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Merhaba, değerli dostlarım.  
Yeni bir sayımızla, yeni bir uyanışa 

tanık oluyoruz. Doğa, uykusundan 
yeni uyanan bir bebeği anlatıyor; 
tatlı bir telaşla. Tomurcuklar ağaç 
dalları üzerinde patlamış, en güzel 
renkleriyle içimizi ısıtıyor. Bu uyanışın 
toplumumuzda da aynı heyecanı 
yaratmasını dilerim. Zira, baharın 
artık iyiden iyiye varlığını hissettirdiği 
bu günlerde, bizler de önemli bir 
heyecanın içindeyiz.    

Unutmayınız. Bizi biz yapan, 
değerlerimize değer katan Cumhuriyet, 
en önemli varlığımızdır. Ülkemiz, 
hayati bir sürecin içinde. Sizler bu 
satırları okurken ya tarihi dönemecin 
eşiğindeyizdir, ya da bir karar 
vermişizdir. Umarım Cumhuriyetimiz, 
bu eşiği kazasız belasız geçer. 16 
Nisan’da ne olduysa, ne karar çıktıysa 
biz yine yolumuza devam edeceğiz. 
17 Nisan sabahı da, daha sonraki 
sabahlar da hayatı yeniden üretmeyi 
sürdüreceğiz.

Nisan ayı hem ülkemiz hem de 
Ataşehir için önemli. Önemli çünkü 
biz Ataşehir’de bir düş kurduk. 
Ataşehirli çocukların, gençlerin yolunu 
sanatla, bilimle, kültürle buluşturmayı 
hayal ettik. Çünkü güzel ve sağlıklı 
bir geleceğe, onların özgür bireyler 
olarak yetişmesiyle ulaşacağımıza 
inanıyorduk. Bugün geriye dönüp 
baktığımda, sekiz yılda on binlerce 
gencimizi kültür ve sanat eğitiminden 
geçirdiğimize gururla tanık oluyorum. 
Öyle ki, onlar hayallerine kavuşup 
üniversitelere gidiyorlar, bizler ise en 
büyük mutluluğu yaşıyoruz.

Ataşehir, referandum ile festivalimizi 
birlikte yaşayacak. Ve bu yıl “Her 
Halde Tiyatro” dedik. Hiç ara 
vermediğimiz festivalimizin 8’incisini 
gerçekleştiriyoruz. Yani, söz sırası 
tiyatroda. Bizim anlayışımıza göre 

tiyatro en önemli, en köklü eğitim 
kurumudur. Biz yerel yöneticiler yol 
yaparız, kaldırım yaparız; kısacası 
bir kentin planlamasıyla ve imarıyla 
uğraşırız. Ama insanlarımıza bunları 
kullanmayı tiyatro öğretir. Her yıl 
büyüyerek devam ettirdiğimiz 
Uluslararası Festivali’mizde, Türk 
tiyatrosunun en değerli isimlerini de 
sevenleriyle buluşturmayı hedefledik.   

Değerli dostlarım…
Geride bıraktığımız Mart ayı da 

Ataşehir’de çok hareketliydi. Hele hele 
Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray 
Hanımefendi’yle yaptığımız 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği, 
kadın işçilerimiz için büyük sürpriz oldu. 
O günün ayrıntıları ve perde arkası, 
ilerleyen sayfalarda; kaçırmayın derim.

Bir diğer önemli gelişme ise, 
belediyemizin İTÜ ile yaptığı ortaklaşa 
bir çalışma. Bu konuyu  Ataşehir adına 
çok önemsiyoruz. Zira ilk kez bir ilçe 
yerel yönetimi böyle bir adım atıyor. 
Hava Kirliliği Ölçüm Cihazımız artık 
devreye girdi; veriler akmaya başladı. 
Havamız yüzde 75 oranında temiz 
ve siz bu raporları günlük olarak web 
sitemizden izleyebileceksiniz.

Dergimizin bu sayısından itibaren, 
her ay Ataşehir’in büyük şirketlerinden 
birini sizlerle buluşturacağız. Bu, bir 
çekim merkezi olan kentimizin, aynı 
zamanda ülke ekonomisinde de önemli 
rol oynadığının göstergesi olacak.

Sizinle birlikte yürüyoruz, sizinle 
birlikte yapıyoruz. Sorunlarımız yok 
mu? Elbette var, ama ilçemizi birlikte 
büyütüyoruz. En büyük güvencemiz, 
bize olan desteğiniz. 

Bu vesileyle teşekkürlerimi sunar, 
huzurlu bir gelecek yolunda hep 
birlikte, inançla yürümeye devam 
edeceğimizi bir kez daha vurgulamak 
isterim.    

Sevgi ve saygılarımla.

BATTAL İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34
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8. Uluslararası Ataşehir 
Tiyatro Festivali
27 Mart-24 Nisan tarihleri arasında 
düzenlenecek 8. Uluslararası 
Ataşehir Tiyatro Festivali’nde 24 
oyun sahnelenecek. Festivale 
katılacak tiyatro sanatçıları 
arasında Haldun Dormen ve 
Genco Erkal da var, Ferhan 
Şensoy, Müjdat Gezen ve Ali 
Poyrazoğlu da. Versus, AST, Ekip, 
Gergedan, İstanbul Halk, İspanyol 
Yllana, Kanadalı Thearturtle, 
Semaver Kumpanya gibi gruplar 
da Ataşehirlilere unutulmaz bir 
tiyatro keyfi yaşatacak.

6
Ataşehir Belediyesi şimdi 
de havanızı ölçüyor
Ataşehir Belediyesi ile İTÜ’nün 
ortaklaşa tasarımı mobil hava 
kirliliği ölçüm cihazıyla yapılan 
ilk üç aylık çalışmaların sonucu 
açıklandı: Ataşehirliler yüzde 75 
oranında temiz hava soluyor. 

50
Ben mi Sultan’ım,            
Sultan mı ben?
Tekstil işçisi Zeynep Baydar 
Deniz 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde “Sultan” filmini izledi, 
başrol oyuncusu Türkan Şoray’la 
tanıştı. Şoray işçilere “Emekçi 
kardeşlerim” diye seslendi.

80
Turkish tiger: Birol Topuz
Birol Topuz Dünya Kick Boks 
şampiyonu. Artık dövüşmüyor, 
ama menajerlik yapıyor, 
organizasyonlar düzenliyor. 
Topuz’a göre dövüş sporları zekâ 
istiyor, çünkü hızlı düşünüp hızlı 
karar vermek gerekiyor. 
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62
Anzaklara kızmayın, 
anlayın!
Anzaklar, yani Avustralyalılar 
bu 25 Nisan’da da Çanakkale’ye 
gelecek, ayin yapacak, atalarının 
mezarları arasında dolaşıp geçmişi 
anacaklar. Aslında 25 Nisan onlar 
için geçmişin değil, başlangıcın 
tarihi. Ulus  olmanın, bir ulus olarak 
bilinç kazanmanın yıldönümü. 

76
Dünya Kupası da 
Ataşehir’e gelebilir
Prof. Faik Somer Spor Lisesi zor 
koşullarda birçok branşta ülke 
ve dünya dereceleri kazanan 
öğrenciler yetiştiriyor. Okulun bu 
yıl İstanbul şampiyonu olan erkek 
futbol takımı şimdi Türkiye yarı 
finaline hazırlanıyor, sıra dünya 
şampiyonası için Prag’ta.

44
Sandığımda daha çok 
Rumeli türküsü var
Akordeonu ve türküleriyle 
geçmişimizi bugüne taşıyan 
Muammer Ketencoğlu’nun 
son albümü “Sandığım Rumeli 
Türküleri”nde bugüne kadar hiç 
duymadığımız, dinlemediğimiz 
Türkçe yakılmış türküler yer alıyor.

56
Manşet Yalısının Kızı 
Leyla Tavşanoğlu
Gazetecilikte 48 yılı geride bırakan 
Leyla Tavşanoğlu’nun hayatı, Esra 
Tüzün tarafından kitaplaştırıldı. 
“Manşet Yalısının Kızı” sadece 
Tavşanoğlu’nu değil, Babıali’nin ve 
Türkiye’nin yakın tarihini anlatırken 
medyanın bugününe de ışık tutuyor.
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İMTİYAZ SAHİBİ
Ataşehir Belediyesi adına

Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Zeynep Çetinkaya

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
T. Volkan Aslan

YAYIN KURULU
Ayten Kartal, Deniz Kutlu, 

Turan Dolu, T. Volkan Aslan, 
Dündar Şahin, 

Şehnaz Yabar, Tayfun Gönüllü, 
Berat Günçıkan, Aynur Çolak

KATKIDA BULUNANLAR
Ahmet Mert, Atalay Eren, 
Ayça Çeri, Berna Yaman, 

Çağla Gürsoy, Çiğdem Kara, 
Duygu Celepçi, Erhan Karaaslan, 
Feyza Dişli, İbrahim Karademir, 
Kadir İncesu, Mehmet Oymak, 

Murat Şimşek, 
Mustafa Sağlamer, Naz Alçı, 

Oben Özkal, Serap Uçar, 
Simay Gözener, S. Koray Uğurlu, 
Başkan Ataşehir’i Dinliyor Ekibi

YÖNETİM YERİ
Ataşehir Belediyesi

Barbaros Mah. Şebboy Sok. 
No: 4 A, 34746

Ataşehir / İstanbul
www.atasehir.bel.tr
Tel: 0216 570 50 00

atasehirekspres@atasehir.bel.tr

YAYIN TÜRÜ
Dergi

BASKI
RENKSA Reklam 

Org. Tanıt. Kimyevi Turizm İnş. 
San. Tic. Ltd. Şti

Merkez Mah. 8. Sok. No: 22/A
Bağcılar/İstanbul

Tel: 0212 434 05 77
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Ataşehir Belediyesi 
şimdi de havanızı ölçüyor

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve 
Ayten Bağdatlıoğlu Kartal.
Fotoğraflar: SERAP UÇAR
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Ataşehir Belediyesi ile İTÜ’nün 
ortaklaşa tasarımı mobil hava 
kirliliği ölçüm cihazıyla yapılan 
ilk üç aylık çalışmaların sonucu 
açıklandı: Ataşehirliler yüzde 75 
oranında temiz hava soluyor. Ama 
sakın rehavete kapılmayın, trafiğin 
ve şantiyelerin yarattığı tozun, 
rüzgârla başka ilçelerden gelen 
kirli havanın tehdidi sürüyor. Siz 
en iyisi Ataşehir Belediye web 
sitesinden günlük yayınlanan 
hava kirliliği oranlarını izleyin ve 
önleminizi alın!

Yaşamak için en tabii eylem 
değil midir, nefes almak? Peki, 
soluduğumuz hava ne kadar temiz 

ya da yaşam kalitemizi artırmak için neler 
yapabiliriz? Ataşehir Belediyesi de bu 
sorulara bir yanıt aradı ve Ataşehirlilerin 
daha sağlıklı bir hava solumaları için 
İTÜ ile ortak bir çalışmayla mobil hava 
kirliliği ölçüm cihazı tasarladı. İTÜ Uçak 
ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji 
Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu Ataşehir’deki hava kirliliği ve 
ölçüm cihazıyla ilgili sorularımızı yanıtladı:

Ataşehir sanayi bölgesi değil, 
dolayısıyla hava kirliliğinin nedenlerini 
nerelerde aramalıyız?

Ataşehir’de hava kirliliğinin başlıca 
etmenleri; ısınma ve trafik. Sabah kalorifer 
ve sobaların yanması, araçların trafiğe 
çıkması ile hava kirliliğine neden olan 
karbon ve azot bileşenlerinde artış 
gözlemliyoruz. Özellikle trafiğin yoğun 
olduğu sabah ve akşam saatlerinde azot 
oksitte yoğunluk oluyor. Ayrıca sabahtan 
itibaren şehir tozlanmaya başlıyor. Trafik 
ve inşaat faaliyetlerine bağlı olarak 
havadaki partiküler madde miktarı da 
artıyor. ➦

SİMAY GÖZENER

Hava kirliliği istasyonuna 
ihtiyaç nasıl doğdu?

Özellikle belirli 
mahallelerimizden çok 
yoğun hava kirliliği şikâyetleri 
vardı. Haklıydılar da. Kirliliğin 
nedenlerini ortaya koyabilmek 
için hava kirliliği ölçüm 
istasyonuna ihtiyaç duyduk 
ve İTÜ ile bir ortak çalışma 
yürüttük. Çünkü bizim görevimiz 
Ataşehir’de yaşayan insanların 
temiz bir çevrede ve sağlıklı bir 
hava ortamında yaşamasını 
sağlamak.

İstasyon bu görevinizi ne 
kadar kolaylaştıracak?

Ataşehir, farklı uygulamaları ilk 
yapan belediyelerden biri. Biz bu 
cihaz ile edindiğimiz sonuçlara 
istinaden, hava kirliliğinin yoğun 
olduğu ya da insan sağlığını 
etkileyecek gaz oranının havada 
artması sonucu okullara, “bugün 
öğrencileri teneffüse çıkarmayın” 
diye uyarı yapabileceğiz. Çünkü 
hava kirliliği ilk olarak yaşlılar ve 
çocuklar için tehlike oluşturuyor. 
Buradan aldığımız sonuçlara 
göre vatandaşın yararına 
çalışmalar yapıp, Ataşehirlilerin 
yaşam kalitesini arttırmayı 
hedefliyoruz.

Verileri vatandaşlara nasıl 
ileteceksiniz?  

İnsanlar, nasıl meteorolojik 
sembolleri gördüğünde havanın 
durumunu anlayabiliyorlarsa, 
biz de bu durumu hava kirliliğine 
uygulamaya çalışıyoruz. Bir 
hava kalitesi indeksi var ve 

bu indekse göre renklerle 
bir takım değerlendirmeler 
mevcut. Yeşil iyi, sarı orta, 
turuncu hassas, kırmız sağlıksız, 
kahverengi tehlikeli… Biz de 
Ataşehir Belediyesi olarak web 
sitemiz üzerinden herkesin 
anlayabileceği bir çalışma 
hazırlıyoruz. Ona göre insanlar 
günlük olarak baktıklarında 
havayı kirletici gazların ve 
partiküllerin oranları hakkında 
bilgi bulabilecekler. 

Ataşehirlilere temiz hava 
solutmakta kararlısınız, 
ama başta trafik bir hayli 
engelle karşılaşıyorsunuz. 
Çalışmalarınızı zorlayan başka 
etkenler var mı?

Ataşehir’de yaşayanların 
küçümsenmeyecek bir bölümü 
sosyal yardım kömürleriyle 
ısınıyor. İstanbul Mahalli 
Çevre Kurulunca, İstanbul’da 
satışı yapılan kömürlerle ilgili 
standartlar daha hassasken, 
Bakanlar Kurulu kararınca 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılan 
sosyal yardım kömürlerinin 
kükürt ve azot değerleri olması 
gerekenden daha yüksek. 
Bu duruma bir de olumsuz 
meteorolojik faktörler de 
eklenince, daha fazla hava 
kirliliği oluşmakta. Elinizde 
rakam yoksa inandırıcı 
olmakta zorlanıyorsunuz. Biz 
istasyonumuz sayesinde verileri 
üst makamlara aksettireceğiz 
ve sorunun çözülmesini 
isteyeceğiz. l

Havayı sosyal yardım 
kömürleri kirletiyor

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal
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➥ Cihazın mobil olması nasıl bir 
kolaylık yaratıyor? Ne gibi avantajları 
var?

Şikâyetler değişik noktalardan 
geliyor. Genellikle hava şartları aynı 
olsa da mahallenin çukurda ya da 
yüksekte olması, bina yükseklikleri 
ve yoğunlukları, binanın yönü 
gibi faktörler ufak tefek farklar 
yaratabiliyor. Gelen şikâyetlere 
cevap verilebilmesi için önce oradaki 
durumun tespit edilmesi lazım. O 
yüzden istasyonun problem olan 
yere kolaylıkla taşınabilir olması 
büyük avantaj. 

İstasyon nasıl çalışıyor? 
Ölçüm yapılacak yere gidildiğinde 

cihaz kuruluyor ve üzerindeki 
anten açılıyor. Bu anten ile rüzgâr 
ve hava sıcaklığı ölçülüyor. İçinde 
bilgisayarı, jeneratörü olan eksiksiz 
bir sistemden, hatta içindeki mutfak 
düzeniyle bir süre yaşanabilir bir 
cihazdan bahsediyoruz. Cihazın 
çalışması için iki temel faktörden biri 
elektriğe bağlanması, diğeri ise dış 
şartlardan korunabilmesi.

İstasyonda hava kirliliğine 
neden olan parametrelerin tümü 
ölçülebiliyor mu? 

Ataşehir’in kendi gerçekliği 
içerisinde nelerin ölçülmesi doğru 
olur, diye de bir araştırma yapılıp 
sekiz parametreye karar verildi. 
Bu parametreler karbon dioksit, 
karbon monoksit, ozon, azot 
oksitler ve partiküler maddeler… 
Ayrıca hava sıcaklığı ve rüzgârı da 
ölçebiliyoruz. Yani, hava kirliliğinin 
bütün değişkenlerini tespit 
edebilen topyekûn bir istasyondan 
bahsediyoruz. 

Hava kirliliğinin oluşmasında 
şimdiye kadar sözünü ettiklerimizin 
dışında etkenler de var mı?

Hava kirliliğinin yoğun olması, 
meteorolojik şartlardan da 
kaynaklanıyor. Hava emersiyonu 
dediğimiz, sıcaklık terselmesi, 
geceleri ayaz, sabahları hafif sis 
yoğunluğunun olduğu günlerde 
hava kirliliği miktarları yüksek 
boyutlara çıkıyor. Meteorolojik 
şartlara bağlı olarak bunun bir 
de taşınması söz konusu. Bazen 
ölçümlerde çıkan sonuçlara 
bakıyorsunuz, etrafta öyle bir kirlilik 
kaynağı yok, o zaman, o kaynağın 
rüzgâr ile başka yerlerden taşınmış 

Ataşehir’de kurulan istasyon 
hava kirliliğini  karbon dioksit, 
karbon monoksit, ozon, azot 
oksitler ve partiküler maddeler 
gibi parametrelerle ölçüyor. 
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu hava 
sıcaklığı ya da rüzgârın şiddeti 
gibi verilerin de istasyondan 
alındığını söylüyor.  
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olduğunu anlıyorsunuz. Yani 
Ataşehir’in kirliliği çevredeki 
ilçelerden rüzgâr ile de gelebiliyor 
ve takip edilmesi gerekiyor. 

Üç aylık ölçüm yaptınız. 
Sonuçlara göre Ataşehirliler rahat 
bir nefes alabilecek mi?

Bu sene kış biraz sert geçti. 
Pastırma yazı, diye tabir edilen 
günler kısa sürdü. Buna rağmen 
ölçüm yaptığımız üç ayda tehlikeli 
ve kötü bir durum saptanmadı. 
Ataşehirliler yüzde 75 oranında 
kaliteli olan havayı soluyor.

ARABASIZ GÜNLER

Ölçümler sonucu elde edilen 
veriler ile nelerin yapılması 
planlanıyor ya da ne gibi önlemler 
alınacak?

Bölgedeki değerlere bakarak, 
park ve bahçelerden tutun da yol 
kenarlarına dikilen ağaçların türüne 
kadar bitki örtüsü hava kirliliğine 
göre seçilebilecek. Ya da bir yerde 
hava koridorları kapanmışsa, 
oradaki kentsel dönüşüm ile rüzgâr 
koridorlarının açılması öncelikli 
hale gelecek. 

Sanırım, ısınmadan kaynaklı 
salınan gazların azalmasıyla hava 
kirliliği yazın kışa oranla daha 
düşük olacak…

Onu ölçümlere bakıp 
söyleyeceğiz ama yazın da ozon 
gazında artış bekliyoruz. Çünkü 
trafik ile beraber güneş ışınları 
etkileştiği zaman, yerde ozon 
gazının artışı mümkün.  Yazın soba 
vs. yok, ama ozonun artış gösterdiği 
zamanlarda, şehrin üzerinde tül 
perdesi gibi puslu bir hava oluşur. 
Baktık ki hafta sonu hava güneşli 
olacak, o günleri “arabasız günler” 
ilan edebiliriz. Belediye, cihaz 
ile elde ettiği bilgilere dayanarak 
web sitesinden “ozon bu günlerde 
tehlikeli seviyede, lütfen hafta sonu 
araçlarınızla trafiğe çıkmayın, nefes 
alalım” gibi duyurular yapabilir. l

Daha yaşanılabilir bir Ataşehir 
için çalışmalarına aralıksız 
devam eden Ataşehir 

Belediyesi, her yıl geleneksel 
olarak yapılan ve bu yıl 8’incisi 
düzenlenecek olan “Çevre Şöleni” 
kapsamında “Ataşehir’in En Yeşil 
Okulu Yarışması” düzenliyor.

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen projede hedef, ilçe 
genelinde yer alan okullarda çevre 
bilincinin artırılmasını sağlamak.

İlkokul ve ortaokul olmak üzere iki 
kategoride düzenlenen yarışmada 
okul yönetiminin, çevre kulübü 
öğretmen ve öğrencilerinin çevre ile 
ilgili proje ve etkinliklere daha aktif 
katılımını sağlamak amaçlanıyor.

Yarışmanın koşulu olarak 
okullarda düzenlenen çevre 
etkinlikleri ve çalışmaları, okulların 
çevre kulüplerinin faaliyetleri, 
okulların enerji verimliliğine 

verdiği önem ve okulların geri 
dönüşüme katkıları gibi kriterler 
değerlendirilecek. Bunun yanı sıra 
okullarda toplanan ambalaj atığı, 
atık pil, bitkisel atık yağ, elektronik 
atık miktarları da sonucu etkileyen 
önemli faktörler. Bu kriterler 
doğrultusunda faaliyet gösteren 
okullardan, yarışmaya katılmak için 
2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 
okullarında çevre ve geri dönüşüm 
için gerçekleştirilen etkinlik, eğitim, 
proje, yarışma vb. çalışmalarını 
fotoğraflı ve açıklamalı olarak CD 
ortamında katılım formuyla birlikte 
belgelenmesi isteniyor.

Yarışmaya katılım sağlamak 
isteyen okullar için ufak bir 
hatırlatma yapalım. 11 Mayıs 2017 
Perşembe günü saat 17.00’ye 
kadar CD’lerinizi, formuyla birlikte 
Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim 
edebilirsiniz. Ayrıca, dereceye giren 
ilk üç ilkokul ve ortaokula “Yeşil 
Okul Sertifikası” ve çeşitli ödüller 
verilecek. l

“En yeşil okul”u 
arıyoruz

ÇAĞLA GÜRSOY

Geçen yılki “Çevre Şöleni”nden bir görüntü...
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Ataşehir Belediyesi insana ve yaşam kalitesini 
artırmaya odaklı misyonuna bir çalışma daha ekledi. 
Akıllı telefonlar ve tabletler için “Kumbaram Nerede” 
uygulaması ile en yakın atık noktaları öğrenilebiliyor, 
hatta talep ve önerilerini belediyeye iletilebiliyor. 

Geri dönüşebilir atıkları 
(ambalaj, cam, pil, elektronik 
atık ve bitkisel atık yağ) 

kaynağında ayrı toplayarak geri 
dönüşüme tekrar kazandırmak 
amacıyla, Ataşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
tarafından “Kumbaram Nerede?” 
mobil uygulaması hizmete sunuldu. 
Ataşehirliler, çöpe atmayarak 
kaynağında ayırdıkları geri 
dönüşebilir atıklarını “Kumbaram 

Nerede?” mobil 
uygulamasını kullanarak 
kendilerine en yakın noktaya 
atabilecekler. Android ve 
İOS cihazlarda kullanılabilen 
“Kumbaram Nerede?” 
uygulaması, konum kullanılarak 
en yakın atık noktasını hızlı ve 
kolayca bulmaya yardımcı oluyor. 

Çevreye ve geri dönüşüme 
katkıda bulunmak için yapılan 
bu uygulama ile geri dönüşümün 
hızlandırılması ve tekrar geri 
kazandırılması amaçlanıyor. Bunun 
için uygulamayı İOS ya da Android 

Kumbaram 
Nerede?

Ataşehirliler ambalaj atıkları, cam ambalaj atıkları, atık 
pil, elektronik atık, bitkisel atık noktalarına “navigasyon” 

üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca, uygulama ile geri dönüşebilir 
atıklara ilişkin talep, şikâyet ve önerilerini de iletebilir, 
haberler bölümünde ise geri dönüşüm ve çevre ile ilgili 
yapılan projelerden de haberdar olabilirler. Hatırlatmakta 
fayda var; Ataşehir’de geçen yıl günde ortalama 460 ton çöp 
toplandı, bunun 12 bin tonu ambalaj, 332.5 tonu bitkisel yağ, 
8.14 tonu ise elektronik atıktı. Ayrıca 8.3 ton atık pil toplandı. l

SERAP UÇAR

işletim sistemine sahip 
akıllı telefon veya tabletlerine 

indirmek yeterli olacak. En 
yakın atık noktası ayrıca http://
kumbaramnerede.atasehir.bel.tr web 
adresinden de görüntülenebiliyor. l

UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİ



Bu kez 8 Mart için Ataşehrimizi “Ben Ana Yasayım” sloganıyla donattık. 
Sosyal medya hesabımızda, 4 Mart’ta başlayıp 8 Mart akşamına kadar sürecek kampanyamız için 

1 milyon kişiye erişim hedefi koyduk. Ve hedefimizi aştık.

NEDEN “BEN ANA 
YASAYIM” DEDİK?

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü, geçiştirilecek bir gün 
olamazdı; hele Türkiye gibi 

bir ülkede. “Türkiye gibi bir ülkede” 
diyoruz, çünkü İçişleri Bakanlığı’nın, 
CHP İstanbul Milletvekili Gamze 
Akkuş İlgezdi’nin soru önergesine 
verdiği yanıt, facianın boyutlarını 
açık açık ortaya koyuyordu. Sadece 
geçen yıl, koruma altındaki 21 kadın 
öldürülmüştü. “Böyle bir şey nasıl 

TAYFUN GÖNÜLLÜ

olabilir” sorusunun en can alıcı 
kanıtı, aynı bakanlığın verdiği diğer 
verilerdeydi:

“2016’da her 4 dakikada 1 kadın, 
şiddet gördüğü gerekçesiyle kolluk 
kuvvetlerine başvurdu. Son 5 yılda 
1 milyon 429 bin 325 kişi hakkında 
mahkemeler önleyici tedbir kararı 
verdi.”

Bu ülkede kadına karşı bir savaş var 
dersek hiç de abartmış olmayız. Çünkü 
yargı, 1 buçuk milyon kişi hakkında, 
“Kadına karşı şiddet uyguluyor ve 
uygulayabilir” diye önlem alınması 

kararı verdi. Bu durumda Ataşehir 
Belediyesi olarak oturduk, bir çalışma 
yaptık ve sloganı bulduk: 

“Ben Ana Yasayım…”
Peki, bizim kafamızdakini, 

hedefimizi herkes kolayca anlayacak 
mıydı? Sloganımızı çeşitli sosyal 
kesimlerden 15 kadınla paylaştık. 
İlk görüşte ne düşündüklerini 
bildirdiler. İçlerinden biri “Kendimi 
güçlü hissettiriyor” deyince “İşte bu” 
dedik. Çünkü sloganda geçen “Ana” 
sözcüğü anneliğe, doğurganlığa 
atıfta bulunmuyordu. Buradaki 

“Ana”yı temel, ilk, ana kural olarak 
vurgulamıştık. “Yasa” sözcüğünü 
de Anayasa’ya vurgu yapmak için 
kullanmamıştık. Kadının ana taşıyıcı 
güç olduğunu hedefliyorduk. 
Kelimeleri bölünce “Ben Ana Yasayım” 
sloganı ortaya çıktı. Sloganımızı bir 
meydan okuma olarak gördük ve 
kararımızı verip, kampanyayı başlattık. 
Başkan Battal İlgezdi de “Afişlerimizde 
her kesimden kadın olmalı” dedi. 

Afişlerimiz 1 Mart’tan itibaren 
Ataşehir’in bilbordlarında yer 
aldı. Yine 8 Mart etkinliklerimizin  

duyurularında da aynı sloganı 
kullandık. Amacımız farkındalık 
yaratmaktı. Bu kapsamda kamuoyuyla 
paylaştığımız afişlerimizin tartışma 
yaratacağı gerçeğini dışlamak şöyle 
dursun, bunun pozitif bir gelişme 
olduğunu bile düşündük. Sloganımızı 
sosyal medya hesaplarımızdan 1 
milyon kişiye ulaştırma hedefi koyduk. 
8 Mart akşamında sloganımızdan 
yola çıkan filmimiz 1 milyondan fazla 
facebook kullanıcısının önüne geldi. 
650 bin kişiden fazla kullanıcı filmimizi 
görüntüledi. On binlerce kişi beğeni 

ifadesi bıraktı, yüzlerce kişi görüşünü 
yazdı. 

Hedefimize ulaşmıştık… 
“Kadınlarımız ana değerimizdir”  
anlamındaki çalışmamızın yoğun ilgi 
görmesi, herkesin bu değere sahip 
çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini 
ortaya koydu. Kimbilir belki artık 
yasa uygulayıcılar da toplumun 
kadına şiddeti hoş görmediğini 
anlar da, “kravat takmıştı” gibi asılsız 
gerekçelerle katillerin cezasında 
indirim uygulamaz ya da taciz edenleri 
aynı gerekçelerle salıvermez... l
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Tiyatrosuz yaşayamam

Haldun Dormen 1928 doğumlu, 
yani bugün 89 yaşında 
ve hâlâ sahnede, hâlâ 

yönetmenlik yapıyor ve ders veriyor. 
Hesaba vurursanız, neredeyse 
70 yıldır sahnede. Bu gençliğinde 
tiyatro tutkusu kadar mesleğinde 
daha başarılı olma arzusu da var. 
Bugün Sahne Tozu Tiyatrosu’nda 
süpervizörlük yapan, bir yandan da 
hocalığını sürdüren Dormen’le tiyatro 
tarihi üzerinde küçük bir yolculuk 
yaptık: 

Mesleğinizde öğretmenlerinizden 
çok öğrencilerinizin olduğu yaştasınız. 
Minnetle hangi öğretmenlerinizi, 
övgüyle hangi öğrencilerinizi 
anıyorsunuz?

Evet, öğretmenlerimden çok daha 
fazla öğrencilerim var. O kadar çok ki… 
Yüzlerce, hatta bine yakın diyebilirim. 
Bunun bir kaç yüz tanesi çok ünlü, çok 
iyi yerlerde, çok güzel şeyler yapmış 
insanlar. Birçoğuyla gurur duyuyorum, 
ayrı ayrı isimlerini söyleyemesem 
de Erol Günaydın, Metin Serezli, 
Halit Ergenç’i sevgiyle ve saygıyla 
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BERAT GÜNÇIKAN
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anıyorum. Öğretmenlerime gelince, 
bana en fazla yön veren, beni bir 
yere götüren öğretmen Amerika’daki 
oyunculuk öğretmenim Miss Welch 
oldu. Gerçekten de tiyatroda bir 
şeyler öğrendiysem Miss Welch’ten 
öğrendim.

Bugüne kadar kaç tiyatro açıp 
kapattınız. Bir tiyatroyu kurarken 
yaşadığınız en yoğun duygu neydi, 
kapatırken hangi duygular ağırdı. 
Kurulma nedeni ortada, kapatma 
nedenleriniz neydi?

(Gülüyor) Aslında çok fazla tiyatro 
açıp kapatmadım, sadece iki tane. 
Bir tanesi Amerika’dan ilk geldiğim 
yıllardı. Kendi bildiğim usulde, 
kendi bildiğim insanlarla çalışmak 
istiyordum. 1955’te cep tiyatrosu 
çalışmalarına başlamıştım, aynı 
yıl Dormen Tiyatrosu’nu kurdum. 
İlk oyunumuz “Papaz Kaçtı” idi. O 
zaman ben de çok gençtim, ama 
beraber yetiştiğimiz aktörlerle 
oynadık, Erol Günaydın, Metin 
Serezli, Nisa Serezli, Ayfer Feray... 
Tiyatroyu kapatmamın sebebi 
maliydi. Kapatırken çok fazla bir 
şey hissetmedim. Çünkü “Bitmesi 
lazım” dedim ve bittiği zaman bitti. 
İkinci tiyatroyu beraber çalıştığım 
Egemen Bostancı’nın emrivaki 
yapmasıyla açtım, 1986’da. İyi ki de 
açtım. 17 yıl süren bu dönemde de 
genç oyuncular yetiştirdim, güzel 
komediler sahneledim. Onu da mali 
sebeplerden kapattım. O zaman da 
hiç pişman olmadım. Çünkü, ben hâlâ 
işimde, üstün bir şekilde çalışıyorum. 

Sahnedeki yıllarınıza dönüp 
baktığınızda hangi dönem sizce 
tiyatro hak ettiği kıymeti yaşadı, en 
çok hangi dönemde hırpalandı?

Tiyatro bence her dönemde 
hırpalandı, her dönemde hakkı olan 
başarıyı da yakaladı. Bence tiyatro 
ilk doğduğundan beri, 3000 yıldır 
aynı şekilde karşılanıyor, ha bire 
hırpalanıyor ha bire daha güçlü bir 
şekilde seyircisinin karşısına çıkıyor. 
Her zaman da seyircisi oluyor. 

Sizi sahnede üç kuşak izledi. Üç 
kuşak seyircide oyun tercihinden 
oyuna verdiği tepkiye bir değişim var 
mı?

İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Amerikan müzikalleri en parlak 
devirlerini yaşamıştı. Çünkü savaştan 
sıkılan insanlar müzikalleri tercih 
ediyordu. Savaş bittikten sonra 
işler normale dönmüştü. Bizde de 
bu yıllarda daha çok komediye -o 
kadar çok sıkıntı var ki dünyada ve 
ülkemizde- daha fazla önem veriliyor 
ve komedi biraz da olsa insanları 
rahatlatıyor. Bence devirlerde fazla 
bir değişiklik yok, ama komedi her 
zaman seyircinin daha fazla ilgisini 
çeken tarz olmuştur. 

Seyircinin aklında daha çok 
müzikallerle yer ettiniz. Oyun 
seçiminde ne kadar seyircinin 
beklentilerini göz önünde 
bulunduruyorsunuz?

Bence seyirci hep çok önemlidir, 
ama her zaman kendi istediğim, 
oyunculara uyan oyunları tercih 
ederim. Ben daha çok müzikal 
değil, komedi yaptım. 14-15 müzikal 
yaptıysam 50-60 komedi sahneledim. 
Her türlü oyunu sahneledikten ve 
oynadıktan sonra müzikallere geçtim. 
Yaşar Kemal’in “Yer Demir Gök Bakır”ı, 
Brecht’in oyunları, Başar Sabuncu’nun 
yazdığı oyunlar da sahnelediklerim 
arasında. ➦

Haldun Dormen Türk Tiyatrosu’nun en uzun soluklu yönetmen ve 
oyuncusu. Aralarında Erol Günaydın’ın, Metin Serezli’nin, Halit Ergenç’in 
olduğu yüzlerce oyuncu onun tedrisatından geçti. Dormen Ataşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Festivali’ne, süpervizörü olduğu 
Sahne Tozu Tiyatrosu’yla katılıyor. Oyunun ismi Bir Zamanlar Gazinoda.

“Bir Zamanlar Gazinoda”nın 
provasından... Oyun 19 Nisan’da 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde.
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➥ Oyunculuk tarihinize 
baktığınızda en çok hangi karakterden 
hoşnutsunuz? Hangi rol için iyi ki 
oynadım diyorsunuz?

En çok severek oynadığım rol 
hiç kuşkusuz Şahane Züğürtler’de 
-Tovaritch- Prens Mikhail rolüydü. 
Bunu hiç bir zaman unutamadım. 
Seyirci de o rolü hiç unutamadı. Eski 
seyircim hâlâ “Ah Prens Mikhail” 
diyorlar. Onu, yeniden, hasretle 
sahneye koydum. Benim yerime 
oynayan Can Başak çok başarılı bir 
performans çıkardı. Kıskançlığımı 
yenip sevgiyle seyretmeyi tercih ettim.

Bizler hangi meslekten olursa 
olsun ileri yaşlarda isimlerin mesleği 

sürdürmesine pek alışkın değiliz. Siz 
hâlâ sahneye çıkıyor, ders veriyor, 
ayrıca genç grupları ve oyuncuları 
destekliyorsunuz. Bunun ne kadarı 
tiyatro tutkusundan kaynaklanıyor, 
ne kadarı kişilik özelliklerinize bağlı?

Bana kalırsa ikisini karıştırmak 
gerekir. Tabii ki tiyatro tutkum çok 
fazla, “Tiyatrosuz yaşayamam” 
diyorum, ama kişiliğimden de gelen 
bir şey var. İlle bir şey yapmak, devam 
etmek, bitirmemek, başarılı olduğum 
işte daha fazla başarı kazanmak, 
gençlerle çalışmak, özellikle etraftaki 
gençleri bir yere getirmek, onlarla 
bir şey yapmak beni çok daha fazla 
mutlu ediyor. 

Bugün pek çok tiyatro grubu 
var farklı ekollerden geliyor, farklı 
deneyleri gerçekleştiriyorlar. Bu 
grupları izliyor musunuz, size ne 
düşündürüyorlar?

Çok fazla vaktim olmasa da her 
türlü grubu izlemeye çalışıyorum. Bu 
değişik gruplar bence ortaya değişik 
tarzlarda, sağlam bir şeyler çıkarıyor 
ve ileriye dönük sağlam bir Türk 
tiyatrosunun temelini oluşturuyor. 
Özellikle yazarlar ve yönetmenler 
bakımından.

Tiyatronun en büyük sorunlarından 
biri metindi. Sizce bu sorun bu gün de 
devam ediyor mu?

Tiyatronun en büyük sorunu 
gerçekten de metindi. Ama bu sorun 
şimdi genç tiyatrolarla çözülüyor. 
Çünkü o kadar çok ve güzel oyunlar 
yazılıyor ki. Eskiden senede 3-4 oyun 
yazılırdı, şimdi 50-60 oyun yazılıyor. 
Bunlar Türk tiyatrosunun ihtiyacının 
karşılanacağının teminatını veriyor. 
Türk tiyatrosunun en büyük sorunu, 
salon eksikliği, sahne eksikliği.

İçinizde ukde kalan bir oyun, bir rol 
var mı?

İçimde ukde kalan bir rol yok, çünkü 
kendi tiyatrom olduğu için her şeyi 
oynadım. Zaten aktörlükte çok gözüm 
yok. Ben daha fazla yönetmenliğime, 
hocalığıma önem veriyorum. 
Aktörlükte hasbelkader yapıyorum 
ve oradan da keyif alıyorum, ama 
illa ki “Aktörlük yapacağım, şu rolü 
oynayacağım” diye bir tutkum yok.

Sahne Tozu Tiyatrosu ile yolunuz 
nasıl kesişti? Birlikte çalışırken oyun 
seçimi ya da oyunculuk konularında 
bir çatışma yaşıyor musunuz?

Kesinlikle yaşamıyoruz. Çünkü 
Sahne Tozu, tiyatrosunu benim 
inandığım bir tarzda yapıyor. 
Tiyatronun başında olan Çağlar 
İşgören yıllarca evvel geldi, bir 
tiyatroya başlamak istediğini 
söyledi, beni süpervizör olarak 
atadı! O zamandan beri süpervizör 
ve “yönetici yönetmen” olarak 
çalışıyorum, çok da mutluyum. l

Haldun Dormen’e 
göre bugün Türk 
tiyatrosunun en 

büyük sorunu 
sahne, yani oyun 

sahneleyecek 
salon...
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Eysun Kaygusuz, bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Ataşehir Tiyatro Festivali’ne “Hamlet” 
oyunu ile katılan Versus Tiyatro’nun oyuncularından biri. Kaygusuz, kendisinde yeni bir şeyler 
keşfetmesini sağlayacak rolleri seviyor. Hamlet’teki birinci oyuncu rolü de ona bunu sağlıyor.

