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YAZI VOLKAN AYTAR

NAIROBI’DEN ‹STANBUL’A

Dans eden bir aflk hikâyesi

‹stiklal Caddesi’nde Galatasaray Lisesi meydan›n›

geçip Tünel’e do¤ru devam ederken sa¤da, eski

ad›yla Hazzo Poulo Pasaj›, s›ras›yla yeni

‘Türklefltirilmifl’ adlar›yla Dan›flman Geçidi ya da

Han Geçidi soka¤›na gelmeden, Salsanat adl› bir

e¤lence mekân›n›n girifliyle karfl›lafl›yorsunuz.

‹stiklal’in göbe¤inde hafif ‘kitsch’ bir vaha hissiyat›

veren Palmiye a¤açlar›n›n aras›ndan süzülüp

sa¤daki kap›dan girip üst katlar›na t›rman›nca

“‹mu Dans Stüdyosu / Imu Dance Company”ye

var›yorsunuz. ‹mu ve Özlem Shabaan iflletiyor

buray›. ‹mu, 1974’te Kenya’n›n baflkenti Nairobi’de

do¤mufl. Lisede gösterdi¤i baflar›yla ülkesinden

kazand›¤› bursla 19 yafl›ndayken, yani 1993 y›l›nda

Bo¤aziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i

Bölümün’de okumak üzere ‹stanbul’a gelmifl. Okula

bafllad›ktan sonra, Bilgisayar Mühendisli¤i’nden

Yönetim-Biliflim Sistemleri’ne geçifl yapm›fl ve bu

bölümden mezun olmufl. 

Ö⁄RENC‹L‹KTEN Ö⁄RET‹C‹L‹⁄E ‹MU’NUN H‹KÂYES‹

Üniversitede bafllayan dans maceras› bugüne dek

sürmüfl ‹mu’nun… Önce Bo¤aziçi bünyesindeki

Büdans Kulübü’nde Latin danslar›na merak salm›fl.

O kadar baflar›l› olmufl ki, kulüpteki salsa derslerini

bizzat s›rtlamaya, ders vermeye bafllam›fl. Dedi¤ine

göre o y›llar daha Latin danslar›n›n yayg›nlaflmaya

yeni yeni bafllad›¤› bir dönemi ifade ediyor.

Türkiye’de Avelin ve Kadir hocalar›n öncülü¤ünde

bir avuç insan›n sürükledi¤i bir macera imifl Latin

danslar› ve bilhassa da salsa. Tangonun maceras›

erken Cumhuriyet y›llar›na ve öncesine kadar

geriye gitse de, salsan›n yayg›nlaflmaya bafllamas›

aslen 1990’lar›n sonunu bulmufl. Bu dönem de

herhalde özellikle ‹stanbul’a küresel kültürel

a¤lar›n daha çok girdi¤i, küresel dolafl›mdaki

sembolik öneme haiz tatlar›n, yaflam tarz›

tercihlerinin (ve genelde de lifestyle söyleminin)

öne ç›kt›¤› bir devreyi ifade ediyor. 

‹mu da o bafllang›ç y›llar›nda aktif bir Latin danslar›

öncüsü olarak kendine giderek daha sa¤lam bir yer

edinmifl. Ancak sürekli kendini gelifltirmeye de

çal›flm›fl. Türkiye’nin ilk dans-bar› olan ve Swiss

Otel’in içinde yer alan Tafll›k Dans-Bar’da dans

dersleri vermeye bafllam›fl, ö¤rencileriyle birlikte

ö¤renme ve kendini ilerletme yoluna girmifl. Özel

kurslara giderek ve ders alarak Türkçesini ilerletmifl,

flimdi kendisinin ve efli Özlem’in deyimiyle

“neredeyse anadil düzeyinde” Türkçe biliyor.

Sempatik kiflili¤iyle ve dans derslerine s›cak

yaklafl›m›yla yavafl yavafl kalabal›klaflmaya

bafllayan bu genç sektörde kendine özel bir yer

açm›fl. Öyle ki yaklafl›k 14 y›ld›r yaflad›¤› Türkiye’de

dans d›fl›nda hiçbir iflle u¤raflmam›fl, üniversite

tahsiline yönelik bir kariyer çizmeyi de düflünmemifl.

