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Kimse, pencereden kendi yürüyüşünü 
göremez.” şeklinde filozofik bir söz vardır. 
Gerçekten de öyle... Kendi yürüyüşümü 

göremiyorum ama, hareketlerimi, kadirbilir 
Türk halkının değerlendirmelerine göre 

ayarlıyorum. Halkım diyor ki; “Kadir Has, 
ülkemizin en büyük hayırseveridir.” Bunu, 
devletimiz de söyledi. Beni, “Devlet Üstün 

Hizmet Madalyası”yla onurlandırdı. Halkımın 
ve devletimin teveccühü, hayırseverlik alanında 

yapmakta olduğum hizmetlerin artması için 
itici güç oldu.    

                                                                                                             
Kadir Has "

"



SUNUŞ 
Kadir Has Üniversitesi, ülkesinden kazandıklarını yine ülkesine sunmayı vatan borcu gören kurucusundan 
devir aldığı hayırseverlik misyonunu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkeleriyle buluşturarak sürdürmektedir. 
Uluslararası düzeyde saygın bir eğitim kurumu olarak ulaşan üniversite, eğitimin yanı sıra düşünce, 
kültür, sanat ve spor dünyasına da katkılar yapan, bulunduğu çevrenin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişimine destek veren bir üretim ve çekim merkezi olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Yerleşik 
olduğu bölgede sosyo-kültürel çevreye saygılı, sürdürülebilir ve duyarlı bir yaşam inşa etmeye çalışan 
üniversite, öğrencileri, akademik ve idari personeli ile gerçekleştirdiği projeler yoluyla yakın çevresinden 
başlayarak, içinde bulunduğu şehri sahiplenmekte ve gelişimine katkı sunmaktadır.

Bu kapsamda merkez kampüsünün bulunduğu Cibali semtinden başlayarak, parçası olduğu İstanbul’un 
yaşam döngülerini kayda alma ve geliştirme çalışmalarından birisi de, Üniversitenin yakın çevresi ile 
ilişki kurma modeli olarak oluşturduğu “Komşuluk Hakkı Projesi” kapsamında son dört yıldır sürdürdüğü 
“Khas Belgesel Fotoğraf Atölyesi” çalışmasıdır.

Atölye çerçevesinde, Üniversite kurum fotoğrafçısı Ulaş Tosun yönetiminde her yıl şehrin sosyo-kültürel 
mozaiğini temsil eden farklı gruplara Üniversite’de teorik ve uygulamalı fotoğraf eğitimleri verildi ve 
katılımcılardan kendi yaşam alanlarını fotoğraflamaları istendi. Ardından sanatçı, akademisyen ve yazarlar, 
ortaya çıkan çalışmalar üzerine onlardan aldıkları ilhamla öykü, çağrışım ve kısa makaleler kaleme aldılar. 
Paydaşlarımızca desteklenen bu çalışmaların sonunda ve fotoğraf dersleri ve çekimleri için gereken  
ekipmanlar ücretsiz sağlandı.

Bu çerçevede, ilk olarak 2012’de Üniversitenin doğrudan etki alanında bulunan Haliç kıyılarındaki 
çok kültürlü yaşama işaret etmek için Cibali İlköğretim Okulu ve Fener Rum Lisesi öğrencilerinden 
oluşan bir grup ile “Bir Mahalle Hatırası”  adlı fotoğraf sergisi gerçekleştirildi. Ardından 2013'de Lonca 
Mahallesi’nde yaşayan Roman çocuklar ile “Hayat Bildiğin Gibi Değil” ve 2015’de Üniversite merkez 
kampüsü ana binasının “tütün fabrikası” geçmişinden esinlenerek, eğitim olanağından yoksun çocuk/
genç işçi kadınlar ile “Fabrika Kızı” sergileri düzenlendi. Son olarak, 2016’da günümüz İstanbul’unu 
yurt edinen mülteciler ile şehrin farklı renklerini yansıtan kadınları bir araya getiren “İstanbul’un Kadın 
Renkleri” sergisi gerçekleştirildi.

Bu derleme ile sizlere, hepimize ilham vermesi arzusuyla, uzun soluklu ve özverili bir emeğin sonuçlarını 
sunuyoruz. Beş yıl boyunca projeye emek veren başta kurum fotoğrafçımız Ulaş Tosun olmak üzere, 
projeyi destekleyen Sony Türkiye ve Canon Eurasia ile fotoğraflardan yola çıkarak kısa denemeler yazan 
yazarlarımıza ve elbette projeye ruhlarını katan fotoğrafçılara teşekkür ediyorum.

Keyif alarak incelemeniz dileğiyle...

Prof. Dr. Mustafa Aydın 
Kadir Has Üniversitesi Rektörü



ÖNSÖZ 
Öteki İstanbul, aralarında Suriyeli, Kamerunlu sığınmacıların, LGBTİ bireylerin, azınlıkların bulunduğu kadınların,
eğitim olanağından mahrum işçi kızların, benzer problemlerle yaşayan Roman-Çingene çocuklar ile Cibali’nin
Türk ve Rum çocuklarının birlikte çektiği fotoğraflara, akademisyen ve sanatçıların yazdığı metinlerle, 21.
yy. İstanbul’unu anlatmaktadır. Bu yayındaki eserler, Kadir Has Üniversitesi'nin kurumsal sosyal sorumluluk
anlayışı kapsamında gerçekleştirilen, İstanbul’un Kadın Renkleri, Fabrika Kızı, Hayat Bildiğin Gibi Değil ve Bir
Mahalle Hatırası adlı sergi projelerine aittir.

İlki 2012’de gerçekleştirilen, ardından her yıl farklı bir grup ve metin yazarlarıyla sürdürülen projelerin birinci
aşamasında; mahallenin ileri gelenlerinden oluşan Khas Üniversitesi Paydaş Kurulu'nun da desteğiyle, proje
öğrencileri belirlenmiş ve profesyonel fotoğraf geçmişi olmayan bu kişilere üniversite ortamında 3’er aylık
fotoğraf dersleri verilmiştir. Bu süreçte kendilerine hediye edilen fotoğraf makinalarıyla gündelik hayatlarını
fotoğraflamaları sağlanmıştır. Projelerin ikinci bölümünde ise seçilen fotoğraflara konu başlıklarına duyarlı
akademisyen, sanatçı ve yazarlar tarafından birer öykü, makale yazılmıştır. Böylelikle bir yandan, katılımcı
grupların üniversite olanaklarından faydalanarak bir sanat/hobi ile tanışması sağlanırken, diğer yandan ise
günümüz fotoğraf algısında geri planda kalan fotoğrafın belgeleme aracı olarak kullanımı teşvik edilmiştir.

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında varlığını sürdüren ve koordinatörlüğünü
üstlendiğim Khas Belgesel Fotoğraf Atölyesi’nin 4 sergi çalışması ile bu yanının hazırlanmasında destek 
gördüğüm değerli hocalarım Prof. Dr. Mustafa Aydın’a, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’a, Prof. Dr. Sevda
Alankuş’a, Doç. Dr. Salih Bıçakcı’ya; sevgili arkadaşlarım Lora Baytar’a, Tuğba Kırallı’ya, Volkan Mert’e,
Feride Doğan’a ve Yapı Kredi Yayınları’na şükranlarımı sunarım.

Ulaş Tosun 
Khas Belgesel Fotoğraf Atölyesi Koordinatörü



İSTANBUL'U DİNLİYORUM
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar, ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir yosma geçiyor kaldırımdan;
Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar.
Birşey düşüyor elinden yere;
Bir gül olmalı;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir kuş çırpınıyor eteklerinde;
Alnın sıcak mı, değil mi, biliyorum;
Dudakların ıslak mı, değil mi, biliyorum;
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından
Kalbinin vuruşundan anlıyorum;
İstanbul'u dinliyorum.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Kuşlar geçiyor, derken;
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.
Ağlar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kadının suya değiyor ayakları;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

Orhan Veli



BİR MAHALLE HATIRASI (2011-2012)

10



Bir Mahalle Hatırası

Khas Komşuluk Hakkı Projesi kapsamında belgesel fotoğraf dersleri alan ve 
fotoğraf makinesi hediye edilen Cibalili çocuklar, Haliç’te gündelik hayatı 
belgeledi. Bu fotoğrafları ise tanınmış gazeteci ve fotoğraf sanatçıları yorumladı. 
Atölye, mahalle olgusunu mekânın en dinamik öğeleri konumundaki çocukların 
gözünden izleyicilere aktarıyor.

’Bir Mahalle Hatırası’ adıyla gezici bir sergi haline getirilen yorum ve fotoğraflar, 
Khas Cibali Kampüsü’nün ardından semtteki Dostlar Kırathanesi ile Cibali 
İlköğretim Okulu’nda da sergilendi.

Belgesel Fotoğraf Atölyesi Koordinatörü: Ulaş Tosun
Fotoğraflar: Abdülkerim Keske, Kübra Top, Mehmet Demir, Merve Harmancı, 
Mustafa Toprak, Öznur Başar, Panayot Kapariza, Rabia Oğuzhan, Stavro Yılmazoğlu, 
Umut Başar.
Metinler: Alper Görmüş, Ayten Görgün Smith, Bedia Ceylan Güzelce, Cüneyt Özdemir, 
Elif Key, Hasan Bülent Kahraman, Mithat Bereket, Okan Bayülgen, Pakrat Estukyan, 
Pınar Öğünç
Eğitmen: Volkan Mert, Ulaş Tosun 
Sponsor: Kadir Has Üniversitesi
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Bir Fotoğraf İçin
Aşkı kalp, özgürlüğü akıl yapar.   