ASLOLAN DEĞİŞİMDİR

Ataşehirliler aslında Efsun 
Kaygusuz’a çok da yabancı 
değil. Çünkü Ataşehir’de çocuk 

ve yetişkinlere tiyatro ve drama 
dersleri veriyor. Ama Kaygusuz’la 
bugün hocalık yanını değil, Versus 
Tiyatro’yu ve kişisel tarihini konuştuk: 

Önce yerel yönetimler, sonra 
işletme okumuşsunuz, konservatuar 
daha sonra gelmiş. Bu, tiyatroya 

ilginizin geç başlamasından mı 
kaynaklanıyor, yoksa pek çoğumuz 
gibi üniversitede hasbelkader bir 
alan mı seçmek zorunda kaldınız? 

Tiyatro oyuncusu olmak 
istiyorum, dediğim zaman ortaokul 
yıllarıma denk geliyor. Edebiyat 
öğretmenim derste bize okuttuğu 
şairlerle, yazarlarla ve işlediği 
konularla bende başka bir bakış 
açısı uyandırdı ve bu işi yapmam 
gerektiğini hissettirdi. Ama ailem 
ülkemizde sanata ve sanatçıya yeteri 

Efsu
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z “Hamlet”
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RAVZA ER kadar değer verilmediğini, hatta 
üzülerek söylüyorum, hiç değer 
verilmediğini, çok zor şartlarda 
çalıştıkları gerekçesiyle ve elimde 
yapabileceğim başka bir mesleğin 
olmasını istedikleri için  yerel 
yönetimler bölümüne başladım. 
Ama bu süreç sayesinde “bu mesleği 
gerçekten yapmak istiyor muyum” 
sorusuna yanıt buldum. 

Yerel yönetimlerde severek 
okudum ama tiyatroyu hâlâ 
istiyordum ve bir gün yapacağımı 
da biliyordum. Yerel yönetimlerden 
sonra işletme fakültesine geçiş 
yaptım. Orayı bitirdiğim sene 
konservatuvar sınavlarına 
hazırlandım ve Anadolu Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı’nı kazandım. 

İlk sahneye çıktığınız oyun?
İlk oyunum “Midas’ın Altınları”ydı, 

Midas’ın kızını oynamıştım. 
Cesaret Ana ve Çocukları’nda hem 

oynamış, hem de reji asistanlığı 
yapmışsınız. Bu iki sorumluluk 
birbirini nasıl besliyor, mesela, reji 
asistanı olduğunuzda oyuncuyu daha 
da mı gözetiyorsunuz? 

Oyuncuları dışarıdan izlemek, 
sahne üzerinde ne tür problemlerle 
karşılaştıklarını, bu problemlere 
nasıl yaklaştıklarını, kendileriyle nasıl 
uğraştıklarını farklı farklı örneklerle 
görmenizi sağlıyor. Oyunun kostüm, 
dekor, sahne düzeni vs. gibi şeylerine 
daha hâkim oluyorsunuz. Oyunla 
oyuncu olarak da olmazsa olmaz 
bir bağınız var, ama daha çok 
kendi sahnelerinizin nasıl işlendiği, 
oyundaki yeri ve tabii ki karakterinizle 
uğraşıyorsunuz. ➦
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Ekip Tiyatrosu festivale 
Shakespeare’in Macbeth 
oyunuyla katılıyor. İnsana 

dair duyguları, arzunun esiri 
olmayı, iktidar tutkusunu anlatan 
oyunun yönetmeni Bülent 
Emin Yarar. Simel Aksünger 
Lady Macbeth ve cadı rollerini 

Dürüst ve samimi 
tiyatro yapmalı
Simel Aksünger 8. Uluslararası Ataşehir Tiyatro Festivali’nde 
karşınıza Macbeth oyununda Lady Macbeth ve cadı 
rolleriyle çıkacak. Başarılı oyuncu kolektifliğe inanılan Ekip 
Tiyatrosu’nun şiarını “Ülkenin sorunlarına sırtını dönmemek, 
dürüst ve samimi tiyatro yapmak” sözleriyle özetliyor.

üstleniyor. Aksünger hem Ekip 
Tiyatrosu’nu hem de anlayışını 
anlatıyor:

Kuruluş tarihine bakarsak, 
-2010- Ekip Tiyatrosu oldukça 
genç bir tiyatro, ancak Beckett, 
Havel gibi yazarların güçlü 
oyunlarıyla sahne açtı. Ekip hangi 
temeller üzerine kuruldu, nasıl bir 
tiyatro anlayışında birleşildi?

Tiyatromuzun adından da 
anlaşılacağı üzere, tiyatronun 
kolektif bir iş olduğuna inanıyoruz. 
Bu motivasyonla yola çıktığımız 
için bir oyunu sahnelediğimizde 
çoğu iş ekip ruhuyla yapılıyor. 
Hedeflerimizden biri de 
yaşadığımız ülkenin sorunlarına 
sırt çevirmeden, dürüst ve samimi 
bir tiyatro yapabilmek.  

Festivale Macbeth gibi klasik bir 
oyunla katılıyorsunuz. Bir oyunu 
bugüne uyarlarken nelere öncelik 
tanıyorsunuz?

Macbeth için konuşacak 
olursam; metini bugüne 
uyarlamak için uğraşmadık. 

Shakespeare zaten yüzyıllardır 
güncelliğini koruyan bir 
yazar. O nedenle eserin 
anlatmak istediği şey 
günümüze çok uygun. 

Uyarlama yaptığımız sadece 
bir oyunumuz oldu. Calderon 
De La Barca’nın “İki Kapılı Ev” 

adlı oyununu uyarladık. 

➥ Versus Tiyatro ne zaman, kimler 
tarafından kuruldu, felsefesi nedir?

2013’te, deneysel tiyatro yapmak 
isteyen Metin Balay, Kubilay 
Çamlıdağ ve Kayhan Berkin 
tarafından kuruldu. Tiyatronun 
temel felsefesini ve tiyatro anlayışını 
Versus’un kendini ifadesiyle şöyle 
açıklayabiliriz: “Versus’un olmak 
istediği ‘şey’ ile olduğu ve olmakta 
olduğu ‘şey’ hem kendisinin hem 
de seyircinin algısında sürekli 
değişir. Değişmelidir de! Şüphesiz ki 
Versus’un yaptığı çalışmalar ona belli 
bir ‘sahte’ kimlik ve ‘Versus budur!’ 
şeklinde bir algı oluşacak, bunun 
üzerine Versus ters istikamete yol 
alacaktır. Almalıdır da!”

Deneysel tiyatro kavramı neleri 
içeriyor, oyuncuya ne kadar hareket 
alanı sağlıyor?

Deneysel tiyatroda oyunlar klasik 
bir metinden yola çıkılarak da 
yapılabilir, kendi yazdığınız özgün 
bir metinle de. Ama her özgün 
metin bir deneysel tiyatro değildir. 
Dert ettiği şeyin bir ideolojisi 
olmalıdır. Bununla birlikte yeni bir 
psikolojik ve sosyolojik gerçekliği 
araştırır. Buna yönetmenin, 
oyuncunun, dekor, ışık ve kostüm 
tasarımcısının da psikolojik ve 
sosyolojik gerçeklikleriyle dahil 
olmaları beklenir. Oyuncu için ise 
bir araştırma ve eleştiri  sürecidir. 
Toplumu, kendisini irdeleme ve 
bunların oyuna nasıl aktarılacağına 
dair bir araştırma sürecidir, 
diyebiliriz. Deneysel tiyatroda 
oyuncunun kendini daha özgür bir 
şekilde ifade ettiğini düşünüyorum. 
Dilediği kadar deneyip tüm 
olanaklarını daha korkusuzca ortaya 
çıkarabilir. 

Hayalini kurduğunuz bir oyun ve 
karakter var mı?

Özellikle oynamak istediğim bir 
rol yok, ama kendimde yeni şeyler 
keşfedip denemeyi ve beni motive 
eden, uyutmayan her rolü oynamayı 
seviyorum. l
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Cem (Uslu) bu oyunu uyarlarken 
metnin yabancı referanslarına ve 
seyirciyle iletişim kurmakta zorluk 
çekeceğini düşündüğü yerlere 
müdahale etti. 

Eğitimli bir tiyatrocu musunuz, 
bugüne kadar hangi oyunlarda 
oynadınız, oynama hayalini 
kurduğunuz oyun ve karakter kim?

Evet, Haliç Üniversitesi 
Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 
mezun oldum. Oyun Sonu, Largo 
Desolato, Parti, Öğüt, İki Kapılı Ev ve 
Macbeth oyunlarında oynadım. Şu 
an hayalini kurduğum bir oyun ya da 
karakter yok. 

ÇOK HIZLI TÜKETİYORUZ

İnternet, televizyon dizileri, 
gündelik hayatın “dışarıda yemek” 
gibi alışkanlıkları arasında tiyatro 
nerede duruyor, seyircinin ilgisi 
nasıl?

Ödenekli ve ödeneksiz tiyatroların 
kendine ait bir seyirci kitlesi var 
elbette. Fakat bu kitle dışındaki 
diğer çoğunluk için tiyatroya 
gitmenin meşakkatli bir iş olduğunu 
düşünüyorum. Buna ek olarak 
toplumsal ve kültürel yapı önemli 
bir faktör. Kapitalist sistemin bir 
sonucu olarak tüketim toplumu 
olmaya başladık. Her şeye çok hızlı 
ulaşıp çok hızlı tüketiyoruz. Yapay 
gereksinimlerle asıl ihtiyacımız 
olan şeylerden uzaklaşmaya 
başladık. Bu noktada da haliyle, 
sistemin ihtiyaçlarına hizmet etmiş 
oluyoruz. Bizi alışverişe teşvik eden 
politikaların, teknolojinin hayatımızın 
merkezinde olmasının bir sonucu 
olarak iki saatlik bir oyun izlemek 
sıkıcı bir aktivite olarak görülebiliyor. 
Bu alışkanlıklarla yaşayan bireylerin 
iki saat o koltukta oturup sıkılmalarını 
ya da tiyatroyu bir ihtiyaç olarak 
görmemelerini anlayabiliyorum 
doğrusu.

Genç bir tiyatro olarak 
seyircilerinizin yaş ortalaması ne, 

genç kurulan ve deneysel tiyatronun 
olanaklarını kullanan tiyatroların 
daha çok gençlerin ilgisini çektiğini 
söyleyebilir miyiz?

Öyle bir yaş ortalamamız yok 
sanırım. İlk kurulduğumuz zamanlar 
genç bir kitleye hitap ediyorduk. 
Şimdi oyunlarımızı Profilo Kültür 
Merkezi’nde oynadığımızdan sanırım 
daha karma bir seyirci kitlesine de 
hitap ediyoruz.

Hem siyasi, hem kültürel hem 
de sosyal anlamda Türkiye’nin de 
dünyanın da belirsizlikler içerdiği 

bir döneme tanıklık ettiğimizi 
gözönünde bulundurursak 
tiyatronun bu ortamda sizce bir rolü 
var mı?

Tiyatro eserleri, toplumsal 
meseleleri daha iyi anlamamıza 
yardımcı olur. Zaten her tiyatro metni 
toplumsal bir bildiri niteliği taşır. 
Çünkü tiyatronun kendisi toplumsal 
bir olaydan evrilmiştir. Tiyatro 
sanatının bir rolü olacaksa eğer, 
öncelikle toplumun değişimlere ya 
da olup bitene farklı bir bakış açısıyla 
bakmaya teşne olması gerekir. l

Simel Aksünger 
ve Cem Uslu 
“Macbeth”te. 
Oyun, 2 Nisan’da 
Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi’nde.
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54 yıldır 
kapanmayan 
perde: AST
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Sakıncalı Piyade

Bir Delinin Hatıra DefteriMezarsız Ölüler

Durant Bulvarı

Arturo Ui’nin 
Önlenebilir Tırmanışı

Ana
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AST (Ankara Sanat Tiyatrosu), 
Türkiye’nin en uzun soluklu 
tiyatrolarından biri. 1963’te 

Asaf Çiyiltepe ve arkadaşları 
tarafından kuruldu, o günden 
bu yana da onca engellemelere 
rağmen ayakta duruyor. AST 
denilince insanın aklına önce politik 
tiyatro geliyor. Çünkü, tiyatronun 
kuruluşundan bu yana şiarı da bu: 
Sanatı boş eğlenceye indirgeyen 
kültür politikasına karşı çıkmak. 
Bugün de yeni dünya düzeninin 
yarattığı apolitik iklime direnen AST 
kuruluşundan bugüne 161 oyun 
sahneledi. 

Türk tiyatrosu için bir okul olan 
AST’ı festivalde sahnelenecek 
“Ödenmeyecek Ödemiyoruz” oyunun 
yönetmeni ve oyuncularından Hakan 
Güven’e sorduk.

AST (Ankara Sanat Tiyatrosu) uzun 
soluklu bir tiyatro. Bugün kaçıncı 
kuşaktan söz ediyoruz, bu kuşağın 
geçmişle bağı ne kadar güçlü?

Bizler AST’ın ikinci kuşağını 
temsil ediyoruz. Bizden önceki 
kuşakla bağımız tabii ki güçlü. 
Çünkü geçmişten aldığımız bilinç 
ve düsturla; birikimimizi geliştirerek 
ve dönüştürerek gelecek kuşaklara 
aktarmak bizim görevimiz.

AST pek çok badire atlattı, 
kapatıldı, oyunları yasaklandı. 
Bütün bunlara rağmen ayakta kalma 
gücünün kaynağı ne?

Tiyatromuz yaşadığı tüm badireleri; 
manevi olarak seyircileri ve çatısı 
altında birlikte duran emekçileri 
sayesinde atlattı. AST, seyircisi 
için bir tiyatrodan çok bir ev, bir 
okul olmuştur. Yıllarca devlet 
ödeneğinden mahrum bırakılan 
tiyatromuzun ayakta kalmasının 
arkasındaki tek güç seyircisidir.

Oyun seçerken önceliğiniz ne, bir 
oyunun kadrosunu oluşturmaktan, 
sahne düzenlemesine, perdenin 

Genco Erkal, Rutkay Aziz, 
Altan Erkekli, Cezmi Baskın, 
Yaman Okay, Fikret Hakan, 
Vahide Gördüm gibi sanatçılara 
okul olan Ankara Sanat 
Tiyatrosu 8. Uluslararası 
Ataşehir Tiyatro Festivali’ne 
“Ödenmeyecek, Ödemiyoruz” 
oyunuyla katılıyor. Oyunun 
yönetmeni tiyatronun ikinci 
kuşağından Hakan Güven.

ilk açılışına kadar nasıl bir süreç 
yaşanıyor, oyuncular metne ne kadar 
müdahale edebiliyor?

Türkiye’de politik tiyatro yapan 
belli başlı tiyatrolardan biri olarak, 
oyun seçerken ilk önceliğimiz 
toplumu uyaran, düşündüren, 
aydınlatan metinlere yer vermek. 
Şu an toplumun yaşadığı travmatik 
dönemle alakalı olarak politik 
güldürü oyunlara yer veriyoruz, ama 
önümüzdeki dönemde dramatik 
oyunları da sahneleyeceğiz. ➦

BERAT GÜNÇIKAN

Yönetmen Hakan Güven “Ödenmeyecek, Ödemiyoruz” oyununda...
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➥ Sezonda oynanacak oyuna ve 
oyunu yönetecek yönetmene karar 
verildikten sonra mevcut kadromuzla, 
eğer ihtiyaç olursa dışarıdan 
oyuncu takviyesiyle kadromuzu 
oluşturuyoruz. Perdenin ilk açılışına 
kadar yeni oyun metnimiz, yönetmen 
eşliğinde masa başında okunuyor. 
Oyun metni üzerine ve oyundaki 
karakterler üzerine tartışmalar 
yürütülüyor. Oyuncular bu aşamada 
metinle ilgili müdahalelerini ve 
önerilerini özgürce yapıyor. 

Yaklaşık bir hafta sonra sahneye 
geçiliyor. Sahne tasarımcısı 
arkadaşımızın, yönetmenle 
yaptığı ortak çalışma sonucunda 
oyunumuzun dekoru oluşturuluyor. 
Oyuncular canlandıracağı karakterleri 
sahne üzerinde çözmeye ve ezber 
yapmaya başlıyor. Eş zamanlı olarak 
kostüm tasarımcısı arkadaşımız, 
yönetmenle birlikte gerekli kostüm 
tasarımını hazırlıyor. Sonrasında 
ışık ve efekt sorumlusu arkadaşımız 
yönetmenle birlikte gerekli ışık 
tasarımını yapıyor.  

AST’ın bir kronolojisini çıkaracak 
olursak, en uzun süre gösterilen oyun 
hangisi?

Bizim kuşağın oyunlarından 
yola çıkarsak en uzun süre perde 
açan oyunumuz “Selamün Kavlen 

Karakolu”, “Giderayak” ve “Beş Para 
Etmez Varyete”.

Festivalde sahneleyeceğiniz 
“Ödenmeyecek Ödemiyoruz” neyi 
anlatıyor, kimler rol alıyor, yönetmeni 
kim?  

Oyunun yönetmeni benim. 
Oyun, İtalya varoşlarında yaşam 
ve sınıf mücadelesi veren işçilerin 
karşılaştıkları güçlükleri anlatıyor. İki 
işçi ailesinin gündelik yaşamlarının 
dışında gelişen olaylar karşısında, 
birbirlerine ve sisteme karşı verdikleri 
mücadelenin komedisi... Yazar, 
1970’lerde İtalya’nın varoşlarında 
geçen gerçek bir hikayeden 
esinlenmiş. Ben oyunda da rol 
alıyorum. Benim dışımdaki oyuncular 
Bülent Yıldıran, Mehmet Ulusoy, 
Nalan Güreş Demirel, Gökçen Cavga, 
Çağlar Deniz ve Melikcan Sapan.

Bugün pek çok tiyatro var, klasikten 
deneysele pek çok anlayış kendine 
sahne kurabiliyor. Bu tiyatronun 
sorunlarını büyük ölçüde aştığını mı 
gösteriyor, bugüne kalan ya da bugün 
ortaya çıkan sorunlar neler?

Bugün birçok tiyatronun sahne 
açması tabii ki sevindirici, ama 
çok sahnenin açılması, tiyatronun 
sorunlarını büyük ölçüde aştığı 
anlamına gelmiyor maalesef. 
Bahsettiğimiz yeni açılan ve farklı 

tarzları deneyen tiyatrolar sadece 
İstanbul merkezli ve kendi seyircilerini 
oluşturmak çabasındalar, ama genel 
olarak tiyatro sanatı ülke genelinde 
ihtiyaç olarak görülmeye başlandığı 
ve ekonomik mükellefiyetler ortadan 
kalktığı zaman sorunlarını büyük 
ölçüde aşmış olur. Ancak böyle 
bir durumda yeni açılan tiyatrolar 
kısa sürede kapanmak durumunda 
kalmaz.

12 Eylül’den bu yana zihinlerde 
politika ile sanatın bir araya gelmesi 
ötelendi, hatta karalandı. AST bu 
konuda bugün ne düşünüyor?

Günümüzde popüler yoz kültürün 
televizyon sayesinde evlerimize, 
hatta yatak odalarımıza kadar 
girdiğini düşünecek olursak; bugünün 
beyin yozlaşmasının, 12 Eylül’ün 
fiziksel acılarını geride bıraktığını 
görürüz. Sanat ve estetikten 
yoksun olarak dayatılan televizyon 
programları, diziler insanları 
düşündürmekten uzak sürü toplumu 
haline getirerek evlerine kapattı. 
AST ise 54 yıldır söyleyeceği sözü 
esirgemeden sahnesinden seyircisine 
aktardı. Bu durum geçmişte de 
böyleydi, bundan sonra da gerçekleri 
ve inandıklarımızı sahnemizden 
söylemeye devam edeceğiz. Çünkü 
bizim meydanımız da sahnedir. l

“Ödenmeyecek 
Ödemiyoruz” oyunu 
5 Nisan’da Mustafa 
Saffet Kültür 
Merkezi’nde.
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Sekizinci Uluslararası 
Ataşehir Tiyatro Festivali’nin 
konuklarından biri de Kanadalı 

“Theaturtle” grubu. Aynı oyunu daha 
önce de İstanbul’da sahneleyen 
tiyatronun kurucusu Alon Nashman 
sorularımızı yanıtladı:

Kanada ve Türkiye birbirinden 
uzak iki ülke. Oyununuzun başka bir 
kültürde anlaşılamayacağı kaygısı 
taşıyor musunuz?

Kafka, birey ve otorite arasındaki 
zor ve garip ilişkiyi açık bir şekilde 
dile getirebilen uluslararası bir 
edebiyat fenomenidir. Böyle bir 
tiyatro çalışmasının dünyadaki farklı 
kültürlere iyi bir şekilde tercüme 
edilebildiğini gördüm. Türkiye’ye 
en son gelişimde, İstanbul’da İkinci 
Kat’ta ve Ankara Uluslararası Tiyatro 
Festivali’nde  oynadığımızda oyunun 
biletleri tamamen tükenmişti. Hatta 
seyircilerden birinin elinde Kafka 
dövmesi vardı!

Oyun neyi anlatıyor? 
“Kafka ve Oğlu”, Franz Kafka’nın 

otoriter babasına yazdığı bir mektuba 
dayanıyor. Tacizkâr bir ilişkiyi anlama, 
hatta iyileştirme çabasıyla epik bir 
baba-oğul çatışmasının anahatlarını 

Alon Nashman Kanadalı Tiyatro 
Grubu “Theaturtle”ın kurucusu 
ve oyuncusu. Grup festivale 
otorite figürleri ile diğer insanlar 
arasındaki ilişkiyi anlatan “Kafka 
ve Oğlu” oyunuyla katılıyor. 

KAFKA VE OĞLU, 
BİZ VE EBEVEYNLERİMİZ

“Kafka ve Oğlu” 
oyunu 3 Nisan’da 
Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi’nde.

takip ediyor, aynı zamanda  okulda, 
siyasette ve dinde insanların otorite 
figürleriyle olan ilişkisini yansıtıyor.  
Kafka’nın kara mizahını, derin 
gözlemini ve zeki yazı dilini de gözler 
önüne seren oyunu izledikten sonra 
gözyaşları içinde gelip kendilerinin 
de otoriter anne ve babalarla benzer 
tecrübeler yaşadığını anlatanlar 
oldu. Bazıları da kendilerini babanın 
yerine koyuyor ve son derece hassas 
çocukları olduğunu ve çocuklarının 
hayatlarında ters giden her şey için 
sürekli kendilerini suçladığını anlatıyor. 

Uluslararası festivaller size 
tiyatroya ve evrenselleşmeye dair 
neler anlatıyor?

Tiyatro Evrensel bir dil konuşur. 
İngilizcenin ana dil olmadığı yerlerde 
oyun sergileme deneyiminden çok 
faydalandım ve şunu öğrendim: 
Tiyatro, kelimeleri de aşan bir 
iletişime müsaade ediyor . 

Sizce bugün tiyatronun ve 
dünyanın en büyük açmazı nedir?

Şu anda insanların diğer 
insanlardan izole edildiği bir 
dünyada yaşıyoruz. Artık arkadaşların 
ve toplulukların yerini almış gibi 
gözüken aygıtlarımız var. Ancak ben, 
insanlar gerçek insan etkileşimine 
hasret duyduğu müddetçe 
tiyatronun devam edeceğini 
düşünüyorum. l

MAVİ GÜN
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8. Uluslararası Ataşehir Tiyatro Festivali’nin konuklarından biri İspanyol grup Yllana. 
Mizah üzerine kurulu tiyatronun sahneleyeceği “Zoo” isimli oyun insanla doğa arasındaki çatışmayı 
jestler ve efektlerle anlatıyor. Oyunu izleyecekleri bol bol kahkaha bekliyor.

Gülmekten daha iyi 
arınma yöntemi yoktur!

Birkaç gözü kara gezgin türü 
tükenme tehlikesinde olan 
egzotik bir hayvanı yakalamak 

üzere ormanın derinliklerine dalarlar… 
Bu kahkahalarla izleyeceğiniz bir 

oyunun, Zoo’nun (Hayvanat 
Bahçesi) hikâyesinin girişi. 

İspanyol tiyatro grubu Yllana işte bu 
oyunla Ataşehirlilere insanın doğayla 
çatışmada her zaman yenilmeye 
mahkûm olacağını anlatacak. Grubun 
oyuncularından Antonio de la Fuente 
ve César Maroto ile oyunu ve tiyatro 
anlayışlarını konuştuk: 

Tiyatro grubunuz ve tiyatro 
anlayışınız hakkında bilgi verir 
misiniz?

MAVİ GÜN Antonio de la Fuente: Yllana, mizah 
üretmek ve bu mizahı mümkün 
olduğunca çok kişiyle paylaşabilmek 
amacıyla 25 yıl önce Madrid’de 
doğdu. Bu şirketin bütün üyeleri en 
başta sahip olduğumuz aynı amacı 
sürdürdü: Bu da, kahkahanın insanlar 
arasında evrensel bir birlik diline 
dönüşmesi arzumuzdur. Dolayısıyla 
bir süre sonra amacımıza ulaşmak 

için sahip olduğumuz araçları 
nasıl kullanacağımızı 

öğrendiğimizde, 
hayatımızın en önemli 

kararlarından birini aldık, 
bu da Yllana’yı yaratmak ve 
tüm zamanımızı bu çok zor 

amaca adamaktı. Bugün, 
bu rüyaya kendimizi 
adadıktan 25 yıl sonra, bu 
maceranın hâlâ bugüne 
kadar sahip olduğumuz 
en tatmin edici şey 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Zoo oyununun metni 
kime ait, oyuncular 
kimler ve oyun neyi 
anlatıyor?

Antonio de la 
Fuente: Fikir ve 

yönetmenlik, Yllana, 
yani ekibimizin 
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tümüne ait. Oyuncular ise César 
Maroto, Susana Cortés (Gus), 
Rubén Hernández, Antonio de la 
Fuente. Oyunun konusunu ise şöyle 
özetleyebiliriz:

“Ormanın derinliklerinde, birkaç 
gözü kara ve çılgın gezgin, bugüne 
kadarki en salakça macerayla karşı 
karşıya kalırlar. Görevleri, büyük 
şehirdeki bir hayvanat bahçesi için 
türü tükenme tehlikesi altında olan 
egzotik bir hayvanı yakalamaktır. Bu 
gezginlerin yaşadıkları absürdlükler, 
pastoral bir çevrenin vahşi 
hayvanların bulunduğu bir tuzağa 
dönüştüğü  görsel bir macerayı 
tetikleyecektir. Kuşlar, memeliler, 
sürüngenler ve böcekler, 
kahramanlarımız için hayatı 
imkânsız hale getirir.”

Yllana, insanoğlu ve doğa 
arasındaki sonu gelmez çatışmaya 
kendi komik dünya görüşlerinden 
bakarak, harikulade aile şovu 
yaratıyor. “Zoo” ile görsel ve 
jeste dayalı tiyatroyu irdelemeye 
devam ediyor, insanoğlunun 
hayvanlar gibi temsil edilmesi ve 
vahşi doğanın yeniden üretilmesi 
üzerinde çalışıyor. Zoo’da bu 
öğeleri en sonunda kendi doğal 
bağlamlarında kullanıyor olsak 
da bu öğeleri tiyatromuzun diğer 
şovlarında da bulabilirsiniz. 
Yüksek sesle gülmekten kendinizi 
alamayacaksınız! Macera başlasın! 
Şov başlasın!

Türkiye’ye daha önce geldiniz 
mi, Türkiye tiyatrosu ve seyircisi 
hakkında bilginiz var mı?

Antonio de la Fuente: 
Yaklaşık 20 yıl önce Türkiye’yi ilk 
prodüksiyonumuz “Muu!” ile ziyaret 
etmiştik. İlk geldiğimizde şaşkınlık 
yaşadık. Biraz ürkek bir şekilde 
gelmiştik çünkü ülke ve kültür 
hakkına hiç bir şey bilmiyorduk. 
Ancak İstanbul’daki insanlarla ilk 
karşılaşmamız muhteşem oldu. 
İstanbul, kültürlerin, sanatın ve 
geleneklerin bir eritme potasıydı. 

Bu kadar olumlu bir geri dönüş 
beklemiyorduk çünkü her şeyden 
önce oynadığımız oyun İspanya’daki 
boğalar hakkındaydı ve çok spesifik 
bir kültürdeki mizah anlayışını 
barındırıyordu. Ki bu mizah anlayışı 
bazen sizin ülkenizde de tartışmalı 
olabiliyor. Ancak Türkiye’deki ilk 
maceramıza gerçekten değdi. Daha 
sonra Türkiye’ye başka oyunlarla 
yeniden geldik. (Geçen yıl Adana, 
Trabzon ve Antalya’da “Brokers/
Simsarlar” adlı oyunu sergiledik). Her 
seferinde harika bir deneyim oldu.  

Şunu itiraf etmek zorundayım, 
Türk tiyatrosunu fazla bilmiyoruz, 
keyfine varabilmek için de çok fazla 
zamanımız olmuyor. Ancak Türklerle 
konuştuğumuzda ülkelerinde 
daha çok klasik oyunların sahneye 
konulduğunu ve cesur bir dil 
kullandığımızdan dolayı bizim mizah 
tarzımızı çok şaşırtıcı bulduklarını 
söylüyorlar. Bu gelişimizde Türkiye’de 
sahnelenen bazı oyunları  görmek için 
de zaman ayırmaya çalışacağız.

Türkiye ile İspanya Akdeniz 
kuşağında iki ülke. Bunun sanat 
anlayışını, kültürü etkilediğini 
düşünüyor musunuz?

César Maroto: Akdeniz ülkelerinde 
oyun sahnelemek bizi her zaman çok 
mutlu ediyor, çünkü çok fazla ortak 
yönümüz var. Bizde, birbirimizle daha 
rahat iletişim kurmamızı sağlayan 
bir enerji var. Bu, aynı zamanda 
izleyicide de gördüğümüz bir şey, 
çünkü seyirciden aldığımız tepkiler 
her zaman daha arkadaş canlısı ve 
spontane.  

Tiyatronun politikayla paralel 
ilerlediğini düşünüyor musunuz, 
politik tiyatro kavramı size ne 
ifade ediyor?

César Maroto: Politika geçer 
ancak tiyatro her zaman kalıcıdır. 
Derinlerde sahip olduğumuz 
şeye ulaşmak için siyasetin 
ötesine geçen bir tiyatro 
üzerinde çalışmamız lazım. 
Biz komedyeniz ve seyirciyi 
yüksek sesle kahkaha attırmaya 
çalışırken onlara bir nevi katarsis 
(arınma, ruhun özgürlüğüne 
ve tarafsızlığına kavuşması) 
yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun 
için de öncelikle kendimizi 
güldürmemiz ve eğlendirmemiz 
lazım. 

Bugün en çok dile getirilen 
ve arzulanan kavram barış. 
Tiyatronun barışı inşa etmekte 
ortak bir dil yakalayabileceğine 
inanıyor musunuz?

 César Maroto: Tiyatro her 
zaman otoritenin istismar etmesi 
ya da hareketlerimizin tuhaflığı 
hakkında bizi düşündürmek suretiyle 
zayıflara ve muhtaç haldekilere 
odaklanarak, daha iyi bir dünya 
arayışında olmuştur. Biz mimiklerin 
ve kahkahanın evrensel diliyle 
hareket ediyoruz. Gülmekten daha 
iyi bir arınma yöntemi yoktur! Bu 
yüzden de yaptığımız işle barışın 
tesis edilmesine katkıda bulunmaya 
çalışıyoruz. l

“Zoo” 29 Nisan’da Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde, 30 Nisan’da da Zübeyde 
Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde.
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Enda Berre Duran (9) Ali Fuat Cebesoy İlkokulu 4. sınıf

Alper Alıcı (11) Sevinç Koleji

Çocuklar çoktan 23 Nisan hazırlıklarına 

başladı. Çizgileriyle renkleri buluşturup 

kendilerine adanmış bayramı nasıl gördüklerini 

resmettiler. Ataşehir Ekspres olarak biz de 

çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nı kutluyor, gülüşlerinin ve renklerinin 

solmamasını diliyoruz. 

Sahiplerinden
23 NİSAN 

resimleri

Tuğçe Nisa Bakırcı (11) Orhan Veli Ortaokulu 6. sınıf

Arzum Elis Bulut (9) Cenap Şahabettin İlkokulu 3. sınıf
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Balım Ela Yıldırım (9)

Oğuzhan Şenelen (8) Fetih İMKB İlkokulu 2. sınıf

Melis Gökmen (9) Fetih İMKB İlkokulu 3. sınıf

Göztepe Melahat Şefizade Ortaokulu 8. sınıf

Ataşehir Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3. sınıf

Ayşenaz Eroğlu (9) Deniz-İş İlkokulu 4. sınıf

Nehir Aykurt (9) 

Buket Şahin (13) 
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Küçükbakkalköy ve İçerenköy mahallelerinin nazım imar planları hâlâ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi’nin (İBB) onamasını, Yeni Sahra ve Barbaros mahalleleri ise planda yapılan değişiklikleri bekliyor. 

Mahalle sakinleri ise hem gecikmenin nedenini merak ediyor, hem de ağır işleyişten yakınıyor.

İBB, Ataşehir’i 
bekleterek yoruyor

Küçükbakkalköy ve İçerenköy 
mahallelerinin nâzım imar 
planları hâlâ onama bekliyor.  

Aralık 2016 tarihinde çıkan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Meclisi 
planlarla ilgili Aralık 2016’da karar 
almasına rağmen resmi yazı 

henüz Ataşehir Belediyesi’ne 
ulaşmadı. Meclis’in kararından sonra 
bir an önce planların da çıkacağına 
dair umuda kapılan mahalle sakinleri 
şimdi de gecikmenin nedenini merak 
ediyor, bürokrasinin ağır işlemesinden 
yakınıyor. 

Bilindiği gibi, 1/5000 ölçekli Nâzım 
İmar Planı yapma yetkisi İBB’nin. İBB 
planı yaparak, yasal prosedür gereği 

kendi meclisine gönderdi. Meclis, İmar 
Komisyonu’na havale etti, komisyon 
uygun bulduğu değişiklikler ile birlikte 
planı tekrar İBB Meclisi’ne sundu. 
Meclis de onadı ve Şehir Planlama 
Müdürlüğü’nden daire başkanına, 
genel sekreter yardımcısından genel 
sekretere ve belediye başkanına 
kadar bürokrasinin imzasına açıldı. 
Özetle bugüne kadar süreç böyle 

İçerenköy ve Küçükbakkalköy mahallelerinin 
1/5000’lik imar planlarının İBB Meclisi’nde 
onaylanmasının ardından Ataşehir 
Belediyesi ilçede imar bilgilendirme 
toplantısı düzenledi. Toplantıda Ataşehir 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi konuştu

Fotoğraflar: MURAT ŞİMŞEK

MURAT ŞİMŞEK
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işledi ve imza aşamasında mekanizma 
yavaşladı. Dahası, Büyükşehir Belediye 
Başkanı’nın ne zaman imzalayacağı 
ve sonrasında ilçe belediyesine 
ne zaman geleceğine dair net bir 
tarih yok. Vatandaşlar imzaların 
tamamlanmasını, bir ay süreyle askıya 
çıkarılmasını ve Ataşehir Belediyesi’ne 
gönderilmesini bekliyor. 

YENİSAHRA VE BARBAROS’TA   
TALEP TOPLANIYOR

Yenisahra ve Barbaros 
mahallelerinin 1/5000 Ölçekli Nâzım 
İmar Planları ise İBB tarafından 
onandıktan sonra Ataşehir 
Belediyesi’ne ulaştı. Ataşehir 
Belediyesi’nin, 1/1000 ölçekli 
planların hazırlanması için çıktığı ihale 
süreci ise devam ediyor. Bu arada 
planlar askıdayken vatandaşların, 
meslek odalarının ve Ataşehir 
Belediyesi’nin itirazları da İBB Şehir 
Planlama Müdürlüğü tarafından 
değerlendirilerek komisyona 
gönderildi. 

İmar Komisyonu, değerlendirmelere 
dayalı bir değişiklik yaparak, 15.12.2016 

tarihinde yeni bir karar aldı. Bu 
kararla, emsal değerlerini değiştirdi. 
Değişiklik ise plan notlarının geneliyle 
çelişki oluşturdu. İBB Şehir Planlama 
Müdürlüğü, çelişkinin düzeltilmesi 
için İmar Komisyonu’na tekrar yazı 
gönderdi. Yazı da yaklaşık üç aydır 
komisyonda. Ataşehir Belediyesi ise, 
1/1000 ölçekli planları netleştirip 
ilçe belediye meclisine sunmak için 
değişiklikleri bekliyor. 

Süreç devam ederken Ataşehir 
Belediyesi’ne 1/1000 ölçekli imar 
planlarını hazırlayacak olan firma, 

müteahhitler ile vatandaşların 
anlaştığı parselleri belirledi. Bu alanlar 
sahanın yaklaşık yüzde 25’i civarında. 
Talep toplama aşaması da hâlâ 
devam ediliyor. 

Ataşehir’in geleceğini de 
belirleyecek bu durum ne zaman 
netlik kazanacak bilinmiyor. Ama 
Ataşehir Belediyesi’nin tercihi 
şimdiden belli. Planların ilçenin 25-40 
yıllık geleceğini şekillendireceğini 
göz önünde bulundurarak, 
düzenlemelerin, uzun vadeli olmasını 
yeğliyor. l

İçerenköy

Küçükbakkalköy



Her mahallenin bir sorunu vardır, 
ama Ferhatpaşa’nın sorunları 
üç dönemdir muhtarlık 

yapan Hüseyin Uzun’u epey 
uğraştırıyor. Çözüm için her kapıyı 
çalıyor, umutlanıyor, sonra… Gelin 
Ferhatpaşa’yı, sorunlarını ve sonrasını 
Muhtar Uzun’dan öğrenelim:

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Adım Hüseyin Uzun. 1964’te 

Çankırı’nın Orta Elmalık Kasabası’nda 
doğdum, orada büyüdüm. 
Anadolu’da yaşayan insanların çoğu 

gibi bende İstanbul’a çalışmaya 
geldim. 23 yaşındaydım. Sonra 
beton boru üzerine ticarete 
başladım. Benim için İstanbul demek 
Ferhatpaşa demek, geldiğimden beri 
burada ikamet ediyorum. Evliyim, altı 
çocuğum var. 

Ticaret ile uğraşırken muhtar olma 
fikri nasıl oluştu?

Yıllardır ticaretin içinde olduğum 
için sosyaldim, ayrıca o zamanlar okul 
derneğinde de aktiftim. Muhtarlık için 
de içimde hep bir heves vardı. 2004 
seçimlerinde çevreden baskı geldi. 
“Seni muhtar yapalım” dediler. Aday 
oldum. Üç dönemdir beni bu göreve 

Ferhatpaşa’nın 22 bin 486 

nüfusu, 15
 bin seçmeni var.

Ferhatpaşa, memleketim
Muhtar Hüseyin Uzun, genç yaşta çalışmaya geldiği İstanbul’da, memleket edinmiş 

“29 gecekondulu, çalılık” Ferhatpaşa’yı. Muhtar olmaya hep heves etmiş, aday gösterilince de gurur 
duymuş. Hüseyin Uzun’a göre muhtarlık parayla yapılacak bir iş değil, “Bu işi sevmek lazım” diyor, 

“Ben mahallemi de insanlarını da çok seviyorum.”

SİMAY GÖZENER
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laik gören mahalle sakinlerimize çok 
teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, 
mahalleliyi kırmadan görevimi 
yapmaya çalışıyorum. Mahallemi ve 
insanlarını çok seviyorum. Muhtarlık 
parayla yapılacak bir iş değil, sevmek 
lazım. Çok zorlandığımız zamanlar 
da oluyor ama insana hizmet 
etmek gurur verici... Halk tarafından 
sevilmeniz o zorlukları aşmanızdaki 
en büyük etken. 

Mahalleye ilk yerleştiğinizde 
çehresi nasıldı, bugün nasıl?