Latin danslar› konusunda kendisini de ‹stanbul ve

Türkiye’yle s›n›rlamam›fl. Dans›n küresel a¤lar›na da

atlayarak, yurtd›fl› kongre ve yar›flmalar›na kat›l›p

e¤itimler, çal›fltaylar düzenlemifl, dans gösterilerine

kat›lm›fl. Hatta yurtd›fl›na aç›lan ilk e¤itmen ve

dansç› oldu¤unu belirtiyor gururla.

‘YABANCI’LIKTAN ‘BURALI’ OLMAYA... 

HEM B‹R DURUM, HEM DE B‹R UMUT

1997 y›l›nda bir Türk orta¤› ile beraber Afrocubanos

ad›n› verdi¤i kendi dans stüdyosunu açm›fl. Bir
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yabanc› ve Afrikal› olarak, onun için ‹stanbul’da

profesyonel ifllerini tek bafl›na yürütmek zor da

olmufl. Hele de bafllarda. Pek çok zorlukla

karfl›laflt›¤›n›, toplumsal ön yarg›larla bafl etmek

durumunda kald›¤›n› söylüyor. Afrikal› olmas›ndan

ötürü insanlar›n kendini “belli flekillerde kategorize

etti¤inden” dem vuruyor. Irkç›l›k m› söz konusu

olan? “Evet” diyor, ›rkç› yaklafl›mlar›n söz konusu

olabildi¤ini, bu nedenle bilhassa geçmiflte zorluklar

da yaflad›¤›n› ama art›k bunlar› aflt›¤›n› ve giderek

daha az önemsedi¤ini düflünüyor. Ama bu konuyu

çok da açmak, detaya girmek istemedi¤ini

hissettiriyor. ‹stanbul’u “kocaman, kalabal›k,

s›kl›kla yorucu da olabilen, ama kesinlikle

vazgeçilmez bir yer” olarak tan›ml›yor. Art›k

‹stanbul onun evi. Kendini yabanc› de¤il, bural›

hissediyor. Gerçek bir hissiyat m› bu, yoksa daha

çok bir ‘ummak istiyorum’ hali mi bu, insan

düflünmeden edemiyor. En az›ndan bu soru

benim akl›ma gelmedi de¤il. Ama bu soruyu

dillendirmek istemiyorum. Bu sorunun bir yan›t›

olabilir mi zaten?

‹mu, y›llar içinde stüdyosunu gelifltirmeye devam

ediyor. Ö¤rencilerinin hemen her kesimden

geldi¤ini söylüyor. Metropolün gerilimlerinden

e¤lenceli bir flekilde s›yr›lmak isteyen, hayatlar›na

renk katmay› amaçlayan ve sosyalleflmek peflinde

olan, genç, çal›flan ve orta yafl a¤›rl›kl› bir müflteri

grubunun oldu¤undan bahsediyor. Aralar›nda

‹stanbul’da yaflayan yabanc› ülke vatandafllar› da

var. Ö¤rencileri aras›nda dansç›l›ktan bizzat

e¤itmen olmaya yönelenler de olmufl. Daha

sonralar› kurdu¤u ‹mu Dance Team (‹mu Dans

Ekibi) de ö¤rencilikten dansç›l›¤a ve hatta

e¤itmenli¤e s›çrayanlardan olufluyor zaten.

Ö¤rencileri aras›nda stüdyoda asistanl›k yapanlar

da bulunuyor. ‹mu Dans Stüdyosu’nu “kocaman bir

aile” olarak tan›ml›yor. Stüdyodaki senli benli, flen

flakrak ortam da bunun delili gibi. Profesyonel bir

dans dersi ortam›n› e¤lence ve dostlukla

harmanlad›klar› belli. “‹nsanlar› bu büyülü dünya

içinde e¤lenceli bir yolculu¤a ç›karmak istiyorum.

Dans benim en büyük tutkum. Dans› ö¤retiyor ve

sevdiriyorum çünkü dans› ben zaten çok ama çok

seviyorum” diyor gülümseyerek.

ÖZLEM VE ‹MU: DANS PARTNERL‹⁄‹NDEN YAfiAM

ARKADAfiLI⁄INA...