Victor Hugo 1860’ta kadınlara şöyle seslenir, “Sevmediğiniz 
kişinin yanında onun fahişesi olursunuz; sevdiğiniz kişiyleyseniz 
onun karısı olursunuz. Cinslerin birleşmesinde yasayı kalp 
yapar. Özgürce sevip düşünün. Kalanı Tanrıyı ilgilendirir.” 
Zinaya açıktan destek veren Hugo -ismiyle yaşasın!- bu tarihten 
sonra da aşkın sınırsızlığını övmüş, insanlara korkusuzluğu 
aşılamaya çalışmış. Bizde aşklar biraz başkadır. Biz severiz 
hayatımızı paylaştığımız insanı, başımızı acıyla yüz sürdüğümüz 
duvarlara çarpan adamı, çocuğumuzun annesine küfreden, 
kadınını aynada kendi yüzüne bakamaz hale getiren erkeği. 
Bir yolunu bulur, sevmediğimiz adamın fahişesi değil, karısı 
oluruz. Karı kelimesi yasaklanır ama biz hep karısı, avradı kalırız. 
Unutmayı pek sevdiğimizden duvardaki kanı cifle siler, kalpteki 
yaraya etimizle yama yaparız. Böyle şeyleri annemizden 
öğrendiğimizden, kolayımıza gelir. Boş yere geçer hayatlar, iyi kötü 
mazi olur. Geçenlerde Stavro çocuk eline aldığı fotoğraf makinası ile 
bir duvarı, ki evinin her duvarı içindeki kadının Kotel’idir, göstermiş 
bize. Cibali’de dolaşmış, Fener’de dolaşmış. Mutlu olması için 
hiçbir sebep bulamadığım insanların yüzlerine bakmaya utanırken 
ben, iki eteğinden birini üzerine giyip, ötekini yıkayıp güneşe asan 
bir kadının fotoğrafını çekmiş. Ben o kadına uzun uzun baktım. 

Ve o kadın muhtemelen:

Kısa, hızlı adımlarla mutfaktan, salona doğru yola çıktı. Onun için 
bu tip kısa yolculukların birer serüvene dönüştüğü oluyordu. Aşk, 
ihtiras, intikam ve ölümün kol gezdiği bu serüvenlerde bazen 
ayağına telefon kablosu takılıyor, bazen de halının saçakları 
terliğinin metal tokasına düğümleniyordu. İşte böyle şeyler onun 
için hayatı daha anlamlı, daha yaşanılır kılıyor, yürürken aynı anda 
ellerini önlüğüne silmek ona kendini becerikli hissettiriyordu. İki 
eteğinden birini güneşe astı; iki kalbinden birini yan yana tek bir 
fotoğrafının olmadığı Bey’ine verdi; iki çocuğundan biri hayatını 
kaybetti; iki gözünden birine katarakt indi; iki dünyadan yalnızca 
birinde yüzü güldü.

Metin: Bedia Ceylan Güzelce, Spiker

Fotoğraf: Stavro Yılmazoğlu (14, Öğrenci)
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Metin: Elif Key, Gazeteci

Mahallenin Komutanı

Mehmet deklanşöre basarken çok da uzak 
geçmişinde bırakmadığı çocukluğunu bize ne de 
güzel özetliyor. Bir Birhan Keskin şiiri gibi. Mehmet 
bize sessizce, “Uzun uzun cümleler kurup da 
kimsenin vaktini almayacağım, bildiğim bir 
kestirme yol var, buradan gelin!” diyor. Fotoğraf 
karesi bizi bir bahçenin hafızasına davet ediyor. 
Karenin içinde bir çocuk, bir hurda araba ve duvar-
larda yağmurlarla silinen duvar yazıları... Fiat BİS 
marka bir arabaymış vakti zamanında, kimbilir 
kaç tur attı Cibali sokaklarında? Bir savaş gazisi 
gibi, silecekleri sökülmüş, motoru kimbilir şimdi 
nerelerde kaç parça? Arabanın koltuklarından bir 
tanesi var, o da kimbilir başka hangi arabadan 
sökülüp de gelmiş. Arabanın tepesindeki oğlan 
da sanki dünyanın tepesinde, sarhoşların gece 
naralar attığı, hırsızların polisten kaçıp saklandığı, 
aşıkların türlü sadakat yeminleri verdiği viranenin 
gündüz komutanı! Elleri belinde. Ama kibirden 
değil. Bir şeyin altını çizersenize, bize anlatmak 
istercesine duruyor. Hurdalarla oynayan çocuk-
larla, dükkanlarda, cafcaflı ambalajlarda satılan 
Disney ürünleriyle büyüyen çocukların arasına 
bir perde çekiyor. Besbelli Mehmet’in çocuk-
luğunun geçtiği viraneler bunlar... Besbelli 
Mehmet de zıplamış o hurda arabaların tepesine! 
Ve fotoğrafların içinden bir fotoğraf daha çıkıyor. 
Mehmet boynuna astığı makinasıyla başka bir 
kameraya poz verirken, yeşil gömleğinin içine 
giydiği tişörtünden bir gökdelen bize bakıyor. 
Mehmet belki de tişörtüne bakıp ileride böyle 
bir gökdelende çalışmayı, çok büyük adam 
olmayı hayal ediyor. Gökdelenlerin hurdalıklardan 
yükseldiği kentlerde büyüyen çocuklar, çocuk-
luğumuzu ve masumiyetimizi bize bu fotoğraf 
karesiyle hatırlatıyor.

Fotoğraf: Mustafa Toprak (13, Öğrenci)
13
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Uyumbazlar
Nerede yaşıyorsanız çocuklar o çevrenin en kolay uyumbazlarıdır. Kendi 
yaşamlarından oyunlar türetmede ustadırlar. kahramanlarını kendi aralarından 
seçerken aslında hep başka yerlerde olmanın hayalinin peşindedirler. Saçları sarı 
olsun isterler, elbiseleri daha temiz. Anneleri hergün işe gitmesin, daha iyi evlerde 
yaşasınlar, babalarını daha çok görsünler... Hayallerinden hayaller beğenirler. 
Sonra karşılarına hayatın ördüğü demir bir duvar çıkar. O duvarın içinde sıkışıp 
kalırlar. Bazen tek bir fotoğraf karesi bizlere sayfalarca romandan çok daha fazla 
şey anlatır. Tıpkı bu fotoğrafta olduğu gibi...

Metin: Cüneyt Özdemir, Gazeteci

Fotoğraf: Kübra Top (12, Öğrenci)
15



Hayata Başkaldırışın İsyan Bayrağı 

Her fotoğraf hayatla ilgilidir. Hayat zaman demektir. Fotoğraf 
zamanın elinden koparılmış, hatta çalınmış andır. Fotoğrafçının 
işi ateşi Tanrılardan çalan Prometheus’tan daha zordur. 
Çünkü zaman daha zalim ve kıskanç bir Tanrıdır. Bu nedenle 
fotoğraf zamana tanıklık eder. Bu tanıklık zamanın geçiciliğiyle 
ilgildir. Zaman geçer fotoğraf kalır. Fotoğrafla bu yüzden asla 
yaşlanmazlar. Ve fotoğrafa yerleştikten sonra zamanın hükmü 
kaybolur. Fotoğrafın zamanı başlar. O andan itibaren herşey 
tersine döner fotoğrafa tanıklık eden zaman söz konusu olur.
Önümüzdeki fotoğraf bize once bunu anlatıyor. Bir zaman 
var bu görüntüde. Görüntü gerçek değildir. Bir yansımadır. 
Görüntünün gerçeği tekabüliyetiyle oluşur. Biz fotoğrafın 
işaret ettiğini gerçek zannederiz. Kendisiyle değil işaret 
ettiğiyle, gösterdiğiyle, gönderdiğiyle ilgiliyizdir. O gönderilen 
daima hayattır. 
Bu fotoğrafta da hayat var. Maksat hayatın gerçeğiyle 
fotoğrafın gerçeğini çakıştırmaktadır. Bir genç kızın, hayata 
hazırlanan, beklentileri, umutları, özlemleri, düşleri olan 
bir genç kız bu fotoğrafta o geleceğin öyküsünü yazmıyor. 
Geleceğe giden yolun dikliiğini, sarplığını işaret ediyor. 
Çünkü hayatı kazanmaya çalışan insanları resmediyor. 
Kendisi değil onu hayata hazırlayanlar görünüyor bu resmin 
karesinde.  Çalışan, kendi hayatını değiştirmeye uğraşan, 
gelecek arayan, inşa eden kadınlar bu resmin öznesi. Arkada 
bir ‘satılık ev’ var. belki o evi almak için bu gösterilen çaba. 
Ama tersi de geçerli olabilir. Belki o evin satılmasını gerektiren 
şartların zorlamasıyla bu insanlar çalışıyor. Ne olursa olsun 
çalışmak umuttur. Çalışmak hayata müdahaledir. Çalışmak 
hayatın aşılmasıdır. Ve o süreç işte umuttur, beklentidir, 
arayıştır. Çalışmak hayata isyandır, insan çalışarak kendisini 
oluştururken, hayatın verili koşullarını da değiştirir. 
Çalışmak isyan etmektir. Ve bir şair ‘bir isyan bayrağı gibi 
güzel…’ diyordu.
Bu resim gelenekle gelecek arasında hayata başkaldırışın 
isyan bayrağı.

Metin: Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman 
KHAS Üniversitesi

Fotoğraf: Rabia Oğuzhan (11, Öğrenci)
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Yaşamdan Ödünç Alınıp 
Işıkla Yazılan Kare

İstanbul'un dutu idi o. Cibali’de doğmuştu. 
Gençti, dinçti ama zamanla kalp şeklindeki 
yapraklarını ipek böcekleri
testereye çevirmişti. Mahallenin haylaz 
çocukları uzanamadıkları ak dutlarından 
yiyebilmek için sopayla vurdukları
dallarının birkaçını kırmıştı. Ama o burada 
olmaktan, buranın nemli toprağı ile 
beslenmekten, ılıman havasını
solumaktan, gövdesindeki nemli kabukları 
öğlen güneşi ile kurutmaktan çok mutlu idi.
….
Mayıs sonuydu. Taktığı lacivert kasketten 
çocuğun önce yüzünü görememişti. Sol elinde 
kırmızı bir plastik kova vardı.
Sağ koluna sıkıştırdığı cam kavanozu da gördü. 
Peki tahta sopası neredeydi? Çocuk kendisine 
doğru yürüdü, önünde durdu
başını kaldırdı. Çocuk ağacın ak meyvelerine 
bakarken ağaç da çocuğun ak yüzüne 
bakıyordu o an.
Çocuğun boyunun yetişecebileceği dallarda 
tek tük meyve kalmıştı. Kırmızı kovayı toprağa 
koydu, cam kavanozun mavi
kapağını yavaşca açtı; ağacın son kalan ak 
dutlarını canını hiç acıtmadan bir bir topladı.
…
Bu kareyi yaşamdan ödünç alıp ışıkla yazan 
Merve Harmancı da böylece ak dutların 
yeni tutanağı cam kavanozun yanağında ve 
çocuğun kirpiklerinin altındaki bakışlarında 
ölümsüzleşti.

