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Türkiye, 27 Şubat’ta Suriye’den gelen şehit haberleriyle yasa boğul-
du! Suriye’nin İdlib kentinde askerlerimize yönelik düzenlenen 

hava saldırısında 36  askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı. 
Bu alçak saldırı haberiyle birlikte milletimizin yüreği yandı. Türkiye, 
şehitlerini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. İdlib kahramanı asker-
lerimiz memleketlerinde son yolculuğuna on binlerin tekbir ve duala-
rıyla uğurlandı. Şehitlerimizin ruhları şâd, mekânları cennet olsun. 
Milletimizin başı sağ olsun. 7’de

8-9’da

KAHRAMANLARIMIZI BAĞRIMIZA BASTIK  

KADIN MUTLUYSA AILE DE MUTLUDUR, MAHALLE DE, ŞEHIR DE, ÜLKE DE MUTLUDUR... KADIN UMUTLUYSA, ÜLKE DE UMUTLUDUR... IŞTE BU GERÇEKTEN 
HAREKETLE HAYATA GEÇIRDIĞIMIZ FIZIKÎ, SOSYAL, EKONOMIK VE KÜLTÜREL  PROJELERIMIZLE, ESENLER’I KADINLARIMIZ IÇIN  AYRICALIKLI BIR HÂLE GETIRDIK.

KADINLAR KADINLAR iiCCiiNN
AYRICALIKTIRAYRICALIKTIR

100 BİN ESENLERLİ
KADINA İŞ İMKANI

Yeni hayata geçireceğimiz bir 
proje ile Esenler’de IT ve yazılım 
öğrenmek isteyenlere inovasyon 
merkezleri açacağız. Kadınları-
mız evlerinde oturdukları yerden 
ses etiketlemesi yapacaklar. Her 
kadın, yaptığı etiketleme karşı-
lığında ücret alacak. Hedefimiz, 
100 bin kadınımıza evlerinde 
oturdukları yerden iş imkanı sun-
mak. 





13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde 
radyoculuğa emek vererek yıllar-

ca dinleyicilerin âşinâ olduğu isim-
ler Esenler’de buluştu. Dr. Kadir 
Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde 

gerçekleşen programda, sektörde 20. 
yılını kutlayan çok sayıda radyocu-
ya ödülleri verildi. Gecede “Afrikalı 
Ali” olarak bilinen Ali Şentürk, Cem 
Arslan, Gönül Dostu Şener, Hop-

dedik Ayhan, Kadir Çetin, Meltem 
Sezenler, İlker Saygı, Fikret Koca-
maz, Cenk Alptekin, Hilal Özgani, 
Utku Erdoğan, Bülent Baygül, Doğan 
Öncel, Serdar Gökalp, Turan Canik 
gibi tanınan pek çok radyocu ödüle 
lâyık görüldü. Cenk Sarıkaya’nın su-
nuculuğunu yaptığı programda usta 
radyocular ESEV Radyo Programcı-
lığı Kursu ve “Radyoda Çocuk Var!” 
programı öğrencilerine sertifikaları-
nı takdim etti. Gecede Murat Kurşun 
da sevilen şarkılarıyla dinleyicilerle 
buluştu. Sesleriyle milyonların gön-
lüne ulaşan ünlü radyocular, başarı-
larının takdir edilmesinin gururunu 
yaşadı.

SESİNİZİ DUYANLARA BİR 
DÜNYA SUNUYORSUNUZ

Gecede konuşan Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu, radyocu-
ların dinleyenlerine bir dünya sun-

duklarını belirterek, “Hepimizin 
zihninde efsânevî bir yeri olan o ku-
tucuğun içinden gelen sesleriyle siz 
radyocularımız, o kutucuğun dışında 
sizin seslerinizi duyanlara aslında 
bir dünya sunuyorsunuz. O dünyayı 
doğru sunarsanız tarihe ve millete 
karşı olan sorumluluğunuzu yerine 
getirirsiniz.” dedi.

Belediyemizin “Radyo Esen-
ler” adında internet üzerin-

den yayın yapan bir radyosu var. 
Yine aynı şekilde “Şehir Ekranı” 
isminde bir de televizyonumuz 
var. Öte yandan açtığımız “Rad-
yo Televizyon Okulu” ve “Medya 
Akademisi” ile geleceğin ileti-
şimcilerini yetiştirmeye, bu ala-

na ilgi duyan vatandaşlarımıza 
alanında uzman isimlerle eğitim 
veriyoruz.

Sanat Evimiz ESEV’de, “Radyo 
Programcılığı Kursu” açtık. Bu 
kursumuzun, geleceğin radyo-
cularını yetiştirmek için hayata 
geçirdiği “Radyoda Çocuk Var!” 
projemiz kapsamında minik rad-

yocularımız; radyoculuk mesle-
ğinin tanıtımı, iletişim beceri-
lerinin geliştirilmesi, Türkçe’yi 
doğru kullanma, medya-okur-
yazarlığı, kendini ifade etme ve 
dinleme becerilerinin edinilme-
si konularında eğitim gördüler. 
Minik radyocular, sertifikalarını 
ustalarının elinden aldılar.

3

GELECEĞiN RADYOCULARINI YETiSTiRiYORUZ!.
ESENLER BELEDIYESI OLARAK, ‘HAYATIMIZIN SIHIRLI KUTUSU’ RADYONUN VE RADYOCULUĞUN GELIŞIMINE KATKI 
SUNMAK VE GELECEĞIN RADYOCULARINI YETIŞTIRMEK AMACIYLA ÇOK SAYIDA PROJE HAYATA GEÇIRDIK. 
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RADYONUN
YILDIZLARI

Esenler’de
Meslekte 20. yılınızı içtenlikle kutlar,

radyoyu en iyi arkadaşlarımızdan biri
yaptığınız için teşekkür ederiz.

Başarılarınızın devamı dileğiyle...
M.Tevfik GÖKSU

Belediye Başkanı

 20.yıl



MART 2020 SAYI: 624

Lapa lapa yağan kar herkesi farklı duygulara 
taşır. Kiminde hüzün ve burukluğu kiminde 

sevinç ve coşkuyu kiminde de korku ve endişeyi 
çağrıştırır. Hiç şüphesiz bunda saflığı, temizliği, 
soğukkanlılığı, asâleti, mâsûmiyeti ve istikrarı 
simgeleyen beyaz rengin de etkisi vardır. 