29 tane gecekondu vardı. Sarıgazi 
Askeriyesi tatbikat yapıyordu, 
mahallemizde. Çalılık, ormanlık boş 
bir alandı. Şu an 113 tane sokak ve 
caddelerden oluşuyor, en dar sokağı 
9 metre. Çıkmaz sokağı da yok. Yani 
oldukça havadar. Ferhatpaşa, 89-99 
yılları arasında, on yıllık bir süreçte 
hızla yapılaşmanın olduğu ve yoğun 
göç almış bir mahalle... 

Mahalleye göç şu anda da devam 
ediyor mu?

Göç devam etmiyor; çünkü 
mahallemizin imarı yok. İmar yok 
demek yanlış olur, var ama yeterli 
değil. O yüzden de yatırımcılar 
gelmiyor, arsa sahiplerinin arsaları 
boş duruyor. Mahallemiz üç 
kat imarlı. Havza yönetmeliğine 
takılıyoruz. 

En büyük sorununuz imar mı?
Evet, mahallemizin en büyük 

sorunu imar. İmar olmadan, 
hiçbir şey çözülemiyor. Mesela 
vatandaş arsasını 40 sene evvel 
almış, imar çıkmadığı için arsa o 
zamandan beri boş duruyor. Ne 
yapsın, arsayı kiraya veriyor. O 
arsaları da ya hurdacı ya da kâğıtçı 
kiralıyor. Sonuç olarak mahallemize 
atıl iş yerleri geliyor. Mahalleli de 
bu konudan oldukça rahatsız. 
Vatandaş da haklı, arsa sahibi de... 
40 sene imar çıkmaması ne demek? 
Mahallemizin üzerinde bir yüksek 
gerilim hattı var. 380 bin voltluk üç 
tane hat... Bu durum mahalle halkının 
sağlığını tehdit ediyor. Özellikle kışın, 

yüksek gerilim hattının altında kalan 
evlerdeki elektrikli ev aletleri yanıyor. 
Birkaç sene evvel çocuklar uçurtma 
uçururken bu hat yüzünden bir çocuk 
yandı, yaklaşık on senedir tedavi 
görüyor. Bu hatların mahallemizin 
üstünden kaldırılmasını istiyoruz. 
TEAŞ’ın bu sorunu çözmesi lazım. 
Şehir dışına alınacağını söylüyorlar, 
ama hâlâ bekliyoruz. Ulaşım 
konusunda da sıkıntılarımız var 
Ataşehir Belediyesi’nin servis araçları 
olmasa belediyeye, kaymakamlığa da 
gidemeyeceğiz. 

İmar sorununun çözümü için bir 
çalışma var mı?

2014’te Kadir Topbaş seçim 
çalışması sırasında 
otobüsün üstünde 
“Ferhatpaşa’nın imar 
sorununu çözeceğim, 
yüksek gerilim hattını 
kaldırtacağım” dedi. 
Yanına gittim 
“Başkanım, 
72’de ifrazlı 
olan bir 
mahallenin 
hâlâ imarı 
çıkacak, 
geçen 
dönem 

de söylemiştiniz. Neden çıkmıyor” 
dedim. “Halledeceğiz muhtar, 
çalışmalar son sürat devam ediyor. 
Altı aya kadar imarınızı çıkaracağız, 
su havzasından çıkacak mahalle” 
demişti. Üç sene oldu. Ben artık 
muhtar olarak kendimi kandırılmış 
hissediyorum. Toplantılara gidiyoruz 
“Havza yönetmeliğinde değişiklik 
olmadan olmuyor” diyorlar. 
Bakıyorsun bazı yerlerde üç günde 
işleri halledip imarı çıkarıyorlar. Su 
havzasından çıkarmak ya da imarı 
bir iki kat yükseltmek bu kadar mı 
zor? 6600 parselin daha iki bin 
tanesi bile dolu değil. “Yoğunluk, 
trafik olur” diyorlar ama hemen 
bizim bitişiğimizdeki Emekevler’e 36 
kat imar verildi. Oranın yoğunluğu 
nereye akacak? Onlar havadan mı 
gidip geliyor? Oraya gelince yoğunluk 
olmuyor da Ferhatpaşa’ya gelince mi 

yoğunluk oluyor? 
Hep mahallenin 

sorunlarından bahsettiniz, 
biraz da hizmetleri anlatır 
mısınız? 

Mahallemiz daha önce 
bağlı olduğu Maltepe ve 
Kartal Belediyeleri’nden 
hiç hizmet görmedi. 
Biraz Samandıra 
Belediyesi’nin katkısı 
oldu. Ataşehir Belediyesi 
ise mahallemize taziye 
alanı, gençlik merkezi, 
sağlık polikliniği, 

Ferhatpaşa Ataevi gibi 
halkın faydalanabileceği 

büyük yatırımlar yaptı. 
Şu an üniversiteye hazırlanan 
350-400 öğrencimiz Ferhatpaşa 
Gençlik Merkezi’nden 

yararlanıyor. Mekân çok güzel, 
ilgi yoğun. Ferhatpaşa 

Ataevi’ne de özellikle 
ev hanımlarını 

yönlendiriyoruz. 
Ferhatpaşa Sağlık 

Polikliniği’nden 
tüm ➦ 

Fotoğraflar: 
SERAP UÇAR
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➥ vatandaşlarımız ücretsiz hizmet 
alıyor. Ayrıca yazın belediyemiz 
tarafından mahallemizde sünnet 
şöleni düzenleniyor. Çocuklar için 
yüzme müsabakaları, enstrüman 
kursları oluyor. Çocukları buradan 
servisler ile belediyemiz götürüyor, 
sonra evlerine bırakıyor. 

FERHATPAŞA’DA KOMŞULUK 
İLİŞKİLERİ ÇOK GÜZEL

Mahallenin kuruluşundan beri 
burada ikamet ediyorsunuz. 
Ferhatpaşa için sizin ikinci 
memleketiniz diyebilir miyiz?

Ferhatpaşa, memleketim 
diyebilirim. Ben buraya çok genç 
yaşta geldim, hayatım burada 
geçti. Nereye gidersem gideyim, 
Ferhatpaşa’ya dönmeden rahat 
edemiyorum. Ben muhtar olduğum 
ya da burada ikamet ettiğim için 
söylemiyorum, mahallemizden 
taşınan kiracılar bile tekrar mahalleye 
dönmek istiyor. “Mahalleyi çok 
özlüyorum” diyenler oluyor. 
Ferhatpaşa’da komşuluk ilişkileri 
çok güzel. Anadolu insanı, nasıl 
birbirinden kopuk olabilir? Burası 
benim için vazgeçilmez. 

bina numaran” derim. “Benden iyi 
biliyorsun muhtar” der. 

Vatandaş ne tür isteklerle 
muhtarlığın kapısını çalar?

Mesela sokak lambası yanmayan 
bize gelir, camı kırılan İETT duraklarını 
bize bildirirler, hatta evinde eşi ile 
atışan dahi bize gelir. Muhtarların 
görev listesine baktığınız zaman beş, 
altı tane resmi görevimiz vardır. Ama 
akla hayale gelmeyen neredeyse 
140 tane görevimiz var. Mesela 
mahallede tavuk besleyen bir aile 
vardı. Komşusu horozun sabah erken 
saatte öttüğünü ve bundan şikâyetçi 
olduğunu söyledi. Şimdi bu durumda 
iki tarafı da idare etmek lazım. Bir 
vatandaşımız da yoğun sis olan bir 
gün muhtarlığa gelip, “İstanbul’dan 
beş, altı tane büyük motor ile bu sisin 
başka bir yere sirkülasyon yapması 
sağlanamaz mı” diye sordu. “Yapılır 
mı” diyorsun, “yapılır” diyor. 

Mahallenin nüfusu ve seçmen 
sayınızı öğrenebilir miyiz?

22.486 kişinin yaşadığı 
mahallemizde 15 bin seçmenimiz var. 
Geçtiğimiz dönem seçimlerinde 11 bin 
oy kullanılmıştı. 6925 oy ile muhtar 
seçildim. Belediye Başkanımız Sayın 
Battal İlgezdi’ye yaptığı hizmetlerden 
dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten 
kendisi çok iyi niyetli bir insan… 
Bundan sonrada daha güzel ve 
yaşanabilir bir Ferhatpaşa için yeni 
hizmetlerini de bekliyoruz. l

Gördüğüm kadarıyla oldukça 
yoğunsunuz. Mahalleli her daim 
kapınızı çalar mı?

Ben eski bir mahalleli olduğum için 
vatandaşın her zaman yanındayım. 
Her gün mutlaka bir sokak gezerim. 
Evim her zaman onlara açıktır. 24 
saat zilimi çalabilirler. Erkek, kadın, 
genç, yaşlı hepsi arkadaşım gibidir. 
Benim muhtar olarak, önem verdiğim 
konu samimiyettir. Mahallenin 
kuruluşundan beri burada olduğum 
için tüm mahalle ile aile gibiyiz. Bütün 
binaların kapı numaralarına kadar 
bilirim. Bir vatandaşımız “benim bina 
15. sokakta” dediği an “120 değil mi 

Ferhatpaşa 
Muhtarı 
Hüseyin 
Uzun, her 
gün mutlaka 
bir sokağı, bir 
esnafı ziyaret 
ediyor, 
sorunlarını 
ve taleplerini 
dinliyor.





Ataşehir’in kültür ve sanat 
noktası, Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi. MSKM Koordinatörü 

Tamer Semerci’nin konuğuyuz. 
MSKM’nin iki yöneticisi var. Oben 
Özkul Sanat Koordinatörü, bu ayki 
konuğumuz Tamer Semerci ise İdari 
İşler Koordinatörü. 

Tamer Semerci kimdir?
Ben 1958 Edirne doğumluyum. 

Babam Tuncelili, annem Erzurumlu... 
Asker çocuğuyum. Asker çocuğu 
olmanın getirdiği zorlukları eğitim 
konusunda çok çektim. Ankara ve 
Muş’tan sonra İstanbul’a gelince, 
oradaki eğitim sistemi ile buranın 
arasındaki dağlar kadar fark 
nedeniyle çok bocaladım. Ayrıca 70-
80 döneminde devrimci mücadele 

içinde yer aldığımdan, liseden sonra 
eğitim hayatıma devam etmedim.

Siyasi mücadeleniz hayatınızın 
şekillenmesinde nasıl bir rol oynadı?

Bir dönem siyasi suçlu olarak 
hapisanede yattım. Hapishane 
insanlara çok şey öğretiyor. Dik 
durmayı, yanındaki insanlara 
güvenmeyi veya güvenilir biri 
olabilmenin koşullarını öğretiyor. 
Orası benim için hayat okuluydu. 
Bundan dolayı da hiç pişman değilim, 
beni onurlandıran bir geçmişim 
olduğuna inanıyorum. 

Peki, ailenizden bu durumla ilgili 
eleştiri aldınız mı?

Biz dört kardeşiz. Bir inşaat 
mühendisi abim, iki de erkek 
kardeşim var. Abim Timur Semerci, 
kardeşlerimden biri gazeteci Yavuz 
Semerci, diğeri yönetmen Levent 
Semerci... 

Bizler mücadeleden, bir 
somun ekmeği, cebimizdeki on 
lirayı paylaşmayı öğrendik. Az 
ile yetinmeyi, o azı da bölüşüp 
paylaşabilmeyi öğrendik. O sebeple 
ailemden olumsuz bir eleştiri 
almadım. Ancak yaşadıklarımız 
bizleri daha sert tavırlı kişiliklere 
dönüştürdü. Bu özelliği de bir anda 
değiştiremiyorsunuz. Anne-baba 
sizi her hâlükârda kabul ediyor ama 
eşlerin böyle bir zorunluluğu yok. 
Neyseki ben şanslıyım, eşim beni her 
halimle kabul etti.

Eşinizle nasıl tanıştınız?
Bir kız arkadaşımın vasıtası ile 

tanıştım. Planlı yol aldım ve Cahide 
Songül ile altı ay içinde evlendik. 
Evlendiğimizde 29 yaşındaydım, eşim 
21’di. 30 senelik de evliyiz ve hâlâ 
ilk günkü heyecanı ve aynı sevgiyi 
duyuyorum. 

SİMAY GÖZENER

MSKM, yani Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi, ayda 30-35 bin 
Ataşehirli’yi sanat ve kültürle 
buluşturuyor. Tiyatrodan 
müziğe, konferanstan dansa 
her alanın meraklısına açık 
merkezin koordinatörü 
Tamer Semerci... Haftanın 
yedi gününü MSKM’nde 
geçiren Semerci “Burası 
benim ikinci evim” diyor. 

İnsan, 
insan gibi 
bakmalı
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Eşinizi altı ayda evliliğe ikna etmek 
kolay olmamalı...

Ben hayatımda istediğim birçok 
şeyi yapamadım ama tek doğru ve 
neticelendirdiğim konudur eşimle 
evlenmek. 28 yaşında tiyatro 
oyuncusu bir oğlum var. Polonya’da 
yaşıyor. Ülkemizin şartlarına göre 
bir sanatçının aç kalma olasılığı 
yüksekken biz onun kararına saygı 
duyduk ve hep destekledik. Biz eşimle 
kendine güvenen bir çocuk yetiştirmek 
için çabaladık ve bunu da başardık. 
Eşim de oğlum da çok espritüel ve 
eğlencelidir. Masa başı sohbetlerimiz 
bu sebeple uzun sürer ve hepimiz bu 
durumdan çok zevk alırız. 

Peki, hayat okulunun yanında bir 
de diploma olsaydı bu ne olurdu?

Avukat olmayı çok isterdim ya da 
sanatın bir dalında başarılı olmayı... 
Hiçbir zaman şarkı söyleme şansım 
olmadı, ne kulak var ne de ses... 
Oysaki şiir okumaya bayılırım. 
Herkes beni çok katı bilir, ama 
duygusalım. Kaç defa “kürsüye çıkıp 
şiir okuyacağım” dedim ama “otur 
oturduğun yerde” dediler. 

Fırsat verilse ilk hangi dizeleri 
duyarız sizden?

Nazım Hikmet’ten okumak isterdim. 
Sevda üzerine şiirler… Sadece bir 

Fatih Bölgesi’nde 1979 senesinde 
iki arkadaş yakalandık. 45 

gün şubede sorguda kaldım. 
Mahkemeye çıkmadan evvel 
karakola getirildiğimde babam 
yanıma geldi “nasılsın” diye 
sordu. “İyiyim” dedim. “Bir tek şey 
soracağım. İşkence de konuşup 
arkadaşlarını ele verdin mi” dedi. 
“Vermedim” deyince “o zaman 
önemli değil, cezanı çeker çıkarsın” 
dedi. O dönem için önemli fikirlere 
sahip ve anlayışlı bir adamdı 
benim babam. Asker olmasına 
rağmen bizi hiçbir konuda baskı 
altına almadan, daha demokrat 
bir dünyada yaşayabileceğimizi 
gösteren kişiydi. Hayatımız ile ilgili 
tüm kararları biz verdik, o da her 
kararımıza sahip çıktı. Kardeşim 
Yavuz Semerci’nin “Size Bir 
Dersim Hikâyesi Anlatayım” adlı 
köşe yazısının kahramanı olan, 
üç yaşında sadece ağa çocuğu 
olduğu için kurşuna dizilen, sonra 
da Afyon’da fakir bir aileye Çocuk 
Esirgeme Kurumu tarafından 
evlatlık verilen; Kürt iken, Türk; 
Alevi iken sünni olan benim 
babam... l

erkeğin bir kadına duyduğu 
sevdadan bahsetmiyorum; 
memlekete, insana, mücadeleye 
karşı duyulan sevdadan…

Duygu insanı olarak tam işinizi 
bulmuşsunuz. Belediyecilikten 
önce ne işle uğraşıyordunuz?

2009’a kadar; avize imalatından 
büfe işletmeciliği ve inşaat sektörü 
gibi çeşitli iş kollarında çalıştım. 
2000 yılında ekonomik krizden 
dolayı doların bir anda yükselmesi 
ile ticari girişimlerim son buldu. Bu 
sıkıntılı dönemimde Kadıköy’de 
tezgâh üstünde mal satmaya ➦ 

Kahramanım: Babam

Tamer 
Semerci 
eşi Cahide 
Songül 
Semerci ve 
oğlu Mert 
Can’la 
birlikte...

Semerci babası ve kardeşleriyle. 
Sırasıyla Tamer, Yavuz ve Timur 
Semerci ve baba Ahmet Semerci. 
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➥ başladım. Sokakta olduğum süreçte 
insanları çok iyi tanıdım ve insan 
ilişkilerim çok ilerledi. İnsana insan gibi 
bakmak gerektiğini öğrendim.

Ataşehir Belediyesi ile yollarınız 
nasıl kesişti?

Ataşehir 2009 yılında ilçe olup, 
belediye olarak onaylanana kadar 
siyaseti Kadıköy’de yapıyordum. 2010 
itibariyle Ataşehir’de Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü’nde görevlendirildim 
ve Ataevlerinin kurulması sürecinde 
yer aldım. İnsanlarla iletişim halinde 
olmayı sevdiğimden belediyeciliği de 
çok seviyorum. 

Şimdi MSKM’nde sanat ile iç 
içesiniz…

Bu iş benim için biçilmiş kaftan, 
burası benim ikinci evim. Masa başı işi 
sevmiyorum. Odamda beş dakikadan 
fazla oturamam. Çıkar dolaşırım, 
insanlarla konuşurum. İşin içinde bir 
de sanatın olması, büyük nimet. 

MSKM kaç yılında halkın hizmetine 
açıldı?

MSKM, 2016 yılının başında 
açıldı, ama yaklaşık yedi, sekiz aydır 
aktif hizmet veriyoruz. 67’ye yakın 
personel ile haftanın yedi günü 
çalışıyoruz. Spor, müzik, tiyatro 
ve konferanslarla dolu, yoğun bir 
tempomuz var. Burada olmadığım 
zaman sanki bir aksaklık çıkacak ve 
müdahale edemeyecekmişim gibi 
hissediyorum. O nedenle haftanın 
yedi günü buraya geliyorum, en 
sonunda hanım beni kapının önüne 
koyacak. Ama işimi çok seviyorum. 

MSKM’nin hizmetleri neredeyse 
Ataşehir’in dışına taştı...

Gerçekten hiçbir belediyede 
olmayan etkinlikler ve çalışmalar 
burada yapılıyor. Ayrıca Ataşehir 
halkının, özellikle çocukların sanata 
bakışını dönüştürmeye çalışan bir 
anlayışla çalışıyoruz. Toplumun 

sanat ile değişeceğine inanıyorum. 
Ataşehir Karslının, Malatyalının, 
Tuncelilinin, Elazığlının komün 
halinde yaşadığı, feodal yapının 
en çok hissedildiği yerlerden biri. 
Bizler, bu yapıyı çocuklar ile birlikte 
değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. 
Buraya çok farklı kesimden insanlar 
geliyor. Başlarda çekinerek gelen 
kadınlarımız şimdi rahatlıkla yanımıza 
oturup sohbet edebiliyor.

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ
 
Buradan kimler nasıl 

faydalanabiliyor?
Yaklaşık 10 sınıfımızda; keman, 

gitar, piyano, vurmalı çalgılar, dans, 
drama gibi eğitimler veriliyor. Üstelik 
bu eğitimler 7’den 70’e tüm halka 
açık. Beş yaşındaki çocuklarımız 
bale dersindeyken, yetişkinler 
de sirtakiden, latine birçok dansı 
öğreniyor. 500 kişilik kokteyl, tiyatro 
ve bir konferans salonumuz var. 
Ayrıca rahatça kitap okuyabilecekleri 
bir kitap kafemiz mevcut. Kültür 
merkezimizden ayda yaklaşık 30-35 
bin kişi faydalanıyor.

MSKM, Ataşehir için ne ifade 
ediyor?

MSKM belediyenin görünen yüzü 
ve Ataşehir’de dönüşüme katkı 
sağlayan çok önemli bir yer. Burada 
ticari bir kaygı yok. Başkanlığımızın 
verdiği talimat ve destekle bütün 
etkinliklerimiz ücretsiz. Sadece 
tiyatrolarımızdan, çocuklar bir, 
yetişkinler beş lira gibi sembolik bir 
ücret ile yararlanabiliyor. Dört, yedi 
yaş arası çocuklarımızı için bir oyun 
alanımız var. Anne eğitim alırken ya 
da anne-baba tiyatroyu, konseri 
seyrederken, çocuk ise oyun alanında 
bizimle vakit geçirir. Burası özellikle 
ev hanımlarını düşünerek hayata 
geçirilen bir proje… Başta Belediye 
Başkanımız Battal İlgezdi’ye ve Kültür 
ve Sosyal işler Müdürü Volkan Aslan’a 
bana güvendiği ve her konuda destek 
verdiği için sonsuz teşekkür ederim. l

Semerci, Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nden 
ayda yaklaşık 30-35 bin kişi faydalandığını 
söylüyor... Fotoğraflar: KADİR İNCESU





Kimine göre simit, kimine göre de 
gevrek… Seyyar tezgâhların en 
popüler yiyeceği, kahvaltıların 

vazgeçilmezi, kültürümüzün önemli 
parçası, her keseye, her kesime 
hitap eden susamlı çıtır. Her semtin 
mutlaka bir simitçisi vardır, Atatürk 
Mahallesi’nin ki ise Binnur Yılmaz. 

Üç yıl gibi kısa bir süredir bu işi 
yapsa da sokağın hallerini öğrenmiş 

Yılmaz, zorluklarını da. Bildiklerini 
şimdi bizimle paylaşıyor: 

Ataşehir’in Atatürk Mahallesi’nde 
simitçilik yapıyorum. Üç yıldır en çok 
duyduğum soru “kadından simitçi mi 
olur?” İşini çok seven ister kadın olsun 
ister erkek olsun, işinde muvaffak 
olur. Ben de her daim tezgâhının 
başında yaptığı işten oldukça 
memnun bir kadınım. 

İlk zamanlar biraz yadırgandı tabii 
“Bir kadın, hem de bakımlı bir kadın 
nasıl simit satar” dediler ama şimdi 

alıştılar, tezgâhta olmadığım zaman 
gözleri arıyor. 

Hayatın içinde olmak çalışmayı 
gerektirir, ben buna inanıyorum ve 
19 yaşından beri kendi ayaklarım 
üzerinde durmaya çalışıyorum. 
47 yaşındayım. İnsanlarla iletişim 
halinde olmaktan mutluluk 
duyuyorum. İlk mesleğim olan 
muhasebede ise bunun tam 
tersi vardı. Bütün gün bir masada 
dosyalarla debelenip duruyordum. 
O sebeple muhasebeciliğe haftanın 
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Kadın elinden 
memur kebabı
LEYLA ÖZ

Fotoğraflar: SERAP UÇAR
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üç günü, yarı zamanlı devam etmeye 
karar verdim. Pazarlamacılığı, 
anketörlüğü de denedim ama 
gerçekten beni mutlu eden işi 
sonunda buldum, simit... 

Aslında simitçilik beni buldu. 
Sara hastası bir arkadaşım vardı. 
Belediyeler ihtiyaç sahibi kişilere simit 
satmaları için yer veriyor. Arkadaşım 
işe başladı, ama sürekli bayıldığı için 
devam etmekte güçlük çekti. Onun 
yerine ben geliyor, işin başında 
duruyordum. Hasılatı ona veriyor, 
içinden kendime de cüzi bir miktar 
harçlık alıyordum. Bir nevi kiralama da 
diyebiliriz aslında. 

Arkadaşım vefat etti. İki çocuğu var 
ve şimdi teyzeleri ile kalıyorlar. Hâlâ 
buranın parası o yetimlere, eğitimleri 
için gidiyor. Aslında simit tezgâhım bu 
sebeple benim için önemli. 

23 yaşında bir oğlum var, ilk 
zamanlar tezgâhta o durur diye 
tasarlamıştık, ben de ona güç vermek 
adına bir kaç gün işe çıktım. Baktım 
beceriyorum, işi de sevdim “ben 
devam edeyim” dedim. 

Aslında bazen hayat sizi 
yönlendiriyor, karşı koyamıyorsunuz. 

Simitçilik birçok kadın için zor 
olabilir ama ben işi sevdiğimden 
zorlanmıyorum. Beni zorlayan sadece 
hava şartları; karı, yağmuru, rüzgârı... 
Ama insanları, yaptığım işi sevdiğim 
için hiçbir şey bana mâni olamıyor. 
Ayrıca ne iş yaparsanız yapın 
çevrenizde sizi seven ve destekleyen 
insanlar varsa başarılı ve güçlü 
oluyorsunuz. Ailem, oğlum ve eski 
eşim beni bu konuda hep destekledi.

“GÜLEN YÜZ SİMİT”

Sokakta çalışmanın, özellikle kadın 
olarak çalışmanın zor taraflarından 
biri de sürekli göz önünde olmanız. 
Sokağın ortasındasınız, giyim 
tarzınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. 
Sonuç olarak kadınız, ne yapsak 
göze batıyor. Ama hafif bir makyaj 
yaparsam yanlış mı düşünürler veya 
topuklu giyersem kim ne der, diye 
de düşünmüyorum. Neyse ki aydın 
bir yer burası, rahatsız eden, tepki 
gösteren kimse olmadı. Sadece ilk 
zamanlar “bir kahve içelim mi, telefon 
numaranızı alabilir miyim” tarzı 
yaklaşımlar oldu. Fakat beni tanıdıkça, 

bunu bana teklif edemeyeceklerini 
anladılar. Şimdi “abla” diyerek 
yaklaşıyorlar. Daha rahatım. 

Zaten müşterilerim genellikle her 
gün gelen tanıdık simalar. Hatta 
arkadaş gibi yakınlık duyanlar, gelip 
derdini, sıkıntısını anlatan da var. 
Mesela üç senedir düzenli olarak her 
sabah uğrayan bir iş adamı var. Simit 
her kesime hitap ediyor. Fabrikatörü 
de geliyor, işçisi de… Sabah altı buçuk 
yedi gibi açıyorum tezgâhı. 

Ben üretici değilim ama hijyen, 
malzeme önemli. Artık simide 
baktığımda malzemeden mi çalınmış, 
iyi mi pişirilmiş, kötü mü anlıyorum. 
Kimisi çok pişmiş istiyor, kimisi az, 
bu da bir tercih… Çeşitlilik ne kadar 
çok olursa memnuniyet de o kadar 
fazla oluyor. Bazen günlük çıkan 
simide “bayat mı” diye soruyorlar. 
Ama ben her zaman güler yüzümü 
koruyorum, surat asmıyorum. Bundan 
dolayı müşterilerim adımı “gülen yüz 
simit” koydular. Zaten belediyemiz 
her zaman işini titizlikle yapıyor. 
“Önlüğünü giyeceksin, hijyene dikkat 
edeceksin” diyor, güler yüzlü olma 
kısmı ise bana ait. l

Sabahları çıtır çıtır bir simit 

ile güne başlayanlardansanız, 

Binnur Turhan’ı tanıyor 

olabilirsiniz. Turhan her gün 

topuklu ayakkabıları ve güler 

yüzü ile tezgâhının başında. İlk 

zamanlar yadırgayanlar olsa 

da, şimdi daimi müşterileri var. 

Turhan işini seviyor, ama bir de 

şu kar, yağmur olmasa!



Çalışarak, tarlada, harmanda, 
temizlikte, hasta bakımıyla 
geçirmiş 85 yılını Elif Uyar. Şimdi 

91 yaşında. Yalnızlığı 35’inden sonra 
mı, yoksa doğduğunda mı başlamış, 
o da bilmiyor. Beş çocuğunu tek 
başına büyütmüş. Şimdi oğlu, gelini 
ve torunlarıyla birlikte Ataşehir’de 
yaşıyor, huzurdan ancak şimdi söz 
edebiliyor. İşte Elif Uyar’ın uzun 
yaşamının, kısa hikâyesi: 

Biraz eskilerden, çocukluğunuzdan 
bahsedelim mi?

Arguvan, Germişliyim. Babam 
çiftçiydi. Biz beş kardeştik, ben en 
büyükleriydim, ama hepsini kaybettim. 
Babam ile annem tarlaya giderler, ben 
de küçük olmama rağmen büyüyüm 
diye çocukları üstüme atarlardı. 
Çocukluğumdan beri evin bütün işleri 
benim omuzlarımdaydı. Hayvanları 
sağ, yağı yap; sütü, ekmeği pişir, hepsi 
bendeydi.

Sizin oralarda da mı kızları erken 
evlendirirler?
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Elif Uyar sanki birkaç kadının hikâyesini doldurmuş 91 yaşına. 17’sinde ikinci evliliğini yapmış, beş 
çocuğunu tek başına büyütmüş. Şimdi bütün hayatını bir kanepeye sığdırsa da 85 yaşına kadar durmadan 
çalışmış; tarlada, temizlikte, hasta bakımında… Hayata sitemi büyük olsa da hâlâ gülümsüyor.

SİMAY GÖZENER Babam annemi çeşmeye suya 
salmazken, üstüne kuma getirdi. 
Analığım bize hiç dirlik vermedi. 
Ben de annem de onun yüzünden 
babamdan dayak yerdik. 15 
yaşındaydım, beni istemeye geldiler. 
Babam hemen verdi. Ata bindirip, 
gelin ettiler. 

Anadolu’da gelinler, yöresel 
kıyafetler giyerler. Siz de giydiniz mi?

Evet, anneme de annesinden kalan 
çok güzel, renkli bir elbise vardı, bütün 
kardeşler onu giydik. Hatıra saklamak 
için istedim ama annem: “Ölürsem 

ELBİSESİ TOPRAK OLDU 
AMA O YAŞIYOR

Annem ile babama hâlâ kırgınım. 
Ben çocuklarımı kimseye muhtaç 

etmemek için 85 yaşına kadar çalıştım, 
ama onlar bana sahip çıkmadı, başıma 
bir tülbent dahi almadı. Bir gün 
bulaşıkları yıkamak için çeşme başına 
gittim. Annem ile babam da çeşmenin 
biraz aşağısında oturuyordu. Kap 
kaçağı çeşmenin kenarına koyup 
yanlarına gittim. Ortalarında bir tabak 
dut... Gözüme nasıl güzel göründüler 
anlatamam, kocaman, sapsarı... 
Bir tane alayım diye elimi uzattım, 
babam bileğimden tuttu, “Dur, onlar 
Mihriban’ın” dedi. Mihriban yengem, 
babamın gelini... “Sen işini bitirip 
gelene kadar, Mihriban bize bakıyor” 
dedi. O günden sonra nerede dut 
görsem, kalbimdeki o yara bir kez 
daha kanar. l

BİR AVUÇ DUT YARASI

Fotoğraflar: MURAT ŞİMŞEK
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beni annemin elbisesine sarın, 
bununla gömün” diye vasiyet etti, 
güzelim elbise toprak oldu. 

Baba ocağında göremediğiniz 
sıcaklığı, koca evinde bulabildiniz mi?

Nerde? Eşim evlendikten hemen 
sonra askere gitti.  Veremmiş, hastalığı 
orada daha da ilerlemiş. Yatağa 
düştüğü vakit, herkes kaçacak yer 
aradı, ben baktım. Köydekiler “Mecbur 
değilsin, herkes hasta oğluna baksın, 
babanın evine dön” deseler de 
gitmedim. Seviyordum, bırakmak 
istemedim. 

Sonra...
17 yaşında dul kaldım. Analığımın 

bir yeğeni vardı, karısı yatalaktı, 
beni kurban seçtiler, verdiler. Çok 
ağladıysam da babam acımadı, on 
yedimde ikinci kocaya vardım. 14 
yaşında kızı; iki kaşık, iki tabak, bir de 
tencere… Hepsi bu. 

BEN HEP YALNIZDIM

Onu da sevdiniz mi?
Gerçeği söyleyeyim mi? 

Sevmedim, ama çocuklar olduktan 
sonra alıştım herhalde. Bir de 
gururuma yediremedim babamın 
evine dönmeyi. Çocukları nasıl 
bırakacaktım? Sabah beşte kalkar, evin 
işini yapar, tarlaya giderdim. Öğlen eve 
gelip, ekmek pişirir, hayvanları sağar, 
sütünü kaynatırdım.  Hadi, tekrar 
tarlaya... Tarla ile ev arası da İçerenköy 
ile Kadıköy kadar var. Çocukların biri 
sırtımda biri elimde yürürdüm. 

Bu yorgunluk ne kadar sürdü? 
35 yaşındaydım, eşim öldü. Hadi, 

yine kaldım düz ovada. Şimdi yanında 
kaldığım oğlum Ali, beşinci sınıfı 
bitirmişti. Eşim yok, çocuk okulu 
bitirdi, “ne yapacağım” derken, bir 
akrabam “Gönder bir sene ben 
okutayım” dedi. Sonra bir sene başka 
bir akraba, son seneyi de erkek 
kardeşimin yanında tamamladı.

Çocuklarınız yavaş yavaş kendi 
yollarına giderken, siz yolunuzu nasıl 
çizdiniz?

Eşimi kaybettikten sonra köyde 
duramadım, beceremedim tek başıma. 
Ali’ye bakan erkek kardeşim tuttu beni, 
İstanbul’a getirdi. Küçük oğlum ile 
kızımı, evlendirdiğim büyük oğlumun 
yanında bırakıp, geldim. Kardeşimin üç 
oğlu vardı, bir de Ali… Baktım olmuyor, 
çalışmaya karar verdim. 

Şehirde çalışmak tarlada çalışmak 
gibi gelmemiştir herhalde... 

Başlarda çok zordu. Evlere temizliğe 
gidiyordum. Bir gün yatılı iş buldum. 
İki kişi beraber çalışıyor, aynı odada 
kalıyorduk. O uyurken, ben her 
gece ağlardım. Evimi, çocuklarımı 
özlüyordum. Bazen geceleri hasta 
yanına yatılı bakıcı isterlerdi, oraya da 
giderdim. Gece hastaya bakar, sabah 
da temizliğe giderdim. Kendimi çok 
yordum, 85 yaşına kadar çalıştım. Çok 
hırpaladım, ama mecburdum. Ben 
hep yalnızdım, çocuklarımı dağlarda 
büyüttüm.

Çocuklarınıza hasretiniz ne zaman 
bitti? 

Biraz toparlanınca diğer çocuklarımı 
da yanıma aldım. İçerenköy’de bir 
ev tuttuk. Onların kazandığı paraları 
topluyor, bir ay buzdolabı, diğer ay 
çamaşır makinesi alıyorduk. Öyle 
öyle toparladık evi. Ali’ye “Gel oğlum, 
teyzenin kızı ile anlaşırsanız sana 
isteyelim” dedim. Gittik, anlaştılar. O 
sırada küçük oğlum “anne beni de 
evlendir” dedi. Başka bir akrabamın 
kızını da ona istedik.  Bir davul ile iki 
gelini alıp geldim. 

Kaç senedir İçerenköy’de 
yaşıyorsunuz? 

Önce yeni yapılmış, kocaman bir eve 
bakmaya geldik. “Sen yaşlı kadınsın, 
ne yapacaksın koca evi” diye sordular. 
“Oğlum evlenecek, siz öküzü doyurun 
ötesine karışmayın” dedim. Neyse, 
500 liraya tuttum evi. 20 sene hep 
birlikte oturduk.  17 senedir de bu 
evde yaşıyoruz. Hep gezer dolaşırdım 
mahalleyi, çok severdim. Şimdi 
belimden rahatsızım. Hayatım artık bu 
kanepe. l

Elif Uyar 
oğlu, gelini ve 

torunlarıyla 
birlikte yaşıyor.
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Ataşehir Çocuk Eğitim Derneği 0-14 yaş arasındaki işitme engelli çocuklara erken çocukluk, okul öncesi 
dönem eğitimi; ailelerine ise aile danışmanlığı hizmetleri ve sağlık hizmetleri sunuyor. İşitme engelli 
çocuklara konuşmayı öğretmek de çalışmaları arasında. Merve ve Kemal henüz bir yaşında bile değilken, 
derneğin eğitim kurumunda eğitim almaya başladı. Şu an ikisi de ilkokulda ve konuşabiliyor. 

Sözcüklerle barışmak, müzik 
eşliğinde dans etmek onlar 
için imkânsız değil. Yıllarca 

süren ve oldukça zorlu meşakkatli 
bu yolda, kendi hayatlarından 
vazgeçip çocuklarının ellerini hiç 
bırakmayan iki anne: Canses Arpagus 
ve Fatma Türkday... Ataşehir Çocuk 
Eğitim Derneği’nin işitme engelli 
çocuklarının duyması ve konuşması 
için yıllarca mücadele eden bu 

kahraman kadınları tanımaya ne 
dersiniz? İlk söz Canses Arpagus’un:

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Ev hanımıyım. İki kızım var, ikisi 

de işitme engelli. Büyük kızım 24 
yaşında. Buraya eğitime getirdiğim 
kızım Merve, 10 yaşında. 

İki çocuğunuzun da işitme engelli 
olmasındaki sebebini araştırdınız mı?

Akraba evliliğinden dolayı olduğu 
söylendi. Eşimle benim dedelerimiz 
kardeş. 

İlk çocuğunuzdan başlayalım, 
Pınar’ın duymadığını nasıl fark ettiniz?

Uzunca bir süre fark etmedik. 17 
yaşındayım, deneyimsizim. Pınar bir 
yaşını geçmişti, bir gün kayınvalidem 
geldi, “Pınar’ı çağırıyoruz gelmiyor, 
tepki vermiyor, bir sorun var, 
herhalde” dedi. Bunun üzerine 
doktora götürdük. İşitme testi 
yaptılar, yüzde 90 duymadığını 
söylediler. O üzüntüyü, çaresizliği 
anlatmak mümkün değil.

Pınar işitme ve konuşma yetilerini 
kazanmak için eğitim aldı mı?

O zaman böyle merkezler yoktu. Bir 
Tuzla’da bir de Eskişehir’de olduğunu 
söylemişlerdi. Bebekken götürmek 
gerekiyormuş oralara da, İstanbul 
Yenibosna’da oturduğumuzdan 
gidemedik. Buralarda bir yer 
araştırdık. Fındıkzade’de bir merkeze 
götürdüm bir süre. Tabii o, küçük 
kızım kadar şanslı değil. Cihaz 
kullanıyor; ama fazla duyamıyor, 
“Sesler geliyor ama karışık geliyor” 
diyor. Tam net anlayamıyor. 

Nasıl anlaşıyorsunuz?
Dudak okuyor. Zil sesini duyuyor, 

adına cevap veriyor. Ama çoğu 
şeyi duyamıyor. 

Pınar ile Merve arasında 15 
yaş var. Pınar’ın işitme engelli 
olması ikinci çocuk için sizi 

tedirgin etmedi mi?
Pınar’ın durumundan sonra 

çocuk düşünmedik. Sonra özellikle 
annem “Tek çocuk olmaz, en azından 
birbirlerine destek olurlar” dedi. 

SİMAY GÖZENER

Önce bir konuşsa 
diyordum, şimdi sus...

Canses Arpagus ve Fatma Türkday

Fotoğraflar: SERAP UÇAR



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 41Sayı: 10 Tarih: 25 Mart 2017

Hamileyken onunda işitme engelli 
olmasından çok korkuyordum; ama 
bir yandan da içimi ferah tutmaya 
çalışıyordum. Pınar da hep dua 
ediyordu, kardeşim benim gibi 
olmasın, diye. 

Pınar’dan sonra daha bilinçli 
olmalısınız. Merve’nin işitme engeli 
olduğunu nasıl anladınız?

Merve bir aylıkken onu test etmeye 
başladım. Çok korkuyordum. Mesela 
gider zili çalardım ya da süpürgeyi 
çalıştırırdım, uyanmazdı. Bir gün elime 
tencereyi kepçeyi aldım, çocuğun 
başında çalmaya başladım. Merve hiç 
bakmıyor. Üst kat komşumuz eline 
çıngırağı aldı bir de ben deneyeyim, 
dedi. Bir o tarafta, bir diğer tarafta 
çalınca Merve de sesi takip etmeye 
başladı. Buna istinaden, “Merve 
duyuyor Canses” dedi. O an içim nasıl 
ferahladı anlatamam. Eşim de bir şeyi 
yok, diyor. Konduramadı tabii. 

BERA TESTİ İLE ÖĞRENDİK

Bu kadar kuşkunuz ve bir örneğiniz 
varken, işitme testine neden 
götürmediniz?

