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Kadınlar burada ve her yerdeler

Leman Sam

Emekçi Kadınlar 
Korosu’ndan 8 Mart’ta barış 

ve kardeşlik türküleri

Eskimeyen şarkıların sahibi 
Leman Sam, Dünya Kadınlar 

Günü için Ataşehir’de

Denizin tutuştuğu gün: 18 
Mart. Çanakkale Savaşı bizim 

için bitmedi, bitmeyecek
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Merhaba,

Ataşehir Ekspres’in elinizdeki 
bu yeni sayısı, takvimlerde 
baharın başlangıcı olarak 
görünen Mart ayı ile birlikte geldi. 
İşlerinizin de doğanın canlandığı 
bahar mevsimi gibi hareketli ve 
bereketli olmasını dilerim.       

Her yıl 8 Mart’ta kutlanan 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü, bu 
ayki dergimizin de ana konusu. 
Birleşmiş Milletler tarafından 
1977 yılında kabul edilen bu 
gün, yurdumuzda 1921 yılında, 
yani Osmanlı döneminde bile 
kutlanmıştı. Amaç, kadınların 
sosyal bilincinin geliştirilmesi; 
ekonomik, siyasi ve sosyal 
başarılarının vurgulanmasıydı. 
Ankara’da bir bağ evinde 
düzenlenen bu toplantının 
üzerinden neredeyse bir asır 
geçti. Kadınlarımızın bugün 
içinde bulundukları durumu, 
başarılarını, hedeflerine ulaşma 
yolunda karşılaştıkları engelleri, 
bu sayımızda bulacaksınız. Ayrıca 
belediyemizin rengârenk 8 Mart 
etkinlikleri hakkında ayrıntılı 
bilgileri de alacaksınız. 

Kadının sağlığı ve başarısı, 
ailenin aydınlık bir geleceğe 
ulaşmasının ön koşulu… 
Belediyeniz olarak bu gerçeği 
çok iyi biliyoruz. Kadınlarımıza 
sadece atölye çalışmaları, 
sergi, konser, tiyatro, müzik gibi 

kültürel etkinliklerle değil, sağlık 
sorunlarını çözme konusunda da 
destek olmak için imkânlarımızı 
seferber ediyoruz. Tüm 
vatandaşlarımızın başvurabileceği 
Türkan Saylan Tıp Merkezi, 
Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği 
ve Ataşehir Belediyesi Sağlık 
Merkezi’nin yanı sıra Kadın Sağlığı 
Mamografi ve Kemik Yoğunluğu 
Görüntüleme Merkezimiz de 
deneyimli ekipleriyle hizmetlerini 
aralıksız sürdürüyor. Bununla 
birlikte şiddete maruz kalan 
kadınlarımıza Kadın Konukevi 
ve İstanbul dışından gelip 
üniversitede öğrenim gören 
kız öğrencilerimize Kız Öğrenci 
Konukevimizin kapıları daima 
açık.

18 Mart’ta Çanakkale’de denizin 
tutuştuğu günün, yani işgalcilerin 
en yoğun saldırıya giriştikleri 
günün 102’nci yıldönümü 
dolayısıyla kaleme alınan yazıyla, 
Atatürk’ün, “biz Çanakkale’de bir 
darülfünun gömdük” sözlerini bir 
kez daha hatırlayacaksınız.

Kültür ve sanatın, uygarlığın 
vazgeçilmez unsurları olduğu 
bilinciyle, yoğun etkinliklerimize 
bu ay da devam ediyoruz. 
Yetişkinlere ve çocuklara yönelik 
programlara katılmanız, bizleri 
çok mutlu edecektir. 

Barış dolu günler dileğiyle sevgi 
ve saygılar sunarım.

BATTAL İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34
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İLKBAHARIN İLK AYINDA 
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66
Bu benim ilk Türk filmim
Ferzan Özpetek’in “İstanbul 
Kırmızısı”, bu ay en çok 
konuşulacak, tartışılacak 
filmlerden biri olacak. Yine 
birileri alkışlayacak, birileri de 
filmi “oryantalist” bulacak. 
Yüreğinin yarısını Roma’ya, 
yarısını da İstanbul’a teslim eden 
Özpetek’in İstanbul’unda hem 
yönetmeni hem de kendisini 
arayanlar da çıkacak, elbette…

4

8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününüz Kutlu Olsun
Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 
oyuncu Tilbe Saran, yönetmen 
Ümmiye Koçak, müzisyen Leman 
Sam, Ataşehir Belediyesi Emekçi 
Kadınlar Korosu, tekstil atölyesi 
sahibi Nurcan Ayaz, Ataşehir 
Belediyesi’nin açtığı okuma-
yazma kursuyla hayatlarında 
bir kapı daha açan Sebahat 
Odabaşı ve Ayşe Ay, yine Ataşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği resim 
kurslarında kendilerini ifade 
edecek “Ana Renkler”i arayan 
kadınlar... Onlar 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle bir kez 
daha bize eşitliği, üretmeyi ve 
kadın olmayı anlatıyorlar.

50
Çevre dostu proje: HORECA
HORECA’nın açılımı “Hotel, 
restaurant, cafe”, işlevi ise 
cam atıkların geri dönüşüme 
kazandırılması. Ataşehir Belediyesi, 
ÇEVKO Vakfı, Şişecam ve Özen 
Cam’ın ortaklaşa yürüttüğü, 
çocukların cam şişeleri rengarenk 
boyayarak destek verdikleri proje 
sayesinde doğaya bir milyon 
344.020 kilo da karbondioksit gazı 
salımı engellendi. 

Geçen ayki dergide Tarih sayfasında 
“Savaşın cephe dışındaki yüzü” 
yazısında kullanılan gemi “Struma” 
değildir. Düzeltir, özür dileriz.
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30
Deniz görmemiş çocuklar
Ankaralı 20 çocuk. Yaşları 10-
14 arasında değişiyor. Bugüne 
kadar denizi  görmemiş, sadece 
televizyonda izlemişlerdi. 
Ataşehir Belediyesi’nin Kalamış 
Yelken Kulübü’yle ortaklaşa 
gerçekleştirdiği “Denize Yelken 
İle İlk Adım” projesiyle sadece 
görmekle kalmadılar, yelkenliyle 
denize açıldılar. 

62
Başkan Ataşehir’i dinliyor
“Başkan Ataşehir’i Dinliyor” 
projesi, Ataşehir Belediyesi 
sınırları içinde yer alan her evi 
ziyaret ederek, vatandaşlardan 
gelen istek, öneri ve şikâyetler 
doğrultusunda daha iyi hizmet 
verebilmek için hazırlandı. 
BAD ekibi kapıları çalıyor, 
Ataşehirlilerin sorunlarıyla 
taleplerini dinliyor.

68
Leman Sam: Daha 
söyleyeceğim şarkılar var
Şarkılarında hep bir hüzün var 
Leman Sam’ın, her kelimesinde 
ise hayatın ilmeklerinden biri. Bu 
da zamanın şarkılarını eskitmesini 
engelliyor. Sam Kadınlar Günü 
nedeniyle, 6 Mart’ta Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi’nde konser verecek.

70
Denizin tutuştuğu gün: 
18 MART
18 Mart’ta bir kez daha Çanakkale 
Savaşı’nı ve orada yaşamını 
yitiren liseli gençlerimizi anacağız. 
Çanakkale bizim için bitmeyen 
bir savaştır, çünkü orada bugünü 
kuran ve koruyan ruh yeşermiştir. 
O yüzden bu savaş hiç bitmez. 
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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, Hazal Şakar, 
İbrahim Karademir, 

Mehmet Oymak, Murat Şimşek, 
Mustafa Sağlamer, Naz Alçı, 

Oben Özkal, Serap Uçar, 
Simay Gözener,

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



İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) 
İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. 

Dr. Murat Şeker’in yönetiminde 150 
ilçede bir araştırma yaptı. Çevre ve 
ulaşım, yönetişim, sosyal kapsama, 
ekonomik durum, sağlık, eğitim, 

sosyal yaşam başlıkları altında 
yapılan çalışmada belediyelerin 
faaliyet raporları, internet siteleri, 
sosyal medya paylaşımları incelendi, 
ayrıca “Gizli vatandaş” belediyelerle 
iletişim kurdu. Doğrusu sonuç pek 
kötü değil, ama çok da iç açmıyor. 
150 belediyeden sadece 18’i çok 
yüksek insani gelişme kriterlerine 
uygun, 56’sı yüksek, 64’ü orta 

gelişmeye sahip. 12 ilçenin sonuçları 
ise düşük insani gelişme gösteriyor. 
Ankara’dan Çankaya, Yenimahalle 
ve Keçiören, İstanbul’dan Kadıköy, 
Beşiktaş, Beyoğlu, Bakırköy, 
Şişli, Fatih, Ataşehir ve Üsküdar, 
Antalya’dan Muratpaşa ve Konyaaltı, 
Eskişehir’den Odunpazarı ve 
Tepebaşı, Bursa’dan Nilüfer 
ve Osmangazi, Kocaeli’den ise 
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ATAŞEHİR insani gelişimi 
en yüksek ilçe

Büyükşehire bağlı 150 ilçenin sağlık, eğitim, ulaşım, ekonomi, çevre konularında “İnsani gelişim”i araştırıldı. 
Ataşehir en yüksek insani gelişime sahip 18 ilçe arasında yer alıyor. Araştırmayı yürüten Doç. Dr. Murat 
Şeker Ataşehir Belediyesi’nin vatandaşın taleplerine yanıt vermede de ön sıralarda yer aldığı söylüyor.

BERAT GÜNÇIKAN

Ataşehir Belediyesi’ni 
İnsani Gelişim’de ilk sıralara 
taşıyanlardan biri de sosyal 
alanlarda verdiği hizmetler...
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İzmit en yüksek insani gelişmeye 
sahip. Ataşehir ayrıca vatandaş 
başvurularını yanıtlamada da 
önlerde yer alıyor. Biz de bu nedenle 
Doç. Dr. Şeker’le hem çalışmayı hem 
de sonuçlarını konuştuk. 

Proje için yola çıkarken tema 
seçiminde size yol gösteren ne oldu?

İnsani gelişme aslında birçok 
temayı içinde barındıran, birden 
fazla boyutu içeren bir kavram. 
Bununla birlikte yakın zamanda 
yaptığımız illeri ya da ilçeleri 
karşılaştıran yaşam kalitesi ve 
rekabet analizleri çalışmalarımızda, 
insani gelişmenin alt boyutlarını 
oluşturan temaları incelemiştik. Öte 
yandan, insani gelişmeyi sadece 
gelir ile değil, eğitim, sağlık ve sosyal 
yaşamda sağlanacak fırsat eşitliğiyle 
açıklamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 
toplumdaki dezavantajlı kesimlere 
yönelik yapılan kamusal harcamalar 
insani gelişmeyi önemli ölçüde 
etkiliyor. Araştırmanın kapsamı da bu 
anlayışla belirlendi.

Eğitim, sağlık, sosyal yaşam... 
Bunlar gelirle paralel giden alanlar 
değil mi? İkisini bir araya getirirken 
nasıl bir kıstas uyguluyorsunuz?

Eğitim, sağlık ve sosyal yaşam 
devletin gerek merkezi gerekse yerel 
yönetim organlarıyla vatandaşlara 
sunabileceği hizmet alanlarının 
başında geliyor. Ama buradaki 
önemli olan unsur bu hizmet 
alanlarında ilçeler arası, iller arası 
ya da bölgeler arası farklılıkların 
mümkün olduğunca asgariye 
indirilmesi. Yani nasıl ki gelir dağılımı 

dediğimiz konuda, gelirin adil 
dağılmasından bahsediyorsak; 
devletin merkezi ve yerel yönetim 
organlarıyla gerçekleştireceği eğitim, 
sağlık ve sosyal yaşam alanlarında 
da adaletin, eşitliğin ve etkinliğin 
sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla siz 
yerel yönetim organı olarak bütçenizi 
hazırlarken ve uygularken, bu 
alanlarda ne kadar iyileştirici faaliyet 
yapabiliyorsunuz, bu sorunun cevabı 
önemli. 

Daha düşük bütçeli belediyelerde 
daha etkin bütçe kullanımı 
sonucunda yüksek bütçeli 
belediyelere göre daha yüksek 
bir performans sağlanabiliyor. 
Dolayısıyla nasıl ki, aynı gelire 
sahip olan iki ailenin bütçesel 
yönetimindeki etkinlik farklı oluyorsa, 
aynı ya da farklı gelire sahip olan 
yönetim organları arasında da bu 
tür olumlu-olumsuz farklılıklar söz 
konusu olabiliyor.

Çalışma ne kadar sürdü ve nasıl bir 
yol izlendi?

Çalışma üç aylık bir emeğin 
ürünü. Bu kadar kısa bir sürede 
oldukça geniş kapsamlı bir veri 
setini oluşturmamız ve analizlerini 
tamamlamamızın ardında, İnsani ➦ 

İstanbul 
Üniversitesi 
İktisat 
Fakültesi 
Öğretim 
Üyelerinden 
Doç. Dr. 
Murat 
Şeker “150 
belediyenin 
resmi 
faaliyet 
raporları 
tek tek 
incelendi” 
diyor.

Vatandaşın sorunlarına, 
taleplerine en hızlı yanıt aldığı 

belediyelerden biri Ataşehir. 
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➥ Gelişme Vakfı’nın bu projesine 
destek veren gönüllülerin varlığı 
yatıyor. Yaklaşık 10 kişilik bir 
ekiple istatistiki verilerin dışında, 
belediyelerin faaliyet raporları, 
kurumsal internet siteleri, sosyal 
medya paylaşımları ve “gizli 
vatandaş” anketi uygulamalarıyla 
önemli bir veritabanı oluşturduk. 
Örneğin incelediğimiz 150 
belediyenin resmi faaliyet raporları 
-ki bu toplamda yaklaşık 30 bin 
sayfa yapıyor- satır satır incelendi. 
Belediyelerin belirlediğimiz alanlara 
yönelik hizmetleri hem nicelik hem 
de nitelik açısından puanlandırıldı. 
Dolayısıyla yoğun, hızlı ama verimli 
bir çalışma sistemiyle proje sürecini 
tamamladık.

“Gizli vatandaş” kimler arasından, 
nasıl seçiliyor?

“Gizli vatandaş” dediğimiz 
kişiler, bizim ekibimizdeki 
arkadaşlarımızdan oluşuyor. Sanki o 

ilçede yaşıyormuş gibi, belediyeleri 
arayıp senaryo sorularını yönelttiler. 

İl ve ilçeleri seçerken nelere öncelik 
tanıdınız?

Araştırmamızın başlığı İnsani 
Gelişme Endeksi - İlçeler 
olduğundan sadece ilçe 
karşılaştırmalarına yer verdik. Bu 
karşılaştırmaların eşit şartlarda 
yapılabilmesi için ülkemizdeki 30 
büyükşehire bağlı en yüksek nüfusa 
sahip olan 150 ilçeyi kapsama dahil 
ettik. Büyükşehir olmayan illerdeki 
merkez ilçelerin nüfusu yüksek olsa 
da, araştırmada yer vermedik. 

GİZLİ VATANDAŞ ANKETİ

Siz de çalışma sırasında sahada 
oldunuz mu, sizi şaşırtan, etkileyen 
neler oldu?

Çalışma sırasında en fazla bizi 
şaşırtan nokta, özellikle “gizli 
vatandaş” anketi aşamasında 

yaşandı. Sanki o ilçede yaşıyormuş 
gibi ekip arkadaşlarımız ilgili 
belediyeyi telefonla aradı ve 
önceden belirlediğimiz üç senaryo 
sorusunu yöneltti. Bu sorulardan 
biri “bir yakınımın yardıma 
ihtiyacı var, belediyenizde nereye 
başvurmalıyım?” diğer ikisi ise 
belediyedeki park-bahçeler ve 
ilçe sınırlarındaki baz istasyonu 
sayılarına yönelik bilgi sorularıydı. 
Burada aldığımız yanıtlar, geri 
dönüş yapmayanlar ve yoğun 
şekilde ilgilenen belediyelere göre 
skorlar oluşturduk. Bu aşamalarda 
karşılaştıklarımız kimi zaman etkileyici 
kimi zaman ise şaşırtıcı olmuştu.

Çalışmanızda Ataşehir belediyesi 
ile ilgili özel bir detay, diyalog 
var mı? Yanıt alma konusundaki 
skorunuzda Ataşehir belediyesi 
nerede duruyor? 

Çalışmamızda hiçbir belediye için 
özel bir detay ya da diyalog çalışması 

Ataşehir’de çocukların soluk 
alıp verdiği ve eğlendiği 
parklardan biri daha...
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bulunmuyor. Yanıt alma skorunda ise 
Ataşehir Belediyesi ortanın üstünde 
bir sıralamaya sahip. 

Sonuçlar merkezi yönetimlerle 
yerel yönetimler açısından 
değerlendirildiğinde nasıl bir tablo 
ortaya çıkıyor?

İnsani gelişmenin önündeki 
yapısal sorunların aşılmasında 
merkezi yönetime görev düşerken, 
kısa sürede çözülebilecek ve günlük 
yaşamı etkileyebilecek aynı zamanda 
insani gelişmeyi de hızlandıracak 
birçok alanda yerel yönetimlerin 
aktif olabileceğini düşünüyoruz. 
Belediyelerin özellikle aile, kadın, 
çocuk, yaşlı, engelli ve artık mülteci 
alanlarında yaptıkları faaliyetler, 

verdikleri hizmetler ve harcadıkları 
bütçeler bu anlamda büyük önem 
arz ediyor.

Özellikle yeşil alan konusunda 
toplumun talepleri mi belediyelere 
ya da merkezi yönetime yön veriyor 
sizce?

Yeşil alan konusunda daha 
küçük ölçekli ilçelerde toplumun 
taleplerinin belediyelerce daha fazla 
dikkate alındığı algısının oluştuğunu 
söyleyebilirim. Fakat birer metropol 
niteliğinde olan ilçelerde aynı 
yansımanın oluşmadığı kanısındayım.

Metropol niteliğindeki 
ilçelerde yeşil alan talebinin etkili 
olmamasının nedeni sorunların 
daha çok ve girift olması mı, o ilçe 

sakinlerinin başka taleplerinin öne 
çıkması mı?

Araştırmanın sonuçlarında buna 
ilişkin bir cevap aramadık. Fakat 
kişisel yorumum ve gözlemim, 
metropol ilçelerdeki öncelikler, 
yapılan işlerdeki farkındalık, yapılan 
hizmetin ilçe belediyesinin mi 
yoksa büyükşehir belediyesinin mi 
olduğuna ya da olması gerektiğine 
dair eksik bilgi/yanlış algı yeşil alan 
talebini geriye düşürüyor. Ama şu 
var, elbette ki herkes daha yeşil bir 
alanda yaşamak istiyor, ama birtakım 
altyapı sorunlarının varlığı, ulaşım 
problemleri, son dönemde başlayan 
kentsel dönüşümle ilgili beklentiler 
ve sorunlar bu talebi öteliyor. l

Doç. Dr. Murat Şeker’e göre 
sırada geriye düşen ilçelerin en 
önemli sorunu çevre, yönetişim, 
sosyal kaplama ve saydamlık. 
Ataşehir ise bu alanlarda 
en fazla gelişme gösteren, 
vatandaşla bütünleşen bir 
belediyeye sahip. Araştırma 
kapsamında sanki o ilçede 
yaşıyormuş gibi belediyeyi 
arayan “gizli vatandaş”lar da 
sorularına hızla yanıt buldu.

Avrupa ülkelerinde ya da diğer 
ülkelerde benzer çalışmalar var 
mı, çıkan sonuçlar kıyaslandığında 
ortaya nasıl bir tablo çıkıyor?

Bizim yaptığımız çalışma gibi 
ilçeleri karşılaştıran çalışmalara 
pek rastlanmıyor, daha çok ülkeler 
arası karşılaştırmaları görüyoruz. 
Bir kaç ülkede ise iller arası bu tür 
araştırmalar yürütülüyor. Ancak şunu 

söyleyebilirim, ülkeleri karşılaştıran 
UNDP’nin (Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı) açıkladığı İnsani 
Gelişme Endeksi sıralamasında en 
yüksek skoru alanlar 1 üzerinden 
0,95’in üstünde yer alıyor. Bizim 
ilçeler için yaptığımız araştırmada 
en yüksek skoru alan ilçemizin skoru 
1 üzerinden 0,62. Dolayısıyla daha 
yapılacak çok hizmet var.

Hizmetler daha çok hangi 
alanlarda eksik ve bu eksikliğin 
nedeni sizce ne?

Özellikle yönetişim, saydamlık, 
katılımcılık, sosyal kapsama, çevre 
alanlarında eksiklikler var. Bu 
alanların alt başlıkları hazırladığımız 
raporda ayrıntılarıyla ele alınıyor. 
Ancak tabii ki ilçeden ilçeye eksiklikler 
konusunda farklılıklar söz konusu. l

Yönetişim, saydamlık, katılımcılık, çevre...



Bir kız ayakları üzerinde dikiliyor, 
varlığını hiç kimseye ve hiçbir şeye 
teslim etmiyorsa, bilin ki demokrat 

bir annesi ve babası vardır. CHP İstanbul 
Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi 
de işte o kızlardan. Yani az bulunur 
şanslılardan. Bugün onu milletvekili, 
diş hekimi, siyaset bilimci, müzisyen ve 
sivil toplum örgütü yöneticisi olarak, 
hepsinden önemlisi “kadın” kimliği 
ve bilinciyle tanıyorsak, asıl nedeni, 
ailesinin kendisine tanıdığı şansı iyi 
değerlendirmesi. İktidarların bütün algı 
yönetimlerine rağmen o, hayattaki her 
şeyin siyasetle yakından ilgili olduğunu 
söylemekten vazgeçmiyor; kadınların 
uğradığı her türlü haksızlığın altında 
ideolojilerin yattığını da. Türkiye, 

sorunları giderek katmerleşen bir ülke 
olsa da, o asla umutsuz değil. “Yeter 
ki toplumun değerleri daha fazla yok 
edilmesin” diyor. 

Gamze Akkuş İlgezdi ile hem 
politikayı, hem de kadın olmayı 
konuştuk:

Bugünkü Gamze Akkuş İlgezdi’yi 
oluşturan unsurlardan, ailenizden 
başlayalım. Nasıl bir ortama doğdunuz 
ve büyüdünüz? 

Hiçbir zaman oy vermekle yetinmeyip, 
sıcak politikanın içinde yer almış bir 
ailem var. Babam uzun yıllar aktif siyaset 
yaptı, CHP’nin çeşitli kademelerinde 
görev aldı. Bütün bu süre içinde 
annemle birlikte yürüdüklerini 
söyleyebilirim. Daha da öncesinde, 
1959’da evlendiklerinde nikâh kıyılır 
kıyılmaz babam CHP kurultayına gitmiş. 
Yani böyle bir parti sevdalısı…

Gamze Akkuş İlgezdi 25 ve 
26. dönem Meclis’te yer 
alan CHP’li milletvekili.  
Politikanın içine doğmuş, 
politikayla büyümüş. Hayata 
pek çok kadından 1-0 önde 
başlamış. Çünkü eşitliği 
ve demokrasiyi anne ve 
babasından öğrenmiş, “Sen 
kızsın, öyle yapamazsın” 
cümlesini hiç duymamış. 
Bu eşitlik anlayışından asla 
vazgeçmemiş. TBMM’de de 
kadın kimliğini koruyarak, 
“erkekleşmeden” politika 
yapıyor, kadınlar ve tüm 
“ötekiler” adına…

Ne mutlu babası 
demokrat olan kızlara

BERAT GÜNÇIKAN
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Annenizle babanız birlikte 
yürüdüklerine göre, politikaya da aynı 
pencereden bakıyor olmalılar.  

Evet. Hatta annemin babama 
göre daha solda olduğunu bile 
söyleyebilirim. Annem siyasi alanın 
her yerinde babamla birlikte yer 
aldı. Yemeğinden tutun kurultayına, 
toplantısından tutun yürüyüşüne her 
yerde birlikteydiler. Bugün partilerde 
bunu göremiyoruz ama 70’li yıllarda 
benim annem ve babam hep yan 
yanaydı. Bence doğrusu da buydu. 
Bir kişi siyasette ise eşi, çoluğu, 
çocuğuyla birlikte mücadele vermeli. 
Çünkü onun için siyaset bir yaşam 
şeklidir artık. 

O halde anneniz güçlü bir karakter…
Annem Nişantaşı Rüştü Rıza Kız 

Meslek Lisesi’nde okumuş ama 
babamla evlenince eğitim hayatı 
sonlanmış. Muhafazakâr bir aile 
yapısı olmasına rağmen kendini 
hep geliştirmiş. Evde her kahvaltıda 
Cumhuriyet Gazetesi de masada olur, 
annem köşe yazılarını babama okurdu. 
Sabah okuyamamışlarsa, akşam 
yatmadan mutlaka eksik bıraktıkları 
bölümler tamamlanırdı. 

Babanız ile annenizin el ele 
yürüyüşüne siz ve kardeşleriniz ne 
zaman katıldınız?

Altısı kız, biri erkek yedi kardeşiz. 
Üç ablamın lise ve üniversitede 
okudukları dönemi anımsıyorum. 
Ablalarım, Türkiye’nin içinde 
bulunduğu atmosferi yorumlayabilen 

Gamze Akkuş İlgezdi 2009 
yılında kurulan Ataşehir 

Belediyesi’nde Sağlık İşleri ile 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
görevlerini üstlendi. Önceliği halk 
sağlığı ve kadınlardı. Bugün binlerce 
kişiye hizmet veren Türkân Saylan 
Tıp Merkezi’ni kurmakla kalmadı, 
doktor olarak da çalıştı. 

Mamografi ve Kemik Yoğunluğu 
Görüntüleme Merkezi’ni, 
Küçükbakkalköy Kadın ve Aile 
Sağlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve 
Ergenlik Çağı Fizyolojik ve Psikolojik 
Destek Merkezi’ni, Bahriye Üçok 
Hasta Konuk Evi’ni, Ferhatpaşa 

Sağlık Merkezi’ni ve Kadın Sığınma 
Konuk Evi’ni kurdu. Ataşehir’de 
Evde Sağlık ve Sosyal Destek 
hizmetlerini başlattı. Ferhatpaşa 
Gençlik Merkezi’nin, Yeni Hayat 
Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’nin, 
Kadın İşçi Korosu’nun ve 8 Mart 
Kadın Eli Parkı’nın kuruluşunda yine 
onun imzası vardı. Ayrıca Çocuk ve 
Yetişkin Tiyatro Festivalleri, Ana 
Renkler Projesi, Sanat Eğitimini 
Mahallenize Getiriyoruz Projesi, 
Kardeş Kültürlerin Festivali, Ataşehir 
Kadın Girişimcilik Merkezi gibi çok 
sayıda hizmetin Ataşehirlilerle 
buluşmasını da sağladı. l

kişilerdi. Okulda ne yaşamışlarsa, bu 
eve de yansıyordu. Evimize gelen 
dostlarımızı ağırlarken politika da 
konuşulurdu. Ailem, çevremizdekiler, 
yakınlarımız emek vererek siyaset 
yaptılar, gerektiğinde ellerini taşın 
altına koydular. Biz de yaşamın her 
alanında ülkenin sorunlarına sahip 
çıkmayı önce evde ve özellikle bu dost 
muhabbetlerinde öğrendik.  

Tek erkek çocuk… Anne ve babanızın 
ona davranışlarında bir farklılık 
gözlemlediniz mi?

Annemden şöyle bir cümle 
duyduğumu hatırlıyorum: “Sakın 

babanızın erkek çocuk istediğini 
düşünmeyin. Ben erkek doğurmayı 
çok istedim, ama babanızın böyle 
bir talebi olmadı ve her biriniz 
doğduğunda aynı mutluluğu yaşadı.”

Bu cümleden sonra annenize gönül 
koydunuz mu?

Hayır. Şimdi benim de bir kızım 
var. Bir daha çocuk sahibi olsam 
erkek çocuk annesi olmayı da tatmak 
isterim. Ama şunu da iddia ediyorum; 
bir annenin tek çocuğu olacaksa, o 
mutlaka kız olmalı. 

Aileniz siyasetle yakından 
ilgileniyor, babanız siyasette de eşini 
yanından ayırmıyor ama örnekleri 
çoktur; solda olmak her zaman 
demokratlıkla birlikte gitmez…

Babam demokrat adamdır. Hacı 
Bektaş’a “Kadıncık Ana sizin eşiniz 
mi” diye sormuşlar “Hayır, eşitimdir” 
yanıtını vermiş. Babam da annemi 
öyle görüyordu. Bizim evde hiç “Sen 
kızsın, bunu yapamazsın” denmedi. 
70’li yıllarda henüz kız çocukları çok 
okumazken, babam bizlere “mutlaka 
üniversitede okuyun” diye tembihledi. 
Ve bizi iyi okullarda okutarak,  
toplumda kadın olarak birer kimlik 
sahibi olmamızın yolunu açtı. ➦

Gamze 
Akkuş İlgezdi 
eşitliği sosyal 
demokrat 
kişiliklerinden 
öğrendiği 
annesi 
Remziye, 
babası Dursun 
Akkuş’la 
birlikte...

HER ŞEY KADINLAR İÇİN
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Gamze Akkuş İlgezdi kadın kimliğiyle başta kadınların, tüm toplumun değişimi için çaba harcıyor.

➥ Demokrat bir babanın kızı olmak, 
kadın kimliğinin oluşmasında ne kadar 
etkili ve belirleyici? 

Ben ve kardeşlerim özgüvenli, 
ayakları üzerinde durabilen, güçlü 
kızlar olarak yetiştik. Sen erkeklerle eşit 
olduğunu bildiğin için toplum içinde de 
bu özgüvenle davranıyorsun. Anne ve 
babanın bakış açısından dolayı hayata 
birçok kadına göre 1-0 önde başlamış 
oluyorsun.  

Çizdiğiniz tabloda babanız 
Türkiye’de az bulunur erkeklerden biri 
olarak görülüyor. Acaba babanızın 
demokratlaşmasında annenizin rolü 
var mı?

Her erkeğin muhafazakâr bir 
yanı var. Muhtemelen annemin de 
babama karşı bizim bilmediğimiz 
mücadeleleri olmuştur ki babam bu 
kıvama gelmiştir. Ayrıca söylemeden 
geçemeyeceğim; kardeşlerim arasında 
sanatsal yetenekleri olanlar da vardı 
ve heveslerinin ezilmemesi için annem 
büyük çaba gösterdi. Sanat eğitiminin 
önemsenmediği “aman çocuğum 
doktor, mühendis olsun” denilen o 
yıllarda annem, ileri görüşlü bir şekilde 
iki kardeşimin sanat eğitimi almasına 
öncülük etti.  

Cinsiyet ayrımcılığının olmadığı 
bir ailede ve ortamda büyüdüğünüze 
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Sizin bir de müzisyenlik yönünüz var…
Ruhi Su Dostlar Korosu’nda on yıl 

solist ve korist olarak çalıştım. Yurt içi ve 
yurt dışında pek çok konsere katıldım. 
Bazı gruplara albümlerinde eşlik ettim. 
2007’de “Gelecek Diye…” isimli kendi 
albümümü çıkarttım.  

Sizce müzik de politikanın bir parçası 
mı?

En önemli siyaset kültürdeki 
siyasettir. Türkiye’de değişimin 
tamamlanamamasının nedeni, 
yöneticilerin, kültürün de bir ideolojisi 
olduğunu fark etmemesidir. Çok 
iktidarlar gelip geçti, koalisyonlar da 
oldu ama kültür hiçbir zaman siyasilerin 

öncelikleri arasına girmedi. Oysa bir 
insanın ve toplumun tamamlanması 
için, kültürel eğitim ve dolayısıyla bir 
kültür siyaseti oluşturulması gereklidir.  

Onlarca yıllık algı operasyonu sonucu 
bugün siyasetle sanat aynı düşünülmüyor.

Ben asla ayırmıyorum ve paralel 
yürümeli diyorum. Ülkede bu kadar 
insan hakları ihlalleri varken, acılar 
yaşanırken, protest müzik yapanlar ya 
da toplumu dert edinen işlere imza 
atanlar o kadar azaldı ki. 

Bunun nedeni sizce popüler kültürün 
baskınlığı mı, pazar ekonomisine teslim 
oluş mu, iktidarın yarattığı korku ortamı 
mı? 

Bunların her birinin kısmen payı 
var ama bence olayın özü, insanların 
toplumsal değerleriyle oynanması. Bir 
toplumun ortak değerleri bozulursa 
o toplum yok olur. Şu an bizim 
ülkemizde yapılmaya çalışılan bu. 
Her güne kadın cinayetleriyle, çocuk 
tacizleriyle uyanıyoruz. Ama umutsuz 
değilim, sakın öyle algılanmasın.  
Sadece toplum olarak buna izin 
vermememiz gerekir. İşte  siyasete 
neden devam etmem gerektiği de 
burada devreye giriyor. Ben dahil 
tüm kadınların görevi, toplumsal 
bilinçlenmeyi sağlamak ve artırmak 
olmalı. l

göre; toplamdaki kadın sorunlarının 
farkına ne zaman vardınız?

Üniversiteyle birlikte hayata atıldık. 
Fakülte, iş hayatı, kendi evliliğim 
ve çevremdeki evlilikler yoluyla 
başka çevrelerle de tanışmış oldum. 
Özellikle iş hayatı, doktorluk mesleği 
bana başka dünyaların pencerelerini 
açtı.

Milletvekilliğinden önce 
profesyonel uğraşınız diş 
doktorluğuydu. Mesleğinizi yaparken 
kadın-erkek ayrımı yaşadınız mı?  

Adı doktor da olsa, kadınla erkek 
arasında fark yaşanıyor. En başta, 
yönetim düzeyinde çalışan kadın çok 

MÜZİK, EĞİTİM VE KÜLTÜR
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Umarım siz haklısınızdır. Sormadan 
geçemeyeceğim; siz Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi’nin eşisiniz. 
Milletvekilliği için aday olurken bunu 
bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı 
gördünüz? 

Ben doktorlukla yetinmedim, 
Yeditepe Üniversitesi’nde Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde yüksek lisans yaptım. 
Sivil toplum örgütlerinde aktif olarak 
çalıştım. CHP’nin 2015 seçimlerinde 

ön seçim kararı alması üzerine ben de 
ailem gibi elimi taşın altına koymak 
istedim. Şunu da söylemeliyim, eğer 
ön seçim yapılmayacak olsaydı, 
adaylığımı koymazdım. 

Eşinizden dolayı kendinizi diğer 
kadın adaylardan daha çok çalışmak 
zorunda hissettiniz mi?

Günde 10-15 yere gidiyor, yüzlerce 
insanla temas ediyordum. Daha 
konuşmamın başında, “Sizin aklınızda 
bir soru vardır da soramıyorsunuzdur. 

az. İnsanların beynine “Yöneten erkek, 
yönetilen kadındır” fikri kazınmış. 18 
yıl SSK Okmeydanı Hastanesi’nde 
çalıştım. Bu süre içinde çok hükümet 
değişti, koalisyonlar yaşandı. Hükümet 
değişince, yönetim ve anlayış da 
değişir. Parti ayırmadan çok net 
söylüyorum; her dönemde yönetmek 
erkeğe biçilmiş bir kıyafetti. 

Tansu Çiller’in, yani bir kadının 
başbakan olduğu dönemde de 
çalışmışsınız. Yine mi bir fark 
görmediniz?

Hayır, hiçbir farkı yoktu. Zaten bence 
sorun burada. Meclis’e gelen her 
kadın belli bir süre sonra kadın diliyle 
değil, erkek diliyle siyaset yapmaya 
başlıyor. Oysa inanıyorum ki Meclis’i 
düzeltecek olanlar kadınlardır ama 
kadın diliyle, üslubuyla, doğrularıyla. 
Bence inandığını savunuyorsan 
karşındakini de inandırabilirsin hem 
de kadın diliyle, kadın üslubuyla, eril 
bir dil kullanmadan… 

Yakınlarda Meclis’te kadın vekillerin 
kavgasını izledik. Meclis mi kadınlara 
bu sertlik havasını veriyor, partilerin 
yüklediği bir rol mü, yoksa kavgaya 
karışan kadının yapısı mı?

Zor bir soru bu. Cumhuriyet tarihinde 
ilk defa kadının kadını dövmesine şahit 
olduk. Bu benim adıma çok onur kırıcı, 
yüreğimi sızlatan bir konu. Meclis’te 
olan bu durum toplumda da var. Had 
safhada bir cepheleşme yaşanıyor. 
Sen AKP’li, MHP’li, CHP’li olabilirsin; 
sonuçta herkes kendi inancına göre bu 
memleket için bir şeyler yapıyor. Ama 
var olan anlayış insanları kadın-erkek, 
parti, etnik köken vb. öyle ayrıştırıyor ki. 

Bu cepheleşmenin daha da 
artmasından, daha tehlikeli boyutlara 
ulaşmasından tedirginlik duyuyor 
musunuz?

Ne kadar ayrıştırırlarsa ayrıştırsınlar, 
ne kadar cepheleştirirlerse 
cepheleştirsinler bu ülkeyi 
bölemediler, bölemezler. Ben risk 
olduğuna inanmıyorum. Bu zamana 
kadar yaşanılanlarla ayrışılmadıysa, 
halk kopmadıysa, bu artık test 
edilmiştir diyorum. 

