doluydu, 
çünkü kuyruktan çıktın mı yandın. Bazen 
bir itiş kakış olurdu, polis müdahale eder-
di. Birbirine kenetlenmiş o devasa kuyruk, 
bir yılan gibi sağa sola savrulur asla kop-
mazdı. Az sayıdaki kapıda bulunan gişe, 
nedense maça birkaç saat kala açılırdı ve bir 
kargaşa da öyle yaşanırdı. Şimdi internet-
ten biletler alınıyor ya da sezon başı kom-
bineler... Yüzlerce kapı var, biletin üstün-
de yazılı alana gidip kartı okutuyorsunuz. 
Şık yeme, içme yerleri, dinlenme alanları 
var. Sahalar halı gibi, soğuk havalarda ısıt-
ma bile var. Bu akıllı konforlu statlar yalnız 
İstanbul’da değil, Türkiye’nin birçok ken-
tinde de olacak. İnşaatları bitmek üzere...

Müzik kasetten ya da plaklardan din-
lenirdi. CD çıktığında, “Kaset gibi silin-
miyor, plak gibi çizilmiyor, lazer okuyor 
oğlum” derdik. CD’lerden DVD’lere ora-
dan hard disklere, USB’lere tabletlere var-
dık. Mektubun, zarfın, pulun, tebrik kart-
larının yerini SMS ve e-mailler aldı. Yaz, 
katla, zarfa koy, kapat, pulu ıslat, postaya 
ver. Şimdi ortak bir mesaj yüzlerce kişiye 
bir tuşla gönderiliyor.

İSTİKRARLI YÖNETİM
Bugünlere kolay ulaşılmadı, büyük bedel-

ler ödendi. Sağlık, eğitim, ulaşım gibi deva-
sa meselerin altından kalkmak için sağlam 
bir ekonomiye ihtiyaç vardı. 

Tüm bunlar kontrol altına alınan enf-
lasyon, yatırımlarla devleşen ekonominin 
halka refah olarak dönmeye başlamasıyla 
sağlandı. Bugün Avrupa Birliği tökezliyor, 
Türkiye Çin’le birlik-
te büyüme rekoru kırı-
yorsa istikrarlı bir 
yönetim sayesin-
dedir. 

Yazının
başlığına da 
Kayahan ustanın 
şarkısı yakışır-
dı... Geçmiş yıl-
lar sahiden  öyle 
değil miydi? Bu 
film burada bit-
mez bitmemeli... 
Daha iyileri de 
çekilecek... 

S
FİKRET ESER

Siyah-beyaz film gibi biraz!

Bir zamanlar troleybüs, jetonlu 
telefon, karanlık oda, atari, tüplü 
televizyon, daktilo vardı. Şimdi 
Marmaray, hızlı tren, akıllı telefon, 
nükleer enerji... Bugünlerin refah 
ortamına kolay gelinmedi.  
Geçmiş günleri bilmeden şimdinin 
değerini anlayamayız... 

Troleybüs
Hızlı tren

Nükleer santral

Baskı makinesi

Eskiden maçlar yağmur yağınca çamurla 
kaplanan sahalarda oynanırdı, şimdi son 
teknoloji ile donatılmış arenalarda oynanıyor. 

Tüplü televizyon
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Sizler bize hayat veriyorsunuz
Türkiye’nin buluşma noktası sabah’ın aile masası

er şey büyük, klas, incelikli... 
Tarihi Pera Palas’ın büyük 
salonlarından birindeyiz, 
ortada kocaman bir masa. 
Birazdan konuklar gelecek 

ve o masa şenlenecek!
Ev sahibi, pek sevgili şefimiz 

Şengül Balıksırtı. Masa fikrinin de 
sahibi aynı zamanda. SABAH’ın 30. yılı 
için ne yapsak diye ‘büyük’ düşünceler 
havada uçuşurken ansızın “Çocuklar” 
dedi... “Ailecek yenilen yemekler insan-
lar için ne kadar özel ve anlamlıdır. 
Unutulmazdır. Biz de büyük bir aileyiz 
ve sevdiklerimizle yemekte buluşalım.”

En sevilenler, aileden bildiklerimiz 
davet edildi bu yemeğe. İşte onları bekli-
yoruz! İlk gelen Azra Akın’dı, hemen arka-
sından Mehmet Barlas göründü. Mehmet 
Bey, Azra Hanım’a “Gerçekten güzelmiş-
siniz” deyince, o tescilli dünya güzelinin 
yüzü kızarmasın mı! Hıncal Uluç kahka-
hasıyla geldi. Emel Sayın ise koltuk değ-
neğiyle. Hasan Bülent Kahraman, Hülya 
Avşar, Kenan İmirzalıoğlu, Funda Arar, 
Bergüzar Korel, Ayşe Özyılmazel gelince 
de o şahane masaya geçildi. Mustafa Sandal 
biraz geç kaldı, Fatih Terim ise çok iste-
mesine rağmen Spor Bakanı ile son anda 
gerçekleşen randevusu nedeniyle geleme-
di. Sinan Özedincik, Sonat Bahar ve ben-
deniz ise ev sahibinin yardımcıları dalın-
da Oscar’a adayız!

Edip Cansever, Masa da Masaymış şii-
rinde “Adam masaya, aklında olup biten-
leri koydu. Ne yapmak istiyordu hayatta, 
işte onu koydu” der ya bu masa da öyle bir 
masaydı işte. Mehmet Barlas her duruma 
uygun hikayelerini koydu masaya, Hıncal 
Uluç dobralığını, Hasan Bülent Kahraman 
entelektüelliğini... Hülya Avşar şaşırtıcı 
bir şekilde hem hınzırlığını hem de şen 
şakraklığını koydu. Bunu gören Kenan 
İmirzalıoğlu “varım” deyip karizmasıyla 
birlikte o da hınzırlığını koydu masaya. 
Bergüzar Hanım doğallığını, Azra Hanım 
güzelliğini, Mustafa Sandal samimiyetini... 
Emel Sayın’ı sona sakladım. Önce bir iti-
raf. Emel Sayın gerçekmiş (görüp inandım) 
ama insan olmadığı kesin. Hani Pele, Mick 
Jagger gibi başka gezegenden gelenler var-
dır ya Emel Sayın da işte onlardan, kesin 
bilgi. Masanın da yıldızı, öyle bir aurası 
var ki, hemen etkisi altına giriyorsunuz, 
kimse gözünü ondan alamıyor... Ama buna 
rağmen o masaya mütevazılığını koyuyor.

GÜLMEM İÇİN ÇAĞRILDIM GALİBA
Aslında herkes birbirini tanıyor. Kimi 

tanış değil, tanışılıyor ve ortamın dostane 
havasıyla da hemen kaynaşılıyor. Malum 
bu tür büyük masalarda yanınızdakilerle 
sıkı fıkı olursunuz. Mesela Hıncal Abi, Ayşe 
Özyılmazel ve Azra Akın 
yan yana düşmüş. Şen 
kahkahalarıyla masa-
yı inletiyor. Sonra 
bize dönüp “Gülmem 
için çağrıldım gali-
ba” diyor. Hasan 
Bülent Kahraman ile 
Emel Sayın koyu bir 
muhabbet içindeler. 
Bir ara Hasan Bey, Emel 
Hanım’a Ankara’da izle-
diği bir konserini anlatı-
yor. Emel Hanım’ın zar 
zor hatırladığı konserle 
ilgili Hasan Bey’in verdi-
ği ayrıntılar sonrası, hafı-
za bu diyoruz. Mehmet 
Barlas kah Hülya Avşar 
ile kah Emel Sayın ile 
konuşuyor. Ama o masa-
ya koyduğu kıssadan hisse 
hikayelerini anlatmaya baş-
layınca herkes kulak kesili-
yor. Zaman atlamalı hikaye-
ler bunlar, 19. yüzyıl sonundan da 
gelebilir, 1950’lerden de ama en çok Özal’lı 
anıları rağbet görüyor. Mustafa Sandal ve 
Bergüzar Korel yan yana düşmüşler. Sonra 
Funda Arar da aralarına katılınca ebeveyn 
olmak üzerine derin bir sohbete girdiler. 
Bu arada Funda Arar ile Hülya Avşar tatlı 
bir atışma yaşadı. Paylaşamadıkları ne der-
seniz? Şeyda Hanım’ın adı geçip duruyor. 
O kim derseniz, beslenme uzmanı Şeyda 
Coşkun’muş.

Sonat ile ben ise 
damardan ‘ovır doz 
ünlü’ almış gibiyiz. 
Mesleki deformas-
yon galiba. Kime 

baksak ekler için 
kapak söyleşisi görüyoruz ve kime 

bakacağımızı şaşırıyoruz. Durumu anlayan 
Şengül Hanım’ın çimdik etkisi gösteren 
bakışlarıyla kendimize geliyoruz!

Masada aslında üç grup var. Birinci 
grup, görmüş geçirmişler. Hasan Bülent 
Kahraman, Hıncal Abi, Mehmet Barlas, Emel 
Sayın, Şengül Hanım bu gruptan. Bunun 
için de muhabbetlerin lokomotifi onlar. 
İkinci grupta ise görmüş ve geçirenler var. 
Hülya Avşar, Kenan İmirzalıoğlu, Mustafa 
Sandal, Funda Arar, Sinan Özedincik de 
bu gruptan. Sakinler, kendilerine gelen 

muhabbet pasını güzelce havalandır-
mayı biliyorlar. Zaman zaman kendile-
rini gösterip alkışı alıp geri çekiliyorlar. 
Üçüncü grup ise görüp şaşıranlar. Bergüzar 
Korel, Azra Akın, Sonat Bahar ile bende-
niz de bu gruptanız. Tecrübemiz az belki, 
bunun için sürekli bir şaşırma hali içeri-
sindeyiz ama enerji kozumuzla masada 
tutunmaya çalışıyoruz. Tutunuyoruz da!

Agatha Christie’den Mustafa Kemal’e kaç 
mühim şahsiyetin yolu düştü Pera Palas’a. 
Yani bir ağırlığı var bu otelin koridorları-
nın, masalarının, koltuklarının. Mimarisiyle 
de bunu hissettiriyor. Lakin öte yandan bir 
taraftan da evinizde gibi hissediyorsunuz. 
Bunun sebebi de başta otelin genel müdürü 
Pınar Kartal Timer olmak üzere tüm görev-
lilerin bizim bu coşkumuza ortak olması... 
Ama ne coşku. 

Naçizane bu özel yemeğin en akılda 
kalıcı anı nedir derseniz? İlham Gencer’in 
Bir Şarkısın Sen şarkısını çalarken Hülya 
Avşar ve Kenan İmirzalıoğlu’nun dansıydı! 

Hayat, bizi hep belirli bir amaç doğ-
rultusunda buluşmalara alıştırmış ya. Bu 
masa bunu kırıyor işte. İnsani, çıkarsız, 
egonun kapı dışarı edildiği, güler yüzlü 
bir masa... Şimdiki zamanın iklimine, eğri 
büğrü değerlerine meydan okuyan bir hali 
var. Tabii kuşaklar arası haliyle de zama-
na da... Eskiyle yeninin, geçmişle gelece-
ğin, duayenlerle gençlerin, gön görmüş-
lerle gün göreceklerin buluştuğu bir masa. 
Mehmet Barlas, yemeğe başlarken “Hepiniz 
bize hayat veriyorsunuz” demişti. Öyle, 
hayat verenlerle o hayatı yazanların masa-
sı. İddialı ama mütevazı, enerjik, az biraz 
hınzır ama saygılı. SABAH gibi işte!

Anadolu’da bir gelenek vardır. Büyük aile yemekleri sonrasında kahve içmeden önce fotoğraf çekilir. Bu geleneğe uygun olarak 
yemek sonrası Mehmet Barlas, Hıncal Uluç, Emel Sayın, Mustafa Sandal, Hasan Bülent Kahraman, Hülya Avşar, Funda Arar, Azra Akın, 

Bergüzar Korel, Kenan İmirzalıoğlu, Sinan Özedincik, Sonat Bahar ve Şengül Balıksırtı fotoğrafçıların karşısına geçti. Pek tabii  yemeğin 
enerjisi  fotoğraf çekimine de sirayet etti. Özellikle Hülya Avşar, hınzırlıklarıyla yemek sakinlerini kendinden geçirdi. 

O L K A N  Ö Z Y U R T

H

Hayat, bizi  
hep belirli 
bir amaç 
doğrultusunda 
buluşmalara 
alıştırmış 
ya. Bu masa 
bunu kırıyor 
işte. İnsani, 
çıkarsız, 
egonun kapı 
dışarı edildiği, 
güler yüzlü bir 
masa...

Geçmişle geleceğin, duayenlerle gençlerin, gün görmüşlerle gün göreceklerin buluştuğu bir masaydı. Son 30 yıla damgasını vuranlar 
masanın konuklarıydı. Kimi dobralığını koydu masaya kimi kahkahalarını, kimi güzelliğini kimi hınzırlığını kimi de anılarını. Böylece 
iddialı, enerjik, az biraz hınzır ama saygılı bir masa ortaya çıktı. Barlas konuklarımıza “Bize hayat veriyorsunuz” diyerek teşekkür etti
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Masada kalanlar
■ Yıl 1985 SABAH yayın hayatına 

başlıyor. Kim ne hatırlıyor? Hülya Avşar 
SABAH’ın balonlu kampanyasını hatır-
lıyor. Bergüzar Korel “Babam Duvardaki 
Kan’da oynuyordu. Onu hatırlıyorum. Ama 
yıl 1985 mi emin değilim” diyor. Ama en 
güzeli Mehmet Barlas’tan geliyor “O yılı 
bir kere yaşamıştım.”

■ 2003’te Hülya Avşar “Türkiye’de film 
çevrilecek jön yok” demişti. Bu jön mesele-
si bizim masada ‘masaya yatırıldı.’ Sonucu 
Kenan İmirzalıoğlu açıkladı: “Nihayet Hülya 
Avşar aradığı jönü buldu. Artık işsiz kal-
mam.” Hani bu ikili gün gelir bir filmde 
oynarsa bu masa unutulmasın lütfen!

■ Hülya Avşar’ın kadın argosuna haki-
miyeti insanı şaşırtmıyor değil. Yaptığı hın-

zırca esprilere bir örnek: “Siz vesi-
kalık fotoğraf nasıl çekilir biliyor 
musunuz?” Bilmiyorduk gösterin-
ce öğrendik. Bir de iğneyi kendi-
sine çuvaldızı başkasına batırma 
konusunda epey usta!

■ Rengarenk giyinip gelen 
Hıncal Abi’nin siyahla ilgili tes-
pitlerine kulak vermeyen kaybe-
der! “Herkes siyah giyiniyor, iç 
karartıyor. Hayat bu kadar karan-
lık değil yahu. Biraz renklendi-
rin kendinizi ve hayatı.”

■ Hasan Bülent Kahraman’ın 
şapka çıkarılası bir hafızası var. 
Emel Sayın’a hitaben “Size âşık 

olmayan yoktur, döktürmeyin sır-
ları ortaya şimdi” diyen Hasan Hocamızın 
engin magazin bilgisini biraz deşmek gere-
kiyor bizce!!!

■ Fotoğrafını bir sonraki sayfada görecek-
siniz ama ben notumu ileteyim. Günün sür-
prizi Kenan İmirzalıoğlu ile Hülya Avşar'ın 
dansıydı. İlham Gencer'in piyanosu eşli-
ğinde onlar dans ederken, bir baktım ki  
bizler bir vokal grubu oluşturmuş, şarkı-
lar söylüyoruz. 

■ Funda Arar ve Bergüzar Korel iki anne. 
Üstelik çocuklarına pek düşkün iki anne. 
Akılları çocuklarındaydı o gün. Ama bu o 
güne has bir durum değilmiş. Hep böyley-
miş. Anne olmak kolay değil ama şöhret-
li anne olmak daha zor galiba!

■ Azra Akın’ın caz sevgisini bilmezdik! 
Müzisyen İlham Gencer Pera Palas’ta gün 
ortası mini konser verirken aldı mikrofo-
nu şahane şarkılar söyledi. Yani “Güzel 
olduğunuz kadar yeteneklisiniz” diyoruz 
Azra Hanım’a... Peki İlham Bey ne diyor 
Azra Hanım’a: “Gençsin, güzelsin sesin 
de umut veriyor. İyi bir eğitimle müzis-
yen olursun.”

■ Mustafa Sandal’ın müthiş bir baba 
olduğunu öğrendik. Yaman ve Yavuz’un 
resimlerini çıkarıp gururla gösteriyor. 
Öğreniyoruz ki, Şengül Balıksırtı ile gaze-
teci-müzisyen olarak pek çok anı paylaş-
mışlar. Sandal’ın her albümünü, çıkma-
dan önce Şengül Hanım’a dinlettiğini de 
öğrendik. Sandal, otomobile biner müziği 
sonuna kadar açar sonra da gaza basarmış.

■ Bir güzel anı, fotoğrafla taçlandır-
ma isteği takdir edersiniz ki çok insani bir 
duygu. Fotoğrafçılarımız Kutup Dalgakıran, 
İlhami Yıldırım, Murat Şengül işte bu nok-
tada devreye girdiler. Kahve içerken de 
akıllı telefonlar çıktı ortaya. Hasan Bülent 
Kahraman’ın Emel Sayın ile fotoğraf çek-
tirirkenki mutluluğu görülmeye değerdi. 
Şengül Hanım bir yanında Mustafa Sandal 
diğer yanında Hülya Avşar’ı alıp üç eski 
dost olarak poza girdiler. Sonat Bahar genç 
kuşaktan ya “Hadi, şimdi selfie zamanı” 
dedi bastı deklanşöre. Ben mi? Valla Kenan 
ile muhabbet etmeyi Hülya Avşar’la da 
kadraja girmeyi tercih ettim.

İki uzun adam  
Mehmet Barlas 

ve Kenan 
İmirzalıoğlu... 

Ama hangisi daha 
uzun? Cevabını 

öğrenemedik. Ama 
ikilinin uzun boylu 

olmak dışında 
bir ortak nokta-

sı olduğunu öğren-
dik. Özal sevgi-

si. Kahve içerken 
Mehmet Barlas 
Özal’lı günleri 

anlatıyordu Kenan 
İmirzalıoğlu’na... 

Pera Palas’ta piyanonun başında İlham Gencer 
vardı. Azra Akın aldı mikrofonu caz şarkıları 

söylemeye başladı. Billur sesiyle söylediği şarkılar 
sonrasında Akın, Gencer’den geçer not aldı. Hasan 
Bülent Kahraman, Emel Sayın Funda Arar’ın hatıra 

fotoğrafını ise Şengül Balıksırtı çekti.  

Bergüzar Korel masanın 

yaşça en küçüğüydü belki. 

1980’li yıllardan aklında 

babasının Duvardaki 

Kan dizisinde oynaması 

kalmış. 

Hıncal Uluç, Azra Akın ve Ayşe Özyılmazel’e sosyal medyadan 

kendini nasıl koruduğunu anlatıyor: “Okumuyorum, bakmıyorum 

benimle ilgili yazılanlara, huzurum da kaçmıyor”  

Mehmet Barlas ile Hülya 

Avşar’ın dostlukları yıllara 

dayanıyor. Bu fotoğraf da 

bu dostluğun bir nişanesi!

İşte o büyük masa. İncelikli ve klas! 

FOTOĞRAFLAR:  

KUTUP DALGAKIRAN,  

İLHAMİ YILDIRIM, 

MURAT ŞENGÜL
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enim bir davete katılmam zor iştir. 
Kendimde pek o cesareti, hevesi 
bulamam. Ama Şengül Balıksırtı 
dostum davet edip, çok nazik mesaj-

lar atınca, bir de gazetenin “30. yılı” deyin-
ce, ‘çaresiz’, daha çok da görev duygusuyla 
kabul ettim. (Ah bu ‘görev duygusu’...)

Pera Palas benim evim gibidir. Kadir Has 
Üniversitesi’ne çok yakın olduğu için nere-
deyse bütün randevularımı orada veriyo-
rum hayli zamandır. Yeni dekorasyonunu 
da çok beğeniyorum. Barına öteden beridir 
giderdim. Ama benim için bu otel kapıdan 
girince soldaki pastanedir. Ankara’da yaşadı-
ğım dönem, İstanbul’a geldiğimde kaldığım 
Büyük Londra Oteli’nden çıkıp kaç sabah o 
pastanede oturdum, yazı yazdım, çalıştım. 
Sonra bir ara kapandı. Derken artık ortaya 
değil de, içinde büyük, görkemli kitapların, 
bana Paris’te gittiğim ve çok sevdiğim bir 
mekanı anımsatan kırmızı kadife koltukla-
rın yer aldığı bölüme gidiyorum. 

Oralara gitmedik. Resimlerini göreceğiniz 
görkemli masa onun arkasındaki büyük salon-
da hazırlanmıştı. Girince içim ısındı. Masalar 
benim için önemlidir. Bu kadar güzel, gös-
terişli bir masanın lezzetini niye inkar ede-
yim? Hele içi su dolu ağzı verev kesilmiş, 
güzel cam kaplardaki mor orkidelere, nefis 
meyveliklere diyecek yoktu. 