Hemen hemen her şehir kar ile birlikte huzurlu 
bir şehre dönüşüyor. Farklı bir güzelliğe bürü-
nen Esenler’de de herkes sokaklara çıkıp lapa 
lapa karların tadını çıkarmaya çalıştı. Özellikle 
15 Temmuz Millet Bahçesi’ni tercih eden Esen-
lerliler, bir taraftan kardan adam yapmanın 
zevkine vardı, bir taraftan da kartopu oynayıp 
hoşça vakit geçirdi. Karla selfie çekmenin mut-
luluğunu yaşayanlar da oldu, müsait alanlar-
da ellerine geçirdikleri naylonlarla kaymanın 
sevincine ortak olanlar da... Kendilerini bem-
beyaz karların üstüne bırakıp o anı ölümsüz-
leştirenler de oldu, muhtemelen bir yıl sonra 
yağacak kara kadar göremeyecekleri kartpos-
talları aratmayan manzara fotoğrafları çeken-
ler de... Bir gün de olsa ‘karlı Esenler’ güzel 
yaşandı bu şehirde vesselam... 

BBiiR GÜNLÜKR GÜNLÜK  KAR GÜZELLKAR GÜZELLiiĞĞii

Yağmurun da, güneşin de, ka-
rın da mevsimi var. Bahara 
yağmur, yaza güneş, kışa da 
kar yârenlik ediyor. Istanbul’da 
beklenen kar 8 Şubat Cumarte-
si gecesi geldi. Şehirde bir gün 
misafir kalıp gitti. Istanbullu-
lara bir günlük kar güzelliği 
de yetti. Kış mevsiminin beyaz 
örtüsü, ilçemizin bazı noktala-
rında da âdeta kış masalından 
çıkmış bir havaya bürünmüş 
unutulmaz manzaralar sundu. 
Karların sokağımızı dönüştür-
düğü beyaz gelinliğin büyüle-
yiciliğinden olacak ki yürüdü-
ğümüz alelâde sokaklar bile 
karla kaplanınca gözümüze bir 
başka güzel göründü.

“Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam! 
Uyandırmayın beni, uyanamam. 
Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, 
Allah aşkına, gök, deniz aşkına 
Yağsın kar üstümüze buram buram...”

Ahmet Muhip Dıranas

KAR
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Esenler Belediye Başkanı M. Tev-
fik Göksu, Esenler’de görev ya-

pan sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileriyle bir araya geldi. Esenler’de 
yaşam kalitesini artırmak üzere Esen-
ler Belediyesi ile ilçedeki STK’ların 
ortaklaşa neler yapabileceklerinin 
konuşulduğu toplantıya katılım yo-
ğundu.

GELİN, MAHALLE MEKTEPLERİ 
YAPALIM

Esenler’deki dernekleri “Mahalle 
Mektepleri” hâline getirme teklifi su-
nan Göksu, “Derneklerimizi çocukla-
rımızın ders çalışacağı, kadınlarımızın 
sohbet edeceği, mahalledeki insanla-
rımızın eğitimine katkı sunacak ‘Ma-
halle Mektepleri’ hâline getirmek is-
tiyoruz. Derneğini kütüphane hâline 
getirmek isteyenlere de kütüphane 
yapıp kitap vereceğiz.” diye konuştu. 
Teklife olumlu yaklaşan STK temsil-
cileri, Göksu’ya alkışlarıyla karşılık 
verdi.

RAMAZAN’DA YEMEKLER 
SİZDEN, HER ŞEY BİZDEN

Her Ramazan ayında olduğu gibi 
bu Ramazan’da da STK’lar ile 
birlikte yürüyeceklerini söyleyen 
Göksu, “Ramazan ayında Dörtyol 
Meydanı’nda yöre derneklerimizle 
açtığımız Anadolu Sokağımız bu 
yıl da devam edecek. Bu sene yine 
15 Temmuz Millet Bahçemizde 
derneklerimiz toplu iftar verebilmesi 

için gerekli hazırlıkları yapacağız. 
Bunun dışında da bazı müsait 
mekanlarımızda derneklerimizin 
toplu iftarları için yardımcı olacağız. 
Masa, sandalye, sahne, garson, 
davetiye her şey bizden, yemekler 
sizden.” dedi.

BİR ADIMA ON ADIMLA 
GELMEYE HAZIRIZ

Memlekete faydalı her proje ve etkin-

likte STK’larla bir araya geleceklerini 
aktaran Başkan Göksu, “Dernekleri-
mizle çeşitli platformlarda bir araya 
gelebileceğimiz farklı organizasyon-
lar yapalım istiyorum. Bilgi yarışması, 
futbol organizasyonu, spor müsâba-
kaları... Siz bu memleket için, bu 
memleketin çocukları için bir adım 
gelirseniz, biz on adım gelmeye hazı-
rız.” sözlerini dile getirdi.

DERNEKLER MAHALLE
MEKTEBi OLUYOR

ESENLER’DEKI STK TEMSILCILERIYLE BULUŞAN ESENLER BELEDIYE BAŞKANI M. TEVFIK GÖKSU, “DERNEKLERI; ÇOCUKLARA, 
KADINLARA, MAHALLE SAKINLERINE HIZMET EDEN MAHALLE MEKTEPLERI HALINE GETIRELIM” DEDI

GÖKSU MÜJDEYI DERNEKLER TOPLANTISINDA VERDI
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ESENLER GÜNEY REZERV ALANI’NDA INŞÂSINA BAŞLANAN, HENÜZ INŞAAT AŞAMASINDAKI YENI KURULAN 15 TEM-
MUZ MAHALLESI’NIN 61 SEÇMENLE SEÇIME GIREN VE KAZANAN IKI ÇOCUK ANNESI HÜLYA DEMIRYÜREK ILE MUH-
TARLIK SEÇIMI, ADAYLIĞI VE ESENLER’IN YENI MAHALLESINI KONUŞTUK.  

Eşinin ve çocukların desteğiyle 
aday olmaya karar veren, özel 

bir şirkette site yönetimi bölümünde 
çalışan, iş ve ev hayatında disiplinli 
olmasıyla tanınan yeni muhtarın he-
yecanına ortaklık ettik. 

TEK KADIN MUHTAR OLMAK 
GURUR VERİCİ

Kısa bir sürede muhtar olmaya ka-
rar veren Esenler’in 17. mahallesinin 
muhtarı Hülya Demiryürek, “Eşim 
yeni mahalle için muhtarlık seçimi 

olacağını iş yerinde duymuş. Benim 
yapabileceğimi düşünmüş. On gün 
içinde adaylığımı koydum, 61 seçme-
nimi tek tek ziyâret ederek destekleri-
ni istedim. Esenler’de şu an tek kadın 
muhtar olduğum için de hemcinsle-
rim adına ayrıca gururluyum.” dedi.