O zaman bu testler  pek yaygın 
değildi. Eşim konduramadığı için bir 
türlü götürmedi. O sıralar amcamın 
kızı gelmişti, onun da çocuğu 
rahatsızdı. Birlikte İncirli’de doktora 
gittik. Merve’ye ses dalgaları ile bir 
test yapıldı. Doktorlar aralarında 
konuşmaya başlayınca ben sorun 
olduğunu anladım. Çok üzüldüm. 
Uyutularak yapılan Bera Testi var, 
onu yaptırdık. Duymadığını öğrendik. 
Bakırköy başıma yıkıldı. Pınar ile 
sarıldık, ağladık. Hiç öyle bir yapım 
olmamasına rağmen, isyan etmeye 
başladım. “Allah’ım ben ne yaptım? 
Acaba birine bir şey mi yaptım, bir 
hatam mı var” demeye başladım. 

Toparlanmanız uzun sürdü mü? 
Tedavi ve eğitim sürecine ne zaman 
başladınız?

 Bir süre sonra toparladım, 
kendime geldim. Eşimle beraber 

2008 yılında hizmete 
açılan Çocuk Eğitim 
Derneği’nin Genel Sekreteri 
Melike Argiş. Dernek 0-6 
yaş işitme engelli çocukların 
eğitiminin yanısıra 7-14 
yaş çocuklara hafta sonları 
etüt hizmeti, ameliyat, 
cihaz, gıda, kıyafet yardımı 
da yapıyor. “Buraya 
Şanlıurfa’dan, Isparta’dan, 
Karadeniz Ereğlisi’nden, 
Erzurum’dan çocuklar 
geliyor” diyor Argiş “yani, 
Ataşehir bu konuda bütün 
Türkiye’ye hizmet veriyor. 
Erken dönemde eğitim alan 
çocuklarımız kendilerini 
çok güzel ifade edebiliyor, 
şarkılar söylüyorlar. Hepsi 
dil edinimini kazanmış 
durumda. Biz onları hayata, 
geleceğe hazırlıyoruz.” 
Dernek, Ataşehir 
Belediyesi’yle ortak projeler 
de yürütüyor. Argiş, “Ataşehir 
Belediyesi de biz ne istersek 
destek veriyor, eksiklerimizi 
tamamlıyor” diyor. l

“Ne yapabiliriz”in peşine düştük. 
Doktorlara götürmeye başladık. 
Marmara Üniversitesi’ne götürdük, 
ameliyat yaparız, dediler. Ama o 
süreçte ameliyatlar durdurulmuştu. 
Katıldığımız bir konferansta, 
Ankara’dan bir doktor gelmişti.  
Hemen ertesi gün ona, Ankara’ya 
gittik. Pınar’da olduğu gibi vakit 
kaybetmek istemedik. Orada tedavi 
ve eğitimleri  başladı. İlk olarak 
hayvan sesleri ile başladık. Bir 
köpek oluyoruz, bir kedi, bir horoz... 
Yeter ki Merve ses çıkarsın. 

Peki, bu masraflı bir süreç mi?
Evet, çok masraflı. Ameliyat 

olmadan evvel haftada bir, 15 günde 
bir Ankara’ya çağırıyorlardı. Bir 
buçuk yaşındayken ameliyat oldu. 
Çok külfetliydi tabii. Bunun yanında 
Merve küçük, kucağımda, bir elimde 
çanta... Ankara’yı bilmiyorum, 
doktor elime kâğıdı veriyor, firma 
burada git bul, diyor. Sora sora 
hepsini tek başıma yaptım. 

Eşiniz destek olmuyor muydu?
Eşimin işi her daim yanımızda 

olmaya müsait değildi, ama 
ameliyatta tabii yanımdaydı. ➦
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➥ Merve şu an ne 
aşamada, konuşabiliyor mu?

Konuşuyor, hem de nasıl... 
O kadar çok soru soruyor ki, 
susturamıyoruz artık. Büyük 
kızıma “Konuşsun da ne 
derse desin” diyordum, şimdi 
Merve konuşunca “Merve 
sus, yeter” diyorum.

Merve’nin ilk sözcüğü 
neydi, hatırlıyor musunuz?

Unutur muyum? Servis 
ile merkezden dönerken 
“araba” dedi. Servisteki 
herkes sevindi, Merve 
konuşuyor, diye. Bir de beni 
düşünün.

Merve’deki bu gelişmeleri Pınar 
nasıl karşıladı?

Kardeşinin durumuna o da çok 
üzülüyordu. Merve’den bir iki ay 
sonra da Pınar’ı ameliyat ettirdik. 
O küçükken cihazlarını takmadı, 
utanıyordu. “Ben niye böyle oldum, 
arkadaşlarım duyuyor ben Allah’a 
ne yaptım, anne” diye soruyordu. 
Çok ağlıyordu. Okullarda çok sorun 
yaşadık. Çocuklar dalga geçerdi. 
Kızımla sarılıp ağladığımızı çok bilirim. 
Dördüncü sınıftan itibaren o da 
kaynaştırma öğrencisi oldu, normal 

Ben Fatma Türkday. Ev hanımıyım. 
47 yaşındayım. Bizim çocuğumuz 

olmuyordu, tüp bebek denedik. 
Evlendikten yedi sene sonra Kemal 
dünyaya geldi. Üç aylıkken işitme 
engelli olduğunu öğrendik. Çaresi 
vardır diye düşündüm ve çabucak 
toparlandım. Eşim TIR şoförü, zorluk 
yaşadığımız yıllarda İngiltere’ye gidip 
geliyordu, bu yüzden tek başıma 
mücadele verdim, ama hastane 
süreçlerinde hep yanımızdaydı. 

Kemal dokuz aylıkken Ataşehir’de 
bu okulun açıldığını öğrenince 
hemen başvurduk, dokuz senedir de 

devam ediyoruz.  Okulda çocuklara 
sesleri öğretiyorlar, alkış, kuş, kedi, 
köpek sesini; onları algılamasını 
sağlıyorlar. Kemal 11-12 aylıktı “hav 
hav” dedi, dünyalar benim oldu. 
Oğlumun sesinin tonunu, konuşma 
tarzını çok merak ediyordum. Şimdi 
konuşuyor, sus diyemiyorum. 
Yıllarca emek verdik, hiç 
susmasın. Şimdi normal 
kaynaştırma öğrencisi 
olarak dördüncü sınıfa 
gidiyor. Çok sosyal 
bir çocuk, gitar 
çalmak istiyor. l

MÜJDE, OĞLUMUZ “HAV HAV” DEDİ

bir devlet okulunda okudu. Merve 
konuşmaya başlayınca çok sevindi. 
“Benim şansım da böyleymiş” dedi. 

Yenibosna’dan Ataşehir’e 
geliyorsunuz. Bu merkezi nasıl 
öğrendiniz?

Gittiğimiz bir dernek sayesinde 
Ataşehir’de böyle bir eğitim 
derneğinin açılacağını duyduk. 
Çok heyecanlandık, bekledik, 
hatta temel atılırken buradaydık. 
Fakat Yenibosna’da oturuyoruz. O 
zaman buraya gelmek şimdiki gibi 
rahat olmuyordu. Eşim bu sebeple 

götürüp, getiremezsin, dedi 
ve bir müddet göndermedi. 
Hiç unutmuyorum, 
başladığımızda 2008’in Mart 
ayıydı, kar yağıyordu. 

Zorlandığınız, 
umutsuzluğa düştüğünüz 
anlar oldu mu?

Ankara’da bir gün ağladım, 
artık. Elime bir sürü kâğıt 
verdiler, her biri başka yerde. 
Merve’yi taşıyamıyorum. 
Yanımda bir teyze vardı, 
Merve’yi ona bırakmak 
istedim. Teyze almaya 
korkuyor, ben de vermeye. 
“Ne olursun, bu testi vermem 

lazım. Hemen gider gelirim” dedim. 
Yağmur yağıyor, çocuk küçük. “O da 
eğer gelmezsen güvenliği çağırırım” 
dedi. “Teyze ben de senden 
korkuyorum, bırakmak istemiyorum. 
Kimsem yok, ne yapayım” dedim. 
İkna oldu, testi bıraktım geldim ki 
güvenliği çağırmış. Her yerde kuyruk 
var. Ameliyat olmak da kolay değil, bir 
sürü tetkikten geçiyor. MR çekilecek 
uyuması gerekiyor. Gece sabaha 
kadar uyutamadım. Çok zorluk çektim 
ama şimdi de o acıların, üzüntülerin 
meyvelerini topluyoruz. l

Fatma Türkday

Canses Arpagus



Ataşehir Belediyesi 
bir aya yayılan 8. 
Uluslararası Ataşehir 

Tiyatro Festivali’yle yetinmiyor, 
çocukların 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı Uluslararası Kukla 
Festivali’yle kutluyor. 
Sadece çocukların değil, 
meraklılarının da ilgi 
göstereceği festival 
19-24 Nisan tarihleri 
arasında Mustafa 
Saffet Kültür Merkezi, 
Neşet Ertaş Kültür 
Evi, Prestij Caddesi 
ve Novada AVM 
Nikâh Salonu’nda  
gerçekleşecek. 

Festivale 
Türkiye’den 
Biteatrel 

“Masal Gülleri”, Açıkgöz Kukla 
Tiyatrosu “İbiş’in Konağı”, 
Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu 
ise “Çöp Canavarı” oyunuyla 
katılıyor. Uluslararası konuklar 
ise Portekiz’den Teatro 
Trule, İtalya’dan Eva Sotriffer 

ve Max Castlunger, 
İspanya’dan Toni Zafra, 

Çek Cumhuriyeti’nden 
Karromato ile 
Bulgaristan’dan 
State Puppet Theatre 

Bourgas.
Yediden 

yetmişe herkese 
açık Uluslararası 

23 Nisan Kukla 
Festivali Ataşehirlileri 

kuklaların büyülü 
dünyasına davet 

ediyor. l

Renk, hareket 
ve hayaller

23 Nisan Uluslararası Ataşehir Kukla Festivali

Manuel Costa 
Diaz (Portekiz)

Bon Bon Ole
(Bulgaristan)

Meee! (İtalya)

Ahşap Sirk
(Çek Cumhuriyeti)

İbiş’in Konağı 
(Türkiye)
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Sandığımda daha çok 
Rumeli türküsü var

M
Ü

Z
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Muammer Ketencoğlu müziği sınırlara hapsedilemeyecek bir müzisyen. Akordeonu ve türküleriyle 
geçmişimizi bugüne taşırken bize kim olduğumuzu da hatırlatıyor. Ketencoğlu’nun son albümü 

“Sandığımdan Rumeli Türküleri”nde de bugüne kadar hiç duymadığımız, Bulgaristan’da, 
Romanya’da, Gagavuz topraklarında yakılmış Türkçe türküler yer alıyor. Kimbilir, belki de 

kimliklerimizin kayıp bir parçasını bu türkülerde bulabiliriz.
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Kendisini “avcı ve toplayıcı” 
olarak tanımlıyor Muammer 
Ketencoğlu. Av alanı müzik, 

topladığı ise türkü. Mübadelelerle, 
göçlerle yüklü tarihimizde geride 
bıraktığımız türkülerin peşinde 
koşuyor yıllardır. Bulduklarıyla 
da fiziki sınırları olmasa da 
düşüncemizin sınırlarını kaldırıyor. 
Ketencoğlu’nun son albümü Kalan 
Müzik’ten çıkan “Sandığımda Rumeli 
Türküleri”. Ketencoğlu’yla müziğini, 
“av zamanlarını”, biraz da müziğin 
teknoloji ile sınavını konuştuk:

Röportajımıza Sandığımdan 
Rumeli Türküleri’yle, yani son 
albümünüzle başlayalım. Bu 
albümde yer alan türkülerden ilk kez 
gün ışığına çıkan var mı, bu türküler 
sandığınızda ne kadar süre bekledi?

Kuşkusuz ilk kez gün ışığına 
çıkanlar var. Albümde yer alan 
23 türkünün birkaç tanesi hariç 
tümü ülkemizde bilinmeyen 
türküler. Sandığımdan Rumeli 
Türküleri’ni 20 yıl önce kurduğumuz 
Balkan Yolculuğu Topluluğu’yla 
kaydettik. Albüm Bulgaristan, 
Makedonya, Kosova, Romanya, 
Kuzey Yunanistan, Silivri ve 
Gagavuz topraklarından Türkçe 
türkülerden oluşuyor. Benim önceki 
çalışmalarımda da öne çıkan bir 
durumdur bu. Çok bilinenden uzak 
dururum. Arşivlerde gün yüzüne 
çıkmayı bekleyen sürüyle güzel türkü 
varken yapılmışları bir kez daha 
yapmanın anlamı yok kanımca. 

Yine albümde yer alan 
türkülerin çok büyük bir kısmını 
yakın zamanda buldum. Ama 
örneğin “Haticem” türküsü 
2000’lerin başında elime geçen 
bir plak kaydıdır. O gün bugündür 
konserlerde seslendirirdim. Önemle 
belirtmeliyim ki, sandığımdaki 
türkülerin daha pek azını dinleyiciyle 
buluşturabildim. Anlayacağınız 

Sandığımdan Rumeli Türküleri 
numara 10’a kadar uzayabilir. Keşke 
hayatımız ve olanaklar buna izin 
verse...

Türkülere nasıl ulaşıyorsunuz, 
nasıl bir rota izliyorsunuz? Yeni bir 
türküye ulaşmak nasıl bir heyecan 
yaratıyor? 

Röportajlarımda kendim için 
avcı ve toplayıcı terminolojisini 
kullanırım. Asıl uzmanlık alanım olan 
Batı Anadolu Folkloru ve Balkan 
Müziği alanlarında hatırı sayılır bir 
arşivim var. Yaklaşık 30 senedir 
habire topluyorum. Dikkatimi çeken 
her yeni türkü aynen gençliğimdeki 
gibi beni heyecanlandırıyor. 
Türkülere ulaşma yollarım çok çeşitli, 
plaklar, doğrudan yerel sanatçılar, 
radyo kayıtları ve eski nota 
kitapları... Nadiren de belleğimin 
derinliklerinden gelen anımsamalar...

YUNAN VE BALKAN MÜZİĞİ

Balkan müziği ve akordeon 
denildiğinde ilk akla gelen isimsiniz. 
Balkan müziği ve enstürmanınızla 
nasıl tanıştınız, ilginiz nasıl 
genişleyip büyüdü?

İlk akordeonumu kendisi de 
önemli bir trompet virtüözü olan 
dayım hediye etti. Kendisi Tire-
İzmir ve Aydın’da çok iyi tanınan bir 
müzisyendi. El yordamıyla çalmaya 
çalışıyordum. Ardından öğrenim 
gördüğüm körler okullarında çok 
değerli müzik öğretmenlerim oldu. 
Bu dönemde bateri ve piyano 
çaldım. Asıl üniversite yıllarımda 
(Boğaziçi Üniversitesi) dünyanın her 
yanından halk müziğine merak sarıp 
akordeonun çok geniş olanaklarını 
keşfettiğimde onu yeniden kucağıma 
aldım. Balkan müziği merakım ise 
çocukken dinlediğim Yunan ve 
Balkan radyolarına dek gider. Yine 
üniversite yıllarından başlayarak 
türlü tesadüfler beni adım adım 
Yunan ve Balkan müziğinin o büyük 
okyanusuna sürükledi.  

Balkanlar her iki kesim için, yani 
Müslümanlar ve Hıristiyanlar için 
göçlerle, ayrılıklarla yüklü bir harita. 
Yine de Balkan müziğinin bende 
yarattığı düşünce, acının neşeyle 
alaşağı edilmesi. Yanılıyor muyum? 

Söylediğiniz oldukça yaygın bir 
düşünce ancak bence bir yere 
kadar doğru. Dinleyici Balkan 
müziğini kendisine sunulduğu 
kadarıyla tanıyor ve müzik medyası 
da öncelikli olarak kolay tüketilen 
çalışmaları öne çıkarıyor. Bu da 
Balkan müziğinin büyük oranda 
neşeli bir müzik geleneği olduğu 
yanılsamasını oluşturuyor. Evet, 
neşeyle kundaklanmış hüzün 
düşüncesi genel olarak doğrudur 
ancak kat kat hüzünle dokunmuş 
çok büyük bir müzik geleneği de söz 
konudur. Bu azıcık gözden kaçar. Her 
müzik geleneği gibi Balkan müziği 
de inanılmaz çeşitlilik ve bambaşka 
müzikal ifade biçimlerine sahiptir.

Balkanlar yakın tarihte yine bir 
yıkım, savaş yaşadı. Bu müziklerine 
ne kadar yansıdı?

Bosna Savaşı edebiyata, sinemaya 
nasıl bir şekilde yansıdıysa müzik 
alanında da çeşitli üretimlere yol 
açtı. Balkanların yüzlerce yıllık ağıt 
geleneğine yenileri eklendi. Eski 
unutulmaz melodilere son savaşa 
göndermeler yapan yeni sözler 
yazıldı. Örneğin Osmanlı’dan kalma 
Nizamiye Marşı, yeni sözlerle 
“Şehidski Rastanak” oldu. 

Rembetiko filminin gösterilmesi, 
Mübadele Vakfı’nın kurulması, sizin 
albümleriniz... Doksanlı yıllara ait 
bu hareketlilik tarihin üzerindeki 
bir örtünün kalkmasını sağladı. 
Mübadillerin çocukları, torunları 
geçmişlerinin peşine düştü. Sizin 
müziğinizle, bizlerin dinleyerek 
aradığımız neydi, ne bulduk?

O yılları ne de güzel özetlemişsiniz. 
Anımsamak bile insanı 
heyecanlandırıyor. Bu durumu en iyi 
açıklayan sözcük “denk düşme”dir. 
Benim kişisel ve müzikal ➦ 

BERAT GÜNÇIKAN
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➥ evrimimdeki arayışlarım, çabalarım 
ve tutkuyla dinleyiciye sunduklarım 
tam da olması gerektiği gibi dinleyicinin 
aradıklarına ve beklediklerine uygun 
düştü. Ben ve dinleyicim doğru yerde, 
doğru zamanda ve doğru algıda 
buluştuk. Ne geçti, ne erkendi. 

Sadece Balkan müziğiyle 
yetinmiyor, Anadolu’daki ezgileri de 
dünyaya taşıyorsunuz. Türkülerin 
fiziki haritaları olmasa da zihindeki 
haritalarımızı ortadan kaldırdığını 
söyleyebilir miyiz?

Kesinlikle... Ben kendimi her zaman 
bir dünya insanı ve dünya müzisyeni 
olarak hissettim. Gerek kişisel 
albümlerim gerek katkı verdiğim 
projeler, gerekse 1995’ten beri Açık 
Radyo’da yaptığım programım 
yoluyla geleneksel müziğin 
çeşitliliğini, benzerlikleri, farklılıkları 
ve etkileşimleri göstermeye 
çalışıyorum. Ruhi Su’nun türküsünde 
dediği gibi “Benim Kabe’m dünyadır”. 
Coğrafi sınırlar devletlerin sorunudur. 
Müzik geleneklerini bu sınırlara asla 
hapsedemeyiz.

Pek çok grubun oluşumunda 
varsınız, pek çok sanatçıyla çalıştınız. 
Bu dünya müziği yapmanızın bir 
gereği mi, yoksa sizin paylaşımcı 
yapınızdan mı kaynaklanıyor?

Bence her ikisi de... Her müzisyenin 
ötekinden öğreneceği bir şey vardır. 
Ben kimi rock müzik albümlerinde 
de akordeon çaldım. Çalarken 
yepyeni duygular hissettim. Ayrıca 
geleneksel müzik içinde ilgi alanımın 
çeşitliliği sayesinde de farklı projelere 
katıldım. Kimi derleme albümlere 
şarkılar verdim. Bazı geleneksel 
müzik albümlerinde de editör 
olarak çalıştım. Alanım halk müziği 
olduğu için ve bu müzik benim değil 
halkın müziği olduğu için elimdekini 
paylaşmamam tuhaf olurdu. Burada 
benim için tek önemli ölçüt, yapılan 
çalışmanın niteliğidir. 

Bugüne kadar fırsat bulamadığınız, 
ama peşine düşmek istediğiniz, bir 
bölge ve o bölgenin türküleri var mı?

Olmaz mı, hatta biter mi? Benim 
alanımda derinleştikçe merakınız 
artıyor. Daha iyi bilmek, daha çok 

dinlemek, aslında hiçbir zaman 
yapılmamış kayıtları hayal etmek 
istiyorsunuz. Bir örnek isterseniz 
1967’de Romanya’da Tuna Nehri 
yükseldiği için boşaltılmak zorunda 
kalan Adakale Türkleri’nin türküleri... 
Terkedişten önce etnomüzikologlar 
orada birçok türküyü kayıt altına 
almışlar. Bir yol bulup o türkülere 
ulaşmak hayallerimden biri... 

Hem dünyanın hem de Türkiye’nin 
kavurucu siyasi ortamında türküler 
zihinlerimizi ve ruhumuzu koruyucu 
kalkan oluşturabilir mi, barışın aracısı 
olabilir mi?

Öncelikle bugünlerde özelde 
müziğin, genelde sanatın biricik 
koruyucumuz, biricik kalkanımız 
olduğunu düşünüyorum. 
Sandığımdan Rumeli Türküleri 
albümünü kaydederken her gün 
inanılmaz haberlerle sarsılıyorduk. 
Bunun üzerine stüdyoya gidip 
algılarını kapatıp çalmak hiç de kolay 
olmuyordu. Ama susmak, hiçbir 
şey yapmamak, geri çekilmek en 
kötüsüydü. Konu türküler olunca 
onlar sayesinde içimiz ısındı. 
Umudumuzu, barış özlemimizi 
diri tutabildik. Türkülerden 
insan sıcaklığını, melodilerin 
sınır tanımayan geçişkenliğini 
öğrendiğimize göre barışla güzel 
günlere umutla türküleri yanyana 
düşünmek gerekir.

Teknolojiyle birlikte plakları, 
kasetleri tükettiğimiz gibi, CD’lerin 
de sonuna geldik görülüyor. Bunun 
müziğe, bir sanatçının eserlerinin 
paylaşımına etkisi nedir?

Evet, anlaşılıyor ki bundan 
sonra plak, kaset ya da CD yerine 
yanımızda flash bellekleri taşıyacağız. 
Müzisyenler genellikle bu konuya 
olumsuz bakıyorlar. Oysa dinleyicinin 
ilgisini çeken müziklere ulaşması 
eskiye göre çok daha kolay. Kanımca, 
kayıt kalitesi düşmediği sürece 
teknolojik gelişmeler değer bilen 
dinleyici için son derece faydalı ve 
kolaylaştırıcı. l

Muammer 
Ketencoğlu’na göre 

bugün de sanat 
biricik koruyucumuz 

ve kalkanımız.
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Her albümüyle altın ve platin 

plak kazanan Pink Martini Avrupa 

turnesi kapsamında İstanbul’a 

geliyor. Dünyada hatırı sayılır 

hayran kitlesi edinen grubun 

kurucusu Thomas M. Lauderdale 

“Türkiye kendimizi evimizde 

hissettiğimiz ülkelerden biri, sadık 

bir dinleyici kitlemiz var” diyor.

PİNK MARTİNİ
YİNE İSTANBUL
YOLUNDA

Portland’da kurulan Pink Martini 
son albümü Je dis oui’nin 
Avrupa turnesi kapsamında 

Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya 
geliyor. 

22 yıllık başarılı kariyeri olan grup 
son albümünde 8 dilde 15 şarkıya 
yer verdi. Albümde Çhina Forbes, 
Storm Large, Ari Shapiro, moda 
uzmanı Ikram Goldman, sivil haklar 
aktivisti Kathleen Saadat ve Rufus 
Wainwright da yer alıyor. Thomas 
M. Lauderdale ile 15 Nisan İstanbul 
konseri öncesi keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

Yeni albümünüz “Je dis oui”de 
hem eski hem yeni şarkılar birarada. 
Seçim yapmak zor olmadı mı?

Bütün şarkıları keyifle seçtik. 
Albümde 8 dilde 15 şarkıya yer 
verdik. Hepsi söylemekten keyif 
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SİMAY GÖZENER
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aldığımız şarkılar. Bunlardan biri de 
Türkçe olarak kaydettiğimiz “Aşkım 
Bahardı” şarkısı oldu. Şu ana kadar 
kaydettiğimiz en mutlu Pink Martini 
albümü.

Yıllardır kültürel çeşitlilikte, farklı 
dillerde şarkılar söylüyorsunuz, sizce 
başarınızın sırrı bu mu?

Aslında cevabı sorunuzun içinde 
gizli. Yıllardır farklı kültürlerin 
şarkılarını kendi dillerinde büyük 
orkestra eşliği ile söylememiz 
sanırım insanların çok hoşuna gitti. 
Yarattığımız sound geniş kitlelere 
ulaşmamızı sağladı. 

Yeni albümünüz “Je dis oui” 
de bir kez daha “Aşkın Bahardı” 
ile Türk hayranlarınızın kalbini 
kazanıyorsunuz. Sizden başka bir 
Türkçe şarkı daha dinleyebilecek 
miyiz?

Daha önce sahnede “Katibim” adlı 
şarkıyı da söylemiştik. Türkçe şarkıları 
çok seviyoruz, özellikle nostaljik 
şarkılarınızı. Yıllardır Türkiye’ye 
geldiğimiz için Türk müziğini tanıma 
şansımız oldu. Neden olmasın? 
Belki ilerde başka bir Türkçe şarkıyı 
yorumlayabiliriz.

Türk ezgileri sizde nasıl bir his 
uyandırıyor, sizi nasıl etkiliyor?

Birçok duyguyu içinde barındırıyor. 

Türk ezgilerinin melodik yapıları 
çok renkli. Bizde Türkçe şarkıların 
uyandırdığı ilk his mutluluk…

Türkiye’de albümleri en çok 
satan gruplardansınız. Peki, Türk 
dinleyicisi ile aranızdaki bağı nasıl 
tanımlıyorsunuz?

Türkiye kendimizi evimizde 
hissettiğimiz ülkelerden biri, sadık bir 
dinleyici kitlemiz var. Bizi Türkiye ile 
ilk tanıştıran ve 15 yıldır buluşturan 
Pasion Turca sayesinde artık 
Türkiye’deki dinleyicilerimizle bir aile 
gibi olduk.

Mutlaka tüm albümler, şarkılar 
özel ama ilk üç şarkı desem?

Bu albümde tüm şarkıların özel 
bir hikâyesi var. “Souvenir” filmi için 
yazdığımız üç Fransızca şarkı var. “Joli 
Garçon” aynı zamanda albüme “Je 
dis oui” adını veren şarkı. Albümün 
başlangıç noktasıydı, diyebilirim.

ESKİ RUS ŞARKILARI

Bir sonraki albümün dili, kültürü 
belli mi?

Henüz belli değil, ama Pink 
Martini olarak repertuvarımız için 
farklı kültürlerden şarkıları sürekli 
araştırıyoruz. Eski Rus şarkıları da 
dinlediğimiz şarkılar arasında. Bir 

sonraki albümde de yine zengin 
klasik Pink Martini tarzının devam 
edeceğini söyleyebiliriz.

Her konserinizde sahnede 
seyirciler ile dans etmek gelenek 
haline geldi. Bu durum ilk olarak 
nasıl oluştu, talep seyircilerden mi 
geldi?

İnsanların sahnede müziğimizin 
bir parçası olması istediğimiz bir 
şey, o yüzden biz de sahneye 
davet ediyoruz. Sanırım bu yıllardır 
aramızda oluşan enerji ile alakalı. 
İnsanların müziğimizde dans etmeleri 
bizi çok mutlu ediyor.

15 Nisan’da İstanbul’dasınız. 
Dinleyicilerinizi nasıl sürprizler 
bekliyor?

Son albümümüzün şarkıları ve 
kariyerimizdeki en sevilen şarkılardan 
bir repertuvar oluşturduk. 15 Nisan’da 
İstanbul’da Volkswagen Arena’da 
dinleyicilerimizle birlikte olacağımız 
için heyecanlıyız. Sürprizlerle dolu bir 
konser olacak.

Ülkemiz, coğrafyamız ve dünya zor 
bir süreçten geçiyor. Sizden güzel bir 
mesaj alabilir miyiz?

Biz daha fazla empati ve 
hoşgörüyle dünyadaki bu sıkıntılı 
sürecin üstesinden gelebileceğimize 
inanıyoruz. l

Pink Martini, 15 Nisan’da İstanbul’da 
Volkswagen Arena’da konser verecek.



Ataşehir’de bir tekstil 
fabrikasında işçi, umuda 
tutunmuş, çalışmış, her gün 

biraz daha güçlü olmayı öğrenmiş 
kadınlarız biz. O gün de kıyıda köşede 
kalmış hayatlarımıza biraz anlam 
katmak, önemsendiğimizi hissetmek, 
belki biraz da hafta ortasındaki 
yükümüzü hafifletmek isteyen 
belediyemizin yapacağı sürprizden 
habersiz, yoğun tempomuzla 
çalışıyorduk. Aslında bizleri yoran 
tüm gün ayakta çalışmak değil; kadın 
olmak ya da kadınlara biçilen rolün 
büyüklüğü... Bir iki saat güzel bir filmle 
bu yorgunluğumuzdan biraz olsun 
uzaklaşabileceğimizi düşünerek led 

ekranın kurulduğu yemekhaneye çıktık. 
Bir yandan hangi filmi izleyeceğimizi 
tahmin etmeye çalışırken bir 
yandan da bizim için hazırlanmış 
ikramlıklardan alıp yerlerimize oturduk. 

Ben 12 yaşında sinemayla 
memleketim Bingöl Kiğı’daki 
okulumuzun bahçesinde tanıştım. 
Hiç unutmam Fatma Girik’in o güzel, 
mavi gözlerine tüm çocuklar hayran 
kalmıştık ama ben en çok Türkan 
Şoray’ı severdim. Neyse. Sonunda film 
başladı. İnsanın içine mutluluk salan 
müziğini duyup, ekrandaki kocaman 
“Sultan” yazısını görünce çok sevindim. 
Daha önce defalarca izlemiştim bu 
filmi, defalarca da izleyebilirdim. 
Salonda sadece benim değil, 
arkadaşlarımın da kahkahaları yükseldi. 
Hepimizin ruhu şöyle bir havalandı.

Ataşehir’de tekstil fabrikasında 
kalite kontrol işçisi olarak 
çalışan Zeynep Baydar Deniz, 

Kadınlar Günü dolayısıyla 
sürpriz üstüne 

sürpriz yaşadı. 
Günü Sultan 
filmini izlerken 
renklendi, 
filmin sonlarına 

doğru karşısında 
başroldeki Türkan 

Şoray’ı buldu. Film bir 
kadın hikâyesini anlatıyordu, 
Deniz’in hikâyesi Sultan’ın 
hikâyesiyle buluştu…

Ben mi Sultan’ım, Sultan Ataşehir Belediyesi’nin 
Zeynep Baydar Deniz ve 

diğer kadın işçilere sürprizi 
filmin sonlarına doğru ortaya 
çıktı. Salona Türkan Şoray girdi, 
yanında Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi ve eşi CHP 
İstanbul Milletvekili ve PM 
Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi’yle. 
Kadınların halleri görülmeye 
değerdi, şaşkınlıkla açılmış 
ağızlar, çığlıklar, alkışlar… 
Türkan Şoray konuşmaya 
“Sizler emekçi kardeşlerimsiniz 
ama ben de 50 yıllık bir emekçi 
ablanızım. Bugün benim için 
çok anlamlı” diye başladı 
ve sözlerine şöyle devam 
etti: “Filmde canlandırdığım 
karakter Sultan, hayata 
tutunmak için ne kadar 
mücadele veriyor, değil mi? 
Aslında bizler için en önemli 
şey kendi gücümüzün farkına 
varmak ve de emek vermek, 

çalışmak. İnsanın kendi emeği 
ile hayata tutunabilmesi o 
kadar güzel ve özel ki…”

İşçiler filmin devamını 
gözlerinden kendileriyle aynı 
duyguları paylaştığı okunan 
Şoray’la birlikte izlediler. “Son” 
yazısından sonra bir kez daha 
konuşan Şoray “Bu gerçek 
hayattan bir film, yıllar önce 
çekildiği halde hâlâ bugünkü 
duygulara hitap ediyor. Ben 
de filmde canavar gibiyim. 
Birbirimize çamur attığımız 
sahne, en zor sahneydi” dedi. 

Şoray’ın ardından Gamze 
Akkuş İlgezdi işçilerin 8 
Mart’ını kutladı ve “Kadınların 
mücadelesiyle zafere 
ulaşılacak, güzel günler 
yaşanacak” diye konuştu. 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi 
ise Türkan Şoray’a teşekkür etti 
ve bütün kadınların 8 Mart’ını 
kutladı. l

Neşenin yanında hüznü ve hayatın 
gerçeklerini de yüzümüze vuran 
filmde, kendi hayatlarımızdan kesitler 
bulduğumuz için mi bu kadar çok 
seviyoruz, bilmiyorum. İzlemediyseniz 
ya da unuttuysanız size filmin hikâyesini 
de hatırlatayım. Sultan, gecekondu 
semtinde yaşayan, evlere temizliğe 
giden dört çocuklu dul bir kadın… 
Gönlünü minibüs şoförü Kemal’e kaptırır. 
Kemal’in muhtar babası, çevre yolu 
yapımı nedeniyle üzerinde gecekondu 
bulunan arsalara göz dikmiştir. Oysa 
bu arsalar vaktiyle muhtar tarafından 
satılmıştır. Değerinin yükseleceğini 
bildiği arsaları ucuz paralarla geri 
alıp gecekonducuları evlerinden 
çıkarmaktadır. Üç kâğıtçı muhtara karşı 
toplu bir direniş başlar. Sultan’la Kemal 
de bu direnişe katılırlar. ➦

mı ben?

A
A

A
, O

, V
A

LL
A

 O
...

SİMAY GÖZENER

8 Mart’ta kadın işçiler Sultan filmine kendini kaptırmıştı ki...

Şoray, kadınları “Emekçi kardeşlerim” diyerek selamladı.

Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile eşi CHP 

İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Gamze 

Akkuş İlgezdi de Şoray’la birlikteydi. 

Şaşkınlıklarından ağızları açık kaldı, Türkan Şoray karşılarındaydı.
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➥ Filmde en sevdiğim sahne, 
Sultan’ın Kemal’e duyduğu aşkı 
çamur atarak ifade etme şekli, 
yerlerde debelenmeleri…

Bu fabrikada çalışan kadınların 
çoğu Sultan gibi, ekmeğinin peşinde, 
zorunlu göçle İstanbul’a gelen 
kadınlar... Yoksa kim çocukluğunu, 
geçmişini bırakıp ayrılmak ister 
memleketinden? Ahlak sınırlarının 
erkekler tarafından çizildiği bizim 
gibi toplumlarda, Sultan gibi yalnız, 
Melek gibi dayakçı bir kocaya mecbur 
kadınlar her yerde var. Buradaki 
100 kadından kaçı ben Sultan 
değilim diyebilir? Bizler de onun gibi 
hakkını arayan, bir o kadar güçlü, 
yeri geldiğinde kovaya tekme atan 
kadınlarız, işçiyiz. 

BU DA BENİM HİKÂYEM

Sanırım Türkiye’de kendi iline en 
uzak tek ilçesinde doğdum. Kiğı’nın 
Yayladere Köyü’nün mezrasında, 

bir dağ köyünde… Çiftçilik ve 
arıcılık ile geçinen sekiz çocuklu 
bir ailenin kızıyım. Benim babam 
Doğu’ya göre sıra dışı bir babaydı. 
Çok bilinçli ve akıllıydı. Köyde kızlar 
dantel yaparken, o bizlere parasının 
yettiği kadar kitap, dergi, gazete 
alır “okuyun” derdi. Beni yedi 
yaşındayken, bir köyden diğerine, 
halamın yanına okumaya gönderdi. 
Dokuz sene halamla yaşadım. 

Bu süreçte beş sene annemi 
hiç görmedim, neredeyse onu, 
yüzünü unutmuştum. Annem 
halamın yaşadığı köye bir cenazeye 
gelmişti. Arkadaşlarıma “Ben bu 
kadını tanıyorum, o benim annem” 
demiştim. Bizim oralarda kadınlar 
ilçeye gidecek olsalar o gece 
heyecandan uyuyamazdı, çünkü 
bu durum onlar için neredeyse 
Avrupa’ya gitmekle eş değerdi. 

Uzaklıktan dolayı bizim oralarda 
doğan bebeklere hemen kimlik de 
çıkarılmazdı. Benden iki yaş 

büyük, ama benim ikizim görünen 
bir abim var, kimliklerimiz beraber 
alınmış. Ablamın da evlenene kadar 
kimliği yoktu, nikâh kıyılacak diye 
çıkarmışlardı.  

Bizler yaşımızdan daha çok yaşadık. 
Benim hayatımda yarım kalan 
gözyaşım, okuyamamış olmamdır. 
Lise birden terkim. O dönemde 
bizim oralarda okula gitmek çok 
zordu, uzaktı. Kar yağdığında çığ 
tehlikesi oluyordu, kepçe dozer yoktu, 
şimdiki gibi değildi. Okula varana 
kadar birkaç ders geçmiş oluyor, 
sobanın önünde ısınırken mayışıyor, 
dersi dinleyemiyorduk. Büyük 
şehre gelmek, okumak hayali de 
kurardık hep. İstanbul’a geldiğimizi, 
kolumuzda çantamız, ojeli tırnaklar 
ile gezdiğimizi hayal ederdik. O bizim 
için ulaşılmazdı. Ulaşamadık da zaten, 
okuyamadık.

 Zorunlu göç ile 93 yılında Elazığ’ın 
Karakoçan ilçesine 

yerleştik, iki sene 

Bu 8 Mart tekstil işçisi Zeynep 
Baydar Deniz için unutamayacağı 
bir gün oldu. Hem çok sevdiği 
filmi Sultan’ı bir daha izledi, 
hem de Türkan Şoray’la tanıştı.

Fotoğraflar: ÇAĞLA GÜRSOY
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sonra da babamı kaybettik. 96’nın 
sonunda, 22 yaşındayken İstanbul’a 
abimlerin yanına geldik. Bizim köyde 
evler çatısız, tek katlıydı. İstanbul’a 
gelince abim “Kardeşim, buranın 
çarşısı mı büyük, Karakoçan’ın mı” 
diye sormuş, “Buranın da büyük 
ama Karakoçan’ınki daha büyük” 
demiştim, onu hiç unutmuyorum. 
Denizi ilk defa o zaman gördüm, 
muhteşem bir şeydi benim için.

İstanbul’a daha farklı şartlarda 
gelseydim, avukat olmak, insanların 
adil şartlarda yaşaması için 
mücadele etmek isterdim elbette, 
ama okuyamadığım için payıma 
düşen tekstil işçiliği oldu. Bir süre bir 
tekstil atölyesinde, sonra da kadın 
kuaföründe çalıştım. Annem hastaydı, 

onun bakımı için işten ayrıldım. 
Doğu’da genellikle kız çocuklarını 

erken yaşta evlendirirler ama beni 
bu konuda zorlayan olmadı. 45 
yaşındayım, üç sene önce evlendim, 
çocuğum yok. Özgürüz, kadın-erkek 
eşittir desek de ister vekil, ister 
profesör olalım, ister işçi, maalesef 
ülkemizde kadın ve erkek eşitliği 
yok, olacağını da zannetmiyorum. 
Kadınların çalışmaları zaman zaman 
iyi karşılanmıyor, bir kadın bir erkek 
ile eşit şartlarda çalışsa bile erkek her 
zaman daha ayrıcalıklı. Erkek evin 
reisi olarak görülüyor, kadın anneye, 
kayınvalideye, çocuklara bakıyor. 
Kadın olduğumuz için yollarda bile 
hep hızlı ve başımız önde yürüyoruz, 
buna bile alıştırılmışız. Kadınların 

okuması, çalışması, hayatta kendini 
var etmesi bugün bile zor, kadın 
kendini kabul ettirebilmek için daha 
çok çaba sarf ediyor. 

Bu ülkede gencecik yaşta okula 
değil nikâha gönderilen kız çocukları 
var. Bir kadın otobüste kıyafeti 
yüzünden tekme yiyor, bir kadının 
başörtüsü başından çekiliyor. 
Çatışmalı bölgelerde öldürülen 
bir kadın bir hafta defnedilemiyor, 
bir kız çocuğunun cesedi günlerce 
buzdolabında bekletiliyor. 