Girdiğimde ilk konuklar gelmişti. Mehmet 
Barlas Bey’le biraz sohbet ettik. Azra Akın 
vardı. Sonra Hıncal Abi geldi. Yeşil pantolo-
nu ve fıstıki gömleğiyle çok şıktı. O bütün 
havayı değiştirdi. Esprileri, bana takılma-
ları... Ne de olsa 35 yıllık abimdir ve ilk 
ustalarımdandır. Derken Emel Sayın, der-
ken Hülya Avşar ve diğer konuklar geldi. 
Hıncal Abi’nin haklı “Acıktım, şeker has-
tasıyım” velvelesiyle, diğer kadınlar gibi 
kendisi de beyaz elbisesi içinde çok şık olan 
Şengül Balıksırtı bizi sofraya davet etti. Elbette 
yemekler çok güzeldi. Elbette sohbet fevkala-
deydi. Sofradayken biz, Kenan İmirzalıoğlu 
geldi. İki uzun boylu insan olarak Mehmet 
Bey’le atıştılar, “Ne yapalım ben de kısa boy-
luyum” dedim, zaten İmirzalıoğlu da büyük 
nezaketiyle beni öpmek için yarı beline kadar 
eğilmişti. O arada Mustafa Sandal geldi.

Sofranın yıldızı Hıncal Abi’ydi. Getirilen 
tadımlığı (küçük bir lokma karidesti) yeme-
di. Dana karpaçyoyu reddetti, “Yahu yiyecek 
bir şey yok mu?” dedi, tereyağı ve ekmekle 
kifafı nefs ederken, sebzelikteki turpları ve 
büyük, kavun kadar büyük sarı biberi (çektim 
fotoğrafını, bakınca hâlâ gülüyorum) kaptı, 
kesip yedi. Zar zor ona bir peynir tabağı yap-
tılar, kısacası o görkemli sofrada gene pey-
nir-ekmek-su (benim vazgeçilmez ve muh-
teşem menüm) ile karnını doyurdu.

YENİ BİR YAKLAŞIM
Günün sürprizi benim için Emel Sayın’dı. 

Bir ay önce kolunu, omuzunu kırmıştı. Bastonla 
yürüyordu. Her zamanki zarafeti, nezaketi için-
deydi. Konuşmaya başladık. Neler konuşmadık 
ki... Mesela onu ilk kez 1966 yılında Ankara’da 
Güney Park Aile Gazinosu’nda görmüşüm. 
Üstünde sarı bir elbise var. Ayaklarında sarı 
‘lame’ papuçlar, kolunda gene o renk ‘lame’ 
bir çanta. Sabit bir mikrofona ilk parçasını, 
kolunda o çantayla söylüyor. Annem erte-
si gün lame çanta ve pabuç peşine düşüyor. 
Sonra yıllar akıyor, sinemada, filmlerde onu 
görüyorum. Onu her zaman çok ilginç, özel 
yaşantısıyla da döneminin çok ötesinde bir 
kadın olarak izliyorum. Aşkları, evlilikleri, 
müziği, sahnesiyle sürekli olarak hayatımız-
da. O kadar ki onunla yaşadık hayatı dersem 
yanlış değil.

O arada Hıncal Abi bir anısını anla-
tıyor. Belki yazar ama ben de yazayım. 
Bahçelievler’de, Ankara’da, bir düğün salo-
nuna giriyorlar, arkadaşlarıyla. Birisi sahnede. 
Sonra birisi, “Mahallemizin kraliçesi” diye 
bir genç kızı davet ediyor: Emel Sayın. Sonra 
Hıncal Abi, eski eşi Holly’nin diz boyu Ankara 
karında nasıl onu Çankaya’dan Marmara 
Oteli’ne kadar yürüttüğünü anlatıyor. Sonra 

nasıl Amerikalı eşinin Hıncal Abi’ye kızıp 
oraya gelmediğini, onun da bunun üstüne 
sabahın 5’ine kadar evde kaldığını anlatıyor.

Biz tekrar Emel Hanım’la kendi aramızda 
kaynatıyoruz. Mehmet Bey ve Hülya Avşar 
espriler yapıyor. Bir ara Sonat Bahar’la konu-
şuyoruz. Sonra yemek bitiyor, o güzel kırmı-
zı salona geçiyoruz. Emel Hanım’la yan yana 
oturuyoruz. Fotoğraflar çekiliyor. Derken 
onu yolcu ediyorum, ben de ayrılıyorum. 
Yolda nefis bir öğlendi diye düşünüyorum, 
mabet kadar sevdiğim üniversiteye döner-
ken, Tepebaşını geçip...

SABAH’ın 30. yılı... 1980’li yılların ortası. 
Her zaman belirttim: Türkiye hâlâ bir cehen-
nem, ama ne cehennem, bilenler bilir. O dün-
yaya açıldı SABAH. İlk sayısının çıkışını 
anımsamıyorum. Mesela o korkunç reklam 
kampanyasının ardından ortaya çıkan Güneş 
aklımda da SABAH pek öyle değil. Gene de 
onu izledik elbette. Farklı bir sesti, yeni bir 
yaklaşımdı. Eleştirdik de. 30 yıl önce başlı-
ca işimiz oydu.

SABAH’ın bende üç büyük dönemeci 
var. Birincisi, Kültür Bakanlığı’nda çalıştığım 
yıllarda bir bayram öncesinde SABAH, bay-
ram günlerinde de yayınlanacağını söyledi. 

Aman ne itirazlar. O sırada gazeteler bay-
ramda yayınlanmaz, yerine uyduruk bir 
bayram gazetesi çıkardı. Nasıl sevinmiş ve 
desteklemiştim. Benim gibi dur durak bil-
meksizin çalışan biri için bu bir milattı ve 
hiç yapmadığım bir şeyi yapıp o sırada bir 
konu görüşmem gereken Zafer Mutlu’ya 
memnuniyetimi bildirmiştim. O Kültür 

Bakanlığı yılları ki, 1990’ların ilk yarısıdır, 
SABAH’ın Ankara Bürosu’na gidip gelme-
ye başladım. Fatih Çekirge dostum büronun 
şefiydi. Derken idari yönetici diye anımsıyo-
rum Yavuz Onursal’la dost olduk. İkisinin 
de alicenaplığıyla neredeyse her gün o büro-
ya gidip geldim. Ne anılar biriktirdim orada, 
nelere tanık oldum, bir gün yazarım.

İLGİNÇ BİR GAZETEDİR
Sonra İstanbul’a göçtüm ve benim için 

SABAH’ın üçüncü dönemi başladı. O sıralar 
Radikal’de yazıyordum. Derken 2005 yılında 
Amerika’ya gidecektim uzun bir süreliğine. 
Bir gün GYY Ergun Babahan dostum aradı. 
Beni Kenan Tekdağ’la birlikte Park Şamdan’a 
yemeğe davet ettiler ve orada SABAH’ta yaz-
mamı istediler. Ben de yola çıkıyorum. Bir 
türlü anlaştık. Sonra o iş olmadı, kaldı, ben 
bazı sıkıntılar yaşadım, önemi yok. Derken 
döndüm ve bir gün Yavuz Onursal beni sabah 
kahvaltısına davet etti, Ankara’dan gelmiş-
ti. TMSF gazeteye el koymuş, o da yönetici 
olmuştu. 2007 Mayıs’ında onun davetiyle 
ve Ergun’un desteğiyle ayın 12. günü yaz-
maya başladım. O gün bugündür yazıyo-
rum. Başlangıçta üç yazıydı, şimdi Pazar Eki 
yazısı da eklendi. O arada sahipleri, mülki-
yeti el değiştirdi, GYY değişti...

SABAH ilginç bir gazetedir. Zamanında 
iyi işler de yaptı, bütün gazeteler gibi yanlış-
ları da oldu. Ama ileride bir gün bütün gaze-
teler gibi o da doktora tezlerine konu olacak. 
(Belki olmuştur bile...) Politik yönsemeleri 
ne olursa olsun, SABAH, Türkiye’de daima 
ve mutlaka belli bir çizginin üstünde kalmış, 
yenilikçi olmuş bir gazetedir. O yenilikçiliği 
meydana getiren unsurları teker teker sayıp 
dökemem. (New York Times’ın haftada bir 
kez ek olarak verilmesini ben çok önemse-
miştim, örneğin.) Fakat, SABAH denilin-
ce akla bir yenilikçiliğin, farklılığın geldi-
ği muhakkaktır.

SABAH’ın bugün de daha fazla şeyler 
yapabileceğini düşünüyorum. Her şeyden 
önce kentli bir gazete SABAH. Akıllara öyle 
kazındı. 1980’lerin getirdiği, yenilikçi bir 
gazete olunca kompozisyona bu da ekleni-
yor. Bu açıdan bakınca benim için SABAH’ın 
ekleri her zaman önemli oldu. Hâlâ da öyle. 
Bu eklerin Türkiye’ye önemli bir değişiklik 
getirdiği kanısındayım. Şöyle ki, sonunda, 
gazetelerin kendileri ekleri, ekleri de gazete 
oldu diyorum ve SABAH’ın başarılarından 
biridir. Son derecede canlı, üretken, dün-
yayı izleyen, hareketli mecralar ekler. Ben 
de Pazar Eki’nde büyük bir zevkle yazıyo-
rum. Şengül Balıksırtı’nın (Türkiye’de, gali-
ba dünyada da, en sevdiğim soyadı), Necla 
Bayraktar’ın, daha önceleri Figen Yanık’ın 
katkılarını unutmak olanaksız.

O gece SABAH’ı, 1980’leri ve 90’ları, 
sonra kendi SABAH serüvenimi düşündüm. 
Kendi kendime “Ne yemekmiş ama...’ dedim, 
yemeği ertesi gün dostlarıma ballandıra bal-
landıra anlattım. Nice 30 yıllara SABAH...

H A S A N  B Ü L E N T  K A H R A M A N

B

30 yıllık yemek...

SABAH  
30 yaşında... 
1980’li yılların 
ortası. Her 
zaman 
belirttim: 
Türkiye hâlâ 
bir cehennem, 
ama ne 
cehennem, 
bilenler bilir.  
O dünyaya 
açıldı SABAH

Sofra şahane  
sohbet fevkalade

30. yıl yemeğinde 
duayenlerle genç 

kuşak bir araya geldi. 
Sohbetler edildi, eskiler 
anıldı, hasret giderildi. 

SABAH’ın 30. yılını duayenlerle gençlerin bir araya geldiği bir 
yemekle kutladık. Kurulduğu günden itibaren hep yenilikçi, kentli 
bir gazete olan SABAH’a daha nice 30 yıllar diliyorum  

FOTOĞRAFLAR:  

KUTUP DALGAKIRAN,  

İLHAMİ YILDIRIM, 

MURAT ŞENGÜL





Taş üstüne taş koymak…
1985 yılında başladığı yolculuğuna tüm hızıyla devam eden Taşyapı Grubu yüksek kalitede 
malzeme ve işçilikle inşa ettiği projelerle lüks ve konforlu yaşam alanlarına imza atmaktan 
onur duyuyor.

Yeni yaşam alanları inşa ederken, kendimizi topluma, çalışanlarımıza ve çevreye karşı sorumlu 
hissediyoruz. Yaptığımız tüm yatırımların doğaya saygılı, yasal gerekliliklere uygun, yüksek 
kalitede, güvenli, fonksiyonel ve estetik unsurları bir arada sunan projeler olmasına özen 
gösteriyoruz.

2012 yılına kadar gerçekleştirdiğimiz projelerde hep çok seçici olduk. Saygın ve seçkin 
müşterilerimize ''yüzük taşı gibi değerli'' en özel lokasyonlarda en yeni teknolojiyle, en kaliteli 
ürünler sunmaya gayret ettik. Mükemmeliyetçi yaklaşımımızla proje geliştirdiğimiz sokağa, 
semte, bölgeye hep değer kattık. Ülkemizin çehresini değiştiren modern ve prestijli yapıları 
hayata geçirmek sektörde Taşyapı’yı ayrıcalıklı bir konuma yükseltti.

Hatta başarılarımızı yurtdışına da taşıdık. Ekibimiz, dünyanın en çetin coğrafyalarında 
yüklendiği işlerde adeta tarih yazıyorlar. Eksi 35 dereceden artı 45 dereceye her hal ve şartta 
Taşyapı çalışanları bulundukları ülkelerde verdiğimiz tahaahütleri yerine getiriyor.                   
Tüm dünyanın artık oyun alanımız haline dönüştüğünü söylemekten mutluluk duyuyoruz.

30’uncu yılımızda sadece inşaat alanında değil, enerji ve turizm sektörlerinde de önemli 
yatırımlar yaparak daha fazla kişiye istihdam sağlamayı arzu ediyoruz. 13 bini aşkın 
çalışanımız ve 15 iştirakimizle Taşyapı Grubu olarak, sizlerin beklentileri doğrultusunda 
ülkemize ve adımıza yakışan eserlere imza atabilmek, taş üstüne taş koyabilmek için 
durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gelişimi, esenliği, 
refahı, birliği ve beraberliği için her kim bizim gibi taş üstüne taş koyuyorsa sevgiyle ve 
saygıyla kucaklıyoruz.

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı olarak şunu açık yüreklilikle belirtmeliyim ki; 30 yıldır ilmek 
ilmek ördüğümüz başarı hikayemizin iki temel dayanağı bulunmaktadır: Çalışanlarımızın bize 
olan inancı, başarma azimleri ve en önemlisi müşterilerimizin güveni…
Bizimki gibi çetin bir iş kolunda, takım ruhu ve dayanışma, üretim kalitesini artırırken, işin 
tamamlanma süresi kısalmaktadır. Nitelikli iş gücünün yaratılması, geliştirilmesi ve ahenkle 
birarada çalışması bizim için başarının püf noktası.

Taşyapı’yı inşaat sektöründe ilk sıralara taşıyan, marka haline getiren en önemli unsur hiç 
şüphesiz müşterilerimizin sadakati ve güveni. Taşyapı’nın geldiği nokta tesis ettiğimiz bu 
güveninin eseridir. Ben ve çalışma arkadaşlarım gece gündüz demeden bize bahşedilen güvene 
layık olmak ve korumak için çabalıyoruz. Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın 
bize duyduğu güven en değerli hazinemizdir. Bu hazineyi muhafaza etmek, hatta geliştirmek 
en büyük isteğimizdir. 

Çünkü biliyoruz ki, köklü, güçlü ve saygın bir Taşyapı’yı gelecek nesillere taşımak ancak 
ve ancak bu hazineyle mümkün olacaktır.

Sevgi ve saygılarımla,

Emrullah TURANLI
Yönetim Kurulu Başkanı

1985
2015



30 yıldır 
büyüyen dostluk!

Taşyapı Grubu olarak bizim gibi 30. yaşını kutlayan ve 
kampanyalarımızı müşterilerimize duyurmamızda bize 

yardımcı olan Sabah Gazetesi’ni kutlarız.

Birlikte nice 30’lu yıllara!
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SABAH ilk gününden beri hep genç, hep heyecanlı, 
hep öğrenmenin ve gelişmenin peşinde oldu.  
Dile kolay 30 yıl, dünya değişti... Biz de değiştik, 
hep hayatımızda olan ünlüler de...  

am 30 yıldır, yayın hayatına başarıyla devam eden SABAH dina-
mik ve yenilikçi bir gazete oldu. Dünya değişirken bu değişime 
uyum sağladı. Bu 30 yılı birlikte yaşadığımız sanatçı, müzisyen, 
oyunculara yani şöhretlilere bu 30 yılda ne öğrendiklerini sor-

duk. Hepsi içtenlikle yaşadıkları değişimi, hayattan aldığı dersi anlattı... 
T

Karşılıksız 
sevgiyi 
öğrendim

Sahneye çıktı-
ğımda çocuktum. 
Büyüdüm, en sevdi-
ğim işi yaparak, şarkı 
söyleyerek milyonlar-
ca insana ulaşmanın 
mutluluğunu ve alkı-
şı öğrendim. Alkışlar 
arasında üç çocuk sahi-
bi olup, annelik duygusu-
nu tattım. Karşılıksız sevgiyi 
çocuklarımda buldum ve alkışla-
rın mutluluk verdiğini öğrendim. 

SİBEL CAN

EROL EVGİN 

Yıllarla dost oldum
Mesleğimi yaparken mutlu oldum. 

Duruşum, istikrarım ve halkıma duydu-
ğum saygıyla, saygınlığımı kazandım. Ve 
buna şükretmeyi öğrendim. Bir evlat sahi-
bi oldum. Olaylara farklı ve sakin tepki 
vermeyi öğrendim. Yıllara meydan oku-
mayı değil dost olmayı da öğrendim. Her 
günü yaşamaktır bize bahşedilen lütuf. 

NÜKHET DURU 

GÖKHAN ÖZEN

5’ten 35’e geldim
30 yılda 5 yaştan 35’e geldim ve hayalini kurduğum bir kariyer 

sığdırdım bu yıllara. 250 beste ve şarkı, 12 albüm ve yüzlerce konser 
benim için 30 yıl. Herkes için güzel haberlerle dolu nice 30 yıllara.. 

Her insan gelişir  veya deği-
şir. Değişim, gelişime nazaran 
daha çiğdir. Tüm yaşanmışlık-
ları, seni sen yapan her şeyi bir 
kenara bırakıp yeni, darbesiz, 
şekilsiz, üzerinde sana ait hiç bir 
iz bulunmayan, güçsüz bir şeye 
dönüşmektir değişim ve sizi başa 
döndürür. Çünkü insan darbe-
lerle şekil alan bir çelik parça-
sı gibi olmalı. Her yaşanmışlık 
onu zaman içinde şekillendir-
meli, güçlendirmeli ve ışıklan-
dırmalı. O yüzden hiçbir zaman 
kendime “değişim” kelimesi-
ni yakıştıramadım. Benim için 
“gelişim” daha doğru bir tanım 
olur çünkü gelişmek, var olan her 
şeyinizi muhafaza edip üzerine 
yenilerini eklemek demektir. 

Doğumdan bu yana her 
şeye sahip çıkar gelişim. 
Değiştirmez, zayıflatmaz güç-
lendirir. Küçültmez, büyütür... 
Ben 22 yıl önce tanıştırdım ken-
dimi. Tüm olmamışlıklarım-
la, anlamaya çalışan, şaşkın, 
acemi, sadece şarkı söylerken 
rahat, onun dışında konuşurken 
bile sesi çıkmayan ama merak-
lı, komik, umut vaat eden, zor 
bir çocukluk geçirmiş, gençli-
ğini de heba etmek istemeyen, 
cesur bir çocuktum. 

İlk hamlede ünlü olmam 
aslında iyi olduğu kadar kötüy-
dü de çünkü daha ne olduğunu 
bile anlamadan şöhret olmak, 
şöhret olma durumuyla boğu-
şup öğrenmeyi geciktirir. Artık 
tüm bu “gelişme” süreci insan-
ların gözü önünde olacaktı ve 
öyle de oldu. O yüzden bazı 
kafalar hâlâ o olmamışlık yılla-
rıma takık ve kat ettiğim bunca 

yolu göremiyor. 
Halbuki herkes bu süreçle-

ri yaşar. Her insanın olgunluk 
öncesi çiğ, ustalık öncesi acemi, 
bilgelik öncesi cahil dönem-
leri olmuştur. Her zaman işi-
min çok zor olduğunu bilerek 
çalıştım. Çok ciddi önyargılar-
la boğuştum. Alkış ve övgüler 
kadar ağır saldırılara, hakaret-
lere maruz kaldım. 

Güçlüyseniz, tek başınıza 
yürür yol alırsınız. Zayıfsanız, 
ilk saldırıda yerle bir olup tari-
he karışırsınız ve yapacak neyi-
niz varsa yapılamadan çöp olur 
gider. 

Ama benim için bunların 
hiçbiri bahane olmadı. Sadece 
çok yorucu oldu ama oldu. 22 
yıl içinde sayısız hikayemi pay-
laştım insanlarla. Bazen müzik-
le, bazen sinema perdesinden, 
bazen de televizyondan. Sinema 
yükselerek hızla devam eden 
bir yolculuk benim için. 

Daha nerelere gideceğini 
benim bile kestiremediğim bir 
yolculuk. Çekecek çok film, 
anlatacak çok hikayem, gide-
cek çok uzun bir yolum var. 
Gerisi kısmet.

Dile kolay 30 yıl. 
Henüz her evde tele-
fon yoktu, televizyon-
lar siyah-beyaz ama 
hayat rengarenkti. Bense, 
bizim sınıfın assolistiy-
dim o zamanlar. 30 yılda 
neler oldu neler! Acıyı 
da öğrendik, sevinci de. 
Teşekkürler hayat ! Ve 
mutlu yıllar SABAH. 

GÖKSEL 

Teşekkürler hayat

ZİHNİ GÖKTAY BİROL GÜVEN
GANİ MÜJDE 

İz bırakmak lazım
Öyle bir dünyadayız ki, iz bırakmak lazım. 

Bir sümüklü böcek, salyangoz bile iz bırakıyor. 

İnsanı insana insanca anlatan bizler de sanat-

çı olarak sanatı devam ettirmeye çalışıyoruz. 

Önemli olan yaşarken kıymet bilmek. Şehir 

Tiyatroları’nda 51. senem. Ben bu 50 sene-

nin 28 senesini Lüküs Hayat’la geçirmişim. 

Ama Lüküs Hayat’la anılıyor olmak 

çok büyük gurur kaynağı. 

Önemli olan yapabilen olmak
30 yıldaki değişimimi şu hikayeyle anlat-

mak isterim:  Meksikalı bir köylü, göl kenarın-

da balık tutarken yanına gelen bir Amerikalı iş 

adamı sormuş; “Sen ne yapıyorsun burada?” 

“Balık tutuyorum”, demiş balıkçı. “Neden 

daha büyük işler yapmıyorsun? Mesela bir 

iş kurmuyorsun, tuttuğun balıklar çok lez-

zetli, küçük bir işyeri kurabilirsin.” “İş 

kurduktan sonra ne olacak?” demiş 

balıkçı... “Para kazanırsın, zamanla 

işleri büyütürsün. İhracat yaparsın. Hatta 

New York’ta ofis tutarsın.” “Sonra?” “Çok 

zengin olursun! Yaşlanınca da emekli olup, 

Meksika’da göl kenarında bir ev alıp, balık 

tutarak hayatını yaşarsın” demiş Amerikalı. 