Gamze Akkuş 
İlgezdi attığı her 
adımda sadece 
kendine güvendi 
ve inandı. Birinin 
kızı, birinin eşi 
olarak tanınmayı 
reddetti. 
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➥ Ben cevaplayayım” diyordum, 
salonda bir dalgalanma oluyordu. 
Bir konunun altını çiziyordum: Ben 
devlete 24 yıl vergi ödedim ve devlet 
bana “baban ya da kocan vergi 
ödüyor, senin ödemene gerek yok” 
demedi. Yani bir birey olarak  atama 
değil ama demokratik bir seçimde 
aday olmak en doğal hakkım. Kaldı ki 
yıllarca hekim olarak hizmet verdim 
ve halkımı tanıyorum, ne istediklerini 
biliyorum. Siyaset bilimi okudum, 
siyasi tarihi çok iyi biliyorum ve siyasi 
argümanlara sahibim; sivil toplum 
kuruluşlarında, vakıflarda emek 

verdim, birçok sosyal proje yönettim, 
böyle bir birikimim var. Neden aday 
olmayayım, neden bu birikimi halkımın 
hizmetine sunmayayım?

  Önseçimde aldığınız oyla kadın 
adaylar arasında birinci sırada olarak 
seçimlere girdiniz ve kazandınız? 
Meclis’te sizi ilk şaşırtan ne oldu?

Kadınları ilgilendiren bir konuda 
tartışma çıkmıştı. Meclis başkan vekili 
bir kadın vekile koskoca kürsüden, 
“Sus be kadın” diye bağırdı; “Kadın 
dediğin biraz susar.” Şaşırtan yerine, 
şaşırtmayan ne oldu diye sorsanız, 
bence daha doğru olur. 

Peki gelinen bu noktada Gamze 
Akkuş İlgezdi ne yapacak?

Ülkem için çalışmaya devam 
edeceğim. Eğer ülkeniz için bir 
şeyler yapmak istiyorsanız, bunu 
bir yere seçilmek için değil, tarihe 
not düşmek için yapmalısınız. 
Halkın beni söylemlerimle ve 
yaptıklarımla tanımasını isterim. 
Bugün zor bir dönemden geçiyoruz 
ve anayasa referandumu nedeniyle 
bir mücadelenin içindeyiz. Bu 
mücadelede olmak bana onur veriyor. 
Bu nedenle elbette aktif politikaya 
devam etmek isterim. l

Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, eşi Battal İlgezdi ve kızı Turnam’la birlikte.
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Milletvekili olmadan önce kültürel 
ve sosyal anlamda gelişim ve 

dönüşümü sağlamak ve dezavantajlı 
gruplarla çalışmak üzere Sosyal 
Dönüşüm Vakfı’nı kurmuştuk. Şimdi 
bu vakfın onursal başkanıyım. Vakfın 
ilk çalışmalarından biri şiddete karşı 
erkek eğitimiydi. Ülkemiz için bunun 
acil olduğunu düşünerek devlet 
kurumlarında da uygulanabilecek bir 
model oluşturmuştuk. İlk uygulamayı 
Ataşehir Belediyesi’nde yaptık. Erkek 

çalışanlarla interaktif, yüz yüze diyalog 
kurduk, şiddetin ne olduğunu, nelere 
yol açtığını, şiddeti yönlendirme ve 
başa çıkma yöntemlerini anlattık. 
1500’e yakın erkek bu eğitimlere 
katıldı. Sonuçlar hayli ilginçti. Örneğin 
annesiyle yaşayan bir çalışan, eğitimin 
sonunda şunları söyledi: “Annem 
benden herhangi bir şey istediğinde 
örneğin onu bir yere götürmemi talep 
ettiğinde, öfke ile bağırıyor ve yorgun 
olduğunu söylüyordum. Ve ben, bunun 

bir şiddet uygulaması olduğunun 
farkında değildim.” Eğitim alan 
erkekler, hislerini ifade etme yollarını 
da öğrendiler. Ve elbette karısına 
şiddet uygulayanlar da uygulamamayı…

Bu projeyi başka kamu kurumlarında 
da hayata geçirebiliriz. Ayrıca 
bu eğitimi sadece kadına şiddet 
konusunda değil, toplumun her 
alanında, her türlü şiddete maruz 
kalınmasını önlemek için verdiğimizi de 
hatırlatayım. l

CHP’den ön seçim için aday 
olduğunda kendisini eşinin 
gölgesinde bırakmaya niyetli 
olanlara diş hekimi olarak 
ödediği vergileri ve özgeçmişini 
gösterdi Gamze Akkuş İlgezdi. 
CV’sinde yazılanları ilmek ilmek 
tek başına ördüğünü anlattı.

ÖNCE ERKEKLERİ EĞİTMELİYİZ



Ana Renkler, sosyal gelişmelerin 
ancak bireysel tutkularla 
gerçekleştirilebileceği sistemler 

içerisinde, ev kadınlarının sosyal 
ve kültürel gelişmelerine zemin 
hazırlayan, fırsat verildiğinde neler 
yapabileceğini göstermeyi amaçlayan 
bir proje. İlk kez palet, fırça, tuval, 
şövale ve yağlıboya ile tanışarak ilk 
sergisini 7 Mart 2011 tarihinde açan 
kadınlar, özgür üretim yapabiliyor, 
kendilerini renklerle tuval üzerinde 
ifade edebiliyor, tablolarını satışa 
sunup kazanç sağlayabiliyorlar. Onlar 
için atölye kendi dünyalarını dış 
dünyaya açma fırsatı.

Devam eden proje kapsamında; 
Ataşehir Belediyesi Meslek Edindirme 
Merkezi (ATAMEM), İnönü Ataevi, 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve 

Kadınların renkli dünyası
Adını annelik ve resimle birleştiren projenin ismi “Ana Renkler”. 2010’dan bu yana onlarca kadın projeye 
katılıp resim yapmayı öğrendi, heyecanlarını, umutlarını renklerle anlattı. Kadınlar 8 Mart’ta altıncı kez 
Novada AVM’de Cemal Süreya Sergi ve Etkinlik Merkezi’nde sergi açacak, işlerini Ataşehirliler ile paylaşacak.

SERAP UÇAR eserinin aslına uygun kopyalanması 
olan reprodüksiyonla öğretiyoruz. 
Zamanla resim sanatını, tekniğini, 
fırçayı nasıl tutmaları gerektiğini, 
nerede hata yaptıklarını öğreniyorlar.”  

Kursiyerlerin çoğu meslek sahibi, 
emekli olmuş kadınlar, ama içlerinde 
daha önce çalışma deneyimi 
olmayanlar da var. Kursiyerlerden 
biri 57 yaşındaki Nüket Hivel. Yaşamı 
boyunca resme ilgi duymuş, ancak 
kızları büyüyüp de liseye hazırlandığı 
sıralarda harekete geçebilmiş. 
Mimar Sinan Üniversitesi’nde desen 
çalışmalarına başlamış, ama yine uzun 
bir ara vermek zorunda kalmış. Kursun 
ilanlarını görür görmez de başvurmuş. 
“Burada geçirdiğim zaman benim için 
hobiden öte ertelediğim hayattı” diyor 
Hivel “Burada kendime güvenmeyi 
öğrendim ve evimde de atölye 
kurdum, artık kendi kendime de resim 
yapabilir, hatalarımı düzeltebilirim.” l

İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi 
olmak üzere dört atölyede çalışmalar 
yapılıyor. Kadınlar hafta içi beş gün 
sürekli açık olan atölyelerde aldıkları 
eğitimleri tablolara dönüştürüyor. Peki, 
kursiyerler nasıl bir çalışma izliyor. 
Sorunun yanıtını resim öğretmeni 
Özge Kara veriyor: “İki yıl süren 
kurslarda önce nasıl ve hangi teknikten 
başlayacağımızı, renkleri anlatıyoruz. 
Renkleri, uzun zaman alsa da bir sanat 

Nüket 
Hivel
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Kadın muhabir çok, ama genel 
yayın yönetmeni neredeyse hiç 
yok. Kadın oyuncu sayısı erkek 

oyuncu sayısından fazla, ama kadın 
yönetmenler ancak bir elin parmakları 
kadar. Bunda kadınların “iktidar 
oyunlarına” pek ayak uyduramamaları 
kadar, gündelik hayatın bütün 
yüklerini omuzlamalarının da payı 
var. Bu yüzden her işin mutfağında 
olmaya pek de itiraz etmiyorlar. Konu, 
sinema, tiyatro, televizyon dizileri 
olunca da durum pek değişmiyor. 
Dahası popüler kültür, çabuk tüketilen 
ürünlere prim verdiği yetmiyormuş gibi 
kadınları hep aynı role hapsediyor: 
Gençlik ve güzellik. Yine de “pazar”ın 
taleplerine kulak vermeyenler var. 
Şu sıralar “Cesur ve Güzel” dizisinde 
rol alan Tilbe Saran da onlardan biri. 
Hatta pazarın kurallarıyla oynamayı 
bile deniyor. Saran’la kadın oyuncu 
olmayı, rol seçimini ve kadının bugünkü 
durumunu konuştuk:

Oyunlarınıza ve filmlerinize 
baktığımda, tarih 1987’ye kadar 
gidiyor, yani sahnede ve perdede otuz 
yılı geride bırakmışsınız. Kendinizle 
hesaplaştığınızda bu 30 yılı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Doğrusu böyle bir hesaplaşma 
yapmamıştım, ama şöyle bir geriye 
bakınca düşe kalka oyunculuk 
yapmaya, kendini bu konuda 
geliştirmeye, bildiklerimi paylaşmaya 
uğraştığım yıllar görüyorum ve 
mesleğimin sıkıntılarını düzeltmek 
için harcanan emekler, sevinçler, 
hayal kırıklıkları, üzüntüler, yalnızlıklar, 
buluşmalar, dayanışma ve eksik kalan 
nice şey... Keşke dediğim nice hayal... 
Ve iyi ki dediğim nice güzel anlar var.

Sizinle ilgili diğer sorulara geçmeden, 
geçmişe bir yolculuk yapalım, isterim. 
Afife Jale ilk Müslüman kadın oyuncu 
olarak yer aldı tarihte. Jale sahneye 
çıktığında yıl 1919’du, yani neredeyse 
bir yüz yıl öncesi. 80’lere kadar kadın 
oyuncuları hatırlarsak, ortaya nasıl bir 
tablo çıkıyor, sizce?

Oyuncu Tilbe Saran’a göre 

kadın cinayetlerinin ve 

cinsel şiddetin artmasına 

bakılırsa Türkiye’de 

kadınlar çok mevzi kaybetti. 

Yine de çok umutsuz 

değil Saran, kadın hakları 

bilincine sahip genç kadın 

ve erkeklerin çoğaldığına 

inanıyor. Gençlere, popüler 

kültürün dayatmalarına 

direnenlere, bedel 

ödemeye hazırım diyenlere 

ve yaratıcılığından ödün 

vermeyenlere güveniyor… 

Evet ama hâlâ tiyatroda, 

sinemada kadın yönetmen 

neden bu kadar az? “Biz”, 

diye yanıt veriyor Saran 

“Sahaya geç çıktık!”

Bir kadın
değişir, dünya
değişir!

BERAT GÜNÇIKAN
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KAAN SAĞANAK
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Cumhuriyet’in çağdaş toplum 
hayaline paralel gelişen bilim ve 
sanattaki atılımların yıllar içinde 
azaldığını, ana pınar kurudukça 
suyu çekilmeye başlayan nehirler, 
çaylar gibi cılızlaştığını söyleyebiliriz 
belki, ama devletin boşalttığı bu 
alanı bireylerin ve nadir de olsa kimi 
kurumların suladığını, geliştirdiğini 
görüyoruz. Bugün devlet tiyatroları,  
şehir tiyatroları gibi en büyük 
kurumlar etkisizleşirken yüzlerce 
gencin açığa çıkardığı enerji onlarca 
yeni ekip, kumpanya doğuruyor. Baskı 
zamanlarında dayanışma, üretim 
artıyor. 

Sanat Türkiye siyasi ve ekonomik 
çalkantılarını her zaman karnından 
hisseder: 70’lerde sloganlaşmış politik 
tiyatronun ön planda olduğunu 
hatırlayalım, 80’lerde darbe sonrası 
derin bir sessizlik, zaten sokağa çıkma 
yasakları, karanlık günler ardından 
yavaş yavaş kıpırdanan sahneler… 
90’lar hayatımıza televizyonun sızdığı 
yıllar ve sonrasında hepimizi ele 
geçirdiği, ekrana tutsak düştüğümüz 
zamanlar. 

2000’lerde tiyatro bölümlerine 
“meşhur” olmaya geldiğini 
düşünenler vardı şimdiyse tıpkı Afife 
Jale gibi, açlıktan ölse de “Ben bu işi 
yapacağım, bedeli ne olursa olsun” 
diyen gençler var. Afife’nin yaktığı 
meşale koca bir ateş oldu. Eğitimli, 
dil bilen, dünyayı takip eden, bir 
çalışmadan diğerine koşturan pırıl pırıl 
genç oyuncular var. 

Tamam, gençler bedel ödemeye 
hazır, ama siyasal ve toplumsal 
yapı kadını düne göre daha da dar 
alanlara sıkıştırmaya çalışmıyor mu? 
Bedel ödemek hep kadınların üzerine 
yıkılmıyor mu? 

Ahhh güzelim kadınlar! Şu sıralarda 
vicdani olan herkesin yaşaması 
zor bu memlekette! Toplumun 
muhafazakârlaştığı, kadınlara evinde 
otur üç çocuk büyüt, sezaryan olmaz 
normal doğur, hamile dolaşma günah, 
şort giyme çarpılırsın çarpılmazsan 
öldürülürsün denen bu tuhaf, 

tersine akan zamanda elbette ki 
taze, yeni, yıkıcı, dönüştürücü işler 
yapmak isteyen gençler zorlanıyor. 
Televizyonun metalaştırdığı kadın 
imgesine direnmek, popüler kültürün 
nesnesi olmadan var olabilmek çok 
zor. Ama direnen güzelim gençlerimiz 
var, olacaktır da.

80’ler kadın sorununun da daha 
görünür olduğu ve örgütlenmenin hız 
kazandığı bir dönem. Bu sizin oyun ve 
rol seçiminizi yönlendirdi mi, nasıl?

80’lerde çok gençtim, çocuktum 
neredeyse. Ama 1995’ten sonra 
çalıştığım her oyuna kadının 
penceresinden baktım, diyebilirim. 

KAZANMADIK Kİ, KAYBETTİK!

Bugünü kadın oyuncuların 
görünürlüğü ve hak talepleri 
açısından değerlendirirsek, siz 
ve diğer kadın oyuncular neler 
kazandınız?

Kazanmadık ki, kaybettik! Tüm 
Türkiye’de mevzi kaybettik. Canım 
Duygu Asena’nın çıkardığı dergi bile o 
zamanlar feministlerce hafife alınırdı, 
şimdi bakın bakalım o çizgide yayın 
kaldı mı? Son zamanlarda kadınların 
uğradığı fiziksel, duygusal, cinsel 

şiddet, kanıksadığımız öldürmeler, 
cana kıymalar, tacizler canımıza 
yetti. Neyse enseyi karartmayalım, 
bir yandan da üniversitelerin kadın 
araştırmaları bölümlerinden yetişen 
zehir gibi kadınlar, erkekler ve 
cinsiyetçiliğe karşı farkındalığı artmış 
bir nesil var. 

Görsel sanatlar alanında artık çok 
daha fazla kadın yaratıcı var: daha 
fazla mizahçı, daha fazla kadın yazar, 
yönetmen, idareci, eğitimci var.

Oynayacağınız oyun ve rolleri 
seçerken konunun kadını nasıl ele 
aldığına bakıyor musunuz, seksist 
ya da kadını aşağılayan metinlerle 
sık karşılaşıyor musunuz, böyle 
durumlarda ne yapıyorsunuz?

Seçtiğim oyunlar hep yüreğimi 
yakmış eserlerdir, bir biçimde 
gönlüme düşerler. Çalışırken de 
oynayacağım karakteri ölümüne 
savunurum, severim, anlamaya 
çalışırım. Benim işim insanı anlamak 
zira. Tiyatro ve sinemada seçme 
özgürlüğümü kullanırım: sevmediğim, 
inanmadığım bir projede şimdiye 
kadar hiç rol almadım. Ama televizyon 
öyle değil. Beyaz cam popüler 
kültürün yani genel geçerin, vasatın, 
sıradanın, alışılagelmişin pazarı. ➦ 

Saran “Cesur ve 
Güzel”de oynuyor.
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➥ Ortalama bilgi ve beğeninin 
üretimi. Yabancıların mediocre 
dedikleri sanattaki en ölümcül şey: 
Vasat. Projeye sözüm geçmez ama 
rolü savunurum. Yazar yaşıyorsa, 
yönetmen de benzer kaygılar 
taşıyorsa elbette metin üzerine her 
türlü müdahale mümkün olabilir. En 
azından denenir. 

Pek çok iş kolunda kadınlar genelde 
işin mutfak tarafındadır. Tiyatro ve 
sinemada da aynı durum görülüyor, 
kadın yönetmen sayısı oldukça 
az. Siz bunun nedenlerini nerede 
görüyorsunuz?

Biz sahaya geç çıktık! 
Hangi meslekte olursanız olun, 

kadınlardan istenilen genç ve güzel 
olmaları. Bu pazarın dayattığı bir 
durum. Bunu kırmak mümkün mü, 
kırmak için neler yapılabilir?

Yaşlılık suç sanki değil mi, ama buna 
teslim olmamak da mümkün. Pazar 
ekonomisi dediğiniz şey yakında 
tepetaklak olacak. Az sabır!

Siz aynaya baktığınızda yüzünüzdeki 
çizgilerde neler görüyorsunuz, 
diğer kadınların baktıklarında neler 
görmelerini istersiniz?

Ben de elbette her dem taze bahar 
gülleri gibi olmak isterim, ama benim 
baharım yüreğimde.

Siz de şimdi bir dizide 
oynuyorsunuz, dizi çekimlerinde 
başta süreleri olmak üzere yaşanan 
sorunlar zaman zaman gündeme 
geliyor. Sizin de Oyuncular 
Sendikası Genel Sekreteri olarak 
bu konuda açıklamalarınız var, 
hatta setlerde yaşanan iş kazalarına 
değiniyorsunuz…  

Bir yıl durmadan konuşabilirim bu 
konuda! Hijyen, iş güvenliği, uzun 
çalışma saatleri, elverişsiz çalışma 
ortamları, psikolojik baskı, çocuk 
oyuncular…

Kadın oyuncular da erkek oyuncular 
da, tüm set çalışanları, senaristinden, 
yönetmenine, çaycısından, şoförüne, 
kameramanından, kostümcüsüne 
birleşmedikçe bu esaret bitmez!

Bildiğim kadarıyla kadın 
oyuncuların ayrı bir örgütlenmesi yok, 
böyle bir örgütlenme hiç düşünüldü 
mü, bir girişimde bulunuldu mu?

Berat, aklıma bi de bunu düşürme!
Sizce genç kadın oyuncular sisteme 

dahil olup olmama konusunda ne 

kadar dirençli ve kadınlık bilincine 
sahip?

Genelleme yapmak doğru değil. 
Eğitimliler ve mesleği dert edinenler 
sanırım daha dikkatliler.

KADINLAR GÜÇLÜ, KADINLAR 
ÇALIŞKAN, KADINLAR DİRENÇLİ

Kadınların bugünkü durumuna 
ilişkin soruma yanıt verirken karanlık 
bir tablo çizdiniz, hiç mi umut yok?

Aslında ben umutluyum, zira her 
kesimden kadınlar güçlü, kadınlar 
çalışkan, kadınlar dirençli. Zaten tam 
da bu yüzden yüzyıllardır kontrol 
edilmeye uğraşıyorlar. Ama bir kadın 
değişir, dünya değişir.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik, 
savaş, mültecilik… Adorno’nun 
“Auschwitz’ten sonra şiir yazmak 
barbarlıktı” dediği zamanları mı 
yaşıyoruz yine?

Gene de şiir yazıldı ama değil 
mi? Kadınlar her gün şiir yazıyorlar: 
Saçlarını tararken, bebelerini 
koklarken, ekerken, biçerken, 
türkü çığırırken, aşını kaynatırken, 
direnirken... l

Bütün sektörlerde 
kadından beklenen 
genç ve güzel olması. 
Tilbe Saran piyasa 
ekonomisinin dayattığı 
bu durumun sonuna 
gelindiğini düşünüyor, 
“Az sabır!” diyor. 
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Küçükbakkalköy 
Mahallesi’nde bir tekstil 
atölyesi. Sahibi çocuk 
yaşta ütücülükle tekstil 
sektörüne giren Nurcan 
Ayaz. Hayalini kurmaya 
vakit bulamadan kendini 
“patron” olarak bulmuş. İç 
çamaşırı üretiyor, kendine 
ait bir de markası var. 
İşlerin seyrine göre işçilerin 
sayısı değişiyor, ama hepsi 
sigortalı ve kadın. “Asgari 
ücretin üzerinde maaş 
vermeye çalışıyorum” 
diyor Ayaz.   

Patron da kadın işçiler de

İstanbul’un ekonomisi merdiven 
altı, olarak tanımlanan küçük 
işletmelerle soluk alıp veriyor. Daha 

çok tekstil sektörünü besleyen, atölye 
büyüklüğündeki bu işletmeler daha 
çok çalışma koşullarıyla, işçilerin 
sosyal güvencesiz ve düşük ücretlerle 
çalıştırılmalarıyla gündeme geliyor. 
İşçilerin çoğu da göçle İstanbul’a 
gelmiş kadınlar. Biz de bu bilgilerden 
yola çıkarak, bu 8 Mart’ta o kadınların 
da sözcüsü olalım, diye Ataşehir’in 
Küçükbakkalköy Mahallesi’ndeki iç 
çamaşırı üreten bir atölyenin kapısını 
çaldık. Karşımıza Nurcan Ayaz çıktı. O 
şimdi bir “patron”, ama işi atölyelerde 
çalışarak öğrenmiş, yani içeriden 

bir patron. Ayaz 1968’de Tunceli’de 
doğmuş, babası devlet kurumundan 
emekli, annesi ise ev kadını. Yedi 
kardeşler. Ayaz dokuz yaşındayken 
İstanbul’a yerleşmişler, birkaç yıl sonra 
da tekstil sektörüyle tanışmış. Evli, 24 
yaşında, üniversite öğrencisi bir oğlu var. 
Sonrasını biz soruyoruz, Ayaz yanıtlıyor: 

Tekstil sektörüyle ne zaman 
tanıştınız?

Ben küçük sayılabilecek bir yaşta, 
on altımda bir firmada ütücü olarak 
çalışmaya başladığımda sektörün de 
içine girmiş oldum. 1996 yılında da kendi 
işimi kurdum.

Kendi işinizin sahibi olmak, 
hayalleriniz arasında mıydı? 

O zamanlar böyle bir hayalim yoktu. 
Şartlar kendiliğinden gelişti ve atölyemi 
açtım. Ben çalışmayı seviyorum,  şirket 

ÇAĞLA GÜRSOY
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kurmasaydım da yine tekstil işiyle 
uğraşıyor olurdum. 

Ne üretiyorsunuz?
Kadın iç giyimi üzerine üretimler 

yapıyoruz. Kumaşın ham halinden, 
paketlenmesine kadar baştan aşağıya 
biz tasarlıyoruz.

“Biz” diyorsunuz, ortaklarınızdan 
mı, işçilerinizden mi söz ediyorsunuz?

Ailemle, kız kardeşim ve kuzenimle 
birlikte çalışıyorum. 70 yaşındaki 
annem de arada gelip bize destek 
oluyor. 

Kaç işçi çalıştırıyorsunuz?
Sayı dönem dönem değişiyor. 

8-10 sene önce 40 kişi çalışıyorduk, 
zamanla küçülmek zorunda kaldık. 
Şu anda da durum değişiyor, bazen 
beş kişi çalışıyor, bazen on. Yoğun 

olduğumuz zamanlarda yarım gün 
çalışanlarımız var. 

Nasıl bir ücret politikası 
izliyorsunuz?

Asgari ücretin üstünde ücret 
vermeye çalışıyoruz. İşinde deneyimli 
ve bilgi sahibi olanlar daha yüksek 
ücret alıyorlar. Sigortalarını, yol ve 
yemeklerini karşılıyoruz.

HEDEF KİTLE SÜREKLİ YENİ VE 
FARKLI ÜRÜNLER İSTİYOR

Tasarımlar da size mi ait?
Elbette, tamamen sıfırdan 

bir tasarım yapabiliyoruz. 
Modelistlerimizin katkısıyla, piyasaya 
yeni tasarımlar hazırlıyoruz. Bu işin en 
zevkli yanı bu, diyebilirim.

Ayaz atölyede ailesiyle çalışıyor: Kuzeni Songül Bozçiçek, annesi Melek Bozçiçek ve kardeşi Türkan Karabulut.

Tasarımlara talebe göre mi yön 
veriyorsunuz?

Elbette. Hedef kitle sürekli yeni ve 
farklı ürün arayışında, bu da bizde 
yeni bir şeyler üretmek için baskı 
oluşturuyor. Şu anda yeni bir tasarım 
hazırlama aşamasındayız. Sektör 
dilinde sendi dediğimiz bir kumaş 
kullanacağız, umarız beklediğimiz 
ilgiyi görür. Zaten piyasaya sürülen bir 
ürün talep ediliyorsa devam ediyoruz, 
talep yoksa hemen piyasadan geri 
çekiyoruz.

Pazarınızı nasıl oluşturdunuz?
Uzun süredir anlaşmalı olduğumuz 

firmalar var. Siparişler üzerine hareket 
ediyor, talep dengesini dikkate 
alıyoruz. Bir üründe bazen 250 seri 
üretiyoruz, bazen bin. 

Tekstil dalgalı bir sektör mü? 
Hem de nasıl! Tekstil çok zor bir 

meslek, firmanız bir anda yükselip, 
bir anda düşebiliyor. Her an her 
şey olabiliyor yani. Şu sıralar döviz 
kurundaki yükseklik nedeniyle büyük 
bir düşüş yaşanıyor. Kısa zamanda 
düzeleceğini sanmıyorum. İnşallah, 
demekten başka çaremiz yok, gibi. 

Kendinizi nasıl koruyorsunuz?
Hem küçülmeye yöneliyor, hem de 

daha dikkatli oluyoruz.  
Bu risklere ve tedirginliklere rağmen 

üretmek sizi güçlendiriyor mu?
Her işin zorlukları var. Buna rağmen 

üretmekten vazgeçmiyoruz. Ailemle 
birlikte çalıştığımızı daha önce 
söylemiştim, belki de hayatımızı 
kolaylaştıran ve bizi güçlü kılan  
budur.  lFotoğraflar: ÇAĞLA GÜRSOY
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İki kadın, birinin adı Ayşe, diğerinin Sebahat. Ayşe 21 yaşında, Sebahat ise 67. Ataşehir Belediyesi’nin 
açtığı okuma-yazma kursunda aynı sınıftalar. Eğer okumak için neden bu kadar geç kaldıklarını 
soruyorsanız, yanıt Türkiye’nin toplumsal yapısında saklı. Bugün bile erkeklerde okuma yazma 
bilmeyenlerin oranı yüzde 1.29 iken kadınlarda yüzde 6.28. Çünkü hala kızların okula gitmesinden 
korkanlar var. Çünkü okumak demek, kendine güvenmek, kendi hayatına ve geleceğine sahip çıkmak 
demek. Çoğumuz okumayı öğrenirken yaşadığımız telaşı, öğrendiğimizdeki sevinci unuttuk bile. Ayşe ve 
Sebahat bize işte bu telaşı ve sevinci hatırlatıyor şimdi, hem de kendi ağızlarından… 

Ters bir cevabın peşinden

İsmim Sebahat Odabaşı. 
Sinopluyum, orada doğdum. Üç 
çocuğum var. İki oğlum, bir kızım... 

67 yaşındayım. Onları okuttum, 
evlendirdim, şimdi okuma sırası 
bana geldi. İki senedir Ataşehir 
Belediyesi’nin Lions Ataevi’nde açılan 
okuma-yazma kursuna geliyorum. 
Ufak ufak okumaya da başladım. Biraz 
matematik de takılıyorum, onda da 
torunum yardım ediyor. Rabbim izin 
verirse mezun olacağım, diplomamı 
alıp, ehliyete başvuracağım, sonra da 
araba alacağım. 

Beni, 10 yaşındayken bir sene okula 
gönderdiler. Bizim zamanımızda 
okul yaşın geldiğinde değil, koşullar 
elverince okula gönderirlerdi. Benim 
gittiğim sene okulda koca koca kızlar 
vardı, çok şaşırmıştım. “Beni istemeye 
gelecekler” diyorlardı aralarında, o 
kadar yetişkinlerdi yani. Ben de okula 
başladıktan bir sene sonra 
birden geliştim, yetişkin bir 
kız oldum. Köy yeri dediler, 
kahvenin önünden 
geçemezsin. Babam 
yoktu, beş kardeştik. 
Dört abim de okula 
gidiyordu, onlar 
okulu bitirmeden 
annem beni 

gönderemedi. Maddi durumumuz 
yoktu. 15 yaşında evlendim, bir yıl 
sonra da anne oldum. Çocuklar 
büyürken, ben de onlarla büyüdüm.

Evlendiğimizde eşim 30 yaşındaydı, 
çok olgundu, beni hep idare etti. 
İyi bir insandı. “Sebahat” demez, 
“Sebahat’çığım; sen içişleri, 
ben dışişleri bakanıyım” derdi. 
Sendikacıydı. Çok severdik birbirimizi. 
85 yılında kaybettik. Gençliğimde de 
okumak istedim, eşim hayattayken. 
Çocukların okulunda okuma-yazma 
kursları açılmıştı. “Ben de gideceğim” 
dedim. Eşim, “Beni seviyorsan, şu 
kadarcık hakkım varsa, Nizam’ın 

karısı okula gidiyor dedirtme, 
gururum incinir, ölürüm” diye karşı 
çıktı. Kıramadım onu, gitmedim. Çok 
zeki adamdı; ama “Ben öğreteyim” 
de demedi. Eşim vefat ettiğinde 
hâlâ okuma-yazma bilmediğim için 
boşluğa düşebilirdim ama büyük 
oğlum yetişmişti, bana çok destek 
oldu, işe sokmadı “ben varım” dedi. 
Okuma-yazma bilmemek o kadar 
zor ki; bir yere gitmem gerekiyor, 
bulamıyorum. Ona sor, buna sor... 

Bir gün Sarıyer’de düğüne 
gidecektim, salonu bulamadım. Bir 
beyefendiye “Çok affedersiniz bu 
adres nerededir?” diye sordum, 
bağırarak “Affedemem, soramazsın” 
dedi. O kadar çok üzüldüm ki, 
anlatamam, içimde yara açtı. O 
zaman kendi kendime dedim ki, ben 
de bu okuma-yazmayı öğreneceğim 
ve sizlere muhtaç olmayacağım. 
Araştırdık, belediyenin böyle bir 
hizmet sunduğunu öğrendik. 
İki senedir geliyorum. Başlarda 
okuduğumu anlayamıyor, çok 
üzülüyordum. Artık okuduğumu 
anlayabiliyorum, bu beni çok mutlu 

ediyor. Evde kitap biriktirdim iki 
senedir. Akşamları oturuyorum bir 
sayfa, iki sayfa okuyorum. Okuyan 
kadın güçlü olur, özgür olur. Ben 

de başaracağım. l

LEYLA ÖZ



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 23Sayı: 09 Tarih: 25 Şubat 2017

Ben Ayşe Ay, 21 yaşındayım. 
Diyarbakır’ın Ergani ilçesine 
bağlı Güzelkaya Köyü’nde 

doğdum. 9 çocuklu bir ailenin altı 
kızından biriyim. Annem bana 
hamileyken babam, annemin 
teyzesinin kızını kuma getirmiş. Ondan 
da altı çocuğu var. Bizim oralarda 
kız çocukları okutulmaz, yani birkaç 
sene önceye kadar öyleydi. Beş sene 
okula gittim, ama bir gün gittiysem, 
ikinci gün göndermediler. Bu sebeple 
okuma-yazma öğrenemedim. 

Biz kızlara izin vermediler, ama 
erkekler okudu. Babam, “Kız 
çocukları okumaz, laf söz olur. Tarla, 
bahçe var; hayvanlar var, okulda ne 
yapacaksınız” derdi. Üvey annem 
de “Bunları okutmayın, okurlarsa 
başımıza bela olurlar” diyerek onu 
destekliyordu. Çok ağlıyordum, 
ama ikna olmuyorlardı. “Beni okula 
göndermezseniz, kendimi öldürürüm” 
diyordum, umursamıyorlardı.

Bazen polisler geliyor, “Kızları 
okula niye göndermiyorsun” diye 
soruyorlardı. Babam, “Hapse de 
atsanız göndermem. Tarlada çalışacak, 
evlenecekler” diyordu. Her sabah 
altıda kalkar, inekleri sağar, otlamaya 
yollar, sonra tarlaya giderdik. Oradaki 
işler bitene kadar akşam olurdu. Eve 
gelince de yemek yer, uyurduk. Çünkü 
çok yoruluyorduk. Bazen anneme, 
“Niye bizi doğurdun” diye feryat 
ediyordum. Kızız, diye bizi çok ezdiler, 
erkeleri el üstünde tuttular. Ama 
şimdi onlara kızları bakıyor, babam 
bize yaptıklarından pişman olduğunu 
söylüyor. 

Beş kız kardeş de 17 yaşında, 
evden kurtulmak için evlendik. Ben 
görücü usulü evlendim ama eşimi 

Bizi okutmadıklarına 
şimdi pişmanlar

yapacağım? Sırf onun için, oğlum için 
okuma-yazmayı öğreneceğim, dedim. 
İstanbul Ataşehir’e taşınınca, eşim 
belediyenin kurslarından haberdar 
olmuş, bana söyledi. Çok sevindim. 

Başta “Okuyamam”, diye çok 
korktum. Hocam, “oku” dedi bir gün, 
okuyamadım, “Şu an kendimden 
nefret ediyorum” dedim. Şimdi yavaş 
yavaş okumaya başladım. Eşim de 
evde yardımcı oluyor. Ben okudukça o 
benden daha çok seviniyor. Okuma-
yazmayı öğrendim, şu an kendime 
güveniyorum. Çocukken günlük 
tutmak istiyordum, ama yazamadığım 
için yapamamıştım. Şimdi buradan 
sertifika alıp, açıköğretime devam 
etmek istiyorum. Hayalim çocuk 
gelişimi okumak. l

seviyorum. Çok iyi bir insan. Evlenince 
Diyarbakır’da oturduk, 18 yaşında 
oğlum oldu, Efe. Eşim çalışmak için 
İstanbul’a geldi. Oğlum babasız 
büyüyordu, dayanamadık peşinden 
biz de geldik. Okuma-yazma 
bilmediğimden, çoğu zaman kendimi 
ifade edemiyordum. Bu çok zoruma 
gidiyor, içim içimi yiyordu. 

Bir gün postanede evrak imzalamam 
gerekti, adımı yazamadım. Çok 
utandım. Bakkaldan, marketten bir şey 
alırken, üstünü okuyamıyordum. Hep 
birilerine sormak zorunda kalıyordum. 
Bir süre sonra bu bağımlılık bunaltıyor, 
tek başına başarmak istiyorsun. Yine 
bir gün oğlumla otururken aklıma 
şu takıldı, Efe okula gidince “Anne, 
ödevime yardım et” derse ben nasıl 

Fotoğraflar: 
HAZAL ŞAKAR



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E24 Sayı: 09 Tarih: 25 Şubat 2017

İki kadın. Birinin adı Ç., diğerinin ise E. İkisi de Kadın Sığınma evinde kalıyor. İkisinin de hikâyesi farklı, 
ama iki hikâyede de kadınların ortak sorunu var: Şiddet. Türkiye’nin kadına yönelik şiddeti önleme 
karnesi çok zayıf, dünya ikincisi. Buna rağmen 137 Kadın Sığınma Evi’nde, sadece 3.500 kadına yer var.

Sığınma evindeyim, 
öyleyse hâlâ yaşıyorum!

Hikâye bazen sesle gelir. Bu kez 
de öyle oldu, soluklanmak 
için oturduğum kafede arka 

masadan gelen sesler kulağıma 
çarpmaya başladı. Otururken şöyle 
bir göz atmıştım, iki kadındılar, yüzü 
bana dönük olanın hayatla haşır neşir 
olduğu bakışlarından belliydi, diğeri 
ise kapüşonunu çekmiş, başını da öne 
eğmişti. Kendi aralarında konuşmaya 
başladılar, sonunda laf sığınma evlerine 
geldi. Tesadüfler insanı hep şaşırtır, hele 
de sert toslaşınca. Ataşehir Ekspres’in 
bu sayısı için erkek şiddeti ve sığınma 
evleri ile ilgili de bir yazı hazırlamayı 
düşünürken bu karşılaşma fazlasıyla 
şaşırtıcıydı. Sandalyemi alıp yan masaya 
taşınmak farz oldu.