Bütün bunlar sadece bunları 
yaşayan değil, bütün kadınların 
sorunu, benim de sorunum, çünkü 
ben yönümü insana çevirdim. 
Temennim, Sultan gibi direnen, güçlü 
kadınların olduğu bir gelecek… l

Bizim oralara televizyon çok geç 
geldi. 90 yılıydı, Batman’da 

çalışan abim bize renkli televizyon 
gönderdi. Başta çalıştıramadık, 
çekmedi. Hiç unutmam, anteni köyün 
en yüksek tepesine götürüp, 110 
metre kablo çektik. Birimiz tepede 
diğerimiz evde “çekiyor mu, çekmiyor 
mu” diye birbirimize bağırıyorduk. 
Kablo sayesinde ne kadar net çekiyor 
diye izlediklerimizin filmlerin en 
karıncalı hali olduğunu çok sonra 
anladık. En büyük keyfimiz Türkan 
Şoray ve Tarık Akan filmleriydi. 
Hâlâ da ikisini çok severim. Ama hiç 
sinemada izleme fırsatım olmadı. l

Annem babamdan yana dolayı çok şanslı 
olduğunu anlatırdı. Ondan hiç eziyet görmedi, 

birbirleriyle yüksek sesle dahi konuşmazlardı. Ama 
şiddet her zaman eşten gelmiyor, bir gün amcam 
anneme kızmış, evden kovmuş. O sıralarda babam 
mevsimlik işçi olarak Ayvalık’ta çalışıyormuş. Annem 
yanına o zaman bebek olan en büyük abimi alıp, 
babasının evine gitmek üzere yola çıkmış, ama hava 

kararınca cesareti kırılmış, ilerleyememiş. Bir yaylada 
sabahlamışlar, abim sürekli su istemiş, verememiş. O 
abim yedi yaşında öldü. O gece de annemin içinde ukde 
olarak kaldı. Yedi ay önce, annem yoğun bakımdayken 
su vermemiz yasaktı, ama umutlar kesilince izin verdiler. 
“Anneciğim, senin Ali’ye veremediğin su, bu su olsun” 
dedim ve içirdim. Suyu içtikten birkaç saat sonra hayata 
gözlerini yumdu. l

Başrolde karıncalar
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Zeynep hayranı olduğu Türkan Şoray’ın hemen arkasında. Yüzü sevincini ele veriyor.



Bazı yönetmenler vardır, filmlerini 
izlediğinizde kalbinizin üzerine 
sanki koca bir öküz oturur ya da 

toprak altınızdan kayar. Sonrasında 
da çoğunun yanıtını bilmediğiniz 
sorular aklınızı kemirir durur. Reha 
Erdem de işte o yönetmenlerden. 
Bir filmini izlediğinizde artık iki saat 
önceki siz olamıyorsunuz. Erdem’in 
prömiyerini Venedik Film Festivali’nde 
yaptığı, başrollerini Ecem Uzun ve 
Berke Karaer’in paylaştığı son filmi 
Koca Dünya 17 Nisan’da gösterime 

giriyor. Görünen o ki geçen yılın 
Adana Film Festivali’nde “En İyi 
Film” ve “En İyi Görüntü Yönetmeni” 
ödüllerini alan Koca Dünya’yla hayata 
dair yeni sorular yükleneceğiz. 

Reha Erdem kimilerine göre artık 
“orta yaşlı” bir yönetmen, ama 
filmleriyle ölçerseniz zaman onun 
için belirsiz bir kavram. İnsanın temel 
duygularının teknolojiyle pek de 
değişmediğini göz önünde tutarsanız, 
filmlerini izlerken beş bin yıl önceye 
de gidebilirsiniz, beş bin yıl sonraya 
da. Ama elbette Erdem’in de hepimiz 
gibi kişisel bir zamanı, daha doğrusu 
tarihi var, örneğin doğum yılı 1960, 

Reha Erdem’in son filmi Koca Dünya, 17 Nisan’da gösterime 
giriyor. Başrollerini Ecem Uzun ile Berke Karaer’in paylaştığı film, 
iki gencin insanların şiddeti ile doğanın konukseverliği arasında 
vaktinden önce ve sızıyla büyümesini anlatıyor.

ZİLHA ŞENAT
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Koca 
Dünya ve 
insanın ıssızlığı

sinema eğitimi aldığı okul VIII. Paris 
Üniversitesi, Sinema ve Plastik 
Sanatlar Bölümü, 1988’de çektiği ilk 
filminin adı “A Ay”. 

Bu filmle ikinci filmi “Kaç Para Kaç” 
arasında reklam filmleriyle geçirilmiş 
dokuz yılı var. Nedeni “A Ay”ı 
gösterecek salon bile bulamaması. 
Ne zaman kendisine bu dönemiyle 
ilgili bir soru sorulsa pek de hoşnut 
olmadığını gösteren yanıtlar 
vermesine bakılırsa reklamcılık pek 
de severek yaptığı bir iş değil, ama 
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denk düşer de izlerseniz, reklam 
filmlerinde bile sinema tadı almanız 
mümkün. 

“Kaç Para Kaç”, adı üstünde, 
insanı, hayatta sınandığı en güçlü 
damarlardan birinden, paradan 
vuruyor. Dürüst, ahlaklı bir adamın 
çok para karşısında -çok paranın ne 
olduğu herkese göre değişir elbette- 
nasıl farklılaştığını, daha doğrusu 
çözüldüğünü anlatıyor. Neyse ki 
Erdem, filmin finalinde ana karakteri 
gömlekçi Selim’in vicdanına hâkimiyet 
tanıyor, tam da seyircinin yüzü 
kendisinin parayla ilişkisini düşünüp 
yüzü kızarmaya başlamışken.  

Bir sonraki filmi “Korkuyorum 
Anne” ise Erdem’in filmleri arasında 
belki de tek gülümseten diyaloglar ve 
sahneler taşıyanı. Filmin bir de “alt” 
adı var: “İnsan Nedir ki?” Oğulların 
babalarıyla, babaların oğullarıyla 
o ezeli çatışmasına vurgu yapan 
Erdem, filmiyle dışarıdan güçlülük 
olarak görülen, öyle görülmek 
istenen “erkeklik” örtüsünü kaldırıyor, 
altından korku çıkıyor. İster biyolojik 
olsun, ister devlet, otoriteyi temsil 
eden, bu yüzden korku yaratan 
“baba”nın yanına, aynı işlevi gören 
“anne”yi de ekliyor. Korkutan, 
yaralayan,  tamir eden, sonra yeniden 
bozan, başkalarına bolca dağıttığı 
şefkatini çocuğundan esirgeyen 
“anne”ye…

Beş Vakit, Hayat Var, Kosmos, Jin… 
“Jin”, reklamcılık yüzünden verdiği o 
uzun boşluğu doldurmak istercesine 
iki üç yıl da bir, bir film çeken Reha 
Erdem’in belki de en çok tartışılan 
filmi. Çünkü Türkiye’nin köklü 
sorunlarından birine dokunuyor, 
gerilla bir kızı, hem de gerilla kıyafeti 
içinde, ideolojisini, örgütünü dışarıda 
bırakarak izleyiciye taşıyor. Seyirciden 
istediği ise “düşman” diye tanıtılanı 
anlamaya çalışması, dağa düşmanlığı 
kuşanarak değil, mecburiyetten 
çıkıldığını görmesi. 

Erdem’in Türkler kadar Kürtlerden 
de tepki alan bu filmini “Şarkı 

Söyleyen Kadınlar” izliyor. Tıpkı Jin’de 
olduğu gibi bu filmde de doğayla 
insanı terazinin aynı kefesine koyuyor, 
hatta insanı diğer canlılardan 
bir farkla ayırıyor: Öleceğini bile 
tek canlı… Bir adada sıkışıp kalan 
erkeklerin, erkeklik hallerinin ağırlığını, 
sessiz, sakin, doğaya uyumlu 
kadınlar arasında daha ağırlaştırırken 
kadınlara neredeyse hayatın tümünü 
teslim ediyor. Acılarını şarkılarıyla 
sarıp sarmalayan kadınlar güçlenip 
gülmeyi başarırken erkekler çöküşe, 
hatta ölüme yol alıyor.

REHA ERDEM’İN EN SERT FİLMİ

Gelelim Koca Dünya’ya. 
Yetimhanede büyüyen iki kardeşin 
ya da kardeş olduklarını sanan iki 
gencin, yine doğa içinde, var olabilme 
kavgasını anlatıyor bu filminde Reha 
Erdem. Koca Dünya yönetmenin 
en sert filmi, iki cinsin de en yaralı 

yerlerine dokunuyor, soluksuz 
bırakıyor. Daha fazla söze gerek yok, 
her şeyin altüst olduğu, dört yanımıza 
duvarların örüldüğü bugünlerde 
kanatarak da olsa bize, bizi 
hatırlatıyor, hatta deyim yerindeyse 
bize haddimizi bildiriyor!

Şimdi insan merak ediyor, bir 
sonraki filminde Erdem insanın hangi 
parçalarını, nereden toplayacak? 
Jin, Şarkı Söyleyen Kadınlar ve Koca 
Dünya’da kurduğu doğa-insan 
uyumunu ve çatışmasını nereye 
taşıyacak? 

Bir röportajında birbirini izleyen 
son üç filmine dair sorulan 
soruya verdiği yanıt, çok da uzağa 
gitmeyeceğini, yine insana, insanı 
anlatacağını düşündürüyor:

“İnsanın yürürken arkasında 
bıraktığı ayak izleri gibi bir şey aslında 
filmler. İnsan kendi ayak izlerini, 
bulunduğu yerden, başkalarının 
gördüğü gibi göremiyor.” l

Koca Dünya



İki gazeteci kadın, biri hayatı 
anlatılan, diğeri kaleme alınan 
olarak bir kitapta buluştu: “Manşet 

Yalısının Kızı”. Birbirine yakın, ama 
farklı zamanlarda gazetecilik yapan 
Leyla Tavşanoğlu ile Esra Tüzün 
kitabı bir de sergiyle pekiştirdi. 
“Babıali’den medyaya” isimli sergi 
hem Tavşanoğlu’nun yaşamından 
kesitler taşıyor, hem Babıali tarihinden, 
hem de bu tarihte iz bırakan kadın 
gazetecilerden. Biz de Babıali’de 
uzun yıllar geçiren Tavşanoğlu ve 
kitabın yazarı, serginin hazırlayıcısı 
Esra Tüzün’le konuştuk. Söz önce 
Tavşanoğlu’nun: 

Her biyografi kitabı, içinde tarihi 
dönemleri ve olayları da taşır. Sizin 
biyografinizde okur hangi dönemleri 
ve olayları bulacak?

Sayı: 10 Tarih: 25 Mart 2017

Leyla Tavşanoğlu, Babıali’nin, 
bugünkü tanımıyla medyanın içine 
doğmuş bir gazeteci. Meslekte 
48 yılı geride bıraktı, biri mesleğe 
başlamadan da olsa üç darbeyi 
de yaşadı. Tavşanoğlu’nun hayatı, 
bir başka gazeteci Esra Tüzün  
tarafından kaleme alındı ve ortaya 
“Manşet Yalısının Kızı” çıktı. 
Kitap sadece Tavşanoğlu’nu değil, 
Babıali’nin, hatta Türkiye’nin yakın 
tarihini de anlatıyor. 

Manşet
Yalısının
Kızı

BERAT GÜNÇIKAN

K
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Leyla 
Tavşanoğlu 
ve Esra Tüzün 
Güneş

Fotoğraflar: 
S. KORAY 
UĞURLU
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Benim biyografimde okurlar 
1950’lerden başlayarak 2016’ya 
kadarki zaman dilimi içinde Türkiye, 
dünya olayları ve uluslararası 
ilişkilerin iç siyasete yansımalarını 
okuyacaklar. Ayrıca kitapta annem ve 
babamın ailelerinin öykülerinin yanı 
sıra Emeç ailesinin içinden geçtiği 
sıkıntıları, badireleri, felaketleri, 
zaman zaman mutlulukları bulacaklar. 
Dile kolay, 48 yıllık bir gazeteci 
geçmişim var. Neredeyse yarım 
yüzyılı bulan meslek geçmişimde 
neler neler yaşanmadı ki. Daha fazla 
anlatmayayım, merak eden okusun.

Gazeteciliği ailenizin de gazeteci 
olması nedeniyle sizi bekleyen 
bir meslek olarak bulmuşsunuz. 
Çocukluğunuzdan itibaren kendinizi 
gazeteci olmaya hazırlamış 
olmalısınız.

Dediğin gibi yaşama gözümü bir 
gazetecilik ve siyasetçilik ortamında 
açtım. Öncelikle tabii ki Son Posta 
gazetesinin patronu olan babamdan 
etkilendim. Bir de eve balyalarla 
gazete ve dergi gelirdi. Sanıyorum 
bunları merak ettiğim için dört 
yaşımda okumayı sökmüşüm. Ondan 
sonra da kim tutar beni? Sonraları 
iki ağabeyimin mesleğe girmesi beni 
daha da etkiledi. Düşün, çocuksun, 
evinde gazetecilik ve siyasetten başka 
şey konuşulmuyor. Ne yaparsın? Ben 
de onu yaptım zaten. Ha, pişman 
oldum mu? Hiç bir zaman. 

Babanızdan, ağabeylerinizden 
edindiğiniz gazetecilik bilgileri ve 
esaslarıyla içine girdiğiniz sistem 
arasında ilk kırılmayı ne zaman, hangi 
olayla yaşadınız?

Onlardan öğrendiğim gazetecilik 
bilgisi, etiği ve ilkeleri mesleğe 
başladığım ilk yıllarda Bab-ı 
Ali’de uygulanıyordu. Ne zaman 
ki 1980 ihtilaliyle birlikte Özal’ın o 
çarpık pragmatist dönemi başladı, 

Tavşanoğlu, 
babası Selim 
Ragıp Emeç, 
annesi Rebia 
ağabeyleri 
Aydın ve 
Çetin Emeç 
ve ablası 
Zeynep’le...

Selim 
Ragıp Emeç 
patronu 
olduğu 
Son Posta 
Gazetesi’ni 
okurken...

gazetecilik mesleği de erozyona 
uğradı. Düşünün, köşe dönmecilikten, 
Anayasa’yı bir kere delmekten bir şey 
çıkmazcılığa kadar insan ahlakına ters 
söylemler kullanan bir siyasi lider. 
İşte, sanıyorum kırılma noktası bu 
oldu.

Gazeteciliğinizin büyük bölümü 
Babıali’de geçti. Babıali’ye sizin 
geldiğiniz dönemde mesleğin itibarı 
neydi?

Bab-ı Ali’ye girdiğim 1969’da 
gazetecilik en saygın bir kaç 
meslekten biriydi. Peki, içimizde hiç 
çürük meyveler yok muydu? Elbette 
vardı, ama onlar kaybolup gittiler. 
Esas bugünkü çürük meyveler ne 
zaman yok olacak? 

İlk gittiğiniz haberi hatırlıyor 
musunuz?

Bak, bu çok zor soru. İlk gittiğim 
haberi doğrusu hatırlamıyorum. 
Çünkü ben Türk Haberler Ajansı’nın 
mutfağında mesleğe başladım. Dış 
Haberler Servisi’ndeydim. Bir-iki yıl 
masa başında çalıştıktan sonra ➦ 
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➥ bir NATO gezisine davet edildim, 
dönemin NATO Genel Sekreteri 
Joseph Luns’la tanıştım. Aynı yıl 
İstanbul’da Kuzey Atlantik Asamblesi 
toplantısı vardı. Brüksel’de tanıştığım 
NATO Türk delegasyonundan 
rahmetli Orhan Arıman’ın yardımıyla 
Luns’la çok ses getiren bir söyleşi 
yaptım. Bu galiba sahadaki ilk işimdi. 
Ondan önce sahaya sürüldüğümü 
pek anımsamıyorum.

GAZETECİLİKTE BENİM 
ZORLUĞUM EMEÇ SOYADIYDI

Ben sizi tanıdığımda yazı 
işlerindeydiniz, daha önce nasıl 
bir süreç geçirdiniz, sokakta yani 
muhabirlikte, özellikle de kadın 
olarak neler yaşadınız?

Kadın gazeteci olarak zorluklarla 
karşılaştığımı söylersem yalan olur. 
Benim zorluğum Emeç soyadıydı. 
Sektörde hemen hemen herkes 
benim Emeç soyadı sayesinde 
gazeteciliğe kabul edildiğimi sandı; ya 
da öyle bir algı yaratıldı. Oysa gerçek 
bunun tam tersi. Babam Selim Ragıp 
Emeç Türk Haberler Ajansı’nda işe 
başlayacağımı benden duyduğunda 
bir ay yüzüme bakmadı. Ağabeyim 
Çetin de çok karşı çıktı. Bir tek küçük 
ağabeyim Aydın ve tabii ki annemle 
ablam Zeynep beni destekledi. 
Sektörde de Emeç soyadının bana 
kapıları açtığı algısının olduğunu 
demin söyledim. İş o hale geldi ki 
evlenir evlenmez Tavşanoğlu 

soyadını alarak bir nebze olsun o 
yaftadan kurtuldum.

Gazeteciliği hep fakir demesek de 
ortahalli insanların mesleği olarak 
görürüz, ekonomik olarak hep bir 
sıkıntı yaşanır. Siz tam aksi bir portre 
çiziyorsunuz, yalıda doğmanızla, 
sonraki yaşamınızla. Hatta kitabınızın 
adı da buna vurgu yapıyor. Bu size 
nasıl bir kolaylık sağladı ya da 
önünüze nasıl bir barikat ördü?

Hiçbir zaman çok para kazanan bir 
gazeteci olmadım. 
Evet, yalıda 
doğup İtalyan 
mürebbiyeyle 
büyüdüğüm 
doğru. Ama 1960 
ihtilalinden sonra 
babamın gazetesi 
Son Posta’nın 
iflasıyla genç 
kızlık günlerimi 
zorluklar içinde 
geçirdim 
diyebilirim. 

Paraya hiç bir zaman tapmadım, 
tapandan uzak durdum. Para benim 
için bir araç. Ondan ötesi değil. 

Mesleğinizde hem gazete sahipleri 
hem hükümet hem de okur olarak 
en keyifli zamanları hangi dönemde 
yaşadınız?

Meslekte en keyifli dönemleri 
1969 ile 1980 arası yaşadım. Çünkü o 
dönemde ara ara müdahaleler olsa 
da gerçek demokrasi vardı. Hiç bir 
siyasi liderin kendisine ters düşen, ya 
de muhalefet eden gazeteciyi yurt 
dışına kovmakla tehdit ettiğine tanık 
olmadım. Ya da bir referandumda 
hayır oyu kullanacağını açıklayan 
gazetecinin siyasi iktidarın patronaja 
yaptığı baskıyla işinden kovulmadı.

Meslek anılarınız denildiğinde, 
aklınıza ilk hangisi geliyor?

Meslekte çok keyifli anılarım 
var. Hangisini anlatayım? Ama en 
sevdiklerimden birisi 1983 seçimleri 
kampanyası sırasında o zaman MDP 
lideri Turgut Sunalp Paşa ile olan 
polemik. Hep paşa aleyhinde ya da 

Leyla Tavşanoğlu
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Esra Tüzün, Trend, Sabah 
Dergi Grubu, Hürriyet Dergi 

Grubu, Radikal ve evim dediğim 
Sabah Gazetesi’nde toplam 27 yıl 
gazetecilik yaptı, sağlık yazarlığı 
konusunda uzmanlaştı. “100 Yaşı 
Devirmenin Sırları” ve “Prof. Dr. 
Mustafa Öz” kitaplarını yazdı. Biz 
üçüncü kitabı “Manşet Yalısının 
Kızı”nı sorduk, yanıtladı:

 Leyla Tavşanoğlu’nu dinlerken ve 
kitabı yazarken sizi en çok etkileyen 
konu ve dönem hangisi oldu?

Bu benim üçüncü kitabım ve özel 
insanların kendi anıları olarak kabul 
ettiği hatıralarının yakın dönem tarihi 
olarak kayda geçmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Leyla abla ile bu kitabı 
yazarken psikoterapi seansında 
gibiydik. İnsanın unutmak istediği 
acılarıyla yüzleşmesi kolay değildi. 

Sadece Tavşanoğlu’nu değil, 
kitabınızla Babıali’nin unutulanlarını 
da anlatıyorsunuz.

Evet, kitap medya dünyasının arka 
odalarında okurdan saklanan pek 

çok konuyu içtenlikle gözler önüne 
seriyor. Eleştirilen çok ünlü isim, 
büyük itiraflar var. Doğruları ortaya 
koymak adına tepkileri baştan göze 
aldık.   

Kitabın ardından bir de sergi 
hazırladınız, sergiyi tasarlarken 
neler size yön verdi?

Kitapta da sergide de beni en çok 
etkileyen kadın gazeteciler bölümü 
oldu. Babıali’nin kalın kapılarını 
ilk zorlayan gazeteci kadınların 
eğitimleri, birikimleri ve ilişkileri 
ile nasıl var olduklarını görünce 
şaşırdım. İnanın onların birikim ve 
inadı bizlerde olsaydı bence bugün 
gazetelerin başında yalnızca kadın 
yayın yönetmenleri olabilirdi. 

Sergi 2 Nisan’a kadar açık, sonra 
da başka kentleri dolaşacak sanırım.

Evet. Serginin küratörlüğünü 
Naz Köktentürk üstlendi, 
Addressistanbul Galeri de bize ev 
sahipliği yaptı. Bu bir avuç kadının 
Babıali’ye teşekkürü ve okurla bir 
araya gelme cesaretidir. l

paşayı küçük düşürücü haberler 
yapıyordum. Hiç bir kişisel 
husumet gözetmeden yaptığım 
bu haberler paşayı kızdırsa da 
bana en ufak bir şekilde bile 
sansür uygulamaya kalkmadı; 
beni patronaja şikâyet etmedi. Bir 
de günümüze bakın ve kıyaslayın. 

Kadınlar neredeyse yüzde yüz 
diyebileceğimiz bir oranda hep 
işin mutfağında yer aldı, alıyor. 
Sizce buna neden olan sektörün 
yapısı mı, kadınların durumu mu?

Kadınların ağırlıkla basın 
kuruluşlarının mutfağında 
çalışmaları bana göre pratik 
zekâya sahip olmaları nedeniyle. 
Erkek takımı düşünce ve hareket 
kabiliyeti bakımından kadına göre 
hantal. Yine de genellememek 
lazım. Esas sorulması gereken 
kadın gazetecilerin neden karar 
mekanizmalarında olmadıkları. 
Tabii burada patron kızlarını kast 
etmiyorum. Onlar yetenekli ya da 
değil karar mekanizmalarında yer 
buluyorlar kendilerine. 

Bugünün gazetelerine 
baktığınızda, seksenli yıllarda 
Özal’ın söylediği iki buçuk gazete 
ne oldu? Mesleğin itibarını nasıl 
görüyorsunuz, gazetecilerin bu 
sıkıntılı durumda payı var mı?

Özal iki buçuk gazete demişti. 
Bugün buçuk ötesi giden gazete 
kalmadı. Hatta çeyreğe bile 
düşen var. Demin de söyledim. 
Gazeteciliğin itibari bugün 
yerlerde sürünüyor. Bunun baş 
sorumluları da gazetecilerin 
kendileri. Onu bunu içeri 
arttırmakla tehdit eden ya da para 
ikbal uğruna kişiliğinden ödün 
veren gazeteci mi olur? Diyelim 
ki keser döndü sap döndü gün 
geldi devran döndü. Bunlar nasıl 
insan içine çıkacak? Hangi yüzle 
yaptıklarını savunabilecek? Bu 14 
yıl Türkiye basın tarihine utanç 
ve ahlaksızlık dönemi olarak 
geçecek. l

Psikoterapi seansı gibiydi

Esra Tüzün
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Klâsik Türk Musikisi, 600 küsur yıl 
boyunca solistsiz icra edildi. 1930 
yılına gelindiğindeyse, ilk kez solo 

konser verildiğini görüyoruz. Yer, sonradan 
Dormen Tiyatrosu olan sahne. Solist ise, 
dört yıl sonra Selçuk soyadını alacak olan 
Münir Nurettin.

Germiyanoğulları Beyliği’ni kuran ailenin 
torunu Münir Nurettin Bey’in mikrofon 
karşısına fraklar içinde çıktığı solo konser 
öylesine ilgi gördü ki, o tarihten sonra 
zamanın en ünlü sesleri ardı ardına 
sahnede görülmeye başladı. Bunlardan 
ilki Safiye Ayla’ydı (Targan). Onu sırasıyla 
Hamiyet (Yüceses), Müzeyyen (Senar), 
Perihan (Altındağ Sözeri) ve Sabite (Tur 
Gülerman) izledi. 

7 Nisan’da dünyamızdan ayrılışının 
dokuzuncu yıldönümü olması nedeniyle, 
bu ayki yıldızımız Perihan Altındağ Sözeri...      

Yukarıda saydığımız seslerden Münir 
Nurettin, Safiye Ayla ve Hamiyet Yüceses’i 
ayrı tutarsak, kendisinden sonra gelen 
tüm kadın, hatta bazı erkek solistlerin 
Müzeyyen Senar ekolünü sürdürmeye 
çalıştığına ilişkin görüşler var. Bir televizyon 
kanalı için hazırladığımız “Cumhuriyet 
Divası Müzeyyen” adlı belgeseli üretirken, 
ölümünden çok kısa bir süre önce röportaj 
yaptığım Adnan Şenses bile, “Ben de bu 
ekolün temsilcisiyim” demişti.*

Ne var ki, Müzeyyen Hanım’a, Şener 
Şen’in “Muhsin Bey” karakteri kadar 
âşık olan bendeniz, Perihan Altındağ’ı 
da başlıbaşına bir ekol olarak kabul 
ederim. Sanatçının sanatçıdan; hele 
hele kendisinden önce gelenlerden 
etkilenmemesi elbette düşünülemez. Buna 
rağmen naçizane kanım, Perihan Hanım’ın 
da apayrı bir stili olduğu. Bir kanalın canlı 

Adına gazino açılan, 
aşkına beste yapılan diva

PERİHAN ALTINDAĞ SÖZERİ
Cumhuriyet’in beş büyüklerindendi

MUSTAFA SAĞLAMER
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Fotoğraf 
Cumhuriyet 
Gazetesi 
Arşivi’nden
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yayınında okuduğu “Sazlar Çalınır 
Çamlıca’nın Bahçelerinde”yi bulup 
dinleyin ve ne demek istediğimi 
görünüz.** Sonlara doğru Yahya 
Kemal’in ünlü şiirinden derlediği 
gazeli de, bugüne kadar kimselerden 
duymadınız. Sözlere ve besteye imza 
atan merhum Yesari Asım Arsoy, 
günümüzde Çamlıca’nın bağlı olduğu 
Ataşehir o zamanlar var olsaydı, 
belki de dizelerinde “Sazlar Çalınır 
Ataşehir’in Bahçelerinde” derdi. Kim 
bilir?  

Perihan Altındağ’ın diğer solistlerden 
bir farkı daha vardı. 1939 yılında, henüz 
14 yaşındayken bin aday arasından 
seçildiği Ankara Radyosu’na özel izinle 
solist olarak kabul edilmişti. Bu arada 
adı duyuluncaya kadar şöhret sahibi 
olmuş sanatçıların çoğu, İstanbul 
sahnelerinden ya da plak doldurarak 
çıkış yapıyordu. O ise sadece radyodan 
tanınmış ve çok sevilmişti. (Bir yaş 
küçük kardeşi Neriman Altındağ 
Tüfekçi de ablasının yolundan gidecek 
ve o da Türk Halk Müziği’nde çok 
sağlam bir yer edinecekti).  

Perihan’ın ilk plak çalışması ise, 
radyoya girdikten bir yıl sonradır. 
Radyo Âlemi Mecmuası’nda 20 hafta 
boyunca yayımlanan “Hayatım” yazı 
dizisinin bir bölümünde (2 Temmuz 
1953, sayı 19), Sahibinin Sesi plak şirketi 
müzik şefi Artaki Candan’ı görmek 
için Ankara’dan trenle İstanbul’a 
gittiğini bakın nasıl anlatıyor: “Odasına 
girip karşısına sıralandığımız zaman 
teyzem elindeki kartı kendisine verdi. 
Hiç unutmam, kartı okuduktan sonra 
anneme ve teyzeme baktıktan sonra 
‘Hanginizsiniz efendim’ diye sordu. 

ÖLÜMSÜZ AŞKIN BESTESİ

Eylül 1945’te Tepebaşı Bahçesi’nde 
sahneye çıktığında, henüz üç aylık 
evliydi. Emin Sözeri’yse Erzincan’da 
vatani görevini yapıyordu. Eşinin sesini 
ancak radyodan dinleyerek hasret 
gideriyordu. Usta bestekâr Şerif İçli, 
birbirlerini delicesine seven genç 
çift için bir şarkı besteledi. Perihan 
Altındağ Sözeri, büyük bir heyecanla 
şarkıyı o haftaki radyo repertuvarına 
aldı. Emin Bey’e telgraf çekildi ve 
programı dikkatle dinlemesi istendi. 
Sanatçı Ankara Radyosu stüdyolarında 
mikrofon başında sessizce, eşi de 
Erzincan’daki bölüğünde, radyo 
başında hüngür hüngür ağlıyordu. 
Çünkü sözler, birbirine doyamadan 
ayrı düşen sevgililerin dayanacağı 
türden değildi: “İçimden şu zalim 
şüpheyi kaldır/Ya sen gel ya beni 
yanına aldır/Gözünü gözümün içine 
daldır/Ya sen gel ya beni oraya aldır.” 
Çiftin şarkılara konu olan büyük aşkı, 
Emin Sözeri’nin 1980’lerin başında 
gözlerini son kez yummasına kadar 
aynı şiddetle sürdü... 

Acısını içine gömüp tüm sevgisini 
çocukları Leyla ve Hakan; torunları 
Demet ve Mehmet’e veren sanatçı, 
Hakan’ının henüz elli yaşında hayata 
veda etmesinden sonra yıkıldı. Aradan 
bir yıl geçmişti ki bir ev kazası sonucu 
ayağı kırıldı. Geçmiş olsun demek için 
aradığımda, iyileşince çaya beklediğini 
ama röportaj istemediğini söyledi. 
Ne yazık ki çay içecek kadar bile 
vaktimiz kalmadığını, o sırada ikimiz de 
bilmiyorduk...        

Sevmediklerinle Gönül Avutma, 
Güzel Bir Göz Beni Attı Bu Derin 
Sevdaya, Aman Avcı Vurma Beni ve 
elbette Estergon Kalesi gibi parçalar, 
onun sesiyle bambaşka anlamlar 
kazandı. Sesinin güzelliği kadar düzgün 
Türkçesi ve zarafetiyle de kalplerde 
taht kuran Perihan Hanımefendi; sizi 
unutmak mümkün mü? l

*Röportajı merak edenler için: 
www.youtube.com/watch?v=RH2IbMsHlxk
**www.youtube.com/watch?v=ESqGrfT8ypo

Bahsedilenin, bu küçücük zayıf kız 
olabileceğini hiç düşünmemişti. Tasrih 
edilince (açıklanınca) gözlüklerinin 
üzerinden hayretle beni bir iyi tetkik 
etti. ‘Yaaa, gel bakalım küçük hanım’ 
dedi. Artaki Candan’a (toprağı bol 
olsun) ‘Yalnız Bırakıp Gitme Bu Akşam’ı 
okudum. Dirseklerini masaya, avuçlarını 
şakaklarına dayamış, sessizce 
dinliyordu. Biraz sonra önümüzde iki 
nüsha olarak mukavele duruyordu. 
Sahibinin Sesi şirketi hesabına on plak 
dolduracaktım ve plak başına 25 lira 
olmak üzere 250 lira alacaktım. Parayı 
teyzeme teslim ettiler.”

VE İSTANBUL SAHNELERİ

Üstüste okuduğu on plak o kadar 
büyük beğeni kazandı ki, Ankara artık 
böyle bir şöhreti kaldıramaz hâle geldi. 
İstanbul’a transferiyse, tek kelimeyle 
muhteşemdi. Çalıştığı gazinonun 
adı da “Perihan”dı. (Tepebaşı’ndaki 
Amerikan Konsolosluğu’nun komşusu 
olan ve sonraki yıllarda “Kazablanka”ya 
dönüşen mekân)... Ardından da 
Tepebaşı Bahçesi, Turkuaz, Kristal, 
Belvü ve Küçük Çiftlik gazinolarında 
uzun süre assolist olarak sahneye 
çıktı. 1949 yılında TRT İstanbul 
Radyosu’nun açılmasıyla birlikte, 
orada da 1960’lara kadar görev yaptı. 
Bu arada dört filmde de rol aldı



ANZAKLARA KIZMAYIN, 
ANLAYIN!

Eğer bu yazıyı okuyorsanız, ya 
Çanakkale Savaşları’nın en kanlı 
bölümü başlamak üzeredir, 

ya da başlamıştır. 25 Nisan 1915 
günü, Çanakkale Savaşları’nın kara 
bölümü açıldı.  1916’nın başına kadar 
sürecek o korkunç savaş, yüzbinlerce 
evi onarılamaz acıya boğdu. Küçük 
bir yarımadada İngiltere’den 

Avustralya’ya Hindistan’dan Fransa’ya 
hatta Afrika Kıtası’na kadar her eve 
ateş düştü... Ama bunların içinden en 
fazla etkilenenler, Avustralya ve Yeni 
Zelandalılar oldu. Onlar aradan yüzyıl 
da geçse, hâlâ Çanakkale’ye, Gelibolu 
Yarımadası’na gelmeyi sürdürüyorlar. 
Peki, neden geliyorlar?

“Büyük fedakarlık ve cesaret, 
kahramanlık. Sanıyorum Avustralya 
milli duygularının gerçek anlamda 
başlangıcı oldu. Daha sonra Fransa’da 

da çarpıştım. Ancak, Türkiye’deki 
çarpışmaları diğerlerinden daha çok 
ve sık hatırlıyorum.”

Bu sözler Avustralyalı J. J. Ryan’a 
ait. 1895 doğumlu. 4. Piyade 
Taburu’ndan. 25 Nisan 1915 
çıkartmasıyla Gelibolu’ya, Türk 
topraklarına ayak  bastı. Sadece 
onun için değil, Avustralya’dan 
çıkıp İngiltere yanında Gelibolu 
Yarımadası’nda savaşa katılan 
gençler için durum, diğer ülkelerin 

TAYFUN GÖNÜLLÜ
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Anzaklar, yani Avustralyalılar 

bu 25 Nisan’da da Çanakkale’ye 

gelecek, ayin yapacak, atalarının 

mezarları arasında dolaşıp 

geçmişi anacaklar. Aslında 

25 Nisan onlar için geçmişin 

değil, başlangıcın tarihi. Ulus  

olmanın, bir ulus olarak bilinç 

kazanmanın yıldönümü. 

olarak askere yazıldılar. Aralarında 
kahramanlık arzusu duyanlar kadar 
maceraperestler de vardı. 

Önce Mısır’a geldiler, çöl sıcağında 
eğitim yaptılar. Sabırsızlandılar 
ve rahat bir yolculuktan sonra 
Mondros Limanı’na ulaştılar. Bir 
diğer ada Limni idi, iki ada, çıkarma 
yapacak birliklerin üssü oldu. Anzak 
birliklerine her geçen gün yenileri 
katıldı. İrlandalılar, Gurka ve Sih 
paralı askerlerinden oluşan Hintliler, 
Filistinli Gönüllü Siyonist Birlikleri ve 

Fransızların Afrika Kıtası’ndaki 
sömürgelerinden getirdiği 
askerler…

GELDİLER AMA BİR 
DAHA HİÇ GİTMEDİLER... 

18 Mart Deniz Savaşı’ndan 38 
gün sonra işgal birlikleri karaya 
çıktı. Anzaklar tepelere atıldı. 

Ölüyor, yaralanıyorlardı, ama 
saldırmaya devam ediyorlardı. Çoğu 

zaman İngilizler gerilerine düştüğü 
için yalnız kalıyorlardı. Öldükçe, 
yaralandıkça ilk günlerde ülkelerinde 
bıraktıkları bar kavgasının devamı 
zannettikleri oyunun arkasında 
yatanları görmeye ➦ 

askerlerinden çok farklıydı. Avustralya 
Kıtası bir İngiliz kolonisiydi. Dedeleri 
ağırlıklı olarak İngiltere ve Avrupa’dan 
gelmiş olsalar da, artık o kıtada 
doğuyorlardı. Yeni kıtada, kendilerine 
yeni bir dünya kuruyorlardı, ama 
onları bir arada tutacak bir harca 
ihtiyaçları vardı. Gelibolu onlara işte o 
harcı sağlayacaktı.

İngiltere, Almanya ile savaşa 
girmişti. Avustralyalılara göre, ana 
vatanları tehlike altındaydı, yani 
Büyük Britanya İmparatorluğu. 
Avustralya’nın sokakları, şehirleri 
İngiliz propagandasıyla yoğruluyordu. 
Üretimin kısıtlı imkânlarda sürdüğü 
bu topraklarda, kanları kaynayan 
Avustralyalı gençler sadece barlarda 
yumruk atmakla yetinmek 
istemiyor, daha uzun, 
daha zorlu kavgalar hayal 
ediyordu. İşte o kavga 
ise İngilizlerin işaret 
ettiği topraklardaydı, 
Çanakkale’de. Üstelik 
gençlerin 
bu kez, 
kavganın 
ötesinde bir 
amaçları vardı; kurtarıcı 
olacaklardı. Üstelik çok uzaktaydılar 

ve dünyada gerçekten neler olup 
bittiğini görmeleri imkânsızdı.

Değil Çanakkale, Türkiye’nin, 
Osmanlı’nın adını bile duymamışlardı. 
Aslında düşmanları ana vatanlarıyla 
savaşa girmiş Almanlardı. Almanya’yı 
da adına “Türkler” denen “dağlı”, 
“vahşi”, neredeyse “insan eti yiyen” 
güruh savunuyordu. Avustralyalı 
ve Yeni Zelandalı gençler işte bu 
yanlı bilgiler doğrultusunda gönüllü 

Kucağında yaralı bir 
Anzak askeri taşıyan 
Mehmetçik (temsili).



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E64 Sayı: 10 Tarih: 25 Mart 2017

➥ başladılar. Ateşkes sırasında Türk 
askerlerini ve subaylarını tanıdılar. 
Esir düştüklerinde gördükleri insani 
muamele bütün yargılarını alt üst etti. 
İngiliz gazetelerindeki Türk karşıtı 
propagandaya, mektuplarıyla karşı 
çıktılar ve sonunda savaşı ve neden 
burada olduklarını sorgulamaya 
başladılar. Sorguladıkça da siyasi 
bilinçleri oluşmaya, hatta yükselmeye 
başladı. 

Size ilk satırlarda belirttiğim 
Avustralyalı asker J. J. Ryan’ın şu 
cümlesini tekrar hatırlatacağım:

“Gelibolu’da yaşadıklarım 
sanıyorum Avustralya milli 
duygularının gerçek anlamda 
başlangıcı oldu.”

Evet, Avustralya Kıtası koloniler, 
yeni ve modern bir düzene adım 
atmıştı, atmasına ama  onları bir 
arada tutacak ulus bilinci eksikti. 
Adına kısaca ANZAC birlikleri denen 
kıta vatandaşlarına,  ulus bilincini, 
bir arada olma bilincini, topluca karşı 

çıkma bilincini veren Gelibolu oldu. 
Bu bilinç Gelibolu’da doğdu. 