Meksikalı cevap vermiş; “Ben zaten göl 

kenarında balık tutuyorum.” Ne öğrendiği-

me gelecek olursak; bilgi artık kolay ulaşı-

lan bir şey. Bu dünyada bilen olmak önem-

li değil, önemli olan yapabilen olmaktır.

İyi insan olmaya  
gayret gösterdim

İlk günkü kadar taze

YILDA NE ÇOK ŞEY     
30

30 yıl önce elimde telefonum yoktu. Şimdi bir 

dakika telefonum olmasa hayatım durma noktası-

na geliyor. Bu geçen zamanda baba oldum, yazar 

oldum, iyi insan olmaya gayret gösterdim. Baş dön-

dürücü teknolojik bir devrime şahit oldum. Eskiden 

tükenmez kalemle yazıyordum, Şimdi bilgisayarım-

la vücudumun bir organı gibi geziyorum.

İş yaparken  
şikayet etmeyin

15 yıldır modellik yapıyorum. İlk gün-
den itibaren öğrendiğim ve hep uyguladı-
ğım şudur: İşinizi yaparken asla şikayet 
etmeyeceksiniz. Elinizde olmayan hak-
kında şikayet etmek yerine her zaman 
elinizde olanlara şükür etmesini bilecek-
siniz. Daha fazlasını istiyorsanız bunun 
için her zaman çok çalışmaya hazır ola-
caksınız. 

TÜLİN ŞAHİN 

ÖZCAN DENİZ 
ÖĞRENDİK HAYATTANCENGİZ ABAZOĞLU

Değişimi 
kucaklamalı

Biliyorum dememe-
yi öğrendim. Ben deme-
meyi öğrendim. Hayatın 
kendisi zaten bir değişim. 
Her değişimi kucaklama-
yı, benimseyi öğrendim. 
Nice yıllara SABAH.

Gidecek çok yolum var

SABAH gazetesinin 30. yıldö-
nümü beni gazetenin ilk yayınlan-
dığı günlere götürdü. Basın arşi-
vimi karıştırdım. Mayıs 1985’te 
SABAH’ın TV, haber, program 
başlığı altında Haftanın Konuğu 
köşesi açılmış ve ilk yazıyı da ben-
den istemişler o dönemin sevgili 
SABAH yöneticileri. Bir İlkbahar 
Sabahı adlı bir yazı kaleme almışım 
ve SABAH gazetesi okurken çeki-
len bir fotoğraf vermişim. SABAH 
30 yıldır hayatımızda. İlk günkü 
kadar yeni, taze ve güçlü. Nice 30 
yıllar diliyorum. 

Lütfen sayfayı çeviriniz





2 2  N İ S A N  2 0 1 5  Ç A R Ş A M B A
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SABAH

SABAH20
Editör: NECLA BAYRAKTAR- Tasarım: OĞUZER YİĞİT

ECE USLU IŞIL YÜCESOY BEHZAT UYGUR: ALİ KOCATEPE: 

Her sene tiyatro bitti deniyor, aksine tiyatro her 
dönem çok ilgi görmeye devam ediyor. İstanbul’da 
200’ün üzerinde oyun oynanıyor. Anadolu’da da seyir-
ciler oyunlara büyük ilgi gösteriyor. Tiyatroya bunca 
yıl emek vermiş onlarca öğrenci yetiştirmiş biri ola-
rak bir katkım olmuşsa ne mutlu bana. Hayatımda hiç-
bir zaman umutsuz olmadım. 30 yıl önceki Haldun 
Dormen’den şimdiki Haldun Dormen’e neler değiş-
tiğini sorarsanız, biraz daha kendinden emin biri 
oldum. Hâlâ bir yere tek başına girince utanırım. Ama 
hiçbir zaman “Ben oldum” demedim. O en tehlike-
li şey. Hâlâ yapacaklarım var. Müfettiş Gogol’u sah-
neleyeceğiz mesela. Başrolünü de ben oynuyorum.
Yaşamaya devam ettikçe sahnede olmaya üretmeye 
devam edeceğim.

HALDUN DORMEN

30 yıl benim için bir hayat. Bunun yarısını 
evin yanağından makas alınan babasının oğlu 
olarak geçirdim, diğer yarısını kendi ayak-
ları üzerinde durması gereken, genç yaşın-
da aile reisi olmak zorunda kalmış biri ola-
rak yaşadım. Yarısını ailenin çocuğu diğer 
yarısını ailenin reisi olarak geçirdiğim bu 
süreçte acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle 
birçok şeyi yaşadım. Doğru yolda ilerlemeye 
çalıştım. Kemal Sunal’ın oğlu olma yükü ve 
sorumluluğuyla bugüne kadar geldik. 

Ali SUNAL

Doğru yolda  
ilerlemeye çalıştım

Yıllar.... Bundan 30 yıl önce ben 14 yaşın-
dayken ve hayata dair umut, endişe, kaygı ve 
sevinç taşırken aynı zamanda heyecanlarımı 
büyütüp hedeflerimi belirlerken evet tam 30 yıl 
önce ben ve şimdiki ben. Zaman iyi değerlen-
dirilmesi gereken bir durum ama geriye bakın-
ca bir evlat, bir genç kız, bir kadın, bir anne, bir 
şarkıcı ve bir oyuncu olan ben çok şey yaşamış 
çok hata yapmış ders almış, aldanmış ve üzül-
müş üzmüş ve öğrenmiş bir kadın. Ne güzel 
olgunluklar katmış yıllar bana ve ne 
çok öğretmiş öğretmeye devam edecek 
yıllar olmasını dileyerek yürüyorum 
yolumda, bazen düşüyorum sendele-
yerek kalkıyorum ve devam ediyo-
rum. Biliyorum ki zaman en güzel 
öğretmendir insana. Şükrederek 
varlığıma sebep olan her şeye 
ve bana verdiği tüm güzellik-
lere rabbime sahici olmak asıl 
mesele diyorum. 

YEŞİM SALKIM 

Bu şahane hayat  
için teşekkürler

30 sene önce Gölcük’te kendine güveni sıfır bir 
çocukluk hatta gençlik geçirmiş biri olarak hayalini 
bile kuramadığım büyük sevgilerin tam kalbindeyim. 
Bu kadar sevilmeyi aklımın ucundan geçiremezdim. 
Çocukken en büyük dileğim gazeteci olmaktı ya da 
apartmanın yedinci katında oturan Bedia Akartürk’e 
bir gün Sezen Aksu gelecek ve beni şarkı söyler-
ken keşfedecekti. İnanç mı? Azim mi? Şans mı? 
Bilemem. Güzel şarkıların kokusunu alıp 
Türkiye’nin nabzını tutarken beni yalnız 
bırakmayan bu yolda büyük sevdalara 
beraber yürüdüğüm tüm sevenlerime 
teşekkürler... Kalbim ve nefesim yet-
tiği süre sahnede olmak istiyorum güzel 
ailemle... 

DEMET AKALIN

Nefesim yettiği sürece sahnedeyim“Ben oldum” demedim

CÜNEYT ARKIN ŞORAY UZUN

Dertsizken dertli oldum 30 yılı armağan saydım
30 yıl önce tam 21 yaşımdaydım. Şimdi hiç 

düşünmediğim bir yerdeyim. Koskoca 30 yılda 
tek bildiğim, fark ettiğim “sevmek” 
oldu. İşini sevmek, yaşadığın yeri 
sevmek, dostları, aileni sevmek, 
dünyayı, hayatı sevmek. Buradan 
bakınca son 30 yıl başköşesinde 
çocuklarımın olduğu, sanatın her 
satırda dillendiği, bazen sıra-
dan, bazen eşine az rastla-
nır pırlanta kıvamında ve 
sepya görünümlü bir fotoğ-
raf. Babamla vedalaşmak da 
bu 30 yılın fotoğrafına giri-
verdi ya gerisi acı sayılmaz. 
Sözün özü,  30 yılı arma-
ğan saydım, düğün, bayram 
bildim. Siz de böyle bilin.

90 dakikalık her fil-
mimde 60 dakika uçuyor-
dum, 30 dakikaya indim 
ve şimdi yürüyorum. 
Çocuklar büyüdü. 
Kuş misali evle-
nip uçup gitti. 
Evliliğimin 47. 
yılını kutladım. 
Beş torunum 
oldu. Büyük 
bir ameliyat 
geçirdim. İki kitap 
yazdım. Karıma tek-
rar âşık oldum. 

Öğrenci idim mezun 
oldum... İşsizdim, iş sahi-
bi oldum. Ne olacağımı 
bilmiyordum, oyuncu 
oldum... Büyüdüm... Bekar 
adam idim, evlendim... 
Çok cahildim... Okudum, 
daha az cahil oldum... Cem 
Yılmaz ile bilardo oyna-
dım.. Sonra Cem çok meş-
hur oldu... Gururlandım. 
Baba oldum... Uçtum... 
Yaşlandım... Dertsizken 
dertli oldum... Büyüdüm... 
30 yıl ne zaman geçti hiç 
anlamadım... Bir de bak-
tım; hâlâ annemin minik 
yavrusuyum... 

Karıma tekrar  
aşık oldum
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Önce kendimi tanımaya başladım. Sonra 
baktım ki çevremdekiler de beni keşfet-
meye başladı. İlk sahnem evimin salo-
nu, ilk seyircilerim ailem. Hep sevgiyle 
bakan bir çift göz, ilk aşkım, sonsuzluğum 
annem... Başımın dertte olduğunu anladı-
ğım an sığındığım ilk yer, hep kaçış noktam 

babam... Sonradan hayatımıza dahil olan 
ve benim için hep öyle kalacak olan küçük 
kız kardeşim Nil... Gerisi mi? Hayallerimin 
peşinden sürüklenmem ve onlara küçük 
adımlarla yaklaşmam. Vazgeçtiklerim... 
Tutunduklarım... Savaşlarım... Şimdi ise 
mutlu ama daha yapmak istediği bir çok 

hayali önünde duran, hayata her zaman 
göz kırpan, anı kaçırmayan, hayatın ben-
den aldıklarıyla vedalaşmış, yenilere sev-
giyle kucak açan bir genç adam. Bu benim 
30 yılım... Seninle yaşıt olarak birlikte yaş 
almaktan onur duyuyorum. İyi ki doğdun 
SABAH gazetesi...

Hayallerimin 
peşinden gittim

Aydınlık yıllar 
diliyorum

Milyonlarca 
insana ulaştım

Sanatta 50. 
yılımı kutladım

Hayat bana; güçlü 
durmayı, kendime ve 
etrafıma karşı dürüst 
ve anlayışlı olmayı, 
çocuk kalabilmeyi, 
hayallerimin peşin-
den gitmeyi öğretti. 
Şimdiye kadar başı-
ma gelen iyi veya 
kötü olayların hepsine 
teşekkür borçluyum. 
Çünkü seçimlerim 
doğru ya da yanlış da 
olsa bana sadece bana 
aitlerdi ve ben bunla-
rın hepsinden kendim-
ce dersler çıkardım. 

Geçen 30 yılda çok 
fazla hırslara kapılma-
dan ama yeteneğimi zor-
layarak çeşitli sanat dalla-
rında faaliyet gösterdim. 
Müzik, tiyatro, sinema ve 
dizilerde elimden geldi-
ğince en iyisini yapma-
ya çalışarak genç nesil-
lere ulaşmaya çalıştım. 
Baktığım zaman doğru bir 
yol seçtiğimi anlıyorum. 
Sevgili SABAH çalışan-
larına da başarılı aydın-
lık sorumluluklarla dolu 
nice yıllar diliyorum. Hep 
varolun inşallah.

Bolca tiyatro oyunu, 
çokca tv programı, şaha-
ne bir evlilik ve iki de 
çocuk sığdı 30 yıla. 
Hepsi de beni gelişti-
ren değiştiren şeyler 
oldu. Tiyatro ve tele-
vizyon programlarıyla 
milyonlara ulaşmanın 
mutluluğunu yaşadım.  
Babamı kaybett ik-
ten sonra da yine 
onun bize öğretti-
ği şekilde tiyatroyla  
seyircimiz ulaşmaya 
devam ettim.

 25 Mart 2015 Aysun’la 
evliliğimizin 30’uncu 
yılıydı. Olgunlaştığım, 
daha çok farkındalık yaşa-
dığım, yuvamıza bir de 
kızımız İlkyaz’ın katıldığı 
bir 30 yıl geçti. Geçtiğimiz 
yıl iki büyük etkinlikle 
sanatta 50’inci yılımı kut-
ladım.  30’uncu evlilik 
yıldönümümüz için dost-
larımıza özel bir prodüksi-
yon hazırlıyoruz. Kısacası 
Kocatepelerin birlikteli-
ği SABAH gazetesi yle 
yaşıt...

30 yıl içinde ilk günkü gibi kalabilmeyi öğren-

mek istedim. Hep o tazeliği korumak istedim. 

İsim olayım, o büyüsün yaşlansın değil de o 

isim çığ gibi her geçen gün büyüsün iste-

dim. Siz temponuzu artırıyorsunuz ama 

zaman eksiltiyor. Ben şu an o arada-

yım. Mesleğimin bana öğrettiği en 

güzel şey sabretmek ve zirveye ulaş-

mak. Bütün bunları bana müzik tattır-

dı. Sabırsız, asi ve her şey çabuk olsun isteyen 

biriydim. İnsan olarak da eğitildim. Tembel ola-

bilirdim. İşinde randımanı düşük biri olabilir-

dim ama öyle olmadım. Bende fazla bir enerji 

var ve bunu bana işim veriyor. 

HANDE YENER
DENİZ AKKAYA

Sabretmek ve 
zirveye ulaşmak

Çok yol kat ettik
30 yıl önce ben yedi yaşım-

daydım. O zamanlar ilkokula yedi 

yaşında gidilirdi yani benim için 

hayatın yeni bir dönüm nokta-

sı idi. Yeni insanlarla tanışmak, 

bir yandan da güvenli aile oca-

ğından ayrılmak demekti benim 

için. İşte o zamanlardan bugüne 

birbirlerimizin hayatlarına doku-

narak çok insanla bu 30 yıl içinde 

tanıştık, çok insanla aynı yolda 

yürüyüp köşe başlarında birbiri-

mize “elveda” diyerek yollarımıza 

devam ettik. Bu koskoca 30 yılın 

bana bıraktığı en önemli öğreti: 

hayattaki en büyük hazinenin 

o biriktirdiğin değerli insanlar 

olduğu... Belki arkanda, belki 

gerinde kalanlar da var elbet ama 

sen güvenilir, dost olarak anı-

lan bir insan, güleryüzlü anım-

sanan bir anı ve hatırlandıkça 

enerji veren bir ruh olarak yola 

devam ediyorsan, sen bu kazan-

dıklarınla hayattan en çok fay-

dalananlardansın. Hayatı ilikle-

rine kadar hissedebilmiş olmak 

demek, en çok insanın kalbine 

giden yolda iz bırakmış olmak 

demektir. Türkiye 30 yılda çok 

yol kat etti, sen de katettin elbet 

diyebilmek için dönüp biriktir-

diğin iyiliklerine bakma vaktin 

gelmiş demektir.

CEM DAVRAN 

AŞKIN NUR YENGİ

Cesaretin, doğruluğun ve dik duru-
şun hayatın sivri köşelerini törpülediğini 
düşünüyorum. Bir okuyucu olarak SABAH 
gazetesinin de 30 yıllık yayın hayatında 
böyle bir duruş sergilediğini görüyorum. 
İstikrarlı ve düzgün yayın anlayışıyla evine 
girdiği herkesin görüşlerine biçim verdi. 
Dünyada olup bitenin aynası oldu. Tüm 
emek verenleri kutluyorum.

Cesaret,  
doğruluk ve dik duruş

BÜLENT ERSOY HÜLYA KOÇYİĞİT

Derin hürmetlerimle kutluyorum
 İmanın ön gördüğü doğruluk ilke-

lerinden şaşmadan, yaradandan ötürü 
yaradılana duyulan sevgi ile hiç kimseyi 
ötekileştirmeden toplumun her kesimini 
kucaklayan ruh yapısındaki anlayış biçi-
mi ile malayanilikten uzak, kaliteden hiç 
ödün vermeden fevkaladenin fevkinde bir 
şıklık, zarafet, nezahat ve de nezaketle 30 
yıldan bu günlere değin her bir yeni günün 
sabahında karanlıkları geride bırakıp evle-
rimize bir nur ışığı aksetmişçesine misafir 

olup bizlere “Hayırlı sabahlar, günaydın-
lar” diyen SABAH gazetemiz, varlığınız 
iftiharımız... Yurtta ve de dünyadaki tüm 
yaşanılanları en doğruları ile yansız ola-
rak siz SABAH’ımız vasıtasıyla okuyup 
öğrenmek ise bir ayrıcalık olmuştur biz 
tüm kaliteyi sevenler için... Yeni yaşınız 
vesilesi ile en yetkiliden en yetkisize tüm 
SABAH ailesinin tüm fertlerini naçizane 
bendeniz de en halisane duygularım ve 
en derin hürmetlerimle kutlarım efendim.

Aile en değerli hazine
İnsanın hayattaki en değerli hazi-

nesinin ailesi olduğunu bir kez daha 
öğrendim. Eşim, kızım, torunlarım, kar-
deşlerim ve damatlarım; müthiş bir zen-
ginlik bu. Ve elbette sinemayı yaşam 
şekli olarak seçmekle nasıl doğru bir iş 
yaptığımı anladım. Sinema bana hep 
onur, gurur ve heyecan verdi. Hep başı-
mı dik tutmamı sağladı ve belki de en 
önemlisi büyüdükçe küçülmeyi öğren-
dim son 30 yıldır.





Bir nesil Sabah ile uyandı.
Gelecek nesillere umut verdiğin için teşekkürler

www.donanimmedya.com
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Editör: NECLA BAYRAKTAR - Tasarım: ŞEBNEM ÇETİNOĞLU

- Çocukken ‘Baba Orhan’, lisedeyken 
‘Kont Orhan’ derlermiş, sonra ‘Koca 
Yürek’ ‘Orhan Baba’ ve son dönem-
de de ‘Dede Orhan’ diyorlar. Siz ken-
dinize hangi payeyi yakıştırırsınız?

- İçlerinden ne geliyorsa makbu-
lümdür. “Ben hepinizle aynı yaşta-
yım” demiştim.

 - Bu hepinizi cebimden çıkarırım 
mı demek?

- Hayır hayır. (Gülüşmeler) Hepinizle 
aynı seviyede ve kişilikteyim, hepini-
zi anlarım demek bu.

- Şu an duruşunuz çok sakin ama 
gençlik döneminde mahalle kavgala-
rında aranan birisiydiniz herhalde?

- Küçükken sakindim ama güçlüy-
düm.10 yaşlarında iken bile adaletli ve 
değerlere saygılı birisiydim. Kavgadan 
daima kaçtım ama beni kavgaya hep sok-
tular. (Gülüşmeler) Mahallede çeteler 
oluyordu. Bizim mahalledeki çocuk-
lar başka mahalle çocuklarından dayak 
yiyince “Orhan’a çıksana” derlerdi. 
Beni ne karıştırıyorsun? Sonra “Sana 
meydan okudu” deyip gaza getiriyor-
lardı beni.

 - Hiç dayak yemediniz yani?
- Bir kere yedim. Bir mahallede dört, 

beş çocuk beni aralarına aldı ve dövdü-
ler. Sonra bizim mahalleden geçerken 

hepsini tek tek dövdüm. (Gülüşmeler) 
Yürekliydim ve çekindiğim bir şey yoktu. 
Bıçkınlık vardı.

 - Nasıl oluyor da aynı ruh, heye-
can ve ışıltıyla 65 yıldır bu meslekte 
kalıyorsunuz?

- İnsan severse, isterse ve yetenek-
liyse bıkmadan yapar yapacağını. Altı 
yaşımdan beri müzik hayatım. Şu an 
bile her şey yeniden başlıyormuşçası-
na heyecan duyuyorum. Benim şöhret-
le işim yok. Müzikte başarılı olmaya 
çalıştım, bu sırada şöhretli de oldum.

 - Anlaşılmadığınızı düşünüyor 
musunuz?

- Öyle de düşünmemeye çalıştım. 
“Ben ne yaptığımı biliyorum” dedim. 
Beni herkes anlamak zorunda değil. 
Belki de ben kendimi anlatamamışım-
dır. Neticede bildiğimi yapayım da anla-
yan anlar.

- Bir konser bile vermediniz ama 
daha?

- Konser vermek benim için çocuk 
oyuncağı idi. Ama sahneye çıkan kişi-
nin hayatı konser programına göre kuru-
lur. Ben üreten birisi olduğum için sah-
neye çıkarsam bölünürüm. Biraz da 
utangaçtım. Konser projem rafa kalk-
madı. İlk ve son olarak bunu yapaca-
ğım. Ama en iyisi olmak durumunda.

- 30 yıl önce şu vardı, bugün yok 
diyeceğiniz ne var?