Kapüşonlu kadının ismi E.’ydi. Başını 
kaldırıp yüzüme baktığında anladım, 
sadece orada değil, hiçbir yerdeydi. 
Zamansızdı, geçmişsiz ve geleceksizdi. 
Gözleriyle kahkahalar atıyordu ve 
yaşadıklarını anlatırken de o kahkahası 
hiç dinmedi. Ailesi Giresunluydu, ama 
E. İstanbul’da doğup büyümüştü. Yirmi 
üç yaşındaydı. Çocukluğunda annesi 
ve babası ayrılmış, ikisi de başkalarıyla 
evlenmişti. Bir de ablası vardı, boşanma 
sırasında halaları onu yanına almış, E. 
ise babası ve yeni eşiyle kalmıştı. Evde 
hep bir fazlalık olarak görülmüş, ilkokulu 
bitirdikten sonra tekstilde çalışmış, 
yirmisine geldiğinde de görücü usulü 
evlendirilmişti. Yeni eve pek alışamadığı 
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NEVİN ŞENAT



benzer durumlarda yeniden sığınma 
evine gitmelerini zorlaştırıyor. Evlerde 
çocuklarıyla kalan kadınlar yeterli kreş 
olmadığı için iş aramak ve çalışmak 
için rahat adım atamıyor, 12 yaşından 
büyük erkek çocukların anneleriyle 
kalmalarına izin verilmiyor, eve giriş 
çıkışlar belli saatlerde yapılabiliyor. 

Elbette sığınma evlerinde yaşanan 
sorunlar ne kadar ağır olursa olsun, 
şiddetten korunmanın en güvenli 

yolu. Eğer şiddet görüyorsanız, 
(bunun sadece fiziksel 

şiddet olması 
gerekmiyor),  her 

hangi bir delil, 
rapor, yani 
ispat durumu 
olmaksızın 
bir kadın 

sığınma evine 
başvurabilirsiniz. l
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gibi, hoşgörü de esirgenmiş, dayak 
yemiş, bunlara tahammül etmeye 
çalışırken aynı evi paylaştıkları 
kayınbiraderinin tecavüzüne uğramıştı. 

Yaşadıklarını gizlememiş, kocasına 
da ailesine, hatta babasına da 
anlatmıştı ama ona inanan çıkmamıştı. 
Bir kez şikâyet etmek için polise 
gitmeye teşebbüs etmiş ama niyeti 
anlaşılınca yine dövülmüş, kapı 
üzerine kilitlenmişti. İki kez intihara 
kalkışmış, birinde ilaç içmiş, diğerinde 
bileklerini kesmişti. Sonunda bir gün, 
bir fırsatını bulmuş, evden kaçmıştı, 
ama gideceği yer yoktu. Yürümüş, 
yürümüş, sonra bir parkta oturmuştu, 
saatlerce… 

Yanına genç bir adam yanaşınca hiç 
telaşlanmamış, adam sormuş, o ne 
yaşadıysa anlatmıştı. Adam gidecek 
yerinin de olmadığını öğrenince, evde 
şeker hastası bir annesi olduğunu 
söyleyip, “Ben boyacıyım. Onu evde 
yalnız bırakmak istemiyorum. Sen ona 
bakar mısın?” diye sormuştu. Kabul 

etmişti E. Bir ay hasta kadına bakmış, 
evin yemeğini pişirmişti. Bu arada A. 
ile sevgili de olmuşlar, E.’nin kaçarken 
evde bıraktığı kimliğinin yenisini 
çıkartıp boşanma davası açmasına, 
sonra da evlenmeye karar vermişlerdi. 

Bir gün alışveriş için ilk kez evden 
çıkmıştı E. Dönüşte sokakları birbirine 
karıştırmış, birinden çıkıp diğerine 
girmiş, ama bir türlü evi bulamamıştı. 
Yine bir parka atıp kendini, A.’yı 
beklemeye başlamıştı. Karanlık 
çökünce yanına gelen biri ne derdi 
olduğunu sormuş, o yine anlatmıştı. O 
biri, gece sokakta kalmanın tehlikesini 
anlatmış, sonra da kolundan tutup 
karakola götürmüş, oradan da 
kadın sığınma evine gönderilmesini 
sağlamıştı. 

Diğer kadın Ç.’ydi. Oturduğu süre 
içinde her gelene gidene laf atmasına 
bakılırsa kafenin müdavimlerindendi. 
Sorular kendisine çevrilince 
konuşmayı çok seven kadın gitti yerine 
kendi cümlelerinden bezmiş bir kadın 

geldi. 40 yaşındaydı. Evlenmiş, üç 
çocuğu olmuş, sonra da ayrılmıştı. 
Çocukları şimdi yirmili yaşlarına 
yaklaşmıştı, babalarıyla yaşıyorlardı ve 
onu görmek bile istemiyorlardı. 

E. sığınma evinde olmaktan 
hoşnuttu, yemeklerinin berbatlığı 
dışında bir sıkıntısı yoktu, sabahları 
çıkıp akşam belli bir saatte eve 
dönmek onu hiç rahatsız etmiyordu. 
E.’ye ilelebet sığınma evinde 
kalamayacağını anlatıp ne yapmak 
istediğini sordum. A.’nın gelip kendisini 
bulmasını beklediğini söyledi. Önünde 
sonunda A. onu bulacak, kimliğini 
çıkartacak, boşanmasını bekleyecek, 
evlenecekler, sonra da o askere 
gidecekti. Gözlerindeki kahkaha yerli 
yerinde durduğuna göre A.’nın onu 
bulmama, hatta aramama ihtimali hiç 
yoktu! “O bana çok iyi davranıyordu” 
dedi “Beni çok seviyordu, mutlaka 
beni bulur.”

Ya bulamazsa? Bunu sormak cesaret 
isterdi, cesaret edemedim. l

Şiddete uğrayan kadınlar için 
sığınma evi kurulması, kadın 

hareketinin güçlendiği seksenli 
yıllarda gündeme geldi. 1990’da Mor 
Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kuruldu, 
beş yıl sonra da ilk sığınak kadınların 
kullanımına açıldı. Onu Ankara, İzmir, 
Bursa ve Antalya’da açılan dört kadın 
misafirhanesi izledi. Bugün yaklaşık 
üç bin beş yüz kapasiteli, 101’i Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 
bağlı, 137 kadın konuk 
evi faaliyet gösteriyor. 
Özellikle sosyal demokrat 
belediyeler kadın sığınma 
evi açmaya öncelik tanısalar 
da bu, kadına yönelik şiddetin 
ve cinayetlerin kabarıklığı 
karşısında yetersiz kalıyor. 

Şiddete uğrayan kadınların 
Danışma ve Şiddet Önleme ve 
İzleme Merkezleri’ne (ŞÖNİM) 

Eğer şiddet görüyorsanız bir kadın sığınma evine başvurabilirsiniz

başvurularda da sıkıntılar yaşanıyor. 
Hem bu merkezlerde hem de sığınma 
evlerinde yeterli uzman bulunmadığı 
gibi, mevcut kadrolara da kadınların 
sorunlarına çözüm arayacak 
değil, ilgisiz mesleklerden kişiler 
yerleştiriliyor.  Sığınaklarda kalan 
kadınlar kural ihlalleri  “disiplin 
suçu” olarak kayıtlara 
geçiriliyor, bu da kadınların 
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Ümmiye Koçak, Toroslar’daki Arslanköy yaylasında bir tiyatro topluluğu kurdu. Eşi hariç, köyün bütün 
erkekleri önce diklendi, sonra boyun eğdi. Koçak ve arkadaşları “Arslanlıköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu” 
olarak kadınlara dair ne varsa yazdı ve oynadı. Ünleri köyün sınırlarını aştı, uluslararası festivallere 
taşındı. Hatta Koçak, ABD’de “Sinemada En iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı” seçildi. 

Ümmiye Hanım’dan 
kadın hikâyeleri

Toroslar’da bir köy, daha doğrusu 
yayla. Denizden yüksekliği 1475 
metre, nüfusu 2200. Adı da 

Arslanköy. Ne kadarı gerçek, ne kadarı 
rivayet bilinmez, ama hikâyesi bol 
bir yayla. 50’li yıllarda bir muhtarlık 
seçimleri sırasında CHP’li kadınlarla 
DP’li, yani Demokrat Partili erkeklerin 
karşı karşıya geldikleri, araya 
askerin girdiği, kadınların karakola 
götürüldüğü yazılıp çiziliyor. Aslında 
araştırmaya da pek gerek yok, çünkü 
bugüne bakıldığında görülen geçmişi 
de ele veriyor. Arslanköy’de yine en 

çok kadınların sesi çıkıyor. Sadece 
sesleri değil, kendileri de “Arslanköy 
Kadınlar Tiyatro Topluluğu” olarak 
hem köylerinde, hem başka şehirlerde 
sahneye de çıkıyor. 

Tiyatronun kurucusu Ümmiye 
Koçak, bu yüzden de kimilerince 
Ümmiye Tiyatrosu denilip geçiliyor, 
ama o bütün ekiple birlikte anılmakta 
ısrarlı. Tiyatronun perdeleri ilk 
kez 2001 yılında Remzi Özçelik’in 
“Taş Bademleri” oyunuyla açılıyor. 
Sonrasında kadınlar kendi öykülerini 
yazıyor, yazdıklarını “Kadının Feryadı” 
adıyla sahneye taşıyor. Sonrasında 
Ümmiye Koçak’ın elinden kalem hiç 
düşmüyor, Hasret Çiçekleri, Erik Ekşisi, 
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NEVİN ŞENAT Turunçgil Hayattır, Kara Kuyu, Doktor 
Beleş… Koçak bununla kalmıyor, 
tarlada çalışarak biriktirdiği paralarla 
senaryosunu yazdığı “Yün Bebek” 
filmini çekiyor. Filmin galası Antalya 
Altın Portakal Film Festivali’nde 
yapılıyor, ayrıca New York Avrasya 
Film Festivali’nde Koçak “Sinemada 
En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı” 
seçiliyor. Parasını denkleştiremediği 
için ödülünü almaya gidemeyen 
Koçak’la yaşamını ve tiyatro tutkusunu 
konuştuk: 

Nasıl bir çocukluk geçirdiniz, 
tiyatrocu olacağınızın ipuçlarını 
veriyor muydunuz? 

Çocukluğumda çok yaramazdım. 
Yaramazlığı yapar, sonra kahve önüne 
kaçardım. Çünkü bizim köyde kahve 
önüne kadınların gelmesi ayıptı. Anam 
da kahve önüne gelemediği için bir 
şey yapamazdı, eve geldiğimde ise 
yaptığım tüm yaramazlıkları unutmuş 
olurdu. Bizim köyde herkesin yamalık 
bir bohçası olurdu. Ben gizlice anamın 
bohçasını alır, kendime oyuncak 
yapar, bebeklere elbise dikerdim. 
Büyüklerimden gördüklerimin hepsini 
yapardım. Komşumuzun kızı terziydi, 
dikiş dikmeyi de onu izleyerek 
öğrendim. 

Ben on kardeşin altıncısı olarak 
dünyaya geldim, ama hiç şiddet 
görmedim. Bence çocukluk çok 
önemli, çünkü her şey çocuklukta 
başlıyor. İyi bir birey yetiştirmek için 
de çocukluk çok önemli.

“Arslanköy 
Kadınlar 
Tiyatro 
Topluluğu” 
4 Mart’ta 
Ataşehir 
Mustafa 
Saffet Kültür 
Merkezi’nde 
“Baba Ben 
Geldim” 
tiyatro 
oyununu 
sahneleyecek.

Ümmiye Koçak



Ne zamana kadar eğitim görebildiniz, 
neden devamını getiremediniz?

İlkokulu okudum, onu bile 
tesadüfen bitirdim. Çünkü bizim 
köyde kız çocukları okula gitmezdi 
o zamanlar. Bir gün köyümüzün 
camisinden her evden bir kız 
çocuğunun okula gönderilmesinin 
zorunlu olduğu, göndermeyen anne 
ya da babanın hapse atılacağı anons 
edildi. Başta çok sevindim, ama okula 
ben değil kız kardeşim gönderilince 
baya üzüldüm. Ama kız kardeşim 
korkup ağladı, okula gitmeyeceğini 
söyledi. Öylelikle ben okula 
gönderildim, yani tesadüfen okudum.  

Çocukluğunuzda oyuncu olmak, 
yazmak gibi bir hayaliniz var 
mıydı? Kendinize nasıl bir gelecek 
düşlüyordunuz?

Tabii ki güzel yavrum, yazmak 
hayalimdi. Çocukluğumdan beri de 
yazıyorum, ama oyunculuk hakkında 
bir bilgim, hayalimde de oyunculuk 
yoktu.  

İlk okuduğunuz kitap Maksim 
Gorki’nin “Ana”sıymış, Kaç 

yaşındaydınız, sonra kimlerin 
kitaplarını okudunuz?

Ana’yı okuduğumda ilkokul ikinci 
sınıftaydım. 60 yıllarda ise Kemalettin 
Tuğcu’nun çocuk kitaplarını okudum. 
Sonra da elime ne geçerse okudum, 
biriktirdim.

40 KADIN İÇİN 40 KAPI ÇALDIM

Evlenene kadar kadın olmaya, kadın 
haklarına ve yaşadıkları sorunlara dair 
bilgileriniz ve düşünceleriniz nelerdi?

Evlenene kadar kız çocuklarının 
neden okumadığı kafama takılır ve 
canımı sıkardı. Kendi kendime “Benim 
de iki elim, iki ayağım ve iki gözüm 
var, erkeklerden farkım yok, ama 
okula gönderilmiyorum, neden?” diye 
sorardım. 

Tiyatro topluluğu kurmaya 
nasıl karar verdiniz, ekibi nasıl 
oluşturdunuz? 

İyi bir dinleyici ve iyi bir 
gözlemciydim, öyküler yazıyordum. 
Köyümüze gelen bir tiyatrodan 
etkilenerek kadınların sesini Mersin’e 

duyurmak için yola çıktım. Tabii ki hiç 
de kolay olmadı, ama bende zorları 
seviyorum, kolay olsa girişmezdim. 
Tek amacım, kadınların içeriden çıkıp 
özgüvenlerinin gelmesiydi. Türkiye’nin 
geleceği çocukları bizler yetiştiriyoruz, 
öleni de öldüreni de. İşte bütün 
bunları anlatmak için tiyatro topluluğu 
kurdum ve halen aynı çizgideyim. 

Tiyatro yapmanızı eşiniz, aileniz 
nasıl karşıladı, ekipteki diğer 
arkadaşlarınız eşleriyle, aileleriyle bir 
sorun yaşadı mı?

Tabii ki eşim ve ailem desteklemese 
ben bir şey yapamazdım. Kimse 
tek başına bir şeyler yapamaz. 
Diğerlerinin eşlerine gelince ise 
evet, zor oldu. İlk başta 40 kadını 
bulmak için 40 kapıyı çaldım. Çok 
argo kelimelerle karşılaştım, ama ben 
kafasına koyduğunu yapan birisiyim. 
Yılmadan bıkmadan çalıştım. Tek bir 
amacım vardı, bana argo kullanan 
kişilere tiyatro yolu ile yanlışlarını 
göstermek. Ve bunu yaptım. 

Yazmak sizin için de bir öğrenme 
süreci miydi? ➦

Ümmiye Koçak ödüllü “Yün 
Bebek” filminin çekimlerinde...
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➥ Öğrenmek ve kendimi geliştirmek 
süreciydi, diyebilirim. Çünkü 
öğrenmenin yaşı yok.

İlk sahneye çıktığınızda, çıkmadan 
önce nasıldınız, oyun bitince neler 
hissettiniz?

Çok heyecanlıydım. Kendi kendime 
derin bir nefes aldım, “Korkacak 
bir şey yok, yaptıklarını insanlara 
göstereceksin” dedim ve sahneye 
kendimden emin bir şekilde 
çıktım, anlattım. Oyun sonunda da 
mutluluktan ağladım. Çünkü insanın 
hedefine ulaşması tarif edilmez bir 
duygu.

İlk oyununuz izleyicileri kimlerdi, 
nasıl tepki gösterdiler?

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ydi. 
İlk oyunumuzu oranın salonunda 
sahneledik. Bizi görünce “Aaa 
tiyatro köylülere mi indi” diyerek 
küçümsediler, ama ben onlara “Bizim 
de oyunumuz var, gelin izleyin” 
dedim. Oyunumuzu izledikten sonra 
boynumuza sarıldılar.

Oyunlarınızı nasıl yazıyorsunuz, 
nelerden besleniyorsunuz?

Etrafımda o kadar çok insan var ki. 
İyi bir dinleyici, iyi bir gözlemciyseniz 
hepsi birleşince çok güzel şeyler 
çıkıyor. 

Turnelere çıkıyorsunuz ve 
farklı kesimden kadınlarla 
karşılaşıyorsunuz. Onlarla iletişime 
geçtiğinizde sorunlarınızın farklı 
olduğunu düşünüyor musunuz?

Düşünmüyorum. Her yerde sorun 
aynı. Nasıl gözyaşının rengi yoksa 
üzüntünün de yok. 

Sizden etkilenip başka alanlarda 
olsa da harekete geçen kadınlar oldu 
mu? 

Çok, hatta yurtdışından bile oldu ve 
bu benim daha da ilerlememi sağladı. 
Tiyatro topluluğu kuran kadınlar var, 
benden ne yapmaları konusunda 
fikir alıyorlar. Ben de zorlukların 
üzerine üzerine gitmeleri ve asla pes 
etmemeleri gerektiğini söylüyorum.

Uluslararası festivallerde de 
ödülünüz var, bu sizde nasıl bir duygu 
yaratıyor?

Bu çok güzel bir duygu, gerçekten 
anlatılmaz yaşanır. Ödüller bana 

yaptıklarımın doğru olduğunu 
hatırlatıyor.

Oyunlarınız en azından köyünüzdeki 
erkeklerin kadınlara yaklaşımını, 
hayata bakışını değiştirdi mi?

Çok değiştirdi. Biz zaten onları 
yazmıştık. Oynadığımızda  kendilerini 
gördüler. İçlerinde “Ümmiye abla 
sanki beni yazmışsın” diyenler de 
oldu, halbuki ben hepsini yazmıştım.

Yeni hayalleriniz var mı, neler?
Türkiye’mizi en güzel yerde, en iyi 

şekilde temsil etmek istiyorum. Bu, 
televizyon için bir sosyal proje olabilir, 
çünkü toplumumuz çok televizyon 
izliyor. Daha geniş kitlelere ulaşmak 
için bu şart.  

KÖYDE YAŞAMAYI SEVİYORUM

Ünlendikten sonra köyünüzden 
ayrılmayı, büyük bir kente göçmeyi 
düşünmediniz mi?

Ünlü kelimesinin anlamı ne, 
bilmiyorum, ama ben mutlu olduğum 
için köyümde yaşıyorum. Başkaları 
istediği için değil, kendim istediğim 
için köyde yaşıyorum.

Turnelerden sonra köyünüze, 
evinize döndüğünüzde neler 
hissediyorsunuz?

Tabii ki büyük mutluluk 
hissediyorum. Herkesin evi. Nereyi 
gezersem gezeyim evime geldiğimde 
mutlu oluyorum. Çünkü ailem, 
çocuklarım burada. 

Sahne üzerinde yaşadığınız komik 
ya da üzücü olaylar var mı?

İkisi de oluyor. Mesela kulağı 
duymayan yaşlı teyzenin 
sahnelerinde çok eğleniyoruz, 
ama kızı intihar etmiş bir anneyi 
canlandırırken biz de çok üzülüyoruz.

Ekibinizde kaç kişi var?
Şu an sekiz kişi var, ama oyuna göre 

değişiyor.
Tarlada çalışırken fotoğrafınız var. 

Hâlâ tarlada çalışıyor musunuz?
Tabii ki çalışıyorum. Ama şu an 

zaman olmadığı için tarlaya pek 
gidemiyorum. Ben tarlada çalışmayı 
seviyorum. l

Ümmiye Koçak vakit buldukça hâlâ tarlaya çalışmaya gidiyor.
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Ataşehir Belediyesi Emekçi 
Kadınlar Korosu 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde dördüncü 

konserini verecek. Geçen yılın 8 
Mart’ın da 25 kadınla yola çıkan 
koronun tüm elemanları belediye 
çalışanı. 

Korodaki tek erkek ise Şef Ahmet 
Yakup Yıldız. Koristlerin iş yerindeki 
faaliyetlerine, evde görünmeyen 
emeklerine rağmen çalışmaları 
aksatmadıklarını söyleyen Yıldız, 
“Onların ayırdıkları zaman, benim için 
de kıymetli bir zaman dilimi” diyor. 
Bu yüzden de repertuvarında kadın 
duyarlılığına ve kadın hikâyelerine 
ağırlık veriyor. 

4 Mart’ta, Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde, 8 Mart’ta da Palladium 
AVM’de konser verecek koronun 
elemanlarından biri Menekşe 
Ergün. Yedi yıldır belediyede çalışan 
Ergün’ün hikâyesi kadınlara hiç de 
yabancı değil, yolunda gitmeyen 
evliliği, boşanması, kızı için ayakta 
kalma savaşı, daha önce bir fatura bile 
yatıramazken şimdi her işini kendisinin 
yapması… “Farklı yörelere ait şarkıları 
öğrenmek ve söylemek çok keyifli” 
diyor Ergün, “Bu hayatım boyunca 
kendim için yaptığım belki de tek şey. 
Koro benim hayatıma renk kattı.”

Nezaket Bayır ise koroya katıldıktan 
sonra anlamış insanın hayatta 
yapamayacağı hiçbir şey olmadığını. 
Bu yıl daha fazla şarkı söyleyecekleri 
için oldukça heyecanlı “Sesimiz çok 

güzel olmasa da grup olarak birlikte 
güzel bir ürün ortaya çıkarmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz” derken 
koroya neden katıldığının da ipuçlarını 
veriyor, tıpkı Oya Karaca gibi. Eğer 
okuyabilseymiş, aşçı olmayı istermiş 
Karaca. Olmamış, o da hem eşine 
yardımcı olabilmek, hem de çocuklarını 
okutabilmek için önce bir kreşte 
çalışmış, sonra da belediyede işbaşı 
yapmış. Karaca’nın en büyük merakı 
bir gün koronun önünde, solist olarak 
sahneye çıkıp çıkamayacağı. “Ben” 
diyor üzerine basa basa “Korodayken 
kendimi özgür hissediyorum.” 

Eğer siz de Ataşehir Belediye 
Emekçi Kadınlar Korosu’nu dinlemek 
için kendinize zaman ayırırsanız, hele 
de kadınsanız, sahnede ve söylenen 
şarkılarda kendinizi bulabilirsiniz… l
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Emekçi Kadınlar Korosu’ndan 
barış ve kardeşlik türküleri

SERAP UÇAR
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Hayatınızda yaşadığınız ilkleri 
düşündünüz mü hiç? Örneğin 
okula gittiğiniz ilk gün, ilk 

aldığınız karne, ilk aşkınız, yaşadığınız 
ilk hayal kırıklığı… Başarıları, 
başarısızlıkları, mutlulukları, 
mutsuzlukları... Hayatı anlamlı kılan, 
bizi heyecanlandıran, bizi kamçılayan, 
bizi doğrular peşinde koşturan, 
ilklerimizi… Peki ya hayatında daha 
önce ilk defa denizi görmeyen 
insanların olabileceğini düşündünüz 
mü?

Ataşehir Belediyesi işte bu 
noktadan hareketle, “Denize Yelken 

İle İlk Adım” sosyal sorumluluk 
projesinin hayata geçirilmesine 
katkı sağlayarak, Ankara’da yaşayan 
deniz görmemiş çocukların ilk deniz 
anılarını yaşamasına eşlik etti. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 
Sincan Gençlik Merkezi’nden gelen 
Ankaralı, 10-14 yaş grubu arasında 
20 çocuk, Kalamış Yelken Kulübü 
Dr. Asım Macit Eğitim Tesisleri’nde 
ilk kez denizi görmenin heyecanını 
yaşadı. Yelkenli tekne ile denize 
açılan çocuklar ilk deniz tecrübelerini 
de tattı.  

Öğrenciler daha sonra Ataşehir 
Belediyesi Düştepe Oyuncak 
Müzesi’ni de gezerek atölye 
çalışmalarına katıldı. 

Gönüllerince eğlenerek hayallerini 
gerçeğe dönüştüren çocukların 
mutluluğu görülmeye değerdi. Biz de 
bu mutluluğa şahit olarak çocuklar 
ve projenin sorumlusu İbrahim Özgür 
Türkalp ile konuştuk.

“Denize Yelken İle İlk Adım” sosyal 
sorumluluk projesi nasıl oluştu?

Ülkemizde spor kültürünün 
oluşmasını hedefliyoruz. Bu açıdan 
sporu bir yaşam tarzı haline getirecek 
ve bireylerde farkındalık yaratacak 
etkinlikler yapmak istiyorduk. Bu 
noktada da Kalamış Yelken Kulübü ile 
yelken konusunda hiç bir tecrübesi 
olmayan bireyleri ele alarak yelkeni 
sevdirmek konusunda projeler 
geliştirmeye karar verdik.

Deniz görmemiş çocuklar 
hayallerine yelken açtı!
SERAP UÇAR

Ankaralı 20 çocuk. 
Yaşları 10-14 arasında 

değişiyor. Bugüne kadar 
denizi hiç görmemiş, 
sadece televizyonda 

izlemiş, nasıl olduğunu 
merak etmişlerdi. 

Ataşehir Belediyesi’nin 
Kalamış Yelken 

Kulübü’yle ortaklaşa 
gerçekleştirdiği “Denize 

Yelken İle İlk Adım” 
projesiyle sadece 

görmekle kalmadılar, 
yelkenliyle denize 

açıldılar. Martılarla 
deniz anaları da onlara 

eşlik etti, heyecanları 
sevince dönüştü. 
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Neden Ankaralı çocuklar?
Ben de Ankaralı olduğum için 

Ankaralıların denize özlemini 
çok iyi biliyorum. Projenin hedef 
kitlesini belirleme aşamasında 
Ankaralı çocukların bu yüzden 
uygun olduğunu düşündük. 
“Hiç denizi görmeyen bir çocuk, 
acaba yelken yapsa ne düşünür?” 
noktasına geldik. Bu noktadan sonra 
Kalamış Yelken Kulübü Başkanı 
Emin Ali Sipahi Bey de heyecan 
duyarak, sosyo-ekonomik yönden 
dezavantajı olan çocuklarımızın da 
bu sporu denemelerini çok istediğini 
belirtti. Bunun sonucunda da 
çocuklarımızın bu sosyo-ekonomik 
yapıdan seçilmesi açısından Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile temasa geçtik. 
Bakanlık da bizimle aynı heyecanı 
paylaşınca; bu konuyu belediyelere 
açmayı ve sosyal bir proje haline 
gelmesi düşüncesi benimsendi. 
Projeyi birlikte yürüteceğimiz bir 
belediye kurumu düşünürken, 
Ataşehir Belediyesi’nin toplumsal 
alanda yaptığı projeleri fark ettik 
ve konuyu onlara açmaya karar 
verdik. Kültür işleri müdürlüğü 
ile görüşmemizde, bu proje 
onlar tarafında da beğenildi ve 
onların katkılarıyla kültür ve sanat 
etkinliklerini de ilave ettik. Büyük 
fotoğrafa bakıldığında güzel bir 
işbirliği ve konsept bir proje oldu. 
Her kurum kendi uzmanlık alanında 
projeye katkı yaparak multidisipliner 
bir sosyal proje ortaya çıktı. ➦

Şevval Şahinbaş 15 yaşında, 
Ankara’da yaşıyor. Üç çocuklu 

bir ailenin çocuğu. Kulak rahatsızlığı 
geçirdiği için ailesi onu hep 
denizden uzak tutmuş. Hayatında 
ilk kez deniz görmenin mutluluğu 
onu için tarif edilemez. “Hep 
anneme, babama söylerdim, beni 
denize götürün, derdim. Onlar 
da kulağın iyi olduğunda gideriz, 
derlerdi. Hep filmlerde, dizilerde 
görür merak ederdim.” 

Okulda İstanbul’a bir gezi 
programı olduğunu öğrenince 
hemen ailesine bildirmiş, katılmak 
için izin almış Şevval.” Hem 
İstanbul’u ilk kez görüyorum, hem 
de denizi. Bu iki duyguyu aynı 

anda yaşıyorum” diyerek anlatıyor 
duygularını; “Denize dokunmanın 
hissi çok farklıymış. Keşke ailem de 
yanımda olsaydı.”

Denizin bu kadar sade olması, 
ferahlığı, dalgaların melodi 
gibi çıkardığı sesleri onu adeta 
büyülemiş. Denizi ilk gördüğünde 
heyecanlandığını bir an durduğunu, 
korktuğunu, ama hemen sonrasında 
heyecanının yerini, koşup denize 
daha yakından bakma isteği aldığını 
söylüyor. “Şu an denize girmek ister 
misin?” diye soruyoruz, utangaç 
ve çekingen, yanıtlıyor: “Evet çok 
isterdim. Ama yüzme bilmiyorum ki. 
Umarım en yakın zamanda yüzmeyi 
de öğrenirim.” l

Muhammed İlhan 13 yaşında, 
ailesiyle birlikte Ankara’da 

yaşıyor. Çocukluğunda gölleri deniz 
sanıp “Ne kadar büyükmüş” dermiş, 
şimdi denizi görünce “O büyüklük 
hiçbir şeymiş” diyor. Şimdi onun 
için deniz bugüne kadar gördüğü 
en güzel şey. Denizi gökyüzü gibi 

sonsuz ve huzur verici buluyor, 
dalgaları ise ürkütücü buluyor. 
Yelkenle denize açıldıklarındaki 
duyduğu hissi soruyoruz, “Çok 
kocaman bir su” diye yanıtlıyor, 
“Açıkçası başta tedirgin oldum, 
hatta korktum, ama sonra çok 
hoşuma gitti, mutlu oldum.” l

Denizi sadece televizyonda görmüştüm

Başta tedirgin oldum, hatta korktum, 
ama sonra çok hoşuma gitti

Fotoğraflar: SERAP UÇAR
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Şeyda Karagülle 14 yaşında 
ve üç kardeşi var. Ailesiyle 

birlikte bir yıl önce Malatya’dan 
Ankara’ya gelmişler. Malatya’da 
da deniz olmadığı için özlemi çok 
büyük.  O da diğerleri gibi denizi 
televizyondan görmüş. 

“Hayatımda ilk kez bu proje 
sayesinde denize bu kadar yakın 

oldum. Televizyondaki dizilerde, 
filmlerde denizi görüyordum. 
Yakınına gidip elimi sokmayı hep 
hayal ederdim. Saatlerce denizi 
izlemek isterdim. Ellerimi suya 
soktum, çok soğuktu ama hiç 
çıkarmak istemedim. Tekrar gelmek 
isterim. Yelken sporunu ise çok 
sevdim.” diyor. l

Ellerimi denize sokmayı hayal ederdim

➥ Hâlâ denizi görmeyen insanların 
olması biraz şaşırtıcı değil mi?

Aslında gerçekliği kabul edince 
o kadar da şaşırtıcı gelmiyor. 
Anadolu’da, özellikle İç Anadolu’da 
sosyo-ekonomik nedenlerden 
dolayı toplumsal hayata 
katılamayan birçok gencimiz var. Bu 
gençlerimiz bulundukları şehirlerin 
dışına çıkmadığı için maalesef denizi 
görmek televizyonlardan öteye 
gitmiyor. Belki etkinliğimiz açısından 
ironik olan kısım; çocuklarımızın 
başkentimizde ikamet ediyor 
olmasıdır. Sonuç olarak bir ülkenin 
başkentinde yaşayıp o şehrin 
dışına çıkmamak ülkemiz adına 
üzücü tabii ki… Bunun yanı sıra 
Ankaralılarda hep bir deniz özlemi 
olmuştur. Şehirlerini ve yaşantılarını 
seven Ankaralılar tek eksik olarak 
denizi görürler ve kentte hep espri 
konusudur, bir yöneticinin Ankara’ya 
denizi getirmesi ütopyası…

Çocukların denizle buluşması 
ve yelkenli tekne ile denize 

Proje sorumlusu İbrahim 
Özgür Türkalp, çocuklarla...



açılmalarında gösterdikleri tepkiyi az 
çok tahmin ediyor muydunuz?  

Bizim beklediğimiz bazı tepkiler 
vardı. Bunlar genellikle denizle ilgili 
olan nemlilik, dalgalar, koku gibiydi… 
Ama düşündüğümüzün aksine en 
çok şaşırdıkları konu denizanaları 
ve martılar oldu. Denizanasına nasıl 
yaklaşmaları gerektiğiyle ilgili soruları 
oldu. Tabii haklılar da… Bilmedikleri 
bir canlıyla nasıl yaklaşacaklarıyla 
ilgili bilgi verirken onların yüzlerindeki 
merak duygularının doyuma ulaştığını 
görmek, çok güzeldi. Bunun yanı sıra 
martıları çok sempatik buldular. Doğa 

dostu bireyler yetiştirmek adına bu 
bizleri daha da çok sevindirdi. Tabi 
ki esas hikâye çocuklarımız denize 
çıktıklarında başladı. Etkinlik için 
verilen tüm emekler ve yorgunluk 
onların mutluluk kahkahaları ve 
nidalarını duymaya başlayınca bir 
anda geçti ve yerini tarifsiz bir gurura 
bıraktı.

Yelken sporu sayesinde proje 
hedefine ulaştı diyebilir miyiz?

Kesinlikle evet. Amaç; 
çocuklarımızın çevresel 
farkındalıklarının geliştirilmesi, 
özgüvenlerinin ve kendini ifade 

edebilme yeteneklerinin artırılması, 
doğayla uyumlu ve doğa dostu 
bireyler olarak yetişmesi. Yelken 
sporuna özendirmek ve sevdirmek 
de bu projede hedeflendi. 
Yelken, gençlerimizin hızlı ve 
doğru karar almalarını ve bunları 
uygulamayı, ailelerinden bağımsız 
düşünebilmelerini sağlayan, 
sorumluluk ve özgüvenlerini artıran 
bir spor dalı. Bu sporun geniş kitlelere 
yayılabilmesi için devam ettirilmesi 
gereken örnek bir proje oldu. 
Emeği geçen katkı sağlayan bütün 
kuruluşlara teşekkür ediyorum. l

Ankara, Haymanalı Tunahan Güçlü “Sanki her şey bir 
rüyaydı” diye anlatıyor duygularını. “Denizi görünce 

çok heyecanlandım. Masmavi, kocaman. Cıvıl cıvıl 
martı sesleri… Yelken yapacak olmanın mutluğu ise çok 
başkaymış. Denize bu kadar uzakken şu an denizin içinde 
olmak… Nasıl anlatırım bu duyguyu bilmiyorum. Yazın 
umarım yeniden denizle buluşurum. l

Sanki herşey bir rüyaydı
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Artık biz de Ataşehirliyiz

Ataşehir gelişmekte sınır 
tanımıyor. Anadolu’da bir 
kentin sahip olmadığı kadar 

kültür merkezlerine şimdi bir yenisi 
daha ekleniyor. Aslında bu sadece 
bir kültür merkezi de değil, hayatın 
bütün renklerini içinde taşıyan 
bir mekân. Ünlü oyuncular Mert 
Fırat ve Didem Balçın, başarılı 
müzisyenler Harun Tekin ve Koray 
Candemir ile iş adamı Muzaffer 
Yıldırım’ın ortaklığında kurulan 
DasDas 16 Mart’ta açılıyor. Fırat 
“Neden Ataşehir” sorusunu tek 
cümlede yanıtlıyor: “Bence bizim 
Ataşehir’e, Ataşehir’in de bize 
ihtiyacı var.” Fırat, sorularımızı 
yanıtlıyor:

Bir süredir sosyal medya ve 
afişlerde yer alan “DasDas” 
herkesin merak konusu. 
Röportajımıza bu merakı gidererek 
başlayalım. DasDas ne demek? 

Aslında sanat ile iç içe bir 
mekân DasDas. Tiyatroyu bir 
müzikhol ile birleştirip, devamına 
da bar ve restoran fikrini ekleyip 
oluşturduğumuz bir kültür-sanat 
merkezi diyebiliriz. Arkasındaki 
performans sahnesi içinde altı gün 
konserin yanında açık mikrofon ve 
stand up’ın olacağı; aynı zamanda 
caz gecelerinin yapılacağı bir yapı... 
Çok ciddi programlamalarımız var. 
Harun ve Koray ile yapacağımız, 
benim bir şekilde içinde olacağım, 
günün sonunda sahnede bir 
temsilin ya da bir performansın 
olacağı atölyelerin peşindeyiz. Bir 
yandan da sadece bizim için değil, 
birçok yeni grup ve yeni fikirler için 
de bir alan DasDas. 

Mekânın ismi kulağa hoş geliyor, 
bir anlamı var mı?

SİMAY GÖZENER

Mert Fırat ve 

Koray Candemir

Fotoğraflar: 

SERAP UÇAR
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Mekânın adını seçerken özellikle 
anlamı olan bir ismin peşine 
düşmedik. Daha çok duygusu bizde ne 
uyandırıyor, kulağımıza nasıl tınılıyor 
fikrinden yola çıktık. DasDas da bize 
hem uluslararası, hem de ritimli geldi.

Müzik, tiyatro ve yemek... Sanki 
burası birçok ihtiyacı bir arada 
karşılayabilecek bir mekân olacak? 

Müzik, tiyatro, yemek... DasDas 
ne demek? İşte tam da bu demek. 
Özellikle İstanbul’da insanların en 
büyük problemi zaman kullanımı, 
yani zamanı yönetmek. Bu yapı, 
işten saat altıda çıkıp, yedide orada 
olanlara yemeğini yiyip sekiz buçukta 
oyuna gidebilmek için, büyük bir 
zaman kazancı sağlayacak. Çıkınca 
arkadaşlarına orada bir randevu verip 
gece barında bir şeyler içebilecek, 
bir yandan da canlı performans 

izleyebilecek. Yani Ataşehir’de 
yaşayan kişinin ciddi zaman 
kazanacağı, onlara İstanbul’daki birçok 
oyunu da görebilme, birçok konseri 
dinleyebilme imkânı veren bir yapı. 