Anzakları diğer ülkelerden ayıran 
da işte buydu. Bu nedenle bu 
topraklara saygı duydular, duyuyorlar. 
Bunun için her yıl, 25 Nisan’da 
Gelibolu Yarımadası’na geliyor ve 
çıkarmanın yapıldığı şafak vaktinde, 
Şafak Ayini’ne duruyor, mezarların 
arasında dolaşıyorlar. Her gelişlerinde 
kucağında yaralı bir Anzak askeri 
taşıyan Mehmetçiği görüyorlar. 
Anzak asker annelerinin, çocuklarının 
naaşlarının gönderilmesini 
istemelerine karşı, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün verdiği şu yanıtı okuyorlar:

“Bu memleketin topraklarında 
kanlarını döken kahramanlar! Burada, 
dost bir vatanın toprağındasınız. 
Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. 
Sizler, Mehmetçikle yan yana koyun 
koyunasınız. Uzak diyarlardan 
evlatlarını harbe gönderen analar! 
Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız 
bizim bağrımızdadır. Huzur 

içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. 
Onlar bu topraklarda canlarını 
verdikten sonra, artık bizim 
evlatlarımız olmuşlardır.”

Bu sözler Anzak anne ve 
babalarının  içlerini o kadar rahatlatıp, 
o kadar ikna ediyor ki, Avustralya’nın 
en büyük kenti olan Sidney’de Hyde 
Park’a da koyuluyor.

 Savaş sırasında Türkler, 
İngilizlerden; Anzaklar da 
Almanlardan nefret etmişti, 
sonrasında ise savaştırılan Anzaklar 
ve Türkler dost oldu. Bugün yine 
Gelibolu’ya gelecekler (veya 
geldiler). Şafak Ayini’ne katılacaklar, 
dedelerinin mezarları arasında 
dolaşacaklar. Gençleri yine içki 
içecek, eğlenecek. Dokunmayın 
onlara, kızmayın! Yürekleri acılıdır. 
Onları en iyi Mustafa Kemal anladı 
ve anlattı. Biz de yürekleri acılı 
insanlarız. Sonuçta biz de ulus olma 
bilincini, verdiğimiz kanlı bir savaştan 
sonra elde etmedik mi? l

Anzakların torunları 
Çanakkale’de geçmişin izini 
sürerken yüzlerindeki keder, 
dedelerinin bu topraklarda 
başka bir ülke adına savaşıp 
ölmelerinin ağırlığını taşıyor.





Bahar alerjik hastalık 
şikâyetleriyle birlikte geldi. 
Basit bir rahatsızlık gibi 

görünen alerji, kontrol edilmezse 
ciddi sorunlara yol açabiliyor. 
Bahar ile artan polenlerin neden 
olduğu alerji ile korunma ve 
tedavisi hakkında merak edilen 
soruları Acıbadem Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reha 
Baran yanıtladı:

Bahar alerjisi nedir? 
Atopik dediğimiz (alerjenlere 

duyarlı) bünyeye sahip kişilerde, 
özellikle bahar mevsiminin gelmesi 
ve doğanın canlanması ile bitkilerden 
havaya karışan polenlere maruz kalma 
sonrası ortaya çıkan birtakım alerjik 
reaksiyonlara bahar alerjisi denir. 

Belirtileri nelerdir, bizler 
anlayabilir miyiz?

Burun akıntısı ve kaşıntısı, göz 
yaşarması ve kaşınması, gözlerde 
kızarıklık, sabahları daha çok 
olan hapşırık atakları, öksürük, 
nefes darlığı gibi belirtileri vardır. 
Bu belirtileri hep aynı mevsimde 
yaşayan kişiler hastalıklarını kolayca 
anlayabilir.

Bahar alerjisini yakın belirtiler 
gösteren soğuk algınlığından nasıl 
ayırt edebiliriz?

Gözlerde yanma, burun içinde ve 
boğazda kaşıntı, hapşırma, burunda 
tıkanıklık ile akıntı gibi ortak belirtiler 
var. Ancak ayırt etmek çok kolay. 
Birincisi; kişi bu belirtileri ilk defa 
yaşamıyordur. Mutlaka genetik bir alt 
yapısı vardır ve yıllarca aynı tarihlerde 
bu belirtileri tecrübe etmiştir. 
Belirtiler bir hafta içinde azalıp 
kayboluyorsa bunun soğuk algınlığı 
olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tüm 
bahar ayları boyunca devam ediyorsa 
alerjiden şüphelenmek gerekiyor. 
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Ah şu baharın yaptıkları...
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Bahar alerjisi tüm mevsim boyunca etkili olabilir. Tedavi edilmezse süre uzayıp yakınmalar daha kronik hale gelebilir. l

Bahar alerjisi ne kadar süre etkili olur?
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Bahar alerjisi tedavi edilmezse 
ciddi sorunlara sebep olur mu?

Evet, bu mümkün… Bahar 
alerjisi tedavi edilse de edilmese 
de, bu kişilerde astım olma riski 
her zaman var. Çünkü nefes yolu 
burundan başlayan ve akciğere 
kadar giden bir yol. Alerjik reaksiyon 
tüm bu yolu etkilediği için kişilerin 
yüzde 50’den fazlasında astım 
görülebiliyor. Ancak illa ki bir astım 
krizinden bahsetmiyoruz; öksürük 
atakları, önlenemeyen öksürükler, 
zaman zaman nefes darlığı şeklinde 
de olabiliyor. Hem astımı hem 
alerjik riniti olan hastalarda alerjik 
rinit tedavi edildiğinde astım da 
geçebiliyor. Yine önlem alınmazsa, 
yorgunluk, iştahsızlık, sinirlilik, 
başağrısı, sinüzit ve orta kulak iltihabı 
gelişebilir.

Kimlerde görülüyor ya da görülme 
olasılığı yüksek kişiler var mı? 

En çok 18-25 yaş arası kişilerde 

görüyoruz. Çocuklukta nadiren 
görülüyor, çünkü vücutta bazı 
reaksiyonların tamamlanması için 
belli bir yaşa erişilmesi gerekiyor. 18-
25 yaş arasında ise birdenbire ortaya 
çıkabiliyor. Ailesinde alerji hikayesi 
olanlarda daha sık görülüyor.

Hangi bitkiler bahar alerjisine 
neden olur? 

Bahar alerjilerine ağaç, çayır çimen, 
tahıl (hububat) ve yabani ot polenleri 
yol açar.

AŞI TEDAVİSİ GEREKLİ Mİ?

Bahar alerjisinde aşı etkili olur mu? 
Herkes bu aşıyı yaptırabilir mi?

Polen alerjisinde alerjenler 
genelde birden fazla olduğu için aşı 
tedavisi önermiyoruz. Geleneksel 
tedavilerden fayda görmeyen 
hastalarda ve tek bir alerjene 
alerji saptanmışsa, ancak hastane 
koşullarında olmak üzere yapılabilir.l

l Bahar alerjisinden korunmak 
için sabahları rüzgârlı havalarda 
polenlerin çok fazla olması nedeniyle 
mümkünse dışarı çıkmayın. Dışarı 
çıkmanız gerekiyorsa maske, gözlük, 
şapka takmayı ihmal etmeyin. 

l Polenlere karşı bariyer 
oluşturmak için ağız, göz ve burun 
kenarlarına vazelin sürün.  

l Günün sonunda mutlaka duş 
yaparak saçlarınızdaki polenleri 
akıtın. 

l Evinizde ve otomobilinizde 
serinlemek için pencere açmak 
yerine, polen filtresi bulunan klimalar 
kullanın. 

l Klimalarınızın filtresini sık sık 
değiştirin. 

l Alerjik maddeleri tutmayan halı, 
çarşaf, yastık gibi ürünler kullanın.

Alerjenlerden korunmak 
için neler yapılmalı?

Bahar ayları birçoğumuz için 
enerji ve mutluluk kaynağı, ama 
kimileri için de adeta kâbus... 
Öksürük, burun akıntısı, nefes 
almakta zorlanma… Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Reha Baran bahar alerjisi 
çekenleri uyarıyor, “Tedavi edilse 
de edilmese de, bu kişilerde 
astım olma riski her zaman var.” 
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İnsan davranışlarını 
anlamayı kendisine amaç 
edinen Psikoloji bilimi, 

başlangıcından bu yana 
çok farklı perspektiflerden 
insanı anlamaya çalışmıştır. 
Tarihsel zaman içerisinde 
psikolojinin insanı anlamak 
için odak noktası değişim 
göstermekle birlikte, 
günümüzde insanda zihin, 
beden ve duygu boyutlarının 
birlikte ele alınması 
daha işlevsel sonuçlar 
doğurmaktadır. 

İnsan birçok özelliğinin 
yanı sıra duygusal da bir 
varlıktır. Jaak Panksepp adlı 
bir bilim insanı, doğuştan 
sahip olduğumuz yedi 
temel duygudan (merak, 
korku/kaygı, öfke, üzüntü, 
oyun, bakım/ilgi, şehvet/
arzu) bahsetmektedir. Bu 
duyguların öğrenilmemiş 
olduğunu, insan doğasının 
gereği olarak herkeste 
zaten mevcut olduğunu 

belirtmiştir. Doğuştan gelen 
bu duyguların yanı sıra 
yaşantı yoluyla öğrenilen 
bazı duyguların da (utanç, 
suçluluk vb.) olduğunu 
belirten Panksepp, 
beyinde her duygunun 
bir işleyiş düzeneğinin 
olduğuna dikkat çekmiş ve 
temel duyguların işleyiş 
mekanizmalarıyla ilgili 
çalışmalar yürütmüştür. 

İnsanda duyguların 
işleyişini basit bir 
şekilde anlatmak 
gerektiğinde aşağıdaki 
şekilden yararlanabiliriz. 
Duygular insan beyninde 
kendilerine ayrılan 
bölümlerde oluştuktan 
sonra yine kendilerine 
ayrılan duygu kanalları 
yardımıyla davranışa 
dönüşmektedir. Burada 
dikkatten kaçmaması 
gereken ilk nokta, yaşamın 
başlangıcında bu duygu 
kanallarının tüm insanlarda 

Duyduk, duygulanmadık 
demeyin!

MEHMET 

AKİF 

KARAKUŞ

Psikoterapist/ 
Psikolojik 
Danışman

eşit genişlik ve işlevsellikte 
olduğu gerçeğidir. İster 
yaşantı yoluyla öğrenilsin 
isterse doğuştan getirilsin, 
ortalama düzeyde temas 
edildiği sürece tüm 
duyguların yaşam için çok 
önemli ve faydalı işlevleri 
mevcuttur. Örneğin, gerekli 
miktarda öfke yaşam için 
enerji verebilirken, yine 
gerekli miktarda suçluluk 
hatalarımızdan ders 
çıkararak gelişmemize 
olanak sağlamaktadır. 

 İnsanoğlu gerek doğuştan 
getirdiği gerekse yaşantı 
yoluyla öğrendiği birçok 
duygu ile temas halinde 
olmasına karşın mizaç, 
çevresel faktörler, yaşamda 
karşımıza çıkan ancak 
beyin tarafından tam olarak 
hazmedilememiş zorluklar 
ve toplumsal faktörler 
gibi birçok etken, bazı 
duyguların hissedilmesi 
ve davranış olarak ortaya 
konmasını engellerken, 
yine bazı duyguların aşırı 
ortaya konarak kontrol 
edilememesine neden 
olmaktadır. Hissedilmesine 
izin verilmeyen duyguların 
kanalları normalden daha 
fazla daralırken kontrol 
edilmekte zorlanan diğer 
bazı duygu kanallarının 
da normalden daha fazla 
genişlemesine neden 
olmaktadır. 
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Duyguların hissedildiği 
haliyle ortaya konmasını 
etkileyen faktörlerden 
biri olan toplumsal 
faktörler içerisinde 
kültür ve yetiştirilme 
tarzında kendini gösteren 
ananeler, önemli 
bir yer tutmaktadır. 
İçinde yaşadığımız 
topluma ait öğretiler, 
insanların duygularını 
hissetmesine ve bu 
duygulardan etkilenerek 
davranışlar ortaya 
koymasına her zaman 
izin vermemektedir. 
Yazılı ve yazılı olmayan 
toplumsal kurallar farklı 
cinsiyetlerde farklı 

duygularla temassızlığı, 
yetişkin yaşantısına da 
aktarmaya çalışmaktadır. 
Aşağıda yer alan şekilden 
de anlaşılacağı üzere 
içinde yaşadığı toplumda 
korku ve üzüntüye izin 
verilmeyen erkeklerin 
üzüntü ve korku/kaygı 
kanallarının daralması, 
hemen yanı başındaki 

çağında sıkça maruz kalan 
çocuk, bu iki duygudan 
uzak yaşamayı sonraki 
yıllarda da sürdürebilir. 
Yukarıda yer alan şekilden 
de anlaşılacağı üzere 
içinde yaşadığı toplumda 
öfke ve arzuya izin 
verilmeyen kadınların 
öfke ve arzu kanallarının 
daralması, hemen 

kalmalarına da neden 
olmaktadır.  

Her ne kadar bazı 
duygularımız içinde 
yaşadığımız toplum 
tarafından kabul görmese 
bile, tüm duygulara 
gerekli miktarda izin 
verebilmek ruh sağlığımızı 
koruyabilmek adına 
oldukça önemlidir. 
Duygular aslında 
girdaplara benzer. 
Girdaba kapıldığınızda 
ne kadar iyi yüzücü 
olursanız olun kurtulmak 
için akıntıya direnmemek 
ve kendinizi akıntıya 
bırakmak önerilir. Bu 
yaşamsal ilke duygular 
için de geçerlidir. Bir 
duyguyu yaşamaya izin 
vermez ve o duygudan 
kurtulabilmek için 
çabaladığınız sürece o 
duygunun merkezinde 
kalır ve boğulursunuz. 

Duyguda kalabilmeniz 
temennisiyle… l

duyguları yasaklamakta 
ya da özendirmektedirler. 
Örneğin, kültürümüzde 
erkeklere yasaklı iki 
duygu ön plana çıkarken, 
kadınlar için farklı iki 
duyguya tam olarak izin 
verildiği söylenemez.

İçinde yaşadığımız 
toplumda erkeklere 
yasaklandığını 
söyleyebileceğimiz iki 
temel duygu “korku/
kaygı” ve “üzüntü”dür. 
“Erkek adam ağlamaz” ya 
da “Erkek adam korkmaz” 
gibi ifadelere büyüme 
çağında sıkça maruz kalan 
çocuk, cinsel kimliğinin 
gereği zannettiği bu 

öfke kanalının fazlasıyla 
genişlemesine neden 
olmaktadır. Bu da erkeğin 
korku/kaygı ya da üzüntü 
hissettiğinde bunu ifade 
etmek yerine öfkeyi 
ortaya koymasına da 
neden olmaktadır. 

İçinde yaşadığımız 
toplumda kadınlara 
yasaklandığını 
söyleyebileceğimiz iki 
temel duygu ise “öfke” ve 
“arzu”dur. Öfkelendiğinde 
“Hiç senin gibi cici bir kıza 
yakışıyor mu” ya da bir 
şeyi çok istediğinde “Ne 
kadar ayıp, kız çocukları 
bu kadar ısrarcı olur mu” 
gibi ifadelere büyüme 

yanı başındaki korku 
ve üzüntü kanallarının 
fazlasıyla genişlemesine 
neden olmaktadır. Tabii 
bu durum, kadınların 
korku/kaygı ya da üzüntü 
duygularıyla fazlasıyla 
temas içerisinde 



Bebekler dünyaya 
gelmeden 9 ay boyunca 
ısı, ışık ses ve beslenme 

gibi uyaranlar ile belirli bir 
düzen ve sistem içinde 
içindedir. Doğum anından 
başlayarak da hiç tanımadığı 
uyaranlarla karşılaşır. Bunlar 
içinde bebeğe en iyi gelen, 
ilk tanıdığı anne ile temasıdır.  
Bu nedenle doğum sonrası 
ilk yarım saat içinde annenin 
bebeğe dokunması, sıcaklığı, 
bebeği emzirmesi ve sesi 
sakinleştirici etkiye sahiptir 
ve çok önemlidir. Anne 
kucağındaki bebek kendini 
güvende hisseder, canlı, 
heyecan verici, sıcak, gevşek, 
sakin ve yumuşak beden 
duyumları algılar. Böylece 
dış dünyadan gelen farklı 
uyaranları rahat beden 
duyumları içindeyken fark 
eder ve zamanla uyaranları 
karşılamayı öğrenir. 
Acıktığında, gazı olduğunda, 
uykusu geldiğinde bedeninde 
oluşan duyumların rahatsızlığı 
ile ağlar ve anne müdahaleler 
ile bebeği sakinleştirir. 

Bu nedenle özellikle 0-3 yaş 
arasında acıkan bebeğin uzun 
süre bekletilmemesi, uykuya 
geçmekte zorlanan bebeğin 
mutlaka sakinleştirilmesi 
ve yalnız bırakılmaması, 
gazı olduğunda bedeninin 
rahatlatılması ve huzursuz 
olduğunda sakin bir şekilde 
rahatlatılması önemlidir. 
Toplumda çokça ifade 
edilen “her isteği yapılan 
ve kucaklanan” bebeğin 
şımaracağına dair inanış 
yanlıştır. Bebekler şımarmayı 
bilmez. Bebekler çevreden 
gelen uyaranların bedeninde 

yarattığı duyumlara tepki 
olarak ağlar, çünkü bu 
durumda ne yapacağını 
bilemez. Bu nedenle bebeğin 
bakımından sorumlu kişi 
tarafından bu rahatsızlığın 
ortadan kaldırılması gerekir. 
Çünkü uzun süre ağlaması 
bebekte “güvende değilim” 
hissine neden olur. Kendini 
güvende hissetmeyen bebek 
uyusa bile huzursuz olacağı 
için uykunun sağlayacağı 
rahatlama hissine ulaşamaz.  
Bu nedenle ne olursa olsun 
öncelikle 0-3 yaş aralığındaki 
çocukların ve tüm çocukların 
ihtiyaçlarına karşı duyarlı 
olmamız ve bu ihtiyaçları 
karşılarken sakin, rahat ve 
huzurlu olmamız önemlidir. 

BAK BEN YANINDAYIM

Sakinlik sağlayabilmek 
için bir diğer önemli nokta 
duyguları tanımayan bebek 
ve çocuklara duyguları fark 
ettirmek ve çocuklar bu 
duyguları yaşarken doğal 
karşılamaktır. Korku, öfke, 
üzüntü, kıskançlık,  özlem, 
sevgi, heyecan, utanç gibi 
duygular yaşayan ve bu 
nedenle tepki gösteren 
çocuğa o anda hangi duyguyu 
yaşadığı fark ettirilmeli ve 
bunun doğal olduğu ifade 
edilmelidir. Örneğin yüksek 
sesten korkan bebeğe çok 
sakin bir ses tonu ile “Sen çok 
yüksek bir ses duydun korktun. 
Bak ben yanındayım” diyerek 
sarılmak, öfkelenen çocuğa 
“biliyorum istediğin olmadı ve 
sen bunu çok istiyorsun, bu 
yüzden öfkelendin” diyerek 
sakinleşmesini sağlamak 

gerekir. Öfke anında anlık 
bir çözüm ile istediği uygun 
olmayan herhangi bir şeyi 
verip susmasını sağlamak, 
sakinleştirmek için doğru bir 
çözüm değildir. 

Bebek ve çocukların 
sakinleşmesini engelleyen 
en önemli faktör bebeğin 
çevresindeki kişilerin gergin 
ve huzursuz olmasıdır. 
Özellikle bebeğin bakımı ile 
ilgilenen annenin sakin ve 
huzurlu olması bebeğin de 
sakin ve huzurlu olmasını 
sağlayacaktır. Bu nedenle 
babanın ve evde yaşayan 
diğer kişilerin annenin huzurlu 
ve sakin olması için destek 
sağlaması önemlidir. Yeterince 
dinlenmiş, uykusunu almış,  
eleştirilmeyen, yargılamayan 
bir anne huzurlu ve sakin 
olacaktır. Unutmayalım 
ki gerginlikten sakinliğe 
geçemeyen yetişkinlerin 
henüz kendini ve dünyayı 
tanımayan çocuklardan sakin 
olmasını beklemesi haksızlıktır. 
Duygularını düzenleyebilen 
yetişkinlerin bulunduğu 
huzurlu ve sakin bir dünyada 
kendine ve insanlara güvenen, 
rahat ve huzurlu çocuklar 
yetişecektir. l

Eyvah, bebeğim sakinleşmiyor

ÜLKÜ UNSU

Psikolojik 
Danışman / Aile 
ve Çift terapisti / 
Art terapist / 
Emdr Terapisti
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İstanbul’da yaklaşık 1 milyon 

200 bin sokak hayvanı olduğu 

tahmin ediliyor. Yasalar bu 

hayvanların korunması ve bakımı 

için hem büyükşehir hem de 

ilçe belediyelerine sorumluluk 

yüklüyor. Ancak uygulamada 

sorunlar aşılamıyor, barınak 

ve geçici bakım evleri yetersiz 

kalıyor. Çözüm hem yeni bir yasal 

düzenlemede, hem hayvan sevme 

bilincinin oluşmasında yatıyor. 

Bu 
dünya 
onlarla 
güzel!

Sokak hayvanlarına yardım 
elini uzatabilmek ve onların 
korunmasını sağlamak bir vicdani 

durumdan çok uygun yasalarla çözüm 
aranması gereken bir sorun. Biz de bir 
kez daha bu soruna dikkat çekmek 
için, Ataşehir Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürü Necati Bozkurt, İstanbul 
Veteriner Hekimler Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat 
Arslan ve HAYTAP Hayvan Hakları 
Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı 
Av. Ahmet Kemal Şenpolat ile görüştük. 
İlk söz Ataşehir Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürü Necati Bozkurt’un:

H
A

Y
V

A
N

MURAT ŞİMŞEK Yasa ve yönetmelikler sokak 
hayvanlarının korunmasına dair ne 
diyor?

Sahipsiz hayvanların 
rehabilitasyonu, 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu ve 
ilgili yönetmeliği kapsamında 
belediyelerin görev ve sorumluluğuna 
verilmiştir. Bu kanun gereği, ilçe 
belediyeleri sokak hayvanları için 
“Geçici Hayvan Bakımevleri” kurmak 
zorundadır. Hasta, yaralı veya 
kısırlaştırılmamış sahipsiz sokak 
hayvanları insani yöntemlerle geçici 
bakım evine getirilmeli, beslenmeli, 
karantinaya alınmalı, dış ve iç 
parazitlere karşı ilaçlanmalı, hasta 
olanların tedavisinin yapılmalı, 

sağlıklı olanlar kısırlaştırılmalı, 
işaretlenmeli, aşılanmalı, kayıt altına 
alınmalı ve tedavileri bittikten sonra 
sahiplendirilemeyen hayvanların 
alındıkları ortama geri bırakılmalıdır. 

Yasa sadece ilçe belediyelerine mi 
sorumluluk yüklüyor? 

Hayır. 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunu’na göre hayvan 
barınakları yapma ve işletme yetkisi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait. İlgili kanun gereği çevreye uyum 
gösteremeyen, yaşlı, zayıf, engelli vb. 
köpekler sahiplendirilinceye kadar 
veya hayatları boyunca barınaklarda 
barındırılıyor. 

İstanbul’daki hayvan barınağı sayısı 
yeterli mi? 
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İstanbul’da Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait Anadolu yakasında 
Tuzla ilçe sınırları içinde Orhanlı, 
Aydınlı, Tepeören’de, Avrupa 
yakasında ise Kısırkaya, Hasdal ve 
Cebeci’de olmak üzere toplam 6 
barınak var. İlçelere ait geçici hayvan 
bakımevi sayısı ise 22, ama bunlar 
ihtiyacı karşılayamıyor.

Ataşehir Belediyesi sokak 
hayvanları ile ilgili neler yapıyor? 

Geçici bakımevimiz 4 veteriner 
hekim, 9 veteriner sağlık teknikeri 
ve 18 yardımcı personel, 5 büro 
personeli ile haftanın 7 günü can 
dostlarımıza hizmet veriyor. Yaralı, 
hasta veya güçten düşmüş sahipsiz 
hayvanlar için haftanın yedi günü 
görev yapan “Can Dostum Nakil 
Ambulansı”mız var. 250 hayvan 
koruma görevlisi de beslenmelerini 
yürütüyor, ayrıca ilçemizdeki 
parklarda yaklaşık 200 otomatik 
su istasyonu can dostlarımızın 
hizmetinde. 300 kedi evi, site 
ve apartmanların bahçelerine 
yerleştirildi. Bilgilendirici ve eğitici 
faaliyetlerimize de ara vermeden 
devam ediyoruz. 25 bin 400 
ilkokul öğrencisine hayvan sevgisi 
eğitimi verdik, İstanbul Veteriner 
Hekimler Odası’yla birlikte de bir 
ilki daha gerçekleştirerek 150’den 
fazla il ve ilçe belediyesinin, sivil 
toplum örgütlerinin katıldığı “1. 
Sokak Hayvanları Refahı Kongresi” 
düzenledik.  

Ataşehir Belediyesi Ferhatpaşa 
Mahallesi’nde 100 

köpek ve 150 kedi kapasiteli geçici 
hayvan bakım merkezi kurmayı 
planlıyordu. Bu çalışma hangi 
aşamada? 

Proje çalışması tamamlanarak, 
yaklaşık üç yıl önce İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi İmar Daire 
Başkanlığı’na gönderildi. Altı ay 
sonra bize Pendik İlçesi Tepeören 
mevkiinde sokak hayvanları 
rehabilitasyon merkezinin 
tamamlandığı, kapasitesinin yüksek 
olduğu bu nedenle bizim projemizin 
uygun bulunmadığı bildirildi. Oysa biz 
barınak değil, geçici hayvan bakımevi 
kurmayı planlamıştık. Tepeören 
bölgesi bize 35-40 km uzaklıkta bir 

mesafede. Trafik kazası 
veya diğer yaralanmalar 
gibi acil müdahale 
gerektiren durumlarda 
günde ortalama 
14-20 sahipsiz 
hayvanın tedavisinin 
yapıldığını gözönünde 
bulundurduğumuzda 
Tepeören’e 
götürülme süresinin 
yaşamsal risk 
oluşturduğunu 

görebiliriz. Ayrıca bir aracın günde 
14-20 kez Tepeören’e gitmesi hiç de 
ekonomik değil. Özetle, Ferhatpaşa 
Mahallesi’nde projelendirdiğimiz 
Geçici Hayvan Bakımevi’ne acilen 
ihtiyaç duyuyoruz.

Peki, Hayvanları Koruma 
Kanunu’nda yasal boşluklar var mı? 

Var. Öncelikle kanunun Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesine 
alınarak tüm eksiklikler giderilerek 
en baştan yazılması gerekiyor. Geçici 
hayvan bakımevi ve barınakları, 
hayvan nakil ambulansları ve takip 
araçları, çalışan yardımcı personelin 
niteliği başta olmak üzere temel 
standartlar oluşturularak tüm 
ayrıntısıyla, çelişkiye yer vermeyecek 
şekilde ele alınmalı ve hayvan hakları 
ihlalleri kabahatler kanunundan 
çıkarılmalı.

Ataşehirlilerden beklentileriniz 
neler?

Vatandaşlarımızdan isteğimiz 
çevrede gördükleri hasta, yaralı veya 
güçten düşmüş can dostlarımızı 
bize bildirmeleri ve hayvan 
sahiplenmek isteyenlerin satın almak 
yerine bakımevleri ve barınaklara 
başvurmaları. l

Necati Bozkurt
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İstanbul’daki sokak hayvanlarının 
sayısı belli mi, bu sayıya göre hayvan 
barınağı-bakımevi sayısı yeterli mi?

Kesin olmamakla beraber İstanbul 
sokaklarında 200 bin-300 bin 
arasında köpek, 700 bin-900 bin 
kedi olduğu tahmin ediliyor. Geçici 
bakım evleri aslında sadece güçten 
düşmüş ve hasta hayvanların 
tutulması için kuruldu, ancak artık 
sokak hayvanlarının tıka basa 
doldurulduğu ve çoğunlukla sağlıklı 
olmayan ortamlar haline geldiler. Her 
şeyden önce standartları belirlenmiş 
değil. Çalışan hekim sayısı ve yardımcı 
personel sayısı da yetersiz.

Toplumda sokak hayvanları 
konusunda farklı bakış açıları ve 
çatışmalar var.

Haklısınız, sokak hayvanlarının 
sayısının her geçen gün artması birçok 
açıdan olumsuz sonuçlar doğurabilir. 
Besin bulmak amacıyla insanların 
yaşam alanlarına girmeleri, toplumun 
bir kısmının tepkisini çekerken bir 
başka kesim bu hayvanlara sahip 
çıkıyor ve koruyor. Bu da kimi kez 
aynı sokakta yaşayan insanlar için 
komşuluk hukuku açısından sorunlar 
yaratabiliyor. Bazı vatandaşlar 
başıboş sokak hayvanlarından, 
seslerinin yarattığı gürültüden şikâyet 
ederken, bazı vatandaşlar da sokak 
hayvanlarına daha iyi şartlarda 
bakılması, daha iyi beslenmeleri 
gerektiğine ilişkin şikâyet ve talepte 
bulunuyorlar. Sokaklarda ve özellikle 
okul çevrelerinde çok sayıda köpek 

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. MURAT ARSLAN

Hayvan sevenler ve korkanlar

olması, vatandaşları kendilerinin veya 
çocuklarının ısırılması hususunda 
kaygılandırabiliyor. Özellikle ormanla 
iç içe olan ilçelerde sorun her geçen 
gün büyüyor.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası 
bu sorunların aşılması için nasıl bir 
çalışma yürütüyor? 

Özellikle belediyelerde çalışan 
meslektaşlarımızla çalışmalar yapıp, 
hayvan severleri bilinçlendiriyoruz, 
ayrıca her bireyde hayvan sevgisi 
ve bilinci oluşması için çabalıyoruz. 
Örneğin Ataşehir Belediyesi’yle 
yapılan bir çalışmada çok sayıda 
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Yürürlükteki kanunlarımıza 
göre, hayvanlara yapılan kötü 

muameleler suç olarak görülmüyor. 
Hayvanlara yapılan tüm eziyetler 
maalesef nedenini anlayamadığımız 
bir şekilde Kabahatlar Kanunu 
kapsamına giriyor. Dolayısıyla 
il çevre müdürlükleri ya da 
kaymakamlıklar da ancak idari 
para cezası gibi bir yaptırım 
uygulayabiliyor. Mahkemeler veya 
savcılar ne kadar hayvan hakları 
savunucusu olurlarsa olsunlar, 
bu konularla ilgilenemiyorlar. 
Düşünebiliyor musunuz, kapalı 
yerde sigara içmekle bir hayvana 
tecavüz etmek neredeyse aynı 
şekilde cezalandırılıyor. Bugün bir 
hayvana eziyet eden yarın tekrar 
tekrar yapabiliyor ve mahkemeye 
çıkmadığı için sabıka 
kaydı oluşmuyor.

Türk hukuk 
sisteminde hayvanlara ilişkin 
yasaları ve uygulamaları 
incelediğimizde maalesef sahipli 
hayvan ile sahipsiz hayvan arasında 
bile ayırım yapıldığını ve bunlara 
uygulanacak cezaların da 
farklı olduğunu görüyoruz. 
Yani sahipsiz hayvan 
maalesef maddi 
değeri olmayan 

bir “eşya” olarak kabul ediliyor, 
sahipli hayvan ise manevi değeri 
olmadan sadece maddi bir değerle 
ve “kıymeti ne kadar ise o oranda 
tazminat” ile ölçülüyor.

Bizim hazırladığımız ve meclise 
götürdüğümüz bir yasa teklifimiz 
var. Asıl olan bu olayların kabahat 
olmaktan çıkıp Ceza Kanunları 
içine dahil edilmesi, suçlunun 
mahkemeye çıkması ve sabıkasına 
işlenmesi. Her türlü detayıyla 
titizlikle uğraşılmış taslak çalışma 
konusunda üç farklı partinin de 
milletvekilleri bizimle yasanın 
değişmesi konusunda hem fikir. 
Fakat milletvekilleri de dosyayı ön 
sıralara taşımak için desteğe ihtiyaç 
duyuyor. Bugüne kadar Ankara’nın 
önüne getirilmiş en masum istek bu 
diye düşünüyorum. l

öğrenciye hayvanlara ilişkin bilgi 
verildi, hayvan sahibi olmak için 
nelere dikkat edilmesi gerektiği 
anlatıldı. Yine Ataşehir Belediyesi 
ile ortaklaşa “1. Sokak Hayvanları 
Refahı Kongresi” düzenlemiştik. 
Bu kongrenin ikincisi bu yıl 12-14 
Mayıs tarihlerinde Nilüfer Belediyesi 
tarafından yapılacak.

Isırılma korkusu bir yana, 
toplumun sokak hayvanlarından 
hastalık kapma kaygısı da var. Ne 
kadar haklılar? 

Kedi ve köpeklerden insanlara 
zoonoz karakterli, yani hayvanlardan 
insanlara geçebilen kuduz, kist 
hidatik, toksoplazmozis, leptospiroz, 
parazitler vb. hastalıklar bulunuyor. 
Bu hastalıklara karşı koruyucu 
veteriner hekimlik faaliyetlerinin 
başarı oranı sahipli hayvanlara 
göre sokak hayvanlarında daha 
düşük. Isırılma ya da tırmalanmadan 
dolayı başta çocuklar olmak 
üzere ülkemizde her yıl binlerce 
kişi sağlık kuruluşuna başvuruyor. 
Yine de yersiz korku ve panikten 
söz edebiliriz, bunun nedeni de 
hayvan sever bilincinin yeterince 
oluşmaması. Bu tepki zaman zaman 
şiddete dönüşebiliyor. Halktan 
gelen şikâyetler üzerine barınaklara 
atılan hayvanlar için de sorunlu bir 
süreç başlıyor. Yine sayı artışına 
bağlı olarak yiyecek bulmada 
sorunlar yaşanıyor, sağlık hizmetleri 
konusunda yetersizlikler meydana 
geliyor. Bazı belediyelerin sahipsiz 
hayvanları şehir dışında bulunan 
ormanlara atması da hayvan refahı 
açısından diğer önemli bir sorun 
olarak ortaya çıkıyor.

Bu sorun gelişmiş ülkelerde nasıl 
aşılıyor?

Gelişmiş ülkelerde toplum 
bilinçlendirilerek hayvan haklarına 
saygılı bir yaşam hedefleniyor. 
Diğer taraftan sahiplendirilemediği 
takdirde “uyutma” gibi radikal 
yöntemler de uygulanıyor. Ancak 
genellikle uzun soluklu politikalarla 
sonuç alınıyor. l

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim 
Kurulu Başkanı Av. AHMET KEMAL ŞENPOLAT

Yeni bir yasa gerekiyor
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Dünya Kupası da 
Ataşehir’e gelebilir

İstanbul’un ilk spor lisesi Prof. Faik Somer Spor Lisesi, birçok branşta ülke ve dünya dereceleri 

kazanan öğrenciler yetiştiriyor, hem de maddi zorluklar içerisinde. Öğrenciler çoğu zaman toplu 

ulaşım araçlarıyla maça gidiyor, toplarını sırtında taşıyor. Bu yıl İstanbul şampiyonu olan okulun erkek 

futbol takımı şimdi Türkiye yarı finaline hazırlanıyor, sonrası Prag’ta yapılacak dünya şampiyonası.  

Soldan sağa: Berkcan Kayar, Mehmet Can Sepetçi, Riber Balut, beden eğitimi öğretmeni Bülent Karataş, okul 
müdürü Serkan Ay, müdür yardımcısı Ünal Demir, Fuat Bavuk, Görkem Berberoğlu, Oğuzhan Zel, Harun Kahraman.
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Bu yıl İstanbul şampiyonu olan 
Prof. Faik Somer Spor Lisesi 
erkek futbol takımı, Türkiye 

Şampiyonluğu’na koşuyor. Zor 
şartlarda, özel okullarla ve büyük 
futbol kulüplerinin altyapıları 
ile mücadele eden takım, 
Türkiye Yarı Finali’nde. Dünya 
şampiyonluğu için umutlu olan 
takımın oyuncuları, antrenörleri ve 
okul müdürü ile bu uzun ve zorlu 
mücadeleyi konuştuk:

Ataşehir Prof. Faik Somer Spor 
Lisesi nasıl bir okul?

Okul Müdürü Serkan Ay: 
Ülkemizin her yerinden özel 
yetenek sınavı sonucu hak kazanan 
öğrenciye 17 spor branşında eğitim 
veren bir okul. Özel okullar alt 
yapıdaki çocuklara burs verip 
okullarına alıyor ve böylece okul 
takımlarını oluşturuyor. Bizde 
öyle bir şey yok, İstanbul’daki her 
kulüpten öğrenci var. 

Müdür Yardımcısı Ünal Demir: 
Hem bizim okulumuzun hem 
diğer spor liselerinin kuruluş 
amacı; olimpiyatlarda, dünya 
şampiyonalarında ülkemizi temsil 
edecek, hem eğitimli hem de 
sahada başarılı milli sporcuların 
yetiştirilmesini sağlamak. 

Serkan Ay: Hepimiz 
“olimpiyatlardan madalya 
gelmiyor” diye şikâyet etmiyor 
muyuz? İşte o madalyalara giden 
yol bu okullar, bu çocuklar... Erkek 
Futbol Takımı da bu yolda ve 
şampiyonluğa doğru ilerliyor...

Beden Eğitimi Öğretmeni 
Bülent Karataş: Bu sene liseler 
düzeyinde 185 genç erkekler 
müsabakası yapıldı. Geçen sene 
Türkiye beşincisi olan erkek futbol 
takımımız, bu yıl 16 müsabakaya 
çıktı ve hepsinde de namağlup 
olarak başarı yakaladı. Yendiğimiz 
takımlar genelde büyük takımların 

On birinci sınıf öğrencisi olan 
Harun Kahraman takım 

kaptanı. Dört yaşından beri futbol 
topu ile arkadaş olan Kahraman 
orta sahada top koşturuyor. Ayrıca 
babası da futbolcu, yani başarısı 
bir tesadüf değil. Hayallerinin 
takımı Bundesliga’ya giden yolun, 
Kırşehir’de oynanacak şampiyonadan 
geçtiğini söyleyen Kahraman, “Daha 
bu serüvene başlamadan önce 
hedefimizi koyduk. İyi günler, kötü 
günler oldu, ama yarı finallere İstanbul 
birincisi olarak gidiyoruz. Hedefimiz 
Türkiye şampiyonluğu. Geçen sene 
beşinci olduk, yarım kalan işimizi 
tamamlamak istiyoruz” diyor. l

Abim futbolcu, ondan görüp ben de 
beş yaşında “futbolcu olacağım” 

demeye başladım. Babam bizi çok 
destekledi. Her maçtan sonra eve 
döndüğümde yaralı ayaklarımı gören 
annemin için kahroluyor, ama bir 
yandan da bizimle gururlanıyor. Ben 
şu an Ümraniyespor’da oynuyorum. 
Amacım ilerde İngiltere’de bir takımda 
top koşturmak... l

Dört, beş yaşından beri mahallede 
kolasına, gazozuna oynayarak 

futbola başladım. Babam benim 
ilgimi ve becerimi fark etmiş olmalı 
ki zaman kaybetmeden beni futbol 
okuluna yolladı. Şu an Galatasaray’ın 
alt yapısında oynuyorum, orada 
devam etmek istiyorum. Ben 
inanıyorum ki, Ataşehir Prof. Faik 
Somer Spor Lisesi olarak Kırşehir’e 
gidip kupayı kaldıracağız. l

SİMAY GÖZENER

Mehmet Can Sepetçi

Fuat Bavuk

Harun Kahraman

Fotoğraflar: SERAP UÇAR
➦



PRAG’IN YOLU ATAŞEHİR’DEN GEÇİYOR

Prof. Faik Somer Spor Lisesi 
Müdürü Serkan Ay, en az 

çocuklar kadar heyecanla yarı 
finali bekliyor. Ay, heyecanını ve 
coşkusunu şu sözlerle özetliyor: Bir 
gün Sultanbeyli’de çocukların maçını 
izlemeye gittim. İnanılmaz bir fırtına 
vardı, dolu yağıyordu. O gün onların 
dudakları morarmış şekilde, titreyerek 
verdikleri mücadeleyi gördüm. 
Bu çocuklar topları sırtlarında, 
Marmaray’da taşıdılar ya, her şeyi 

hak ettiler. Bizim buradaki başarımız 
önce öğrenci, öğretmen ve idari 
kadromuzun; sonra bize desteklerini 
esirgemeyen başta Ataşehir İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Ertuğrul 
Bilican ve şube müdürlerimizin, 
belediyemiz ve Başkanımız 
Battal İlgezdi’nin ve sivil toplum 
örgütlerinindir. Başarı Ataşehir’in… 
“O kupa Ataşehir’e gelecek” dedim, 
geldi. Şimdi de “Prag’ın yolu 
Ataşehir’den geçiyor” diyorum. l

➥ alt yapıları. Fenerbahçe Spor 
Kulübü oyuncularının bulunduğu 
özel bir okulu 4-1 yendik. Finalde 
karşılaştığımız Kasımpaşa, Beşiktaş’ın 
alt yapısından oluşan bir takım, onları 
da final maçında 2-1 mağlup ettik. 