Metin: Dr. Ayten Görgün Smith 
KHAS Üniversitesi

Fotoğraf: Merve Harmancı (12, Öğrenci)
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Sanki Zaman Durdu

“Kırmızı mektep” diye bilinir İstanbul’da... Fener’de, Patrikhane’nin arka sokaklarında, 
tepede bir yerde. Dik mi dik bir yokuş, sonra da dik mi dik bilmem kaç basamak. 
İlginçtir; buraya her tırmanışımda, sanki zaman duruyormuş gibi gelir bana... Geniş, 
yüksek cephesi, kırmızı ateş tuğlaları ve ortasındaki kubbeli kalın kulesiyle etkileyici 
görüntüye sahip bu bina bir zaman makinesi gibidir adeta. Dile kolay, tam beşyüz 
artı sekiz yıllık, kesintisiz olarak hala devam eden bir eğitim mekanıdır çünkü. Sanki, 
içeri girdiğinizde 500 yüzyıl öncesine geri gitmiş gibi olursunuz... “Megali Tu Genus 
Sholi». Yani, Yunanca adıyla, «Soyun Büyük Okulu»dur burası. İstanbul’un fethinden 
1 yıl sonra bizzat Fatih Sultan Mehmet’in ferman çıkartarak kurulmasına izin verdiği 
okulun amacı, Osmanlı topraklarında yaşayan Rum gençlerinin eğitilmesidir. 
Osmanlı’daki felsefe ve modern fen egitimi ilk kez bu okulda verilmeye baslanmıştır. 
Okuldan mezun olanlar dönemin Rum ve Osmanlı toplumunda en üstteki yönetici 
tabakayı oluşturmuşlardır daima... Evet, Fener Rum Lisesi’nden bahsediyorum. Bir 
televizyon muhabiri ve bir belgeselci olarak uzun uzun baktım PANAYOT  TOMA  
KAPARİZA’nın çektiği fotoğraflara.

Ne güzel, ne doğru, ne anlamlı bir iş yapmış PANAYOT, her tarafı buram buram 
tarih kokan bu binayı fotoğraflayarak. Bir bakıma, kendi günlük hayatını anlatmak 
istemiş bizlere okuduğu okulu  ölümsüzleştirerek. Şu anda, 51 öğrencisi kalan bu 
görmüş geçirmiş eğitim kurumu, öğrenci azlığından kapanmasın diye....

Metin: Mithat Bereket
Gazeteci, KHAS Üniversitesi
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Fotoğraf: Panayot Kapariza (16, Öğrenci)
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Belki O Fabrika Kızının Şarkıda Denildiği Gibi Bir Evi Olmuştur
Fotoğrafın, daha doğrusu fotoğraftaki saatin bize söylediği doğru ise sabahın dokuz buçuğundayız...
Görünüşü güven vermese de, saat galiba doğru, çünkü fotoğraftaki ışık da bir ilkbahar
ya da sonbahar sabahının dokuz buçuk ışığı gibi görünüyor.
Yaz olmadığı kesin, çünkü domatesler tarla değil, sera. Kış da olamaz,
çünkü tezgâhını hazırlamakta olan manav, sabahın dokuz buçuğunda ince bir süeterle yetinemezdi.
Fotoğraf bende 42 yıl öncesine dair o kadar güçlü bir öznel çağrışıma yol açıyor ki,
mümkün değil o öznelliğin dışına çıkıp yorumlayamam.
Bu fotoğraf, bir yatılı lise öğrencisi olarak her pazar akşamı ve her cumartesi öğle saatlerinde mutlaka içinden 
geçtiğim
Cibali’nin 42 yıl öncesinden gelseydi, zihnim hemen Alpay’dan dinlediğim “Fabrika Kızı” şarkısına kayardı...
Öyle yakıştırmıştım: Alpay’ın, “tütün saran” fabrika kızının, beni sarsıla sarsıla
Alibeyköy’den Haydarpaşa’ya, Haydarpaşa’dan Alibeyköye taşıyan o külüstür otobüslerin, duvarına neredeyse 
teğet
geçerek süzüldüğü şu Cibali Tütün Fabrikası’nda çalıştığını düşünürdüm.
Fakat artık fabrika yok, yerinde bir üniversite var. Belki o fabrika kızının şarkıda denildiği gibi bir evi olmuştur,
hatta belki bir de içmeyen kocası vardır. Tanrı ne verirse geçinip gidiyordur ve mutlu bir yuvaya sahiptir.
Bu seyyar manava bakarken burnuma bir yoksul yemeği kokusu geliyor; yağda kavrulmuş bol 
soğan,
üstüne de o sıra en ucuz sebze neyse o eklenecek... Saat de uygun: Bu saatte yoksul semtlerde
kadınlar kocalarını işe göndermişler, evi iyi kötü temizlemişler, sıra yemek yapmaya gelmiştir.
Bende bu duyguyu yaratan şey, manav tezgâhının yoksulluğu... Domates, salatalık, kıvırcık, 
maydanoz, limon...
Arkadaki boş sandıklar da muhtemelen birkaç sebzeyle doldurulacak.
Kimbilir, belki de bizim fabrika kızı yapıyordur o yemeği. Yoksul olduğu muhakkak da, umalım ki 
mutludur.

Metin: Alper Görmüş, Gazeteci

Fotoğraf: Umut Başar (13, Öğrenci)
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Bu Fotoğrafta Heyecan ve ‘Büyümek’ Görüyorum

Bana fotoğraftaki kadınların kış hazırlığı yaptığını söylediler. Cibali’de, kentsel dönüşüm 
projesi kapsamında boşaltılan bir mahallede kalan son dört ailenin kadınlarıymış. 
Bunları bana anlatmasalar fotoğrafa bakıp böyle bir çıkarım yapamazdım. Fotoğrafı 
da yedinci sınıfa giden Öznur çekmiş. Kadraj güzel... Kadınların yerleşimi de güzel... 

Kadınlar bir düzenlemeyle oturtulmuşsa bile bu anlaşılmıyor, hiçbiri birbirini kapatmıyor. 
Işık daha iyi olabilirmiş... Velhasıl başarılı. Hani fotoğrafla resim karşılaştırıldığında, 
fotoğrafın yorumlamaya açık olmadığını söyleyenler gibi gerçeğe tanıklık etmiş.  

Fakat Öznur’un fotoğrafı bu değil ki. Fotoğrafist bir öğretmen edasıyla bu kareye 
baktığınızda elbet işi soğuk bir geometriyle değerlendirirsiniz. Ben, bu fotoğrafa 
baktığımda, benimle nerdeyse aynı yaşlarda fotoğraf çekmeye başlamış bir çocuğun 
heyecanını görüyorum. O mükemelliyetçi kare yakalama arzusunu, titreyen elinin 
kadrajda bıraktığı izi görüyorum. Yıllar boyu elinden asla düşürmeyeceği makinasıyla 
daha güzel, daha da güzel fotoğraflar çekmeye adım attığını görüyorum. Ben bu 
fotoğrafta, heyecan ve “büyümek” görüyorum. 

İşte tam da bu yüzden, bu fotoğraf ve bu fotoğrafı çeken Öznur çok değerli.
Bu yüzden, çektiği fotoğraf salt gerçekliği değil, Öznur’un imzasını taşıyor. 

Metin: Okan Bayülgen, Şovmen
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Fotoğraf: Öznur Başar (10, Öğrenci)
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Hayatıma Dokunma

Hem çamaşır yumuşatıcısı, hem mangal kömürü, hem de uçurtma nerede satılır? Bizi bu üçünün 
sadece süpermarketlerde bulunacağına, bütün ihtiyaçlarımızı kolayca görmenin tek yolunun 
alışveriş merkezleri olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Böyle dükkânları vardır eski mahallelerin. 
Bakkal kasabın işine karışıp et dolabı koymaz ama kırtasiyeler yün satabilir, arayana nalburda saç 
tokası da bulunur. Aslolan ihtiyaçtır. Artık değil. 

O yüzden mahallelerimize, evlerimize dokunuluyor. Bu halleri karışık, eski ve çirkin geliyor onlara. 

“Yerinize biz geleceğiz, sizinkileri yıkıp gönlümüze göresini yapacağız” diyorlar. Kime satacaklarsa 
onların gönlüne göre; birileri arada deste deste para kazansın diye... Sanıyorlar ki bir ev sadece 
kolondan kirişten, kiremitten çimentodan mamûldür. Neyi yıktıklarını da, yerine ne koyduklarını 
da bilmiyorlar.

Fotoğraf: Abdülkerim Keşke (12, Öğrenci) 

Metin: Pınar Öğünç, Gazeteci-Yazar
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Kundura Tamircisi 
İbrahim Mutlu

Kız istemeye gittiklerinde “zanaat ehlidir” demişti 
amcası. Ağzına attığı bir avuç çiviyi birkaç 
dakikada çakıverirdi köseleye. Gören, makineden 
çıkmış sanırdı. Tam pençe otuz, yarım pençe 
yirmi liraydı o zamanlar. Şimdi Eminönü’nde Çin 
malı kundura yirmi beş lira. 

Dizlerinin arasına sıkıştırırdı örsü de, öyle onarırdı 
tamire gelmiş ayakkabıları. Devir değişti. Şimdi 
tüccar oldu. Keçeden taban, uzun-kısa, boy boy 
bağcık satıyor dükkânında. Dizleri de yan yana 
gelmiyor artık, ağa gibi oturuyor kapı önünde. 
Lakin devir zor devir, o artık bir ‘züğürt ağa’. 
Belini dik tutmasıysa, ‘zanaat ehli’ oluşundan.

Metin: Pakrat Estukyan, Gazeteci

Fotoğraf: Mehmet Demir (12, Öğrenci)
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Deneyimli gazeteci ve Bir Mahalle Hatırası projesinin yazarlarından Mithat Bereket, sergi açılışında fotoğrafını öyküleştirdiği öğrenciye 
fotoğraf makinesini hediye ederken bayrağı emin ellere teslim ettiğinden emin oldu.
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HAYAT BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL (2013-2014)
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Hayat Bildiğin Gibi Değil
Kadir Has Üniversitesi Komşuluk Hakkı Projesi, kapsamında oluşturulan Belgesel 
Fotoğraf Atölyesi’nin ikinci çalışması "Hayat Bildiğin Gibi Değil"  Çingene Kültürü’nün 
renklerini barındıran Lonca Mahallesi’nin yaşayan 10 çocuk ve medya, akademi ya da 
fotoğraf konusunda çalışan 10 tanınmış isimle gerçekleştirildi.