Yakın arkadaşlar olduğunuzu 
biliyoruz. Bu mekân sizin hayaliniz 
miydi, fikir ne zaman oluştu?

Koray ve Harun’la son iki yıldır keşke 
birlikte bir şeyler yapsak, diyorduk. 
Harun bizim oyunun müziklerini yaptı, 
İlksen Başarır Koray’ın klibini çekti, 
Muzaffer filmlerimize yapımcı oldu. 
Didem okuldan yakın arkadaşım. 
Zaten beraber büyüdük, beraber 
ürettik. Bunun sonucunda evrilmiş bir 
fikir bu.

Mekân için Ataşehir’i seçmeniz, 
bölgedeki eksiklikten mi yoksa 
bölgenin gelişen çehresinden mi 
kaynaklanıyor?

Ünlü oyuncu Mert Fırat da Ataşehirli oluyor. Sadece o 
değil, Harun Tekin, Didem Balçın, Koray Candemir de. Bu 
ay faaliyete geçecek “DasDas”ta Ataşehirliler hem tiyatro 
izleyecek, hem karnını doyuracak, eğer daha zamanı varsa 
bir de performans izleyecek. Caz geceleri de vaat eden 
DasDas’la Ataşehir’de bir kültür ve sanat rüzgârı esecek.

Mert Fırat arkadaşımız Simay Gözener’in sorularını yanıtladı.

Bu tip sanat ihtiyaçları, 
alışkanlıkları bulunduğun mahalle ve 
çevre ile ilişkili oluyor. Ataşehir’de de 
bir kültür hayatı tesisi olmaya yavaş 
yavaş başladı. Gerek belediyesiyle, 
gerek halkıyla uzun zamandan beri 
kültürel, ekonomik ve sosyolojik 
koşulları kendi içinde harmanlayıp, bir 
düzeye ulaşabilmiş bir ilçe. Seyircisinin 
belirli bir beklentisi ve beğenisi 
var. O düzeyin üzerinde eserler, 
performanslar ve içerikler bekliyor. 
İhtiyaç olmadığı sürece bir fikrin 
ortaya atılması kimi zaman karşılık 
bulmaz. Bence bizim Ataşehir’e, 
Ataşehir’in de bize ihtiyacı var. Çok 
ciddi bir şekilde birbirimize destek 
olacağımızı düşünüyorum. Zamanla 
konu alışkanlıklarımızı değiştiren, 
ihtiyaçlarımızı başka biçimde 
karşılayacağımız, yeni ihtiyaçlarımızı 
göreceğimiz bir yere gelecek. Ben bu 
sebeple çok heyecanlanıyorum. 

ATAŞEHİR’E GÜVENİYORUM

İstanbul’da kültür sanat 
mekânlarının yoğunlaştığı belirli 
bölgeler var. İnsanlar Ataşehir’i 
duyunca şaşırıyor mu?

“Ataşehir zor değil mi?” diyen çok 
kişi oluyor. Şimdilerde Beşiktaş’ta 
da böyle sanatsal faaliyetin hızı 
artıyor. Kadıköy’de ivme çok yüksek. 
Dolayısıyla bir çeşit gettolaşma var. Bu 
hem iyi hem kötü... Geçenlerde bizim 
oyuna gelmiş birisiyle konuşuyordum; 
“Açılacak mekâna ben o kadar yakınım 
ki.” dedi sevincini saklayamayarak. 
“Nerede oturuyorsunuz?” dedim. 
“Pendik’te, çok rahat geleceğim 
Ataşehir’e.” Şaşırdım ve hayli ➦ 
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➥ mutlu oldum. Moda Sahnemize, 
Bahçeşehir’den, Avcılar’dan insanlar 
geliyor. Ben, Ataşehir’e güveniyorum. 

Moda Sahnesi, Bursa SanatMahal 
ve şimdi de DasDas... Devam edecek 
mi?

Keşke her sene bir- iki tiyatro binası 
açsak ve o binalar da sadece tiyatro 
da değil, kültür sanat mekânları, 
DasDas, Moda Sahnesi gibi yerler 
olsa. SanatMahal gibi mahalle ile 
faaliyet yürüten, kadın, çocuk, gençlik 
çalışmaları yapan; köylerdeki çocukları 
yaratıcı drama ile tanıştırıp, çocuk 
haklarını anlatan bir yapı ile her yerde 
buluşturabilsek.  

Sizce bu alanların sayısı neden 
artmıyor, insanlar sanata yatırım 
yapmak istemiyor mu?

Sanata yatırım yapmaktansa, yata 
ya da kata yatırım yapmayı tercih 
ediyorlar. Bakın yatın vergisi sıfır 
oldu. Dolayısıyla tiyatro herhalde bir 
iş adamı ya da herhangi bir yatırımcı 
için yatırımın en son halkası. Ayrıca 
sinemada, tiyatroda, konserde 
üç biletten biri devletin. Şu sıralar 
tiyatro-performans bizim için nefes 
alma alanları. Fikrimizi özgürce 
paylaştığımız, herkesin fikrini özgürce 
anlatabildiği, paylaşabildiği alanlar... 
Dediğim gibi her yıl keşke bir mekân 
açabilsek, her yıl yaratabilsek. 

İlk oyun belli mi?

DasDas’ın ortaklarından Koray 
Candemir mekânın ismini 

biraz “muzur” buluyor. O da en az 
Mert Fırat kadar heyecanlı. “Ben 
biraz da espri olsun diye DasDas’a 
kültür sanat noktası, diyordum 
ama biraz ona doğru gidiyor 
galiba” diyor “Edebiyatçılar ile 
söyleşiler, imza günleri, çocuklar 
için atölyeler yapılacak. Düşündükçe 

keyifleniyoruz, heyecanlanıyoruz.” 
Candemir orijinal bir ekip olduklarını 
düşünüyor, mekânı da orijinal olarak 
tanımlıyor. “Bu mekân örnek, butik 
bir yer” diyor “Yakın bir zamanda 
değil ama bu ekiple bir müzikal 
yapma fikrimiz var. Zaten karakterler 
buna çok uygun. Oyuncu ekibimiz 
var, şarkıcılar, müzisyenler herkes 
mevcut.” l

Heyecanla bekliyoruz

Joseph K ile başlıyoruz. İngiliz 
komedyen ve yazar olan Tom 
Basden, Kafka’nın Dava romanının 
karakteri Joseph K adıyla yeniden 
isimlendirirken romanın özünü ve 
akışını tutmak kaydıyla kara komediye 
çevirmiş. Basden bürokrasinin ve 
kurumsal hayatın insanı getirdiği, 
noktayı Joseph K üzerinden anlatmış. 
Bunu yaparken de sistem mi bizi 
paranoyak yaptı, yoksa biz mi 
egomuza yenik düşüp, başarıya 
odaklanarak, kaybetmeyi ölümle 
eşleştirdik, gibi sorular sormuş. “Bu 
yumurta tavuk dilemmasını ve insanın 

maruz kaldığı doğa bozumu”nu ancak 
gülünerek savuşturmak mümkün 
diye düşünüyorum. Tom Basden de 
durumla öyle güzel dalga geçmiş ki 
prova sürecinde yüzleşecek çok fazla 
nokta yakaladık. Seyircinin de bir 
biçimde kendi yaşam düzeninden 
çok şey bulabileceğinden hiç 
şüphemiz yok. Oyunun çevirisini 
İlksen Başarır yaptı. Yönetmenimiz 
Sedar Biliş. Oyuncular: Didem Balçın, 
Özgün Aydın, Onur Dilber ve ben. 
Oyunumuzun müziklerini Tuna Pase 
ve dekor-ışık tasaramını da Cem 
Yılmazer yapıyor. l

Mert Fırat

DasDas’ın ortaklarından Koray Candemir:





Kayışdağı, Ataşehir Belediyesi’nin 
ikinci büyük mahallesi... Sivas, 
Kars, Edirne... 438 metre 

yüksekliğindeki dağın eteklerinde, 
hemen hemen her memleketten insan 
yaşıyor. Bu yüzden Kayışdağı’na bir 
yandan mahalle kültürünü devam 
ettirirken bir yandan da insanların 
birbirine yabancılaştığı, küçük 
İstanbul, hatta Türkiye diyebiliriz.  
Muhtar Kadir Yılmaz “Üç günlük yalan 

dünya” diyor “Hepimiz ölüp gideceğiz. 
Önemli olan mahallemiz.” Peki, nasıl 
bir mahalle Kayışdağı, muhtar Kadir 
Yılmaz kim?  Soruyoruz, yanıtlıyor:

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Ben Kadir Yılmaz. 1958 yılında 

Sivas’ın Akıncılara bağlı Yağlıçayır 
köyünde doğdum. 1985’te de ailemle 
beraber İstanbul’a geldik. Evliyim, 
dört çocuk babasıyım. Üç oğlum, 
bir kızım var. İstanbul’a geldikten 
sonra 18 sene Ünalan Mahallesi’nde 
oturdum, 15 yıldır da Kayışdağı’nda 
yaşıyorum.

Kayışdağı, Ataşehir Belediyesi’nin ikinci büyük mahallesi… Sivas, Kars, Edirne hemen hemen her 
memleketten insan yaşıyor. Bu yüzden Kayışdağı, bir yandan mahalle kültürünü devam ettirirken bir 
yandan da İstanbul’un kalanı gibi, insanların birbirine yabancılaştığı bir yerleşim alanı. Muhtar Kadir 
Yılmaz “Üç günlük yalan dünya” diyor. “Hepimiz ölüp gideceğiz. Önemli olan mahallemiz.” 
Peki, nasıl bir mahalle Kayışdağı, muhtar Kadir Yılmaz kim? Soruyoruz, yanıtlıyor:

KAYIŞDAĞI: 438 metre

Kayışdağı’n
ın 42 bin 13

5 

nüfusu, 29 bin 984 seçmeni var.

SİMAY GÖZENER
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Muhtarlıktan önce ne iş 
yapıyordunuz?

İş hayatıma taksicilik ile 
başladım. Bunu minibüs ve otobüs 
şoförlüğü takip etti. Tabii şoförsen 
insanın derdinden anlayacaksın, 
dinleyeceksin. Yıllarca sorun 
dinledim, bugünler için yatırımmış. 
Galeri işi yaparken de emekli oldum 
ve Allah en son muhtarlığı nasip etti. 
Şu anda da elimizden geldiği kadar 
vatandaşlarımıza hizmet etmeye 
çalışıyoruz. 

Emekli olmak muhtarlık için nasıl 
bir avantaj sağlıyor?

Muhtarlığın mesaisi çoktur. Her 
daim yerinizde olmanız gerektiği 
gibi esnafı, haneleri sık sık ziyaret 
etmelisiniz. Yorulmadan, yılmadan 
vatandaşın sorununu dinleyip, 
çözümler üretmelisiniz. Sonuçta 
bizler hizmet için buradayız. Bunlar 
için zaman lazım, emeklide de 
bundan bol ne var ki.

Muhtar olmaya nasıl karar 
verdiniz?

2009 seçimlerine dört, 
beş ay vardı; arkadaşlar 
ile sohbet ediyorduk. 
Tabii o zaman 
benim muhtar 
olmak gibi bir 
düşüncem yoktu. 
Çay içerken, 
arkadaşlarım 
“Muhtarlık için 
aklımızdan senin 
ismin geçiyor, 
kabul eder misin?” 
dediler. Ben de, 
görev istenmez verilir, 
mantığı ile “Siz beni bu işe 
layık görüyorsanız, olur” 
dedim, ama o seçimde 
olmadı. 2014 seçimlerinde 
muhtar oldum. Hayatımda 
hiçbir işten kaçmadım. Üç 
günlük yalan dünya, hepimiz 
ölüp gideceğiz. Önemli olan 
mahallemize. Bizler de az da olsa 
katkı sağlayabilirsek, ne mutlu. 

Dediğiniz gibi insan sirkülasyonu 
mahallemizde çok yoğun. Bundan 
dolayı insanları tanımak bir hayli 
zorlaştı. Bizim mahalleye ayda 800-
900 kişi geliyor. Ama gelenler olduğu 
kadar gidenler de var ki, nüfusta 
yoğun bir artış olmuyor. 2014’te 
muhtar seçildiğimde 39 bin 881 olan 
mahalle nüfusumuz, şu an da 42 bin 
135. Burada her memleketten insan 
var, mahallemiz kozmopolit bir yapıya 
sahip, anlayacağınız. 

Mahalle halkının sizden en fazla 
talep ettiği nedir?

İnsanların talebi, belediyeden 
ve kaymakamlıktan yardım... 
Çünkü burası gariban bir mahalle. 
Çalışanların yüzde 80’i asgari ücretli. 
Sağ olsun belediyemiz de ne istesek 
yapıyor, inkâr edemeyiz. Sadece  
vatandaşlarımız biraz tez canlı.

Peki, Kayışdağı Mahallesi’nin hiç mi 
sorunu yok?

Mahallemizde pek bir sorun yok 
aslında, sadece altyapımız problemli. 
İmarımız 40 sene evvel çıkmış, o 
zaman bir sokakta 50 hane varken 
şimdi olmuş 150 hane... Dolayısıyla 
altyapı şu an yetersiz kalıyor. Yağmur 
yağdığı zaman, insanların evleri 
berbat oluyor, su basıyor. Bir de park 
sorunumuz vardı. Neredeyse 50 bin 
nüfuslu bir mahallenin sadece 80. Yıl 

Parkı vardı. Baysal Caddesi’nden 
gelen vatandaş da çocuğunu 

burada oynatıyor, yürüyüşünü 
yapıp, nefes alabiliyor; son 

duraktaki vatandaş da... Bu 
yüzden de yetersizdi. Şu 

an, belediyemiz daha 
kapsamlı, mahalle 

halkımıza yakışır bir 
park olması için 
80. Yıl Parkı’nı 
revize ediyor. 
Mahallemizde 
yeşil alanların 
daha da 
çoğalmasını 
temenni 

ediyoruz. ➦

Muhtarlık seçimi zor mudur? 
Bence en zor seçim muhtarlık 

seçimi. Çünkü arkanda hiçbir destek 
yok. Tamamen kendi çaban ile 
mücadele veriyorsun. Demek ki 
vatandaşın gönlünü kazanmışız. 
Onlara layık olmaya çalışıyoruz. 
Tabii belediyemiz sayesinde hizmeti 
vatandaş ile buluşturabiliyoruz. Bizler 
bir nevi aracı kurumuz.

Kayışdağı nüfusu ne kadar?
Mahallemizin nüfusu 42 bin 135. 

Seçmen sayısı da 29 bin 984. Ben 
8500 oy ile muhtar oldum. 

KAYIŞDAĞI MAHALLESİ’NE 
AYDA 800-900 KİŞİ GELİYOR

Kayışdağı Mahallesi iş yeri ve 
yakındaki üniversite nedeniyle insan 
sirkülasyonunun yoğun olduğu bir 
bölge. Bunun mahallenize olumlu 
dönüşü oluyor 
mu?

Kadir Yılmaz emekliliği 
şansı olarak görüyor, çünkü 

tüm zamanını Kayışdağı’na ayırabiliyor.
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➥ Ataşehir’in diğer mahallelerinin 
çalışmalarını da takip ediyor 
musunuz? 

Örnek ve İçerenköy mahallelerine 
yapılan kültür merkezleri çok güzel 
oldu ve mahalleye hem kültürel 
yönden hem 
de hareketlilik 
açısından 
fayda sağladı. 

Ataşehir Belediyesi, tüm mahallelerini 
güzelleştirmek için çalışıyor, bizler 
de sırasıyla bunlardan nasibimizi 
alacağız.

Mahallenizde çocuklar ve kadınlar 
için zaman geçirebilecekleri 
merkezler var mı?

Mahallemizde, belediyemizin 
hizmeti olan Lions Ataevimiz var. 
Buralarda mahallemizin kadınları 
sertifikalı, meslek edindirme kursları 
alıyor. Çocuklar için ise satranç, 

bilgisayar atölyeleri 
mevcut. 

Mahalle halkımız bu hizmetten çok 
memnun, onların memnuniyeti bizim 
için her şeyin üstünde.

Muhtarlığınız boyunca sizi 
üzen, unutamadığınız bir olayla 
karşılaştınız mı?

Mesela az önce biri aradı, “kızım 
gelecek, bir sorunu var. Belediyeden 
yardım yapılacak, ama öncesinde 
sizden belge alması gerekiyormuş” 
dedi. Bunu da çekinerek söylüyor 
tabii. Muhtaçlık belgesi olduğunu 
anladım. “Kızının eşi çalışıyor mu?” 
diye sordum. Çalışıyormuş, maaşı ve 

sigortası varmış. “Kusura bakma, 
ben bu belgeyi veremem” dedim. 
Çünkü böyle bir durumda muhtaçlık 
belgesi vermek suç. Muhtarlıktan 
bu belgeyi alabilmen için üzerine 
ev, araba, arsa, SSK, BAĞKUR 
ve maaşının olmaması lazım. 
İnsanların ihtiyaçları olduğunu 

anlayabiliyoruz ama bu belgeyi 
vermemiz için bazı prosedürler var. 
Bu gibi durumlarda zorlanıyoruz 
ve üzülüyoruz. Üç senedir 
Edirneliymiş, Sivaslıymış, Karslıymış 
hiç gözetmedim. Biri çıkıp “Şunu 
benden önde tuttu” derse, vallahi 
kendimi hiç affetmem. Oy vermiştir, 

vermemiştir. O bitti. O geride kaldı, 
biz önümüze bakacağız. l

Kayışdağı’na yakışır, insanların 
yürüyüş yapabileceği, keyif 

ile oturabileceği, çocuklarımızın 
oynayabileceği; basketbol, futbol 
sahaları kadar, engellilerimiz için 
de spor alanlarının olduğu güzel bir 
parkımız olacak. Şu an inşaat halinde, 
ama yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. 
Başta Belediye Başkanımız Battal 
İlgezdi Bey’e, Park ve Bahçeler Müdürü 
İrfan Birinci Bey’e teşekkür ederim. 
Belediye Başkanımız muhtarların 
fikirlerine önem verir, “onlar istiyorsa 
yapılsın” der. Çok iyi bir insandır. l

80. Yıl Parkı yenileniyor

Kadir Yılmaz hemşehri 
ayrımı yapmıyor, eğer biri 
yaptığını söylerse de “kendimi 
affetmem” diyor. 

(Fotoğraflar: SERAP UÇAR)
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Metin Yıldız tam 32 yıllık 
otomobil tamircisi. Mesleğindeki 
yıllara bakıp onun yolun yarısını 
aştığını düşünmeyin, henüz 
42’sinde. Mesleğe on-on bir 
yaşlarında, 1955-56 model 
Dodge’ların, Plymout’ların altına 
yatarak başlamış. Bu yüzden 
bugün hangi otomobil gelse 
tamire “çocuk oyuncağı” gibi 
görüyor. Bostancı Oto Sanayi’nin 
artık kıdemlileri arasında yer 
alan Yıldız “Kazalar bizim ekmek 
paramız” diyor “Yeter ki ölüm, 
yaralanma olmasın.”

Beğenmediğim arabayı 
asla teslim etmem

Her mesleğin kendince zorlukları 
var. Kimi yüksek eğitim 
alıyor, kimi de çıraklıktan 

yetişiyor. Metin Yıldız da otomobil 
tamirciliğine 10-11 yaşlarında 
çıraklıkla başlayanlardan. Bostancı 
Oto Sanayi’nde, kendisine tamir için 
teslim edilen otomobilleri neredeyse 
yeniden yaratıyor. “Müşterilerimin 
yüzde 99’u takıntılı, ama ben de 
takıntılıyım. Beğenmediğim bir işi asla 
teslim etmem” diyen Metin Yıldız’la 
mesleğinin inceliklerini konuştuk:  

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Ben Metin Yıldız. 1975, İstanbul 

doğumluyum. Aslen Balıkesirliyim. 
Kaporta-boya ve mekanik işi 
yapıyorum. Yaklaşık 10-11 yaşlarında 
bu mesleğe başladım, yaş 42 hala 
devam... Esareti seven bir adam 
olmadığım için genç yaşta, askerden 
döndükten sonra, Yenisahra’da ilk 
dükkânımı açtım. Yaklaşık 17 senedir 
de Bostancı Oto Sanayi’deyim. 
Kaporta-boya ve mekanik üzerine iki 
dükkânımız var.

Bu işe nasıl başladınız?
Çocuktuk, geziyorduk, tuttular 

elimizden, soktular işe. O gün, bu 
gündür devam ediyoruz. Okumayı hiç 
istemedim, ilkokulu bitirdikten sonra 
okula devam etmedim. Kaporta-
boya işine çırak olarak başladım. 

LEYLA ÖZ

Fotoğraflar: HAZAL ŞAKAR
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Bu iş bir çocuk için zor değil mi? 
O dönemin şartları ile günümüz 

şartları arasında dağlar kadar fark 
var. Bir kere bu kadar bolluk yoktu, 
sıkıntılar çoktu. Elbette çocuk olarak 
zorlanıyordum, ama mesleği sevdim 
ve devam ettim. Ben sevdiğim işi 
yapıyorum, işimden hiç kaçmadım.

Çırak olduğunuz dönemde 
çalışırken hiç korktunuz ya da 
tedirgin oldunuz mu?

Gecenin üçünde, zifiri karanlıkta işe 
gidiyorsun… Her yer karanlık ve sen 
hırsızlarla karşılaşıyorsun. Bir çocuk 
olarak pek çoğunun kaldıramayacağı 
şeyler bunlar. 

OĞLUM DA ARABA SEVDALISI

Erkek çocukların araba sevgisi 
aşikâr. Sizin meslek seçiminizdeki bu 
da etkili oldu mu?

O döneme dönersek, şimdiki gibi 
çok fazla araba yoktu. Belli başlı 
araçlar vardı. O dönemde arabaları 
sevmeyen yoktu. Ben de çok 
seviyordum, etkisi büyüktür tabii. 
Benim de bir oğlum var, o da araba 
sevdalısı. 

Oğlunuzun da sizin izinizden gidip 
bu mesleği yapmasını ister misiniz?

Yok, kesinlikle istemem. Okusun. 

Bizim gibi olmasın da ne olmak 
isterse... Çünkü ülkemizde bu işin 
bir değeri yok. Türkiye’de hakkı 
verilen bir iş değil, anlayacağınız. 
Mesela sigorta şirketlerinin yaptığı 
ödemeler, işçiliğin karşılığında çok 
düşük. Bu ister istemez piyasaya, 
bireysel gelen müşterilere de 
yansıyor. Birine yüksek, diğerine 
düşük fiyattan aynı hizmeti 
veremezsin. Fiyatlar düşüyor ve bu 
da bizleri tatmin etmiyor.

Burada kaç kişi çalışıyor?
Şu an da dört kişiyiz. İki mekanik, 

iki kaporta-boya. 
Bu işte müşteri nasıl kazanılıyor? 
İşinizde belirli bir potansiyeli 

yakaladıktan sonra millet ailesine 
kadar getirip tanıştırır, güvenir, sever. 
Gelen bir daha bırakamaz.

Sizi zorlayan, fazlaca titiz 
davranan müşterileriniz oluyor mu?

Her sektörde olduğu gibi bizde 
de var tabii ki. Şimdiye kadar kendi 
beğenmediğim hiçbir işi müşteriye 
sunmadım, yani yaptığım işin 
arkasındayım. Memnuniyetsiz, sanayi 
tabiri ile söyleyeyim, “kıl müşteri” de 
çıkıyor arada. Çok ufak bir şeyden 
dolayı gelen insanlar da var. Mesela 
arabanın üstüne kedi çıkmış, belli 
belirsiz çizmiş, onu kafaya takıyor. ➦

Samimi cevap vereceğinizi 
düşünüyorum, kaza yapan 
araçlar size kazanç kapısı 
açmıyor mu?

Kimilerinin sevinci, kimilerinin 
acısı... 90’lı yıllarda araçlar 
çürüyor, çürüdüğü için de 
onarıma giriyordu. Bakım 
yapılıp, boyanıp toparlanıyordu. 
Böylelikle esnaf da ekmek 
yiyordu. Şimdi yeni araçlarda 
saçın içinde çok fazla galvaniz 
kullanıldığı için çürüme olayı 
ortadan kalktı. Çürüme olmadığı 
için doğal olarak bizim meslek 
de ölüyor. Kazalar oluyor; 
mühim olan ölüm, yaralanma 
olmasın. Tabii bu bizim 
ekmeğimiz. O sebeple olmasın 
temennisinde bulunamıyorum, 
samimi olmaz. Dediğim gibi 
ölüm olmadıktan sonra, kazalar 
bizim ekmek paramız. Yoksa 
bizim burada olmamızın bir 
anlamı da yok. Geçenlerde 
şöyle bir olay yaşadım; yaklaşık 
55 yaşlarında bir müşterimiz 
var. Çok da sevdiğim biridir. 
Çok yoğun olduğum bir sırada 
aradı “arabada çok küçük bir 
rötuş var” dedi. Takıntılıdır, 
arabasına değer verir. “Şu 
an yoğunum” dedim. Çünkü 
sohbeti de güzeldir, o geldiğinde 
iş yapamayız. “Akşamüzeri 
ben müsait olursam ararım, 
olmazsam da bir ara gelirsin” 
dedim. Samimiyetine güvenerek, 
espri olsun diye “Sen de hep 
ufak tefek işlere geliyorsun, 
arabayı hiç vurmuyorsun ki” 
dedim, gülüştük. Ertesi gün 
adam arkadan komple kaza 
yaptı geldi. Geldiğinde “Sen de 
ne ağız var?” dedi. Ben de “Ne 
yapalım bizim ekmek de bu” 
dedim, yine gülüştük. l

Kaza bizim 
ekmek paramız!

Yıldız’ın 
atölyesinde 
dört kişi 
çalışıyor.
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➥ Araba konusunda kadınlar mı, 
erkekler mi daha titiz?

Kadınlar pek titiz davranmıyor. 
Anladıkları bir alan değil. Onlar 
genellikle direksiyon şoförü. 
Radyatöre su koyacağım, diye motora 
su koyanlar var. Kadınlar genellikle 
ya arabadan ses gelince ya da 
arabalarının bakım zamanı gelince 
yolları bize düşer. Dolayısıyla erkekler 
daha titiz bu konuda.

Bu işin ne gibi zorlukları var?
İşin zorlukları çok. Özellikle 

boya aşaması... Kaza yapan araca 
boya uygulamak çok zordur. Sanat 
ister, detay ister. Bir kadın güzel 
görünmek için nasıl makyaj yapar; 
biz de arabayı o şekilde süsleyip, 
güzelleştiriyoruz.

Özellikle ilanlar sayfalarında sık sık 
rastladığımız, “Doktordan, bayandan 
temiz araba” tabiri doğru mudur?

Ben ona inanmıyorum. Bu, 
fırsatçılar tarafından kullanılan bir 
strateji. Bayandan temiz araç, diyorlar 
ama kadınların arabaları genelde 

erkeklere nazaran daha bakımsız ve 
özensiz. Ama az da olsa hem sürüş 
olarak hem de temizlik açısından 
aracına değer veren kadınlar var.

Takıntılı müşterileriniz var mıdır?
Çok var. Benim müşterilerimin 

zaten yüzde 99’u takıntılı, ama ben 
de takıntılıyım. Bu yüzden beni tercih 
ediyorlar. Beğenmediğim bir işi asla 
teslim etmem. Genellikle boyanın, 
parçaların orijinaline uygun olmasını, 
hasarın tamamen yok edilmesini 
istiyorlar. Mekanik bölümde sıfır araç 
gibi olmasını istiyorlar. Araçlarına 
değer veriyorlar, bunu istemeleri de 
hakları. Biz de istedikleri gibi yapmak 
zorundayız.

Ataşehir iş potansiyeli açısından 
nasıl bir bölge?

Ben doğma, büyüme Ataşehirliyim. 
Burayı çok seviyorum. Yaşamak için 
de iş potansiyeli açısında da güzel bir 
bölge. 

Ataşehir yükselen bir ivmeye sahip. 
Bu durum iş potansiyelinize yansıyor 
mu?

Tabii ki yansıyor, işler artıyor. 
Dediğim gibi bizim çıraklık 
döneminde eski araçlar vardı. 
Onlarla büyüdük. 55-56 Plymout, 
Dodge tarzı arabalarda yetiştiğimiz 
için şimdiki arabalar bize oyuncak 
gibi geliyor. Mesela 90’lı yıllarda bir 
Şahin’e bir ev alıyordun. Arabanın 
anahtarını bırak, adam sana evini 
veriyordu. Bu da arabanın değerli 
olduğunu gösteriyordu. Şimdi 16-17 
yaşındaki bir çocuk bile harçlığını 
biriktirip iyi veya kötü bir araba sahibi 
olabiliyor. 

Ama otomobil sahibi olmak, epey 
de masraf yüklenmek demek… 

Doğru. Vergiler, sigortalar arttı. 
Bundan hepimiz mustaribiz. Bu adil 
bir davranış biçimi değil. Bu durum 
yakıt için de geçerli. Dünyanın en 
pahalı yakıtını bize veriyorlar. Geçen 
gün duydum; yatlara bir liradan mazot 
veriliyor, vergi alınmıyor. Bunca insan 
açlık sınırının altında yaşarken bunun 
çok büyük adaletsizlik olduğunu 
düşünüyorum. l

Metin Yıldız
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İş bitirici özelliği, esprili ve hoş sohbeti ile tüm Ataşehir Belediyesi personelinin sevgilisi Selvet Coşkun... 
Görevi İdari İşler Amirliği. Bir dakika durmayan telefon ve kapı trafiğinin arasında, hafif Karadeniz şivesi 
ile “İdari işler belediyenin beyni, can damarıdır” diyor. Bu yüzden olmalı, başı ağrıyan bile ona koşuyor…

YETİŞ SELVET ABİ

Sohbetimiz henüz başlamışken 
kapı çalıyor ve görevli 
Coşkun’a iletmesi gereken bir 

bilgi olduğunu söylüyor. “Amirim, 
Cemevinin halılarının yıkanması 
talep edildi, konuyla ilgileniyorum, 
bilginiz olsun” diyor. Şaşkınlığımı 
gizleyemeyerek, “Bundan da mı 
siz sorumlunuz” diye soruyorum. 
Ataşehir Belediyesi İdari İşler Amiri 
Coşkun kahkahalarla, “Başı ağrıyan 
beni arayıp, başım ağrıyor Selvet 
Abi, ne yapacağım” diyor. Şimdi 
Coşkun’un, sorularımıza verdiği 
yanıtları dinliyoruz.

Selvet Coşkun kimdir?
1966 yılında Gümüşhane’de 

doğdum. Ben ilkokul beşinci sınıfta 
iken İstanbul’a geldik. Ortaokul 
ve liseyi burada bitirdim. 1983’te 
üniversiteye hazırlanıyordum, 
dayımın kızına aşık oldum. 
Annemlere söyledim, “Olmaz, önce 
okulunu bitir” dediler. Zorla ikna 
ettim, evlendik. Evlendiğimizde 19 
yaşındaydım. Ardından da askerlik... 
Döndüğümde duvar-kalıp ustası 
olarak bir müteahhitin yanında 
işe girdim. Ailemin yoğun ısrarı 
sonucu Ümraniye Belediyesi’nde 
belediyecilik maceram başladı. Şu 
an Ataşehir Belediyesi’nde idari işler 
amiri olarak görev yapmaktayım. 

Belediyeciliğe aile baskısı ile 
başladım, dediniz. Sizin gönlünüzde 
inşaat mı yatıyordu?

Askerden dönünce tekrar inşaat 
işine başladım. 89 yılıydı, bir gün 
kayınpederim geldi ve “Selvet, 
belediyede işe giriyorsun” dedi. Karşı 
çıktım, “girmem” dedim. İşin kötü 
tarafı onun yanında çalışıyordum. 
“Sana burada iş vermem” dedi. 
“Verme ne yapayım, iş çok” dedim. 
O sıra gerçekten çok fazla inşaat işi 
vardı, iyi de para kazanıyorduk. Israrı 
devam edince, “istemiyorum” dedim 
ve eve gittim. Haber eve ulaşmış; 
hanımın suratı beş karış, annemin 
morali bozuk. Aile baskısı yoğun 
yani. Onları kıramadım ve 225 bin lira 

SİMAY GÖZENER

Fotoğraflar: HAZAL ŞAKAR
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maaş ile bu serüven başladı. Ümraniye 
Belediyesi’nde uzun yıllar şoförlük 
yaptım. Kullanmadığım araç kalmadı. 
Bir dönem de temizlik işlerine verdiler. 

Bu görev değişikliğini siz istemediniz 
yani…

Oradaki müdürümüz “Belediyede 
müdür, şef, baş şoför olacak kişiler 
sizlersiniz; ama siyasi kimliğimiz olduğu 
için yapmazlar” derdi. Ümraniye’de biz 
bunların acısını çok çektik. Memurluk 
sınavlarını iptal ederek, 137 memuru 
işten attılar. Onlar üç yıl mahkemelerde 
uğraştı, üç yıldan sonra mahkeme 
kararı ile geri döndü. Geçen süredeki 
haklarını da geri aldılar; ama çok çileler 
çekildi. Aralarında yeni evlenen, ev 
alan kişiler vardı. Bunların hep yuvaları 
dağıldı. İşçileri her cuma dokuzar kişilik 
listelerle gönderdiler. Her hafta acaba 
bu sefer kim gidecek, diye hepimiz 
merak ederdik. Böyle bir süreçten 
geçtik.

ÜMRANİYE’DEN ATAŞEHİR’E

Ataşehir Belediyesi’ne geçiş 
süreciniz nasıl oldu?

Ataşehir; Üsküdar, Kadıköy ve 
Ümraniye’den gelen araç-gereç ve 
personelden oluşturuldu. Burası 
için çok istekli göründüğümde 
göndermeyeceklerini bildiğimden, 
“Yok gitmeyeceğim, istemiyorum” 
dedim. Ama alttan alttan da oradan 
gelecek araç-gereçlerin listesini 
yapıyordum. Ümraniye Belediyesi, ➦

Subay olmayı istiyordum. 79 
yılında Kuleli Askerî Lisesi 

sınavlarına girdim. O sıra babam 
Almanya’da çalışıyordu. Başvuruya 
gittiğimde herkesin yanında 
annesi, babası vardı, ben ise tek 
başımaydım. Sırada beklerken bir 
çocuk, yanında rütbeli biriyle, geldi. 
İçeri girdiler, kaydını yaptırıp çıktı. 
Bunlardan bize sıra gelmez, diye 
düşündüm. Sonra avukat olmak 

istedim, o da olmadı. Ama ben işimi 
çok seviyorum. Bir insan sevmediği 
işte başarılı olamaz. Benim başarım, 
belediyenin başarısı olduğu için 
dört elle sarılıp yapıyorum. Ben 
hata yaparsam ve bu benim 
yüzüme vurulursa çok üzülürüm. 
O sebeple çok çalışırım sorunları 
çözmek için, bu kendi birimimin 
yetkisinde olmasa bile. Çünkü 
burası Ataşehir Belediyesi. l

Sevmediğin işte başarılı olamazsın

Selvet Coşkun çocukları Sedanur, 
Burhan ve eşi Ayşe ile birlikte.
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➥ yanlış hatırlamıyorsam 36 araçlık 
bir liste hazırlamıştı. Araçlara bir 
baktım, belediyede ne kadar hurda 
varsa oraya yazmışlar. “Biz bu 
araçları istemiyoruz, bize beş tane 
verin yeter” diye bir teklif ile gidildi. 
Bu sefer iki listeyi karma yaptılar ve 
dolayısıyla en iyi araçlar Ümraniye 
Belediyesi’nden geldi. Ataşehir 
Belediyesi için gece gündüz çalıştık. 
Ben 52 yaşındayım. Hâlâ işimi severek 
yapıyorum. 

İdari İşler Amiri ne yapar?
İdari işler belediyenin beyni, can 

damarıdır. Binaların iç temizliği, 
bakım-onarım, arıza, pankart, bayrak 
asılması, protokolün hazırlanması, 
elektriği, suyu, cenazelere gönderilen 
masa-sandalyeye kadar hepsi bize 
bağlı. Bizim burada işler öyle bir 
hale gelmiş ki, bu benim yüzümün 
yumuşaklığından mı bilemiyorum, başı 
ağrıyan beni arayıp “Başım ağrıyor 
Servet Abi, ne yapacağım” diyor.

Gördüğümüz kadarıyla 
belediyenin bel kemiği gibisiniz. Tüm 
sorunlar neredeyse sizde çözüm 
buluyor. Peki Coşkun ailesinde işler 
nasıl yürüyor?

Bizim evde çocuklar daha baskın. 
29 yaşında bir oğlum, 21 yaşında da 
bir kızım var. Evdeki hiyerarşik yapıya 
bakarsanız önce çocuklar, sonra 
eşim ve en son da ben geliyorum. 
Diyelim ki bir film var, açmışız 
ağzımızı, pür dikkat seyrediyoruz. 
Oğlum gelir, hemen kumandayı 
alır, tak kanalı değiştirir. Kimsenin 
sesi çıkmaz. O sebeple odasına 
televizyon koydurduk, git orada izle, 
dedik. Ama öbür türlü hanım nereyi 
izlerse biz de orayı izliyoruz. Pazar 
günleri TRT1’deki, kovboy filmlerini 
izlemekten fazlasıyla haz alırım, tabii 
oğlum kalkana kadar.