- Dikkat bölündü. O kadar çok 
yayın organı var ki bundan dola-
yı sunumlarda dağınıklık oldu. 
Yaptığınız ürün gerekli değe-
ri görmeyebiliyor. Türk halk 
ve sanat müziği tarihi mis-
yonu olarak gereği kadar 
ortada değil. İnternet ve 

dijital platform müzik 
sektörüne olağanüstü 

zarar verdi. Fiziki 
korsanlıktan 

ş i k a y e t 
eder-

ken internet buna rahmet okuttu. Belki 
bir nesil sonra kendi değerlerimizi üre-
temeyebiliriz. Tehlikesi bu. Telif hak-
larının insan hakkında en ön safta yer 
aldığını bilmemiz lazım. İnsan aklıy-
la, duygusuyla ve bedeniyle iş yapar ve 
bunun karşılığını alarak yaşar. Sanatçıyı 
yaşat ki sanat yaşasın. 100 kişi ancak 
vardır müzikten para kazanan. Ben de o 
nadir kişilerden birisiyim. Gönül dost-
larıma ulaştırmam için yapmam lazım 
ve manevi olarak da tatmin ve deşarj 
olmalıyım. Ben albüme mahkumum.

 - Eşinize hâlâ âşıksınız. Sizinkisi 
aşkı müebbet mi?

- Aşk duyguların zirvesidir. Aşk 
olmadan meşk olmaz derler. İnsan sev-
mezse başarılı olamaz. Ben aşkı beden-
siz diye niteledim. Sevgi aşkın en uç 
tezahürüdür. Israrla “Sev” diyoruz. 

Kadın ve erkek bir bütünün yarısıdır. 
Eğer ikisi yan yana gelmezse insan 

olmaz. Bir hadisi şerifte “İki kişi 
bir araya geldiğinde biri başkan 
olsun” buyurulur.

- Sizde kim başkan?
- Eşim onu bana bırakıyor 

ama ben diyorum ki ‘hanım’. 
(Gülüşmeler) Evi güzelleş-
tiren kadındır.

 - Bıyığınız kaç yıldır 
var?

- 23 yaşından beri 
var. Hiç düşünmezken 
kaldı, tanındıktan sonra 
hadi bakalım, keseme-
dik sonra. Hanım da 
kestirmiyor ki, önce 
o karşı çıkar.

Şöhretle işim yok

Albüm yapmaya mahkumum

rhan Gencebay ya da 
nam-ı diğer Orhan 
Baba tam 65 yıldır 
müziğiyle hayatı-
mızda. Türk müzik 

tarihine damga vuran eserle-
re imza atan sanatçı ile ofisin-
de buluşup uzun uzun geçmiş 
günleri ve bugünü konuştuk. Sosyal konular-
dan özel yaşamına, müzikten siyasete her konu-
da ‘baba’ duruşunu bir kere daha sergileyen 
Gencebay, “Rabbimin huzuruna aslanlar gibi 
tebessümle, kimseyi üzmeden gidip bu dün-
yadan göçmek istiyorum” diyor.

 - SABAH’ın ilk çıktığı dönemleri hatırlı-
yor musunuz?

- Elbette hatırlıyorum. O zaman Hürriyet, 
Milliyet, Tercüman vardı. Sonra SABAH geldi. 
O dönemler daha çok gazete ve kitap okunu-
yordu. 35 milyon nüfusumuz vardı ve 3,5 mil-
yon gazete okunuyordu. Şimdi nüfusumuz 
ikiye katlandı ama tirajlar düştü. 70’lerde ve 
80’lerde bilgilenmeye ve okumaya daha çok 
istek vardı çünkü. Halkevleri ve cemiyetler 
kapatılınca bilgi tartışılamadı ve bu bizi biz-
den biraz uzaklaştırdı.

 - SABAH tam 30 yaşına bastı. Siz ise sanat 
hayatınızın 30. yılında Türkiye’nin sevdiği 
Batsın Bu Dünya isimli albümünüzü çıkar-
dınız. Yaşınız o zaman 41 idi ve dünya haki-
katen ‘batsın’ diyeceğiniz kadar kötü müydü?

- Batsın Bu Dünya dediğimizde yıl 1975 idi 
ve Vedat Türkali’nin bir hikayesinden derle-
diğimiz film de yapmıştık. O film yılın reko-
runu kırdı ve çok izlendi. Batsın Bu Dünya 
bestesini o film için yapmıştım. Ama film-
den ziyade ülkemde yaşanan olaylar bu bes-
teyi yapmaya beni mecbur etti. Bir takım art 
niyetlilerin ülkeyi sağ-sol diye bölme çabası 
vardı. Mahalleler, şehirler hatta şarkılar ikiye 
bölünmüştü. Böyle bir dünyayı yaşayıp bu acı-
ları çekmektense bu dünyayı batıralım, yeni-
sini kuralım arzusuyla yaptım.

BARIŞI KESİNLİKLE GÖRECEĞİZ
 - Yıl 2015 oldu. Ve hâlâ bu art niyetli fikir-

ler devriye geziyor. Yine mi ‘Batsın bu dünya’ 
diyorsunuz?

- Evet, şu anda da o olayların benzerleri-
ni yaşamaktayız. Dünya hâlâ karmakarışık ve 
bunun nedeni bencillik ve o bencilliklerin 
sahipleridir. Bugüne kadar yaptığım bütün 
bestelerim vatan ve insanlık sevgisi üzerine-
dir. Bana göre siyaset hizmet etmek demek-
tir. Bunu yapan herkesle dostluğum vardır. 
Bunun içine Süleyman Baba’yı da dahil ede-
bilirsiniz, Ecevit’i de, Turgut Özal’ı da, Tayyip 
Erdoğan’ı da. Siyasi amblem ve tabelayla hiç 
ilgim olmadı, insanlıkla ilgim vardır. Sanatın 
siyaseti yoktur.

 - 50 yıl öncesine bakarak bugünkü Türkiye’yi 
nasıl okuyorsunuz?

- 50 yıllık tecrübemle söylüyorum. Yapılan 
yatırımlar ve hizmetler bizim görmediğimiz şey-
ler. Yabancılar “Şu anda Türkiye karar veren 
beş ülkeden biridir” diyorlar. Harika değil mi 
bu? Dünyada büyük bir kaos var. Bizde de var. 
Bu işi bilenlere göre düğmeye basılmıştır ve bu 
art niyetli kişilere engel olmaya çalışmalıyız. 
Bizim sağduyumuz galebe çalar. Birbirimizle 
empati yapalım ve değerlerimize sahip çıka-
lım yeter.

- Yaşınız 71 oldu Orhan Baba, barışı göre-
bileceğinizi düşünüyor musunuz?

- Barış olmadan yaşam 
olmaz. “Savaş mı var 

ki barış isteyelim” diyenler var. 1955’te küçü-
cüktüm ama 6-7 Eylül olayları oldu. 70-80’lerde 
sağ-sol olayları geldi. Barış var mıydı o zaman-
lar? Alevi-Sünni, Türk-Kürt, laik-antilaik diye 
bir ayrım yapmak isteyenlerin bulunduğu ortam-
da barış var denilebilir mi? Kesinlikle barı-
şı göreceğiz.

 - Müzik ve söylemlerinizde hep kederden 
bahsettiniz ama umudu aşıladınız daha çok.

- Kederli kalmışımdır ama kederli kalmayı 
söylememişimdir.

 - Size milli terapist mi dememiz lazım?
- Berhudar ol! Beni dinleyen dertlenmez. 

Gayemiz iyiyi, doğruyu, güzeli, aşkta bile ada-
leti anlatmaya çalışmak.

ARABESKİ AYAĞA DÜŞÜRDÜLER
- Siz müziğe Batı müziği ile başladınız ama 

hep arabesk tanımı içine değerlendirildiniz. 
Bu sizi rahatsız etti mi?

- Kasıtlı olarak ‘arabeskçi’ dediler bana. 
Arabesk eski Mısır’dan yayılan ve ‘Arapvari’ 
anlamına gelen bir tanım ve kültürdür. Türklerle 
Araplar beraber devletler kurmuş, kültürler 
oluşturmuş, İslam kültürüne hizmet emişler. 
Benim müziğimi varoş kültürüne eklemle-
yip ‘arabesk’ demek kadar yanlış ve art niyet-
li tanım olamaz. Tuttular büyükşehire göç 
etmiş insanlara arabeskçi dediler. Olumsuz 
ne varsa bu yaftayı yakıştırdılar.

 - Bu Beyaz Türk tavrı mı?
- Beyaz-siyah Türk demeyeyim, boşver. 

İlkin 1936’larda Sadettin Kaynak’a kullan-
mışlar bu tabiri. Mısır filmleri geliyor o 
dönem ve Sadettin Kaynak dublaj yapı-
yor o filmlere. Böylece ona ilk arabeskçi 
ünvanını yapıştırmışlar. Arabesk kötü bir 
şey değil, son derece değerli bir kavramdır. 
Ama bunu ayağa düşürdüler. Müziğimle ara-
beskin alakası yok. Kendi değerlerimi yorum-
layan ve yeni ürünler yapan birisiyim. Kendime 
has ses arayışlarım var ve bunlar bitmedi. Bana 
bu konuda yapılan saldırı kimseye yapılma-
dı. Bunlara cahil demiyorum ama bu müzi-
ği anlamak için daha çok dersine çalışsın-
lar diyorum.

 - Hayatta en son arzunuz ne olur-
du?

- Rabbime her zaman söyledi-
ğim ve istediğim, huzuruna aslan-
lar gibi tebessümle gidip, kimseyi 
üzmeden bu dünyadan göçmek-
tir. Bu dünya gurbet yeridir. Sıla 
öbür taraftır. Ne haddime istemek 
ama inşallah böyle bir netice-
yi yaşarım.

O

Beni dinleyen dertlenmez
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay 71 yaşında ama tam altı yaşından beri müzik onun hayatı. “Benim şöhret ve starlıkla işim yok” diyen Gencebay müziğini 
anlatırken Türkiye’nin parlayan geleceğiyle ilgili bir tespitte de bulundu: Yapılan yatırımlar ve hizmetler bizim görmediğim şeyler...

Kasıtlı olarak 
‘arabeskçi’ 
dediler bana. 
Müziğimi 
varoş 
kültürüne 
eklemleyip 
‘arabesk’ 
demek kadar 
yanlış ve art 
niyetli bir 
tanım olamaz. 
Tuttular 
büyükşehire 
göç etmiş 
insanlara 
arabeskçi 
dediler. 
Olumsuz 
ne varsa 
bu yaftayı 
yakıştırdılar

H. SALİH 
ZENGİN
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En iyi yaşımda  
her şeyin farkındayım

Engin Altan Düzyatan’ın 30 yılı

Merve Yurtyapan ile Öznur Kaymak 1985 doğumlu. İyi eğitimler aldılar ve hayallerindeki mesleği seçip günün birinde SABAH çatısı 
altında buluştular. Bu özel sayı nedeniyle en çok onlar heyecanlandı. “Gazetemizle aynı yaştayız, doğumgünümüzü birlikte kutluyoruz” 
dediler. Ve bu özel sayı nedeniyle birlikte özel bir röportaja imza attılar, Engin Altan Düzyatan’la yıllar içinde dolaştılar

Fotoğraflar: Yağmur DİNÇ

M E R V E  Y U R T Y A P A N -  Ö Z N U R  K A Y M A K

ABAH Gazetesi, 22 Nisan 1985 günü 
doğduğunda biz henüz hayatta değil-
dik. Genç ve dinamik SABAH’ın, 
Türkiye’nin ve dünyanın nabzını 
tutmaya başladığı ilk aylarda biz de 

dünyaya gözlerimizi açtık. Ve aradan tam 30 
yıl geçti... 

Şimdi iki genç gazeteci olarak SABAH çatı-
sı altında gazetemizin 30’uncu yaşına tanıklık 

etmekten çok mutluyuz. Gazetemizle birlik-
te, bizim için de yeni bir dönemin başladığı 
30’uncu yaşımızı çok özel bir röportajla kut-
ladık. SABAH Ek Yayınlar Yönetmeni Şengül 
Balıksırtı’nın, bu özel günde bize sunduğu fır-
satı değerlendirip, Engin Altan Düzyatan ile 
bir araya geldik. 1985 yılında beş yaşında bir 
çocuk olan Düzyatan’ı, sorularımızla iki koldan 
sıkıştırdık! Mövenpick Hotel’de buluştuğumuz 

oyuncu, SABAH’ın doğum günü için özel ola-
rak hazırlanmıştı. Smokininin içinde çok şık 
görünen Düzyatan, tüm yakışıklılığıyla bizim 
için özel pozlar verdi. Sık sık kahkahalarla 
bölünen sohbetimiz sırasında ünlü oyuncu-
nun farklı yönlerini keşfetme şansını yakala-
dık. “35 yaşındayım ve artık tüm ipler benim 
elimde” diyen Düzyatan, ünlü olmanın haya-
tında hiçbir şeyi değiştirmediğini söylüyor. 

Zaten samimi tavırlarıyla bunu fazlasıyla 
kanıtlıyor. Avrupai görünümünün altında kla-
sik bir Türk erkeği yattığını söyleyen Düzyatan 
ile 1985 yılından bugüne uzanan bir yolculu-
ğa çıktık. İzmir’de geçen çocukluğundan ilk 
kaykayına, şöhretle tanışmasından oyuncak-
lara düşkünlüğüne ve Neslişah Alkoçlar ile 
yaptığı evliliğe kadar her şeyi konuştuk... İşte 
Engin Altan Düzyatan’ın 30 yılı...

S
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- M.Y: “Evlendim ama 
sadece aile değil, dostlar da 
edindim” demiştiniz. Bu açı-
dan kendinizi şanslı görüyor 
musunuz?

- O konuda çok şanslıyım 
açıkcası. Eşinizi seçiyorsu-
nuz ama ailesini seçemiyor-
sunuz. Gülşah Abla (Alkoçlar) 
ile Ender Abi’yle (Alkoçlar) 
aramızda 10 yaş var. Çok genç 
evlenmişler ve erken yaşta 
çocukları olmuş. Aynı kafa-
dayız. Film, dizi izlerken, aynı 
şeyleri görürüz. Arkadaş gibi 
olduk. Hülya Teyze (Koçyiğit) 
ile sinema konuşabiliyorum. 
Çok fazla kitap okuyor ve bana 
kitap öneriyor. Selim Amca da 
(Soydan) yapımcı tarafı nede-
niyle hem sinemayı biliyor, hem 
de onunla futbol konuşuyoruz. 
Çok renkli bir ailem var. Bir 
de ufaklığımız var, Aslışah... 
Onunla da çok iyi vakit geçiri-
yoruz. Genç tarafımı harekete 
geçiriyor; bizi dinamik tutuyor

- M.Y: Filmlerini izlerken, 
Hülya Koçyiğit’in damadı 
olmak size garip gelmedi mi?

- Hiç böyle bir şey ola-
bileceğini hayal etmezdim. 
Neslişah’la (Alkoçlar) tanıştı-
ğımda, Hülya Teyze’nin torunu 
olduğunu bilmiyordum. Ben 
bir kızla tanıştım, ilişki başla-
dıktan sonra durumu öğren-
dim. Bana “Benim annean-
nem Hülya Koçyiğit” dedi. “Aa 
beni anneannenle tanıştırsa-
na!” dedim. (Gülüyor) Benim 
babamlarla, Neslişah’ın ailesi 
de çok iyi anlaşıyor. Şöyle bir 
durum var: Abimle Ender Abi 
aynı yaşta, babamlar da Hülya 
Teyzelere yakın. 

- Ö.K: Etrafınızda uzun 
yıllardır süren evlilikler var. 
Onları örnek alıyor musunuz?

- Benim annem babam, 
abim, Neslişah’ın anne-babası, 
anneanne ve dedesi... Hepsinin 
uzun ve mutlu evlilikleri var. 
İnşallah bizimki de öyle olur.

- M.Y: Erkeklerin evlilikten kaç-
tığı söylenir. Siz ünlü ve hayranla-
rı olan biri olarak evlenmeye nasıl 
karar verdiniz?

- Erkeğin evlilikle iligli bir derdi 
olduğu kesin. ‘Yaşımız gelse de 
evlensek’ diye bakmadığımızı kabul 
edelim. Kadınlar da üç yaşından iti-
baren “Büyüyünce gelin olacağım” 
diyor. Kafa yapısı olarak çok başka-
yız. Biz bir şekilde bunu erteleme-
ye çalışıyoruz. Ama Neslişah ile biz 
yedi ay sevgili olduk, sonra hemen 
evlendik. Neslişah beni evlenmeye 
sürüklemedi. Bir sabah kalkıp “Ben 

evlenmeliyim Neslişah’la” dedim. Bir 
erkeği evliliğe sürüklemek çok zor. Eğer 

erkeği ikna ederek evlendiysen, onu tut-
mak çok daha zor. 

- M.Y: Maço yanınız var mı?
- Sarışın olduğuma bakmayın, klasik bir 

Türk erkeğiyim. Görünüşüm Avrupai olabilir, 
İzmirliyim ve biraz daha rahat olabilirim. Kadına 
değer veririm ve kadınlara karşı hareketlerime çok 
dikkat ederim. Annem ve ablam var; her iletişime 
geçtiğiniz kadın da zaten birilerinin anne ve ablası. 
Bunu bilmek lazım. Maçoluğa gelince, Türk adet-
lerini, gelenek göreneklerini bilerek büyüdüm. 
Küçük yaşta Avrupa kültürü gördüğüm için iki-
sini harmanlayabiliyorum. Ama Avrupa kültürü-
nün insanı yalnızlaştıran etkisindense, kendi kül-
türümüzü, komşuculuğun olduğu, tabakların geri 
boş gitmediği zamanları tercih ederim.

- M.Y: Kıskanç biri misi-
niz?

- Kıskançlık, herkeste var-
dır. Köpeğimi bile, ilk bana 
gelmediğinde kıskanıyo-
rum. Bunun boyutu ve dere-
cesi önemli. ‘Kafanı kaldırma, 
şöyle giyin’ gibi bir duruma 
ilerliyorsa, kıskançlık bir has-
talık oluyor. Ben galiba çok 
kıskanç değilim. 

- M.Y: Peki kıskanılmak 
hoşunuza gider mi?

- Bunun bir derecesi var; 
kıskanılmak herkesin hoşuna 

gider. İnsana kendisini değer-
li hissettirir. Bunu ben de 
yapıyorum. Kıskanç değilim 
diyorum ama ben de farkında 
olmadan yapıyorumdur. Ama 
ölçüsü kaçmış her şeyde prob-
lem vardır. “Ne yaptın, nere-
ye gittin?” gibi şeylerin benim 
hayatımda olması mümkün 
değil. Mesela her gün onlarca 
kişiyle fotoğraf çektiriyorum. 
Beni kıskanan yandı! Yanıma 
gelip fotoğraf çektirmek iste-
yenlerin çok azı erkek çünkü! 
(Kahkahalar.)

- M.Y: Evlilik teklifiniz 
çok konuşulmuştu. Romantik 
biri misiniz?

- Düzeyli bir romantizmim 
var. Yolun aşağısından gül 
yaprakları döşemeye baş-
lamam ama fena da sayıl-
mam. 

- Ö.K: Eşinize sür-
prizler yapmayı sever 
misiniz?

- Bunu herkese yap-
mayı severim. Sadece 

karıma değil, herkese 

yaparım. İnsanları şaşırtmak 
ve sevindirmek güzel bir şey.

Ö.K: Ünlü bir çift olmak 
zor mu?

- Tabii ki zor. Dünyanın en 
keyifli ve en kolay şeyi diye-
mem. Böyle bir hayatı tercih 
ediyorsanız her yolun kendine 
göre dikeni var. Bunun dike-
ni de bu. Bununla baş etmeyi 
başarabilirsen o zaman sorun 
olmuyor. İnsan her gün görün-
mek istemiyor. Yaşam alan-
larını biraz değiştiriyorsun. 

Neslişah’ın Hülya Koçyiğit’in 
torunu olduğunu bilmiyordum

Beni kıskanan yandı!

Düzeyli romantiğim

- MERVE YURTYAPAN: 1985 yılında 
SABAH gazetesi kurulduğunda, siz beş yaşın-
daydınız. O günleri hatırlıyor musunuz?

- Hayal meyal hatırlıyorum, ilginç yıl-
lardı... Şu anla kıyasladığımzda bir çocuk 
için oyuncakların çok farklı olduğu bir dün-
yaydı. 30 yılda bu kadar büyük bir değişim 
insanı şaşırtıyor. O zamanlar meşe oynar-
dık. İzmir’de meşe denir miskete... Gazoz 
kapaklarıyla oynardık. Hepsinin ayrı değeri 
vardı. Farklı bir dünyaydı. Elimizde tablet-
ler, akıllı telefonlar yoktu. Şu anda çocuklar, 
benim kullandığım telefonu çok rahat kul-
lanabiliyor. İnternetten girip oyun satın alıp 
oynuyorlar. 30 yıl, kısa bir süre gibi geliyor 
ama Türkiye’deki değişim çok büyük. Biz 
mesela kendimize kaykay yapardık. Tahtayı 
keser, tekerlek takar, üstüne oturup kayar-
dık. Gerçek kaykay, biz aldı, yedi yaşın-
dayken geldi. Mahallede bir tek bana alın-
mıştı. Sırayla hepimiz kaykaya binmiştik. 
Mahallede senin benim yoktur. Önceleri 
kaykayın üzerine oturup biniyorduk; kay-
kayın ayakta binilen bir şey olduğunu uzun 
süre anlamadık!

- M.Y: İki dönemi de yaşamış biri ola-
rak hangisini tercih edersiniz?

- Şimdiki çocukların çok güzel oyuncak-
ları var. Uzaktan kumandalı, 120 kilomet-
re hızla giden arabaları var. O yüzden şu 
anda hepsini alıyorum. (Kahkahalar.) Hiç 
dert değil. Çocukluğumda oynayamadığım 
her şeyi alıyorum.