İMKÂNLARIMIZ ÇOK KISITLI

Devlet okulu olarak özel okullarla 
ve büyük kulüplerin altyapıları ile 
mücadele ediyorsunuz, nerelerde 
zorlanıyorsunuz?

Serkan Ay: Burası, genel olarak 
gelir seviyesi düşük ailelerin yetenekli 
çocuklarının eğitim altığı bir okul. 



Pendik’ten, Kartal’a; Mersin’den, 
Adana’ya kadar pek çok yerden 
öğrencimiz var. Bizim devlet okulu 
olarak imkânlarımız çok kısıtlı. Mesela 
spor lisesine uygun bir tesisimiz yok. 
Öğrencilerimiz yeri geldi ellerinde 
okulda hazırladığımız kumanyaları, 
Marmaray’a binip maçlara gitti. 

Ünal Demir: Bir salonda bazen beş 
sınıf aynı anda ders yapmak zorunda 
kalıyor.  

Bülent Karataş: Müsabakalarda 
mevcut eşofman takımımızı bazen 
badminton, bazen futbol takımı 
giyiyor. Bir şekilde onları maçlara 
eksiksiz götürmemeye çalışıyoruz. 

Ben bir trafik kazası geçirdim. 
Yoğun bakımdan çıktığımda 

diz kapaklarımın halini gördüm 
ve kendi kendime “Bir daha top 
oynayamayacağım, herhalde” dedim. 
Doktorlar da futbol geleceğim 
konusunda umutsuzdu. Altı, yedi ay hiç 
top oynamadım. Bir yıl aradan sonra 
günde çift idman yaparak eksiklerimi 
kapatmaya çalıştım. Son maçta benim 
sebep olduğum bir penaltı oldu. Takım 
arkadaşlarım “Üzme kendini, sıkıntı 
yok” dediler. Penaltıdan sonra takım 
daha canla başla mücadele etti, iki gol 
bulup İstanbul Şampiyonluk Kupası’nı 
kaldırdık. l

Ben takımın defansta oyuncusuyum. 
Takım arkadaşlarım gibi benim de 

hedeflerim büyük. Bunun için de her gün 
iki, iki buçuk saat antrenman yapıyoruz. 
Yıllardır bu mücadele için yağmurda, 
karda, çamurda emek veriyoruz. Bizden 
korkan takımlar var. Korkmaları normal, 
çünkü sonuçta İstanbul şampiyonu 
olduk ve Prag bizi bekliyor. l

Riber Balut

Görkem Berberoğlu

İmkânsızlıklara rağmen gelen 
İstanbul Şampiyonluğu’nun 
ardından direkt yarı finale gitmeye 
hak kazanan takımınızı nasıl bir yol 
bekliyor?

Bülent Karataş: Yarı finali 
geçersek, Kırşehir’de yapılacak 
olan Türkiye Finali’ne gideceğiz. 
Türkiye şampiyonu olduğunuz 
zaman, liseler arası Türkiye Milli 
Takımı oluyorsunuz ve Prag’a Dünya 
Şampiyonası’na katılma hakkı 
kazanıyorsunuz. 

Şampiyonluklar eğitim için 
öğrencilerinize bir avantaj sağlıyor 
mu?

Serkan Ay: Öğrenciler, dünya 
şampiyonu olduklarında 
üniversiteye direkt geçiş hakkı 
kazanıyor. Ayrıca milli sporcu 
oldukları için devlet tarafından burs 
veriliyor.

İhtiyacınız olan spor tesisi ile ilgili 
bir çalışma mevcut mudur?

Serkan Ay: Çalışmaları başladı, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
okulumuza bir spor tesisi 
yapıyor. Ataşehir Belediyesi 
ulaşım konusunda hep destek 
oluyor, ayrıca yarı finalde giymek 
üzere çocuklara eşofman takımı   
yaptırıyor. l                                                                                                                

Berkant 
Yamaç, 
Riber Balut 
ve Görkem 
Berberoğlu
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Bugünün popüler 

sporlarından kick boks 

erkekler kadar kadınları 

da cezbediyor, çünkü iyi 

bir fiziğe sahip olunmasını 

sağlıyor. Kick boksta dünya 

şampiyonu Birol Topuz bu 

sporu yapanların zeki olması 

gerektiğini de inanıyor. 

Çünkü hızlı düşünüp hızlı 

karar vermek gerekiyor. 

Aslında dövüş sporuyla ilgili 
olan hemen herkesin tanıdığı 
bir isim Birol Topuz. Büyük bir 

başarı öyküsü olan Topuz, milli kick 
boksçu, dünya şampiyonu... Bugün 
dünya çapında sporcular yetiştiren 
Topuz “Dövüş sporlarını kavga olarak 
görmesinler” diyerek spor hayatını, 
menajerlik ve organizatörlük yönlerini 
bizlerle paylaşıyor.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1969 Tunceli doğumluyum. Spora 

18 yaşında başladım ve 23’ümde 
bu işi profesyonel olarak devam 
ettirmeye karar verdim. Spora tutkum, 
çocukluğumda izlediğim Cüneyt Arkın 
filmlerinde, ona olan hayranlığımla 
başladı. KungFu, karate yaptım. 
Sonra da thai boks ile devam ettim. 

Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme 
Bölümü’nde okudum. 20 yıl Erenköy 
Gümrüğü’nde devlet memurluğu 
yaptım. 20 yılın sonunda istifa edip 
bir salon açtım. İnsan hayatında mutlu 
olacağı şeyin arkasından gitmeli. 

Siz spora başladığınızda şartlar 
nasıldı?

Bir hocamız vardı, thai boksu 
Türkiye’ye o getirmişti. O zaman 
merdiven altında yapılan bir spordu. 
Onunla başladık ama resmi bir 
federasyon yoktu. Ben geçmişte 
profesyonel bir hoca ile çalışmadım, 
her şeyi kendi kendime deneme 
yanılma yöntemi ile öğrendim. 
Yurtdışına gittiğimde bir kamera 
almıştım. Antrenman esnasında 
kendimi çeker, sonra da incelerdim. 
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Turkish tiger: Birol Topuz

SİMAY GÖZENER

Fotoğraflar: 

MURAT ŞİMŞEK
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95 yılında federasyon kurulunca, 
ilk olarak Türkiye şampiyonluğu, 
akabinde Avrupa; bir yıl sonra da 
dünya şampiyonluğu geldi. 

Evet 1997...
Milli takımda ilk dünya 

şampiyonluğum enteresandı. Dört 
maç üst üste yapmıştım, bacağım 
sakattı, ama oraya dünya şampiyonu 
olacağıma inanarak çıktım. “Tarih 
bir kez yazılır, o fırsat şu an elimde” 
diyerek ringde yarıştım ve dünya 
şampiyonu oldum. Kick boksta ilk 
dünya şampiyonu olan sporculardan 
biriyim. Şimdi o tecrübelerimi 
sporcularımıza aktarıyorum. 

Kick boks nasıl bir spor?
İlk şeması Tayland Boksu’ndan 

(Muay Thai Boks) çıkmış. Amerika, 
özellikle Avrupalılar “bu sporda 
diz ve dirsekler çok sert, biz bunu 
daha soft hale getirelim” demişler. 
Tekme ile boksu birleştirip tekmeden 
kick, bokstan boksu alıp kick boks 
sporunun temelini atmışlar. 

Bu sporu herkes yapabilir mi? 
Engeliniz yoksa mutlaka 

yaparsınız ki fiziksel engeli olanlar 
dahi yapabiliyor. Kolu ya da bacağı 
olmayan, felçli insanların dahi amatör 
olarak kick boks yaptığına şahit 

oldum. Kesinlikle çok zeki olmalısınız. 
Dövüş sporlarında saniyenin onda 
biri hızda düşünüp o kadar hızlı 
karar verme yeteneğiniz olmalı. Diğer 
taraftan psikolojinizin çok kuvvetli 
olması lazım. Baskı görüyorsunuz 
ve bu gibi durumlarda muhakeme 
yeteneğiniz olmalı. Dövüş sporları 
futbol gibi değildir; futbolda bir gol 
yersiniz, 90 dakika bitmediği sürece 
gol atma şansınız var ama biz de bir 
anlık hatada nakavt olur ve maç biter.

HEYECAN İNSANI DİKKATLİ KILAR 

Kick boks birden popülerleşti, 
özellikle kadınlar ilgi gösteriyor...

Haklısınız, bizim akademimizin 
de yüzde 30-40’ı kadın. İnsanlarda 
daha iyi bir fiziğe sahip olma, bu 
fiziğe sahip olurken de eğlenerek 
spor yapma algısı gelişti. Sosyal 
medyanın da bu gelişime de büyük 
katkısı var. Kick boksla, ringde önce 
kendinle mücadele ediyor, fazla 
taraflarını törpülüyorsun. Psikolojin 
güzelleşiyor, daha ılımlı oluyorsun. 
Biraz da bunun farkına varıldı. 

Ringe çıkmak çok heyecanlı olmalı?
Mike Tyson’a hocası Gus Amato, 

bir gün müsabakadan önce “nasılsın” 

diye soruyor. Tyson’ın yanıtı: “Çok 
heyecanlıyım” Amato “çok iyi o 
zaman. Çünkü heyecan seni dikkatli 
kılar ve maçı kazanırsın.” Tyson o 
gün gerçekten de maçı kazanıyor. 
İlerleyen bir tarihte Amato ölünce, 
Tyson bunalıma giriyor. İşte bu sporda 
insanın güveneceği bir köşe, köşede 
bekleyen bir hocası olması lazım. 
Bizlerde heyecan maçtan bir gün 
önce başlar. Ben de dövüşürken, hatta 
uykuda bile “rakibime nasıl vururum, 
onu nasıl yenerim” diye düşünürdüm. 
Maç için soyunma odasına girdiğinde 
bir sürü insan elliklere vurur, bandaj 
yapar, yağlar, kokular sürer. O heyecan 
tarif edilemez. O duyguyu para ile 
elde edemezsiniz.

Peki, bu tehlikeli bir spor mu?
Muhammed Ali’nin Parkinson 

olması bokstan kaynaklanmıyor, 
zaten daha önce hastalığın teşhisi 
koyulmuş, sporu bırakmadığı 
için bu süreç hızlanmıştı. Bu tarz 
sporları yapmamış insanlar sanki 
bu hastalıklara yakalanmıyor mu? 
Beyin dışardan gelen darbelere 
karşı hormon üretiyor, vücut beton 
gibi, makine gibi oluyor. Onun için 
sakatlanma riski çok azalıyor. Ama 
antrenman yapmayınca risk artar. ➦ 

Birol Topuz, turnuvada bir kez 
daha şampiyonluk kupasını 
kaldıran Fırat Arslan’la...
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➥ Ringlerde unutamadığınız bir 
anınız var mı?

Türkiye’de kimse benimle maç 
yapmak istemezdi, hep yenerdim. 
Bir gün biri çıktı, ben de şaşırdım. 
Müsabaka günü geldi, ringe çıktık. 
Tam “boks” dedik, arkadaş geldi ve 
elimi kaldırdı, dövüşmedi. Bunu hep 
gülümseyerek hatırlarım.

Ringlerden organizasyon kısmına 
kayma fikri nasıl oluştu?

Ben hayatı bir atletizm kulvarına 
benzetirim. Atletizmde en içten 
koşan kulvar hep iyi koşandır, 
yavaşlarsan tribüne doğru gidersin. 
Ben iyi dövüşüyorum ama belirli 
bir yaştan sonra insanın kimyası, 
fiziksel enerjisi artık ne denirse, 
doyuma ulaşıyor. Sonra sektörde 
mutlu olabileceğiniz başka bir 
yer arıyorsunuz. 38 yaşında 
kendi şirketimi kurdum. Bu sefer 
sporculara menajerlik yapmaya, 
büyük organizasyonları Türkiye’ye 
getirmeye başladım. Glory’i iki sefer 
Ataşehir Ülker Arena Stadyumu’nda 
yaptım. Dünyanın en büyük Glory 
organizasyonuydu.

Ataşehir Belediyesi ile ortak bir 
çalışmanız var mı?

Belediye bize her daim destek 
oluyor. Ben ilerde farklı projeler içine 
girmek istiyorum, bu konuda da 
yardım alabileceğimi düşünüyorum. 
Özellikle kimsesiz çocuklar ya 
da kâğıt toplayan çocuklar için... 
Benim üzerime düşen görevin 
de bu olduğuna inanıyorum. 
Sokaklarda suç oranları yükseliyor, 
bu durum insanların hedeflerinin 
olmamasından kaynaklanıyor. Bizler 
sokaktaki insanlara yol gösteriyoruz. 
“Sokakta enerjini harcayacağına 
gel sen de dünya şampiyonu ol” 
diyoruz. Biz bu organizasyonları bir 
nevi sosyal sorumluluk çerçevesinde 
yapıyoruz. Bugün 80 milyonluk 
ülkenin 28 milyon gencinin olması 
olimpiyatlarda şansının yüksek 
olabilme ihtimalini gösterir. Dövüş 
sporlarını kavga olarak görmesinler. l

Ataşehir’de 18 Mart’ta 
gerçekleştirilen Ring Masters 

Olympia Profesyonel Boks 
gecesinde dünyaca çapında 
boksörler ringe çıktı. Profesyonel 
boksta ilk ve tek Türk WBA 
Dünya boks şampiyonu Fırat 
Arslan, rakibi Kosovalı Gezim 
Tahiri’yi mağlup edip bir kez 
daha şampiyonluk kupasını 
kaldırdı. Aynı zamanda ağır 

sıklette mücadele eden “nakavt 
makinesi” olarak tanınan Umut 
Camkıran, lakabının hakkını verdi 
ve rakibini müsabakanın birinci 
dakika üçüncü saniyesinde nakavt 
ederek mücadeleyi kazandı. Topuz 
Sports Management olarak bu 
önemli gecenin organizatörlüğünü 
üstlenen Birol Topuz ise “Bu, 
Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, 
Hırvatistan ve Özbekistan gibi 

birçok ülkeden 
sporcunun konuk 
olduğu, Dünya 
Profesyonel 
Boks Konseyi’nin 
onayladığı 
uluslararası bir 
organizasyon, 
hakemlerinin 
Almanya’dan 
geldiği, Türkiye’de 
profesyonel 
boksun 
tanıtımının 
yapıldığı özel bir 
geceydi” dedi. l

Ataşehir’de boks gecesi

Umut Camkıran, rakibiyle...
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Futbolda transfer, kitleleri artık 
neredeyse şampiyonluktan 
daha fazla heyecanlandırır hale 

geldi. Bu nedenle de spor medyası, 
söylentileri bile, doğruluğunu 
araştırmaksızın haber diye yayımlıyor.  
Sözleşmesi biten, bonservisi elinde 
olan, kulübünden rahatsızlığını 
dile getiren ya da menajerlerin 
isimlerini medyaya sızdırdığı yerli 
ve yabancı futbolcular her an bir 
başka kulübe transfer oluyor. Bir gün 
Fenerbahçe’ye, bir gün Galatasaray’a, 
bir gün Beşiktaş’a bir gün 
Trabzonspor’a... Ardından da, ortada 
fol yok yumurta yokken kulüpler 
arasında transfer savaşı başlatılıyor.

Transfer dönemlerinde, bir iki 
istisnayı saymazsak, ıskartaya çıkmış 
yabancı futbolcular Türk takımlarını 
istila ediyor. Bu futbolcuları alırken 
etek dolusu euro ya da dolar 
ödeyen kulüpler, işe yaramadığını 
anlayıncaya kadar da 2-3 yıl tıkır 
tıkır para ödüyorlar. Yine de akılları 
başlarına gelmiyor ve yanlışı yanlışla 
düzetmeye kalkarak, yeni sezonda 
da emekli transferine devam 
ediyorlar. Spor medyası tiraj ve 
reyting kaygısıyla transfer yanlışlarını 
körüklerken, büyük kulüp yöneticileri, 
“Bizim taraftarlarımız erken başarı 
ister. Biz her yıl şampiyonluk için 
mücadele edecek, Avrupa’da 
başarı kovalayacak takım kurmak 
zorundayız. Bu transferler kaçınılmaz” 
diyerek kendilerini savunuyorlar. 

Sonuçta Türk futbolu yıllardır bu kısır 
döngü içinde bocalayıp duruyor.

Peki, büyük kulüp yöneticileri 
gerekçelerinde haklı mı? Gelin ara 
transferden sonra Avrupa’da oluşan 
tabloya bakalım ve kararı siz verin:

Alman internet sitesi transfermarkt.
com’un verilerine göre, Portekiz 
temsilcisi Benfica, yetiştirdiği 
futbolcuları başka kulüplere 
gönderirken, son 3 yılda 224 milyon 
euro kazanç elde etmiş. Listenin 2. 
sırasında, bir başka Portekizli, Porto 
yer alıyor. Son 3 yılda bonservis 
bedelleri sayesinde kasasına 116 
milyon euro koyan Mavi-Beyazlılar, 
Benfica ile birlikte şampiyonluğun en 
büyük adayı.

Türkiye’de ise 4 büyük olarak kabul 
edilen takımlardan Trabzonspor 31.6 
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HİLMİ ŞAHİN

Eğitim, futbol, transfer
Taraftarlar takımlarının galibiyet ya da yenilgisinden çok transferleriyle ilgileniyor. Takımlar da transferler 
yüzünden çoğu zaman zarara uğruyor, kulüp yöneticileri de taraftarların hışmına uğruyor. Peki, bir takımın 
büyük rakamlarla yabancı oyuncu transfer etmeden kupaya ulaşmaları mümkün mü? Eğitimle, evet!

Arda Turan
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milyon euro ile zarar şampiyonu. 
Bordo-Mavili ekibi 12.7 milyon euro 
ile Fenerbahçe, 11.3 milyon euro ile 
Galatasaray takip ediyor. Geçen 
sezon şampiyonluğu yakalayan, 
bu sezon da aynı kupanın en 
büyük adayı olan Beşiktaş ise, son 
3 sezonda bonservis gelir-gider 
tablosunda 2,6 milyon euro kârda. 

Acaba nüfusunun 40 milyonunu 
erkeklerin oluşturduğu Türkiye’de 
durum neden böyle? Futbol 
oynayabilecek 18-35 yaş arası gruba 
dâhil milyonlarca erkek bu kadar mı 
yeteneksiz? Genetik olarak futbol 
oynamaya elverişli mi değiliz? 
Ama öyle olsaydı, yurtdışında 
yaşayan vatandaşlarımız da başarı 
sağlayamazdı. Örnek mi? İşte Mesut 
Özil, işte İlkay Gündoğan, Hakan 
Çalhanoğlu, Ömer Toprak, Yunus 
Mallı, Emre Mor… Yurtiçinde yetişip 
manşetlere çıkan 1 (yazıyla; bir) 
futbolcu var: Arda Turan. 

FUTBOLUN “AKIL” YÖNÜ

Şimdi akıllara “Başta Brezilya ve 
Arjantin olmak üzere Güney Amerika 
ülkeleri ile Afrika’da eğitim düzeyi çok 
mu yüksek” sorusu gelebilir. Kesinlikle 
değil. Ancak bu ülkeler futbolu 
büyük bir ihraç kalemi olarak 
görülüyor. Bu nedenle de 
yetenekli oyuncular, futbolun 
dışında da özel olarak eğitiliyor 
ve astronomik rakamlarla 
büyük kulüplere gidiyorlar. 
Ülke nüfusunun üçte 
birine denk gelen 
60 milyon kişinin 
futbol oynadığı 
Brezilya, üst 
düzey oyuncu 
sayısının azlığı 
nedeniyle, 
artık herkesin 
önünde tir 
tir titrediği 
milli takım 
olma özelliğini 

kaybetmiş durumda. Bir de 
Barcelona’da oynayan Arjantinli 
Messi gibileri var. Bunlar genç yaşta 
büyük takımların çatısı altına girip 
yetişenler. Yani öyle sanıldığı gibi 
Güney Amerika Pele, Maradona, 
Neymar kaynamıyor. Çoğu Messi’nin 
geçtiği yollardan geçiyor…

Yani iş eninde sonunda yine 
gelip eğitime dayanıyor. 
Tabii sadece kulüplerin 
altyapılarında ya da futbol 
okullarında verilen eğitim 
değil. İlk, orta, lise hatta 
üniversite ve dengi 

öğretim kurumlarındaki 
eğitimin de futbolun 
“akıl” yönüne çok büyük 
katkısı olduğuna kuşku 
yok. Türkiye’yi mercek 
altına aldığımızda, 
en önemli eksiğin 
temel eğitimde 
olduğu görülüyor. 
Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü’nün 
(OECD) 15 yaş grubu 
öğrenciler arasında 

yaptığı araştırmada, Türkiye sondan 
4’üncü sırada. Programa katıldığı 
2003’ten bu yana hep ortalamanın 
altında kalan Türkiye, 2016 yılındaki 
araştırmada, matematik alanında 
45, okuma alanında 37, fen 
bilimleri alanında ise 41’inci oldu. 
Övündüğümüz genç nüfusumuz, 
doğru dürüst okuyamıyor ve 
okuduğunu anlamakta zorlanıyor. 
Matematikte 4 işlemden bir arpa 
boyu önde, fen bilimlerinde ise evlere 
şenlik bir durumda… 

“Geleceğimiz” dediğimiz 
gençlerimizin eğitim düzeyini bir an 
önce dünya ortalamalarına çekmemiz 
şart. Amerikan yerlileri, “Dünya 
bize atalarımızdan miras kalmadı; 
biz onu çocuklarımızdan ödünç 
aldık” der. Çocukların emanetlerine 
ihanet etmememiz için, politik 
gerekçelerle yapboz tahtasına dönen 
eğitim sistemini bir an önce dünya 
standartlarına uygun hale getirmemiz 
şart. Eğer bunu yapmazsak, sadece 
futbolda değil, başta ekonomi olmak 
üzere yaşamın bütün alanlarında toz 
yutmaya devam ederiz. l

Lionel Messi

Mesut Özil



Ataşehir Ekspres artık her 
ay Ataşehir’in büyük 
şirketlerinden birini de sizlerle 

buluşturacak. Amacımız Ataşehir’in, 
ülke ekonomisindeki önemli 
aktörlerini sizlere tanıtmak. Çözüm 
sağlayıcısı kimliği ve 90’ın üzerinde 
aktif çalışanıyla birlikte Grid Teknoloji 
de bu firmalardan biri. Bilişim ve 
teknoloji alanındaki son gelişmeleri 
ve merak ettiğimiz konuları şirketin 
Genel Müdürü Murat Teksöz’den 
dinliyoruz.

Teknolojinin hangi alanlarında 
faaliyet gösteriyorsunuz?

Uluslararası arenada 15’in üzerinde 
farklı ülkede faaliyet gösteren ERP, 
teknoloji danışmanlığı, e-sağlık 

çözümleri, proje yönetimi, veri tabanı 
çözümleri, güvenlik çözümleri, iş 
zekâsı raporlama, yazılım geliştirme 
gibi birçok alanda gerek yurt içinde 
gerek yurt dışında bilişim hizmeti 
veren bir firma.

Genellikle teknoloji ithal eden bir 
ülke olarak, sizin yurt dışına çözüm 
götürmeniz şaşırtıcı...

2010 yılında “Sizin yurt dışında 
ne işiniz var, siz de lokal çalışın” 
dedikleri zaman çok kısıtlı bütçeler 
ile Türkmenistan’a gittim. Orada 35 
hastanenin yazılımının yapılması 
için görüşmelere başladım. O zaman 
“Etiniz ne budunuz ne” diye bizi işten 
uzak tutmaya çalıştılar. Ben isteyince 
her şeyin olduğunu orada gördüm. 
35 hastane, 180 oldu ve geçen ay tüm 
işlerimizi sorunsuz teslim ettik. Şu an 
16-17 ülkede iş yapıyoruz. 

Birlikte çalışmak için seçtiğiniz özel 
bir sektör var mı? 

İnşaat, yaklaşık beş yıl önceye 
kadar ciddi anlamda eksikleri olan 
bir sektördü. Müteahhitlerimizin 
projelerde ne kazandığını tam olarak 
bilmemesi, işe başladığı andaki planı 
ile iş sürecinde ve işin sonundaki 
planının tutmadığını görünce, 
bu konuda neler yapabiliriz diye 
düşündük. Kendi geliştirdiğimiz ve 
distribütörü olduğumuz ürünlerle 
planlama üzerine eğildik ve beş 
yıldır dünya markası firmalara hizmet 
veriyoruz. 

Malum, gelişen teknolojiyi 
tüketmeye meraklıyız, peki üretim 
konusunda ne aşamadayız?

Aslında millet olarak analitik 
zekâmızdan ötürü teknolojinin 
üstadı olabilecek düzeydeyiz. Çünkü 
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Akıllı ev sistemleri, akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar. Teknoloji hayatımızın her alanına yerleşti, 
yerleşiyor. Ülkenin kalkınması da teknoloji üretmesiyle paralel gelişiyor. Ataşehir’de kurulu Grid 
Teknoloji, “Biz teknoloji üretemez, sadece ithal ederiz” algımızı çürüten bir kuruluş. Hem bilişim 
teknolojisi alanında yenilikler geliştiriyor, hem yaklaşık 20 ülkede faaliyet gösteriyor. 
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SİMAY GÖZENER

İstesek
teknolojinin
üstadı 
oluruz
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bilişim ve teknoloji sektörü pratik 
olmayı gerektiriyor, bizde de bu var. 
Ama bizim en büyük zayıflığımız 
sistemimizin ve bu alanda 
özgüvenimizin olmaması. Bizim de 
içinde bulunduğumuz yerli bilişim 
firmalarının çözümlerine baktığımda, 
önümüzdeki süreç için dünya 
teknoloji piyasasında çok ciddi 
aktör olacağımızı görüyorum. Kendi 
bölgemizde de diğer bölgelerde de 
duyulmamış, insanların kulağına 
gitmemiş çok fazla teknoloji var 
aslında. 

Kendi üretiminiz olan bir ürünü 
anlatır mısınız?

Günümüzde akıllı ev sistemleri çok 
fazla gündemde olmaya başladı. Biz 
de akıllı ev için kendi cihazlarımızı 
üretelim, dedik. Kendi çipimizi ve 
kartımızı üreterek yaptığımız cihazı 
alıp evinizdeki bir elektrik devresine 
bağladığınız zaman, size vereceğimiz 
mobil uygulama ile -yüzde yüz 
yerli bir uygulama-, internet 
üzerinden evinizdeki elektroniklere 
hükmedebiliyorsunuz.

Peki, verileri işlemek ve saklamak 
için nasıl bir kaynak ve yöntem 
kullanılıyor? Bulut bilişim hakkında 
bilgi verir misiniz?

Bulut bilişim, bilgisayarlar ve 
diğer cihazlar için, istendiği zaman 
kullanılabilen ve kullanıcılar arasında 
paylaşılan internet tabanlı bir 
hizmet. Bulut sistemi olmazsa olmaz 
bir konu. Dünyadaki büyük üreticiler 
bu alana yöneldi, biz de bunu 
destekliyoruz. Yüksek derecede 
kritikliği söz konusu olan sistem ve 
kurumlarda bu hizmetin kullanılması 
güvenlik açısından tehlikeli olabilir, 
ama orta düzeyde kritiklik söz 
konusuysa bulut sisteminin bütçe 
açısından ciddi faydaları var. 
Çünkü bugün depolama için ciddi 
donanımlar ve paralar harcanıyor. 
Ancak dışarıdan bir bağlantı ihtiyacı 
olduğu için internet altyapılarının iyi 
olması gerekiyor, kötüyse bağlantı 
kopukluğu yaşanır.

Anlattıklarınız daha çok büyük 
ve güçlü sistemleri olan kurum ve 
kuruluşlarına yönelik çalıştığınızı 
gösteriyor. Ya sermayesi daha 
zayıf olanlar, mesela esnaf?

Ticaret de dijitalleşiyor. Bu 
dijitalleşme sürecinde herkes artık 
kendi distribütör ağını oluşturuyor. 
Biz de “Mahallem” adlı bir 
uygulama geliştirdik. Bunun 
pilot çalışmasını da Ataşehir’de 
yaptık. Mahallem uygulaması 
yereldeki bakkal, mini market, 
kuru temizleme, kasap, manav gibi 
küçük esnafın, ticari faaliyetlerinin 
korunması ve desteklenmesi ile 
ilgili bir çalışma. Bizler yerel esnaf 
güçlü olsun istiyoruz. Teknoloji ile 
rekabet etme noktasında sıkıntı 
yaşamamaları için çalışıyoruz. Çok 
kısa bir süre sonra ülke çapında 
hem hizmet alanının hem de 
esnafın hayatını kolaylaştıracak bir 
alışveriş uygulaması ile karşınızda 
olacağız. l

Esnaf da dijitalleşiyor
İnternet, bulut gibi hayatı 

kolaylaştıran teknolojiler aynı 
zamanda veri güvenliğinin de 
önemini artırıyor mu?

Şifreniz zayıfsa çok basit şekilde 
bilgilerinizin kullanılması veya 
çalınması kaçınılmaz. Ama bir 
belediyenin sistemlerini çökertme 
ile ilgili saldırı söz konusuysa, 
hackerlar orada mutlaka iz bırakmak 
durumunda kalırlar. Onun için 
genelde bu tür saldırılar olmaz. 
Hacklenmek demek çalışamaz hale 
gelmek, hemen fark etmek demek 
değildir, bir gün kullanmak üzere 
sizin bilgilerinizi alıyorlar ve siz 
konudan habersiz olarak hayatınıza 
devam edersiniz.

Siz, Grid Teknoloji olarak neden 
Ataşehir’i seçtiniz?

Burası benim memleketim gibi. 
Bana göre şu an Anadolu yakasının 
Avrupa yakasına rakip olabilecek 
en modern yaşam yeri Ataşehir. 
Ticari anlamda baktığınızda da 
rahat ulaşım noktasında en keyifli 
yerlerden biri. Birinci ve ikinci köprü 
açısından da en iyi lokasyona sahip 
olduğu için Ataşehir’deyiz. l

Fotoğraflar: 
S. KORAY UĞURLU



Encümeni tek kelimeyle 
tanımlayacak olursak, hepimizin 
ağzından aynı cümle çıkar: 

Belediyelerin karar organlarından 
biri. Peki, sonra? Encümen kimlerden 
oluşur, nasıl çalışır, gücü ve yetkisi 
nedir? Bu sorular ardı ardına 
sıralandığında aklımız karışır, yanıtlar 
bizden uzaklaşır. Biz de hem bizim 
hem de sizin aklınızı rahatlatmak için 
encümenin peşine düştük, doğru 
yanıtları Ataşehir Belediyesi Yazı İşleri 
Müdürü Sevgi Topçu’dan aldık: 

 Belediye encümeni nedir ve 
kimlerden oluşur?

Encümen; 5393 Belediye Kanunu 
madde 33’e göre belediye başkanının 
başkanlığında, il belediyelerinde 
ve nüfusu 100 binin üzerindeki 
belediyelerde oluşturulan bir 
yapılanmadır. Belediye Meclisi’nin her 
yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için 
gizli oyla seçtiği üç üye, malî hizmetler 
birim amiri ve belediye başkanının 
birim amirleri arasından seçeceği iki 
üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. 
Ataşehir Belediyesi’nde Belediye 
Başkanımızın seçtiği iki amirden biri 
olarak ben görev yapmaktayım.

Encümenin başkanı belediye 
başkanıdır. Belediye başkanını 
katılamadığı durumlarda encümen 
başkanlığına kim vekâlet eder?

Belediye Kanunu’nda “Belediye 
Başkanının görevlendireceği 
başkan yardımcısı veya encümen 
üyesi, encümene başkanlık eder” 
denilmektedir. Kurumumuzda 
belediye başkanımızın katılamadığı 
toplantılarda Belediye Başkanımızın 
görevlendirdiği, belediye başkan 
yardımcısı encümene başkanlık 
etmektedir. 

Encümenin görev ve yetkileri 
nelerdir?

Belediye encümeninin görev ve 
yetkileri şöyle sıralayabiliriz:

✓ Stratejik plân ve yıllık çalışma 
programı ile bütçe ve kesin hesabı 
inceleyip belediye meclisine görüş 
bildirmek.
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Belediyeye işiniz düşsün düşmesin encümen kelimesini duymuşsunuzdur. 
Merak edip sözlük karıştırmışsanız, anlamının “alt kurul” olduğunu da öğrenmişsinizdir, ama 

kimlerden oluşur, ne iş yapar, bilmezsiniz. Biz de bilmiyorduk, ta ki Ataşehir Belediyesi 
Yazı işleri Müdürü Sevgi Topçu’nun kapısını çalana kadar…

MERAKLISINA, 
BELEDİYE ENCÜMENİ

LEYLA ÖZ

Soldan sağa: Cenan Arslan, Arif Kuşçu, 
Meryem Gülsen Atlıhan, Hüseyin Hışman, 
Merdan Özer, Sevgi Topçu, Fadime Karakoç.
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✓ Yıllık çalışma programına 
alınan işlerle ilgili kamulaştırma 
kararlarını almak ve uygulamak.

✓ Öngörülmeyen giderler 
ödeneğinin harcama yerlerini 
belirlemek.

✓ Bütçede fonksiyonel 
sınıflandırmanın ikinci düzeyleri 
arasında aktarma yapmak.

✓ Kanunlarda öngörülen 
cezaları vermek.

✓ Vergi, resim ve harçlar dışında 
kalan dava konusu olan belediye 
uyuşmazlıklarının anlaşma ile 
tasfiyesine karar vermek.

✓ Taşınmaz mal satımına, 
trampasına ve tahsisine ilişkin 
meclis kararlarını uygulamak; 
süresi üç yılı geçmemek üzere 
kiralanmasına karar vermek.

✓ Umuma açık yerlerin açılış ve 
kapanış saatlerini belirlemek.

✓ Diğer kanunlarda belediye 
encümenine verilen görevleri 
yerine getirmek.

Belediyelerde encümenin 
dışındaki karar organları 
hangileri?

Belediyede üç karar organı 
vardır. Bunlardan birisi Belediye 
Başkanımız, ikincisi Belediye 
Meclisi, üçüncüsü de Belediye 
Encümenidir. 

Peki, encümen ne sıklıkta 
toplanır? 

Belediye encümeni, haftada 
birden az olmamak üzere önceden 
belirlenen gün ve saatte toplanır. 
Belediye başkanı acil durumlarda 
encümeni toplantıya çağırabilir. 
Biz, her hafta salı ve perşembe 
günleri saat 11.00’da toplanırız.

Belediye encümeninin karar 
alabilmesi için toplantıda en az 
kaç kişi olmalı?

Encümen üye tam sayısının 
salt çoğunluğuyla toplanır ve 
katılanların salt çoğunluğuyla 
karar verir. Encümenin 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu 
uyarınca ihale komisyonu olarak 

yapacağı toplantılarda da bu 
hüküm geçerlidir. Oyların eşitliği 
durumunda başkanın bulunduğu 
taraf çoğunluk sayılır. Çekimser 
oy kullanılamaz. Ayrıca encümen 
başkan ve üyeleri, kendileri, 
ikinci derece dâhil kan ve kayın 
hısımları ve evlatlıkları ile ilgili 
işlerin görüşüldüğü encümen 
toplantılarına katılamazlar. 
Mesela, bir meclis üyemizin bir 
arsası var ve onun tevhidi, ifrazı vs. 
söz konusu ise, biz de o konuyu 
gündeme almışsak o toplantıya, 
ilgili meclis üyemiz katılamaz. 
Onun yokluğunda karar verilir. 

Peki, encümen gündemi nasıl 
belirleniyor?

Encümen gündemi belediye 
başkanı tarafından belirlenip yazı 
işleri müdürlüğünce hazırlanır. 
Encümen üyeleri, başkanın uygun 
görüşü ile gündem maddesi 
teklif edebilir. Belediye başkanı 
tarafından havale edilmeyen 
konular encümende görüşülemez.

Encümende alınan kararların 
hazırlanması için bir süre var mı?

Tabii, encümene havale 
edilen konular bir hafta içinde 
görüşülerek karara bağlanır. Ama 
biz müdürlük olarak o bir haftayı 
beklemeden bir, en geç iki gün 
içerisinde kararları yazarız ve ilgili 
birimlere tarafımdan “aslı gibidir” 
şeklinde tasdik edilen kararlar 
gönderilir.

Yanlış hazırlanmış bir dosya ile 
karşılaşırsanız, karar süresi uzuyor 
mu?

Müdürlüklerden gelen dosyaya 
encümen, kanunlar nezdinde, 
kendi görüşünü katarak karar 
verir. Eksik veya hatalı hazırlanmış 
teklifler, encümen kararı ile 
gerekçesi yazılarak yeniden 
değerlendirilmek üzere ilgili 
birime iade edilir. Dosyanın 
eksiklikler giderilip yeniden 
gündeme gelmesi ile süre aynı 
şekilde işler. l

Yazı İşleri Müdürlüğü aslında 
belediyenin görünmezi, işin mutfağı, 

diyebiliriz. Belediyemize gelen ve 
giden bütün evrak akışı, resmi evraklar, 
onların cevaplarının iletilmesi ve 
koordinasyon gerektiren yazışmaların 
hepsi müdürlüğümüz tarafından 
sonuçlandırılıyor. Bunun yanı sıra 
nikâh işlemleri de yine müdürlüğümüz 
tarafından gerçekleştiriliyor. 
Müdürlüğümüz bir nevi kurumlar ve 
kişiler arasında köprü görevi görüyor. 

Ben 26 yıllık devlet memuruyum. 
6 yıldır da Ataşehir Belediyesi Yazı 
İşleri Müdürü olarak görev yapıyorum. 
Şef iken müdür gibi çalışıyordum, 
şimdi müdürüm şef gibi çalışıyorum. 
Müdürlüğümüzde haftada ortalama 
1500’den fazla evrak akışı sağlanıyor. 
Kurumumuza gelen evrakların hepsini 
okuyorum.  Bunların yanı sıra encümen 
ve meclis kararları, raporlar, tutanaklar 
vs. hepsi tek tek nakış gibi elimden 
geçiyor. Çok yoğun da olsa, işimi 
severek yapıyorum. Titiz çalışmazsanız, 
başarıyı da yakalayamazsınız.  l

Yazı İşleri
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Saç, ister uzun ister kısa olsun, ister dalgalı ister düz salınsın kadınlar için kendilerini tanımlamanın 
vazgeçilmezidir. Sadece kıyafetlerimiz değil, saçlarımız da modadan payına düşeni hemen alıp 

kullanır. Rengini ya açar ya koyulaştırır, ya da elinde bir ünlünün saç modeliyle kuaförün yolunu tutar. 
Biz de bu nedenle 2017’nin saç modellerini sizin için derledik.