ESENLER’İN EN GÜZEL 
MAHALLESİ OLACAK

Metris Cezaevi Lojmanı’nda oturan 
ve nasıl bir mahalle oluşturmak is-
tediğini anlatan Demiryürek, “Zor 
olacağını biliyorum ama aynı za-
manda keyif alacağımdan da emi-
nim. Hâlihazırda devam eden inşaat 
alanımız var. Mahalleyi temelinden 
göreceğim, bu da benim şansım ola-

cak. Herkesi tanıma şansım yüksek 
olacak. Her biriyle ilgileneceğim, 
evlerinde ziyâret edeceğim. Burayı 
Esenler’in en güzel mahallesi yap-
mak için çalışacağım.” ifadelerini 
kullandı. 15 Temmuz Mahallesi’n-
deki inşaatları yerinde inceleyen 
Muhtar Demiryürek, “İnşaatların 
bitmesini ve bir an önce yeni komşu-
larımızın taşınmasını heyecanla bek-
liyorum. Burası ülkemizin ilk akıllı 
mahallesi olacak. Bu da beni ayrıca 
heyecanlandırıyor. İnşallah bu ma-
halle hep ilklerin yaşandığı bir ma-
halle olacak.” diye konuştu. 

İLK İŞ ATIK KUTULARI 
YERLEŞTİRMEK

Yeni mahallesi için 
projelerinden bahse-
derken, şu an var olan 
seçmenleri için de ça-
lışmalarına zaman kay-
betmeden başlayaca-
ğını dile getiren Hülya 
Demiryürek, şu sözleri 
söyledi:

“İstanbul’da komşuluk yok. Ben ma-
halle hayatı içinde yaşadım. 15 Tem-
muz Mahallesi’ni de bu hasret kalınan 
komşuluk hayatının yeniden hayat 
bulduğu bir yer hâline getirmek için 
çalışacağım. Bu konuda da özellikle 
kadınların desteğiyle, birbirlerini ta-
nıyan, karşılaştıklarında selamlaşan, 
birlikte kültürel ve sosyal faaliyetler-
de bulunan örnek bir mahalle olmak 
için elimden geleni yapacağım. Çün-
kü kadınların olduğu yerde her zaman 
hayat vardır. Kısa vadede yapmayı 
planladıklarımın başında ilk olarak, 
lojmanlara atık kutuları yerleştirmek 
olacak. Bir de otopark konusunda 
çalışmalarım olacak. Gelen taleplere, 
eksik görülenlere bakarak yoluma de-
vam edeceğim.”

YENYENii MAHALLEYE MAHALLEYE
KADIN ELKADIN ELii DEĞD DEĞDii  

ESENLER’IN 17. MAHALLESI’NE ESENLER’IN ILK KADIN MUHTARI SEÇILDI... 
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Türkiye, 27 Şubat’ta 
Suriye’den gelen şehit 

haberleriyle yasa boğuldu! 
Suriye’nin İdlib kentinde 
askerlerimize yönelik dü-
zenlenen hava saldırısında 
36  askerimiz şehit düştü, 
32 askerimiz de yaralandı. 
Bu alçak saldırı haberiyle 

birlikte milletimizin yü-
reği yandı. Türkiye, şehit-
lerini son yolculuğunda 
yalnız bırakmadı. İdlib 
kahramanı askerlerimiz 
memleketlerinde son yol-
culuğuna on binlerin tek-
bir ve dualarıyla uğurlan-
dı. Şehitlerimizin ruhları 

şâd, mekânları cennet ol-
sun. Milletimizin başı sağ 
olsun.

Alçak saldırının ardından 
tüm Türkiye Mehmet-
çik için tek yürek oldu. 
Silahlı kuvvetlerimizin 
başlattığı Bahar Kalkanı 

Harekâtı ile şehitlerimi-
zin kanları yerde kalmadı. 
Kahramanlarımızı şehit 
eden, Suriye’de mâsum 
insanları katleden ve ül-
kemizin güvenliğine açık 
tehdit oluşturan terörist 
rejim güçlerine ağır zâyi-
at verdirildi. Edirne’den 

Kars’a 81 ilde STK’lardan 
iş dünyasına, meslek ku-
ruluşlarından vakıflara, 
belediyelerden üniversite-
lere kadar her kurum ve 
kuruluş ortak bildirilerle 
dünyaya, “Biriz, bütünüz, 
Mehmetçikle beraberiz.” 
mesajları verdi.

KAHRAMANLARIMIZI
BAĞRIMIZA BASTIK
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‘POSTACI’ ŞARKISIYLA ‘POSTACI’ ŞARKISIYLA 
KARŞILANIRDIKKARŞILANIRDIK

EN ÇOK TAMİR EDİLEN KIRIK EN ÇOK TAMİR EDİLEN KIRIK 
EKRAN VE ŞARJ SOKETİEKRAN VE ŞARJ SOKETİ

BIRI 25 YIL ESENLER’E EMEK VERMIŞ EMEKLI BIR POSTACI, DIĞERI ISE 12 
YILDIR ESENLER’E EMEK VEREN BIR TELEFON TAMIRCISI... ALI AYDIN VE 
ALPARSLAN ÖZTÜRK. ALI AYDIN, ESENLER’E HIZMETINI TAMAMLAMIŞ AMA 
MESLEĞINE OLAN SEVGISI HIÇ BITMEMIŞ EMEKLI POSTACI; ALPARSLAN ÖZTÜRK 
ISE TELEFON SATIŞI VE TELEFON TAMIRI KONUSUNDA ESENLER’IN ILETIŞIMI 
IÇIN HIZMET ETMEYE DEVAM EDEN EMEKTAR. IKISINDEN DE MESLEKLERININ 
HIKÂYESINI DINLEDIK...

Menderes Mahallesi’ne 25 yıl hizmet ettikten 
sonra emekli olan postacı Ali Aydın, mesle-

ğine özlemini anlattı: 

“33 yıl postacılık yaptım. 25 yıl Esenler’e hizmet et-
tim. Bir buçuk yıldır da emekliyim ama mesleğimi 
de çalışmayı da çok özledim. Bir işi severek yaptığı-
nızda ondan ayrılmak zor geliyor ve özlüyorsunuz. 
Bütün gün yüz yüze geldiğimiz insanlarla dost ol-
duk. Bütün mahalleli birbirimizi tanır, severiz. Ço-
cuklar da bizi sever. Özellikle de Kemal Sunal’ın 
‘Postac› filmi çıktıktan sonra arkamızdan ‘Postacı’ 
şarkısını söylerdi çocuklar. Çok güzel günlerdi. Sü-
rekli dışarıda olmak, insanlarla selamlaşmak, ta-
nınmak, bizim mesleğin zevkli yanlarıdır.”