- Ö. K: Nasıl oyuncaklarınız var şimdi?
- Dört-beş helikopterim var. Yeni çıkan 

zıplamalı hoplamalı oyuncakların hepsini 
alıyorum. Model arabalarım var. Benzinlisi 
ayrı, spin atmak için olanı ayrı... Dünyanın 
en küçük dört pervaneli helikopteri de var, 
kocaman, 1 metreye yakın olanı da var. Ne 
olursa olsun, bunlar insanı tek başına oyna-
maya iten şeyler. Birine ihtiyacın olmadan 
eğleniyorsun. 

- M.Y: Bu durum çocukları yalnızlı-
ğa mı itiyor?

- Tam olarak bunu söylüyorum. Biz çocuk-
ken oyunları beraber oynardık; gazoz kapa-
ğıyla oynayacaksak, önce gider birlikte top-
lardık. Birinin yoksa, ona kapak verirdik, 
misketi olmayana misket verirdik. Önemli 
olan birlikte vakit geçirmekti. Mahalle kül-
türü benim her zaman sevdiğim bir kültür. 
Bu insanları biraz daha sosyal olmaya, pay-
laşmaya ve beraber vakit geçirmeye itiyor. 
Günümüzdeki çocuklar daha izole büyü-
yor. Apartman dairesinde büyüyen, soka-
ğa çıktığında ezilecek diye korkulan çocuk-
lar var. Sistem böyle oldu.

- Ö.K: Sizin dönemiz farklıydı... 
- Biz de sokağa çıkardık, yine araba geçer-

di ama kimse ezileceğiz diye korkmazdı. 
Çünkü bilirlerdi ki o mahallede çocuk-
lar oynuyor. O yüzden hızlı geçmezlerdi. 
Çocukluğumuzdan itibaren mahalledeki 
abilere emanet edilerek hayatımız geçti. O 
abiler de futbol oynardı ama tek gözle bize 
bakardı. Onlar da daha büyüklere emanet-
ti. Bu, çok ayrı bir kültür. Çocuğum olursa 
kaybetmesini istemediğim, bunu yaşama-
sını istediğim bir kültür.

GELENEKSELİ SEVİYORUM
- M.Y: İstanbul’da yaşıyorsunuz, şu an 

çocuğunuza böyle bir hayat sunmak zor 
olmayacak mı?

- Aslında bunu biraz da biz zorlaştırı-
yoruz. Bu durumun yaşandığı mahalleler 
hâlâ var İstanbul’da. Ekonomik olarak biraz 
rahatladığınız zaman, kendinizi yalnızlığa 
itiyorsunuz. Siteleşmeye gidildiğinde, sizi 
koparan, uzaklaştıran, mahalleyle aranıza 
sınır koyan bir durum oluşuyor. Güvende 
hissetmeye çalıştığınız, sahte bir dünya 
yaratıyor size. Ben de şu an bir sitede otu-
ruyorum ama benim sitem mahalle gibi. 
Çocuklar ortak alanda oyun oynuyor. Biz 
arkadaşlarımızla buluşup vakit geçiriyoruz, 
maç seyrediyoruz. Mahalle kültürünü yaşa-
yan bir site bizimkisi; o yüzden orada otu-
ruyoruz. Gördüğüm kadarıyla İstanbul’un 
birçok yerinde bu çok zor. Yan tarafınız-
da oturanın kim olduğunu bilmiyorsunuz.

- M.Y: Gelenekselliği kaybetmemek için 
çaba gösterenlerdensiniz...

- O duyguyu kaybetmemeyi seviyorum. 
İki yaşam tarzını da gören son kuşak olabili-
rim belki de. Bizden sonrakiler çok şey hatır-
lamayabilir. TRT’nin ilk zamanlarını hatır-
lıyorum mesela. İstiklal Marşı okunurken 
ayağa kalkardık. Sadece pazar 
günleri duş alındığını hatırlı-
yorum. Yeni jenerasyona bunu 
söyleseniz, “Pis miydiniz?” der. 
Hayır pis değildik ama sıcak 
su günü pazardı. Zenginler de, 
fakirler de aynı şeyi yapardı. 
Bunun sosyoekonomik durumla 
alakası yoktu. Biraz daha fazla 
paran varsa elektrikliydi, yoksa 
odunluydu şofbenin. Aradaki 
fark buydu. Böyle bir şeyi şim-
dikilerin aklı almaz. Bir de kafa-
sı karışık bir jenerasyon var. 
Mesela geçenlerde bir teyze; 
fotoğraf makinesindeki fotoğra-
fı eliyle büyütmeye çalıştı. Ben 
daha geleneksel yapıyı seviyo-
rum. Beraber büyüdüğümüz, 

kopmadığımız, bir arada olduğumuz yapı 
bana daha yakın.

- Ö.K: Çocukken bir hayal kahramanı-
nız var mıydı?

- Çocukken çok şey okuyordum. Voltran, 
Heman, Temel Reis vardı. Bir de çok çizgi 
roman okurdum, Red Kit’i, Kızıl Maske’yi 
çok severdim. Bir de Tenten’in çizgi roman-
ları vardı tabii.

- M.Y: Sizi de bir dönem saçlarınızdan 
dolayı Tenten’e benzetmişlerdi...

- Evet, çok hoşuma gitmişti. Gittim 
Belçika’da Tenten’le fotoğraf çektirdim! 
(Gülüyor.) Benim kahramanım büyüdükçe 
belli oldu aslında. Kahramanım Batman’dir. 
Onun bir memleketi vardır, çatılardan atla-
maz. Tatlı bir kahramandır. 

- M.Y: Sizin için son 30 yıl 
nasıl geçti?

- Hayatımdan çok memnu-
num, plan yaparak yaşamadım. 
Önüme çıkan durumları değer-
lendirdim. Bir yolda gidiyorum 
ve sadece etrafımda neler oluyor 
diye bakıyorum. Böyle olunca 
yolu yaşama şansın oluyor. Kafan 
yolun sonunda değil, yolculukta 
oluyor. Karşıma farklı yollar çıktı. 
Normal bir ilkokul, ortaokul ve 
lisede okudum. O süreçte sporla 
uğraştım. Okulun voleybol takı-
mındaydım. Uzun süre hayatımda 
spor oldu. Dört yaşımda yüzme-
ye başlamıştım. Suyun altında o 
kadar uzun süre nefesimi tutabi-
lirdim ki, herkese boğuluyormuş 
numarası yapardım! (Gülüyor). İzmir’de doğ-
dum, rahat bir şekilde büyüdüm. Karşıyaka 
Lisesi’nde tiyatroyla tanıştım. Spor yap-
maktan sıkıldığım bir dönemde, tiyatroyu 
seçmiştim. Sürekli spor yapacağıma, boş 
geçen bir kol seçeyim dedim. Bir baktım 
ki, o kolu seçen 500 kişi var! Meğer herkes 
tiyatro istiyormuş! (Kahkahalar.)

- Ö.K: 500 kişi arasından mı seçildiniz?
- “Nasıl olsa beni seçmezler” diyor-

dum. Okumam için bir kağıt verdiler. 
Babamın Türkçesi, Osmanlıcası çok iyi-
dir. Çocukluğumdan beri bana, virgüllerde 
yarım es, noktalarda tam es vermemi söyler-
di. Ben de metni öyle okudum. Başrol ver-
diler! Tiyatro, bir şekilde hayatıma girdi. 
‘Ben tiyatrocu olacağım, bu yolda ilerle-
yeceğim’ durumum olmadı yani. Sonra 
oyunculuk sınavlarına girdim ve kazan-
dım. Süreç beni oraya götürdü.

- Ö.K: Bu kadar ünlü olacağınızı hayal 
eder miydiniz?

- Benim İstanbul’a gelmek veya ünlü 
olmak gibi bir düşüncem yoktu ki. Bizim 
zamanımızda televizyonda oynamak utanç 
verici bir durumdu. TV oyunculuğu yap-
mak, bir tiyatrocu için utanılacak bir şeydi. 
Hepimiz idealist aktörlerdik; TV’de oyna-
yanlara kafamızı çevirip gülerdik, aşağılar-
dık. “TV oyunculuğu yapıyorlar, rezalet!” 
falan derdik.

- M.Y: Şimdi ne değişti peki?
- Hiçbirimiz para kazanmayı bekle-

yerek okumadık. Hepimizin ideali sanat 
yapmaktı. “Ömrümüz tiyatroyla geçe-
cek” diyorduk, değerli olan buydu bizim 
için. “Olursa sinema da yaparız” diye 
düşünüyorduk. Hocalarımız TV dedi-
ğimizde neredeyse küfrederdi. “Böyle 

saçmasapan ve kirli şeylerle 
kafanızı dağıtmayın” derler-
di. Şimdi biraz sistem değişti. 
Oyunculuktan mezun olun-
ca, tiyatro yapacağınız bir-
kaç yer var. İstemediğiniz 
oyunlarda yer almak duru-
munda kalabiliyorsunuz. 
Oyuncu olarak köreliyorsu-
nuz. Her şeye açık olduğun, 
vizyonunun en derin ve geniş 
olduğu zaman çökmüş oluyor-
sun. O sistemin içinde olmak 
istemedim. Tesadüfi bir şekilde 
her şey gelişti. Yurtdışına yerle-
şecektim, o sırada bir dizi tekli-
fi geldi. Türker İnanoğlu kırıla-
cak bir adam değildir. “Ne kadar 
yakışıklı bir çocuksun. Nereden 

geliyorsun?” deyip, “Arkadaşla sözleşme 
imzalayalım” dedi. Öğrencilikten yeni çıkmış 
bir çocuk için bana çok güzel para vermiş-
ti. Sonrasında kendimi valizimle İstanbul’a 
gelirken buldum. Dizi dört bölüm sürdü 
ama ben o parayla altı ay geçindim.

- Ö.K: Yaş almak size yarıyor ama yaş-
lanmaktan korkuyor musunuz?

- Ben de bana yaradığını düşünüyo-
rum. Gençlik dönemlerime bakıyorum da 
“Epey çirkinmişim!” diyorum. (Gülüyor.) 
Yaş alma durumunu seviyorum. Bu, bir 
kadın için sıkıntılı olabilir ama erkek için 
müthiş bir şey. “Her yaşta farklı bir hissiyat 
geliyor, 30 yaşında metabolizmanın değişti-
ğini hemen hissediyorsun” demişlerdi. Ben 
de “30’da hemen mi? Yapmayın ya!” demiş-
tim. Gerçekten de 30’uncu doğum günüm-
den iki ay sonra bunu hissettim.

“JÖN BENİM”
- Ö.K: Nasıl hissettiniz peki, 30 yaş send-

romu gibi mi?
- Sendrom gibi değildi; vücudun başka 

bir salınıma geçmesiydi. 20’li yaşlardaki 
‘Hiç uyumasam da olur. Her gün dışarıda 
gezebilirim, günde 15 saat çalışabilirim. 
Gözlerim şişmez, yorulmam’ durumu biti-
yor. “Benim dinlenmem lazım, sporu haf-
tada üçe düşürüp, geceleri makul saatte 
yatmalıyım” demeye başlıyorsunuz. Ben 
yaşadığım hayattan hep mutluyum. Evet, 
yaşlanıyorum; sabahları kalkınca, sakalım-
da birkaç beyaz tel görüyorum. Güzel şey-
ler bunlar; o yüzden bu duruma çok hüzün-
lenmiyorum. Şimdi 35 yaşındayım ve bu 
çok daha farklıymış. Bir erkek olarak far-
kındalığım arttı. Bu yaşta ipler daha fazla 
sizin elinizde oluyor, her şeyi daha fazla 
görüyorsun. Ama çoğu arkadaşım, “Sen bir 

de 40’ı gör; tadından yenmez” 
diyor. “45, son tadından yen-
mez yaş. 50’de biraz canın sıkı-
lacak, birkaç yıl sonra topar-
larsın” diyorlar. Bir oyuncu 
olarak kendinle ilgili yeni şey-
ler fark ettiğim bir dönemde-
yim. Bir yıl sonra bile bir rolü 
bambaşka oynayabiliyorsun. 
O yüzden her yaşı seviyorum.

- Ö.K: Peki daha ileriki 
yaşlarınızda kendinizi nere-
de görüyorsunuz?

- Hâlâ televizyon setlerinde 
olmak istemem açıkçası; çok 
yorucu. TV, maddi anlamda 
ayakta kalmamızı sağlıyor ama 
belli bir yaştan sonra TV mate-
matiğiyle ilerlemek bir oyun-
cu için yıpratıcı oluyor 
ve onu tekdüzeliğe 

itiyor. Birkaç yıl TV yapıyorsa-
nız, birkaç yıl sinema-tiyatro 
yapmak, gezip dolaşıp ken-
dinizi doldurmanız gereki-
yor. O zamanlar ne olur bile-
miyorum. Bir bakmışsınız, 
hakkımda “Yeni Zelanda’ya 
yerleşti, 10 yıl oldu” diyebi-
lirler. Hâlâ bir dizide oynu-
yor da olabilirim. Beyazlarım 
çıkmış, genç yakışıklı çocuklar 
bana ekranda “Baba!” diyor ola-
bilir. Ya da hâlâ “Jön benim” diye 
zorluyor da olabilirim! 
(Gülüyor.) 

Mahalle kültürü, sevdiğim 
bir kültür. İnsanları sosyal 
olmaya, paylaşmaya itiyor. 
Günümüzde çocuklar daha 
izole büyüyor

İstanbul’a 
gelmek, ünlü 
olmak gibi bir 
düşüncem 
yoktu 
ki. Bizim 
zamanımızda 
Televizyonda 
oynamak 
tiyatrocu için 
utanç verici 
bir durumdu

Gençlik 
dönemlerime 
bakıyorum 
da “Epey 
çirkinmişim!” 
diyorum. Yaş 
alma durumunu 
seviyorum. Bu 
bir kadın için 
sıkıntılı olabilir 
ama erkek için 
müthiş bir şey

Erkeği evliliğe  
sürüklediysen onu  
elinde tutman zor
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ise 2’deydim. Başbakan, Turgut 
Özal’dı. Hayatımıza KDV diye 
bir şey girmişti. Eurovision’daki 
temsilcimiz Diday Diday Day 

ile Mazhar-Fuat-Özkan’dı. Kızlar, eski-
yen Lacoste’larının timsahını itinayla 
kesip başka bir tişörte, kazağa aplike 
yaparlardı. ‘Aslan 
yelesi’ artık demo-
de olmaya yüz tut-
muştu, perma hâlâ 
revaçtaydı, bir de 
kısa saç. Ajda 
Pekkan, kırpık 
fönlü saçlarıyla I 
Need a Hero’dan 
devşirme “O benim dünyam” diyor-
du, “Öylesine güçlü, öylesine güzel, 
öylesine benim olan...” Türkiye’deki 
12. nüfus sayımı sonucu 50.664.458’di. 
Evet, yıl 1985’ti. Afet İnan, Turgut 
Uyar, Ruhi Su, Cemal Reşit Rey öldü. 
SABAH Gazetesi doğdu.

‘Papatyalar’ın Lale Devri
1986 hiç unutamayacağım bir yıl: 

Üniversiteyi kazanmış ama liseden 
mezun olamamıştım! Eurovision’a 
Halley adlı şarkıyla Klips ve Onlar gitti; 
kıvırcık saçlarıyla Candan Erçetin’in 
ilk çıkışıydı bu.

Semra Özal’ın her hali tavrı ayrı 
olaydı. Başkanlığını yaptığı Türk 
Kadınını Güçlendirme ve Dayanışma 
Vakfı üyeleri, namı diğer ‘Papatyalar’ın, 
Yıldız Sarayı Hasbahçe’de Lale Devri’ni 
canlandırmaları, tüy dikti. Kostümler, 
edalar, şaşaa, mübalağa çok acayipti.

Radyasyon krizi alıp başını yürü-
müştü. Bizdeki fındık ve çay Avrupa 
ülkelerine göre ‘cız’dı ama dev-
let büyüklerimize göre Türk’e bir 
şeycik olmazdı! Hayatımıza Naim 
Süleymanoğlu adında küçük bir dev 
adam girdi.

Avize küpesiz asla!
Şan Sineması yandığında sene 

1987’ydi. Bostancı-Kabataş arası deniz 
otobüsleri çalışmaya başladı. Altın 
Portakal’ı Yavuz Turgul’un Muhsin 
Bey’i aldı. Adile Naşit aramızdan ayrı-
larak, hiç huyu olmadığı şekilde ağlattı.

Avize küpeler olmadan sokağa 
çıkılmazdı. Beyaza yakın sedefli ruj-
lar pek gözdeydi. Gece çıkınca istika-
met Discorium olurdu. Yaz tatilinin 
Bodrum’da yapılanı ve en çok yanı-
lanı makbuldü.

Nişantaşı’ndaki ayakkabıcı La Botte 
çok havalıydı. Ama sosyetenin esas 
canı, Şişli’deki Ali Alta Moda’ydı. 
O zamanlar böyle bir marka çeşitlili-
ğini hayal bile edemeyecek müteva-
zı şehrimizin kompakt bir markalar 
üssüydü burası.

Zakkum ve Galleria
1988’in Bülent Ersoy’un en sevdi-

ği yıllardan olduğu muhakkak; yedi 
yıllık sahne yasağı nihayet kaldırıldı 
zira. Ali Deveci & Galip Gürel ikilisi 
girdi gündemimize; Camel Trophy’yi 
kazandılar çünkü Türkiye’yi temsil 
edip. Tanju Çolak’ın altın devri: Ligde 
attığı 39 golle önce Metin Oktay’ın 
rekorunu kırdı sonra da Avrupa Gol 
Kralı oldu.

Memleketin ilk alışveriş merkezi 

olan Galleria, Ataköy’de açıldı. Buz 
pateni pisti olaydı, Printemps mağa-
zasının nasıl telaffuz edileceği, nay-
lon torbalarda bile yazılıydı.

Zakkummm! Kanser tedavisinde 
sözde çığır açan zakkum fenomenini 
nasıl unuturuz! Kimdi sahi o zakkum-
cu doktor? Evet, Ziya Özel...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 
trafiğe açılmasının, o yolların hem ne 
kadar uzun hem de amma tenha oldu-
ğunun her fırsatta tekrarının üstünden 
onca yıl mı geçmiş!

Kazıyan kazanır!
Şimdi nerede, ne yapıyor 

Meltem Hakarar? 1989’un ilk ayında 
Moskova’daydı ve International Miss 
Charm’da üç birincilik kazanmakla 
meşguldü. Aynı yıl Türkiye’deki ilk 
tüp bebek İzmir’de dünyaya geldiğin-
de, bu sektörün bu kadar çıldıracağı, 
gün gelip de tüp olmayana kız veril-
meyeceği kimin aklına gelirdi?

Kazıyanların kazanabilmeye 
başlaması da o ara; Milli Piyango 

İdaresi, Kazı Kazan’ı piyasaya çıkar-
dı. Üniversitedeyken bir yandan da 
çalıştığım işyerinde iletişim, faks ve 
teleksle sağlanıyordu.

Seksenlere veda ediyor olmak 
modanın en zor ve rüküş yıllarını; 
vatka, tayt, tozluk, neon renk, büyük 
aksesuvar ve kabarık saçları da geri-
de bırakmak demekti. Ama röfle ve 
yanık tenin daha sürecek ömrü vardı.

Özel radyo ve TV’ler
90’lar Türkiye’nin ilk özel televiz-

yonu Magic Box Star 1’in start alma-
sıyla başladı ve de bugünkü bolluk-
tan bakınca, evveli ne kadar tuhaf! 
En önemli gelişmelerden biri de rad-
yolardı: Özel radyolar birbiri ardına 
açıldı, hem müzikler hem muhabbet-
ler çok çeşitlendi; bazı sunucular siv-
rildi, popülerleşti, yıldız oldu.

Sezen Aksu, Kemal Burkay’ın söz-
leriyle “Bir kedim bile yok anlıyor 
musun, hadi gülümse” diyordu. İstiklal 
Caddesi’nin araç trafiğine kapanıp 
sadece nostaljik tramvay ve yayalara 

açılması, Emniyet kemeri mecburi-
yeti, Karadeniz’deki şöhretli Beyaz 
Balina Aydın, vergi rekortmeni Matild 
Manukyan, Haliç’te yapılan yeni Galata 
Köprüsü, popüler diskotek/kulüp-
ler Andromeda ve Juliana’s derken... 
Çocukluk arkadaşım Ayşe, bilmeden 
hayatımın geri kalanını belirledi.

Havalı Medya Plaza
Boğaziçi’ni bitirmiş, okurken bir 

yandan da çalıştığım türlü işten hiç-
birinde karar kılamamış, sallanıyor-
dum. ABD’ye mastıra gidecek olan 
Ayşe’ye, çalıştığı Cosmopolitan der-
gisine, kendi yerine birini bulmasını 
söylemişlerdi. Dedi ki, ister misin? 
İsterdim.

Bir Numara Yayıncılık’a bağlı 
Cosmopolitan, İkitelli’deki SABAH 
binasındaydı. Yani döneminin en 
havalı işyerlerinden Medya Plaza’da... 
İşe başladığımda 92’nin sonbaharıy-
dı. Sevil Sert’in moda fotoğrafçılığı, 
Maide Erçelebi’nin mankenlik yap-
tığı zamanlardı.

NUR ÇİNTAY

Adile Naşit
Ga
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Atari
Sayısal Loto

BizimkilerTurgut Özal

Yıllardan kalan hayat tortusu 

Turgut Özal başbakandı, eskiyen Lacoste’ların 
timsahları kesiliyor itina ile bir başka tişörte 
dikiliyordu... SABAH ise 22 Nisan günü yayın 
hayatına başladı. O günden bugüne acı, tatlı çok şey 
yaşadık. Buyrun hızlı bir nostalji turuna çıkalım...  