Bir aktarma tekniği olarak Belgesel Fotoğraf’ın çok sayıda tanımı bulunmakla birlikte, 
gerçeğin ön planda tutularak anın ‘estetik’ yorumlanması olarak tarif edilebilir. Bu 
teknikle, fotoğrafçı tanıklık ettiği gerçekliği, estetik algısının sınırlarında paylaşıma açar. 
Belgesel Fotoğraf Atölyesi,  ‘Hayat Bildiğin Gibi Değil’ ve geçen yıl gerçekleştirdiği ‘Bir 
Mahalle Hatırası’ adlı çalışmalarda, 21. yy İstanbul’unda, global ve yerel uygulamalarla 
hızla yok olan mahalle olgusunun son anlarını, mekanın en aktif unsurları konumundaki 
‘çocuk’ algısıyla belgelemeyi hedeflemektedir. Lonca Mahallesi bir zamanlar benzerleri 
kentin bir çok yerinde, özellikle Topkapı, Sulukule, Edirnekapı, Mevlanakapı, Yedikule 
gibi İstanbul Surları boyunca ‘taşra’ ile ‘merkezi’ (Suriçi) birleştiren alanlarda yaşayan 
Çingene-Roman mahallerinden günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş olan son 
örneklerindendir.

Lonca Mahallesi’nin kent kültürüne dahiliyeti müzik, dans ve elişçilikleriyle olabilmiştir. 
Bu işbirliği sonucunda mekanda diğer kenar mahallerinin aksine sefalati gölgeleyen 
‘canlılık’ hakim olmuştur. Her sokağından, kent merkezlerindeki eğlence yerlerinde 
yapacakları mesaiye hazırlanan Loncalıların müzik ve dans provalarının gündelik 
hayatla karışımında oluşan bir hava hakimdir. Bu nedenle Lonca Mahallesi çocuklarının 
ölümsüzleştirdiği anlar bize hayatın bildiğimiz gibi olmadığını göstermektedir.

Belgesel Fotoğraf Atölyesi Koordinatörü: Ulaş Tosun
Fotoğraflar: Cesur Karakule, Demir Önemli, Emircan Duman, İdal Duman, İrem Önemli, 
Muhammed Gülfidan,Taha Doğan Bakır,Şara Yeşilova , Öykü Bulut, Yaren Aydın
Metinler: Burcu Aktaş, Cüneyt Özdemir, Çoşkun Aral, Prof. Dr: Hasan Bülent Kahraman, 
Melis Behlil,  Metin Üstündağ, Murat Uyurkulak, Nevin Sungur, Okan Bayülgen, 
Pınar Öğünç
Eğitmenler: Volkan Mert, Ulaş Tosun,
Sponsor: Sony Türkiye
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Sokaklar, Çocuk ve Kadın Yüzlüdür

Annesinin azarını, evin süpürgesini, bebeklik yadigârını 
alıp dışarı çıktı. Sokağa… Kızlar da sokaktaydı, kapı 
önünün gözbebeği teyzeler de.  Zaten sokak dediğin 
kadınların derin nefesi, çocukların sesi. Birini sağaltır, 
diğerini büyütür. 
Sokaklar hep ama hep “çocuk ve kadın yüzlü”dür. 

Metin: Burcu Aktaş, Gazeteci

Fotoğraf: İdal Duman (13, Öğrenci)
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Bitmeyen Özgürlük Arayışı

Özgürlük kuşlara yakıştırılır çoğu zaman. 
İnsanın kuşlara hayranlığı da belki bundandır. 
Bitmeyen özgürlük arayışı, elle tutulabilecek 
kadar yakın olduğunda mümkün görünür, kimi 
zaman. Yerinden yurdundan da edilse, bir gün 
bir yerlerde özgürlüğü hayal eder insan. Şara, 
bu fotoğrafı çekerken cezaevindeki babasını 
düşünmüş, işte tam da bu yüzden. Babasının 
güvercinleri sevmesi de bu yüzden. Fotoğraftaki 
gencin güvercin beslemesi de... Bu kadar küçük 
ortak paydalarda bile buluşabilen biz insanlar, 
nasıl oluyor da boyumuzdan büyük ayrılıklara 
düşüp duruyoruz tekrar ve tekrar, bir anlasam... 

Metin: Coşkun Aral, Fotomuhabir

Fotoğraf: Şara Yeşilova (14, Öğrenci)
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Yaralı Bir Davul 

Benim büyüdüğüm mahallede  bu davulun kardeşi olan yaralı bir darbuka 
vardı. Sahibi olan Deli Bekir mahellemizin aynı zamanda maskotuydu. Sabah 
akşam hiçbir karşılık beklemeden kendi çalar, kendi söylerdi. Mahalleli hiçbir 
karşılık beklemeden Deli Bekir’e kol kanat gererdi. Mahallelilik böyle bir şeydir 
işte. Genelde ‘tanış’ların ‘tanışlara’ çaldığı bir cümbüştür. Kimi zaman bir 
düğünde kimi zaman arkadaş sünnetinde kiminde ise öylesine ortaya karışık, 
Allah ne verdiyse.. Göbekli klarnetçi amcaları yaralı davulları çalan mahallenin 
şen şakrak çocuklarını tek tek kaybetmeye başladığımız bir döneme geldik 
çattık. Gecekondular yıkılıp yerine kentsel dönüşüm adı altında dev ve çirkin 
apartman blokları taşınıyor. O bloklarda, ne klarnete ne de yaralı bir davula 
yer var. Bu yüzden bunlar son fırsat. Elinize bir fotoğraf makinası geçerse 
çekmekte tereddüt etmeyin. Seslerini duyuramasanız da en azından resimlerini 
gösterebilirsiniz çocuklarınıza.

İ Metin: Cüneyt Özdemir, Gazeteci

Fotoğraf: Cesur Karakule (12, Öğrenci)
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Acı ve Umut: İnsanlığın Tragedya 
Yazgısı! 

Her fotoğraf bir çelişkidir. Çünkü, zamanın akışkanlığına, karşı 
fotoğraf kendi zamanını yaratır ve bu durağanlıktır. Fotoğrafın 
durdurduğu zaman onun derin çelişkisini meydana getirir. 
Fotoğrafların bir özelliği hiç yaşlanmamalıdır ve bu rahatsız 
edici bir durumdur. Panta rei diyordu Heraklitos: her şey akar. 
Akan aslında zamandır.Ama bazı fotoğraflar kendi varoluşunun 
dışında bir çelişkiyi yakalar. 

Bu fotoğraf öyle. Çelişkilerin içinden türüyor bu fotoğraf. Bir 
yanda büyük resim var: bambaşka şeylerle oyalanması gereken, 
bambaşka çerçevelerin içinde görüntülenmesi gereken genç 
insanların emeğin, hem de çok çileli olduğu besbelli bir emeğin 
ortasında yakalanmış olması bir yürek burkuntusu yaratıyor 
izleyende.

Sonra iki çocuğun aynı anda fotoğrafa yansımış çelişkisi. 
Uçuculuk, gelip geçicilik demek olan çocukluğun, alamet-i 
farikası yansımış bir çocuğun yüzüne gülümseme. Hiçbir 
şeyin gerçekliğine inanmamanın mutlu esintisi o gülümseme. 
Doğuruşu bu. Ama karşısındaki çocuğun endişe, keder, tedir-
ginlikle, dahası, acıyla, korkuyla yüklü bakışları. Belirsiz bir 
geleceğin, kıpkırmızı bir elle kazanılan, edinilmesine çalışılan 
bir geleceğin kaygıları var onun gözlerinde. İkisi de çocuk.
Ve bütün bunların öyküsü olan bir çelişki: yoksulluğun acı, 
karanlık, koyu gölgesi düşmüş bu fotoğrafa. Çocukluğun 
umursamazlığı ile aydınlansa da yer yer, çok karanlık o gölge. 
Ama ötesinde bir doğa var: doyurucu, esirgeyen ve koruyan 
doğa. Belki o gülümseme doğanın, belki o acı yoksulluğundur. 
Acı ve umut: insanlığın tragedya yazgısı!

Metin: Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman
KHAS Üniversitesi

Fotoğraf: Demir Önemli (9, Öğrenci)
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Metin: Doç. Dr. Melis Behlil
KHAS Üniversitesi

Güzel Bir Yol,  
Üzerinde Cevizler, Oyunlar

Bu resimde dikkatimi ilk çeken, güçlü derinlik 
hissi oldu. Güzel yakalanmış bir alan derinliğinin 
ötesinde bir şeyler var burada. Öndeki cevizlere 
odaklansak, takılıp kalsak, sokağın ucundan 
cevizi fırlatan kadını gör(e)memek bile mümkün. 
Bir yandan zamansal bir derinlik de var ama 
burada. Biraz klasik olacak ama, yolu hayatın bir 
metaforu olarak düşününce, genç fotografçının 
önünde daha uzanan yolun ilk kısmı belki de bu, 
uzaklara doğru. Güzel bir yol, üzerinde cevizler, 
oyunlar ve ileride bir noktada kadınlar var. 
“Hayat Bildiğin Gibi Değil”; ve ne gibi olduğunu 
bilmemek, o yolda ilerledikçe öğrenmek de belki 
hayatın en güzel yanı.