“Mahallede bir ağabeyimiz vardı.  Almanya’da kı-

zın-
d a n 
mektup 
bekliyordu. 
Her gün muhakkak mek-
tubunu sorar, çay ısmarlar-
dı. Mektubun gelmediğini 
söylerken çok zorlanırdım. 
Eskiden hep güzel haberler gö-
türdüğümüz için mahalleli bizi dört 
gözle beklerdi. Şimdi hep tebligat, 
icrâ, mahkeme evrakları götürdüğümüz 
için insanlar bizi görünce kaçmaya yer arıyor.”

Atışalanı Caddesi’ndeki 
dükkânında Esenlerli-

lere 12 yıldır hizmet veren te-
lefon tamircisi Alparslan Öz-
türk, telefon tamiri hakkında 
merak edilenleri anlattı:

“1993 yılından beri Esen-
ler’de yaşıyorum. 15 yıldır 
bu mesleği yapıyorum. Ken-
di dükkânımı açalı ise 12 yıl 
oldu. İlk önce cihaz satışı 
olarak başladım ama işin 
içinde olunca telefon tami-
rinde ustalaştım, daha sonra 
teknik servisimi de açtım. En 
çok kırık ekran ve şarj soketi 
tamiri yapıyoruz. Yapımı en 
kolay olan, kırık ekran ta-
miridir. 15 dakikada yapıp hemen teslim edebiliyoruz. Her türlü telefon 
tamiri yapıyoruz. Her yaştan müşterimiz oluyor. Bir de sağ olsunlar, ge-
len müşteriler güven verdiğim için beni tercih ettiklerini söylüyor. İnsana 
hizmette en önemli şey, güven vermektir.”

GECMGECMiiSTEN BUGÜNE STEN BUGÜNE 
iiLETLETiiSSiiMMiiN EMEKTARLARIN EMEKTARLARI

Bütün 
gün yüz yüze 

geldiğimiz insanlarla dost 
olduk. Bütün mahalleli birbirimizi 

tanır, severiz. Çocuklar da bizi sever. 
Özellikle de Kemal Sunal’ın ‘Postacı 

filmi çıktıktan sonra arkamızdan 
‘Postacı’ şarkısını söylerdi 

çocuklar. Çok güzel 
günlerdi. 

ESENLER’E

VERENLEREMEK

Sağ olsunlar, gelen 
müşteriler güven 

verdiğim için beni tercih 
ettiklerini söylüyor. Insana 

hizmette en önemli şey, 
güven vermektir.

Telefon Tamircisi
ALPARSLAN ÖZTÜRK

Emekli Postacı
ALI AYDIN
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Esenler İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün, Esenlerli 

öğrencilerin motivasyonlarını ve 
başarılarını artırmak; idârecile-
rin, öğretmenlerin, öğrencile-
rin ve velilerin el ele vermesiyle 
okulların iyileştirilmesini, âidiyet 
duygusunun geliştirilerek hep 
birlikte okullara dokunulmasını 
sağlamak amacıyla hayata ge-
çirdiği “En Güzel Okul Benim 
Okulum” projesi kapsamında ya-
pılan değerlendirmelerle Esen-
ler’deki okulların ‘en’leri seçildi.

DERECEYE GİRENLERE 
ÖDÜL

Proje kapsamında okullar, fizik-
sel, sosyal, sportif, kültürel, aka-
demik, temizlik, görsellik, işlev-
sellik vb. alanlarda ayrı ayrı ele 

alındı ve Esenler’deki okulların 
‘en’leri belirlendi. Bu yıl ikincisi 
gerçekleşen programda, 13 farklı 
‘en’ kategorisinde değerlendir-
meler yapıldı. “En Güvenli”, “En 
Hayırsever”, “En Sosyal”, “En 
Tasarruflu”, “En Temiz”, “En 
Yeşil Okul” gibi kategorilerde 1., 
2. ve 3. olan okullara toplamda 
24 ödül verildi. 
Ödül töreninde konuşan Esenler 
Kaymakamı Adil Karataş, Esen-
ler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu ve Esenler İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Mehmet Nurettin 
Aras, “En Güzel Okul Benim 
Okulum” projesinin çok önemli 
bir farkındalık oluşturduğunu 
söyleyerek  dereceye giren okul-
ları tebrik ettiler ve ödüllerini 
takdim ettiler.

İŞTE ESENLER’İN EN GÜZEL VE EN ÖZEL OKULLARI! 

Konuşmaların ardından “En Güzel Okul Benim Okulum” projesi kapsamında yapılan değerlendirme-
lerle Esenler’deki okullardan seçilen ‘en’ler, ödüllerine kavuştu. Dereceye giren okullar şöyle:

ESENLER’DEKi OKULLARIN ‘EN’LERi

1- En Az Devamsızlık Yapılan Okul: 1. Şehit Emrah Sağaz İl-
kokulu, 2. Şehit Hüseyin Kısa Ortaokulu, 3. Akşemsettin AİHL
2- En Çok EBA’yı Kullanan Okul: 1. Yunus Emre İlkoku-
lu, 2. 125.Yıl Ortaokulu, 3. İbrahim Turhan Anadolu Lisesi 
3- En Güvenli Okul : Atışalanı İsmetpaşa İlkokulu 
4- En Hayırsever Okul: Ayvalıdere Anaokulu 
5- En İnteraktif Okul: Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 
6- En İşlevsel Okul: Şehit Sait Ertürk Ortaokulu 

7- En İyi Proje Okulu: 1. Engin Can Güre İlkokulu, 2. Dr. 
İlhami Faydagör Ortaokulu, 3. Atışalanı Lisesi 
8- En Özgün Okul: Cumhuriyet İlkokulu, 2. Yunus Emre 
Ortaokulu, 3. Turgut Reis MTAL 
9- En Sosyal Okul: Menderes Ortaokulu 
10- En Sportif Okul: Kazım Karabekir İlkokulu 
11- En Tasarruflu Okul: Fidan Demircioğlu Ortaokulu 
12- En Temiz Okul: Tacirler Özel Eğitim İş Uygulama Okulu 
13- En Yeşil Okul: Kemer İlkokulu  

1.) Hasip Dinçsoy İlkokulu 2.) Tacirler İHO 3.) Tacirler İlkokulu 

ÇEŞİTLİ DALLARDAKİ BAŞARILAR

EN GÜZEL OKUL BENİM OKULUM SONUÇLARI
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ESENLER’DEKI LISE ÖĞRENCILERINE YÖNELIK HAYATA GEÇIRILEN “ŞEHIR DERSLERI” PROJESI ILE GENÇLER, ŞEHIRLILIK BILINCI KAZANMAK AMACIYLA EĞITIMLER ALACAKLAR.