L

Lütfen sayfayı çeviriniz

Zeki Müren
Tarkan
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4Şaibeli haller başlıyor
Zor bir yıldayız: Uğur Mumcu’nun 

suikasta kurban gittiği, Adnan Kahveci 
ve ailesinin trafik kazasında, Jandarma 
Komutanı Eşref Bitlis’in uçağının 
düşmesi üzerine, Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın kalp yetmezliği sebe-
biyle hayatını kaybettiği yıl: 1993.

Tansu Çiller, Türkiye’nin ilk kadın 
başbakanı oldu. Siyasi kifayetsizlik 
teşhisi için erkendi; şimdilik sarı-
şınlığı, güzelliği, Escada’yla Figen 
Özdenak arası gardırobuyla ilgi oda-
ğıydı.

Arzum Onan, Avrupa’nın en güzel 
kızı seçildi ve bir sürü küçük kızın 
rol modeli olma yoluna çıktı. Hülya 
Avşar, Berlin in Berlin’deki rolüy-
le Moskova Film Festivali’nde En 
İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazan-
dı. Hakan Peker, ‘Hey Corc verse-
ne borç’ diyor, ortalık Tarkan’ın Kıl 
Oldum Abi’siyle inliyordu.

Çok konuşulacak İSKİ Skandalı 
patladı: Ergun Göknel, sevgilisi 
Feray Karvar’la evlenebilmek için 
eşi Nurdan Erbuğ’dan boşanmasının 
bedelini ağır ödedi. Uzun süre burju-
vaların mıknatısı olacak Akmerkez 
açıldı.

Yine Bir Numara Yayıncılık’a 
bağlı MR dergisinden teklif geldi. İş 
görüşmesine odasına girdiğim yayın 
yönetmeninden ‘elektrik’ aldım ve 
özel hayatımın geri kalanının kapı-
sı açılmış oldu. Yayın yönetmeni 
Emre Aköz’dü.

Hoş geldin cep telefonu
Cep telefonu hayatımıza girdiğin-

de 1994’tü ve fakat bugünle kıyasla-
dığımızda nasıl da masumdu; sadece 
telefonla konuşmaya yarayan, tele-
vizyon kumandası ebatında bir alet. 
RTÜK diye bir şey telaffuz edilir oldu; 
ilk icraatı özel radyo ve televizyon-
larda 900’lü hatları yasaklamaktı.

Uzay Heparı’nın gencecik yaşta 
hamile bir eş (Dönemin ünlü moda-
cısı Zeynep Tunuslu) bırakarak trajik 
biçimde göçmesi iç acıttı. Cem Boyner, 
Yeni Demokrasi Hareketi’yle çabuk 
dinecek bir rüzgâr estirdi. Taksim’deki 
The Marmara’nın girişindeki Cafe 
Marmara en sevdiğimiz kafelerden-
di ama yılın bitmesine bir gün kala 
Onat Kutlar’ı da alacak olan bomba 
patladı.

Şehrin en güzel restoranların-
dan biri, daha sonra bir gey cinaye-
tinin kurbanı olan Cevat Tuksavul’un 
Susam’ıydı. Talimhane’deki 14, 19 
ve 20 de onunla benzer kaderi pay-
laşan Ceylan Çaplı’nın ‘marjinal’ 
kulüpleriydi.

Tost ve ayrandan fazlası
90’ların ortası demek, Güner 

Ümit’in Süper Turnike’deki Alevi 
gafıyla kariyerini asla iflah olmaya-
cak şekilde bitirmesi demek. Nasuh 
Mahruki, Everest’in zirvesine çıkan 
ilk Türk olarak büyük sükse yaptı. 
İş çıkışı gidilen müdavim barı, 
Harbiye’deki Fellini ilhamlı 8 1/2; 
idi. Henüz Kaan’ın oradan ayrılıp 
Roxy’yi açacağını bilmiyorduk.

90’ların ikinci yarısı iyi başlama-
dı: Metin Göktepe olayı, Özdemir 
Sabancı suikastı, Onno Tunç’un düşen 
uçağı... Allahtan Efes Pilsen basket-
bol takımı Koraç Kupası’nı kazandı 
da büyük coşku yarattı, moral oldu.

İstanbul’da bahara, yollara, tra-
fiğe damga vuran, Habitat II Kent 
Zirvesi’ydi. Hayal dünyamıza Sayısal 
Loto girdi. ‘Sanat Güneşi’ battı, Vehbi 
Koç’un Zincirlikuyu’ya defnedilen 
naaşı çalındı.

Bir trafik kazası nelere kadirmiş, 
gördük. Susurluk artık tost yenip ayran 
içilen bir mola yerinden çok daha faz-
lasıydı. Susurluk Olayı; devlet, mafya 
ve siyasetin nasıl da içli dışlı oldu-
ğunun kanıtıydı. İlerleyen günler-
de akşamları saat 21.00’de yapılacak 
‘Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık’ 
eylemlerinin de sebebi...

Bizimkiler ile İkinci Bahar
90’lardan popüler kültür adına 

neler hatırlıyoruz? Televizyondan baş-
layalım: Okan Bayülgen’in Gece Kuşu 
büyük olaydı. Ali Kırca’nın Siyaset 
Meydanı’nda, Reha Muhtar’ın Ateş 
Hattı’nda tansiyon hep yükselirdi. 
Nurseli İdiz’in Saklambaç’ı, bugün-
kü izdivaç programlarının öncüsüy-
dü. Yıldo’nun gece programı müs-
tehcenlik sınırlarını zorlardı.

Hülya Uğur’un her seferinde 
“Havalar nasıl olursa olsun sizin 
havanız iyi olsun” diye bitirdiği ero-
tik hava durumu dillere pelesenkti. 
Dansözlü yılbaşı programı bir kla-
sik, Neşe’nin kepek sorunu bir dertti.

90’ların tamamını kaplayan simge 
dizisi Bizimkiler’di, üç ayrı kanalda 
toplam 13 yıl devam etmişti. Bugün 

bile “Şimdi tutuyorum zabtı” ya da 
“Oynatma şu elleri komşu” dendiğin-
de, kimin dediğini hatırlayan tonla 
insan bulunur. Şevket Altuğ’lu Süper 
Baba ile bugünden bakınca ‘Şimdi 
hangi birini analım’ şeklinde bir yıl-
dızlar geçidi olan İkinci Bahar tele-
vizyon tarihimizin en iç ısıtan mahal-
le dizileriydi. 2000’lerde magazinel 
yaşam tarzının ifadesi haline gelen 
‘Televole’, bir futbol&magazin prog-
ramı olarak icat edilmişti.

Medyum, step, postal
Medyum enflasyonu vardı; 

Keto ile Medyum Memiş kapışırdı. 
Gazetelerden kupon kesilir, step 
bugünün 
pila-
tesine 
tekabül 
ederdi. 
Simya-
cı’yı oku-
mamış olanın 
herhalde okuma 
yazması yoktu. 
Mısır, 
bütün sala-
talarda baş-
roldeydi.

Moda dünya-
sının en tartışma kal-
dırır trendi postaldı. 
Göbekler açıktaydı. Şeffaf 
sutyen askıları, anında kadınların 
canı olmuştu.

Erkeklerde Amerikan tıraşı dik-
kat çekiyor; arka cebe sokulmuş cüz-
dandan sarkan zincir, kafada da ban-
dana pek asi ve havalı bulunuyordu.

Atari, Tetris, Walkman, Furby, 
Tamagotchi... İnsan girdi mi çıka-
mıyor.

Acılı ve kayıplı son
Siyasete girmiyoruz ama 28 Şubat’ı 

da es mi geçeceğiz? Halbuki bütün 
‘97 onunla geçti neredeyse, pek çok 
insan da ciddi sıkıntı çekti. ‘98 şahsi 
tarihimde mühim; kapıcının, bekçi-
nin, toplumun bir kesiminin gözün-
de değerlenmiş çünkü evlenmiştim. 
99’da artık Nişantaşı’na taşınmış 
olan, dönemin en marka dergilerin-
den Aktüel’deydim.

Barış Manço’nun ölmesini bek-
lemiyorduk daha; yasa boğdu. 
Milenyum bebeğine sahip olmak 
isteyen çiftler, planlamalara başla-
dı. Abdullah Öcalan, Türk özel tim-
leri tarafından Kenya’dan Türkiye’ye 
getirilip İmralı’ya yerleştirildi.

Ağustos’un 17’sinde, sabaha karşı 
03.02’de ‘Ne oluyoruz!’ diye uyan-
dık. İlerleyen saatlerde ortaya çıktı ki 
Kocaeli-Gölcük merkezli 7.5 büyüklü-
ğünde bir deprem olmuştu. Binlerce 
kişi ailesini, dostlarını, komşuları-
nı, canını kaybetti. Hasar korkunç-
tu. Bütün Türkiye’nin gündemine 
deprem yerleşti, yayınlar iç dağla-
dı, korkusu bâki kaldı.

‘Milenyum’ ve Ak Parti
2000’lere geldiğimize göre hız-

lanabiliriz. İlk yarı, bir ölüm ve bir 
doğumla başladı: Takside sesine denk 
gelirsek şimdi bile evi geçmek paha-
sına bitirmeden inemediğimiz Ahmet 
Kaya hayatını kaybetti ve o ibretlik 
geceye dair tartışmalar, pişmanlık-
lar hiç bitmedi. Diğer taraftan, bizi 
bugüne getirecek bir gelişme oldu: 
2001’in 14 Ağustos’unda Ak Parti 
kuruldu. O arada benim de 
Radikal maceram başladı.

2002’deki seçimi 
kazanan Ak Parti 
önce Abdullah 
Gül başkanlı-
ğında kurdu 
hükümeti, aka-
binde yasağı 
nihayet kal-
kan Tayyip 
Erdoğan tara-
fından bir son-
raki hükümet 
kuruldu.

Yılların
Eurovision kom-plek-
si şükür ki giderildi: 
Sertab Erener, Everyway That 
I Can’le birinci oldu. Milletçe 
gururumuzu okşayan bir diğer olay 
da Nuri Bilge Ceylan’ın Uzak’la 
Cannes’da ödül almasıydı. Önce 
coşturup sonra hayal kırıklığı-
na uğratansa Türkiye’ye Dünya 
Atletizm Şampiyonaları tarihin-
deki ilk madalyasını kazandıran 
Süreyya Ayhan’dı.

Tünel-Asmalımescit prim yaptı. 
Vazgeçilemeyen tat, hayatta laker-
da yemeyenler için bile artık suşiy-
di. Asmalı Konak’ın yayınlandığı 
akşamlar sokakta kimse kalmıyordu; 
Kapadokya’yı patlattı türünde ‘birinç’ 

olan bu dizi. Bu arada 
‘reality show’ furyası 
başladı; sadece maga-

zinperestler değil akade-
misyenler ve sosyologlar da topa girdi.

‘One minute’ enerjisi
2000’lerin son yarısını Danıştay 

Saldırısı’yla idrak ettik. Akabinde 
gelen Orhan Pamuk’un Nobel’i, gurur 
vesilesiydi. Hrant Dink’in ölümü haki-
katen büyük bir acı, öfke, utanç, isyan 
uyandırdı. Ortalık kaynıyordu; en 
umulmadık tipler bile artık gayet 
politizeydi.

27 Nisan’daki e-muhtıradan son-
raki genel seçimde büyük bir zafer 
elde etti Ak Parti. Hükümette bulu-
nan bir parti için oy oranını artırıp 
yüzde 46.6’ya ulaşmak çok acayipti. 
Herkes Tayyip Erdoğan’ın karizma-
sından bahsediyordu. ‘One Minute’ 
çıkışı yurtdışında da enerji yaratmıştı.

En sevdiğimiz, belki de tek sev-
diğimiz yasak: Kapalı yerlerde siga-
ra içme yasağı yürürlüğe girdi ve 
bayağı da benimsendi. ‘Nevi şahsı-
na münhasır’ kalıbının en hakkını 
veren kadınlardan Aysel Gürel bu 
âlemi terk etti.

Etiler’deki bir evde lise son sınıf 
öğrencisi kızın boğazı kesilerek öldü-
rülüp sonra da parçalara ayrılıp çöp 
konteynırına atılması, haddinden 
fazla dehşet vericiydi. Münevver 
Karabulut cinayeti çok konuşuldu 
ama cezaevinde intihar eden Cem 
Garipoğlu’nun vahşet sebebi tam 
anlamıyla anlaşılamadı.

Ugg, Crocs, stiletto
Bu 10 yılın iki temel çılgınlığı 

vardı: Zayıflık ve çocuk. Zayıflık her 
şeydi. Spor yapmayan, fit olmayan 
insandan sayılmıyordu. Zayıfsan 
güzeldin, başarılıydın, 
tamamdın. Ama öbür 
taraftan yeme-
ğe ilgi de tavan 
yaptı. Yemek 

kursları, programları, kitapları baş 
edilemez bir hal aldı, bir de steak-
house’lar!

Çocuk yapmak ise daha önce hiç 
bu kadar yüceltilmemişti. Anneler 
doktordan müjdeyi aldıktan itiba-
ren isim düşünmekten helak olu-
yor, doğurduktan sonraysa çocuğa 
bir ömür boyu sadece ‘Annecim’ 
diye sesleniyordu. Zaten yaratıcı-
lık da nereye kadardı? Kızlar genel-
likle Lara, Mia, Pia ya da Su ve Naz 
ekliydi. Oğlanlardaysa Can ilavesi 
adeta sünnetti!

Acun Ilıcalı, ‘nerden nereye’ dedir-
ten bir televizyon fenomenine dönüş-
tü. Elif Şafak’a ve kişisel gelişim kitap-
larına düşüldü. Yeme içme âleminde 
füzyona, tatillerde Yunan adalarına 
rağbet arttı. Defter ve, ajandanın yeri-
ni cep telefonu ve tablet almaya baş-
ladı. Beyaz yakalılar arasında başka 
bir jargon gelişti; herkes ‘paylaşım’, 
‘entegrasyon’, ‘feedback’, ‘database’ 
ile ‘communicate’ eder oldu!

Modada geldi mi gitmeyenler vardı 
sonra: Ugg botlar mesela ve de Crocs 
terlikler. Fakat daha da ilginci, topuk-
lardaki çeşitlilik ve fetiş sınırların-
daki abartıydı. En alelade üstlerin 
altına bir karışlık leylek, iğne ya da 
platformlar çekilip AVM’lere gidi-
liyordu.

Son beş, üç, bir
Son beş yıla geldiğimize göre, bu 

satırları okuyup da bu yılları yaşama-
yan kalmadı artık. Yerimiz de taka-
timiz de bittiğine göre toparlayalım 
yavaş yavaş: Ak Parti’nin 12 Haziran 
seçimlerinde elde ettiği yüzde 50’lik 
sonuç muazzamdı.

Ergenekon davası, yargılanan 

generaller, futbolda şike, Gezi olay-
ları, Paralel, Tayyip Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanlığı, Başkanlık tar-
tışmaları... Görüyorsunuz; daha siya-
si, daha ciddi, magazine daha mesa-
feli artık günler...

Ama yine de kendi küçük dünya-
larımız dönmeye devam ettiğine göre: 
Bazı şeyler nasıl da değişti, gelişti, 
dönüştü, normalleşti 30 yılda, insan 
inanamıyor. Bazıları da nasıl hep 
aynı, ona da inanamıyor.

Bu 30 yılda kasetten CD’ye, plağa 
ve son birkaç yıldır da internetten 
müzik dinlemeye başladık ama yine 
Ajda, Tarkan, 80’ler, 90’lar dinliyo-
ruz; durumumuz bu!

Tek bir dev değişiklikle bağlayacak 
olursak: Hayat, sosyal medya üstün-
den sürdürülür oldu artık. Anı yaşa-
mak değil, paylaşmak önem kazandı. 
Instagram, Twitter, Facebook kullan-
mayan devre dışı kaldı; onlar kana-
lıyla toplaşılır, ilişki kurulur, fikir 
beyan edilir, manipülasyon yapı-
lır, kalp yollanır oldu. Neyse, kalp 
yollansın da, nerden olduğunun ne 
önemi var, maksat kalpler bir olsun! 

Nice senelere... ■

Vehbi Koç çalışma odasında.

Meltem Hakarar (soldan üçüncü)





yıllara, nerelere! 
stanbul’dan ayrı bir saat dili-
minde ve yepyeni dinamiklerle 
çalışıyor. Water Diviner filmi 
Amerika’da vizyona giriyor. 

Her gün yapım şirketi ve PR ajansının 
organize ettiği farklı bir etkinlik, farklı 
bir medya çalışması içinde. Eşi Belçim 
Bilgin ve oğlu Rodin ile orada karşı-
lıyorlar 2015 yazını... Demet Akbağ 
ile ikisini yıllar önceki haberleri ile 
karşı karşıya getirip, SABAH gaze-
tesi ile bir nostalji turuna çıkardık...

Arşivden neredeyse rastgele çıkar-
dığımız gazete kupürlerini görünce 
ilk tepkilerini, akıllarına geleni, duy-
gularını yazmalarını istedik... Yılmaz 
Erdoğan, LA saatiyle gece 03.00 civa-
rı bulduğu kısa vakitte, bilgisayarı-
nın başında kupürlere bakıp geçmişe 
döndü... Bir yazar olarak kısa ve vuru-
cu cümlelerle anlattı bize duyguları-
nı... Demet Akbağ ise, yazın nihayet 
geldiği İstanbul’da evinin bahçesin-
de kupürlere bakıp, aklına gelenleri 
sesli kayıt yaptı...

Okuduğunuz cümleler bu kadar 
doğal, bu kadar içlerinden geldiği 
gibi aktarılıyor sizlere...

 
YILMAZ ERDOĞAN

2 Böyle başladı her şey... Otogargara 
ile. İşte o SABAH’ın bahsettiği ‘perde’ 
20 yıldır öyle ‘açık’ halde.
3 Resmi açılışımız 3 Kasım 1994 gece-
si Sertab’ın Lal konseri. Sertab’ın o 
billur sesiyle açılış yapmak her bina-
ya nasip olmaz. Neticede hem dos-
tumuz hem kurucularımızdan biri-
sidir kendisi.
4 Kupür çok ilginç. Üstte canım Şafak 
Pavey, altta biricik rahmetli babaan-
nem. Ve o zaman beğenip giydiğim 
ama sonradan nefret ettiğim askılı 
pantolonum ve beyaz gömleğim. 
Rumeli Hisarı’nda tiyatro yapılan 
güzel günler...
5 Kütahya’da havacı er Yılmaz 
Erdoğan ve arkadaşlarının yemin töre-
ni. 18 ay süren sıra dışı bir deneyim. 
O günlerden anılar, dostlar, kimi canı 
sıkkın şiirler ve ateşböcekleri üzeri-
ne bir tiyatro oyunu kaldı. (Şapkam 
da duruyor tabii.)
6 İşte o bahsettiğim oyun. 
Askerdeyken tekstini bitirip izin gün-
lerinde rejisini yaptığım Sen Hiç 

Ateşböceği Gördün mü? 
Demet’in dillere destan per-
formansı.. Her halimiz gaze-
tenin bir yerinde. SABAH gaze-
tesi değil sanki bizim aile 
albümü.
7 Ve dönüm noktalarımızdan 
biri: Vizontele. 20 yıllık BKM 
öyküsünün en önemli sıçramaların-
dan biri. Hem iyi yapılmış hem de 
tüm basının desteğiyle çok iyi tanı-
tılmış bir film.
8 Ve SABAH’ta hayatımızın en önem-
li gala haberi. O görkemli gece başla-
dı BKM’nin sinema hikayesi.

Güçlü kurumlar açısından yıllar 
üst üste dizilen tuğlalar. Sağlam bina 
dediğin neticede sağlam duvarlar. 
Umarım SABAH da BKM de bir gün 
50’inci, 100’üncü yıllarını da kutlar.