Fotoğraf: Emircan Duman (11, Öğrenci)
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meyaba..
bu fotoğyaftaki çocuk benim
bi abi  donduydu beni boyle otuymakla kalkmak ayasında

siz boş veyin şimdi evleyi sokağı çamaşıylayı amcayı
yalnıs bana bakın

çünküm ben de yalnıs sise bakıyom

sonya biygün büyüyünce ben de bakacağım fotoğyaftaki bana sisin gibim

bu çocuk benim diyeceğim
bi abi donduydu beni boyle otuymakla kalkmak ayasında

neyse şimdi içeyi giymeliyim
annem köfte yapmış kokuyo mis gibi
hem çiski film de başlayacak biyasdan

hem belki şimdi bilmediğim bi deydim vaydıy içimde kim biliy

olsun

sis boş veyin şimdi evleyi sokağı çamaşıylayı amcayı
yalnıs bana bakın
      
bana baktığınıs için çok teşekküy edeyim

sen de sağol Ulaş abi

Metin: Metin Üstündağ, Karikatürist

Fotoğraf: İrem Önemli (10, Öğrenci)
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Uzakta

Hayat, yaşadığımız yerdedir. Uzakta, başka yerlerdeki hayatlar, oralar için 
üzüldüklerimiz, sevindiklerimiz, biz burada, bu hayatı yaşıyoruz diye değerliler, 
önemliler. Bugünlerde hep konuştuğumuz bir şey var: Bireyin yalnızlaşması... 
Reklamlar bunun üzerine şekilleniyor. Yayınlar, dergiler, gazeteler, satılacak ürünler, 
diziler, talk show’lar ve şair her üretim, yalnız müşteriye ulaşacak şekilde tasarlanıyor, 
yazılıyor, çiziliyor. Yalnız bireylerin, kendilerini daha da önemli görmek istediklerini 
görüyoruz, böyle davranıyoruz. Biz de farklı değiliz. Hepimiz önemliyiz, hiçbir 
kusurumuz yok ve fevkalade yalnızız.
Aslına bakılırsa hepimiz aciziz. Hiçbirimiz, hiçbir şey bilmiyoruz, birbirimize ne kadar 
muhtaç olduğumuzu, bile bilmiyoruz. Biliyor gibi davranıyoruz, oynuyoruz, kendimizi 
kandırıyoruz. Halbuki hayat şu karedeki kadar anlaşılır, basit, renkli. Etrafında onca 
martı, deniz, fotoğrafik açıdan kusursuz obje, onu bir “sanatçı” ilan edecek tonlarca 
malzeme varken, karede duran bu eski, çerçeve satılan arabadır hayat. Çünkü, bu 
kareyi çeken genç arkadaşım anlamış ki, gerçek senin etrafındakidir. Kusur, kusursuz 
gibi davranma sahtekarlığıdır. Ukala bir fotoğraf yorumcusu olarak yorumlasam 
“kusurlar” bulabileceğim ama bu çıplak gerçekliği, hiç çekinmeden, kendi gerçekliği 
olduğu için yorumlamış arkadaşım bu yüzden “kusursuz” bir genç yürektir.

Metin: Okan Bayülgen, Şovmen

Fotoğraf: Muhammed Gülfidan (10, Öğrenci)
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Öncesinde Öyle Duracaklar, 
Kıpırdamayacaklar.

Akşam mavilerin bazı tonlarına girmeye 
başlarken, şehrin bazı evlerinde hazırlık 
başlayacak. Giyinilecek, kuşanılacak, parfüm 
sıkılacak; evlerinden eğlenmek için çıkacaklar. 
Kararlılar. Parası neyse verecekler. O zaman 
eğlendiklerinden emin olacaklar. Parfümün 
kokusuyla tasaları da uçmuş, “Ay çok eğlenmedik 
mi?” diyerek dönecekler evlerine. Onların işi bu 
olacak.
Mesela Kobra Murat’ın yazıhanesinin önünde, 
“Hava iyice kararmadan gecenin adresi belli olsa 
artık” diye hafiften huysuzlanmaya başlayarak 
onlar bekleyecek. Bu gece nerede ötecek 
klarnet, nerede ağlayacak, haşa, kahkaha atacak 
kemanlar? Onlar hep eğlenir görünecek ki 
karşıdakiler de eğlensin. Onların işi bu olacak. 
Öncesinde öyle duracaklar. Kıpırdamayacaklar.

Metin: Pınar Öğünç, Gazeteci-Yazar

Fotoğraf: Taha Doğan Bakır (10, Öğrenci)
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Hayat Bildiğin Gibi Değil projesinin öğrencileri olan Roman çocuklar farklı bir teneffüs arası vererek 
hayatın bildiğimiz gibi olmadığını tekrar gösteriyorlar.
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“Ne yazık!” dedi kendi kendine: “Ne kayıp!..”

Fotoğraf makinası kendine doğrultulunca önce bir canı sıkıldı… Halbuki severdi 
fotoğraf çektirmeyi. Gençliğinde şıkşıkıdım giyinir, hemen alt sokaktaki Foto Merak’a 
giderlerdi afili bir resim çektirmek için arkadaşlarıyla. Önce fiyatta sıkı bir pazarlık 
ederler, arttırdıkları parayla da çekirdek alır, çitlerken alt mahallenin oğlanları ile 
fingirdeşirlerdi.  O günler geldi aklına, içi yandı…
 
Fotoğraf meselesi bir yana Halime Teyze’nin hiç keyfi yoktu bugün. Şöhreti başka 
semtlere yayılmış muhallebilerini satmak bile içinden gelmiyordu. Evini boşaltması 
için tebligat gelmişti yine. Geçen İhsan Bakkal vermişti haberini ya: “Sulukule’yi nasıl 
yaptılar hah işte burayı da öyle yıkacaklar, yeni evler yapacaklar, bizleri atıp başkalarına 
satacaklar buraları” demişti. O lafları duyduğundan beri yüreği sıkışıp duruyordu. 
Anasının feryat figan içinde kendisini doğurduğu o karlı, soğuk kış gününden bu 
yana onun dünyası burası olmuştu. Lonca dışında hayat bilmez, kral insanlardır diye 
anlattığı Loncalılardan başka insan tanımazdı. Ama işte o dünyayı da yıkıp atacaklardı 
yakında.. Koca bir of çekti… 

Sokakta oyanayan çocuklar ne kadar da neşeli diye düşündü: “Acaba nerelere taşınıp 
gidecekler; hiç hatırlayacaklar mı sabahtan akşama eve girmeden, bağıra çağıra 
oynadıkları bu sokakları?” Hele de o arabadaki bebe hiç bilmeyecek Lonca nasıl 
şahane bir yer olduğunu. “Ne yazık!” dedi kendi kendine: “Ne kayıp!..” 

Döndü, fotoğrafı çeken güzel gözlü, güler yüzlü kıza ismini sordu. "Öykü” dedi 
küçük kız. “Çek Öykü kızım” dedi, “İnsanlar bilsinler bu dünyada Lonca diye kral bir 
mahalle vardı ve orada da bir kadın yaşadı, çok şükür güzel de bir hayat yaşadı. Adı 
da Halimeydi…”

Metin: Nevin Sungur, Gazeteci

Fotoğraf: Öykü Bulut (13, Öğrenci)
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Mülkiyet Hırsızlıktır.

... derken Yaren girdi lafa:
"piyer dayımın da dediği gibi, mülkiyet hırsızlıktır..." 
başımı ağır ağır salladım:
"mülkiyet hırsızlıktır sözünü tırnak içine alman lazım..." 
acı acı güldü:
"hiçbi b.k anlamadın de mi?"

Metin: Murat Uyurkulak, Yazar

Fotoğraf: Yaren Aydın (13, Öğrenci)
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FABRİKA KIZI (2014-2015)
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FABRİKA KIZI

Gün doğarken her sabah, bir kız geçer kapımdan
Köşeyi dönüp kaybolur, başı önde yorgunca.

Bora Ayanoğlu’nun yaklaşık 50 yıl önce Türk pop müzik literatürü kazandırdığı ilk işçi 
şarkısı olan şarkı, bu sözlerle başlar. Fabrika Kızı, bugün halen kültürümüzdeki nadir 
işçi şarkılarından olma özelliğini korumaktadır. Eserin etkisinin bir göstergesi de, bir 
çok ismin eserin söz ve müziğini kendine mal etmek isteyişidir. Şarkının Unkapanı 
dönemin tabiriyle “kurt kapanı“, piyasasında etkisi bugün de sürmekte. Ayanoğlu, eski 
İstanbul’da geçen çocukluğunda okula gitmek için Haliç’ten her geçişinde, Tekel Cibali 
Tütün Fabrikası’ndan yayılan ve burada işçilik yapan manevi ablası Behice Hanım’ı 
yatağa düşüren ağır kokuyu halen hatırladığını söylüyor. Ağır kokusuyla İstanbul kent 
kültüründeki yerini, öğrencilerinin büyük kısmının burslu eğitim aldığı bir üniversiteye 
bırakan bu mekanın kaderindeki değişimin, genele yayıldığını söylemek kolay değil. 
Şu anda Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü olan yapının yer aldığı Haliç, bugün 
merdivenaltı tekstil atölyelerinin yoğun olduğu ve kentin ucuz iş gücünü karşıladığı bir 
konuma sahip. Bu işgücünün en önemli kaynağını ise fırsat eşitliği ellerinden alınmış 
olan kız çocukları oluşturuyor.

Kadir Has Üniversitesi Komşuluk Hakkı Projesi kapsamında, çalışmalarını sürdüren 
Belgesel Fotoğraf Atölyesi, Canon Eurasia’nın desteğiyle gerçekleştirdiği bu çalışma, 
eğitim olanağından yoksun ve çocuk yaşta ağır işçilik yapmak zorunda bırakılmış 10 
işçi kız çocuğuyla gerçekleştirildi. Ayanoğlu’nun “Fabrika Kızı” şarkısından ilham 
alan proje kapsamında, Haliç bölgesinde yaşayan işçi kızlara 2 aylık fotoğraf eğitimi 
verildi. Gündelik hayatlarını fotoğraflayan 21 yüzyılın fabrika kızlarının eserleri kendisini 
kadın ayrımcılığına karşı sorumlu hisseden isimler tarafından öyküleştirildi. Fabrika 
kızlarının tanıklıklarıyla penceresi açılan bu dünyada, tıpkı şarkının mırıldandığı şekliyle, 
onların ihtiyar anaları gibi kadınlığı ve çocukluğu bilmeden mecbur edildikleri hayatları 
yaşadıklarını gösteriyor.

Belgesel Fotoğraf Atölyesi Koordinatörü: Ulaş Tosun
Fotoğrafçılar: Kübra Akdemir, Hatice Akyüz, Zeynep Aytan, Dilek Aytekin, Emine 
Kurşun, Dilek Kurşun, Gözde Özkorkmaz Sezgin, Sibel Soylu, Şilan Toksoy, Şeymanur 
Zaferoğlu
Metinler: Burcu Aktaş, Sezen Aksu, Sevda Alankuş, Bora Ayanoğlu, Gaye Boralıoğlu, 
Karin Karakaşlı, Hasan Bülent Kahraman, Pınar Öğünç, Cüneyt Özdemir, Aret Vartanyan
Eğitmenler: Ulaş Tosun, Tuğba Kırallı,Müge Ispartalı
Proje Sponsoru: Canon Eurasia
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Hayal

Dünya yorgun düşürdüğünde, kendi dünyasına 
sığınır, kendi hayal dünyasında soluklanır insan… 
En çok da çocuk...
Bedenin ne kadar küçükse, kurulan dünya da 
inadına o kadar büyük olur… İmkansız yoktur 
orada, uzak yoktur; olmaz, olmaz…
Hayal kurmak, çocukların çok daha özgürce 
kullanabildiği, zamansızlığa ve mekansızlığa açık 
bir bilettir….