Belediyede herkes, sizin tüm 
sorunları çözebileceğinize inanmış. 
Hiç çözemediğiniz bir sorun, 

çözemediğiniz için de umutsuzluğa 
düştüğünüz bir an oldu mu?

İki yıl önce gece saat 02.00 suları, 
telefonun sesine uyandım. “Abi, kız 
yurdunda yangın çıktı” dediler. 250 
kız öğrencimizin kaldığı bir yurt... 
Pijamalarımla çıktım, sırtıma kabanımı 
nasıl aldım, gittim bilmiyorum. Beş 
dakika sonra olay yerindeydim. 
İtfaiye gelmişti, çocukları hemen 
dışarı çıkardık. Yangın söndürüldü, 
çocukları otellere yerleştirdik. Onlar 
bize emanet neticede canlarını kendi 
canımız gibi koruyoruz.

Ataşehir Belediyesi’nin başarısını 
neye bağlıyorsunuz?

Ataşehir Belediyesi; başkanımızın 
insanlara eşit davranması, tüm 
personelin bölge halkına yardımcı 
olup acı, tatlı günlerinde yanlarında 
olması ile gelişti. Siz halka yakın 
olursanız karşılığını alırsınız; ama 
tepeden bakarsanız onun cezası da 
ağır olur. l

Selvet Coşkun: 1989 yılında 
Ümraniye Belediyesi’ne 
başladığımda, Ümraniye 
Belediyesi SHP’deydi. 
1992’de CHP oldu, 94’te 
RP’ne geçti. Bu dönemde 
bizi hallaç pamuğu gibi 
dağıttılar. Baskı yaparak 
bizleri uzaklaştırmak 
istediler. Elimize süpürge 
verdiler, çöpe gittim. Evime 
100 metre mesafede salı 
günleri kurulan bir pazar 
var, akşamları o pazarı 
süpürürdüm. Mahallemdeki 
tüm arkadaşlarım bana 
bakar, alay eder gibi gülerdi, 
ama ben gurur duyarak 
süpürdüm. Hiçbir zaman 
işime ihanet etmedim. 

Süpürge verdiler, çöpe gittim





HORECA’yı duydunuz mu? Yok, yabancı bir dizi ya da bir film adı değil, böyle bir oyun da yok. 

HORECA’nın açılımı “Hotel, restaurant, cafe”, işlevi ise cam atıkların geri dönüşüme kazandırılması. 

Ataşehir Belediyesi, ÇEVKO Vakfı, Şişecam ve Özen Cam’ın ortaklaşa yürüttüğü proje sayesinde doğaya 

bir milyon 344.020 kilo karbondioksit gazı salımı engellendi. Atıkların geri dönüşümü için çocuklar da 

ter döktü, elleriyle boyadıkları cam şişeleri medya yöneticileri ve yazarlarına armağan etti. 

Çevre dostu proje: HORECA
Nüfus ve şehirleşmeyle birlikte 

tüketim, tüketimle de çevre 
kirliliğinin arttığını hepimiz 

biliyoruz, ama bunu önlemek için 
gerekli adımları atmıyoruz. Çevre 
bilincimiz her geçen gün artsa 
da doğayı korumaya yetmiyor, 
farkındalığın sokak sokak, ev ev 

yayılması gerekiyor. Ataşehir 
Belediyesi öncülüğünde yürütülen 
HORECA Projesi işte bunu yapıyor, 
kaynakların tükeneceği bilinciyle, geri 
dönüşüme önem veriyor, geleceğe, 
doğaya ve ekonomiye sahip çıkıyor. 
Projenin diğer ortakları ise ÇEVKO 
Vakfı, Şişecam ve Özen Cam.

Yüzde yüz geri dönüşebilen tek 
malzeme olan cam atıkların ayrı 
ve etkin toplanmasını hedefleyen 

“HORECA (Hotel, Restaurant, 
Cafe) Cam Dostu İşletme Projesi” 
kapsamında bugüne kadar 
Ataşehir’de 14 bin haneye atık cam 
konusunda bilgilendirme yapılarak, 
toplam 38 bin kişiye ulaşıldı, 11 
bin öğrenciye de “cam dostu” 
eğitimi verildi. Bunun yanında 
on otelin personeline de atık 
camların yönetimi ile ilgili eğitimler 
düzenlendi. ➦

SİMAY GÖZENER
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➥ Proje başlangıcında Ataşehir’de 
sahada toplam 156 cam kumbarası 
bulunurken, proje süresince bu 
sayı 281’e çıkartıldı, toplanan atık 
cam miktarında da yüzde 62,4 artış 
yaşandı. 2016 yılında toplanan iki 
bin altı ton cam atık ile 702.100 
kwh elektrik ve 200.600 litre petrol 
tasarrufu sağlanırken bir milyon 
344.020 kilo da karbondioksit gazı 
salımı engellendi.

Projeye Ataşehirli çocuklar da dahil 
oldu. “Gelecek bizim, geleceğimize 
sahip çıkıyoruz” diyerek, medya 
kuruluşlarını ziyaret edip yazar 
ve program sunucularını projenin 
lansman toplantısına davet 
ettiler. Dahası, yazar ve program 
sunucularına, kendi elleriyle 
boyadıkları rengârenk cam şişeleri 
hediye ettiler.

“Horeca Cam Dostu İşletme 
Projesi”nin lansman toplantısı ise 15 
Şubat 2017 Çarşamba günü yapıldı, 
restoran, kafe, otel ve AVM’lere 
ilk kez “Işıklı Cam Dostu İşletme 
Tabelaları” verildi. Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül 
töreninde; Ataşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten 
Kartal “2015 yılının Ekim ayında 
proje ortaklarımızla birlikte bu yola 

çıktığımızda gerçekten 
çok heyecanlıydık. 
Ne yapacağız, nasıl 
yapacağız; Ataşehir’de 
paylaştığımız ortaklarımız 
bizimle aynı heyecanı 
paylaşacaklar mı, 
sorularının cevaplarını 
bilmiyorduk; ama 2017 Şubat 
ayında artık her şeyi biliyorum. 
Ataşehir bizi seviyor, biz Ataşehir’i 
çok seviyoruz” dedi. 

IŞIKLI CAM DOSTLARI

Proje ortakları Şişecam, ÇEVKO 
Vakfı ve Özen Cam’a da teşekkür 
eden Kartal konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Bu çalışmayı çok isteyerek 
ve heyecan ile yürüttük. Gönül 
verilen, emek harcanan ve inanılarak 
yola çıkılan her çalışma başarıya 
ulaşır. Çünkü eğer biz inanırsak ve 
elimizi taşın altına koyarsak her şeyi 
yapabiliriz.” 

Projeye en fazla şişe toplayarak 
katkı sağlayan otel Radisson 
Blu Hotel İstanbul Asia Sosyal 
Sorumluluk Koordinatörü Özge 
Onay ve Güvenlik Müdürü Mehmet 
Karataş da neden bu projede yer 
aldıklarını anlattılar. “Radisson Blu 

“Horeca İşletme Cam Dostu Projesi” kapsamında Ataşehir Belediyesi tarafından 
restoran, kafe, otel ve AVM’lere ilk kez “Işıklı Cam Dostu İşletme Tabelaları” verildi.
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Otelleri olarak dünya üzerindeki 
kaynakların tükenebileceğinin bilinci 
ile geri dönüşüme önem veriyoruz” 
diyen Onay ve Karataş özetle şunları 
söylediler: “Camın yanı sıra; kâğıt, 
pil, kartuş, yağ, plâstik gibi geri 
dönüşümü mümkün olan atıkların 
da ayrı toplanıp değerlendirilmesi 
için çaba sarf ediyoruz. Ataşehir 
Belediyesi’nin yürüttüğü projeye 
dahil olmak bizim için büyük 
onur. Burada olmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Projeye bundan sonra da 
devam edeceğiz.” 

Projede dereceye giren bir diğer 
otel, Dedeman Bostancı İstanbul 
Hotel... Otelin Genel Müdürü Nadir 
Kadakal “Ataşehir Belediyesi’nin öyle 
bir projeye öncülük etmesi bizim 
için önemli” diyen Kadakal çalışmayı 
şöyle anlattı: “Ekibimizle kendimize 
bir hedef koyduk. Ataşehir Belediyesi 
ile ortak çalışmamızda güzel sonuçlar 



elde ettik. Belediyeye çok teşekkür 
ederiz, tüm projelerinde seve seve yer 
almak istiyoruz.” 

Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. 
Müdürü Volkan Aydeniz ise önce 
2011’den bu yana ülke çapında 
“Cam Yeniden Cam” isimli bir proje 
sürdürdüklerini hatırlattı. Amacı 
cam kumbaraların yaygınlaştırılarak, 
halkın erişiminin kolaylaştırılması 
olan projeye işletmeleri de katmaya 
karar verdiklerini söyleyen Aydeniz 
şu bilgileri verdi: “Altyapısını 
hazırladığımız ama uygulama 
şansını bulamadığımız bu projeye 
aslında Ataşehir Belediyesi ön ayak 
oldu. İşletmelerde çalışanların 
bilgilendirilmesi açısından ÇEVKO 
Vakfı da destek sağladı. Özen Cam 
zaten bu işin sahadaki uygulayıcısı. 
Ataşehir Belediyesi ile başlayan bu 
çalışma örnek olacak. Ataşehir’in diğer 
ambalaj atıklarında da örnek alınan 
bir belediye olması nedeniyle, ülke 
çapında verimli bir sistem kurulmasına 
imkân tanıyabilecek.”

Gelin bir de projenin lansmanına 
davet etmek üzere ellerinde 
kendi boyadıkları şişelerle medya 
kuruluşlarını ziyaret eden çocukların 
gittiği adreslere bakalım. Bu 
adreslerden biri Birgün Gazetesi, ➦ Ülkemizde çevrenin 

korunması konusunda bir 
politika maalesef yok. Geçen 
gün Cumhurbaşkanı, “Bu kötü 
yapılaşma İstanbul’u ne hale 
getirdi” dedi. Demek ki o da 
kabul etti bu kadar kötü, çevreyi 
düşünmeyen bir şehircilik anlayışı 
olduğunu. Boş alanların her birine 
kuleler dikiyorlar, bir tanesini 
bari insanlara, çocuklara bırakın. 
Yeşil bir alan olsun, bir arsa 
olsun... Maalesef para, Türkiye’de 
yeşilin önüne geçti hem bizim 
için, hem siyasetçiler için, hem 
müteahhitler için... 

Bizlerin bireysel olarak 
yapabileceklerimizin en basiti 
evsel atıkları geri dönüşüme 
kazandırmak olabilir. Ben özel 
çabamla değil ama sitede 

oturduğumdan geri dönüşebilen 
atıkları ayrı atabilme şansım var. 
Site dışında otursaydım bunu 
yapar mıydım? Zor bir soru, 
bilmiyorum. Bunlara belediyelerin 
öncülük ederek, insanları 
bilinçlendirmesi, geri dönüşüm 
olacak maddeleri ayrı toplaması 
lazım. Bu konuda yazılı medyadan 
ziyade görsel medyanın daha 
destek olabileceği kanaatindeyim. 
Ataşehir Belediyesi’nin bu 
projesi, çocukların çevre bilinci 
ile yetişmesini sağlıyor. Onlar 
annelerine söyleyecek, o 
komşusuna derken insanlar 
birbirine örnek olacak ve 
duyarlılık yayılacak. 

Umarım çevre konusunda 
Türkiye farklı bir anlayışla ve 
bilinçle yol alabilir. l

Maalesef para, 
yeşilin önüne geçti

MEHMET TEZKAN / Milliyet Gazetesi
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➥ çocukları karşılayansa Demet 
Sargın’dı. “Çöpe attıklarımız 
aslında hiçbir zaman sonu gelmiş, 
tükenmiş atıklar değil. Onlar tekrar 
dönüştürülecek, başka şeylere 

evrilebilecek maddeler” diyen Sargın, 
herkesi geri dönüşümü hızlandırmaya 
çağırdı. Sargın konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Kağıtları, camları, evsel 
atıkları ayrıştırarak çöplere koymak, 

Türk toplumu çevresine duyarlı 
bir toplum değil. Bence bu 

eğitim sistemimizden kaynaklanıyor. 
Önceden şehirler bu kadar büyük 
değildi, doğa ile bir iletişimimiz 
vardı, çevreye biraz daha duyarlıydık. 
Ama son iki nesil, kayıp nesil... 
Çünkü onların şu anda yoğunlaştığı 
tek konu üniversite ve iş… Doğa 
onlar için lüks oldu. Son dönemde 
yaptığımız programlarla insanlar 
biraz silkelenmeye başladı, ağaca 
olan şefkat biraz daha arttı. Fakat 
geri dönüşüm ile ilgili toplumun 
geneline yayılan proje henüz yok. 
Bu konuda ya depozito ya da bir 
ödül sistemi getirilebilir. Böyle böyle 
geri dönüşebilecek atıkları insanlar 
biriktirmeye çalışır, öğrenir, alışkanlık 
haline getirir. Diğer türlü biraz cam, 

Yeni kuşaklar 
için doğa bir lüks

GÜVEN İSLAMOĞLU / CNN Türk

biraz kağıt toplamaktan öteye 
gitmez. Mesela doğayı korumak 
adına Almanya’da market poşetleri 
yasak. Bizde adam bir tane ekmek 
alıyor, yanına da 10 tane poşet alıyor. 
Aslında market poşetlerini paralı 
yapmak lazım, o zaman kullanımı da 
azalır. 

Ben evimde bir tek alüminyumları, 
camları ayırabiliyorum. Kağıtları 
ayıramıyoruz, çünkü evler sadece 
bir atık kutusu koyulabilecek gibi 

yapılmış. Ayrıca bizim evin yakınında 
geri dönüşüm konteyneri yok, çöpün 
yanına koyuyorum. Bazı marketlerde 
geri dönüşüm kutuları var, pilleri ve 
camları oraya atıyorum. Şimdi bir de 
giysi matik koydular, giysileri de oraya 
atıyorum. 

Ataşehir Belediyesi’nin bu projesi 
örnek olmalı. Kesinlikle tek başına 
yeterli değil, ama böyle böyle artarsa 
geri dönüşüm için duyarlılık da 
artacaktır. l

karıştırmamak önemli. Bunu ben 
evimde yapıyorum. Bunun için ayrı 
konteynerler koyması gerekiyor ve 
buradan sonrası biraz belediyelere 
kalıyor. Ataşehir Belediyesi’nin bu 
projesi gerçekten önemli, bir de 
konuya çocukların dahil edilmesi 
ve bu bilincin oluşturulmak 
istenmesi takdire şayan. Bugün 
sosyal medyada bir proje gördüm, 
hedefi bir gökdelenin içinde 1500 
tane ağaç olması... Her kata ağaçlar 
koyarak insanların yeşile olan 
özlemini gidermeye çalışıyorlar; 
ama baktığınızda belki de o alanda 
1500 ağaç vardı ve o ağaçları kesip 
bu projeyi yaptılar. Binaların içine 
insanları hapsedip kenarlarına 
da yeşillik görüntülü şeyler 
koyup kendilerini tatmin etmeye   
çalışıyorlar. l

Demet Sargın
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Birlikte gülümseyebiliriz!

Cerebral Palsy, beyin hasarından 
dolayı duruşu ve hareketleri 
etkileyen fiziksel bir engellilik 

durumu. Doğum öncesinde, 
sırasında veya bebeğin üç yaşına 
gelene kadarki gelişimi esnasında 
oluşma ihtimali var. Beyin hasarı 
kalıcı, ama zamanla ilerlemiyor. 
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, 
Cerebral Palsy farkındalığı yaratmak 
ve Cerebral Palsy’li bireyleri özel 
eğitim ve rehabilitasyon ile topluma 
kazandırmak amacıyla 50 yıla yakın 
zamandır bu konudaki çalışmalarını 
aralıksız olarak sürdürüyor. Yalnızca 
Cerebral Palsy’li bireylere değil, 
aynı zamanda ailelerine de destek 

veren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 
Kaynak Geliştirme ve Kurumsal 
İletişim Müdürü Bilge Aksoy’la vakfı ve 
çalışmalarını konuştuk.

Cerebral Palsy (CP) nedir?
Cerebral Palsy, gelişimini 

tamamlamamış beynin doğum öncesi, 
doğum sırası veya doğum sonrası 
dönemde hasar görmesiyle oluşan bir 
engellilik durumudur.

Cerebral Palsy engeline yol açan 
faktörler nelerdir?

CP farklı nedenlerle 
oluşabilmektedir. Bunları 3 başlıkta 
toplayabiliriz: Doğum öncesinde 
annenin geçirdiği bir hastalık, travma, 
genetik faktörler veya akraba evliliği 
gibi nedenler çocuğun CP olma 
ihtimalini artırabilir. Doğum sırasında 
erken ya da geç doğum, bebeğin 

uygun olmayan pozisyonda doğması, 
düşük doğum ağırlığı, kordon 
dolanması, oksijensiz kalma veya 
çoğul gebelik gibi nedenler CP’ye 
neden olabilir. Doğum sonrasında 
da ateşli hastalıklar (menenjit gibi), 
travma, hiperbilirubinemi, hipoglisemi 
veya havale gibi nedenler CP riskini 
artırabilir.

Bir bebeğin CP’li olduğu anne 
karnındayken anlaşılabiliyor mu?

Maalesef bunu ölçen, riski önceden 
görmemizi sağlayan bir yöntem 
bulunmuyor. 

Cerebral Palsy nedir? Spastik 
nedir? Bize biraz kavramlardan 
bahseder misiniz? 

Halk arasında “Spastik” olarak 
bilinen kavram, aslında Cerebral 
Palsy’nin bir çeşididir. CP dört farklı 

Cerebral Palsy’nin ne olduğunu 
biliyor musunuz? Belki çoğunuz 
bu ifadeyi ilk defa duydunuz, 
belki çoğunuzun hayatının tam 
merkezinde. Siz bir engellilik 
hali olan bu durumu “spastik” 
olarak biliyorsunuz, oysa spastik 
Cerebral Palsy’nin dört türünden 
biri. Türkiye Spastik Çocuklar 
Vakfı, Cerebral Palsy farkındalığı 
yaratmak ve Cerebral Palsy’li 
bireyleri özel eğitim ve 
rehabilitasyon ile topluma 
kazandırmak amacıyla çalışan 
bir sivil toplum örgütü. 

SİMAY GÖZENER

Bilge Aksoy çocuklarla birlikte.
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şekilde görülebilir; Spastik, Atastik, 
Diskinetik ve en az ikisinin bir arada 
görüldüğü Karışık Tip. 

Spastik tip, Cerebral Palsy’nin en 
yaygın görülen çeşididir. Üst beyinde 
oluşan zedelenme sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Kasların sertleşmesi ve 
sıkı halde olması etkileri arasındadır. 
Ataksik, kişinin denge kabiliyeti 
ve pozisyon hissini etkiler ve 
titrek hareketler görülmesine yol 
açar. Beyincikteki zedelenmeden 
kaynaklanmaktadır. Diskinetik 
ise, beyindeki koordinasyonu 
sağlayan bölgelerden biri olan bazal 
ganglionlarda oluşan zedelenmeden 
kaynaklanır, istemsiz hareketlere yol 
açar. Karışık Tip ise, spastik, ataksik 
ve diskinetik olarak adlandırılan CP 
çeşitlerinden en az ikisinin bir arada 
görüldüğü bir CP tipidir.

Peki, Türkiye Spastik Çocuklar 
Vakfı’nın amacı nedir?

Vakfın kuruluş amacı, engelli 
bebeklerin ve çocukların yaşam 
boyu ihtiyaç duydukları hizmetlere 
kavuşabilmeleri ve sosyal hayatta 
daha fazla yer alabilmeleri için 
hizmetler sunmaktadır. 

Bu çalışmalar nelerdir?
Vakfımızda bulunan üç hizmet 

birimi ile CP başta olmak üzere farklı 
engel gruplarına yönelik faaliyetler 
yürütüyoruz. 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezimizde, bedensel engelli, 
zihinsel engelli ve yaygın gelişimsel 
bozukluğu olan çocukların ihtiyaç 
duydukları fizyoterapi ve özel eğitim 

hizmetlerini sunuyoruz. 2016 yılında 
her ay yaklaşık 200 çocuğa hizmet 
veren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezimiz, 2017’nin Şubat ayından 
itibaren Cumartesi günleri de hizmet 
vermeye başladı. Büyüme projemiz 
ile 2017 yılında daha fazla çocuğa 
ulaşmayı amaçlıyoruz.

Metin Sabancı Okullarımızda, özel 
eğitime gereksinim duyan çocukların 
kişisel, sosyal, bilişsel gelişimlerini 
desteklemek ve sosyal hayata 
entegrasyonlarını sağlamak amaçlı 
eğitim sunuyoruz. Okulumuzda; 
hafif, orta ve ağır düzeyde zihinsel 
engelli çocuklar için ana sınıfı, ilkokul 
ve ortaokul seviyesinde eğitimler 
veriyoruz.

Hafif Düzey Zihinsel Engelliler Ana 
Sınıfı ve İlkokulumuzda amacımız, 
çocukları mümkün olduğunca 
kaynaştırma okullarına göndermek. 
Orta ve Ağır Düzey Zihinsel Engelliler 

I. ve II. Kademede eğitim veren 
okulumuzda ise amacımız başkalarına 
ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek yetileri kazandırmak. 

En yeni hizmet birimimiz ise Aile 
Danışma Merkezi’miz. Yıllar içinde bu 
konu üzerinde çalışırken aile birliğinin 
bütünlüğünün ne kadar önemli 
olduğunu, herkesin birleşerek hareket 
etmesi gerektiğini fark ettik. Bizim 
verdiğimiz eğitim ve rehabilitasyonun 
evde de gerektiği gibi uygulanması 
çok önemli. Çocuklar aileleri ile sürekli 
beraber olduğu için, gelişimlerinde 
aileye büyük rol düşüyor. Aile 
Danışma Merkezi’miz ile ailenin 
bilinçlenmesini ve gereken psikolojik 
danışmanlık hizmetlerini almasını 
sağlıyoruz. Bebeğin doğumundan, 
yaşamının ilerleyen dönemlerine 
kadar aile bireylerinin bütününe 
destek veriyoruz.

Fiziksel engele sahip olan CP’li 
çocuklar için rehabilitasyon yeterli 
değil mi? Neden özel eğitime ihtiyaç 
duyuluyor?

Özel eğitim öncelikle zihinsel 
fonksiyonlara yönelik; ama bunun 
yanında öz bakım becerisi, sosyal 
beceriler, öğrenme, algılama, okul 
çağına geldiğinde okula hazırlık, 
kavram eğitimleri de özel eğitim ile 
yapılıyor. Bir çocuğun kalem tutuşunu 
ele alalım. Fizyoterapist, o kalem ile 
çalışacak kasları harekete geçirir, ➦ 
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➥ özel eğitimci ise o kalemi nasıl tutup, 
o beceriyi nasıl kullanacağını öğretir. 
İkisi de ince motor çalışma yapar ama 
ikisinin içeriği birbirinden farklıdır. 

CP’li çocukların tümünde zihinsel 
engel yoktur, fakat beyinlerinde uyaran 
eksikleri olduğundan dolayı gerçek 
performanslarını ortaya çıkaramama 
problemleri vardır. Normal gelişen 
bir çocuk, karşısında duran masaya 
yürüyerek masanın üzerindeki elmayı 

eline alabilir ve dokunarak o elmayı 
keşfedebilir. CP’li bir çocuk ise motor 
fonksiyonları tam olarak işlevini 
yerine getiremediğinde dolayı elmaya 
dokunsa da keşfedemeyebilir. Özel 
eğitim de tam olarak burada devreye 
girer, çocuğun dokunduğu elmayı 
keşfetmesi için çalışmalar yürütülür. 
Cerebral Palsy’li çocukların herhangi 
bir zihinsel problemi olmasa dahi özel 
eğitim alması gerekir. 

Çocukların bu eğitimi almak için 
belirli bir düzeye ya da yaşa gelmeleri 
gerekiyor mu?

Bebeğin gelişiminin en hızlı 
olduğu dönem 0-3 yaş arasıdır. 
Bu yaş aralığında bir risk durumu 
olduğunda, erken müdahalede 
bulunulması gerekiyorsa bunun 
üzerinde duruluyor. Aile Danışma 
Merkezi riskli bebek konusunda 
multidisipliner bir yaklaşımla 

Adım Alper Şirvan. Cerebral 
Palsy ile yaşayan bir bireyim. 

Tekerlekli sandalye kullanıcısıyım ve 
sağ elimi kullanamıyorum. Öğrenim 
hayatımın ilk 4 yılı, ilkokul öğretmeni 
olan annemin evde müfredatı takip 
ederek özel ders vermesiyle geçti. 
Sonrasında okula gideceğim diye 
tutturunca, dahası girdiğim sınavda 
ilkokuldan mezun olabilir hükmü 
verilince bir yıl bile olsa okula devam 
etmekte direttim ve ilkokuldan mezun 
oldum. 

Ortaokul ve lise öğrenimimi, 
öğretmen olan babamın görev yaptığı 
okullarda tamamladıktan sonra, 
üniversite hayatım başladı. Uludağ 
Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 
Bölümü’nü derece ile bitirdim. 

Çalışma hayatına başladıktan 
sonra iki şiir, bir kısa hikâye kitabı 
yayınladım. Bilgisayarda resimlediğim 

Savaşmaya 
cesaret edin

şiirlerimi, üç kişisel ve bir karma sergi 
ile sanatseverlerle paylaşma imkânı 
buldum. 

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 
(TSÇV) tarafından desteklenen 
“1 Dakikada Dünyamı Değiştir” 
Kampanyası’nda 2012 yılında “Güneş 
Enerjili Tekerlekli Sandalye” fikrimle 
birinci oldum. Bu fikrimi prototip 
olarak hayata geçiren Virginia 
Üniversitesi, söz konusu tekerlekli 

sandalyeyi bana hediye etti. 
Ünlü bir müzisyen olan 

amcam tarafından, şiirlerim 
çeşitli makamlarda besteleniyor. 
İlgün Soysev tarafından hüzzam 
makamında bestelenen “Bekleyiş” 
adlı şiirim de TRT repertuvarında 
yer alıyor. “Savaşmaya cesareti 
olmayanın zaferi olmaz” diyen CP ile 
yaşayan bir birey olarak, üretmeye ve 
var olmaya devam ediyorum. l

Alper Şirvan
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bebeği ve gelişimini ele alıyor. Erken 
müdahale ile de mümkün olduğunca 
ilerde oluşabilecek hasarları azaltmak, 
kimi durumlarda da yok edebilmek 
hedefleniyor.

Vakfın sağladığı hizmetler dışında 
sizin Kaynak Geliştirme ve Kurumsal 
İletişim Birimi olarak yaptığınız 
çalışmalardan bahseder misiniz? 

Birimimizde yürüttüğümüz 
çalışmaları amacına göre iki başlıkta 
toplayabiliriz. Birincisi Cerebral 
Palsy hakkında toplumda farkındalık 
yaratmak, toplumu bu konuda 
bilinçlendirmek. İkincisi ise az önce 
bahsettiğim tüm çalışmaları yürütmek 
için özel sektör ve kamu sektörü ile iş 
birlikleri yaparak kaynak yaratmak. 

BAĞIŞ KAMPANYASI

Sizin bir de Steptember Proje’niz 
var. Proje hakkında bilgi verir misiniz?

Her yıl eylül ayında bir gönüllü, 
“Ben bu ay boyunca her gün on 
bin adım atacağım, çevremde CP 
farkındalığı yaratacağım ve karşılığında 
da bağış toplayacağım; böylelikle 
bu çocukların eğitimlerine destek 
sağlayacağım.” diyerek bu kampanyaya 
katılıyor. İnsanlar Steptember’a 
katılarak veya katılan kişilere bağış 
yaparak Cerebral Palsy’liler için fark 
yaratabiliyorlar. Steptember, bizim 
en büyük bağış kampanyamız. Diğer 
taraftan farkındalık kampanyaları da 
yürütüyoruz.

Her yıl Ekim ayının ilk Çarşambası 
Dünya CP Günü olarak anılıyor. Biz 
de CP farkındalığı yaratmak amacıyla 
bu özel günde dijital kampanya 
yürütüyoruz. Türkiye Spastik 
Çocuklar Vakfı olarak, 2012 yılından 
beri Türkiye’de bu projeye öncülük 
ediyoruz.  Dijital kampanyamızda, 
CP’lilerin hareket yetersizliği 
üzerinden farkındalık yaratmak 
amacıyla, insanlara sosyal medyadan 
“zıpla” diyerek çağrıda bulunuyoruz. 
Cerebral Palsy engeliyle yaşayan 
bireyler ile empati kurabilmek ve 

toplumsal farkındalık oluşturabilmek 
amacıyla 3 kişiyi davet ederek 
paylaşılan gönderiler daha fazla kişiye 
ulaşabilmemizi sağlıyor. 2016 yılında; 
Ceyda Düvenci, Özge Ulusoy, Demet 
Evgar gibi ünlülerin de katıldığı sosyal 
medya kampanyamızla 10 milyon 
kişiye ulaştık. Bunlara ek olarak Şubat 
ayında Güney Kamu Hastaneleri 
Birliği’nin koordinatörlüğünde 
“Benimle Gülümse” projesine 
başladık. Bu proje sayesinde bir sene 
içinde 1200 engelli çocuk yıl içinde 
iki defa ziyaret edilerek ağız ve diş 
sağlığı taramasından geçecek. Çocuk 
ve ailesine diş sağlığı ve beslenme 
konusunda eğitimler verilecek. 

Ataşehir Belediyesi ile işbirliği 
içindesiniz. Neler yapıyorsunuz?

Ataşehir Belediyesi ile çeşitli 
iş birliktelikleri yapıyoruz. Dünya 
Engelliler Günü’nde Ataşehir 
Belediyesi sınırları içerisinde 
bulunan sekiz sivil toplum örgütü 
ile başladığımız bir projemiz de var. 
Projede; belediye sınırları içerisinde 
engellilerle çalışan STK’lar olarak, 
her STK’nın üç somut isteğini 
belirlemesinden ve bunun için 
belediye ile iş birlikteliği yapabilmesi 
üzerinden yola çıktık. Ataşehir 
Belediyesi, her türlü konuda iş 
birliğimizin olduğu, duyarlı ve hizmet 
sunmaya hazır bir belediye. l
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Solmaz ve İsmail Karakaş 
1994’ten beri Ataşehir’de yaşıyor, 
kendilerini de Ataşehirli olarak 
tanımlıyor. Konfeksiyonda biri 
işçi, diğeri ustayken tanışan çiftin 
iki yakası hiç biraraya gelmemiş. 

Gelir gibi olduğunda ise Şahin 
marka, herkesin dudak büktüğü bir 

otomobil alınmış. Çocukları olmayan 
çift, otomobillerine “Kara Kız” ismini 

vermiş. Ne de olsa otomobillerin ömrü, 
insan ömründen daha kısa, ayrılık zamanı 

gelip çattığında neredeyse ağıt yakılmış…  

Sarı Kız, Kara Kız ve İsmail

Solmaz ve 
İsmail Karakaş 
36 senedir 
evliler.

Kavgayla başlayan aşklarını 
yıllardır tüketmeyen, hayatın 
tüm zorluklarını el ele verdikleri 

mücadele ile yenen bir çift: Solmaz 
ve İsmail Karakaş. Solmaz Karakaş 
“Gerdanlığı taksam ne olacak, 
evde buzdolabı yok” diye anlattığı 
sıkıntılarla başlayan evliliklerini, şimdi 
şen kahkahalarıyla anıyor. 

Karakaş Ailesi, evlerinin kapısını 
bizlere açıyor.

Sizleri biraz tanıyabilir miyiz?
Solmaz Karakaş: 57 yaşındayım. 

Yıllarca konfeksiyon atölyesinde 
çalıştım ve eşimle de burada tanıştık. 
Sekiz senelik bir aşktan sonra 
evlendik. 36 yıldır evliyiz. 94’ten beri 
Atatürk Mahallesi’nde oturuyoruz.

 Tanışma hikâyenizi dinleyebilir 
miyiz?

Solmaz K.: Ben 14 yaşında İstanbul’a 
geldim ve hemen konfeksiyona 
başladım. Eşim de orada makineciydi, 
hızlı makinecilerden... 

İsmail Karakaş: Solmaz işe 
başladıktan bir kaç gün sonra, samimi 
bir arkadaşım “Şu kız da güzelmiş, 
gidip konuşacağım” dedi. “Orada dur, 
o benim” dedim. “Yanına yaklaşırsan 
külahları değişiriz” Sonra sevgili olduk, 
tam sekiz sene...

Peki, aşkınızın karşılık bulması için 
ne yaptınız?

İsmail K.: Kavga… Konfeksiyonda 
usta olduğum için, sözüm geçiyordu. 
Yetişmesi gereken bir iş vardı, 
Solmaz’ın yanına gittim “Şunun 
paçasını yap, 
gidecek” dedim. 

“Yemek paydosundayım, yapamam” 
dedi. Ben de kızdım, bağırdım. 
Oturdu, ağlamaya başladı. Gönlünü 
alayım derken, o arada aşk da başladı. 

Sekiz sene oldukça uzun bir zaman. 
Neden beklediniz?

Solmaz K.: Eşimin annesi-babası 
yoktu, abisi ile gelip istediler. 
Babam “Ben nişanlı kız bekletmem, 
askere gitsin gelsin, ondan sonra 
evlensinler” dedi. Bunun üstüne 
eşim askere gitti. Askerdeyken sürekli 
mektuplaşıyorduk. Günde dört 
mektup gelirdi. 

Yeni ev kurmak zordur. Siz nasıl 
üstesinden geldiniz?

Solma K.: Düğün olacak, sıkıntıdayız. 
Rahmetli babamın bir kamyoneti 
vardı. “Oğlum getir şu kamyoneti” 

dedi. Benim çeyizimi 
kendi eliyle taşıdı, 

SİMAY GÖZENER
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evimizi kurdu. “Seni oğlum gibi 
evlendireceğim, bunu da kızım 
gibi gelin edeceğim” dedi. Evlenip 
Esatpaşa’ya taşındık. Evlendiğim 
zaman yemek yemeye kaşığım bile 
yoktu. İşten gelince süte bisküvi koyup 
yediğimizi bilirim. 

Sıkıntılı yıllar uzun mu sürdü?
Solmaz K.: 300 lira borçla evlendik. 

10 sene hiç kıyafet almadım. Düğünde 
takılan bir gerdanlığım vardı, çok 
seviyordum. Bozdurduk, düğün 
fotoğraflarımızı aldık. İsmail maaşını 
almış, getirdi hepsini bana verdi. “Git, 
gerdanlığını geri al” dedi. Gerdanlığı 
taksam ne olacak, evde buzdolabı 
yok... İsmail’den habersiz gerdanlık 
parası ile gittim, 10 lira peşinatını 
verip buzdolabı aldım. Eşim geldi 
akşam, “Gerdanlığını aldın mı” diye 
sordu. “Evet, aldım, mutfakta, raftaki 
bardağın içinde” dedim. İsmail 
mutfağa girer girmez buzdolabını 
gördü, şaşırdı. Bir şeyi emekle alırsanız 
onun kıymetini daha iyi bilirsiniz. 

Şimdi yeni evlenenler, evlerinde 
eksik bir şey olsun istemiyor. Onları 
gördükçe maziye gidiyor musunuz?

Solmaz K.: Bir haftalık evliydim, 
ablam aradı “Bacım oraya geleceğiz 
bir isteğin var mı” diye sordu “Abla, 
yemek yemeye kaşığım yok” dedim. 
Onun da dört kaşığı varmış, ikisini 
bana getirdi, ikisini kendi kullandı. 
Şimdiki gençliğe bakıyorum da 
aileleri evi dört dörtlük döşüyor, bir 
sıkıntı çekmiyorlar, ama geçinemeyip 
ayrılıyorlar. Çünkü mücadele 
etmiyorlar. 

İki kişilik bir ailesiniz. 
Çocuğunuz olmadı mı?

Solmaz K.: Çok tedavi gördük, ama 
olmadı. O zamanlar tüp bebek de 
yoktu ki. Demek hayırlısı böyleymiş. 
Yaşlanınca da gider huzurevinde 
yatarız, devlet bakar, ne yapalım. 

Evlat edinmeyi düşünmediniz mi?
Solmaz K.: Abimin birer yaş ara 

ile iki çocuğu olmuştu. Birini bize 
verdiler. Diğeri divanların altında 
kardeşini arıyormuş. İki gün tuttuk, 
dayanamadık, “Allah verirse bana 
versin, bunları birbirinde ayırmayalım” 
diyerek geri verdik. 

İsmail K.: Çocuğu alıp getireceksin, 
düzgün bir hayat vermedikten sonra… 
Biz kendimize zor bakıyoruz, elin 
çocuğunun günahına neden girelim? 
Emekli olduğum halde hâlâ çalışıyorum. 

KARA KIZIM GİTTİ

Kaç senedir Ataşehir’de 
yaşıyorsunuz?

İsmail K.: 94’ten beri 
buradayız. Artık Ataşehirli 

olduk. Biz geldiğimizden 
beri burası 
çok değişti. 
Sokaklarda 
köpekler 
cirit atıyordu. 
Akşam altı, 
yediden 
sonra 

Kayışdağı’ndaki su deposundan eve 
yürüyerek geliyorduk, çünkü araba 
çıkmıyordu. 