DEMET AKBAĞ
1 Bu 3 Ağustos 1992’nin SABAH 
gazetesi, bizim Rasim (Öztekin)’le 
birlikte yaptığımız şovun, Müzikomedi’ 
nin haberi. Nükhet Duru, Rasim 
Öztekin ve benim yaptığımız bir şov 
programıydı. Nükhet Duru’nun şar-
kıları ve Nükhet’le beraber Rasim ve 
benim skeçlerim vardı. Emel Sayın 
taklidim vardı, Zerrin Özer ve Sezen 
Aksu. Güzel bir projeydi. Rumeli 
Hisarı’nda dört gösteri yapmıştık, 
güzel bir gösteriydi. SABAH gazete-
sinde de çok güzel yer almıştı. Şimdiki 
muhabirler de çok canla başla çalı-
şıyor. Hepsi bizim mesai arkadaşı-
mız. Ama o yıllarda daha çok muha-
bir ile çıkıyordu tüm gazeteler. Ve 
muhabirler her gösteriyi baştan sona 
takip edip, çok daha detaylı haber 
metinleri hazırlıyordu.
2 Bu Otogargara oynarken yapılmış 
bir haber, Sevil Üstekin, Sinan Bengier, 
benim kısa saçlı halim ve Yılmaz, 
dördümüzün resmi. 24 Şubat’ta per-
delerimizi açmışız. Beşiktaş Kültür 
Merkezi’nin kurulduğu yıl SABAH 
gazetesinde çıkan haberimiz.
Ooo gittik taaa hangi yıllara, nerele-
re? Ne güzel hatıralar...
4 20 Temmuz 1996 yani hemen hemen 
bir yıl olmuş Beşiktaş Kültür Merkezi 
kurulalı. O zamanlar Yılmaz’ın 
(Erdoğan) ‘Mükremin Abi’ tipleme-
siyle yükseliş dönemi, hem Bir Demet 

Tiyatro vardı hem de 
Otogargara vardı aynı anda. 
Şafak Pavey bizi ziyarete gel-
miş, işte o geçirdiği talihsiz 
kaza sonrasında, güler yüzü 
hiç eksik olmazdı yüzünden, 
yine burada da aynı, güzel 
yüzü ve güzel gözleriyle bizi 

ziyarete gelmişti. Onun haberini yap-
mış SABAH gazetesi. Cebimdeki 
Kelimeler’i izlemiş, onun haberi var 
burada da.
6 20 Ocak 1999, bu Sen Hiç Ateş 
Böceği Gördün mü? oyununun habe-
ri, Beşiktaş Kültür Merkezi’nde 
Yılmaz’ın askere gittikten sonra oyna-
dığımız Otogargara’dan sonraki ikin-
ci oyunu, onun haberi yapılmış... 
Oyunun ilk yılı. Biz her oyunu dör-
dör yıl oynadığımız için, bu tarih 
1999 ilk yılıdır Sen Hiç Ateş Böceği 
Gördün mü?’nün. Kendimle beraber 
burada diğer haberlere de bakıyorum 
kendi gençliğimle beraber diğer insan-
ların da gençliklerini görüyorum. 
Tanıyamadım bile neredeyse! Bir 
tarafta Yonca (Evcimik) var, diğer 
tarafta Nükhet (Duru) var.
7 Bu da 2000 yılı benim hayatımda-
ki en önemli zamanlar bunlar. 2000 
bir kere Ali’nin (Çıka) doğum yılı. 
Ali doğdu, üç aylıktı Vizontele’yi 
çekmek için Gevaş’a gittik. 
Vizontele’nin haberi... Burada da, 
benim ‘Siti Ana’ kıyafetleriyle olan 
fotoğrafım, yaklaşık beş-altı hafta 
süren çekimlerin yeni başladığı tarih, 
Ali’yi üç aylıkken İstanbul’da bıra-
kıp, Gevaş’a gitmiştim. İki haftaya 
toparlamışlardı benim sahnelerimi: 
Bir hafta gittim sonra döndüm 
İstanbul’a, sonrasında bir hafta daha 
gittim. Yoğun ve sıkıştırılmış bir prog-
ram içerisinde 15 günde bitirmiştim 
orada ki sahnelerimi, onun haberi, 
2000 yılı.
8 Bakalım 2001 yılında ne yapmı-
şız? Vizontele’nin galasına salon yeter-
li gelmedi demiş SABAH gazetesi, 
bu da gala fotoğrafımız, ilk film 
Vizontele’nin gala fotoğrafı 3 bin adet 
davetiye dağıtmışız, 5 bin kişi gel-
miş. Bir izdaham yaşanmıştı, hatır-
lıyorum. Herkesin resimleri ve ente-
resan yorumlarla beraber Vizontele’nin 
haberi. Benim de en sevdiğim film-

lerimizden biridir.
9 BKM’de kültür şenliği yapılmış. 
BKM ile ilgili çıkan haberlerin çoğun-
da ya benden söz edilir ya da ben bir 
şekilde dahil olurum! Gerçi bu direkt 
benimle ilgili değil ama tiyatronun 
gönül ortağı olarak mutlaka beni de 
ilgilendirir bu haberlerin hepsi! 
Kapılarını herkese açmış BKM onun 
haberini veriyor SABAH gazetesi. Ki 
o gün bugündür, gerçekten bir kül-
ter merkezi olarak, ne çok önemli işe 
evsahipliği yaptı... BKM de 20. yılı-
nı kutluyor bu yıl...
10 2000 yılında benim anne oldu-
ğumu duyuran haber, SABAH gaze-
tesinin magazin bölümünde, Ali’nin 
(Çıka) doğum haberi veriliyor. 6 
Mayıs. Ooo tüm detaylarına kadar 
vermiş. “53 cm boyu, 3 kilo 900 gram 
ağırlığında Ali Çıka dünyaya geldi” 
diyor. Vallahi geldi de, 15 yaşına 
vardı bile. 
11 Zafer’in gençlik fotoğrafı, ben bile 
tanımakta zorlandım. Yıl 2001, Ali 
bir yaşında yine Şengül Balıksırtı’nın 
yaptığı bir röportaj, oturduğumuz 
koltuğu bile gayet net hatırlıyorum. 
BKM’de yapmıştık bu röportajı, hem 
Vizontele’nin çekildiği yıl hem 
Otogargara’nın olduğu yıl. Artık 
Otogargara’nın son yılları, hem film, 
hem tiyatro, hem de annelik üzeri-
ne yaptığımız bir röportaj Şengül’le. 
Zafer’in ve benim iyice gençlik res-
mimiz var burada da. Vallahi yıllar 
öyle süratli geçip giderken insan 
bakınca anlıyor, geriye dönünce neler 
yapmışız diye. Tabii yıllar içinde 
SABAH gazetesi, magazin haberle-
ri için de Günaydın’la çok fazla görüş-
tük, çok sayıda haberlerimizi yaptı-
lar. Bu yıllar içinde beraber büyüdük 
ve aradan geçmiş 30 yıl. Şu anda 
SABAH gazetesi 30. yılını kutluyor. 
Bizimle beraber, bizimle bu yolcu-
luğu paylaşan bütün gazeteci arka-
daşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. 
Meslek hayatlarında nice başarılı 
yıllar diliyorum, onların 30. yılını 
kutluyorum. Şengül Balıksırtı’nı sev-
giyle kucaklıyorum, başarı ve büyük 
bir disiplinle yürüttüğü için mesle-
ğini ve bizimle el ele yürüdüğü için 
SABAH gazetesine ve Günaydın ekine 
çok teşekkür ediyorum.

22 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
Türkiye’nin en iyi gazetesiTürkiye’nin en iyi gazetesi

SABAH

SABAH36

İ
SİNAN 

ÖZEDİNCİK

Demet Akbağ ile Yılmaz Erdoğan, SABAH’ta yayınlanan haberleri arasında nostaljik bir gezintiye çıktı. Erdoğan 
Los Angeles’tan yazdı, Akbağ ise evinin bahçesinde bir gazeteci gibi çalışarak metinleri kaleme aldı

Yılmaz Erdoğan Water Diviner filminin vizyona girmesi nedeniyle ailesiyle birlikte Los Angeles’da. Bu fotoğraf oradaki 
evinde çekildi. Demet Akbağ ise SABAH kupürlerine bakarken kişisel tarihinde de bir yolculuğa çıktı.

Ooooo... Gittik hangi

Ne güzel hatıralar bunlar

30. YIL ÖZEL
Editör: NECLA BAYRAKTAR - Tasarım: METİN KAYIP
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İlkeli gazeteciliği amaç edinen SABAH yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren ses getiren 
manşetler attı. Hep aynı heyecanla hem Türkiye hem de dünya gündemine damga vuran 

olayları sayfalarına taşıdı. İşte unutulmaz manşetlerden bazıları

ürkiye’nin yakın tarihine damga vuran 
SABAH, 30. yılında da aynı kararlılık-
la yoluna devam ediyor. Teknoloji ve 
iletişimin günümüzden çok gerilerde 

olduğu dönemlerde halkın özgür haber almasını 

sağlayan yayınlarıyla doğrunun ve vicdanın sesi 
oldu. Tarihin tozlu sayfalarında unutulacak ger-
çekleri günyüzüne çıkaran SABAH, toplumun 
değişim dinamikleri ve taleplerini de yayıncılık 
ilkelerinin temeli olarak günümüze taşıdı. Acı, 

tatlı, neşeli ve hüzünlü geçen 30 yılda, savaş, 
barış, başarı ve trajedilerin merkezinde yer aldı. 
Gazeteciliğin evrensel kurallarından ödün verme-
den devam ettiği bu yolda, 30 yıla damga vuran 
olaylar ve manşetlerden bazıları...

t
1. 22 Ekim 1985. Yayın hayatına başladı-

ğı günden itibaren ses getiren haberle-
re imza atan SABAH, kuruluşundan birkaç 
ay sonra karanlık odakların hedefi oldu. 
Gazetenin matbaası kurşunlandı.

2. 14 Ağustos 1986. Türkiye’nin siya-
si hayatına damgasını vuran 9. 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, o 
dönem gazetecilere yakalanmamak için 
sabah çok erken saatlerde denize giriyor-
du. Demirel’i mayo ile ilk kez görüntüle-
yen SABAH olmuştu. Demirel’in elleriy-
le göğüslerini kapattığı fotoğraf hafızalara 
kazındı.

3. 13 Kasım 1987. Babasından yediği daya-
ğın ardından Erzurum’daki köyünden 

kaçarak İstanbul’a gelen İbrahim Polat’ın 
kapıcılıktan milyarderliğe uzanan hikaye-
si SABAH’ın manşetiydi.

4.19 Haziran 1988. Türkiye dönemin 
başbakanı Turgut Özal’a düzenlenen 

suikast ile çalkalanıyordu. SABAH gaze-
tesi başyazarı Güneri Civaoğlu, suikastçiy-
le konuşan ilk gazeteciydi.

5.SABAH ‘Ölümün fotoğrafı’ manşetiyle 
futbolun beşiği İngiltere’de 1989 yılın-

da 94 taraftarın ölümüyle sonuçlanan tri-
bün faciasını okurlarına ulaştırdı.

6. Gazeteciliğin kara günü olarak tari-
he geçen günlerden biri daha 8 Mart 

1990’da yaşandı. Hain kurşunların hedefi 
olan gazeteci Çetin Emeç hayatını kaybetti.

7. Ortadoğu’da bir dönüm noktası olan 
1991 yılında, ABD kuvvetleri Kuveyt’i 

işgal eden Irak güçlerine karşı harekat baş-
lattı. SABAH orada, olayların merkezin-
deydi, an be an savaşı bildirdi.

8. Türkiye’de bir dönemi sona erdirerek 
yeni devrin kapılarını aralayan 1991 

seçimleri uzun yıllar sürecek koalisyon 
dönemlerine geçişin habercisiydi.

9. 1992 yılında sokaklarında çöp dağları 
biriken İstanbul’un fotoğrafları gazete 

manşetlerinde birinci sıradaydı.

10.Güneydoğu’daki olayları takip etmek 
amacıyla Cizre’ye giden SABAH 

gazetesi muhabiri İzzet Kezer, ateş altın-
da görevini yaparken vurularak hayatı-
nı kaybetti.

11. İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel’in 
yolsuzluklar nedeniyle cezaevine gir-

dikten sonraki ilk fotoğrafları SABAH’ın man-
şetindeydi.

12. Türkiye’nin karanlık tarihinin en 
önemli olaylarından biri olarak kabul 

edilen Sivas Madımak’taki olaylarda 35 kişi 
hayatını kaybetti.

13. Türk siyasetine yön veren isimlerden 
Turgut Özal kalp krizi sonucu haya-

tını kaybetti. Unutulmayacaklar arasında adı 
yazılan Özal’ın vefat sürecini dakika dakika 
SABAH okurlara aktardı.

14. Ümraniye’de çöp toplama merkezin-
de meydana gelen patlamada 70 kişi 

hayatını kaybetti. 1993 yılının en acı olay-
larından biri olan çöp faciası ülkenin ayıbı 
olarak tarihe geçti.

15. 1994 yılındaki yerel seçimlerde gele-
ceğin Türkiye’sinin ilk işareti verili-

yordu. Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak seçilen Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye’nin lideri olarak yüksele-
ceği siyaset sahnesinin basamaklarını tır-
manmaya başladı.

16. 1995 yılının en sarsıcı haberlerin-
den biri olan Dündar Kılıç’ın kızı 

Uğur Kılıç’ın vurularak öldürüldüğü olayın 
fotoğrafı SABAH aracılığıyla okurlara ulaştı.

17. Özdemir Sabancı bir suikast sonucu 
hayatını kaybetti. Türkiye olaya iliş-

kin tüm fotoğrafları ve detayları SABAH’tan 
takip etti.

18. 20. yy’ın son darbesi olarak kayıt-
lara geçen 28 Şubat 1997’de tank-

lar Ankara Sincan’da gövde gösterisi yaptı.

19. Üniforma baskısının siyasete yön 
vermeye başladığı 1997 yılından 

sonra kısa dönemli hükümetler devri başladı.

20. 1999 acının kederin ölümün ve ayrı-
lıkların yılı olarak hafızalara kazındı. 

Marmara’da yaşanan depremde onbinlerce 
kişi hayatını kaybetti. Yüzbinler evsiz kaldı.

21. Türk sporunun gurur yılı 2000’de 
UEFA Kupası Türkiye’ye geldi.

22. Eyüp Mezarlığı’nda katledilen işa-
damı Üzeyir Garih’in öldürülmesiy-

le ilgili detaylar SABAH aracılığıyla anla-
tılıyordu.

23. Tarihler 2002 yılını gösterdiğinde 
Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor-

du. Türkiye’yi geleceğe taşıyan Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğindeki AK Parti, sandıktan 
halkın teveccühüyle uzun yıllar sonra tek 
başına iktidar olarak çıkan parti oldu.

24. 2003 yılında Ortadoğu’da bir devri 
sona erdiren Irak işgali başladı.

25. Türkiye’nin 1963 yılında başlayan 
Avrupa Birliği macerasında 41 yıl 

sonra 2004 yılında katılım müzakerelerinin 
başlamasına karar verildi.

26. Türk edebiyatının usta kalemi Orhan 
Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülü’ne 

layık görüldü.

27. Halkın oylarıyla iktidara gelen hükü-
meti baskı altına almaya çalışan MGK 

bildirisine karşı “DARBEYE HAYIR” diyen 
SABAH gazetesi vicdanın sesi oldu.

28. ABD tarihinde ilk kez beyaz olma-
yan bir başkan seçildi. Barack Obama 

ABD başkanı oldu.

29. Uluslararası siyasetin en önemli 
olaylarından biri Davos’ta yaşandı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tüm dün-
yanın gözü önünde İsrail Devlet Başkanı 
Şimon Peres’e “One Minute” diye haykı-
rarak mazlumların sesi oldu.

30. Gazze’ye insani yardım götüren Mavi 
Marmara gemisindeki sivillere sal-

dıran İsrail, dokuz masum insanı katletti.

31. Yürekleri dağlayan Van depremin-
de yaraları sarmak için Türkiye tek 

yürek oldu. Kızılay’la birlikte yardım kam-
panyası düzenleyen SABAH, binlerce kişi-
ye sıcak yuva imkanı sağladı.

32. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, 
binlerce sivilin canına kasteden kat-

liamlarını artırdı

33. Türkiye’deki istikrar ve güven orta-
mına saldıran karanlık mihrakların 

17 Aralık Operasyonu’na karşı SABAH hal-
kın sesi oldu.

34. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de 
ilk kez halkın oylarıyla seçilen cum-

hurbaşkanı oldu.

35. Onbinlerce masumun ölümüne sebep 
olan PKK terör örgütüne silah bırak-

ma çağrısı yapıldı.

Bu manşetler  
çok konuşuldu
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ERMAN TOROĞLU

Dolar dolu zarf ve mafya!
Tarih 18 Ağustos 1993. Avrupa Şampiyon 

Kulüpler Kupası’nda Dinamo Tiflis’in, İrlanda tem-
silcisi Linfield’ı ağırlayacağı maçı yönetmek üzere 
yardımcılarımla beraber o zaman daha bağımsızlı-
ğını yeni ilan eden Gürcistan’a hareket ediyoruz. 

Maç günü iki kulüp yöneticileriyle birlikte 
yemek yiyoruz. Yemeğin ardından Tiflis kulü-
bünden bir yetkili ben ve 
üç yardımcımı arabayla 
otele bırakıyor. 

Otele gelip arabadan 
inmek üzereyken yetkili 
elimize birer zarf tutuş-
turuyor. Ama bana uzat-
tığı zarfı farklı bir yer-
den çıkarıyor. Bunu biz 
inmeden hemen önce 
yapıyor ki tepki ver-
meye fırsatımız olma-
sın. Sonra da uzaklaşıp 
gidiyor. Araçtan inince 
açıp bakıyoruz zarfların 
içi dolar dolu. Yalnız 
benimki diğerlerine 
göre biraz daha şişkin. O zaman Gürcistan’da 
doktorların maaşı 50 dolar. Benim zarfta 3 bin 
dolar var!

Maçın gözlemcisi de bizimle aynı otelde kalı-
yor. Hemen yanına gidip zarfları gözlemciye veri-
yoruz. Paraları görünce adamın nutku tutuluyor 
ve “Bunlar bende kalsın” diyor. Sonra karar değiş-
tirip bize geri veriyor ve “UEFA bunları sizden 
isteyecektir” diyor. 

Bana “Ne düşünüyorsun?” diye soruyor, “Bu 
olayı şimdi açıklarsak belki de buradan çıkama-
yız” yanıtını veriyorum. Bunlar saat 3 gibi yaşa-
nanlar ve akşam maç var. Gürcistan Devlet Başkanı 
Eduard Şevardnadze de akşam maça gelecek. 

Maça çıkıyoruz ve Şota ile Arçil’in de oyna-
dığı Tiflis rakibini 2-1 yeniyor. 

Gözlemci maçın ardından ülkeyi terk ediyor. 
Bizse sonraki gün Türkiye’ye dönüyoruz. 

Sonra UEFA Zürih’de oturum usulü yaptı-
ğı bir toplantıyla Dinamo Tiflis’e bu olay nede-
niyle iki sene men cezası veriyor. Orada da çok 
enteresan diyaloglar yaşandı. Toplantının ardın-
dan Tiflis kulübünün yetkilileri otelde üzerime 
yürüyerek beni tehdit ettiler. 

Türkiye’ye döndükten sonra Gürcü mafyası 
peşime düştü. İşte o günden beri silah taşıyorum. 
Kullandın mı derseniz bir gün bile ateş etmedim. 

Sonra DYP’den milletvekili adayı olduğum 
için Süleyman Demirel’i çok seven Gürcüler “Bu 
Demirel’in adamı” diye düşünüp peşimi bıraktı-
lar. Aslında Demirel ile alakam yoktu. Beni siya-
sete sokan Cavit Çağlar’dı. Bu olaydan sonra dün-
yaca ünlü France Football dergisi beni kapağına 
taşıyarak, “Dünyada böyle hakemler de varmış” 
manşetini attı. Bu olay dünyada ses getirdi ama 
Türkiye’de pek getirmedi. Çünkü o dönem maç 
satışı bizim hakemler arasında çok popülerdi. 

1993 yılında işin içinde spor, siyaset, mafya, 
tabanca, tüfek olan böyle bir olay yaşadım.

METiN TEkiN

Golleri ben attım ağabey!
Kendi yaşadığım bir anıyı anlatayım… 

Beşiktaş’taki ilk maçımda Donanma Kupası’nda 
Galatasaray ile karşılaşıyorduk. Maç 2-2 bitti ve 
İnönü Stadı’ndan çıkıp Beşiktaş’a doğru yürür-
ken bir taksi yanıma yaklaşıp durdu. Taksi şoförü 
kafasını camdan çıkartıp bana “Birader, Beşiktaş-
Galatasaray maçı kaç kaç?” diye sordu. Cevabım 
2-2 oldu. “Beşiktaş’ın gollerini kim attı?” diye 
soruya devam etti. Ben de “Ben attım abi” dedim. 
Bunu duyunca çok şaşıran taksici “Sana adam 
gibi soru soruyoruz kardeşim, neden dalga geçi-
yorsun?” dedi ve camı kapatıp gitti. O taksicinin 
koskoca İstanbul’da benim oynadığım ve golle-
rini attığım maçı gelip bana sorması gerçekten 
çok enteresandı.

 
LEvENT TüzEMEN

I am UEFA! (Ben UEFA’yım)
Tarih: 13 Mart 2002 Yer: Roma Olimpiyat Stadı.
Mircea Lucescu yönetimindeki Galatasaray, 

Şampiyonlar Ligi maçında Roma ile deplasmanda 
karşılaşıyor. Maçın hakemi ünlü İsveçli Anders 
Frisk. Mondragon, Fleurquin, Victoria ve Perez’in 
kiralık oynadığı G.Saray, Roma önünde ilk yarı 
Ümit Karan’ın golüyle 1-0 öne geçiyor. Savunma 
ustası Lucescu bir kez hata yapıyor. Brezilya Milli 
Takımı’nın kaptanı ve ünlü sağ bek Cafu aşırtma 
bir vuruşla Mondragon’u avlıyor ve skoru 1-1’e 
getiriyor. 

Hakem Frisk maç boyu Romalı oyuncuların pro-
vokasyonlarına prim vermiyor, adam gibi maç yöne-

tiyor ve G.Saray Roma’da 
Capello’nun oyuncula-
rına futbol dersi vererek 
puanla İstanbul’a dönü-
yor. Ancak maç bitimin-
de beraberliği içlerine 
sindiremeyen Romalılar 
ve güya güvenliği sağla-
yacak olan Roma taraftarı 
polisler G.Antepspor’da 
da oynayan Romalı 
Lima’nın provokasyo-
nuyla G.Saraylı oyun-
cuları  tartaklıyor-
lar. Bu arada Capello 
Lucescu’nun saçını 
çekiyor. Bunların hep-
sini tribünden net ola-

rak gördüm. 
Maç sonu otele dönmek için arabada Can Bartu 

ile bekliyorduk ama kimse soyunma odasından çık-
mıyordu. Üzerimde amblemi olan lacivert bir ceke-
tim vardı ve bu ceket o gün UEFA temsilcilerinin 
giydiği ceketi andırıyordu. Gecikmeyi ve içeride 
yaşananları merak ediyordum. Oyuncuların çıktı-
ğı kapıya gidip içeri girmeyi denedim. Görevliler 
“Giremezsiniz” dediler. Ben de İngilizce “I am 
UEFA” deyip kapıdan daldım. Gördüğüm manza-
ra dehşet vericiydi. Capone’nin sırtında cop izleri 

vardı ve Brezilyalı ağlıyordu. Emre Aşık’ın yedi-
ği yumruktan elmacık kemiği şişmişti. Yönetici 
Fatih Altaylı futbolcuları nezarete götürmeye çalı-
şan polislere karşı şiddetle direniyordu. 