Metin: Sezen Aksu, Sanatçı

Fotoğraf: Sibel Soylu (17, Garson)
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Yorgun da Olsa Gözler

"Yorgun da olsa gözler, yaşamın getirip 
götürdüklerinin izlerini taşısa da yüzdeki 
çizgiler, her kadının yüreğinde taşıdığı 
güzellikler keşfedilmeyi bekler. Açığa çıkar 
bazen bir kemençe tınısında, bazen bir 
İstanbul hoş sedasında. Her kadın, bir dünya 
taşır yüreğinde… Sevgiyle kucaklanmayı, 
sarmalanmayı hakeden, sana seni yansıtan…"

Metin: Aret Vartanyan, Yazar

Fotoğraf: Zeynep Aytan (16, İşçi)
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Zor Be Anne!

Palimpsest;  silinip silinip, üzerine defalarca yazılabilen, ama yazılanların hiç bir 
zaman tam olarak kaybolmadığı, silinemediği, bir kadim zamanlar “kağıdı”… 
J. Derrida’nın kullanımında, anlamın metinlerarasılığına, bir özün yokluğuna, 
ötekinin hep buradalığına, ben ile birliğine, fark olarak yok edilemezliğine dair bir 
metafor….
Cibali; mekanları, insanları, dilleri üst üste, yanyana, alt alta palimpsest gibi 
yazılmış, dokunmuş bir semt…hem ve hep Bizans, Osmanlı, Ermeni, Rum, 
Yahudi, Türk, Kürt, Alevi, Laz, şimdilerde Suriyeli Arap…
Cibali’de kimbilir hangi kadim mekana “karşı” yükseltilmiş, onu silmeye yeltenmiş, 
palimpsest gibi “modern” bir duvar….; “sevgisinden canı yanan birinin “seni 
seviyorum”u ile, “ötekinin” kimbilir hangi aşk, hasret, yoksulluk acısıyla yürekten 
kopmuş “Daye Zore” (“Zor be Anne”)’si birbirine dokunuyor, birbirini dokuyor…
araya diğerleri de karışıyor, sızıyor….
Duvarın önünde çocuk coşkusuyla, umursamazlığıyla çember oluşturmuş  beş 
kız; nerelerden geldiklerini ve nerelere gideceklerini, birbirlerinden, Cibali’nin üst 
üste yazılmış tarihinden, annelerinden, başka kadınlardan, hangi silinmeyen izleri 
devraldıklarını ve hangilerini bırakacaklarını, bilmiyoruz….
Fotoğrafı çeken, anı yakalayarak, bir yandan iz(ler)i kaydederken, kendi iz(ler)ini 
de bırakan, belki de sür(dür)en Kübra; hem Cibalili, hem de Siirtli… Ailesinde 
Arap, Kürt, Türk hepsi varmış ve mutlaka daha da çoğu….

Metin: Prof. Dr. Sevda Alankuş, KHAS Üniversitesi

Fotoğraf: Kübra Akdemir (15, Lise Öğrencisi)
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Olmazı Olura

Dünya çukur.
Yukarı çıkmak için...
yakayı gövdeye, cepleri cekete, alı mora, 
yastığı rüyaya, denizi buluta, hayali 
dünyaya, 
olmazı olura...
önce teyellemek sonra dikmek lazım 
Dilek Abla.
Eh, gerisini sen düşün.

Metin: Gaye Boralıoğlu, Yazar

Fotoğraf: Dilek Aytekin (22, İşçi)
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Metin: Pınar Öğünç, Gazeteci-Yazar

Fotoğraf: Dilek Kurşun (17, Konfeksiyon İşçisi)

Şahsi Kombi

Şimdi o geldi aklıma... Gelin gittiğim ev sobalıydı benim. Kayınpederimin 
fıtığı vardı, e kaynanalar nazlı. Ben yakardım sobayı, yakmayacaksın da 
n’olacak? Camlar demir çerçeveli, yan duvar kuzeye bakıyor. Sobayı 
harlasan bile mesela ben tek bir gün evde terliksiz dolaştığımı hatırlamam. 
Taş öyle emerdi ki buzu, çocuğun olmaz, idrar zoru yapar en hafifinden.
Sonra kendi evimize çıktık biz, amanın o ne soğuk. Çorabın üstüne yün 
patikle giyiyordum o zaman terlikleri. Bir numara büyük almak lazımdı, 
yoksa girmez ayak. Şimdi kombisi var kızımın evinde. Düz ince çorapla 
yere bas için ürpermez. Sigarayı da içerde içiyorum valla. Yeri gelir 
açarsın camı, havalanır. Şahsi kombi neticede.
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Ve Elbette Yaşatarak

Hemen hergün en az bir ya da bir kaç tane kadın cinayeti, erkek terörü önüme 
geliyor. Haber merkezinde hepimiz biraz çaresizlik biraz da suçlulukla bu cinayetler 
nasıl bir çözüm olacağını kara kara düşünüp duruyoruz. Çoğu zaman eğitim şart 
adındaki uzak bir ülkeden medet umuyoruz. Bu karamsarlıktan dolayı da çoğu zaman 
görmezden geliyoruz. Bu fotoğrafa bakarken içimden ‘işte’ dedim ‘günün birinde 
Türkiye’de kadın cinayetlerini DE engellemenin yollarından biri, kadınların hayatın 
içine katılmaları..’ Bu da kadınların üretkenlikleri ve ekonomik bağımsızlıkları ile 
mümkün. Bundan yıllar önce mikro kredinin kadınların hayatında yarattığı  büyük 
değişimleri gördüğümde hayran olmuştum. Şaşırmış, bu kadar küçük dokunuşların  
yarattığı farklılıklar karşısında etkilenmiştim. Bu atölye kimin, bu biraz mahçup biraz 
da utanarak fotoğraf çektiren kadının adı ne bilmiyorum. Ancak ben bu fotoğrafa 
baktığım zaman çalışkan, üretken, mutlu bir kadın görüyorum. Bağımsız ve özgür bir 
kadın… Günün birinde Türkiye özgür bir ülke olacaksa kadınlarını özgürleştirerek ve 
elbette yaşatarak olacak. 

Metin: Cüneyt Özdemir, Gazeteci

Fotoğraf: Emine Kurşun (16, İşçi)
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Var Olmak

Bismişah, Allah Allah
Eşikten geçtim, huzuruna geldim. Dünyayı 
kapının önünde bıraktım da geldim.
Kendimi bulmaya geldim. Burada herkesle birim.
Kendimi kaybetmeye geldim. Burada her şeyimle 
hiçim.
Tavanlar bilir sustuklarımı. Her gece bir onlara 
anlattıklarımı. Bir Allahın bildiğini aldım da 
geldim. 
Medet Allahım medet, 
Gel derdime derman eyle,
İstemekten korkmamayı senden öğrendim. 
Şükretmeyi, umut etmeyi senden.
Verebileceklerimi verecek cesaret, alacaklarımı 
bilmeye hikmet, edeceklerimi eylemeye kudret 
almaya geldim.
Çok sevdim, anlamı kem gözlerden sakınmak 
için geldim.
Dünya unutturuyor bana beni. Unuttuklarımı 
hatırlamaya, bildiklerimi duymaya geldim.
Sen duy sesimi Allahım. Var olmak için yok 
olmaya geldim.
Pirler aşkına, erenler demine Hüü.
Gerçeğe Hüü.
Allahım koş yardıma.
Beni sakın hakikatimden ayırma.  

Fotoğraf: Gözde Özkorkmaz Sezgin 
(17, Garson)

Metin: Karin Karakaşlı, Gazeteci-Yazar
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Metin: Karin Karakaşlı, Gazeteci-Yazar

Babası zordu, kocası ondan da zor bir adam 
çıkmıştı. Bir Haydar’ın evinden öbür Haydar’ın 
evine gittiğinde üzerine giydiği yelek iki beden 
küçüldü, evin üç penceresi yetmez oldu nefes 
almak için. Her işi yokuşa süren kocasıyla bir 
ömür geçerken kızına tutundu. 

Metin: Burcu Aktaş, Gazeteci

Fotoğraf: Hatice Akyüz 
(16, Lise Öğrencisi)
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Şarkımı Yarınlar Umut Dolana Kadar Söyleyeceğim 

İşçi kardeşim Şeymanur’un çektiği fotoğrafa bakınca tekrar hatırlıyorum Fabrika Kızı’nı; 
Bir evi olsun ister, bir de içmeyen kocası 
Tanrı ne verirse geçinir, gider 
Yeter ki mutlu olsun yuvası..
Demiştim, o yıllarda ben de gençtim, dile kolay nerdeyse 50 yıl geçmiş üzerinden. Kara bir 
plağa okudum ilk, sonra radyo mikrofonuna.  Sevildi, konserlerde söyledim, kameralara 
söyledim, zaman değişti önce kasete sonra CD'ye okudum. 
Ümit ederim bu çocuklar, her sabah fabrikalara değil okullara yollanana ve yarınları umut 
dolana kadar dillerden düşmez Fabrika Kızlarının şarkısı.