Saç biraz cesaret 
biraz da heves ister

K
A

D
IN

Yıllardır moda dünyasının 
ikonlarından olan Anna 
Wintour ile özdeşleşen “bob” 
saç kesimi 2017 yılıyla birlikte 
update olarak “long lob” halini 
aldı. Yeni trend olan bu saç 
kesimi aslında “bob”ın uzamış 
versiyonu. Son senelerde 
hayatımıza iyice giren kısa saç 
akımına kapılanlardansanız 
veya kapılmaya yer arıyorsanız 
“long lob” ile bir giriş 
yapabilir ve görünümünüzü 
modernleştirebilirsiniz. l

ALAZ CEREN GÖNÜLLÜ

LONG BOB

Anna Wintour



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 91Sayı: 10 Tarih: 25 Mart 2017

Yarım topuz kurtarıcımız olmaya devam ediyor. 
Gündüz, gece, işe, eğlenmeye kadar geniş bir yelpazede 
kullanabileceğiniz bu saç modelinin neden trendden 
düşmediği belli! Üstelik birkaç dakikadan fazla 
zamanınızı almadan şekil veremediğiniz kaküllerinizi, 
perçemlerinizi bu şekilde kamufle edebilirsiniz. 
Rastgele topladığınız tutamın biçimsiz olması da sizi 
endişelendirmesin, bırakın dağınık kalsın! l

“Hygge” aslında dünyanın en mutlu insanları sıralamasının hep 
en üstlerinde karşımıza çıkan Danimarkalıların dilimize kısaca 
“mutluluk” olarak çevrilen ve günlük hayatı daha anlamlı ve güzel 
kılmayı amaçlayan hayat felsefesi. Görünen o ki 2017 kışıyla 
birlikte “hygge”, kafamızın içinden çıkıp saçlarımıza uzanmaya 
karar vermiş! Hygge felsefesinden gelen sıcaklık saçlarda da 
kendini sıcak tonlarda gösteriyor; yumuşak bakır tonları, zengin 
kahverengiler, sıcak sarılar ve turuncular. l

Saçımızı son senelerde ortadan ayırmaya 
alıştırıldık! Fakat en güncel defilelerde 
karşımıza sıkça çıkan yandan ayırmaya 
da gözümüzü alıştırmakta fayda var. 
Görünümünüzü yumuşatan aynı zamanda da 
vurgulayan bu küçük değişikliği hemen şu an 
deneyebilirsiniz! l

YA
R

IM
 T

O
P

U
Z

YANDAN AYIRIN

HYGGE İLE TANIŞIN!
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Krep için malzeme: 
2 yumurta, 2 bardak süt, 2 bardak un            

(20 çorba kaşığı, bu da 180 gram un yapıyor),          
1.5 çay kaşığı tuz, 3 çorba kaşığı zeytinyağı.

Et sote için malzeme:
500 gr. sotelik kuzu eti (tavuktan da olur), 

1 büyük soğan (küçük doğranacak), 2 büyük 
kırmızı biber (soğan boyutunda doğranacak), 
1 büyük domates, 2 diş sarımsak (isteğe bağlı), 
2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, 1 çay kaşığı 
karabiber, 1 çay kaşığı pul biber.

Hazırlanışı: Benim tavam 22 cm. Siz hangi boy 
tavada yapmak isterseniz öyle yapılabilir, tabii 
ki çok büyük olmamak kaydıyla. 

Et Sote: Geniş bir tencerede zeytinyağını 
kızdırıp etleri soteleyin, suyunu salıp 

toparlanmaya yakın çok ince doğradığınız 
soğanları, biberleri, sarımsağı ekleyerek 

kavurun. Domatesin kabuğunu soyup 
ilave edin. Domates etin pişmesine 

yeterli gelecektir, eğer gelmezse 
yarım çay bardağı su ekleyin. 

Etin suyu hiç kalmayacak 
şekilde pişirin. Tuzu ve 

baharatı ilave edip 
altını kapatın.

Krep: Bütün krep 
malzemelerini 

blender’dan 
geçirip 
homojen boza 

kıvamında bir 
hamur elde edin. 

FİRDEVS 

GÜNAÇAR 

@firdevsgunacar

Et soteye ince yumuşak krepleri 
giydirerek hem çok şık hem çok lezzetli 
bir yemek yapabilirsiniz…

Krepte et sote

Hazırlanışı: 1 saat / Pişmesi: Yarım saat
8 Kişilik

İlk krepi tavaya dökmeden evvel peçeteyle 
tavanıza yağ sürün. Zaten krep hamuru da 
yağlı olduğu için tavaya yapışmayacaktır, 
korkmayın. Çırptığınız karışımdan bir kepçe 
yardımıyla tavaya döküp, tavayı öne arkaya, 
sağa sola eğerek hamurun yayılmasını sağlayın. 
Küçük bir çatalla kenarlarından kaldırıp elle 
çevirebilirsiniz. Krepi çok kızartmayın, çünkü 
fırında da et sote ile birlikte pişecek. Her krep 
için aynı işlemi tekrarlayın.

Birleştirme: Et ve krep soğuyunca masanızda 
hangi şekilde görmek istiyorsanız krepin içine 
eti koyarak kapatın, fırın kabına koyun. Kreplerin 
üzerine ister kaşar koyup fırına verin, isterseniz 
domates sos dökerek pişirin. Afiyet olsun.

Not: Ben bu yemeği yaptığım zaman 
kreplerimi biraz fazla yapıp tatlıyı da aradan 
çıkarmış olurum. Size de tavsiye ederim. 
Kreplerin arasına Nutella sürün ve inanılmaz bir 
lezzet elde edin… l

Tariflerle ilgili aklınıza takılan birşey olursa beni arayabilirsiniz. Tel: 0533 7169293 / firdevs.gunacar@hotmail.com



İhtimal, şu sıralar saatlerinizi 8. Uluslararası Ataşehir Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen 
oyunları izlemeye göre ayarladınız. Biz de siz oyunlarla, yönetmenlerle, oyuncularla bu kadar 
hemhal olmuşken test konumuzu tiyatroya ayırdık. Elbette sorularımız festival kapsamındaki 

oyunların dışında, biraz belleğinizi zorlamanız, biraz da araştırmanız için. Kolay gelsin.

T
E

S
T

1 
İlk kez Muammer Karaca 
Tiyatrosu tarafından sahnelenen 
Cibali Karakolu’nun yazarı 
kimdir?

a) Muammer Karaca
b) Hulki Saner
c) Henri Keroul
d) Moliere

2 
İlk kez 1933 yılında 
sahnelendi. Konusuyla 
her dönem ilgi çekti, hatta 
Ömer Lütfi Akad tarafından 

sinemaya uyarlandı. Suna Pekuysal 
ve Zihni Göktay’ın oyunculuklarıyla 
belleklere kazınan bu oyun 
hangisiydi?

a) Sinekli Bakkal
b) Lüks Hayat
c) Tohum ve Toprak
d) Kel

3 
Haldun Taner’in yazdığı 
“Keşanlı Ali Destanı” ilk kez 
1964’te Gülriz Sururi ve Engin 
Cezzar Tiyatrosu tarafından 

sahneye konuldu. Aradan geçen 
yıllar içinde pek çok tiyatro grubu 
tarafından da sahnelenen oyunun 
müzikleri kime aitti

a) Yalçın Tura
b) Cemal Reşit Rey
c) Sadun Aksüt
d) Şerif Yüzbaşıoğlu

Yanıtlar: 
1) c 2) b 3) a 4) d 5) d 6) a 7) b 

8) d 9) c

4 
Türk tiyatro tarihine yurt 
dışında sahnelenen ilk 
oyun olarak geçti. Sistemin 
zorlamasıyla bakkallığa 

geçen bir öğretmeni anlatan, Cevat 
Fehmi Başkut’un yazdığı oyunun ismi 
neydi? 

a) Kibarlık Budalası
b) Balıkesir Muhasebecisi
c) Yaprak Dökümü
d) Paydos

5 
Rus yazar Sholom Aleichem’in 
“Tevye ve Kızları” adlı 
eserinden uyarlanan 
“Damdaki Kemancı” sadece 

Türkiye’de değil, dünyanın pek 
çok ülkesinin tiyatroları tarafından 
sahnelendi. Türkiye’deki ilk 
sahnelenişinde Tevye karakterine kim 
hayat verdi?

a) İsmail Dümbüllü
b) Muammer Karaca
c) Haldun Dormen
d) Cüneyt Gökçer

6 
Yine bir Rus yazarın Gogol’un 
yazdığı oyun, Türkiye’de 
neredeyse Genco Erkal’la bir 
tutuldu. Oyunun ismi neydi?

a) Bir Delinin Hatıra Defteri
b) Hançer
c) Bozuk Düzen
d) Mikadonun Çöpleri

7 
Ferhan Şensoy, 12 Eylül’ün 
hemen ardından karakterleri 
arasında Nazi üniformalıların 
da yer aldığı bir oyun 

sahneledi. Şensoy karakterlerini 
Beyoğlu’na da çıkarıp yoldan 
geçenleri kimlik sordurdu, üst arattı. 
Darbenin insanları nasıl sindirdiğini 
göstermeye aracılık eden bu oyun 
hangisiydi?

a) İstanbul’u Satıyorum
b) İçinden Tramvay Geçen Şarkı
c) Yorgun Matador
d) Şahları da Vururlar

8 
Yazılışının üzerinden yüzden 
fazla yıl geçse de hâlâ dünya 
ve Türkiye tiyatrosunun en sık 
sahnelenen oyunlarından biri 

olmayı sürdürüyor. Oyunun adı Martı, 
peki yazarı kim?

a) William Shakespeare
b) Bertolt Brecht
c) Samuel Beckett
d) Anton Çehov

9 
Sahneye ilk kez, 1949’da 
Antigone-Sofokles oyunuyla 
çıktı. Onlarca oyunda rol 
almakla kalmayıp kendi 

yaşam öyküsünü de oyunlaştırıp 
sahneledi. Aynı zamanda hocalık da 
yapan bu kadın sanatçımız kimdir?

a) Ayşen Gruda
b) Bedia Muhavvit
c) Yıldız Kenter
d) Göksel Kortay
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ATAŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ataşehir Belediyesi

Hizmet Binası

Barbaros Mah. 

Şebboy Sok. No: 4/A

Tel: 0216 570 50 00

Fax: 0216 688 07 54

www.atasehir.bel.tr

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1150

BASIN YAYIN VE HALKLA 
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

Tel: 0216 570 50 00 /1598

Fax: 0216 687 07 54

EMLAK VE İSTİMLAK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Tel: 0216 570 50 00 /1453

Fax: 0216 687 07 78

TEFTİŞ KURULU 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1118

Fax: 0216 687 07 58

İNSAN KAYNAKLARI VE 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1629

Fax: 0216 687 07 93

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1671

Fax: 0216 687 07 92

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1411

Fax: 0216 687 07 75

PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1480

Fax: 0216 687 07 76

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1466

Fax: 0216 687 07 77

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1275

Fax: 0216 687 07 63

MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1159

HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1126

Fax: 0216 687 07 57

SAĞLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1619

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1147

Fax: 0216 687 07 61

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1801

Fax: 0216 687 07 52

YAPI KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1361

Fax: 0216 687 07 72

ÇEVRE KORUMA VE 
KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1523

Fax: 0216 687 07 82

ULAŞIM HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 
Tel: 0216 570 50 00 /1221

Fax: 0216 687 07 67

VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1658

Fax: 0216 687 07 89

SOSYAL YARDIM İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1003

Fax: 0216 687 07 53

RUHSAT VE DENETİM 
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1240

Fax: 0216 687 07 65

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1245

KADIN VE AİLE 
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1611

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1381

MUHTARLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1414

DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1735

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1508

EVLENDİRME DAİRESİ
Şehit Şakir Elkovan Cad.

No: 20 Küçükbakkalköy

Tel: 0216 570 50 00 / 

1950-1951

KÜÇÜKBAKKALKÖY 
HİZMET BİRİMİ
Küçükbakkalköy Mah.

Fevzipaşa Cad. 

(Prestij Cad.)

Tel: 0216 469 65 56

ATAŞEHİR SPOR KULÜBÜ
Barbaros Mah. Lale Sok.

Tel: 0216 570 50 00

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
AFET KOORDİNASYON 
MERKEZİ
Ataşehir Bulvarı

Tel: 0216 570 50 00 

/2300-2301-2302-2303-

2306-2307

YENİSAHRA ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Yenisahra Mah.

Sütçüyolu Cad.

Tel: 0216 317 31 84

KÜÇÜKBAKKALKÖY 
ZABITA HİZMET BİRİMİ
Küçükbakkalköy Mah.

Geziciler Sok.

Merdivenyolu Cad. No: 4

Tel: 0216 573 42 21

MEVLANA ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Mevlana Mah. Albayrak 

Cad. Muhtarlık yanı

Tel: 0216 314 77 87

FERHATPAŞA ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe

Cad. G4 Sok. No: 5

Tel: 0216 471 99 37

MUSTAFA KEMAL ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Mustafa Kemal Mah. 3004 

Cad. Deniz Gezmiş Parkı içi 

Tel: 0216 570 50 00 /1918

FETİH MAHALLESİ 
ZABITA HİZMET BİRİMİ
Fetih Mah. Atatürk Bulvarı

başı, İMKB İlköğretim 

Okulu yanı.

30 AĞUSTOS ATAEVİ
Mevlana Mah. 

Sakarya Cad. 

30 Ağustos Parkı üzeri

Tel: 0216 570 50 00 / 

1984-1985-1986

AŞIK VEYSEL ATAEVİ
Aşıkveysel Mah.

3001 Cad. No: 116

Tel: 0216 570 50 00 / 

1980-1981

FERHATPAŞA ATAEVİ
Ferhatpaşa Mah. Mareşal

Fevzi Çakmak Cad. No: 12

Tel: 0216 660 02 40

İNÖNÜ ATAEVİ
İnönü Mah. 

Kartal Cad. No: 57

Tel: 0216 573 86 35-36-37

KAYIŞDAĞI LİONS ATAEVİ
Kayışdağı Mah. 

Akyazı Cad. No: 84 

Tel: 0216 540 74 30

MUSTAFA KEMAL ATAEVİ
M. Kemal Mah. 

3004 Cad. No: 36 

Tel: 0216 570 5000 / 

1970-1978

ATAMEM
Küçükbakkalköy Mahallesi

Vedat Günyol Cad. No: 6

Tel: 0216 574 80 79

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
KIZ ÖĞRENCİ KONUK EVİ
Kayışdağı Mah. Akyazı 

Cad. No: 104 

Obalar Durağı

Tel: 0216 540 62 75

DÜŞLER AKADEMİSİ
Barbaros Mah. 

Fesleğen Sok.

Tel: 0216 688 31 53

BAHRİYE ÜÇOK HASTA 
KONUK EVİ
Küçükbakkalköy Mah.

Cengiztopel Cad. No: 11

Tel: 0216 572 15 84

AHMET TELLİ ÇOCUK VE 
HALK KÜTÜPHANESİ
İçerenköy Mah. Prof. Dr. 

Necmettin Erbakan Cad.

No: 108-110

Tel: 0216 570 50 00 /1944

YENİ HAYAT GENÇLİK 
MERKEZİ
Yeni Çamlıca Mah.

Dursunbey Cad. No: 2

(Hüseyin Ağırman Parkı İçi)

Tel: 0216 570 50 00 /1966

ATAŞEHİR GENÇLİK 
MERKEZİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 

Cad. 16. Sok. No: 25

Tel: 0216 570 50 00 /1930
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KADIN KONUK EVİ
Tel: 0216 570 50 00

ATAŞEHİR AŞEVİ
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
No: 2/11 Tel: 0216 580 99 10

ESATPAŞA TAZİYE EVİ
Esatpaşa Mah. 
Ziya Paşa Cad. üzeri
Tel: 0216 570 50 00

FERHATPAŞA TAZİYE EVİ
Ferhatpaşa Mah. Fevzi
Çakmak Cad. No: 12
Tel: 0216 570 50 00

MUHTARLIKLAR

AŞIK VEYSEL MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Hasgül Bakır
Aşık Veysel Mah. 3001 Cad.
No: 116 Tel: 0216 324 23 35

ATATÜRK MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Leyla Yeşim Şaylan
Atatürk Mah. Meriç Cad.
Çitlembik Sok. No: 2/3
Tel: 0216 580 82 04

BARBAROS MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Ercan Ersin
Barbaros Mah. Mimar 
Sinan Cad. No: 98
Tel: 0216 324 33 01

ESATPAŞA MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Turan Kızıltaş
Esatpaşa Mah. Ziya Paşa 
Cad. No: 44 
Tel: 0216 315 31 31

FERHATPAŞA MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Hüseyin Uzun
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe
Cad. No: 80
Tel: 0216 661 24 67

FETİH MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Cavit Koç
Fetih Mah. Kayısı Sok. No: 2
Tel: 0216 324 29 83

İÇERENKÖY MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Ayhan Öztürk
İçerenköy Mah. Nadir Sok 
No: 3 Tel: 0216 574 55 44

İNÖNÜ MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Songül Ercan 
Tolunay İnönü Mah. 
Tuğ Sok. No: 4
Tel: 0216 577 66 19

KAYIŞDAĞI MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Kadir Yılmaz
Kayışdağı Mah. Uslu Cad.
No:73/1 Tel: 0216 364 12 64

KÜÇÜKBAKKALKÖY 
MAHALLESİ MUHTARLIĞI
Muhtar: Yakup Cebiroğlu
Küçükbakkalköy Mah. 
Merdivenköy yolu Cad. 
Geziciler Sok. No: 4 
Tel: 0216 573 42 82

MEVLANA MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Recep Ali Kantarcı
Mevlana Mah. Albayrak Cad. 
No: 7 Tel: 0216 527 32 82

MİMAR SİNAN 
MAHALLESİ MUHTARLIĞI
Muhtar: Şahin Acar
M.Sinan Mah. Namık 
Kemal Cad. No: 20
Tel: 0216 471 74 79

MUSTAFA KEMAL 
MAHALLESİ MUHTARLIĞI
Muhtar: Ali Rıza Saraçoğlu
M. Kemal Mah. 3095 Sok. 
No: 4 Tel: 0216 470 59 24

ÖRNEK MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: İdris Taşkın
Örnek Mah. Semerkand Cad. 
No: 44 Tel: 0216 324 63 43

YENİ ÇAMLICA 
MAHALLESİ MUHTARLIĞI
Muhtar: Fazlı Sarısoy
Yeni Çamlıca Mah. Yılmaz Sok. 
No: 14/2 Tel: 0216 471 14 78

YENİSAHRA MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Sadettin Kahraman
Yenisahra Mah. Türkaslan 
Sok. No: 15 
Tel: 0216 470 96 83

YENİŞEHİR MAHALLESİ 
MUHTARLIĞI
Muhtar: Mustafa Arı
Yeni Şehir Mah. Baraj Yolu
Cad. No: 4 
Tel: 0216 455 60 44

SAĞLIK MERKEZLERİ

TÜRKAN SAYLAN TIP 
MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Vedat Günyol Cad. No: 4
Tel: 0216 577 71 40

FERHATPAŞA SAĞLIK 
POLİKLİNİĞİ
Ferhatpaşa Mahallesi 
Yeditepe Cad. 
16. Sokak No: 25 
Tel: 0216 570 50 00

ÖZEL ATAŞEHİR DİYALİZ 
MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah.
Nartanesi Sok. 34750
Tel: 0216 577 49 66

ÖZEL ANADOLU SAĞLIK 
ATAŞEHİR TIP MERKEZİ
Barbaros Mah. Halk Cad. 
Ortabahar Sok. No: 1 
Tel: 0216 42 76

AVICENNA ATAŞEHİR
Küçükbakkalköy Mah.
Kayışdağı Cad. No: 47
Tel: 0216 574 10 00

ÖZEL ACADEMIC 
ATAŞEHİR TIP MERKEZİ
Barbaros Mah. 
Şen Sok. No: 10 
(Ataşehir Palladium 
Karşısı) 
Tel: 0216 651 00 00

ATAFİZ FİZİK TEDAVİ 
REHABİLİTASYON ÖZEL 
DAL MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Atilla İlhan Cad. Efe Sok.
(Eski Nil Sok.) No: 10
Tel: 0216 575 94 44

BAYINDIR HASTANESİ 
İÇERENKÖY
Ali Nihat Tarlan Cad. Ertaş 
Sok. No: 17
Tel: 0216 575 26 66

KADIN SAĞLIĞI VE 
MAMOGRAFİ MERKEZİ
İçerenköy Mah. Prof. Dr.
Necmettin Erbakan Cad.
No: 108/110
Tel: 0216 570 50 00 / 
1943-1991

ÖZEL DERMOSOFT 
SAĞLIKLI YAŞAM 
POLİKLİNİĞİ
Atatürk Mah. Ataşehir 
Bulvarı Ata 3/3 Plaza 
Kat: 1 No: 15
Tel: 0216 456 36 10

ÖRNEK TIP MERKEZİ
Örnek Mah. Şehit Cahar
Dudayev Cad. (35. Cad)
Emlakçı Dur. Carrefour
Express Karşısı No:140/2
Tel: 0216 472 87 77

ÖZEL EREN HASTANESİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Kayışdağı Cad. No: 51-53
Tel: 0216 575 58 77-78-79-80

ÖZEL ESTEROYAL 
POLİKLİNİĞİ
Atatürk Mah. Ataşehir 
Bulvarı Ata 4 Çarşı 
Tel: 0216 548 29 10

ÖZEL ESTETHİCA 
ATAŞEHİR TIP MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Işıklar Cad. No: 40
Tel: 0216 655 50 00

FATİH SULTAN MEHMET 
EĞİTİM ARAŞTIRMA 
HASTANESİ
İçerenköy Mah. E5 
Karayolu Üzeri
Tel: 0216 578 30 00
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ACİL NUMARALAR

110: Yangın ihbar
112: Ambulans acil
113: Alo Doktorum Yanımda 
114: Zehir Danışma Hattı
UZEM

155: Polis İmdat
153: Alo Zabıta
185: Su Arıza
174: Alo Gıda
121: Telefon Arıza İhbar
156: Jandarma İmdat 
126: Kablo TV Arıza

158: Alo Sahil Güvenlik
168: Türk Kızılayı
163: Telekom Borç Sorma
119: Posta Kutusu Danışma
171: Sigara Bırakma
175: Alo Tüketici
177: Orman Yangın İhbar

178: Alo RTÜK
173: Alo İzci Kan Bilgi Mer.
181: Çevre Bilgi
182: Hastane Randevu
183: Kadın ve Sosyal     
Hizmetler
184: Sağlık Danışma

186: Elektrik Arıza
187: Doğalgaz Arıza
188: Cenaze Hizmetleri
189: Alo Maliye-Vergi 
Danışma
11811: Bilinmeyen     
Numaralar



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E96 Sayı: 10 Tarih: 25 Mart 2017

ÖZEL FEMME PLAST TIP 
MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Ahmet Yesevi Cad. No: 33
Tel: 0216 355 75 75

FETİH MAHALLESİ ANA 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
PLANLAMA MERKEZİ
Fetih Mah. Karaman Çiflik
Yolu No: 68 
Tel: 0216 472 54 96

DR. HÜSEYİN TIRMAN 
POLİKLİNİĞİ
Barbaros Mah. Uphill Court
Towers A Blok No: 6 
Ataşehir Kat: 12 D: 69 
Tel: 0216 688 35 87

ÖZEL FMC ATAŞEHİR 
DİYALİZ MERKEZİ
Yenisahra Mah. Halk Sok. 
No: 1 Tel: 0216 472 41 15

ÖZEL FORMMED 
POLİKLİNİĞİ
İçerenköy Mah. Kayışdağı 
Yolu Cad. Kıymet Apt. No: 22/1
Tel: 0216 573 83 53

ÖZEL KADIKÖY ŞİFA 
ATAŞEHİR HASTANESİ
Işıklar Cad. No: 35/A 34750
Tel: 0216 444 25 74

MEDITIME TIP MERKEZİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe
Cad. No: 85 
Tel: 0216 660 04 24

MEMORIAL ATAŞEHİR 
HASTANESİ
Küçükbakkalköy Mah. Vedat 
Günyol Cad. No: 28-30 
34758 Tel: 0216 570 66 66

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİ
İçerenköy Mah. Devlet Yolu 
Ankara Cad. No: 102-104 
34752 Tel: 0216 578 40 00

MODERN TIP MERKEZİ
Yeni Çamlıca Mah. 
Dursunbey Cad. 
Kırlangıç Sok. No: 1/1
Tel: 0216 661 16 24 - 63

UZMAN DİYALİZ MERKEZİ 
Barbaros Mah. Barbaros 
Cad. No: 220 Ataşehir
Tel: 0216 315 94 44

ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ 
SAĞLIĞI HASTANESİ
Barbaros Mahallesi
Fesleğen Sokak No: 7
Tel: 0216 469 77 40-41

SİNEMALAR

CINEMAXIMUM BRANDIUM
K.Bakkalköy Mah. Bostancı-
Dudullu Cad. Brandium 
AVM, Tel: 0216 469 69 06

CINEMAXIMUM PALLADIUM
Barbaros Mah. Halk Cad. 
No: 6 Palladium AVM
Tel: 0216 663 11 41

NOVADA AVŞAR
K. Bakkalköy Mah. Şakir
Elkovan Cad. Ataşehir
Novada AVM
Tel: 0216 469 56 73

OPTIMUM AVŞAR
Yeni Sahra Mah. İstiklal 
Cad. Optimum Outlet AVM
Tel: 0216 664 13 95

DENİZ PRIVATE CINECITY 
TRIO
Barbaros Mah. 
Hillside City Clup
Tel: 0216 315 10 10

MÜZELER

DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ
Barbaros Mahallesi Mimar 
Sinan Cami Yanı, Mimar 
Sinan Parkı
Tel: 0216 688 13 29

KÜLTÜR MERKEZLERİ

MUSTAFA SAFFET 
KÜLTÜR MERKEZİ
Örnek Mah. Cahar Dudayev 
Cad. Tel: 0216 570 50 00/2200

İÇERENKÖY SANAT MERKEZİ
İçerenköy Mah. Demet Sok.
No: 61/1 Tel: 0216 570 50 00

CEMAL SÜREYA SERGİ 
VE ETKİNLİK MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mahallesi 
Şehit Şakir Elkovan Cad. 
No: 20 Tel: 0216 575 6720

ÜNİVERSİTELER

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İnönü Mah. Kayışdağı Cad.
Tel: 0216 578 00 00
Fax: 0216 578 02 99

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
Kerem Aydınlar Kampüsü
İçerenköy Mah. Kayışdağı 
Cad. No: 32 
Tel: 0216 500 44 44
Fax: 0216 576 50 76

ADIGÜZEL ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir Mahallesi Baraj 
Yolu Cad. Çağlayan Sokak 
No: 18 Tel: 0216 455 77 70-74
Fax: 0216 548 28 17

AVM’LER

BAUHAUS
İçerenköy Mah. Hal Yanı
Tel: 0216 578 70 70

BRANDIUM
Küçükbakkalköy Mah.
Dudullu Cad. No: 23-25
Tel: 0216 574 33 33

İÇERENKÖY CARREFOUR
İçerenköy Mah. Kayışdağı
Cad. No: 2
Tel: 0216 448 02 96-97

METRO
Yeni Sahra Mah. Yavuzlar 
Cad. Tel: 0216 544 68 00

MOZAİK ÇARŞI
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
No: 21 Tel: 0216 455 91 69

NOVADA
Küçükbakkalköy mah. 
Şehit Şakir Elkovan Cad. 
No: 20 Tel: 0216 575 65 20

OPTIMUM
Yeni Sahra Mah. 
İstiklal Sok. No: 10/4 
Tel: 0216 664 14 14

PALLADIUM
Barbaros Mah. Halk Cad. 
No: 8 Tel: 0216 663 15 00

BULVAR 216
Barbaros Mah. Mor Zambak 
Sok. Tel: 0216 668 32 16

RESMİ DAİRELER

T.C. ATAŞEHİR 
KAYMAKAMLIĞI
Küçükbakkalköy Mah.
Merdivenköy Yolu Sok. 
No: 9/2 Tel: 0216 577 51 10
Faks No: 0216 577 63 93

T.C. ATAŞEHİR MÜFTÜLÜĞÜ
Barbaros Mah. Hasat Sok.
No: 2 Mimar Sinan Parkı İçi C 
Binası) Tel: 0216 688 87 77-78
Faks: 0216 688 87 83

ATAŞEHİR İLÇE BÖLGE 
TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ
Barbaros Mah. Ardıç Sok. 
No 12, 34704
Tel: 0216 580 8704

ATAŞEHİR İLÇE EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ
Barbaros Mah.
Ardıç Sok. No: 12, 34704
Tel: 0216 580 8704

ATAŞEHİR MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Küçükbakkalköy Mah. 
Işıklar Cad. No: 1 Kat: 2 34758
Tel: 0216 577 51 86-87

ATAŞEHİR İLÇE TOPLUM 
SAĞLIK MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah.
Merdivenköy Yolu Cad. 
Selim Sok. No: 7
Tel: 0216 580 98 58
Faks: 0216 580 98 59

ATAŞEHİR NÜFUS 
MÜDÜRLÜĞÜ
Küçükbakkalköy Mah. 
Merdivenköy Yolu Sok. 
No: 9/2a Tel: 0216 577 51 20 / 
577 51 22 Faks: 0216 577 5121

ATAŞEHİR İLÇE SEÇİM 
KURULU
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
No: 2 D: 5 Tel: 0216 456 41 00

ATAŞEHİR REHBERLİK VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ
Atatürk Mah. Çiftlik Cad. 
No: 5 Tel: 0216 548 21 22

DARÜLACEZE KAYIŞDAĞI
İnönü Mahallesi Kayışdağı
Cad. No: 65, 34755
Tel: 0216 528 84 00

EMLAK KONUT GYO 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Barbaros Mah. Mor 
Sümbül Sokak No: 7/2 Batı 
Ataşehir Tel: 0216 579 15 15
Faks: 0216 456 48 75

TİV-TÜRKİYE İŞİTME 
VE KONUŞMA 
REHABİLİTASYON VAKFI
Barbaros Mah. 
Fesleğen Sok. No: 8 
Tel: 0216 688 58 45
Fax: 0216 688 58 46

POLİS MERKEZLERİ

ATAŞEHİR EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Mah. 
Meriç Cad. No: 2/7 
Tel: 0216 580 87 04-05
Fax: 0216 580 87 02

ŞEHİT ÖRNEK HAYRETTİN 
YILDIRIM POLİS MERKEZİ
Örnek Mah. Zemzeme Sok. 
No: 49 Tel: 0216 317 10 20

İÇERENKÖY POLİS 
MERKEZİ AMİRLİĞİ
İçerenköy Mah. Kayışdağı 
Yolu Cad. No: 28 
Tel: 0216 576 61 22

ŞEHİT SALİH SEVGİCAN 
POLİS MERKEZİ
Yeni Çamlıca Mah. 
Albayrak Cad. No: 1 
Tel: 0216 415 64 93

OTELLER

SHERATON GRAND 
İSTANBUL
Barbaros Mah. 
Morsümbül Sok. 
Tel: 0216 547 00 00
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İSTANBUL MARRIOTT 
HOTEL
Küçükbakkalköy Mah. 
Kayışdağı Cad. No: 1
Tel: 0216 570 00 00

SILENCE İSTANBUL
Küçükbakkalköy Mah. 
Dudullu Yolu Cad. No: 29
Tel: 0216 570 70 00

THE GREEN PARK HOTEL
İçerenköy Mah. Manolya
Sanayi Sok. No: 36
Tel: 0216 573 30 30

RESTORANLAR

ADA GURME
Barbaros Mah. Dereboyu
Cad. Fulya Sok. No: C-b4, 
Tic. Merkezi / 1d, 34746
Tel: 0216 688 80 83

ADANA DOSTLAR KEBAP
Barbaros Mah.
Halk Cad. No: 31
Tel: 0216 472 90 93

ATAŞEHİR BALIKÇISI
Küçükbakkalköy Mah. 
Vedat Günyol Cad. No: 34/A 
Tel: 0216 572 65 15

BELUGA FISH GOURMET
Küçükbakkalköy Mah.
Dereboyu Cad. 7/C
Tel: 0216 469 54 54

BENZİN BIG YELLOW 
Barbaros Mah. 
Ihlamur Sok. No: 11 
Tel: 0216 688 74 81

Bİ BUÇUK
Barbaros Mah.
Ardınç Sok. Kent Çarşı 
Tel: 0216 688 83 88

BRASSERIE POLONEZ
Barbaros Mah. Halk Cad.
(Palladium AVM)
Tel: 0216 663 20 27

ÇÖPÇÜ ATAŞEHİR
Barbaros Mah. 
Sütçüyolu Cad. No: 81
Tel: 0216 315 30 10

DEVELİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Vedat Günyol Cad. No: 9
Tel: 0216 575 68 68

FOÇA BALIK
Küçükbakkalköy Mah. Doruk 
Sok.Tel: 0216 577 86 86

HASAN KOLCUOĞLU
Küçükbakkalköy Mah.
Dereboyu Cad. Emel Sok. 
No: 7/B Tel: 0216 573 89 89

KAVALYE
Barbaros Mah. Halk Cad. 
34746 Tel: 0216 444 17 08

KIRÇİÇEĞİ RESTORANT
Atatürk Mah. Meriç Cad.
Mozaik Çarşısı T 14 Blok 
D: 1/b Tel: 0216 455 06 06

KITCHENETTE
Barbaros Mah. Halk Cad.
(Palladium AVM)
Tel: 0216 663 14 15

KÖZ KANAT
Küçükbakkalköy Mah.
Ahmet Yesevi Cad. Doruk 
Sok. Ergovan Parkı 7/A
Tel: 0216 577 75 46

MIDPOINT
Barbaros Mah. Halk Cad.
(Palladium AVM)
Tel: 0216 663 14 35

ÖZGÜR ŞEF
Barbaros Mah. Zambak Sok. 
No: 61 Tel: 0216 688 43 43

SAHAN VEGA ATAŞEHİR
Barbaros Mah. Kardelen Sok. 
No: 18 Tel: 0216 472 48 56

SHOT İSTANBUL
Barbaros Mah. Leylak 
Sok. Ağaoğlu My World 
Andromeda AVM Batı Ataşehir 
Tel: 0216 688 74 68

SUSHICO
Barbaros Mah. Halk Cad. 
Palladium Alışveriş Merkezi 
No: 6 Tel: 0216 663 13 45-46

ŞAŞKIN BALIK
Barbaros Mah. Evren Cad. 
No: 1 Tel: 0216 470 05 40

VE RESTORAN
Barbaros Mah. Halk Cad.
No: 8B Tel: 0216 663 15 25

WOOD ATAŞEHİR
Barbaros Mah. Ardıç Sok.
Tel: 0216 688 19 20

TAKSİ DURAKLARI

SİTELER TAKSİ
Mevlana Mah. Sakarya Cad. 
34758 Tel: 0216 364 32 63 
/ 0216 455 66 65

52 YENİ ÇAMLICA
Tel: 0216 364 32 63

HALYOLU MERKEZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Eski 
Üsküdar Cad. No: 3 Halyolu 
Tel: 0216 574 70 92

ATAŞEHİR KERVANCILAR 
TAKSİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Karaman Çiflik Yolu No: 1
Tel: 0216 573 10 27

ATAŞEHİR SOYAK TAKSİ
Örnek Mah. Libadiye Cad. 
No: 97/2 Tel: 0216 317 10 93

BATI ATAŞEHİR MERKEZ 
TAKSİ
Barboros Mah.Menekşe
Sok. No: 1 Tel: 0216 688 20 02

ŞENTUR TELSİZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Kayışdağı 
Yolu, No: 1 Tel: 0216 572 38 81

ESTON KURUCULAR TAKSİ
İçerenköy Mah. Karaman 
Çiflik Yolu Cad. Eston Evleri 
Karşısı Tel: 0216 574 48 84

ATAŞEHİR UMUT TAKSİ
İçerenköy Mah. Eski 
Üsküdar Yolu Umut Sok. 
Tel: 0216 577 11 10

KÜÇÜKBAKKALKÖY TAKSİ
Küçükbakkalköy Mah. Cengiz 
Topel Cad. Kocayusuf Sok. 
No: 21 Tel: 0216 573 80 05

PALLADIUM TAKSİ
Barbaros Mah. 
Halk Cad. No: 8 
Tel: 0216 663 21 40

AĞAOĞLU MY 
TOWERLAND TAKSİ
Atatürk Mah. 
Meriç Cad. No: 1/4 
Tel: 0216 455 57 15-16-17 

AĞAOĞLU MY WORLD 
TAKSİ
Barbaros Mah. Halk Cad.
Ihlamur Sok. No: 1
Tel: 0216 688 19 40

ÖRNEK TAKSİ
Örnek Mah. Şehit
Cahar Dudayev Cad.
Merkez Cami Karşısı
Tel: 0216 324 17 60

FATİH TELSİZ TAKSİ
Fetih Mah. Atatürk Bulvarı
No: 2 Tel: 0216 315 55 83

BİZİM TAKSİ
İnönü Mah. Kartal Cad. 
No: 85 Tel: 0216 577 68 80

GREENPARK 
BAYINDIR TAKSİ
Ertaç Sok. No: 14/B
İçerenköy Mah.
Tel: 0216 575 44 74

TANZİM TELSİZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Karslıahmet 
Cad. Aydın Sok. No: 1 
Tel: 0216 572 33 33

FINDIKLI MERKEZ TAKSİ
Fındıklı Mah. Ayşegül Sok.
No: 45 Tel: 0216 469 69 89

İÇERENKÖY TAKSİ
Değirmenyolu Cad. 
61/A İçerenköy
Tel: 0216 575 77 78

ATAŞEHİR İNÖNÜ TAKSİ
İnönü Mah. Ulusu Cad. 
No: 108 Tel: 0216 537 63 85

KAYIŞDAĞI MERKEZ TAKSİ
Kayışdağı Mah. Akyazılı Cad. 
No: 29 Tel: 0216 420 54 99

AKSÜT TAKSİ
Yeniçamlıca Mah.
Kemalpaşa Cad. No 46
Tel: 0216 660 16 64

YEDİTEPE ÜNİVERSİTE TAKSİ
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 
Memba Sok. No: 1 Yeditepe 
Üniv. Yanı Tel: 0216 573 65 89

BATI ATAŞEHİR ŞİRİN TAKSİ
Barboros Mah. 
Zambak Sok. No: 3/A1
Tel: 0216 688 60 21

ACARLAR TAKSİ
Yeni Çamlıca Mah. Albayrak 
Cad. No: 3 Tel: 0216 314 10 17

FERHATPAŞA 
MERKEZ TAKSİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 
Cad. No: 30 Tel: 0216 471 53 97

MUSTAFA KEMAL 
MERKEZ TAKSİ
Mustafa Kemal Mah. 
3001 Cad. 3022. Sok
Aşıkveysel Parkı İçi
Tel: 0216 470 07 81

PALMİYE TUR TAKSİ
İnönü Mah.Öksüz Deresi
Reisoğlu Sok. No: 2
Tel: 0216 573 12 98

İÇERENKÖY MERKEZ TAKSİ
İçerenköy Mah.
Gülcardağı Sok. No 4/1
Tel: 0216 572 77 78

OPTIMUM
Yeni Sahra Mah. Optimum 
AVM İçi Tel: 0216 644 14 14

ATAŞEHİR 
UYDUKENT TELSİZ
Atatürk Mah. Bilfen Okullar 
Karşısı Sedef Cad. No: 1 
Tel: 0216 455 78 20

ATAŞEHİR MERKEZ TAKSİ
Atatürk Mah. 67. Ada 3. 
Cadde Ataşehir
Tel: 0216 455 80 64

ATAŞEHİR UĞUR TAKSİ
Yenişehir Mah. Baraj Yolu 
Cad. Yaren Sok. No: 3
Tel: 0216 456 25 18

BATI ATAŞEHİR 
ESMAN TAKSİ
Barbaros Mah.Örnek Sok.
Tel: 0216 688 14 58
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Malum, yaşlılarımız hiç de eski olmayan bir zamandan söz ederken elleriyle uzakları gösterip, “Buralar eskiden 

dutluktu”, derler ya da bilumum meyve ve sebzelerin isimlerini sıralarlar. Şimdilerdeki endişemiz, geleceğin 

yaşlılarının fotoğraftaki yeri gösterip “Buralar eskiden parktı” demesi. Dileğimiz bizi böyle bir akıbetin 

beklememesi. Siz de şimdilik endişenizi arka plana atın, fotoğrafa bakın ve neresi olduğunu bize yazın. Doğru 

yanıtı veren ilk beş kişiye Can Yayınları’ndan Charles Jackson’ın “Kayıp Hafta Sonu” kitabını armağan edeceğiz.

Yanıtlarınızı atasehirekspres@atasehir.bel.tr adresine gönderebilirsiniz.
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