Sizin hiç arabanız oldu mu, peki?
İsmail K.: Oldu. 99 depreminden 

sonra Şahin araba almıştık, ilk 
arabamız. Sabah işe gideceğim, 
kalktım araba yok. Geldim, eşime 
“Arabayı çalmışlar” dedim. Hemen 
karakola gittim. Polis, “Markası 
neydi” diye sordu, “Şahin” dedim. 
“Ya Şahin’in peşine mi düştün” dedi. 
“Senin için ucuz, kalitesiz bir araba 
olabilir; ama benim servetim” dedim. 
Eve geldim ki, eşim “Kara Kızım gitti” 
diye ağlayarak mahalleyi ayağa 
kaldırmış.

Solmaz K.: Ne ağlama ama, 
mahalleyi dört dönüyorum. Polis 
bulundu diye haber verdi. Hemen 
koştuk yanına. Bir baktım, sanki bir 
ceset yatıyor. Bembeyaz toz içinde; 
camlar, tekerlekler sökülmüş. Sonra 
biz Kara Kızla Sivas’a gittik. Orada 
akrabalar, “Gelin arabayı değiştirelim” 
dediler. Onlar araba bakmaya gittiler, 
ben bu kez “Vay Kara Kızım seni 
getirip de burada mı bırakacaktım” 
diye ağlamaya başladım. Çay 
içiyordum, boğazıma kaçtı, az kalsın 
ölecektim. 

İsmail K.: Kara Kız gitti, Sarı Kızı 
da gönderecektik az kalsın. Sarı Kız, 
Solmaz benim her şeyim... l

Karakaş ailesi 
23 yıldır 

Ataşehir Atatürk 
Mahallesi’nde 

oturuyor.

Fotoğraflar: HAZAL ŞAKAR



Başkan Ataşehir’i dinliyor

Başkan Ataşehir’i Dinliyor (BAD), 
bir projenin ismi ve ilçede 
yaşayan vatandaşlar ile belediye 

arasında bir nevi köprü vazifesi görüyor. 
Amacı, halkın şikâyet ve taleplerini 
ilgili müdürlüklere ulaştırıp en kısa 
sürede çözüme kavuşturmak. Yani 
adeta halkın dili, belediyenin kulağı 
rolünü üstleniyor... Yaklaşık 30 kişilik 
ekibe arka planda Halkla İlişkiler Birimi 
destek veriyor. Ekiptekiler, vatandaşlara 
belediyenin hizmetleri konusunda bilgi 
verilirken bir yandan da anket yapıyor. Bu 
anketlerde, hem demografik (memleket, 
eğitim, yaş, cinsiyet, engel durumu, 
okuryazarlık vb.) hem de belediyenin 
hizmetlerinden duyulan memnuniyeti 
ölçebilecek sorular soruluyor. 

“Başkan Ataşehir’i Dinliyor” ekibi 
bu amaçla aşevinden ve hasta 
bezinden yararlananların da kapısını 
çalıyor, erzak alanların da. Kolilerden 
çıkan ürünlerle ilgili önerilerine 
ve şikâyetlerine kadar ne varsa 
Ataşehirlileri dinliyor, Ataevleri’ndeki 
kurslardan haberdar olup olmadıklarını 
soruyor, katılanlar varsa hem eğitmen 
hem eğitim hakkındaki olumlu olumsuz 
düşüncelerini tespit ediyorlar. 

Tabletler aracılığıyla yapılan bu 
çalışmaların sonuçları belediye yetkilileri 
tarafından anında değerlendiriliyor. 
Yapılan öneri ve şikâyetler böylece 
kısa sürede çözüme kavuşuyor. Ayrıca 
“Hanede bakıma muhtaç yaşlı, engelli 
var mı; varsa engel türü nedir” gibi 
sorularla sosyal belediyecilik alanında 
kullanılabilecek pek çok veri de 
toplanarak belediyenin hizmetlerini 

SİMAY GÖZENERBir belediye düşünün, 
şikâyet ve önerileriniz için 
ayağınıza gelsin, sizi de 
belediye hizmetlerinde söz 
sahibi yapsın… “Başkan 
Ataşehir’i Dinliyor” Projesi, 
Ataşehir Belediyesi sınırları 
içinde yer alan her evi ziyaret 
ederek, vatandaşlardan gelen 
istek, öneri ve şikâyetler 
doğrultusunda daha iyi hizmet 
verebilmek için hazırlandı. Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 
Zeynep Çetinkaya ve ekibi 
Ataşehir halkının memnuniyeti 
için kapıları çalıyor; sorunları 
dinliyor, talepleri topluyor.

Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi Ataşehirlilerin 

sorunlarını dinliyor.

Fotoğraflar: MURAT ŞİMŞEK
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bu veriler doğrultusunda geliştirilmesi 
için de imkân sağlanıyor. Sosyal 
belediyecilik alanındaki çalışmalarıyla 
örnek gösterilen Ataşehir Belediyesi, 
bu projesi ile halkına verdiği önemi bir 
kez daha kanıtlıyor. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 
Zeynep Çetinkaya 2013 yılında projeye 
start vermeden önce ekiptekilere 
psikolojik danışmanlık hizmeti, 
ses tonlarını doğru kullanmaları 
için diksiyon ve zor zamanları 
yönetmelerini sağlayacak birçok eğitim 
aldırtmış. Hatta işitme engellilere ait 
işaret diline hâkim olmalarını istemiş, 
bunu sağlayacak kursa yönlendirmiş. 
İlk günlerde saha çalışmasına katılacak 
personel bulmakta güçlük çektiklerini 
anlatan Çetinkaya projenin kat ettiği 
yolu şöyle özetliyor: 

“Belediyenin çeşitli birimlerinden 
toplama bir kadro ile yola çıktık. Her 
gün sokaklarda olmak, tanımadıkları 
kapıları çalmak istemeyenler oldu. Ekip 
bir nevi sürgün yeri gibi görülüyordu. 
Ama zamanla başkanımız Battal 
İlgezdi’nin ilgi ve desteği ile BAD 
Ataşehir Belediyesi’nin belki de en 
çalışkan, en verimli, halka en yakın 
birimine dönüştü. Bir zamanlar bu 
ekipte yer almak istemeyenler, şimdi 
asla başka bir görev talep etmiyorlar. 
Belediye içinden de bu ekibe katılmak 
isteyenler oluyor.”

VATANDAŞLA İÇ İÇE

Ataşehir Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi BAD ekibinin çalışmalarını 
günlük takip ediyor, raporları 
değerlendirerek, diğer müdürlükleri de 
gerekli çalışmalara yönlendiriyor. Her 
fırsatta BAD ekibi ile bir araya gelen 
İlgezdi’ye saha çalışmalarının önemini 
soruyoruz. Başkan İlgezdi şöyle yanıt 
veriyor:

“Belediyeler vatandaşla iç içe, 
halka en yakın yönetim birimleri. 
Aldıkları kararlar, verdikleri hizmetler 
o sınırlarda yaşayanları doğrudan 
etkiliyor. Dolayısıyla başarıyı belirleyen 
en önemli etken sunulan hizmet ve 
hizmetin kalitesi... Ancak öyle bir 

Kurulduğu günden bu yana 
ekipte yer alan Ersin Bostancı 

işte o kahramanlardan biri, bir 
süredir de şeflik görevini üstlenmiş. 
“Vatandaşın ayağına kadar gidip, 
onların şikâyetlerini belediyemize 
ileterek, sorunlarına daha hızlı 
çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tüm 
gün çat kapı bütün haneleri tek 
tek ziyaret ediyoruz. Bize çok ilgi 
gösteren de oluyor, agresif davranan 
da” diyor. Herhangi bir agresif 
davranışla karşılaştıklarında dahi, 
güler yüzlerini koruyarak, mekandan 
teşekkür edip, ayrıldıklarını 
anlatan Bostancı, çalışmaların 
raporlanmasını üstleniyor ve 
analizini yapıyor. “Bize gün yetmiyor 
ama mesaim bitti, hadi çıkalım da 
demiyoruz. Erzak ya da sıcak yemek 
talep eden bir vatandaşın sorununu 
çözüme ulaştırmadan evimize 
dönmüyoruz” derken kendinden ve 
yaptığı işten hoşnut gülümsüyor. l

Ataşehir halkının sorunlarını 
kendi sorunu bilip, çözümü 
için canla başla çalışan BAD 
saha ekibindeki kahramanları 
tanımak ister misiniz?

zamandayız ki, iletişim olanaklarının 
artması bu hizmetlerin her 
aşamasını yeniden şekillendiriyor. 
Belediye hizmetlerine, politikalarına 
vatandaşlar daha karar alma 
aşamasında aktif olarak katılabiliyor 
ve ardından da tüm süreci takip 
ediyorlar. Yani başarı ölçüsü, hizmet 
ve hizmetin kalitesi olduğu kadar; 
bunu sunarken ne denli demokratik, 
katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir 
olduğunuz.

Bu nedenle de biz vatandaşlarımızın 
nabzını çok çeşitli yollardan tutuyoruz. 
Sanıyorum başarımızın en önemli 
nedenlerinden biri de bu. Her 
vesile ile hatta vesile beklemeksizin 
halkla beraber oluyoruz. Dört yıldır 
yürüttüğümüz Başkan Ataşehir’i 
Dinliyor Projesi kapsamında hane 
hane ilçemizdeki tüm kapıları 
çalıyoruz. Yaklaşık 30 kişiden 
oluşan saha ekibimiz, belediyenin 
hizmetlerini anlatıyor ve tablet 
bilgisayarlar aracılığıyla vatandaşların 
görüş ve isteklerini topluyor. Bu 
talepler anında ilgili müdürlere 
ulaştırılıyor, sonuçlandırılınca da 
vatandaşa telefonla geri bildirim 
yapılıyor. Bu sayede vatandaşlarımızın 
yönetime de katılmalarını sağlıyoruz.  
Bir caddeyi trafiğe kapatırken, bir 
parkın ismini verirken Ataşehir’de 
yaşayanlara fikirlerini soruyor ve bu 
doğrultuda hareket ediyoruz.” l

ERSİN BOSTANCI

Şef Ersin Bostancı ve BAD ekibi bir arada. 

➦
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2013 yılından beri ekipte 
gönüllü olarak 

çalışıyorum. Sahada çalışmak, 
vatandaşlar ile iletişim halinde olmak 
beni mutlu ediyor. Ekip şefimiz 
tarafından belirlenen programa 
göre sahaya çıkıyoruz. Mesela şu 
an Ataşehir Engelliler Platformu 
ile yapmış olduğumuz bir çalışma 
var, Ataşehir’de bulunan engelli 
vatandaşlarımızı tespit ediyoruz. 
Bu süreçte üzücü durumlarla da 
karşılaşabiliyoruz. Elbette kadınlığın 
ve anneliğin verdiği duygusallık 
da var tabii, bu sebeple kimseyi 
başımızdan savmamız, özensiz 
davranmamız mümkün değil. Bizler 
burada dokuz-beş çalışmıyoruz. 
Tespit edilen iş halledilene kadar 
süreci takip ediyoruz. Birçok üzücü, 
stresli durum yaşadık, çok yoğun 
işlerimiz oldu ama buna rağmen 
ekipten çok memnunum, işimi çok 
seviyorum. l

Dört yıl önce Başkan 
Ataşehir’i Dinliyor 

Projesi’nin başlayacağını 
duydum: Kapı kapı gezilecek, 
vatandaşın sorunları için 
çözüm odaklı bir çalışma 
yapılacak denildi ve hemen 
gönüllü olarak ekibe katıldım. 
Yardıma muhtaç, ihtiyaç 
sahibi insanlara temas etmeyi 
çok seviyorum. Geçen gün 
bir eve gittik: Kadın, eşi 
ve bütün çocuklar işitme 
engelli... Sadece üç, dört 
yaşlarındaki en küçük çocuk 
konuşabiliyor. Bizim o küçük 
çocukla konuşmamız, onun 
annesi ile olan iletişimi beni 

çok etkiledi. İlk başladığım zaman 
benzer durumlarla karşılaştığımda 
zorlanıyordum. Şimdi ise hızla 
çözüm üretmeye çalışıyorum. 
İlk dönemlerde “belediyeden 
geliyorum” dememize fırsat 
vermeden, suratımıza kapıyı 
kapatanlar oluyordu. Kafama 
terlik yemişliğim var mesela ama 
şimdi kapısına gidip konuşmaya 
ikna edemeyeceğim bir vatandaş 
olduğunu düşünmüyorum. Hem 
biz tüm Ataşehir’in tanıdığı bir 
ekip olduk, hem her birimiz birer 
iletişim uzmanı… Kadın olmanın 
da özellikle ev kadınları ile iletişim 
kurmakta bir avantaj olduğunu 
düşünüyorum. l

Dört seneyi aşkın bu görevdeyim. 
Vatandaşları konu hakkında 

aydınlatıp, gerekli birimlere 
yönlendirmek bana keyif veriyor. 
Belediyenin yetkisi dışında olan 
şeyler talep edildiğinde, onları 
konu hakkında bilgilendiriyoruz. 
Birçok vatandaş İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile ilçe belediyelerinin 
görev ve sorumluluklarını karıştırıyor. 
Aynı şekilde kaymakamlık ve valiliğin 
de… Mesela “kömür talep ettim, geri 
dönüş bile yapmadınız” şeklinde 
tepkilerle karşılaşabiliyoruz. “Bu 
konuda kaymakamlığa gitmeniz 
gerekiyor efendim, bizim kömür 
yardımımız yok” dediğimizde 
şaşırıyorlar. Onların bilinçlenmesi ve 
hizmete kavuşması için elimizden 
geleni yapıyoruz. l

Yaklaşık iki buçuk yıldır 
ekipteyim. Önce destek 

amaçlı geldim, sonrasında 
gönüllü olarak kaldım. 
Burası benim hayata 
bakışımı değiştirdi. Bizler 
ziyaretlerimizde Belediye 
Başkanımızın birer temsilcisiyiz. 
Ev ziyaretlerimizden birinde 
yaklaşık 80 yaşlarında bir 
teyzenin, kambur ve engelli 
oğluyla odun kırdığını gördüm. 
Sahada çalıştığımız için 10’ar 
dakika dinlenme molalarımız 

oluyor. Ben molamı onlar için 
kullandım ve odunlarını kırdım. 
Çok dua etti, nereden geldiğimizi 
sordu. “Belediyeden” dediğimde 
de şaşırdı. Biz o insanlara ne 
kadar sevgimizi yansıtırsak onların 
belediyemize bakış açısı da o 
derece farklı olacaktır. Ataşehir 
çok farklı bir yer. Bir tarafta 
gökdelenler yükselirken, hemen 
arka sokağında ekmeğe muhtaç 
insanları görebiliyorsunuz. İşimi 
çok severek yapıyorum, çünkü 
ben insanları çok seviyorum. l

BELGİN KAYA

SELİM AŞIK
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Soldan sağa: Ceylan Üreyil, Cihan Emre Öktem, Belgin Kaya, Selim Aşık

Fotoğraflar: HAZAL ŞAKAR
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Konumuz üç başarılı kadın. 
Dorothy Vaughan, Katherine 
Johnson ve Mary Jackson. 

1960’lı yıllarda uzay derinliklerindeki 
sorunları müthiş zekâlarıyla çözmeye 
çalışan bu kadınlar gelmiş geçmiş 
en önemli NASA operasyonlarından 
birinde de büyük rol oynarlar. Ama 
bu hiç kolay olmaz. Neden mi? Çünkü 
akıllı olmaları, çözüm getiriyor olmaları 
zenci oldukları gerçeğini değiştirmez 
de ondan.

Katherine G. Johnson, annesinin 
desteğiyle matematikte sınırları aşmış 
üç çocuk sahibi dul bir anneydi. 
NASA’da büyük sayıları hesaplayan 
bir nevi bilgisayar görevi yapıyordu. 
Siyahi olmasının dezavantajlarını 
sonuna kadar yaşasa da, yılmadan 
başarı için risk almış ve mücadele 
etmişti.

Üç siyah bilim
kadını ve Gizli
Sayılar

Dorothy Vaughan siyahi kadınlardan 
oluşan ekipte mühendislik hesaplarını 
doğrulayan kadronun amiriydi. 
10 yıl boyunca sözde amirliğini 
meşrulaştırmak için savaş verdi. Lider 
ruhlu bu kadın asaletini bir an olsun 
bozmadı. 

Mary Jackson’ın NASA’da 
mühendislik alanında terfi almak 
için matematik ve fizik alanlarında 
yüksek lisans yapması gerekiyordu. 
Gelin görün ki bu alanlardaki tek 

okulda siyahi sınıfı yoktu. Eşinin bile 
umudunun olmadığı bir sistemde 
inanç ve azimle yolunda ilerledi. 

Yönetmen koltuğunda Theodore 
Melfi’nin oturduğu, dramatik-
biyografik “Gizli Sayılar” filmi 
işte bu üç kadını anlatıyor. Filmin 
başrollerini Taraji P. Henson, Octavia 
Spencer ve Janelle Monáe üstlenirken 
kadrosunda Kevin Costner, Kirsten 
Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, 
Aldis Hodge ve Glen Powell gibi 
başarılı isimler yer alıyor. 

 89. Akademi Ödülleri’nde üç, 74. 
Altın Küre Ödülleri’nde de iki adaylık 
elde eden, dünyanın neresinde 
olursa olsun “öteki”leri ve verdikleri 
mücadeleyi merak edenlerin 
kaçırmaması gereken “Gizli Sayılar” bu 
hafta vizyona girdi. l

NAZ ALÇI

Yönetmen 
Theodore 
Melfi’nin 
üç bilim 
kadınını 
anlatığı 
“Gizli 
Sayılar”  
filmi bu 
hafta 
vizyonda.

Dorothy Vaughan
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Bu benim ilk 
Türk filmim
Ferzan Özpetek’in “İstanbul Kırmızısı”, bu ay en çok konuşulacak, 
tartışılacak filmlerden biri olacak. Yine birileri alkışlayacak, 
birileri de filmi “oryantalist” bulacak. Yüreğinin yarısını Roma’ya, 
yarısını da İstanbul’a teslim eden Özpetek’in İstanbul’unda 
elbette hem yönetmeni hem de kendisini arayanlar da çıkacak...

Uzun yıllar yurt dışında 
yaşayan yazar, editör Orhan, 
ünlü yönetmen Deniz 

Soysal’ın ilk kitabı üzerinde 
çalışmak için İstanbul’a gelir. Deniz, 
zenginliğinin son demlerindeki 
ailesiyle birlikte bir yalıda 
yaşamaktadır. Orhan daha ilk 
günden kendini Deniz’in karmaşık 
ilişkileri, esrarengiz arkadaşları ve 
aile bireylerinin ortasında bulur. Yıllar 

SİMAY GÖZENER

sonra döndüğü İstanbul’u yepyeni 
gözlerle keşfederken, unuttuğu 
duyguları yeniden yaşamaya 
başlayacaktır.

Yukarıdaki satırlar Ferhan 
Özpetek’in son filmi “İstanbul 
Kırmızısı”sının kısa bir özeti. Film 3 
Mart’ta gösterime girecek. Filmde 
Nejat İşler, Mehmet Günsür, Tuba 
Büyüküstün, Halit Ergenç, Zerrin 
Tekindor ve Serra Yılmaz gibi 
oyuncular yer alıyor ama başrol 
elbette İstanbul’un. Türk asıllı 
İtalyan yönetmen bu yüzden, “Bu 
benim ilk Türk filmim” demekte bir 
çekince görmüyor. Üstelik arkası 
gelir mi, gelmez mi bilmiyoruz, ama 
yönetmen bu filminde yazarlığıyla 
sinema bilgisini de birleştiriyor. 
Çünkü film, bir yolculuk ve dönüş 
hikâyesi olan aynı isimli romanından 
uyarlama. Yani Özpetek az bulunur 
bir hamle yapıyor, edebiyatçı 
kimliğiyle yönetmen kimliğini 
yarıştırıyor. Hangisinin daha başarılı 

olacağına elbette hayranları ile 
kitabını okuduktan filmi izleyenler 
karar verecek. 

Özpetek hayranları kadar 
eleştirenleri de bol bir yönetmen. 
Filmlerini oryantalist bulanların 
sayısı küçümsenmeyecek kadar 
çok. İlk filmi “Hamam”ı cinsiyet ve 
aşk meselesi üzerinden anlatmayı 
tercih eden sanatçı aleyhinde 
başlayan homurdanmaları “Harem 
Suare”yle yüksek sesle eleştirilere 
dönüştürmeyi başarmıştı! Bu iki filmi 
“Cahil Periler” ve “Serseri Mayınlar” 
takip etti ve sevenlerinin de “Kimse 
bana bir Özpetek filmi izletemez” 
diyenlerin de sayısı arttı. “Karşı 
Pencere”yle sinema diline birkaç 
basamak birden atlattı ve bu filmiyle 
kırka yakın ödül aldı.

Hakkını teslim etmek lazım, 
Özpetek filmlerinde güçlü hikâyeler 
kuruyor ve görsel imgeleri tekrar 
tekrar yaratıyor. Hikâyelerinin 
olmazsa olmazı aşk ama aile 
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ilişkilerini, gündelik hayatın 
sıkıntılarını da es geçmiyor. Peki, 
Özpetek kim? “İstanbul Kırmızısı”nın 
hemen ardından yayımlanan “Sen 
Benim Hayatımsın” da aslında bu 
soruya ayrıntılı bir yanıt veriyor. 
1970’lerde, henüz yirmili yaşlarının 
eşiğinde İtalya’ya gidip Roma’da 
eski bir binada yaşamaya başlayan 
yönetmen, kente aşık olmakta 
gecikmiyor. Çünkü Roma’da 
yüreğinin diğer yarısına sahip 
İstanbul’un soluğunu buluyor. Eski 
bina, eskitilemeyen ilişkiler taşıyor 
Özpetek’e, travestileri, eşcinselleri, 
yani İtalya’nın ötekilerini tanıyor, 
onlardan kendisine genetik ailesiyle 
yarışabilecek güçte duygularla yeni 
bir aile kuruyor. 

HERKES BİRBİRİNİ YARGILIYOR

Özpetek başından bu yana 
bir eşcinsel olduğunu gizlemedi, 
hatta sevgilisi Valerio ile evlendi 
de. Aşklarının mekânı da bu köhne 
binaydı, pazarları terasında birlikte 
yemek yenilen, sohbet edilen, 
neredeyse kendisi de bir karaktere 
bürünen bina. Bir de Vera var ki, 
yeni zamanların Roması’nın ilk transı 
olarak dokunmuştu yönetmenin 
yüreğine... Yaralarıyla, kahkahalarıyla 
o hoşnuttu Roma’dan, ama 
İstanbul’dan bakıldığında görünen 
sadece koyu bir yozlaşmaydı! 
Ziyaretine geldiğinde 
dostlarıyla tanıştırdığı, gezdirip 
eğlendirdiği, gitmeden önce 
kendisine “Hayatımda hiç 
bu kadar eğlenmedim” diyen 
dayısı İstanbul’a dönünce 
aileye karanlık bir hayat tablosu 
çizmişti. 

“Sen Benim Hayatımsın”ı 
uzun bir mektup olarak 
tanımlayan Özpetek, bu karanlığı 
ikiyüzlülük olarak tanımlıyor. Ayşe 
Arman’la yaptığı röportajda “Bütün 
dünyada bir devrin kapandığı, her 

“İstanbul Kırmızısı” 
3 Mart’ta sinemalarda.

Kadına şiddet de. Hindistan’dan tut 
da İtalya’ya kadar. İtalya’da her gün 
bir kadın öldürülüyor. Bence bunun 
arkasında erkeklerin acizliği var.”

Biz yine filme dönelim, İstanbul’u, 
evi ve tabii ki çocukluğunu anlatıyor 
Özpetek. Çekimleri İstanbul’da ve 
iki ayda tamamlanan filmde yine 
mesafelerle ölçülebilen uzaklığın, 
kişiyi bir şehre ait olmaktan 
alıkoyamayacağını, önemli olanın 
şehirde yaşamak değil, şehri 
yaşatmak olduğunu vurguluyor. 
Filmde Ferzan Özpetek’i, Deniz 
adındaki karakter ile Nejat 
İşler canlandırıyor. Mehmet 
Günsür ve Tuba Büyüküstün 
hayatındaki iki önemli karakteri, 
Yusuf ve Neval’i oynuyor. Halit 
Ergenç ise kitapta yer almayan 
Orhan adında yeni bir karaktere 
hayat veriyor. 

Özpetek “İstanbul Kırmızısı”nı 
her ne kadar ilk Türk filmi olarak 

tanımlasa da sinema dilini şu 
cümleler ele veriyor: 
“Çok kültürlü olunca kafandaki 

açılar değişiyor. Bir yere ait olup 
aslında her yere ait olmak çok 
güzel.” l

şeyin geriye gittiği bir dönemdeyiz! 
Gerçek bu” diyor “Büyük bir önyargı 
denizinde yüzüyoruz. Herkes birbirini 
yargılıyor, eleştiriyor. Ama sadece 
Türkiye’de değil, tüm dünyada öyle. 



Şarkılarında hep bir hüzün var Leman Sam’ın, her kelimesinde ise 
hayatın ilmeklerinden biri. Bu da zamanın şarkılarını eskitmesini 
engelliyor. Dahası toplumsal eşitsizlikler ve haksızlıklar karşısında 
sözünü esirgemiyor. Sesle sözü, sözle müziği birleştirme ustası 
Sam, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 6 Mart’ta Ataşehir 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde bir konser verecek.  

M
Ü

Z
İK
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İktidarlar çoğu zaman sanatın 
dönüştürücü gücünü, farkındalık 
yaratma çabasını göz ardı ederler, 

onlara göre sanatçı sadece işini 
yapmakla yetinmelidir. Neyse ki az 
da olsa iktidarların bu arzularına 
uymayan, sanatla politika arasındaki 
bağı reddetmeyen sanatçılar var. 
Leman Sam da işte onlardan biri. 
Kadife sesi o zaman birilerini rahatsız 
ediyor, ama o yine de susmuyor. 
Gezi Parkı’nda ağaçların kesilmesine 
karşı çıkıyor, Berkin Elvan için şarkı 
söylüyor, Soma’da ölen işçilerin 
sorumlularını işaret ediyor…

Şarkılarına gelince… Her biri insanın 
bir yarasına dokunuyor, onu daha da 
kanatmaktansa onarıyor. Bu yüzden 
aşık olduğunda, ayrıldığında, sonu 
belirsiz bir yolculuğa çıktığında insan 
hep bir Leman Sam şarkısı dinlemek 
istiyor, kimi Rüzgâr’ı, kimi Anladım 
ki’yi, kimi Bir Gün Anlayacaksın’ı… Bir 
de henüz söylemediği şarkılar var ki, 
onlar ancak zamanı geldiğinde bize 
eşlik edecek. 

Sam, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle Ataşehir Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi’nde 6 Mart’ta konser 
verecek. Biz de bu fırsattan yararlanıp 
Sam’la şarkılarını, müzik piyasasını 
konuştuk, elbette kızları Şevval ile 
Şehnaz Sam’ı da sorduk.  

8 Mart nedeniyle Ataşehir’de 
konser vereceksiniz. Siz kadın hakları 
mücadelesine hep yakın durmuş bir 
isimsiniz. Kadın hareketinin ivme yaptığı 
80’li yıllarla bugünü karşılaştırdığınızda 
nasıl bir manzara görüyorsunuz?

Aslında ben bu olaylara insan 
hakları olarak bakarım. Ancak son 
yıllarda kadına olan şiddetin artması 
nedeniyle tabii ki kadın hareketine 
daha sıcak bakmaktayım. Bunun 
bir devlet politikası olması gerekir. 
Yargıda karşılığı yok, yaptırımı yok. 
Onun için herkes silahlanmış herkes 
çok kolaylıkla kadınları öldürüyor. 
O yüzden bu konuya daha çok 
eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. 

SANATÇI MUHALİFTİR

Şarkılarınızla insanlara 
dokunuyorsunuz, bu dokunma sizi 
nasıl etkiliyor, yönlendiriyor?

Mesleğimi daima birtakım şeyleri 
insanlara ulaştırmak, anlatmak 
için de kullandığım olmuştur. Şarkı 
söylemeyi tabii ki çok seviyorum, 
ancak her şarkının arasında mutlaka 
insanlara bir şeyler söylemeye 
çalışırım. Çünkü sanatçı muhaliftir, 
sanatçı insanları iyi şeylere yöneltmek 
için görevlendirilmiştir diye 
düşünüyorum. Bunu yapabildimse ne 
mutlu bana.

Müzik yaşamında onlarca yılı 
geride bıraktınız, hâlâ eksik bir şeyler, 
örneğin söyleyemediğiniz, dilinizin 
ucunda şarkılarınız var mı?

Var tabii olmaz mı? İnsanın her 
zaman insanın söyleyemediği şarkılar, 
gidemediği yerler, göremediği şeyler 
vardır. Benimde var tabii ki. Ama 
buna insanın ömrünün yeteceğini 
zannetmiyorum. Ben hâlâ kendimi 
çırak olarak gördüğüm için tam 
anlamıyla oldum da diyemiyorum. O 
yüzden elbette vardır, bir gün umarım 
söylerim. 

Müzik de tüketim alışkanlıklarının 
içine girdi ve şarkılar mevsimlere, 
durumlara, daha çok da nakaratlarına 
göre beğenilir, dinlenilir oldu. Genç 
kuşağın piyasaya direnme ihtimali 
var mıydı sizce, bu nasıl mümkün 
olurdu?

Ülkenin sosyo-politik durumu 
insanların istedikleri şeyleri 
söylemelerine çok engel, üstelik 
müzik artık başka bir yere doğru 
evrildi. Onları da anlamaya 
çalışıyorum. Gençlerin yaptığı 
müziğin bazılarını çok seviyorum. 
Aralarında direnen hala direnen 
gençler var, ama kolay yoldan 
para kazanmak için uğraşanlar 
da var. Bunları ayırt etmek lazım. 
Direnenlere de omuz vermek 
gerektiğini düşünüyorum. 

Bir şarkı sizin için ne zaman, nasıl 
bitmiş oluyor, sözün müziğin üzerine 
çıkması endişesi taşıyor musunuz?

Benim için müzik bir bütündür. 
Hem söz hem melodi olarak ikisi bir 
bütündür. İnsanlar bunu algıladıkları, 
sevdikleri ve benimle birlikte 
söylemeye başladıkları zaman o şarkı 
olmuş demektir benim için.  

Kızlarınızla bir bütün 
oluşturuyorsunuz, onlar da sizin 
yolunuzu izledi. Bu yolculukta onlara 
nasıl eşlik ettiniz?

Ben kızlarıma hiçbir şekilde itici bir 
güç olmadım, çünkü yeteneklerinden 
çok emindim. Sadece onlara iyi 
bir isim bıraktığımı, iyi bir örnek 
olduğumu düşünüyorum. Zaten 
yetenekleri ve hayata bakışları 
benden çok uzak değil. Biz üç kız 
olarak iyi yolda ilerliyoruz, böyle 
düşünüyorum… l

Leman Sam: Daha 
söyleyeceğim şarkılar var
ELİF SU
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Denizin tutuştuğu gün:

1986’nın ilk aylarıydı, henüz 
Cumhuriyet Gazetesi’ndeki işime 
başlayalı 4 ay olmuştu. Gazetenin 
40 yıldır değişmeyen spor müdürü 
rahmetli Abdülkadir Yücelman, beni 
18 Mart Şehitler Koşusu’na gönderdi.  
Koşuyu, şimdiki adı İstanbul 
Lisesi olan İstanbul Erkek Lisesi 
düzenliyordu. Okul Cumhuriyet’in 

karşısında olduğu için, spor servisi her 
yıl izlermiş. O günkü koşunun sportif 
faaliyetinden bir şey hatırlamıyorum 
ama geriye koskoca bir tarih, 
Çanakkale Savaşları kaldı.  

18 Mart Koşusu’nun ne olduğunu 
bile bilmiyordum. Lisenin geleneksel 
etkinliğiydi, ama niye 18 Mart’tı, 
hiç düşünmedim. Haber yapmak 
için gelen gazetecilere o gün birer 
tişört hediye edildi. O tişörtü hiç 
giyemedim. Çünkü üstünde “18 Mart 

Şehitleri Ölümsüzdür” baskısı vardı. 
Korktum; polise 18 Mart şehitlerinin 
1915 Çanakkale Şehitleri olduğunu 
anlatana kadar iki gün geçerdi. 
Bilirsiniz; mart, siyasi olarak hareketli 
bir aydır. 16 Mart 1978’de Beyazıt’ta 
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin 
üzerine çok ağır bir saldırı olmuş, 
7 öğrenci öldürülmüş, 42’si 
yaralanmıştı. Polis, 16 Mart’la 18 Mart’ı 
birbirine karıştırabilirdi. Başımıza 
gelmedik şey değildi doğrusu. Sonra 

T
A

R
İH

18 MART

TAYFUN GÖNÜLLÜ

Atatürk: “Biz 
Çanakkale’de 
bir darülfünun 
gömdük.”



Çanakkale Savaşı 
bizim için bitmeyen 
bir savaştır, çünkü 
orada bugünü 
kuran ve koruyan 
ruh yeşermiştir. 
Çünkü başta 
İstanbul Erkek Lisesi 
öğrencileri, binlerce 
liseli bu savaşta 
yaşamını yitirmiştir. 
Onun içindir ki, 
Çanakkale Savaşları 
ne 18 Martlarla, 
ne 25 Nisanlarla 
biter; Çanakkale 
Savaşları’nın her günü 
ayrı bir tarihtir.

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 71Sayı: 09 Tarih: 25 Şubat 2017

12 Mart yarı askeri darbesini de 
unutmamak lazım. Kısacası, o tişörtü 
hiç giyemedim; ama hep sakladım.

Koşu ve Çanakkale… İstanbul Lisesi 
neden her yıl bu organizasyona 
girişiyordu? O liseyle Çanakkale’nin 
ne ilgisi vardı? Benim Çanakkale 
yolculuğum, işte bu sorularla başladı. 
Bilenler bilir; İstanbul Lisesi’nin 
renkleri sarı siyahtır. Aslında sıradan 
görülen bu renkler o kadar anlamlı ve 
onurludur ki, çünkü ardında ciddi ve 
hüzünlü bir tarih yatar. 

Osmanlı Ordusu, Balkan 
Savaşları’ından yenik çıkmıştır. 
İstanbul’a sürekli yaralı gelir. 
Hastaneler yetmez. Eski adı İstanbul 
Leylîsi (yatılı) olan okul, oradan oraya 
taşınırken, sonunda gelen yaralıların 
tedavi edildiği geçici hastaneye 
çevrilir. Bina hastane rengi olan sarıya 
boyanır. Yenik düşülen savaşlardan 
bir yıl sonra da I. Dünya Savaşı 
başlar. Kısa süre sonra İngiliz Uluslar 
Topluluğu’yla  Fransızlara ait zırhlılar, 
İstanbul’un dış kapısı Çanakkale 
Boğazı’na gelip dayanır.

Bu savaş, dünyanın ilk amfibi 
çıkarmasına sahne olacaktır. Ve yine 
küçük bir toprak parçasında (Gelibolu) 
bir milyondan fazla askerin savaştığı 
ender yerler arasına girecektir. Bir 
alayın topyekûn yok olmasıyla da 
dünya savaş tarihinde yerini alacaktır.

Balkan Savaşları’ndan yenik çıkmış 
ülke, yeni ve çok daha zor bir savaşa 
hazırlanır. Artık Osmanlı  payitahtı  
tehlikededir. 1915 Şubat ayının 
sonlarına doğru zırhlılar Gelibolu’daki 
siperleri dövmeye başlar. Taş taş 
üstünde kalmaz, Gelibolu sarsılır. 
Topçuların savaşı 18 Mart’a kadar 
sürer. Zırhlılar 18 Mart’ta bir kez daha 
savaş düzeni alır. İşte o düzen, o 
günün öğleden sonrasında sonları 
olur. O gün, denizin tutuştuğu gün 
olmuştur. Zırhlılar ya yanıyor, ya 
batıyor, ya da kör topal Çanakkale 
Boğazı’ndan kaçmaya çalışıyordur. 
Saldırganlarda ağır kayıp vardır. Deniz 
savaşı 18 Mart’ta tamamlanır. Türk 
tarafında ciddi bir kayıp yoktur. 

İngilizlerin Savaş Bakanı Winston 
Churchill pes etmez. Yeni bir planı 
devreye sokar; hem de 18 Mart’tan 
33 gün sonra, 25 Nisan’da. Dünyanın 
en kapsamlı amfibi çıkarması başlar. 
Savaş artık karaya taşınmıştır. Ağır 
trajedilerin yaşanacağı, gereğinden 
fazla süren, boğaz boğaza geçen ve 
yine olmaması gerektiği kadar fazla 
can kaybı meydana gelen bir savaş.

KANLI SIRT’TA, AYAZDA

Beni de o trajedilerden biri 
getirmişti ilk kez Gelibolu’ya. Yukarıda 
sözünü ettiğim, o sarı siyah renkler.  
Acaba Şehitler Koşusu’nun izini 
burada bulabilecek miydim?

1995’in 14 Mart’ında, 16 Mart 
İstanbul Üniversitesi katliamıyla 
ilgili üç il dolaşıp, Adana’dan İzmir’e 
geldik. Amacımız Çanakkale’ye 
de uğrayıp 18 Mart için bir haber 
toparlamaktı. İzmir’den bir araç 
kiralayıp Gelibolu’ya doğru yola 
çıktık. Siperlerde çekim yapacaktık. 