Metin: Bora Ayanoğlu,  Sanatçı

Fotoğraf: Şeymanur Zaferoğlu (17, Tezgahtar)
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Ne Kadar Çok Hayatlarımız...
Bir genç kız tarafından çekilmiş bu resme uzun süredir bakıyorum. Dönüp dönüp 
bakıyorum. İçimi acıtan bir şeyler buluyorum bu resimde. Fotoğrafların daima 
acı verdiklerini biliyorum. Sevmedim hiçbir zaman görüntülere bakmayı. Sadece 
yitip gideni değil, çoğu zaman tanıklık etmek istemediklerimi de bulduğum için 
görüntülerde fotoğraflar daima uzağımda kaldılar. Hatırlamak insanın belleğinde 
olduğu, kaldığı kadarıyla lezzetli. Veya değil...
Ama acı verene dönmenin de bir çekiciliği var. O nedenle dönüyorum bu 
görüntüye. Ve aklıma üşüşen sayısız düşünceyi örgütlemeye çalışıyorum. Bu 
kadar zengin, bu kadar çok katmanı olan, bu kadar kapsamlı görüntü insanı 
boğuyor.
Hayatlar var burada. Doğal. Hayatın içinden çekilmiş bir fotoğraf bu. Yoksulluk 
var. Tam yoksulluk değil. Hayatın darlığı diyelim. Ölçülülüğü. Hayatın getirdiği 
kısıtlamalar. 
Kesişen yaşantılar! Hayatın görkemini o yaratır. Çok hayatın kesişmesi. Ve bu 
fotoğrafın gücü de oradan kaynaklanıyor. 
İşte, bir mekan. İki ayrı hayat. Kutsallığın dünyasıyla güncel, sıradan ve dünyevi 
olanın iç içe geçişi. Asıl düğüm bu. Tevekkül, teslimiyet ve belki de onun 
sağlanması için hayata yönelik tutku. İki gencin heyecanı ve namaz kılan insanın 
sükuneti. Nimetin hazırlanışı ve onu nasip eden Tanrı’nın mevcudiyeti; bereket... 
Kuşaklar ve farklar ve çokluk...
Bütün bunlar aslında mekanın çoğulluğu. Son kertede bir mekan görüntüsü 
bu. Kutsalı ve dünyevi olanı bir araya getirip, mekanın alçakgönüllü ama hakim 
iktidarını vurguluyor bu fotoğraf. Hayatlar o mekana gömülü.  Gene de; mekan 
insandır.
Ne kadar çok, hayatlarımız...

Metin: Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman 
KHAS Üniversitesi

Fotoğraf: Şilan Toksoy (15, İşçi)
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İSTANBUL'UN KADIN RENKLERİ (2015-2016)
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İstanbul’un Kadın Renkleri

Hayal meyal hatırladığı bir istisna geldi aklına, yaklaşık yirmi yıl kadar önce, özellikle
Galata üzerine bir şeyler yazmayı deneyen şu yaşlı İngiliz vaiz. Fakat o da sonunda yine
surları resmetmeye, onların kapıları ve burçları üzerindeki Ceneviz kitabelerini çözmeye
yönelmiştir. (F.W. Hasluck, “Dr. John Covel’s Notes on Galata”, Annual of the British
School at Athens, 11 1904-05) John Covel’in geçen yüzyıl başından aktardığı gözlem,
İstanbul tasvirlerin sınırlılığının sadece bugüne ait bir sorun olmadığını göstermekte.
Tualde olduğu gibi vizörde de İstanbul, gün batımında yolcusuz gemilerin, cemaatsiz
görkemli ibadethanelerin, aç martıların ve uykusuz kedilerin yurdu olmayı sürdürmekte.
Alıntı şöyle devam eder: “Herkes için Galata olsa olsa kilise ve genelevleriyle dikkat
çeken bir uğrak yeriydi sadece. “Kadının, seyyahların ve onların mirasçılarının algısında
yeri pek değişim göstermemekte birlikte, manzaranın zaman içinde daha da kötüleştiğini
söylemek yanlış olmayacaktır. Onlar, gazetelerin 3. sayfa haberlerinde kurban gittikleri
cinayet, tecavüz, linç vb haberlerdeki birer vesikalıkla görsel hafızaya dahil olmaktalar.
Diğer taraftan savaşlar, sömürü ve töre gibi birçok nedenle kadim İstanbul, ülkenin
olduğu kadar dünyanın çeşitli yerlerinden kendisine sığınan kadınlara da ev sahipliği
yapmayı sürdürmektedir. Öyle ki, İstanbul’un kozmopolit yapısı tarihte yapılan afaki
tasvirlerden çok farklı anlamlar kazanmıştır. Khas Belgesel Fotoğraf Atölyesi bu 
farkındalıkla s4. sergi projesinin konusunu İstanbul’un kadınları olarak belirlemiştir. 
Projenin ilk aşaması (21.YY) İstanbul’un kazandığı anlamları ifade eden çeşitlilikteki 10 
kadınla gerçekleştirildi.

Fotoğraf geçmişi olmayan ve coğrafyanın renklerini ifade eden mütedeyyin, Ermeni,
LGBTİ gibi kimliklerin temsilcileri yanında dünyanın çeşitli yerlerinden İstanbul’a sığınan
Suriyeli, Kamerunlu kadınlar aldıkları eğitimin ardından kendi gündelik hayatlarını
fotoğrafladılar. Kadınlar, 3 ay süreyle Kadir Has Üniversitesi’nde fotoğraf dersleri aldı ve
Canon Eurasia’nın kendilerine hediye ettiği fotoğraf makinelerini kullandılar. Çalışmanın
ikinci aşamasında sergilenecek fotoğraflar belirlenerek konuya duyarlı gazeteci,
akademisyen ve yazar kadınlarca metinleştirildi. Bu birliktelik İstanbul’un kadınlarının
hayatlarını biraz daha görünür kılıyor.

Belgesel Fotoğraf Atölyesi Koordinatörü: Ulaş Tosun
Fotoğraflar: Christelle Ngapsi, Dilan Çetinkaya, Halime Dede, Hülya Aslan, Karolin Sarı, 
Leyla Çim, Maryam Almahro, Merve Yavaş, Nilüfer Akgül, Zeynep Elmalı,
Metinler: Ayşe Karabat, Ayten Görgün Smith, Buket Uzuner, Esmeray, Müge İplikçi,
N Buket Cengiz, Nevşin Mengü, Pelin Batu, Sevda Alankuş, Şevval Sam
Eğitmenler: Tuğba Kırallı, Mesude Bülbül, Ulaş Tosun
Sponsor: Canon Eurasia
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Anne Kokusu
Ders bahane, güneşin yerini erkenden ayaza bıraktığı kış gününde; anaya 
sokulmaya bahane. Ders, ödev de olmasa ne zaman vakit bulacak da sokulacak 
anasına. Bir kulak annede, bir kulak televizyonda. Ama asıl aklı alan koku, anne 
kokusu...Sarhoş eden deterjanla karışık, kavrulmuş soğan kokusu, dünyanın ne 
güven veren kokusu. 

Metin: Nevşin Mengü, Spiker

Fotoğraf: Dilan Çetinkaya (18, Garson)
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Yalnız Ölürüz

“Size derim ki, bunlar susarlarsa taşlar bağıracak.”
Luka 19: 39-40

Yalnız doğarız, yalnız ölürüz. Dolambaçlı yolculuk bazen düz, bazen uçurumlu, 
bazen uzun, bazen kısadır. Kimimiz, evden çıkmaz; ocağın sıcaklığına tav 
oluruz.  Kimimiz yollara dökülür, yeni bir hayat arayışına koyuluruz. Kimimiz, 
ebediyen araflarda süzülürüz...Peki bizi temellendiren, fırtınalı sularımıza 
çapa, şimşeklerimize paratoner olan güç nedir? İman mı? Tanrılar bize güzel 
bir kelam fısıldasa da saf inanç yetmez. Doğduğumuz toprak mı? Sıla, her ne 
kadar Sirenlerin tatlı şarkısı gibi gelse de kulağa, kökleri sulayamadıktan sonra 
yeşermez ağaç. Anne mi, baba mı, çocuk mu, aşk mı? Hepsi ve hiç birisi. 
Sanıyorum bizi topraklayan, kucaklayan en temel şey, bütün olma hissidir . Önce 
kendi içimizde başlayan, sonra çemberler halinde yayılan bir birlik duygusu. 
Araftaki ayinde bunları düşünüyorum. Haftada bir gün, en güzel libaslarını 
giyip gelen, bütün zulmü ve çirkeflikleri geride bırakıp beraber şarkı söyleyen 
insanların arasında anlıyorum gerçek araftakilerin onlar değil de biz olduğunu. 

Metin: Pelin Batu, Sanatçı

Fotoğraf: Christelle Ngapsi (24, Mülteci)
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Kahve Sohbetlerinde Yeniden Keşfederiz..

Zengin, fakir; eğitimli, eğitimsiz; çalışan, ev kadını... Ne olsak da kim olsak da, 
zordur hayatımız, sırf kadın olduğumuz için zordur. 
Sanırız ki, dertlerimiz yalnızca bize özgü. Ama öyle olmadığını anladığımız 
anlar vardır: diğer kadınlarla yaptığımız kahve sohbetleri...
Biz o kahve sohbetlerinde, yalnızca dertlerimizi konuşmayız, çocuklarımızın 
eğitimini de, sırf kadın olduğumuz için yaşadığımız sorunları da, ev halini de, 
dünya halini de konuşuruz.  Çiçeklerimizden de söz ederiz, yüreğimize batan 
dikenlerden de...
Gördüğümüz baskıya da üzülürüz, dünyadaki savaşlara da. Kendimize de 
güleriz, başkalarına da...
Ah bize kalsa, ah bize kalsa, dünyayı nasıl da daha yaşanılır bir yer yaparız...
Çünkü biz kahve sohbetlerinde, en önemli hazinemizi yeniden ve yeniden 
keşfederiz;  kadın dayanışmasını, birbirimize bacı olmayı.

Metin: Ayşe Karabat, Gazeteci

Fotoğraf: Leyla Çim (33, 1 Çocuk Sahibi, Ev Kadını)
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Kendileri Mavi, Gölgeleri Pembe Kadınlar

Anadolu’dan 6 ay önce İstanbul’a gelen travesti kimliği ile yaşayan 20 yaşındaki 
Zeynep’in belgesel fotoğrafçılık atölyesine katılmış olması ne de güzel bir renk olmuş. 
Zeynep seks işçiliği yapmayı red ederek Tarlabaşı’ndaki bir barda garsonluk 
yapan trans arkadaşı Üzüm’ü iş yerinin kapısının önünde fotoğraflamış.
Türkiye’de travesti kimliği ile yaşayıp seks işçiliği yapmadan hayatta kalmak öyle zor 
ki… Kadın pazarlayanlar peşlerine düşer. Gece kulüpleri ise dans etmelerini ister. 
Kuaförler saçlarına fön çekmek istemez. Manikürcüler tırnaklarını törpülemez, 
oje sürmez. Ayak numaralarına uygun pabuç, bedenlerine yakışacak giysileri 
bulamazlar. Nüfus cüzdanlarının mavi rengi ise yaşamlarını gölgeler… Oysa 
onlar, evrenin karşıt iki kutubu -erkek ve kadını- bir ruhta eritebilmiş mavi-pembe 
varlıklar. Ve kutuplaşmaya doğru giden dünyamızın bu renk karmasına ise çok 
ihtiyacı var...   