SANATÇI ŞINASI YELKENCI’NIN, DENIZDEN ÇIKARDIĞI ATIKLARDAN YAPTIĞI VE 
HER BIRI TOPLUMSAL MESAJ IÇEREN ESERLERININ YER ALDIĞI SERGISI ‘DENIZ-
DEN GELEN’, SANATSEVERLERDEN BÜYÜK ILGI GÖRDÜ. 

Esenler Belediyesi Şehir  Düşünce Merke-
zi’nin öğrencilerde şehircilik bilinci oluş-

turmak, çevreye karşı sorumluluk ve farkında-
lık kazanmalarına katkı sağlamak ve kentsel 
âidiyet hissini geliştirerek yaşadığı şehre sahip 

çıkan ve kadim medeniyetinin değerlerini gele-
ceğe taşıyan bireyler yetiştirmek amacıyla haya-
ta geçirdiği “Şehir Dersleri” başladı.

Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü’nün hazırladığı “Şehir Dersleri” 
projesi kapsamında Esenler’deki tüm liselerin 
9., 10. ve 11. sınıf öğrencileri, Şubat ve Haziran 
ayları boyunca şehirlilik bilinci kazanmaları 
amacıyla eğitimler alacaklar. Yaklaşık 12 bin 
öğrencinin “Şehirli Olmak”, “Çevreyi Tanı-
mak”, “İyi Komşuluk”, “Geleceği Kurmak”, 
“İnsâni Temel Haklar” ve “Millî Kültür De-
ğerleri” başlıkları altında alacakları eğitimleri, 
39 öğretmen verecek. 

20 yıl önce denizlerden 
çöp toplayarak başla-

dığı ‘temiz deniz’ idealini 
yakalayabilmek için ortaya 
çıkardığı eserlerle çevre 
kirliliği ve doğa katliamı-
na dikkat çekmek isteyen 
sanatçının; gitar sapından 
klozete, her türlü plastik-
ten halı kilime, balık ağın-
dan halata kadar akla ge-
lebilecek her türlü atığın, 
enstrüman, bukalemun ya 
da duvar saksısı olarak bir 
esere dönüştürdüğü çalış-
maları, Dr. Kadir Topbaş 
Kültür Sanat Merkezi’nde 
ziyâretçilerini ağırladı.

‘SEHiR DERSLERi’ BASLADI

‘DENiZDEN GELENLER’ ESENLER’DE
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IBB BAŞKANININ KENTSELIBB BAŞKANININ KENTSEL
DÖNÜŞÜM RAHATSIZLIĞI DÖNÜŞÜM RAHATSIZLIĞI 

ESENLER BELEDIYE BAŞKANI M. TEVFIK GÖKSU, 98 BIN RISKLI YAPIDAN 56 BINININ 
YENILENDIĞI ESENLER’DEKI KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI ANLATTI.

ŞEHİRLERİMİZİN ÖNCELİĞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM OLMALI

Elazığ ve Malatya’da yaşanan, hepimizi bü-
yük hüzne boğan deprem felâketi, bir kez 

daha deprem gerçeğini gündemimizin birin-
ci sırasına yerleştirdi. Hemen herkes yeniden 
deprem ve kentsel dönüşüm konularını enine 
boyuna tartışmaya başladı. Esenler Belediye 

Başkanı M. Tevfik Göksu da, Esenler Beledi-
yesi Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde düzenlediği 
basın toplantısında, Türkiye’deki birçok kent-
sel dönüşüme emsal teşkil edebilecek nitelik-
teki Esenler’deki kentsel dönüşüm çalışmala-
rını anlattı.

56 BİNİ YENİLENDİ

Kendilerine öncelikli olarak belirledikleri en 
önemli konunun, kentsel dönüşüm olduğunu 
ifade eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu şu sözleri söyledi: 

“Depremle ilgili esas almamız gereken ted-
bir, yapı stoklarımızın yenilenmesidir. Yapı 
stoklarımız yenilenmediği takdirde biz ne ka-
dar depremle ilgili konuşursak konuşalım bir 
anlamı olmayacaktır. İstanbul’da yapı stoku-
nun yenilenmesi için o zaman Başbakanımız 
olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, 5 Ekim 2012 yılında çok ciddi bir kentsel 
dönüşüm kampanyası başlattı. Bu kampanya 
başlatıldığında ilk kazma Esenler’de vuruldu. 
O günden bugüne Esenler’de yapılan çalışma-
lar neticesinde, problemli 98 bin 160 konutu-

muzun 56 bini yenilendi ve insanlarımız içinde 
oturuyor.”

TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN İLKLERİN 
PROJESİ!

Başkan Göksu, Esenler’de hayat kurtaran ta-
rihi dönüşümün detaylarını da basın mensup-
larıyla paylaştı. Göksu, Türkiye’nin ilk akıllı 
şehrinin Esenler’e yapıldığını söyledi. Esenler 
Belediyesi’ne devredilen rezerv alanda devam 
eden Güney Rezerv Bölgesi Kentsel Dönüşüm 
Projesi’ni anlattı. Göksu, “Burası, Türkiye’nin 
en büyük kentsel dönüşüm alanı ve projesi. İlk 
etapta imar sorunlu 16 bin 500 konutun dö-
nüşümünü gerçekleştireceğimiz projemizdeki 
konutlarımızı 2020 sonunda teslim edeceğiz 
inşallah. Burada yapılacak park ise kentsel dö-
nüşüm eliyle yapılmış dünyanın en büyük parkı 
olacak” dedi.

İBB BİSİKLET YOLU YOK DİYE MAHKEMEYE 
VERDİ 

Büyükşehir Belediyesi askerî bölgede yürütülen 
kentsel dönüşüm çalışmalarını kapsayan Kuzey Re-
zerv Yapı Alanı’na ilişkin Nazım İmar Planları’nda 
‘bisiklet yoluna ilişkin bir somut düzenleme’ yer 
almadığı gerekçesiyle kentsel dönüşüm planlarının 
iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine 
dava açtı. 