Gelibolu’daki Şehitler Abidesi’ne 
ulaştığımızda etrafta siper namına 
bir şey göremiyorduk. Zamanımız 
kısıtlıydı, çekim için havanın 
kararmasına az kalmıştı. Bir subaya 
siperlerin nerede olduğunu 
sorduğumuzda “Buradan 24 
kilometre çeker” yanıtıyla “Eyvah” 
dedik. 

Kanlı Sırt’a doğru yola çıktık. 
Siperlere ulaşmıştık. Ama tepelerde 
Mart soğuğu içimize işliyordu. 
Kameraman arkadaşım Ersin 
Çakır’la siperlere girdik. Anons 
çekecektik, ama bir türlü cümlemi 
tamamlayamıyor, soğuktan ağzım 
kilitleniyordu. Ersin, “Hava düşmek 
üzere, hadi bir kez daha” diye 
yalvarıyordu. Eh, sonunda olduğu 
kadar bir şeyler geveledik, ardından 
da detay görüntü almaya başladık. 

Gökyüzünün mavisi, laciverte 
geçiş için iyiden iyiye hareketlendi. 
Atmosfer anlatılacak gibi değildi. 
Yolunu şaşırmış iki yabancıdan 
farkımız yoktu. Toprak altında ➦ 

Çanakkale’de şehit düştüğünde yaşı 16’ydı



➥ yatan binlerce asker. Asfalt üstünde 
de olsak, mezarlıklara girip çıkıyor da 
olsak, çoğu mezar sembolikti. Ve biz 
onların üzerine basıyorduk.

Uzaktan gözümüze çarpan bazı 
mezarlıkların yanına gittiğimizde 
şaşırıyorduk. Mimari yapılarından 
Türk mezarlığı olduğunu 
anlayamıyorduk. Büyülü hava insanı 
garip bir ruh haline sokuyordu. 
Toprağın üzerindeki tek canlı bizdik. 
Ayaz ve atmosfer sinirleri bozuyordu. 
Başka bir dünyadaydık.

Ersin çekim için yine bir 
şehitlikten içeri girdi. Ben araçta 
kalıp yazacağım metni düşünmeye 
çalışıyordum ama ne mümkün. 
Kimbilir kaçıncı sigarayı içiyordum. 
Farları yakıp etrafa bakındım; Ersin 
yoktu. Merakla araçtan indim; inmez 
olaydım. Alçak uçuş devriyesindeki 
iki savaş uçağı, o zamanlar var olan 
saçlarımı yalarcasına, kulakları sağır 
eden bir gümbürtüyle üstümden 
geçmez mi… “Bir siz eksiktiniz” 

dedim. Bağırsaklarım da sinyal 
vermeye başladı. Şehitlikten içeri, 
“Ersin, Ersin” diye avazım çıktığı 
kadar bağırarak girerken olanlar 
oldu. Belki size bir şey ifade etmez 
ama tek ayağım havada, donup 
kaldım. Adımımı tam mezarlık 
kemerinin altından geçmek üzere 
attığımda, ayağımın dibinde, bir 
köşesini çok güzel bir bitkinin 
örttüğü mermerde, “Burada 
yüksek sesle konuşulmaz ve sigara 
içilmez” yazıyordu. Ben ikisini de 
yapıyordum. Abartmıyorum; diken 
diken olan tüylerimin, bedenimden 
ok gibi fırlayacağını sandım…  

İşte burası Kanlı Sırt’tı. 

ANZAKLARLA KARŞILAŞMA

Tarih 19 Mayıs 1915. Mustafa 
Kemal’in Samsun’a çıkmasına daha 
4 yıl vardır. Gelibolu’da ise çok kritik 
günler yaşanmaktadır. Ağır kayıplar 
karşısında cepheden sürekli asker 

çağrısı yapılır. Birçok lise, bu çağrıya 
sessiz kalmaz. Onlardan biri de 
İstanbul Lisesi’dir. (İstanbul Erkek 
Lisesi- İstanbul Leylisi)  

Aynı zamanda izci olan son sınıf 
öğrencileri, Galata’dan teknelere 
binerler. Ellerine silah almışlar 
mıydı bilinmez, ama atış talimi 
yapmadıklarını biliyoruz. 

Çoğu öğrenci olan bir tümenin 
yanında, iki tümen daha gecenin 
karanlığında siperlere girer. 3 tümen, 
18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan 
gece, yer yer 50 metreye düşen 
karşılarındaki siperlere baskın 
şeklinde bir saldırı gerçekleştirir. 
Cephede bir sıkışıklık yaşanıyordur 
ve Osmanlı Ordusu bir yarma 
harekâtında ısrarlıdır. Planlama 
böyledir. Harekât sessizce 
yapılacak, “Allah Allah” nidaları bile 
olmayacaktır. 3 tümenin karşısında 
ise uykuda oldukları hesaplanan, 
Anzak (Avustralya ve Yeni Zelanda 
askerlerinden oluşturulan kolordu) 
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Düşmandan ele geçirilen bir silahın Türk askeri tarafından çalıştırılması.
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askerleri vardır. Ateş güçleri yüksek, 
mert ve savaşçılardır. 

Yaklaşık 12-13 bin asker gecenin 
karanlığında siperlerinden fırlar. 
Açık arazide yer yer 50- 100 metre 
kat etmeleri gerekiyordu. İşte tam 
o sırada, uykuda gafil avlanılacağı 
düşünülen Anzak askerlerinin 
makineli tüfekleri çalışmaya 
başlar. Çünkü Türk tarafının baskın 
yapacağının istihbaratını yapan 
İngilizler, Anzak cephesini uyarmış, 
hatta çok sayıda makineli tüfek ve 
askerle siperleri güçlendirmişlerdir. 
Türkler ise bundan habersizdir. 

İnanılacak gibi değildir. Saldırının 
yapıldığı açık cephe zaten dardır,  
makinalılar ölüm kusar! Saat 10.30 
olduğunda, komutanlar altı buçuk 
saat süren saldırıya son vermek 
zorunda kalır. 6 buçuk saat süren 
hücumda, gözler böyle bir dram 
görmemiştir. Yaklaşık 8 bin asker 
üst üste yatıyordur; ya yaralıdırlar, 
ya da şehit düşmüşlerdir. Cephe 
şimdi ölüm tarlasıdır. Yaralılar inler, 
ölüler ise kokmaya başlamıştır. 
Cephede ilk kez bölgesel ateşkes 
yapılır. Kurallar çok katıdır, örneğin, 
her iki taraf için de sır olan siperlere 
taraflar, birer metreden daha fazla 
yaklaşmayacaklardır. 

İki taraf, birbirlerinin ölü ve 
yaralılarını alırken, ilk kez insani bir 
boyutta karşılaşırlar. Anzak askerleri 
ve subayları şaşkındır. Çünkü 
karşılarındaki düşman, İngilizlerin 
anlattıkları gibi hiç de dağlı, vahşi 
değildir. Hatta Türk subayları arasında 
Fransızca, İngilizce konuşanlar 
vardır. Onlara bu durum çok koyar, 
çünkü kendi dillerinden başka bir dil 
bilmiyorlardır. Çok uzaktan geldikleri 
“bu topraklarda ne yapıyoruz” 
sorusunu sormaya başlarlar.

O tepenin adını da onlar koyar: 
Kanlı Sırt.

O tepede yaşananların tarifi 
imkânsızdı. Tartışmalı saldırı kararının 
sonucunda en önde liseliler şehit 
düşmüştü; hepsi. 

Yarbay 
Mustafa Kemal 
Conkbayırı’nda.

Haber, Osmanlı payitahtına tez 
ulaşır. Şehir zaten ağır bir tedirginliği 
yaşarken, gelen bu acı haber yıkım 
etkisi yaratır; İstanbul Lisesi de 
perişandır. O gün, şehit öğrencileri 
için okulun kapısı, pencereleri matem 
rengi olan siyaha boyanır; hâlâ 
öyledir. Onun içindir ki, Çanakkale 
Savaşları ne 18 
Martlarla, ne 25 
Nisanlarla 
biter; 

Çanakkale Savaşları’nın her günü ayrı 
bir tarihtir.

Mustafa Kemal’in, “Çanakkale’de 
biz bir darülfünun (üniversite) 
kaybettik” sözü boşuna edilmiş, 
edebi bir cümle değildir. Çünkü biz 
Çanakkale’de geleceğimizi kaybettik. 
O kaybedilen, geleceği kuracak 
koskoca bir eğitim ordusuydu. Eğer 

onlar kaybedilmese, bugün 18 Mart 
Köprüsü’nü yabancı mimar ve 
mühendisler değil, biz yapıyor 
olacaktık. 

SON SÖZ

Benim Çanakkale yolculuğum 
bir koşuyla başlamıştı, bugün 
hâlâ sürüyor. Çünkü Çanakkale 
Savaşı hiç bitmedi. Her ne kadar 
Çanakkale Savaşı’ndan 3 yıl sonra, 
“Padişah efendimiz” tarafından 
vatanın kışlaları, tersaneleri, camileri 
düşmana teslim edilmiş olsa bile, 
bir kez Çanakkale ruhu doğmuştu. 
Üstelik Sakarya’ya, Afyon’a kadar 
uzanan bir ruh. Ne yazık ki, aynı 
payitaht, işgalciler karşısında vatan 
savunmasında ölümü göze almış 
yurtseverler için idam fermanı 
çıkartmıştı. İşte biz bütün bu tarihi 
biliyor ve unutmuyoruz! l
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Bir kitabı tek bir cümleyle 
özetlemek zor iştir, 
ama Murat Yalçın, Pera 

Mera’da Anadolu’dan öyle bir 
deyişi aktarıyor ki, neredeyse 
cuk oturuyor: “Oturduğu 
ahır sekisi, çağırdığı İstanbul 
türküsü.” Yani, bu kitapta 
ikisi de var, Pera İstanbul’u, 
Mera Dersim’i anlatıyor. Can 
Yayınları kitabı öykü olarak 
sunuyor okura, ama son 
sayfaya geldiğinizde ağzınıza 
bir roman tadı yerleşiyor, 
dilin gücüyle. Yalçın’la Pera 
Mera’yı, yazarlığını, yalnızlığı, 
kitabının içinden geçen şair, 
yazar, şarkı, türkü, hatta film, 
ne varsa onları konuştuk. 

Pera Mera her ne kadar 
yayınevi öykü kategorisine 
soksa da, bir roman tadı ve 

bütünlük düşüncesi veriyor. 
Okuru kitabı tasnifleme 
konusunda rahat mı 
bırakıyorsunuz, öykü kitabı 
olduğunda ısrarcı mısınız?

Yazdıklarımı türler açısından 
bir yere koyma çabam olmadı. 
Bazen şiirsel bulundu, bazen 
roman çatısı görüldü. Okurun, 
eleştirmenin varsa bir tasnifi 
ona itirazım olmaz. Çünkü 
tanımlarla, tariflerle yola 
çıkmadım.

Farklı dönemlerde ve 
mekânlarda yaşasalar da 
sanki tek bir karakteriniz var. 
Bu karakter herkes olabilir, 
hatta aralarında hiç kadın 
olmasa da cinsiyetsiz bir 
özdeşleşme kurulabilir gibi. 
Bu yazar olarak hedefiniz mi, 
okurun kendi algısı mı?

Bir kurmacada yazarın 
amaçlarıyla okurun algısı her 
zaman örtüşmez. Kendime 
ait bir dille olsa olsa bildiğim 
bir dünyayı anlatmanın 
peşindeyim. Öykü kişilerim 
bazen iyi tanıdığım bazen de 
kısa bir ilişkiyle bende izleri 
kalan kişilerden oluşur. Okuru 
kendim gibi bilerek yazarım, 
ama öyle midir, asla bilemeyiz.

Pera bölümünde okuru 
İstanbul’un eski semtlerinde 
dolaştırıyorsunuz. Bu 
semtlerden bazıları, Beyaz 
Saray gibi, ancak kentin 
en azından yakın tarihinin 
nabzını tutanların bilebileceği 
yerler. Edebiyatta epey bir yol 
izlemiş okurlarınız için sorun 
yok da, genç okurları biraz 
zorlamak mı istediniz?

K
İT

A
P

BERAT GÜNÇIKAN

Murat Yalçın hem yayıncı hem yazar. Son 
kitabı “Pera Mera”da da bunun izleri 
görülüyor. Karakterleri kendilerini Cihat 
Burak, Salah Birsel, Haldun Taner’le, 
türkülerle, filmlerle anlatıyor. Ama sonuçta 
hepsi yalnız. Yalçın yalnızlığın sertliğini, 
faniliğin kederini dilinin esrikliğiyle hafifletse 
de okuru sağlam bir şekilde sarsıyor.

İnsan 
Pera’da da 
Mera’da da 
yalnız
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Bilinen mekânlar bilinen 
adlarıyla geçer öykülerimde. 
Bu benim yazınsal 
gerçekliğimin bir parçasıdır. 
Öykü inandırıcı olduktan 
sonra yer adlarının aslında 
bir önemi olmamalı. Ama 
tabii o yerleri bilenlerin 
zihninde başka bir gerçeklik 
duygusunun ortaya çıkması 
da metne zenginlik katabilir.

Ne kadar kalabalıklara 
katılsalar da karakterleriniz 
neredeyse saf bir yalnızlığın 
içinde. Yalnızlık kaçınılmaz 
mı?

Yalnızlığı, insansız yerleri, 
tenhalığı severim. Öykülerim 
de ister istemez yalnızlığa bir 
övgü oluyor. Toplumdan ayrı 
düşmüş insanların kaderiyle, 
kederiyle ilgiliyim. Bu benim 
tabiatım.

Dilinizi nasıl 
tanımlayacağımı 
bilemiyorum, bıçkın, kederli, 
imla kurallarını yerle bir 
ediyor, hem eski hem yeni 
kokuyor… Ama hepsi de belli 
ki ince ince düşünülmüş. 
Üstelik bir kişi her kişinin 
dilinden konuşabiliyor. 
Bu sizin yazı ve eşitlik 
anlayışınızı gösteriyor, 
diyebilir miyiz?

Türkçenin bütün tarihsel 
serüvenini, dönemsel 
yönelişlerini, dil anlayışlarını 
ve zevklerini önemsiyorum. 
Yazarken de yayıncılığımda 
da dile bu önemi gösteririm. 
Türkçenin şu ya da bu 
sebeplerle bir kutuplaşmanın 
aracı yapılmasını içten içe 
kınarım her zaman. Dil bir 
hazinedir, talan edilmesine 
dayanamam.

Dilinizi hikâyenizin 
sertliğini kırmak için mi su 
gibi akıtıyorsunuz?

Bir coşkuyla yazdığım 
söylenebilir. Profesyonel bir 

yazar değilim. İnanacağım bir 
dili bulma sorunudur yazmak. 
Parçalı yapısı belli yazınsal 
aşinalıkları olmayan okurları 
zorlayabilir ama dilin akışını, 
lezzetini başarabildiğim 
ölçüde duyurmak isterim.

Sanki zamanı da ters yüz 
ediyorsunuz. Bugünle dün 
arasında bir fark yok gibi… 
Zaman değil de sanki insanlar 
geçip gidiyor. Yanılıyor 
muyum?

Zaman yazının varlık 
nedeni, yazma sebebidir. 
Bende yoğun bir “fanilik” 
duygusu var. Bunu, 
yazdıklarıma dönüp 
baktığımda çokça görüyorum. 
Tabii, fanilik dediğimiz ölüm 
kederidir. Ölümlülüğe kederli 
bir diklenmedir belki de 
yazmak.

PERA’NIN GEVEZELİĞİ
MERA’NIN SUSKUNLUĞU

Pera ile Mera, yani kent 
ile köy arasındaki farkı 
da kapatıyorsunuz, hem 
anlatış tarzınızla, hem de 
anlattıklarınızla. Pera’da 
ya da Mera’da olmak fark 
etmiyor mu?

Toplumdan uzak olduğumu 
biliyorum. Bu elbette 
yazdıklarımın içeriğini de 
kitaplarımın serüvenini de 
belirliyor. Yalnız bireyin 
merceğini parlatmaya, 
bunu yaparken de dilin ve 
kültürün bütün imkânlarını 
kullanmaya çalışıyorum. 
Kitaplarım kafamdaki kitabın 
cüzleri, kişilerim kafamdaki 
kişinin türlü özellikleri olarak 
okunsun isterim.

Mera, Dersim katliamıyla 
şekilleniyor gibi. Pera’da 
da Kenan Evren gibi siyasi 
“şahsiyetler” var, ama 
Mera’da hem dilinizin kıvamı, 

hem de aktardıklarınız daha 
somut ve doğrudan. Neden?

Mera’da çocukluk gizli, 
çocukluğun büyüsüyle 
sarmalanmış yazınsal 
bir gerçekliğe bürünmüş 
yaşamlar gizli. Kitapta, 
Pera’nın gevezeliğini Mera’nın 
suskunluğuyla dengelediğimi 
düşünüyorum. Mera’da daha 
çok ben varım belki.

Mera’yı öylesine içerden 
anlatıyorsunuz ki, insan sizin 
tarihinizi de merak ediyor. 
Meralı mısınız?

“Meralı mısınız” sorunuzu 
çok sevdim. İstanbul’da 
Eğinli bir ailenin evladı olarak 
doğup büyümüş olduğumu 
söylemem yeterli sanırım. 
Ama çocukluğumu Fırat’a 
akan bir derenin kenarındaki, 
merası bile olmayan küçük 
bir köyde geçirdim. Bunu 
hayattaki en büyük kazancım 
saymış olmalıyım ki, yaza yaza 
tüketemiyorum.

Karakteriniz hep bir şair 
ya da yazarla ifade ediyor 
kendini. Bu sizde iz bırakan 
edebiyatçılara bir vefa, bir 
anlamda da saygı mı?

Okurluğunu yazarken de 
unutmayan bir yazarım. Öte 
yandan, neredeyse otuz yıldır 
edebiyat yayıncısıyım. Bunun 
basit bir sonucu diyelim.

Pera Mera sözlüğü oldukça 
kallavi, ama bazı kelimeler 
var ki, insan “Bunu herkes 
bilir, niye yazmış ki” diye 
düşünüyor. Örneğin aklıevvel, 
belertmek, devridaim, hatta 
dünyevi… Gerçekten genç 
kuşakların haznesinde bu 
kelimeler yok mu?

“Genç kuşakların haznesi” 
bambaşka bir kültürel konu. 
Bu kitaba özel, öykülerdeki 
anlamlarını gözeterek 
hazırladığım sözlüğü okurlarla 
da paylaşmak istedim. l

Diğer 
kitaplarından



19. yüzyılın başlarında Avrupa 
nüfusunun yüzde 70’ini 
ele geçiren hastalığın 

tedavisi ve aşısı yoktu. Birinci Dünya 
Savaşı sırasında 13 milyon olan Türkiye 
nüfusunda bir milyon veremli vardı. 
O yıllarda çoğu ölümle sonuçlanan, 
kesin tedavisi bir türlü bulunamayan en 
önemli hastalıktı. 1918’de İstanbul’daki 
ölüm oranının yaklaşık yüzde 11’ini 
veremli hastalar oluşturuyordu. 1931-
39 yılları arasında ise İstanbul, İzmir, 
Ankara, Diyarbakır, Eskişehir, Adana’nın 
da aralarında bulunduğu yirmi bir 
ilde, çoğu 15-25 yaşları arasında yirmi 
binin üzerinde insan yaşamını verem 
nedeniyle yitirmişti. Savaş koşullarında 
yetersiz beslenme ve yaşam kalitesinin 
düşmesi verem hastalarının sayısını 
arttırmış, tedavi olanaklarının sınırlı 
olması da ölüm oranını yükseltmişti. 

Verem mikrobu kadın erkek ayırmadığı 
gibi sanatçı ile herhangi bir insan ayrımı 
da yapmıyordu; Peyami Safa, Cenap 

Şahabettin, Cahit Sıtkı Tarancı, Memet 
Fuat, Rüştü Onur ile Muzaffer Tayyip 
Uslu (Kelebeğin Rüyası filmine konu olan 
iki şair). Dünya edebiyatı da veremden 
çok çekti, Dostoyevski, Çehov, Kafka ve 
Moliere, Chopen veremle boğuştu. Kafka 
günlüğüne ölmeden iki ay önce şöyle 
yazmıştı: “Sohbet ederken hiçbir şey 
öğrendiğim yok, çünkü verem üstüne 
konuşurken herkeste bir çekingenlik, 
kaçamak davranışlar ve donuk bakışlar 
ortaya çıkıyor.”

İşin doğrusu aradan onlarca yıl 
geçmesine rağmen bu tedirginlik 
sürüyor, vereme yakalananlar hala bunu 
“utanç”la gizliyor. Veremin bugününü, 
nedenlerini ve işte bu “utancı” Dr. 
Hasan Can Şahan ile konuştuk: 

Verem nedir?
Verem mikrobunun (Koch Basili), 

solunum yolu ile vücuda alınması 
sonucu oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. 

Nasıl yayılır?
Özellikle akciğer ve gırtlak veremi 

dediğimiz verem türlerinde, kapalı 
ortamda öksürük veya hapşırma 
sonucu ortama saçılan verem 
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Çok değil, daha geçen yüzyılın ilk yarısında hem dünyayı hem Türkiye’yi kasıp kavuran bir hastalıktı 
verem. “Beyaz veba” ya da “ince hastalık” olarak adlandırılıyordu. Aşısı bulunup yaygınlaşınca hastalığın 
ateşi de düştü, ancak bugün hâlâ verem tanısı konulanlar var. İddia edildiği gibi “hortlamadı” ama tetikte 

bekliyor. Çözüm iyi beslenme, temiz hava ve sağlıklı çalışma koşullarında… 

VEREM: Bütün 
zamanların hastalığı
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mikrobunun sağlıklı, yani verem 
ile daha önce karşılaşmamış, 
kişi tarafından solunum yoluyla 
alınmasıyla bu mikrop kişinin 
vücuduna yerleşir. Biz buna verem 
enfeksiyonu diyoruz, ama bu hastalık 
anlamına gelmiyor. Vücut direncinin 
düşmesine, bağışıklık sisteminin 
çökmesine neden olan durumlarda, 
aktif hastalık ortaya çıkıyor.

Verem mikrobunun  aktifleşmesi 
hangi koşullarda gerçekleşiyor?

Uzun süreli beslenme yetersizliği 
ya da dengesiz beslenme, uykusuzluk 
ve üzüntü, depresyon hali... Bunların 
birkaç gün sürmesi, verem mikrobunun 
aktifleşmesi için yeterli değildir. Bu 
hallerin uzun süre devam etmesi 
durumunda hastalık ortaya çıkar.  

Yani sevgilisine kavuşamayanlara 
veremi, yani “ince hastalık”ı 
yakıştıran Yeşilçam haklı mıydı?

Adeta gidenlerin unutulmaması 
içindir, verem aşısının kolda 

bıraktığı iz... 40’lı, 50’li, hatta 
60’lı yıllarda verem romantizm ile 
özdeşleştirildi ve bu edebiyata, 
tiyatroya ve sinemaya da yansıdı. 
Yeşilçam siyah-beyaz film zamanlarında 
neredeyse bütün melodramlarında 
“ince hastalık” süslemesiyle veremi 
kullandı: Hıçkırık, Boş Çerçeve, 
Beyaz Mendil. Hatta Hıçkırık filmi 
sırasında oyuncu adayı Türkan Şoray 
ile yapımcı Hürrem Erman’la birlikte 
“verem” de mahkemelik olmuştu! 
Hâkim, sözleşmeyi imzalamasına 
rağmen son anda filmde oynamaktan 
vazgeçen Türkan Şoray’ı veremin 
seyrine dayanarak şu sözlerle cezadan 
kurtarmıştı: “Türkan Hanım yanakları 
al al bir kadın, verem olsa da on yılda 
ölmez. Çekmek istediğiniz Hıçkırık’ta ise 
karakteriniz üç günde ölüyor.” 

Gitti ebedi, 
gelip ezelden...

Türk sineması veremi en son Özcan 
Alper’in uzun yıllar cezaevinde kalan 
ve bu sırada akciğerleri iflas eden bir 
gencin hikâyesini anlattığı “Sonbahar” 
ile Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği 40’lı 
yıllarda yaşayan iki şairi konu edindiği 
“Kelebeğin Rüyası”nda anımsadı... 

Şair Abdülhak Hâmid Tarhan o çok 
bilinen ve bestelenen şiiri Makber’i 
verem yüzünden kaybettiği eşinin 
ardından yazmıştı: “Eyvah! Ne yer 
ne yar kaldı/ Gönlüm doldu ah u zar 
kaldı/Şimdi buradaydı gitti elden/ 
Gitti ebede, gelip ezelden (...)” l

Kelebeğin Rüyası, biri veremden ölen iki şairi anlatıyordu.

Mesela yakınını kaybetmiş, 
duygusal bir ilişkiden ayrılmış, istediği  
sınavı kazanamamış kişiler risk 
grubundadır.  Dolayısıyla Yeşilçam’da 
işlenen yoğun üzüntü hali hastalık 
için oldukça büyük etken. Örneğin 
yoğun bakımda yatan kardeşlerinin 
başında bekleyen üç kardeş, aynı 

anda vereme yakalandı. Birkaç 
hafta içinde hastalıkları ortaya çıktı. 
Elbette onlar mikrobu o süreçte 
vücuda almış olamazlar, yıllar önce 
almışlardır, ama o günlerde yoğun 
bakım kapısında yaşadıkları üzüntü, 
hastane banklarındaki düzensiz 
uyku, kantinden sağlıksız beslenme 
ve buna ek olarak da artan sigara 
kullanımı... Vücut savunma sistemini 
çökertmeye neden olan dört etkenle 
karşılaşınca, üç kardeş de aktif 
tüberküloz hastası oldu. 

Özellikle belirttiğiniz bu üç etken 
dışında, hastalığın aktifleşmesinde 
rol oynayan başka faktörler de var 
mı?

Bunların dışında sigara ve madde 
bağımlılığı, verem mikrobunun 
vücutta varlığı durumunda, hastalığın 
aktif olarak ortaya çıkma ihtimalini 
yükseltiyor. ➦

Dr. Hasan 
Can Şahan
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➥ Verem yoksullaşma ile ilişkili bir 
hastalık  mıdır?

Evet, yoksullaşma ile ilişkili. Yoksul 
kesimlerin hem yetersiz beslenmesi 
hem de barınma alanlarının küçük ve 
kalabalık olması nedeniyle mikrobun 
yayılması ve aktifleşme ihtimali 
yüksek. Ama sadece yoksul hastalığı 
olarak da düşünemeyiz. Çok varlıklı, 
eğitimli, bilinçli hastalarımız da 
oluyor.  

İstanbul’da veremin semtlere 
göre dağılımını gösteren bir 
çalışma var mı?

Dünya nüfusun üçte birinin 
verem mikrobu taşıdığı 
düşünülüyor. Türkiye’de ise 
dörtte, beşte biri... 16-20 
milyon arasında kişi verem 
mikrobunu vücudunda taşıyor. 
İnsanların yüzde doksanı 
bununla ilgili sıkıntı yaşamıyor. 
Hatta vücudun bağışıklık 
sistemini çökerten bir 
şeyler yaşamazsa, hastalığa 
yakalanma ihtimalini yüzde 
birler olarak düşünebiliriz. 
İstanbul’un, diğer şehirlere 
göre hasta yüzdesi daha fazla, 
toplam hasta sayısı 13 binin 
altında, ama gittikçe azalıyor. 
O yüzden “verem hortladı” 
denmesi doğru değil. 

Ülkemizde verem aşısına 
hâlâ ihtiyaç var mı?

Aşıya ihtiyaç duymayan 
ülkeler var. Amerika veya 
Orta Avrupa gibi... Bu düzeye 
gelebilmemiz için daha çok 
yolumuz var. 40-50 yıl önce doğuşta, 
ilkokula başlarken ve bitirirken üç 
kez aşı yapılıyordu. En az üç kez, iki 
cinsiyete de… Erkeklere bir de askere 
gittiklerinde yapılıyordu. Bu gittikçe 
azaltıldı, hatta son yıllarda sadece 
bir kez, iki ayını dolduran bebeklere 
yapılıyor.  

Peki, bu hastalıkta oranlar 
açısından cinsiyet ayrımı var mı?

Cinsiyet ayrımı yok. 18-20 yaşlara 
kadar iki cinste eşit oranda görülüyor. 

Erkekler askerlik, toplu işçi barınakları 
ve cezaevi ortamlarında daha fazla 
bulundukları için hem hastalığı 
kapma hem de bulaşma açısından 
daha yüksek risk altındalar.

Belirli iş kollarında yoğunluk var, 
diyebilir miyiz?

Çok paralellik göstermiyor, ama 
sonuçta enfeksiyon hastalığı... Akciğer 
ve gırtlak veremi tanısı koyulmamış 
veya şikâyetlerine rağmen hastaneye 
gitmemiş bir hastanın olduğu tekstil 

atölyesi ya da buna benzer çok 
kişinin bulunduğu, havalandırmasının 
yeterli olmadığı, yeterli ışık almayan 
ortamlarda saçılan basilleri ortamdaki 
diğer kişiler solunum yoluyla 
vücutlarına alırlar. Yaşam koşulları da 
yeterli değil ise hastalık riski artar.

Hastalığın nüksettiği belirli bir yaş 
aralığı var mı?

Her yaşta görülebiliyor. Vücuduna 
bu basili almış kişilerin aktif 
olarak hastalığa geçmesi bazı yaş 

gruplarında biraz daha yüksek. 
Mesela beş yaş altı çocuklar ve 
yaşlılar, özellikle 65 üstü, risk grubunu 
oluşturuyor. Aktif çalışma hayatı 
içinde olanlarda da görülme olasılığı 
yüksek. 

Veremin sanayileşme ile bir ilişkisi 
var mı?

Tek tek aile işletmesi ortamı 
yerini fabrikalarda, atölyelerde 
toplu çalışmaya bırakınca hastalığın 
artması için zemin oluştu. Tarihsel 

süreçte, Türkiye veya benzer 
sanayileşme düzeyindeki 
ülkelerde sanayileşme 
hastalığı kolay bulaşır, yayılır 
duruma getirdi. Üstelik 
bu süreçte ilaçlar daha 
keşfedilmemişti. 

Geçmişte yoksullukla 
bağlantısı olduğu 
düşünüldüğünden, utanılan bir 
hastalıktı. Şimdi de öyle mi?

Şimdi de maalesef bu durum 
devam ediyor. Damgalanma 
dediğimiz bir konu... En bilinçli 
kesimlerde bile bu durum var. 
Özellikle kendi ailesi dışındaki, 
akraba ya da  komşuları 
temas taramasına almak 
kolay olmuyor. Çünkü hasta, 
hastalığının öğrenilmesini 
istemiyor. 

Sağlık hizmetlerinin iyi 
olması sorunu halleder mi?

Sağlık hizmetleri ile 
doğrudan ilgisi olmayan 
durumlar da var. Bireylerin 
ekonomik durumlarının 

ve eğitimlerinin iyi olmasına, iyi 
beslenmelerine ve belediyecilik 
hizmetlerinin aksamamasına (hava 
kirliliğinin olmadığı, huzurun ve 
sağlığın desteklendiği kentleri 
kastediyorum) bağlı olarak verem 
de daha az görülür. Toplumsal bir 
hastalık olan veremin denetlenmesi, 
toplumda sağlık bilincinin artması ve 
sağlık hizmetlerinin başarısı kadar 
toplumun sosyo-ekonomik yönden 
de iyileşmesini gerektirir. l

Yıl 1955, 
Heybeliada 

Sanatoryumu.
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Tarihin tartışmalı siyasi 
figürlerinin ortak özelliklerinden 
birisi, hemen hepsinin bilim 
ve yeni teknolojilere meraklı 
olması. Stalin “Maymun-adam” 
ordusu kurmaya niyetlenmiş,  
Mao ise ekmek fırınında demir 
eritmeye çalışmıştı. 

Diktatörlerin bilim aşkı

Tarih boyunca yaşayagelmiş ve 
ismini bir şekilde hafızalara 
kazımış siyasi liderlerin teknoloji 

ile oldukça garip ve çalkantılı bir 
ilişkisi olmuştur. Totaliter eğilimleri 
olan bu liderler, özellikle bilim 
insanlarına büyük önem vermişler 
ve bilim, teknoloji, icat üçlemesini 
kafalarının içindeki “büyük fikir”leri 
için vazgeçilmez bir aracı olarak 
görmüşlerdir. Biz de Hitler’den 
Stalin’e, bazı isimlerin çılgın 
girişimlerine bir göz gezdirdik;

Maymun-adam ordusu: SSCB’nin, 
Lenin’den sonra ikinci lideri olan Josef 
Stalin, maymun adamlardan oluşan 
bir ordu kurma çabası içindeydi. 
Stalin’in hayalindeki maymun adamlar 
koşullardan şikâyet etmeyecek, verilen 
emirleri anlayıp topluca harekete 
geçecekti. Bunun için de görev 
Fizyolog Ilya Ivanov’a düşüyordu. 
Fransız Guyanası’na giden Ivanov, 
burada yerel avcıların yakaladığı 
şempanzeleri suni dölleme yoluyla 
hamile bırakmaya çalıştı. Ancak deney 

yapılan üç şempanze de öldü. Bunun 
üzerine daha çılgınca bir fikir geliştirdi. 
Şempanze spermlerini, Afrikalı bir 
kadın üzerinde döllemeye çalıştı. 
Ancak başarılı olamadı. 

Fırında çelik tarifi: Devrim önderi 
Mao Zedong Çin’in tarımdan sonra 
sanayide de büyük bir dev haline 
gelmesini istiyordu, ancak henüz 
fabrikalar kurulmamıştı. Çözüm olarak  
köylülerden tarlalarını bırakıp ekmek 
yaptıkları fırınlarda demir eritmeleri 
istendi. Tüm ülke seferber olup kapı 
kollarını, çanak çömleği ormanlarda 
kurulan iptidai fırınlara taşıdı, ama 
çelik o kadar kalitesizdi ki, hiçbir 
işe yaramıyordu. Dahası ambarlar 
boşalmıştı. Bu yüzden milyonlarca 
insanın ölümüyle sonuçlanacak büyük 
bir kıtlık yaşandı.

Bilimin karanlık çağı: Naziler İkinci 
Dünya Savaşı boyunca, işledikleri 
onlarca insanlık suçunun yanında 
bilime müthiş katkılar sunmuştu. Bu 
katkı öylesine büyüktü ki savaşın son 
günlerinde Berlin’de bir köşe kapma 
savaşına neden oldu. Rus ve ABD 
birlikleri kentin içine dağılıp bilim 
adamı aradı. Arananlar aynı zamanda 
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savaş suçlusuydu, ama niyetleri onları 
kendi ülkelerine götürmekti. Suçluları 
bulan ABD birlikleri oldu ve ABD’de 
NASA ve diğer kurumlar tarafından 
yürütülen örtülü projelerde çalıştırıldı.

Vebalı pireler: Tojo rejiminde 
Japonya İmparatorluğu tam bir savaş 
makinesi haline gelmişti. General’in 
Çinlilere karşı olan nefreti insanlık 
dışı yöntemler geliştirmesine 
sebep olmuştu. Bunlardan biri de 
Unit 731 isimli özel bir birimdi. Bu 
birim hastalıkları önleme amacıyla 
kurulmuş, ama zamanla daha çok 
insan nasıl öldürülebilir sorusuna yanıt 
arar hale gelmişti. Bu yanıtlardan birisi 
de Mançurya işgali sırasında sivillerin 
üzerine salınan vebalı pirelerdi. l

Çin’deki büyük atılım, toplu ölümlerle sonuçlanan büyük bir faciaya dönüştü.

Nazi roket bilimi uzmanları savaşın 
en önemli aktörleriydi.
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Tembellik, insanın 
kurtulması gereken bir 
özellik midir? Sanırım 

bu soruya çoğu kişinin yanıtı 
kocaman bir  “Evet” olurdu. 
Gerek sosyo-kültürel yapımız 
gerekse eğitim sistemimiz 
tembelliğin uzak durulması 
gereken bir özellik olduğu 
konusunda ağız birliği 
yapmıştır. Atasözleriyle de 
desteklenen bu anlayış, 
çalışkanlık ve başarıyı 
mutluluğun ön şartı olarak 
sunmuş ve rekabetçi bir 
ortama ayak uydurmanın 
önemini salık vermiştir.  
Buna ayak uyduramayan 
kişilerin yaşamda mutlu 
ve başarılı olamayacağına 
ilişkin yordamalar zaman 
içinde yayılarak tahminden 
ziyade kesinlik muamelesi 
görmüştür. 

Tüm bu öğretilerin 
sonucunda insanlar, ara 
formlar olmakla birlikte üç 

temel ana yapıda kendilerine 
yer bulmuşlardır. Bu yapıları 
şöyle özetleyebiliriz: 

Tip 1: Tembellikle 
özdeşleşmiş olan bu 
kişiler, çalışkanlıkla temas 
edemedikleri için ağırlıklı 
olarak tembelliğin negatif 
özelliklerini bünyesinde 
barındırmaktadır. Harekete 
geçmekte zorlanan, 
sorumluluklarını öteleyen, 
üşengeçlik nedeniyle 
yaşamda karşısına çıkan 
fırsatları bir bir kaçıran bu 
kişiler, gerçekçi olmayan 
hayallerle kendini 
avutmakta, gün geçtikçe 
ve harekete geçemedikçe 
kendine olan güvenini 
yavaş yavaş yitirmektedir. 
Kaçırdığı fırsatlar ve verimli 
kullanamadığı zaman 
nedeniyle tembellikten 
dolayı içsel olarak suçluluk 
yaşayan bu kişiler, çoğu 

TEMBELLİK
Lanet mi? Nimet mi?