G.Saray soyunma odasının kapısı bir anda 
futbolcuları polise vermemek adına kilitlendi. O 
arada rahmetli Dış İşleri Bakanı İsmail Cem aran-
dı. Cem devreye girdikten sonra olaylar yatıştı. 
Pasaportlar verilmedi. Sahadaki ve soyunma oda-
sındaki en güzel görüntüleri rahmetli Süleyman 
Gültekin çekmişti ve olaylar SABAH gazetesinin 
birinci sayfasında manşetten verildi. 

GüRcAN BiLGiç

Ağlatan veda, bölüm 2!
Fenerbahçe Mustafa Denizli ile şampiyonluk 

virajındaydı. Samsun deplasmanında kazandık-
ları anda Galatasaray’ın dört yıllık tahakkümü-
nü bitireceklerdi.

Aziz Yıldırım, 2000 Avrupa Şampiyonası’nda 
çeyrek final oynayan Milli Takım’ın teknik direk-
törü Mustafa Denizli’yi takımın başına getirmiş 

ve 70 milyon dolarlık 
bir transfer harcaması 
ile çok önemli oyun-
cuları kadroya katmış-
tı. Bunun semeresini 
almak üzerelerdi. Ancak 
Aziz Yıldırım, aradan 
geçen yıllarda yıpran-
mıştı. Son haftaya giri-
lirken Mustafa Denizli 
ile dertleşip ağlayarak 
şampiyonluk sonrasın-
da başkanlığa devam 
etmeyeceğini söylemişti. 
Kader birliği yapan ikili-
nin, son maç öncesindeki 
sırrı buydu. Ama üçün-
cü şahıslara bu olay gitti. 

Oradan da bizim kulağımıza geldi.
Fenerbahçe ertesi gün şampiyonluk maçı-

na çıkacaktı. Dönemin SABAH Spor Müdürü 
İbrahim Seten ile haberi tartıştık. Maç günü yayın-
layıp yayınlamamak konusunda çok düşündük. 
Sonrasında bu noktaya kadar gelen bir ekibin, 
böyle bir haberden etkilenmeyeceğini düşündük. 
Daha büyük zorlukları aşmışlardı.

Maç günü, “Ağlatan veda” başlığı ile Aziz 
Yıldırım’ın ayrılacağını duyurduk. Ortalık karıştı 
elbette. Başta haberi atlayan tecrübeli gazeteci ağa-
beylerimiz, çevresindeki yöneticilere “gaz” veri-
yorlardı. Aziz Yıldırım, Büyük Samsun Oteli’ndeki 
odamın kapısında belirdi. Şaşırdım elbette. Bu 
haberin maç gününde yayınlanmasına sinirlen-
mişti. Cömert Aslan ile birlikte dinledik kendi-
sini. O güne dair dedikodularda bağırıp, çağır-
dığı, hatta darp ettiği söylendi. Ama “lan” bile 
demedi. Kendisini sakinleştirip, niye yazdığımı-
zı anlatmaya çalıştık.

Maç 3-1 bitti. Fenerbahçe şampiyon oldu. Yine 
de haberin yankıları devam ediyordu. Habere tepki 
vardı ama yalanlama yapamadılar. Üç gün sonra 
Şansal Büyüka ile Show TV’de programa çıktı Aziz 

Yıldırım. Seneyi anlattıktan sonra “ağlayarak” baş-
kanlığı bırakacağını açıkladı. Daha sonra müdür-
lüğümüzü de yapacak olan Emrah Kayalıoğlu, 
gecenin 12’sinde ekibi toplayıp, gazeteye geldi ve 
sayfayı yeniden yaptı. Başlık; “Ağlatan veda 2” idi.

ÖMER üRüNdüL

kendimi stüdyoda buldum!
Üçüncü olduğumuz Dünya Kupası’nda yorum-

ladığım Türkiye-Senegal milli maçında  İlhan 
Mansız’ın golünden sonra kendimi kaybettim. 
Karşılaşmanın ardından stüdyoda canlı yayına 
katılacaktım ve yayın yaptığımız yerle arasında 
mesafe vardı. Ben 10 dakika boyunca hiçbir şey 
hatırlamıyordum. Gözlerimi açtığımda arkadaşlar 
beni stüdyoya getirmiş ve yayına hazır halde kol-
tuğa oturtmuştu. Benim için unutulmaz bir andı.  

BüLENT TiMURLENk

zola Fenerbahçe’de(!)
2000 yılında Fenerbahçe’nin İtalyan forvet 

Zola’ya talip olduğu dedikodusu vardı. Zola’ya 
ulaşmamız lazım. Menajerine ulaşabilmek için 
İtalyan gazetecilerden yardım istedik. Elbette 
Zola haberini paylaşarak. 
Menajerin numarası kar-
şılığında Zola-Fenerbahçe 
haberini koparan gaze-
teci, “Fenerbahçe’nin 
o kadar parası var mı?” 
diye sordu. “Ne demek o 
kadar parası var mı? Aziz 
Yıldırım isterse Zola ile 
Di Matteo ve Poyet’i de 
alır” dedik, kapattık telefo-
nu. Ertesi gün La Gazzetta 
dello Sport haberi verdi. 
İki gün sonra bir spor gaze-
tesinin birinci sayfasında 
tek bir haber ve üç fut-
bolcunun poster gibi fotoğrafları vardı. Manşette: 
“Zola, Di Matteo ve Poyet Fenerbahçe’de” yazıyor-
du. Kaynakları sağlamdı: İtalyan medyası! Hiçbiri 
İstanbul’a gelmedi ama F.Bahçe’nin parası vardı, biz 
doğruyu söylemiştik, İtalyan işine geleni yazmıştı.  

Golleri ben attım ağabey!
Derbi çıkışı taksiciyi gol attığına inandıramayan Metin Tekin, “Ben UEFA’yım” diyerek, Roma koridorlarına dalan Levent Tüzemen 
şike teklifini reddettiği için Gürcü mafyasının hedefi olan Erman Toroğlu... İşte SABAh Spor yazarlarının gözünden anılarla son 30 yıl!

Türkiye’ye 
döndükten 

sonra Gürcü 
mafyası peşime 

düştü. İşte o 
günden beri 

silah taşıyorum 
ama bir gün bile 
ateş etmedim

Oyuncuların 
çıktığı kapıdan 
içeri girmeyi 

denedim. 
“Giremezsiniz” 
dediler. Ben de 
“I am UEFA” 

deyip kapıdan 
daldım

“Ağlatan veda” 
başlığıyla 
Yıldırım’ın 

ayrılacağını 
duyurduk. Ortalık 
karıştı. Yıldırım, 
Büyük Samsun 

Oteli’nde odamın 
kapısında belirdi

Yıldırım isterse 
Zola, Poyet ve Di 
Matteo’yu da alır 
dedik, kapattık 
telefonu. Ertesi 
gün La Gazzetta 

dello Sport 
haberi verdi.

Türkiye’nin en iyi gazetesiTürkiye’nin en iyi gazetesi

SABAH

SABAH devrimdir

TAM 18 yıldır gururla hizmet ettiğim SABAh 
gazetesinin 30. yılında da bulunmak benim için 
ayrı bir mutluluk ve şereftir. Benim için SABAh 
bir devrimdir... Bir isyandır, bir sestir, bir haykı-
rıştır... 30 yıldır Türk basınına değer katan bir 
markadır.. hızlı, doğru ve dürüst bilgiye ulaş-
manın kalbidir. Etik değerlere bağlı kalan ender 
gazetelerden biridir... Nice yıllara SABAh...

M U R A T  Ö Z B O S T A N

Lütfen sayfayı çeviriniz→





2 2  N İ S A N  2 0 1 5  Ç A R Ş A M B A

30. YIL ÖZEL
Türkiye’nin en iyi gazetesiTürkiye’nin en iyi gazetesi

SABAH

SABAH46
Editör: KAZIM KARAGÜLMEZ - Tasarım: RECEP GÜNGÖR

G.Saray’ın UEFA ve 
Süper Kupa kazanması 
ve Milli Takım’ın dünya 
üçüncülüğü 

Galatasaray

Arda Turan

Gheorge Hagi 

Şu andaki içler acısı 
durum 

-

Özerkleşme. Ama şu 
anda özelleşmeye 
döndü!

Çok iyi diyebileceğim bir 
stat yok 

Doğan Babacan 

Fatih Terim

Faruk Süren

Galatasaray’ın 5-0 
kazandığı Neuchatel 
Xamax maçı

Barcelona 

Mourinho

Açık ara Maradona

Neuer, Cafu, Puyol, 
Ramos, Carlos, Zidane, 
Maradona, Robben, 
Cristiano Ronaldo, 
Messi, İbrahimovic

İstanbul’daki Liverpool-
Milan Şampiyonlar Ligi 
finali

Efes Pilsen, Vakıfbank 
Kadın Voleybol Takımı, 
G.Saray Bayan Basketbol 
Takımı

Naim Süleymanoğlu

Hem basket hem voley-
bolu öyle veya böyle bu 
duruma getiren bütün 
başkanlar başarılı. 

Basketbolda dünya  
ikinciliği ve futbolda 
dünya üçüncülüğü

Yöneticilerin zihniyeti 
ve karakterini

Erman Toroğlu Metin Tekin Ahmet Çakar Levent Tüzemen Murat Özbostan Ömer Üründül İskender Günen Gürcan Bilgiç Bülent Timurlenk

G.Saray Futbol 
Takımı’nın UEFA 
Kupası’nı kazanması

Beşiktaş 

Sergen Yalçın

Gheorge Hagi 

Samsunspor trafik 
kazası

3 Temmuz süreci ve şike 
iddiaları

Fenerbahçe Şükrü 
Saracoğlu

-

Cüneyt Çakır

Fatih Terim

Süleyman Seba

G.Saray-Neuchatel 
Xamax maçı ve 2008’de 
milli takımımızın Çek ve 
Hırvatistan maçları

Barcelona

Johan Cyruff

Lionel Messi

Schemeichel, Cafu, 
Stam, Baresi, Maldini, 
Maradona, Zidane, 
Xavi, Messi, Cristiano 
Ronaldo, Van Basten

1999 Şampiyonlar Ligi 
finali: Manchester 
United-Bayern Münih

G.Saray Kadın Basketbol 
ve Kadın Voleybol Milli 
Takımı

Mehmet Okur, Neslihan 
Demir

Şenes Erzik

Basketbol dünya ikinci-
liği Avrupa üçüncülüğü 
ve GS’nin UEFA  
şampiyonluğu

Atletizm ve halterdeki 
doping skandalları 

Galatasaray’ın UEFA 
Kupası’nı kazanması

Galatasaray

Arda Turan

Gheorge Hagi 

Samsunspor’un 1989 
yılında geçirdiği trafik 
kazası 

Şike olayı (3 Temmuz 
süreci) 

Futbol Federasyonu’nun 
özerkleşmesi 

F.Bahçe Şükrü 
Saracoğlu Stadı

Cüneyt Çakır

Fatih Terim

Süleyman Seba

Galatasaray-Arsenal

Barcelona

Jose Mourinho

Lionel Messi

Schmeichel, Cafu, Baresi, 
Cannavaro, Maldini, 
Messi, Maradona, Zidane, 
İniesta, Cristiano Ronaldo, 
Brezilyalı Ronaldo

1999 Şampiyonlar 
Ligi finali Manchester 
United-B.Münih (2-1) 

Galatasaray

Naim Süleymanoğlu

Yok

Basketbolda dünya 
ikinciliği

Sporu okullara çok daha 
yoğun şekilde sokardım. 

Futbolun özerk olması. 
Turgut Özal sayesinde 
çim sahaların çoğalması.

Galatasaray’ın UEFA 
Kupası kazanması ve 
Milli Takım’ın dünya 
üçüncüsü olması

Galatasaray

Arda Turan

Prekazi, Hagi, Alex

1989 yılında 
Samsunspor’un trafik 
kazası geçirmesi

3 Temmuz sürecinde 
yaşananlar ve alınan 
cezalar.

TT Arena

Cüneyt Çakır

Fatih Terim

Süleyman Seba ve 
Faruk Süren

Galatasaray-Arsenal, 
G.Saray-Real Madrid 
(Avrupa Süper Kupa) 
Türkiye-Hırvatistan

Barcelona

Carlo Ancelotti, Sir Alex 
Ferguson, Mourinho

Messi, Maradona, Zidane, 
Ronaldo, Cristiano Ronaldo

Buffon, Cannavaro, Puyol, 
Cafu, Roberto Carlos, 
İniesta, Zidane, Cristiano 
Ronaldo, Maradona, 
Messi, Ronaldo

Almanya’nın 2014 Dünya 
Kupası’nda ev sahibi 
Brezilya’yı 7-1 yendiği maç

Galatasaray

Naim Süleymanoğlu 
ve Halil Mutlu

-

Futbolda dünya üçüncü-
lüğü, basketbolda dünya 
ikinciliği, Galatasaray’ın 
UEFA Kupası

Kulüpler dernek statü-
sünde yönetilmeme-
li. Kulübü zarar ettiren 
başkan ve yöneticiler 
bu zararları ya cebinden 
karşılamalı ya da mah-
kemede hesap vermeli. 

Sınırsız yabancı kararı

G.Saray’ın UEFA 
Kupası’nı kazanması..  
Milli Takım’ın dünya 
üçüncülüğü

Galatasaray

Arda Turan

Hagi, Alex 

3 Temmuz şike süreci. 
F.Bahçe’ye yapılan  
silahlı saldırı

Gidemediğimiz her 
Dünya Kupası ve Avrupa 
Şampiyonası 

Atatürk Olimpiyat Stadı

Cüneyt Çakır

Fatih Terim,  
Şenol Güneş

Süleyman Seba,  
İlhan Cavcav

Galatasaray’ın 5-0 
kazandığı Neuchatel 
Xamax maçı

Real Madrid

Sir Alex Ferguson

Lionel Messi

Neuer, Cafu, Cannavaro, 
Maldini, Roberto Carlos, 
Zidane, Xavi, Figo, Messi, 
Maradona, Van Basten 

İstanbul’daki Liverpool-
Milan 2005 Şampiyonlar 
Ligi finali

Basketbol A Milli Takımı, 
Vakıfbank, Eczacıbaşı

Naim Süleymanoğlu, 
Halil Mutlu

Turgay Demirel

Basketbolda dünya 
ikinciliği. Voleybolda 
Şampiyonlar Ligi  
şampiyonluğu

Yöneticilerin zihniyeti 
ve karakterini… 
Taraftara da fair-play 
ruhunu damarlarına 
enjekte etmeyi. 

Özerklik

Milli Takım’ın dünya 
üçüncülüğü

Galatasaray

-

Gheorge Hagi 

Samsunspor’un        
geçirdiği trafik kazası

Şike soruşturması ve 
Letonya’ya elenişimiz

Şükrü Saracoğlu

Cüneyt Çakır

Fatih Terim

Şenes Erzik

Senegal maçımız. 
Hırvatistan maçımız, 
Galatasaray-Arsenal 
UEFA finali

Barcelona

Sir Alex Ferguson

Maradona, Messi, 
Ronaldo, Robben

Schmeichel, Cafu, 
Baresi, Maldini, Carlos, 
Xavi, Zidane, Seedorf, 
Ronaldo, Messi, 
Maradona

2005 İstanbul’daki 
Liverpol-Milan 
Şampiyonlar Ligi finali

Basketbol Milli Takımı

Naim Süleymanoğlu

Şenes Erzik

Futbolda dünya üçüncü-
lüğü, basketbolda dünya 
ikinciliği, Galatasaray’ın 
UEFA Kupası kazanması.

-

Futbolun özerk hale 
gelmesi ve yeni yabancı 
kuralı

Ay yıldızlı takımın Dünya 
ve Avrupa üçüncülükleri

Galatasaray

Arda Turan

Alex, Hagi, Şota

Samsunspor’un        
geçirdiği trafik kazası

Şike olayı

Şükrü Saracoğlu

Cüneyt Çakır

Mustafa Denizli, Fatih 
Terim ve Şenol Güneş

Süleyman Seba

Hırvatistan milli maçı

Barcelona

Guardiola

Maradona, Messi, 
Brezilyalı Ronaldo

Neuer, Cafu, Baresi, 
Sergio Ramos, 
Roberto Carlos, Xavi, 
İniesta, Zidane, Messi, 
Maradona, Ronaldo

7-1 Almanya-Brezilya

Efes Pilsen

Naim Süleymanoğlu

Turgay Demirel

Basketbol Takımının 
dünya ikinciliği

Kulüplerin dernekler 
yasasıyla yönetilmesini 
değiştirerek daha şeffaf 
bir yapıya kavuşmasını 
sağlardım. 

Denizli ile G.Saray’ın 
Şampiyon Kulüpler 
Kupası’nda yarı finali

Milli Takım’ın 
Dünya üçüncülü-
ğü ve G.Saray’ın UEFA 
Kupası’nı kazanması

Galatasaray

Rıdvan Dilmen, Aykut 
Kocaman, Tanju Çolak

Hagi, Alex

Samsunspor’un trafik 
kazası

Letonya’ya elenişimiz

İnönü Stadı (Eski hali)
Şükrü Saracoğlu

Erman Toroğlu

Mustafa Denizli,  
Fatih Terim

Faruk Süren, 
Süleyman Seba

Türkiye-Hırvatistan

Real Madrid,  
Manchester United

Alex Ferguson, Bobby 
Robson, Jose Mourinho

Maradona, Platini, Messi

Neuer, Lahm, Baresi, 
Maldini, Carlos, 
Pirlo, Gascoine, 
Lampard, Ronaldinho, 
Shevchenko, Messi

R. Madrid’in Gladbach’ı 5-1 
dönüşü 4-0’la yenmesi, 
GS’nin Xamax’ı elemesi 

Efes Pilsen

Mehmet Okur

Eski basketbol 
federasyonu başkanı 
Osman Solakoğlu

Basketbolda dünya 
ikinciliği ve
Dünya üçüncülüğü

Kulüplerin dernekler 
kanunundan çıkartılıp 
şirket haline gelmelerini 
sağlamak isterdim.

Tesislerindeki çim saha-
lar ve şerefli mağlubiyet-
ler devrinin kapanması. 

Galatasaray’ın 
UEFA Kupası-Dünya 
Kupası’nda A Milli 
Takım’ın üçüncülüğü

Galatasaray

Arda Turan

Gheorge Hagi 

Samsunspor’un trafik 
kazası

2002 Dünya Kupası  
sonrasında 2004 ve 
2006’ya gidememek.

Şükrü Saracoğlu
TT Arena

Ahmet Çakar

Fatih Terim

Faruk Süren, 
Süleyman Seba

Arsenal-Galatasaray

Real Madrid
Barcelona 

Pep Guardiola
Alex Ferguson 

Maradona

Neuer, Cafu, Cannavaro, 
Maldini, Roberto Carlos, 
Zidane, Pirlo, Figo, 
Messi, Maradona, Raul

Brezilya: 1 - Almanya: 7 
(2014 Dünya Kupası)

Fenerbahçe Kadın 
Voleybol Takımı
G.Saray Kadın Basketbol 
Takımı, Efes Pilsen

Mehmet Okur, 
Naz Aydemir Akyol

Yok

2010 Dünya 
Şampiyonası’nda ABD 
ile final oynayan 12 Dev 
Adam

Kombine ve bilet  
fiyatlarını düşürür,  
yetenekli çocukların 
tüm eğitim  
hayatını bursla garanti 
altına alırdım.

Ahmet Çakar

Erman Toroğlu Bülent Timurlenk

Metin Tekin

Murat Özbostan

Ömer Üründül

Gürcan Bilgiç

İskender Günen

Levent Tüzemen

Önce Türk futbolu ardından dünya futbolu...  
Unutulmuz maçlar, kupalar, sevinçler ve 
üzüntüler.  SABAH Spor yazarları, son 30 yılın 
‘en’lerini seçti.  Hangi gol, hangi maç, hangi 
futbolcu, hangi kupa ve gelecek 10 yıla notlar... 

Fatih Terim 
ile Arda 
gönüllerin 
şampiyonu

Türk futbolunda en 
büyük başarı?

Türk futbolunun  
en iyi takımı?

Türk futbolunda en 
iyi yerli futbolcu?

Türk futbolunda en 
iyi yabancı futbolcu?

Türk futbolunda en 
büyük üzüntü?

Türk futbolunda en 
büyük hayal kırıklığı?

Türk futbolunda en 
büyük devrim?

Türk futbolunda en 
iyi stadyum?

Türk futbolunda  
en iyi hakem?

Türk futbolunda  
en başarılı başkan?

Dünyada  
en iyi takım?

Dünyada  
en iyi futbolcu?

Dünyada  
unutulmaz maç?

Türk sporunda  
en başarılı sporcu?

Türk sporunun  
en büyük başarısı?

Türk futbolunda  
en iyi T.Direktör?

Türk futbolunda 
unutulmaz maç? 

Dünyada en iyi 11? 

Türk sporunda  
en başarılı takım?

Türk sporunda  
en başarılı 
federasyon başkanı?

Önümüzdeki 
10 yılda Türk 
futbolunda neyi 
değiştirirsiniz?

Dünyada en iyi 
teknik direktör?
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