KENTSEL TASARIM PROJESİ’NDE OLUR 

Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 
yetkilileri, İBB iddialarının asılsız ve yersiz oldu-
ğunu belirterek, “Güney Rezerv Alanı’nda olduğu 
gibi Kuzey Rezerv Alanı’nda da bisiklet yollarının 
imar yollarının dışındaki yeşil alanlarla da entegre 
edilebilmesi için Kentsel Tasarım Projesi’nde gös-
terilmiştir.” dediler.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ TAM GAZ!TÜRKİYE’NİN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ TAM GAZ!
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BIR BELEDIYE BAŞKAN YARDIMCISININ BAŞKANLIĞINDA BELEDIYEMIZIN FARKLI BIRIMLERINDEN GÖREVLILERIN KATILIMIYLA, BELEDIYE 
VE DIĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AIT HIZMET MEKÂNLARI VE BURALARDA YÜRÜTÜLEN KAMUSAL NITELIKLI ÇALIŞMALARIN 
YERINDE INCELENDIĞI “ADIM ADIM ESENLER” PROJEMIZDEN SONRA ŞIMDI DE BAŞKAN DANIŞMANLARI ADIM ADIM ESNAFI GEZIYOR. 

CAYI DEMLEYiN GELiYORUZ!.

Esenler Belediyesi Başkan 
Danışmanları Yusuf Za-

bun, Burhan Kocaman ve Or-
han Vardar Esenler’in tüm 
mahallelerinde esnafı sokak 

sokak gezerek Belediye Baş-
kanımız M. Tevfik Göksu’nun 
selamını iletip hal-hatır soru-
yorlar. Varsa esnafın taleple-
rini dinliyorlar. Belediyeye ve 

tüm kamu kurumlarına iletilen 
talep, öneri ve sorunlar kayıt 
altına alınıyor. Üretilen çö-
zümler tekrar yerinde incele-
nerek talep-çözüm ilişkisinde 

kesintisiz ve anlamlı bir bütün-
lük sağlanıyor. Böylece esnafın 
hiçbir talep, öneri ve sorunu 
ıskalamadan ilgilisine iletilip 
çözüm bulunuyor.

YOKSA SEÇİM Mİ VAR? 
Başkan danışmanlarımızın ziyâretlerinden son derece mem-
nun kalan esnafımızın çoğu, zaman zaman hayretlerini de 
gizleyemiyor ve “Eskiden sadece seçim zamanında bu tür 
ziyâretler olurdu. Yoksa seçim mi var?” sorusunu soru-
yorlar. Danışmanlarımızdan, “Hayır, bu bizim rutin bir 
çalışmamız.” cevabını alan esnaf daha da mutlu oluyor. 
Bu şekilde esnafla çok sıcak ve samimi bir iletişim ku-
rulduğunu söyleyen başkan danışmanlarımız, “Artık 
esnafımız bizi belediyedeki temsilcisi olarak görüyor. 
Görmekte de haklılar. Zaten bunu sağlamaya ça-
lışıyoruz. Her zaman belediye ve diğer 
kurumlarla ilgili talep ve önerilerine 
karşılık vermeye çalışıyoruz. Bu dö-
nem farklı bir belediye-esnaf ilişkisi 
kurduk. Bu güzel çalışmamız sürekli 
devam edecek.” diye konuştular.  KEMER MAH.

FEVZİÇAKMAK MAH.

YA
VUZSE

LİM
 M

AH.

M
İM

AR
Sİ

N
AN

 M
AH

.

DAVUTPAŞA 
MAH.

NAMIKKEMAL 
MAH.

ÇİFTEHAVUZLAR MAH.

NENEHATUN MAH. MENDERES MAH.

FATİH MAH.

KAZIM KARABEKİR 
 MAH.

TUNA MAH.

BİRLİK MAH. HAVAALANI MAH.

TURGUTREİS MAH.

ORUÇREİS MAH.

15

15 TEMMUZ 
MİLLET BAHÇESİ
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Muay Thai millî takım tarihinde 
ağır sıklette ülkemize ilk dünya 

şampiyonluğunu kazandıran Esenler 
Doğan Spor Kulübü sporcusu 23 ya-
şındaki Buğra, başarı öyküsünü Ken-
tim Esenler’e anlattı. 

Spora ne zaman başladın? En bü-
yük destekçin kim oldu?

“Spora 12 yaşında hobi olarak baş-
ladım. İlk olarak Kick Boks antren-
manları yaptım. 16 yaşından sonra 
müsâbakalara katılmaya başladım. 
2016 yılında ise Muay Thai’ye yönel-
dim. Eski millî sporcu Furkan Çiçek 
beni ilk müsâbakalara sokan kişidir. 
Aslında beni spora başlatan ağabeyim 
oldu. Ailem, arkadaşlarım, hocalarım 
hep arkamdaydı. Sporu başlarda ama-
tör olarak yaptığım için bir şey kazan-
madan yapıyordum. O sırada dedem 
hem destekçim hem de sponsorum 

oldu. Turnuvalara giderken harçlığımı 
hep o verdi.” 

BAŞARILI BİR SPORCU VE 
BAŞARILI BİR ÖĞRENCİ

Başarılı bir sporcu olmak için çok 
çalışıp bu iş için ciddi zamanlar har-
cıyorsun, bu durum okulunu nasıl et-
kiliyor? 

“İstanbul Aydın Üniversitesi Halkla 
İlişkiler Bölümü’nden mezun oldum. 
Daha sonra Spor Yönetimi alanında 
yüksek lisansa başladım. Proje yazım 
aşamasındayım. Planlı bir şekilde, 
günü verimli kullanarak ikisini de ak-
satmadan yoluma devam ediyorum.”

SÜRPRİZ GÖSTERİLDİĞİM 
MAÇI KAZANDIM

Bu zamana kadarki sporculuk kari-
yerinde en unutamadığın maç, rakip 
ya da anın nedir?

“Dünya Şampiyonu” madalyasını 
kürsüde almak ve İstiklâl Marşı’nı dün-
yada dinletmek harika bir duyguydu. 

2017 yılında Paris’te Avrupa 
Şampiyonası’nda yarı finalde 
yenildiğim Fransız sporcuyu, 
Dünya Şampiyonası finalinde yenerek 
altın madalyayı kazanmak benim için 
ayrı bir zafer oldu. Belarus - Minsk’de 
profesyonel bir organizasyonda Freddy 
Kemayo adında çok eski ve başarılı bir 
rakiple karşılaştım. Ben daha spora 
başlamamışken televizyonda Gökhan 
Saki’yle maçını izlediğim bir adamla 
aynı ringde dövüştüm. Onun favori, 
benim sürpriz dövüşçü olarak göste-

rildiğim maçı kazandım. Bu maç kari-
yerimin başlangıcında unutamadığım 
maçların başında yerini aldı. 

Yeni başarı hedeflerin neler? 