Metin: Dr. Ayten Görgün Smith, KHAS Üniversitesi

Fotoğraf: Zeynep Elmalı (24, LGBTİ, İşsiz)
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Bayrampaşa Otogarı’nda Bekle 

Keşke mavi atkımı alsaydım! Dinlemeseydim annemi, saklasaydım maviyi 
çantanın dibine, şimdi değiştiriverirdim bu yaşlı kahverengiyle, ruhu bile 
duymazdı! Hiç susmaz ki; yok mavi gösterişliymiş, yok kızlar göze batmamalıymış, 
yok “aranıyor” derlermiş! İlle koyu renk giyecek, koyu başörtüsü takacakmışım! 
Bak taa İstanbul’a geldim, hâlâ kadın kafamın içinde ya... İstanbul’a geldim de, 
şu minibüsün plakası olmasa burası aynen bizim ilçenin otogarı; dikenli teller, 
kafesli beton duvar, çamur, bozuk zemin, pislik... Dizilerdeki İstanbul kim bilir 
nerede?  
Offf ya, ağaç oldum burada... Onbeş dakika oldu otobüsten ineli, ağbimler hâlâ 
yok ortada! Annem de doldurdu şu zeytinleri, peksimetleri elime... Sanki oğlu 
İstanbul'da kıtlık çekiyor da... Ya acaba iyi mi yaptım İstanbul'da üniversiteye 
gelmekle? Burada mavi başörtüsü takarım da ya tümden kaybolur, görünmez, ya 
yabancı, kırsal kalırsam bu koskoca İstanbul'da? Kalırsam İstanbul'da...

Metin: Buket Uzuner, Yazar

Fotoğraf: Nilüfer Akgül (28, Tasarımcı)
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Camdan Gizlice İzlerdim

Aşıktım bir zamanlar. O bakkalın karşısındaki kahvehaneyi, camdan gizlice 
izlerdim. Yeni çıkmıştı kameralı cep telefonları,  gizlice çekerdim fotosunu. 
Yarı buğulu bir surat ve benim hayalim. Ayol! Valla bu proje bayağı hoşuma 
gitti. Camdan cama suratlar, hayaller ve yarım kalan fotoğraflar. Ay! Aşık 
olmak istiyorum, aşkımı yine gizli gizli çekmek istiyorum, heyecanlı oluyor. 
Aşk fotoğraf ve yarım kalan hayaller.

Metin: Esmeray, Sanatçı

Fotoğraf: Hülya Arslan (29, Muhasebeci)
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Bayrampaşa

1930’larda Filibeli göçmenlerin yurt edindiği, sağmal inekleri, bağları, üzümleriyle 
meşhur Sağmalcılar... 1950’den sonra sanayi bölgesi. Kolera salgınının ardından: 
Bayrampaşa. Hala bağ adları taşır bazı caddeleri...
Bayrampaşa.
1968-2000: Duvar, çay-cigara, kondu, parmaklık, tekstil, takvimde çentik, 
fakirhane, tünel, matbaa, ölüm orucu, çeper...
19-22 Aralık 2000: Solvent, yanık kokusu, cenazeler. 
14 Şubat 2001: Adli Tıp raporu.
18 Temmuz 2008: Hafriyat.
Bayrampaşa.
Bir duvar. Gri. Duvarın dibinde biraz yosun, bir parça ot. Yeşil. 
Duvara üç yerinden değmiş bir fırça. Pembe. 
Bir duvar. Gri. Futbol kalesi. Yalancıktan. Oyun alanı. Yalancıktan.
“Ay çok varoş!” ... “Varoşlar gergin!” ...
Sahi ne demek bu varoş?
Bir duvar. Gerçekten. Merkez-çeper. Gerçekten.

Metin: N. Buket Cengiz, Çevirmen, KHAS Üniversitesi

Fotoğraf: Merve Yavaş (29, Sigortacı)
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Sokakların Efendisi!

Her gün bu pencereden dünyaya açarım kendimi, akşamları da buradan kapatırım.  
Annem evlere temizliğe gitmeye başlayalı, mutfak işleri üzerime kaldı. Önce 
kahvaltıyı hazırlayıp herkesi yolcu etmeli, gece de tezgah dahil her yeri tertemiz 
yapıp yatağa öyle gitmeliyim. Perdelerin onları özenle pazardan almıştı annem- 
boyları tam gelmemiş ama neyse, daha çok gün ışığı giriyor içeriye. Ama tabi 
şu kırık cam da pek hoş durmuyor, babama hatırlatayım yine. Ufaklık, “miki 
kız” tacını yine arayıp duracak ama varsın dursun balkonda da, tutturduğunda 
bulabileyim.  Hem sarımsak da bitmek üzere, almalı…
Bir de şu kargaya göz kulak olmalı... İşler güçler sırasında balkona çıkıp da 
habire, benim gözleri biber gazı yemekten alacaya dönmüş kara oğlana sms 
yağdırdığıma bir o tanık! “Bize gelmez o oğlan, soyu sopu belli, baban da 
mazallah duymasın”! diyor onun için ya,, “anneme (bir) söylerse”!, Baksanıza hiç 
güvercinin “tedirginliği” var mı onda, nasıl da kurum kurum ve sanki sokakların 
“asıl” efendisi!

Metin: Prof. Dr. Sevda Alankuş, KHAS Üniversitesi

Fotoğraf: Karolin Sarı (40, Düğün-Vaftiz-Cenaze Organizatörü)
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Sonu Mutlu

 Biz binbir gece masalları diyarından geliyoruz. Ağladı mı inciler dökülen, yürüdü mü 
güller açtıran prenseslerin, uçan halısıyla yıldızlı göklerden aşkı yağdıran prenslerin 
diyarından. Kaybettiği annesini dağların ötesinde -illa ki- bulan çocuğun; yıllarca 
yorulmuş ruhunu dinlendirecek sırça köşklerin yumuşak döşeklerin, -diledin mi- 
hemen yanı başında bittiği, üzüm sularının altın taslarla gümüş işlemeli sekilerde 
içildiği diyarlardan…  Çocukları yutan devlerin ve kötü kalpli sultanların ejderhalara 
yem olduğu; ıssız çöllerin ateş böceklerinin süslediği vahalara vardığı diyardan... 
illa ki.. ama illa ki sonu mutlu masallar diyarından geliyoruz......... 
-Ne ara saçım uzamış, kardeşim bile büyümüş. Ne ara..?
- Neredeyiz biliyor musun kardeşim? Ben de bilmiyorum.
- Boyumuzdan büyük tepsilerde kendi kaderimizi taşıdığımız bir yerlerdeyiz. 
- Şehzadelerin gül bahçelerinin kokusunu duyabiliyor musun, genzine yapışmış 
bunca barut kokusu arasında?  
- Ben de duyamıyorum... 
- Unutmaktan korkuyorum…. 
- Hani o, okudukça  ağlamaktan sayfalarını erittiğim, tutunmaktan ellerimin 
hissizleştiği masalları, unutmaktan korkuyorum kardeşim. 
- Herşeyin tersini aksettien aynalar
- Acımı göstersem bana huzur yansıtacak mısınız?
- Ölüm desem yaşam diyecek misiniz?
- Yüzümü çevirmeye korktuğum aynalar...
- Çocukluğumu, hatta masumiyetimi de, tersine çevirmesinden korktuğum..
- Yaşlı bir ruh görme ihtimalinden kaçtığım aynalar!
- Peri padişahımız ardınızda mı sizin? 
- Siz mi çaldınız bir gece onu hayallerimizden?
- Karındaşım.. Sonram. Kaldırma hemen küçük başını. Sıkı sarıl anamıza. Ak sütün 
kokusunu, tadını anımsa bundan sonra her canın yandığında... Bir vardı bir yoktu…
Biz çocuktuk çok eski zamanlarda. Deve tellal idi… Pire berber idi.. Hep hatırla olur mu 
küçüğüm...)
Eee! Ne diyodum. Ha evet. Biz çöllerin vahalara vardığı, kötü kalpli padişahların....

Metin: Şevval Sam, Sanatçı

Fotoğraf: Halime Dede (34, 3 Çocuk Sahibi, Ev Kadını)
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O Ayrı Konu

İş paydos. Bu son un rüzgârı güne dair, on iki 
saatlik dünyamda gezinip duran. Bana, o vitrinin 
ötesinden, koyu koyu bakarken, benzer ayışıklarının 
altındayız. Bakma sen bu çiğ floresan ışığına! Eski 
çatılarımıza, eski mahallelerimize, eski ruhlarımıza 
vuran o ayışığının ortaklığına lapa lapa kar yağarken, 
dönüp ona da bakıyoruz, unlu bir hayata. O unlu 
hayatta kuşlar daha seyrek uçuyor, ağaçlar eksik. 
Aynı yalnızlıkla arşınlıyoruz kar diye una bulanmış 
sokakları. Benim yolum ayaklarımın çok üşüdüğü 
bu patatesli, peynirli, kıymalı, telaşlı dürüm yurduna 
düşüyor. Nereye düşersek düşelim, ikimizin de 
soğuktan ürpermiş sesi, katmerlenerek yok olurken, 
nedense hep aynı kokuda buluşuyor. Hangi kokuyu 
denersek deneyelim varacağımız o eski, ortak dil 
belli: Ev kokusu bu, evin dili, eli, merhameti. 
Aynı yere bakıyoruz. Herkesin gittiği, dönmediği bir 
türküdeki kayıp kadınlar korosuyuz. Ayak seslerimiz 
giderek tenhalaşırken, bak! Baktığımız yerlerde 
rüzgârlar esiyor. Son dem gece, unlar uçuşurken 
biliyoruz, karlar yağıyor şimdi, oralarda bırakıp 
gittimiz yazlara. 
Aynı yere bakıyoruz: Hayata. O unlu rüzgâr, o hayat 
bize bakıyor mu, o ayrı konu.

Fotoğraf: Maryam Almahrous 
(33, Mülteci, 3 Çocuk Sahibi, Ev Kadını)

Metin: Müge İplikçi, Yazar
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İstanbul’un Kadın Renkleri projesininin eğitmenlerinden Tuğba Kırallı çiçeği burnunda fotoğrafçılarla gündelik hayatın sıradanlığında da 
fotoğraf çekilebileceğini anlatmak için bir makyaj seansı üzerinde çalışırken.
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BASIN YANSIMALARI
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ÖTEKİ