Özlem ise 1980’de do¤mufl. ‹stanbullu. Teknik lise

kimya bölümünü bitirmifl ve tekstil sektöründe

çal›flm›fl. 2005 y›l›nda rastlant› eseri kat›ld›¤› bir

salsa gecesinde dansla tan›flm›fl ve “hayat›

boyunca eksik kalm›fl hissetti¤i taraf›n› dans›n

dolduraca¤›na” inanm›fl ve hemen dans dersleri

almaya bafllam›fl. O y›l ‹mu bir y›ll›¤›na Kenya’ya

dönmüfl oldu¤u için henüz tan›flm›yorlarm›fl. Ama

‹mu önceleri zorunlu gördü¤ü bu ayr›l›¤a çok

dayanamayarak geri gelmifl ‹stanbul’a. 

‹mu’yla Özlem’in yollar› 2006’n›n Ekim ay›nda

kesiflmifl. Bir dans gecesinde tan›flm›fllar ve giderek

daha s›kl›kla görüflmeye bafllam›fllar. Mart 2007’de

yine bir salsa gecesinde birlikteyken ‹mu herkesin

önünde Özlem’in önünde diz çökmüfl flaflk›n

bak›fllar alt›nda. “Benimle evlenir misin?” diye

sorarak salsa’n›n romantizmi ve tutkusuna uygun

bir flekilde teklif etmifl. Evlilik törenleri de yine

2007’nin A¤ustos’unda Salsa Festivali’nde yüzlerce

insan önünde gerçekleflmifl. ‹mu’dan bahsederken

Özlem’in gözleri parl›yor: “‹mu’yla birlikte dansla

profesyonel olarak da ilgilenmeye bafllad›m.

Bildi¤im her fleyi ondan ö¤rendim bu alanda.  Ona

çok fley borçluyum. O benim partnerim, eflim,

arkadafl›m, k›sacas› her fleyim oldu. ‹yi ki de oldu!” 

Özlem de kendini gelifltirme konusunda çok kararl›.

Yurtd›fl›ndan birçok e¤itmenden ders ald›¤›n›,

atölye çal›flmalar›na kat›ld›¤›n›, gösteri ve

yar›flmalara kat›ld›¤›ndan bahsediyor. Bir süredir

de bale ve stretching dersleriyle ilgileniyormufl.

“Dans etmek benim için nefes almak kadar önemli.

Kendimi hayatta hissediyorum dans ederken”

diyor, tutku ve heyecan›n› gizlemeye hiç gerek

duymadan. 

‹mu ile Özlem stüdyolar›n› 2007’de yenileyerek “‹mu

Dans Stüdyosu / ‹mu Dance Company” ad›n›

koymufllar. 2008 y›l›nda ‹mu Dance Team ile birlikte

yurtd›fl›nda birçok salsa kongresinde performans

sergileyeceklerinden bahsediyorlar. Tüm hafta

boyunca derslerle ilgileniyorlar. ‹ki gün de dans

geceleri düzenliyorlar. Perflembe günleri

Beyo¤lu’nda manzaral› Ponte’de, pazarlar› ise

Revan’dalar. ‹stanbul’un dans ve e¤lence sektörü

için ne mi düflünüyorlar? Bu alan›n kimi zorluklara

ra¤men giderek geliflti¤inden bahsediyorlar.

Say›lar› yirmiye yaklaflan özel dans okullar› aras›na

bu ifli “ciddi anlamda yapan yerlerin say›s›n›n bir

elin parmaklar›n› geçmeyece¤ini” düflünüyorlar.

Gittikçe küreselleflen bu metropolün hayat›n›

renklendiren insanlar aras›nda bulunmaktan onur

duyduklar›n› ›srarla belirtiyorlar. ‹stanbul’un

gelece¤i parlak onlara göre. “Potansiyelini tam

olarak kullanamayan bu kentin” önümüzdeki on

y›llarda daha ileri noktalara gelece¤inden eminler.

Nairobi’den ‹stanbul’a kurduklar› dans ve

aflk dolu hikâyelerini anlat›rken gösterdikleri

samimî heyecan, bu umudu karfl›lar›ndakilere de

sirayet ettiriyor. Latin dans ritimleri kadar bu

hissiyatla da sarmalanm›fl bir flekilde ç›k›yorsunuz

bu stüdyodan, ya da ‹mu’nun deyimiyle “kocaman

bu aileden.”