“Millî takımlar bazında en üst sevi-
yeye ulaşabildim. Şimdiki hedefim bu 
işin Şampiyonlar Ligi olan ‘Glory’de 
en yükseğe ulaşmak. Planlarımız doğ-
rultusunda bu hedefe de iki sene içeri-
sinde ulaşacağız.”

İlk devrenin ardından ligin ikinci dev-
resine bir üst lige çıkma parolasıyla 

hazırlanan sarı yeşilli ekip, ilk olarak 
Kocaelispor ile yollarını ayıran tecrübeli 
teknik direktör Galip Gündoğdu ile an-
laştı. 54 yaşındaki tecrübeli hoca, teknik 
direktörlük kariyerinde Payasspor, Yoz-
gatspor, Gümüşhanespor ve Zeytinbur-
nuspor’da görev yaptı. 

KADROYA 8 YENİ İSİM KATILDI

Takımın kadrosunu da güçlendiren 
Esenler Erokspor; Erol Yükseker, Emre 
Şahin, Haydar Deniz, Savaş Çakır, Hüse-
yin Göngör, İsmet Yumakoğulları, Umut 

Pusat ve Eren Karadağ’ı 
renklerine bağladı.

GÜNDOĞDU: GALİBİYET 
SERİSİYLE HEDEFE 
ULAŞACAĞIZ

Esenler Erokspor’un yeni 
teknik hocası Galip Gün-
doğdu, bu sezonki hedefleri 
ve transferleri hakkında şunları söyledi:

“Hedefimiz bir üst lige yükselmek. Bu-
nun için de, ilk olarak Play-off’un içinde 
kalmak istiyoruz. Play-off maçlarını ka-
zanıp ikinci lige çıkmak için elimizden 

gelen mücâdeleyi göstereceğiz. Zorlu 
süreci en iyi şekilde atlatarak hedefimize 
ulaşacağız. Hedeflerimizi yerine getire-
bilmek için takımımızı yeni oyuncularla 
güçlendirdik. Galibiyet serisiyle inşallah 
hedefimize ulaşacağız.”

Esenler Erokspor, ilk devrenin tamamlanmasının ardından takımın başına tecrübeli 
teknik direktör Galip Gündoğdu’yu getirdi. Takımın kadrosunu da güçlendiren Esenler 
Erokspor, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı. Erokspor’da hedef, 2. Lig'e çıkmak...

BUĞRA TUGAY ERDOĞAN BUĞRA TUGAY ERDOĞAN 
TARiHE ALTIN 

MADALYAYLA YAZILDI 
2018 MUAY THAI AVRUPA VE 2019 DÜNYA 
ŞAMPIYONU BAŞARILI MILLÎ SPORCUMUZ 
BUĞRA TUGAY ERDOĞAN, ADINI TARIHE 
ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI.

EROKSPOR’A TAZE KAN!EROKSPOR’A TAZE KAN!

• 2019 Muay Thai Dünya Şampiyonu (Tayland/Bangkok)
• 2018 Muay Thai Avrupa Şampiyonu (Çek Cumhuriyeti/Prag)
• 2018 Muay Thai Dünya 3.’sü (Meksika\Cancun)
• 2017 Kick Boks Dünya 2.’si (Macaristan\Budapeşte)
• 2017 Muaythai Avrupa 3.’sü (Paris)
• 2016 Kick Boks Avrupa 3.’sü (Slovenya)
• 2014 Gençler Kick Boks Dünya 2.’si (İtalya/Rimini)
• Kick Boks ve Muay Thai’de branşlarında toplam 7 Türkiye Şampiyonluğu

MILLI SPORCU BUĞRA TUGAY ERDOĞAN’IN BAŞARILARI 

8-9’da

Galip Gündoğdu
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Siz de Kentim Esenler’e ‘GÖNÜLLÜ MUHABİR’ olmak ve haberlerinizi bizim-
le paylaşmak istiyorsanız, haber metninizle birlikte yüksek çözünürlüklü 
fotoğraflarınızı, esenlerbasinyayin@gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. 

FATMA YAZICILAR... NAMIDIĞER  ‘NORVEÇLI FATMA’NIN, NORVEÇ’TEN ESENLER’E UZA-
NAN HAYAT HIKÂYESI... FEVZI ÇAKMAK MAHALLESI’NDE BEŞ EVLÂDINI KOMŞULARININ 
YARDIMLARIYLA BÜYÜTMÜŞ, ESENLER’E GÖNÜLDEN BAĞLANMIŞ ÖRNEK BIR ANNE...

Esenler’in ‘Norveçli Fatma’sı Fatma Yazıcılar ile 
Norveç’ten Esenler’e geliş sürecini, Esenlerli kom-

şularıyla dayanışmasını,  İslâmiyet’i nasıl seçtiğini ve 
eşini kaybettikten sonra beş çocuğunu nasıl bir özveriy-
le büyüttüğünü konuştuk.

TÜRKİYE’YE GELİŞ SERÜVENİ

Norveç’ten Türkiye’ye geliş süreciniz nasıl oldu?

Aslen Norveçliyim. Türkiye’ye 1976 yılında eşimle ev-
lendikten sonra geldim. Norveç’te bir gazetede çalışı-
yordum. Eşim de gemiciydi. O vesileyle Norveç’e gel-
diğinde tanıştık, arkadaş olduk. Daha sonra evlendik. 
Evlendiğimde ben 24, eşim 33 yaşındaydı. 13 yıl evli 
kaldık. 1989 yılında Eşim vefat ettiğinde 37 yaşınday-
dım. Şimdi ise 68 yaşındayım, 31 yıldır Esenler’de ya-
şıyorum.

KOMŞULARIM YARDIMA KOŞTU

Beş çocuğunuzla Esenler’e geldiğinizde neler yaşadınız?

Beşyüzevler’de oturduğumuz sıra eşim midesinden ra-
hatsızlandı, Çapa Tıp Fakültesi’nde tedâvi görüyordu. 
Başka bir gelirimiz olmadığı için hastane masraflarını 
karşılamak üzere Beşyüzevler’deki evimizi sattık. Ge-
len para ile hem hastane masraflarını ödedik hem de 
Esenler’den bir gecekondu satın aldık. Maalesef Esen-
ler’e taşındıktan beş ay sonra eşim vefat etti. Allah razı 
olsun, özellikle muhtar ve komşularımın hepsi bana kol 
kanat gerdi, çok yardımcı oldu. O sıralar bu mahallede 
dört veya beş ev vardı. Hepsi gecekonduydu. Bizim ev 
de gecekonduydu. Zaten herkes kıt kanaat geçiniyordu 
ama yardımlaşma konusunda hepsi birbiriyle yarışıyor-
du. Eşimin emekli aylığı yoktu, çocuklarım çok küçük-
tü ve ben de çalışmıyordum. Hiçbir şeyimiz yoktu. En 
büyüğü 10 yaşında, en küçüğü 2 yaşındaki 5 çocuğumla 
kalakaldım. Sigorta yok, sağlık güvencesi yok, emek-
lilik yok, kısacası hiçbir gelirimiz yoktu ama o zaman 
mahallenin hepsi bana yardım etti. Kimisi yemek yaptı 
getirdi kimisi çocukların ihtiyaçlarını gördü kimisi de 
harçlık verdi. Eşimin yokluğunu hissettirmemek için el-

lerinden geleni yaptı-
lar. Komşularım bana 
hem maddî hem de 
mânevî olarak destek 
oldu. Hepsinden Allah 
razı olsun. Sonra Millî 
Gençlik Vakfı ve Aziz 
Mahmûd Hüdâyi Vak-
fı da bize sahip çıktı. 
Eşimin vefatından 
sonraki ilk günlerde 
Norveç’e dönme ko-
nusunda kararsızdım. 

Komşularımın ve vakıfların yardımları ile Türkiye’de 
kalmaya karar verdim. Zaten Türkiye’den gitmek iste-
miyordum. Hatta o sıralar Norveç’ten ablam gelmişti. 
O da bana, “Bu gecekonduyu satmana yardım edeyim. 
Her şeyi bırak Norveç’e dön. Eğer Norveç’e gelirsen 
sana yardım ederim, burada kalırsan sana hiç yardım 
edemem. Sen böyle mi yetiştin, yardımlarla mı büyü-
dün?” dedi. Çok düşündüm, taşındım. Hatta ülkeme 
dönmem konusunda yardımcı olmak için Norveç Kon-
solosu ve eşi de ziyâretime geldi. Çok kibar insanlardı 
ama dönmek istemediğimi kendilerine söyledim.  

Eşinizin vefatından sonra Norveç’e hiç gittiniz mi?  

Önceden sadece bir kere rahmetliyle gitmiştim Nor-
veç’e. Eşimin vefatından sonra işte belki 30 sene hiç 
annemi görmedim. Yaklaşık 30 sene görmediğim an-
nemi de rahatsızlandığında gördüm. Ablam çağırmıştı, 
annemin durumu çok ağırdı. 2005 yılında 2 ay boyunca 
vefatına kadar annemin yanında kaldım.  

Eskiden de İslâmiyet’e bir yakınlığınız var mıydı?

Hiç bilmiyordum. Eşimle tanışınca Müslümanlığı öğ-
rendim. Arkadaşlığımız sırasında o bana Müslümanlığı 
anlatıyordu. Bir keresinde kulağım ağrıyordu, okudu 
ve kulağımın ağrısı gitti. Ben de zaten çok sevmiştim 
İslâmiyet’i. Eşimle tanışmadan önce birçok farklı dine 
mensup insanlarla iletişimim oldu. O dinleri araştırdım 
ama ben onların hiçbirine kendimi yakın hissetmedim. 
Eşimle tanışınca, evlendikten sonra Müslüman olmayı 
içimden gelerek istedim, hissettim.

MAHALLEMİN ‘NORVEÇLİ FATMA’SI OLDUM

Adınız nasıl Fatma oldu? Bu isme kolay alıştınız mı?

44 sene önce evlendiğimiz sırada Norveç’te bulunduğu-
muz yerde Türk imam yoktu. Pakistanlı bir imam var-
dı, komşumuzdu. Onlara gittik, kadınlar benim başımı 
kapattı. Pakistanlı kadınlarla imamın önüne oturduk, 
orada kelime-i şehadet getirdim ve Müslüman oldum. 
İsmimi o gün seçeceğimi bilmiyordum. Rahmetli de 
bana söylememişti. Kelime-i şehâdet getirdikten sonra 
“Hangi Müslüman adını istiyorsunuz?” diye sordular. 
Benim asıl adım Randi Helene idi. Bana bir sürü Müs-
lüman adı saydılar, diğerlerini hatırlamıyorum ama tek 
Fatma adı kulağıma hoş geldi, söylemesi kolay geldi. 
Belki Ayşe seçseydim, şimdi Ayşe olurdum ama benim 
Fatma ismi hoşuma gitti, “Fatma olsun.” dedim. Adım 
böylece konulmuş oldu, güzel de oldu. Hemen alıştım 
ismime. Hatta o sıralar Pakistanlıların birisi fotoğraf 
çekmiş. Pakistan gazetelerinde yer almışım. Daha son-
ra Norveçli gazetelerden de bana geldiler, röportajlar 
yaptılar. Artık tüm komşularımın ‘Norveçli Fatma’sı 
oldum, bütün mahalle bana ‘Norveçli Fatma’ dedi.

NEREYE GİTSEM ESENLER’İ ÖZLÜYORUM

Esenler sana ne ifade ediyor?

Burası benim evim, yerim yurdum. Ben Esenler’e 
alıştım, buraya sıcaklık hissediyorum. Küçük oğlum 
bazen bana, “Kayaşehir’e gel.” diyor ama oralar bana 
ait değil ki. Burası bana ait. Rahmetli de buradaydı. 
Çocuklarım Esenler’de evlendi. Ben Norveç’e bile 
gitmek istemiyorum. Başkaları olsa her şeyini verip 
gitmek ister ama benim imkânım olduğu hâlde gitmek 
istemiyorum. Çocuklarımı ziyâret edip geri dönünce 
yuvama gelmiş gibi hissediyorum. Ben bu mahalleye 
ve komşularıma alışmışım. Nereye gitsem Esenler’i 
özlüyorum. Esenler’deki insan ilişkileri, komşuluk 
ilişkileri hiçbir yerde yok. Meselâ Norveç’te insan iliş-
kileri buz gibi. Merdivenden inerken ‘aleykümselâm’ 
diyecek biri olmaması bile beni tedirgin ediyor. 

Norveç’te annem vefat etti, bir tek komşu bile gelme-
di. Hâ lbuki burada eşim vefat ettiğinde tüm mahalle, 
tüm komşular, Allah razı olsun, hepsi benimle beraber 
ağladı, üzüldü, beni teselli etti. İşte hayatım Esenler’de 
böyle zor zamanlarımda komşularımın beni ve çocukla-
rımı da bir aile gibi kucaklaması ile güzel anılarla geçti. 
Komşularım her zaman benim gönlümde ve onları dâi-
ma duayla anıyorum. 

NORVECLi ‘NORVECLi ‘FATMA HANIMFATMA HANIM’’
BiR DAYANISMA HiKÂYESi!

Fatma Yazıcılar