MEHMET 

AKİF 

KARAKUŞ

Psikoterapist/ 
Psikolojik 
Danışman

zaman bu duyguyla temas 
etmemek için kontrolsüz 
şekilde alkol, teknolojik 
aletler, uyku ya da yeme 
içme sorunlarıyla kendilerini 
uyuşturmaktadır. Her ne 
kadar kendileri bunun aksini 
savunsalar da bu kişiler için 
tembelliğin ‘tercih’ olarak 
yaşandığını iddia etmek 
maalesef mümkün değildir. 
Çünkü tercih, yapılabilen 
en az iki seçenek arasında 
karar vermekle mümkündür. 
Çalışkanlıkla temas 
edemedikleri sürece sahip 
oldukları tembellik özelliği 
tercih değil, zorunluluktur. 
Zaman içerisinde bu kişiler 
ağırlıklı olarak depresyon, 
kişisel değersizlik, yetersizlik 
ve özgüven eksikliği gibi 
sorunlar nedeniyle desteğe 
ihtiyaç duymaktadır. 

Tip 2: Çalışkanlıkla 
özdeşleşmiş olan bu 
kişiler, tembellikle 
temas edemedikleri 
için çalışkanlığın negatif 
özelliklerinden kendilerini 
koruyamamaktadır. 
Yaşamlarında çalışkanlığın 
olumlu özelliklerinden 
bazen büyük bazen küçük 
bir kısmına temas eden bu 
kişiler, kibir, hırs, işkoliklik, 
tatminsizlik gibi olumsuz 
özelliklerin getirdiği 
olumsuz duygulardan 
kendisini koruyamamakta ve 
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bununla baş edebilmek 
için her geçen gün 
daha çok çalışkanlığa 
odaklanmaktadır. Zamanı 
verimli kullanmadıklarında 
hissettikleri yoğun 
suçluluk nedeniyle boş 
zamanlarını işlevsel bir 
şekilde doldurabilmek 
için yoğun çaba harcayan 
bu kişiler, hobilerinde 
dahi ‘faydalı olması’ 
kriterini ön şart olarak 
aramaktadır. Bu kişiler için 
de çalışkanlığın “tercih” 
olarak yaşandığını iddia 
etmek maalesef mümkün 
değildir. Tembellikle 
temas edemedikleri 
için sahip oldukları 
çalışkanlık özelliği tercih 
değil, zorunluluktur. Bu 
kişiler ise ağırlıklı olarak 
kaygı bozuklukları, uyku 
problemleri, psikosomatik 
problemler, stres ve 
obsesyon gibi sorunlar 
nedeniyle desteğe ihtiyaç 
duyabilmektedir. 

Tip 3: Hem tembellik 
hem çalışkanlıkla kendi 
kontrolü dahilinde istediği 
zaman temas edebilen 
son gruptaki kişiler ise, 
sınıflandırmadaki diğer 
kişilerden farklı olarak 
her iki durumu da tercih 
olarak yaşayabilirler. 
Yaşamlarında gerektiğinde 
azim, hareket, sabır gibi 
çalışkanlığın özelliklerine 
ve yine gerektiğinde 
dinginlik, yaşamı olduğu 
gibi kabul edebilme, 
şimdiki anda hiçbir 
şey yapmadan öylece 
kalabilme gibi tembellik 
becerisiyle temas 
edebilmektedir. Bu kişiler 

zamanlarının belirli bir 
bölümünde tembellikten 
zevk almaya izin 
verebildikleri gibi üretmek 
ve çalışmaktan da zevk 
almaya izin verebilirler. 
Bu kişiler, batı kültüründe 
kendine yer bulan 
“Hareket etme”ye de 
Doğu kültüründe kendine 
yer bulan “Durma”ya 
da gerektiğinde temas 
edebilirler. Gün geçtikçe 
beyaz yaka olarak 
tanımlayabileceğimiz 
kişiler tarafından Doğu 

kültüründen beslenen 
meditasyon, yoga gibi 
spiritüel çalışmaların 
önem kazanması adeta 
yaşamdaki bu dengenin 
gerekliliğine işaret 
etmektedir. Buradan da 
anlaşılacağı üzere son 
kategoride yer aldığımıza 
karar verebilmemizin en 
önemli ayrımı, yaptığımız 
ya da yapmadığımız 
şeylerden, zevk almaya 
izin verip veremediğimizi 
fark edebilmektir. 

Esasında insanoğlu 

yaşamın başlangıcında 
Tip 3 sınıflandırmasıyla 
bağlantı halindedir. Ancak 
içinde yaşadığı toplum 
ve ailenin beklentileri 
doğrultusunda Tip 
2 sınıflandırmasına 
zorlandığında ya bu 
zorlanmaya uyum 
sağlayarak Tip 2 olmayı 
seçecek ya da bu 
zorlamaya direnerek Tip 1 
seviyesine kayacaktır.

Burada ilginç olan bir 
nokta daha vardır. Kendi iç 
sistemimizde çocukluktan 

tanıdığımız bu dengeye 
yetişkin yaşamımızda 
erişemememiz 
durumunda, hayatımızda 
değer verdiğimiz 
kişilerle kurduğumuz 
ilişkilerde bu dengeyi 
sağlamaya çalışmaktayız. 
Eş, partner, arkadaş 
ya da çocuklarımızla 
kurduğumuz ilişkilerde 
taraflardan biri Tip 
2 kategorisinde ise 
diğeri çoğunlukla Tip 
1 kategorisinde yer 
almaktadır. Tabi bu 

durum çoğu zaman ciddi 
iletişim problemlerine de 
neden olmaktadır. Tip 2 
kategorisindeki kişiler, 
kendi yaşamlarında 
hiçbir şey yapmamaya 
ve dinginliğe izin 
veremediği sürece, Tip 1 
kategorisindeki bir kişiyi 
harekete geçmemekle 
suçlaması herhangi 
bir istendik sonuç 
doğurmayacaktır.  

Özetle bu yazının amacı 
tembelliğe methiyeler 
düzmek yerine,

Tip 1 kategorisindeki 
kişilere huzur zannettikleri 
yanılsamanın ancak 
harekete geçebildiklerini 
deneyimlemekle 
içsel bir dinginliğe 
dönüşebileceğini 
göstermek, 

Tip 2 kategorisindeki 
kişilere de yaşamda 
güvenli sürüş için gaz 
kadar frene de ihtiyaç 
duyulduğu gerçeğini fark 
ettirebilmektir.

Dengede kalabilmeniz 
temennisiyle… l
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Sokakların gerçek sahipleri kedi ve köpekler... Zor şartlara, hatta insanın şiddetine rağmen hayatta 

kalmayı başarabiliyorlar. Neyse ki onlara yiyecek, barınak sağlayan, doğanın bir parçası olduklarını bilen 

insanlar da var. Ataşehir’deki Eston Çamlıkevler Sitesi sakinleri de onlar arasında. Site sakinleri bunun 

için bir de komisyon kurdular, adı: “Hayvanlarla İlişkileri Düzenleme Komisyonu.”

Sokak kedilerinin 
kahramanları
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Onları önce binaların arasına 
sıkıştırdık, sonra açlığa 
susuzluğa bıraktık, yetmedi 

tekmeledik, hatta silah çekip vurduk… 
Sokak hayvanlarından söz ediyoruz, 
kedilerden ve köpeklerden. Oysa onlar 
insanın en yakın dostu, bizimle doğayı 
da şehri de paylaşmaya razılar. Ayrıca 
sadece onların bize değil, bizim de 
onlara ihtiyacımız var. Neyse ki bunun 
farkında olanlar var, tıpkı Ataşehir 
Eston Çamlıevler Sitesi sakinleri 
gibi. Site sakinleri tek tek sokak 
kedilerine sahip çıkmakla yetinmeyip 
“Hayvanlarla İlişkileri Düzenleme 
Komisyonu” kurdu. Adı bile eşitlik ve 

hak bilirliği çağrıştıran komisyonun 
çalışmalarını üyeleriyle konuştuk: 

Bu komisyonun kurulmasındaki 
amaç neydi?

Prof. Dr. Yasemin Claire Erensal: 
Sitemizde birbirini tanımazken bile 
kedilerin beslenmesi, kısırlaştırılması, 
hasta olduklarında veterinere 
götürülmesi gibi konularda gayret 
gösteren bir takım insanlar vardı. Fakat 
bir de kedilerden rahatsız olduğunu 
beyan eden ve sesleri yüksek çıkan 
bir grup mevcuttu. Hem bu şikâyetleri 
değerlendirmek, hem kedilerin uygun 
koşullarda yaşamalarını sağlamak 
hem de çalışmalarımıza destek 
olacak insanlara ulaşmak için böyle 
bir çalışmanın doğru olabileceğini 
düşündük.

Komisyonun misyonundan biraz 
bahseder misiniz?

Ece Çitil: Komisyonun, sitemize 
sığınmış sokak kedileri için 
kısırlaştırma, barınacak yer sağlama, 
sularını temizleme gibi çalışmaları var. 
Bunun dışında yaptığımız en güzel 
şey insanların hayvanlara, hayvanların 
insanlara ısınmasını sağlamak. E-mail 
adresimizi yayınlıyoruz, insanlar 
şikâyetlerini ve isteklerini oradan 
bildiriyorlar. O gün kim müsaitse o 
kişinin kapısını çalarak sorununu 
dinliyor. Komisyonun en önem verdiği 
konu insanlarla konuşmak…

Melek Bozkurt: Mesela köpeği 
havlayan bir site sakinine, köpeği olan 
bir arkadaşımız kendi deneyimlerini 
aktarıyor. Uzun saatler çalışıyorlarsa, 

LEYLA ÖZ

Soldan sağa: Ece Çitil, Prof. Dr. Yasemin Claire Erensal, Reyhan Ekemen ve Melek Bozkurt. 
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onlar yokken gezdirme konusunda da 
yardımcı olabiliyoruz. 

Nasıl bir araya geldiniz?
Melek Bozkurt: Bir sene evvel, 

sitede bakılan kedilerin toplatılıp 
sitenin dışına atılacağı gibi bir duyum 
aldık. Ondan sonra birbirimizi bulduk. 
Yasaları karıştırmaya başladık. Bir 
toplantı gerçekleşti ve şikâyetler 
dinlendi. Biz de “Kedileri buradan 
atmak, ölüme terk etmek yerine; bu 
şikâyetleri yok edecek bir çözüm, bir 
komisyon oluşturalım” dedik ve bir 
araya geldik. Çünkü bu hayvanların 
da burada yaşamaya hakkı var. 

Komisyon için neden bu ismi 
seçtiniz?

Melek Bozkurt: Hayvan 
sevmeyenler, şikâyet edenler de 
katılsın diye bu ismi seçtik. Gerçi 
sevmeyen kimse katılmadı.

Destekleyenler zamanla çoğaldı mı? 
Ece Çitil: Burada kedilerle ilgilenen 

birkaç kişinin varlığı diğerlerinin 
vicdanlarını rahatlatıyor. Ancak 
sosyal medyadan yazmak yetmez,  
maddi bir destekten ziyade, 
sevgisini verebilir, evini açabilirler. 
Bir dilekçenin altına imza atıp, var 
olduklarını gösterebilirler. Ama 
insanlar zaten birileri yapıyor, diye 
pek de umursamayabiliyor. Oysa 
gönüllü olabilmek demek, muhtaç 
olana, ne kadar gönlünüzden 
kopuyorsa, o kadar yardımcı 
olabilmek demektir.

Reyhan Ekemen: Telefon açıp, 
“Burada hasta kedi var” diyorlar. “Kim 
bakıyor bu kedilere, alın veterinere 
götürün” diyen insanlar var. Kedisi 
olan kişiler bile bunu yapıyor. 

 Bu çalışmalar için kaynağı nereden 
sağlıyorsunuz?

Prof. Dr. Yasemin Claire Erensal: 
Siteden ve yönetimden maddi 
manevi destek almaksızın, tamamen 
gönüllü olarak çalışan bir grubuz. 
Bu tip faaliyetler için kaynak ayıran 
siteler var. Aidatlarının üzerine 
hayvanlar için de para toplanıyor, 
ama bizim sitede böyle bir şey yok. 

Kaynak tamamen biz, gönüllülerden 
sağlanıyor. 

Bu sitede hayvan sevmeyen 
insanların oranı fazla mı?

Prof. Dr. Yasemin Claire Erensal: 
Aslında fazla değil. Bunu belli eden, 
şikâyet eden sayısı az. Sadece yüksek 
sesle bu durumu ifade ediyorlar, 
problem bu…

Peki, bu insanların şikâyetçi olduğu 
konular neler?

Reyhan Ekemen: Mesela biri bana 
yemek verirken “Ne yapıyorsunuz” 
dedi, “Kedi besliyorum” diye cevap 
verdim. “Burada besleyemezsiniz, 
ben yürüyüş yolumda kedi görmek 
istemiyorum” diyerek bana hakaret 
etti ve gitti. O zaman kuşlar da 
uçmayacak. Kargalar var etrafımızda, 
onları ne yapacağız?

Prof. Dr. Yasemin Claire Erensal: 
Oysa insanların da yanlışları var, 
çöplerini vakitli vakitsiz kapı önüne 
bırakıyor ya da yangın kapısını 
açıyorlar. Böyle olunca kedi 
apartmanın içine giriyor ve çöpleri 
dağıtıyor, ihtiyaçlarını da görebiliyor. 
Ama bu hayvanların suçu değil ki. 

Melek Bozkurt: Hayvan severler de 

bazen onlara ve bize zarar veriyor. Bir 
yaşlı teyzemiz var mesela, apartmanın 
içinde evin önüne yemek koyuyor. 
Dolayısıyla bu da şikâyet konusu 
oluyor.

Komisyon çalışmalarınızı site dışına 
taşımak gibi bir düşünceniz var mı? 

Prof. Dr. Yasemin Claire Erensal: 
Ataşehir’deki sitelerin bir araya 
getirildiği toplantılar yapılsa siteler 
de birbirlerinden haberdar olur. 
Tek tek yapılan faaliyetler yetersiz 
kalıyor. Bu durumda da belediyeden 
yardım talep ediyoruz. En önemlisi 
hayvan sevmeyenler belediye ile bizi 
korkutabileceklerini zannediyorlar, 
ama Ataşehir Belediyesi bizim 
yanımızda. Hayvan dostu bir belediye 
ve hayvan sevmeyene de “Ya bir 
dakika, bizler bununla beraber 
yaşıyoruz” dedirtecek türden reklam 
panoları hazırlıyor.  

Ece Çitil: Eston Çamlıevler’de bu 
konuda büyük ilerleme var. Olayın 
bu siteden ya da birkaç kişiden çıkıp, 
biraz daha kurumsal boyuta gelmesi 
lazım... Buradaki birkaç insanın 
var oluşu, insanların vicdanlarını 
rahatlatmamalı. l

Lara Çitil
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Son yıllarda Türkiye’de 
yaşanılanlar futbolun sadece 
futbol olmadığını bir kez 
daha anlatıyor, bize. İttihat 
ve Terakki’nin kurduğu 
Altınordu’dan, Kurtuluş 
Savaşı’nda cepheye silah 
gönderen Fenerbahçe’ye, 
Portekiz’in, İspanya’nın 
diktatörlerinden Yugoslavya 
iç savaşına siyasi her adıma 
futbol da eşlik etti. 16 Nisan’da 
yapılacak Anayasa referandumu 
öncesinde futbol yine sahnede. 
Takımlar, taraftarlar ve iktidar 
arasında bir “Hayır-Evet” 
cepheleşmesi yaşıyoruz.

Adına demokrasi dediğimiz 
günümüz yönetimlerinde 
yasama, yürütme, yargı, üç 

temel kuvveti oluşturur. Kitle iletişim 
araçlarının (Gazete, dergi, radyo 
televizyon, son olarak da internet 
üzerinden iletişimin sağlandığı sosyal 
medya) gelişmesinin ardından da 
medya dördüncü kuvvet olarak kabul 
edilir. Bu dört kuvvete ek olarak belki 
de hepsinin üzerinde olan, kitleleri 
etkileme ve yönlendirme konusunda 
kimsenin eline su dökemeyeceği 
futbolu beşinci kuvvet olarak 
adlandırmak pek de yanlış olmaz.

İngiliz gazeteci Simon Kuper 
yazdığı ve Türkçeye, “Futbol Asla 
Sadece Futbol Değildir” diye çevrilen 
kitabında adını koymasa da bu 
oyunun yarattığı beşinci kuvvet 
etkisinin altını kalın bir şekilde çiziyor. 
Kitapta, futbolun, sınıf farklılıkları, 
milliyetçilik, devlet yönetimi, etnik 
ve dinsel ayrılıklar gibi toplumsal 
konularla ilişkisi, örnek olaylarla 
anlatılıyor. 22 ülkede 600 
kişiden fazla kişiyle yapılan 
görüşmelerde, 20. yüzyılda 
bazı ülkelerde halkın 
neredeyse din ve ibadet 
derecesine yükselttiği 
futbolun, perde arkasındaki 
gerçeklerine dikkat çekiliyor.

Elbette futbolun kitleler üzerindeki 
etkisi bu kitaptan çok daha önce de 
biliniyor. Osmanlı Devleti’nde bir 
döneme damgasını vuran İttihat ve 
Terakki Cemiyeti, iktidar olur olmaz 
hem kendi kulübünü (Altınordu) 
kurdu, hem de İstanbul ve İzmir olmak 
üzere çeşitli illerde futbol kulüpleri 
açılmasını sağladı. Cemiyetin kurucu 
babalarından ve teşkilatın en güçlü 

isimlerinden Doktor Nazım 
Bey de Fenerbahçe’ye 
başkan oldu.

Kurtuluş Savaşı 
sırasında Anadolu’ya 
silah sevkiyatını 
organize eden ve başta 

İngilizler olmak üzere 

kuvvet futbol ve referandum
5.

HİLMİ ŞAHİN

Portekiz’i 
diktatörlükle 
yöneten António de 
Oliveira Salazar’ın 
3F formülündeki 
saç ayaklarından 
biri de futboldu. 
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Eusébio da 
Silva Ferreira



Kızılyıldız maçına savaşa gider gibi 
hazırlanan iki takım taraftarlarının 
neden olduğu gerilim ve sonrasında 
da Hırvat futbolcu Zvonimir Boban’ın 
polise attığı tekmenin ardından adeta 
kıyamet koptu. 1995 yılına kadar süren 
iç savaş sonrasında tam yedi yeni 
devlet ortaya çıktı.

Bu örneklerin sayısını artırmak 
mümkün. Biz yine Türkiye’ye 
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işgal kuvvetleriyle yaptığı maçlarda 
aldığı başarılı sonuçlarla halkın 
moral kaynağı olan Fenerbahçe’ye 
devletin ilgisi hiç bitmedi. Cumhuriyet 
döneminde başbakanlık, bakanlık 
ve TBMM başkanlığı yapan 
Şükrü Saraçoğlu, aynı zamanda 
Fenerbahçe’nin de 16 yıl (1934-1950) 
başkanlığını yaptı.

Dünyada da futbolun kitleler 
üzerindeki etkisini gösteren 
çok sayıda örnek var. Portekiz’i 
1933’ten, öldüğü 1970 yılına kadar 
diktatörlükle yöneten António de 
Oliveira Salazar’ın 3F formülündeki 
saç ayaklarından biri de futboldu. 
(Diğerleri kadere ve alın yazısına 
boyun eğmeyi öğütleyen Portekiz 
halk şarkısı fado ve fiesta yani 
şenlikti.) 

Bu üçlemeyi daha da 
geliştiren ise İspanya’yı iç 
savaş sonrasında 1939’dan 
1975’e kadar diktatörlükle 
yöneten General Franco 
oldu. Futbol statlarını dev 
uyku tulumlarına benzeten 
Franco, Real Madrid 
efsanesinin yaratılmasında 
başrol oynamıştı. Katalanlar 
Barcelona, Bask bölgesi halkı 
Atletico Bilbao, kralcılar ise Atletico 
Madrid etrafında örgütlenmişti.

Mareşal Tito’nun ölmesiyle adeta 
barut fıçısına dönen ve 20. yüzyılın 
en kanlı ve acımasız katliamların 
yaşandığı Yugoslavya’da iç savaşın 
fitili de bir futbol maçında ateşlendi. 
13 Mayıs 1990’da Zagreb’in Maksimir 
Stadı’nda oynanan Dinamo Zagreb-

Yugoslavya’da iç savaşın fitili bir futbol maçında ateşlendi. 13 Mayıs 1990’da 
oynanan Dinamo Zagreb-Kızılyıldız maçı sonrasında Hırvat futbolcu Zvonimir 
Boban’ın polise attığı tekmenin ardından adeta kıyamet koptu. 

dönelim. En çarpıcı dönemlerin 
başında 12 Eylül 1980 darbesinden 
sonra cuntanın futbol ile ilgili 
tasarrufları geliyor. Cunta bu dönemde 
üçüncü futbol ligini kaldırdı. 1980-
81 sezonuna girilirken 1979-80 
sezonunda üçüncü ligde mücadele 
eden tüm takımları ikinci lige yükseltti. 
Çok sayıda takıma hiç emek sarf 
etmeden “sınıf” atlatılmasının 
ardından, belediyelerin de takım 
kurması veya futbol kulüplerine 

parasal destek sağlamasının önü 
açıldı. Bu sayede kazanılacak 

başarılarla daha geniş bir kitlenin 
futbola yöneltilmesi amaçlandı. Ne 
kadar başarılı olduğu tartışılır, ama 
plan buydu. Bugüne kadar da bu yol 
daha genişledi, genişletildi. Türkiye’de 
geniş kitleler, başta futbol olmak üzere 
yöneticilerin bulduğu ya da kendilerine 
tavsiye edilen bütün araç ve gereçle 
apolitik hale getirilmeye çalışıldı.

Gelelim günümüze. Yazının başında 
dikkat çekilen Fenerbahçe’ye devletin 
ya da devleti yönetmeye talip 
olanların ilgisi bugün de hız kesmeden 
devam ediyor. 3 Temmuz 2011 süreci, 
yani temel olarak Fenerbahçe’nin ele 
geçirilmesini, ele geçirilemezse yok 
edilmesini hedefleyen süreç, ➦ 

Dr. Nazım ve Şükrü Saraçoğlu
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➥ futbolun politik boyutunu bir kez 
daha ortaya çıkardı. Fenerbahçe’ye 
operasyon için düğmeye basanlar, Sarı-
Lacivertli camiadan beklemedikleri 
büyüklükte bir tepki gördüler. Bu tepki 
sürecinde Fenerbahçe camiası belki 
de Türkiye’nin en büyük ve en organize 
sivil toplum örgütü haline geldi. Gezi 
olaylarında Beşiktaş’ın Çarşı Grubu ve 
Galatasaray taraftarları da formalarıyla 
yer alınca futbolun asla sadece futbol 
olmadığı bir kez daha ortaya çıktı.

TARAFTARIN TEPKİSİ 

Şimdi önümüzde başkanlık 
sisteminin oylanacağı referandum 
süreci var. Fenerbahçeli taraftarlar 
kurdukları çeşitli sosyal paylaşım 
sitelerinde “Hayır” kampanyası 
yapıyor. Bunun nedeni Fenerbahçeli 
taraftarların, son dönemdeki maçlarda 
takımlarına yönelik hakem hatalarının 
kasıtlı ve 3 Temmuz sürecinin devamı 
olduğunu düşünmesi. Sadece 
Fenerbahçe mi? Şampiyonluk 
mücadelesi veren Beşiktaş ve 
Galatasaray taraftarları da hakem 
hatalarından fazlasıyla şikâyetçi. Bu 
inanca sahip olan taraftar gruplarının 
büyük bölümü de tribünlerden 
tercihlerinin “Hayır” olduğunu  
gösteriyor. Tüm engelleme çabalarına 
rağmen tribünlerde “Hayır” diyenlerin 
müziği haline gelen İzmir Marşı’nı 
söyleyenlerin sayısı giderek artıyor.

Şimdi sorular şunlar: Bu tepkiler 
referandumda sandığa nasıl yansır? 
“Evet” diyenlerin, kendi politik çıkarları 
uğruna takımlarını yem ettiğine inanan 
büyük kulüp taraftarları tepkilerini 
“Hayır” olarak gösterir mi? “Evet” 
kanadı bu durumu dikkate alarak yeni 
bir yol haritası çizecek mi? Olursa 
bu harita nasıl olacak? Başakşehir’in 
şampiyon yapılması projesi rafa mı 
kalkacak? Kupa ve lig şampiyonluğu 
masa başında mı belirlenecek? Kim 
şampiyon olacak, kim kupayı alacak?

Bekleyeceğiz, gözleyeceğiz ve 
göreceğiz... l

ABD’nin Houston kenti, 5 Şubat 
gecesi 2017’nin en büyük spor 
organizasyonuna evsahipliği 

yaptı. New England Patriots ve 
Atlanta Falcons arasında oynanan 
51. Amerikan Futbolu Final Maçı 
(Super Bowl 51) televizyon aracılığıyla 
tam 11 milyon Amerikan izleyicisine 
ulaştı. Bu reyting, bir Dünya Kupası 
finali ile karşılaştırıldığında mütevazi 
görünebilir. Öte yandan sırf Houston 
kentinin Super Bowl etkinliklerini 
içeren on gün boyunca elde ettiği 
gelirin 750 Milyon dolar civarında 
olduğunu söylersek, ABD için ne 
kadar büyük bir organizasyondan 
bahsettiğimizi anlayabilirsiniz.

Peki, tüm bu ticari etkinliğin 
yanında genel izleyici reytingleri 
neden bu kadar mütevazı kalıyor? 

Şubat ayının en önemli 
olaylarından biri 51. Super 
Bowl finaliydi. Ancak 
önceki 50 yılda olduğu 
gibi ABD dışında yine 
dünyanın büyük kısmı ne 
olup bittiğini tam olarak 
anlamadı. Çünkü film ve 
hazır gıda sektöründe 
dünya lideri Amerika, 
Amerikan futbolunu bir 
türlü dünyaya yayamadı. 
Üstelik Amerikan futbolu 
yavaş yavaş İngilizlerin 
icadı futbola yeniliyor…  

ABD’nin dünyaya 
yenildiği an!

MAVİ GÜN
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Dört yılda bir düzenlenen Dünya 
Kupası finallerini dünya çapında bir 
milyara yakın insanın izlediğini göz 
önüne alırsak, Super Bowl için ilk 
söylenmesi gereken, ABD ve Kuzey 
Amerika dışında çok da büyük bir 
anlam ifade etmediği. 

AMERİKAN FUTBOLU

İlginç olan dünya üzerindeki en 
büyük ekonomiye, en büyük askeri 
ve kültürel hakimiyet alanına sahip 
olduğu düşünülen ABD’nin halk 
arasında en çok ilgi gören yerel 
sporunun, henüz kıta dışına kayda 
değer bir yolculuk yapamaması. 
Bunun sebepleri araştırılırken, spor 
dünyasından gelen cevap çoğunlukla, 
ABD ve Avrupa spor kültürü arasında 
fark oluyor. 

Avrupa’da popüler olan futbolun 
tarihi sanayi devrimine dayanıyordu 
ve fabrika yolları ve kent merkezi 
arasındaki geçiş noktalarında yer 
alan stadlar kentli emek sınıfının bu 
sporla mekânsal bir bağ kurmasına 
yardımcı oluyordu. Dünyaya 
İngilizlerin sömürgecilik politikalarıyla 
yayılmıştı ve sihirli kelime ticaretti. 
ABD’deki spor izleyiciliği ise bu 
sosyal olgunun oldukça dışındaydı, 
Amerikan futbolu ve beyzbol, 20. 
yüzyılda alt orta kesimlerin kendilerini 
kurtarabilecekleri bir alan olarak 
ortaya çıkmıştı. 

Tesisler harabe oldu

Brezilya’da yaşanan ekonomik 
kriz nedeniyle Rio Olimpiyat 

Oyunları için hazırlanan birçok spor 
merkezi ve tesis kullanılamaz hale 
geldi. Tarihi Maracana Stadı’nın da 
aralarında yer aldığı Rio Olimpiyat 
Oyunları için hazırlanan birçok spor 
merkezi ve tesis, organizasyonun 
üzerinden henüz altı ay geçmişken 
harabeye döndü. Maracana Stadı’nın 
koltukları ve çimleri sökülerek 

Zaman ABD’nin kültürel 
dominasyonun, İngiltere’nin kültürel 
gücünün oldukça altında olduğunu 
gösterdi. ABD’nin sinema ve hazır 
gıda sektöründe dünya çapındaki 
gücü tartışılmazken, hâlâ Beatles 
çapında popüler olmuş bir müzik 
markasının, Shakespeare kadar 
ünü dünya çapına yayılmış bir 
yazarının olmaması veya, ABD askeri 
üsleriyle çevrilmiş Afganistan’ın 
tozlu sokaklarında yuvarlak topun 
peşinden koşturan çocukların Tom 
Brady değil de Messi’yi ilah edinmesi 
de başka türlü açıklanamıyor.

Futbolun Amerikan hali de sadece 
evinde çok tutulan bir eğlence çeşidi 

olarak kaldı. Oyunun en üst düzey 
ligi olan Ulusal Amerikan Futbolu Ligi 
sahipleri de yatırımlarını genişletip, 
İngilitere’de bildiğimiz futbol oynayan 
takımları satın almayı sürdürüyor. 
Yine de gelecek ne gösterir bilinmez. 
Amerikan futbolunun yapamadığı 
yolculuğu, bildiğimiz futbol yaptı. 
ABD’de en popüler spor dalı olmasa 
da futbol giderek yükselen bir değere 
sahip. 13-18 yaş arasında Amerikan 
futbolu oynayan çocuklarla futbola 
merak salan çocukların sayısı hızla 
eşitleniyor. Kim bilir belki gelecekte, 
Amerikan futbolu tarihe karışıp, yerel 
halk dansları gibi senede bir hatırlanan 
bir eğlenceye bile dönüşebilir. l

Super Bowl için toplam 150 bin taraftar Houston kentine akın etti.

Ajax efsaneye veda etti

Geçen yıl Ajax ve Hollanda 
futbolunun efsane ismi Johan 

Cruyff’un ölümünün ardından, 
kendisiyle aynı dönemde hem Ajax 
hem de Hollanda milli takımı forması 
giymiş bir başka isim Piet Keizer de 
hayata gözlerini yumdu. 1961-1974 
yılları arasında tam 490 kez formasını 
giydiği Ajax’ta 189 gole imza atan 
Piet Keizer, “total futbol” ekolünün 
sembollerinden biriydi. l

yağmalandı. Rio Belediyesi 
tarafından stadın ödenmeyen 
elektrik faturası tutarı bir milyon 
doları aşarken, bu nedenle tesiste 
ışıklar bile açılamıyor. l
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Ataşehir Belediyesi yeni bir 

proje için hazırlanıyor. “Temel 

Bilgisayar ve Akıllı Telefon 

Kullanımı” ile özellikle orta 

yaş üstü kadın ve erkeklere, 

internet ile hayatlarını 

kolaylaştırmaları için öncülük 

ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri 

Müdürü Şehnaz Yabar projenin 

amacına ulaşması için tüm 

Ataşehirli kadın ve erkekleri 

kurslara davet ediyor.

Teknoloji peşindeki 
kadın ve erkekler

Teknoloji sadece yeni neslin 
ilgi alanı değil. Özellikle sosyal 
medyaya son yıllarda hızlı 

giriş yapan orta yaş üstü bireyler, 
teknolojinin tüm nimetlerinden 
faydalanmanın peşinde. Fakat 
birçoğu bilgisayar ve akıllı telefon 
kullanımında oldukça çekingen, 

büyük bir bölümü ise henüz 
kullanmayı bilmiyor. 

Ataşehir Belediyesi bölge kadın 
ve erkeklerinin teknolojiden uzak 
kalmaması için temel bilgisayar 
ve akıllı telefon kullanımı kursları 
düzenliyor. Onlar artık hastane 
randevularını kendileri alacak, sosyal 

medyadan haberleşecek ve hatta 
oyunlar oynayacak. 

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü 
Şehnaz Yabar projeyi şöyle anlatıyor: 
“Yeni nesil zaten bilgisayar ve akıllı 
telefon kullanımında çok iyi… Buna 
karşın 50 yaş üstü kişiler, özellikle de 
kadınlar, bilgisayarı da akıllı telefonu 

26 yıldır Ataşehir’de yaşayan 
Hülya Güneş, kursa başvuru 

yapan Ataşehirli kadınlardan biri. 
Kursa başlama nedenini şöyle 
anlatıyor: “Eşim ile bir gün bilgisayar 
almaya karar verdik; ama o zaman 
bilgisayarın b’sini bilmiyorduk. 
Teknolojiyi seviyor, biraz da merak 
ediyorduk. İki tane e-mail adresim 

var, hastaneden randevu alacağım bir 
birini giriyorum, olmuyor, bir diğerini… 
Bir türlü beceremedim. Yanlış mı 
giriyorum, bilmiyordum. Karşı 
komşumun oğlundan yardım isteyerek 
randevu alıyordum. Belediyenin 
Ataevleri’nde kitap okuma günleri 
oluyor, telefon ile haber veriyorlar. 
Yine ona katıldığım bir gün böyle bir 

Hülya Güneş: Akıllı telefonu da

LEYLA ÖZ
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Sosyal medya artık hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçası... Hızlı, 
anlık ve doğrudan iletişimin 

önemli adresi… Ataşehir Belediyesi 
vatandaşların şikâyet ve önerilerine 
hızlı cevap vermenin yolunu buldu. 
Hatta belediye, sosyal medyayı en 
seri şekilde kullanan, 7 dakikalık 
cevap verme hızıyla; “Facebook 
Mesajlarına Yanıt Verme Oranı 
Yüksek Sayfa” rozetine sahip 
ve İstanbul’da bu rozeti elinden 
bırakmayan tek ilçe.

da kullanamıyor. Buradan yola 
çıkarak TMMOB Bilgisayar 
Mühendisleri Odası ile bu 
insanlar için “neler yapabiliriz?” 
diye düşündük ve bu projeyi 
geliştirdik.”

Proje düşüncesini 
tetikleyenlerden biri 50 yaş 
üstündeki kişilerin internetten 
hastane randevusu alamamaları 
olmuş. Bu yüzden “Sadece bunu 
bile başarsalar bizim için çok 
önemli” diyor Yabar ve devam 
ediyor: “Bilgisayar sertifikası 
kursumuza orta yaş üstü bir 
hanımefendi katılmıştı. Kızı yurt 
dışında yaşıyordu ve görüntülü 
konuşabilmek için ya çocuklarını 
ya da torunlarını beklemek 
zorunda kalıyordu. Kırık bacağı ve 
koltuk değnekleri ile kursa devam 
etmesi, bana o yaştaki insanların 
hâlâ öğrenme konusunda 
hevesli olduğunu gösterdi ve 
bir nevi bu projeye ilham oldu. 
Bu kurs sayesinde birine ihtiyaç 
duymadan, istediği zaman kızıyla 
görüşme imkânı olacak.”

Ataevi’nde düzenlenen kursa 
talep oldukça yoğun. Bu yüzden 
yeni gruplarla devam edilmesi 
planlanıyor. 

Siz de bilgisayar ve akıllı telefon 
kullanmayı öğrenmek istiyorsanız, 
daha fazla beklemeyin. Ataşehir 
Belediyesi sizleri eğitime davet 
ediyor. l

öğreneceğim
kursun başlayacağını öğrendim 
ve kayıt oldum. Bilgisayarda işimi 
halledebilecek, sosyalleşecek 
kadar bilgi edindim. Hatta sanal 
okey bile oynuyorum. Şimdi de 
akıllı telefon almak istiyorum; ama 
onu nasıl kullanacağım? Bilgisayarı 
nasıl öğrendiysem elbette onu da 
öğreneceğim.” l

Sosyal medyada,
Ataşehir Belediyesi’ne
ulaşmak: 7 dakika! 

Sosyal 
medya ekibi 
Fotoğraf: 
ÇAĞLA 
GÜRSOY

Evinizden ya da iş yerinizden 
Ataşehir Belediyesi’nin sosyal 
medya hesaplarını kullanarak 
şikâyet veya önerilerinizi daha kısa 
sürede belediyeye ulaştırıp, çözüm 
bulabilirsiniz. 

Yanında mavi rozeti gördüğünüz 
Ataşehir Belediyesi sosyal medya 
hesaplarına kolaylıkla ulaşabilir, 
gönül rahatlığıyla iletişime 
geçebilirsiniz. Yeni nesil iletişim 
araçlarını, sunduğu hizmetlerle 
birleştirebilen belediye, sosyal 

medya hesapları ile her gün 
yüzlerce vatandaşa hizmet veriyor 
ve onları dinliyor. Kayıt alınabilen 
tüm işlemler, alternatif iletişim 
kanallarından daha hızlı ilerliyor. 
Böylece gelen soru, şikâyet ve 
taleplere 7 dakika gibi kısa bir 
sürede içerisinde cevap verebiliyor. 

Belediye, sosyal medya iletişimini 
son derece ciddiye alıyor ve 
alt yapısını da her geçen gün 
yeni gelişmelere paralel olarak 
güncelleyip güçlendiriyor. Sosyal 

medya ekibi, 7 gün 24 saat gelen 
mesajları yanıtlıyor. Bu büyük 
iletişim içeriğini karşılamak, 
kategorilendirmek, vatandaşı ilgili 
kayıt platformuna işlemek ve bunu 
takip edip cevap vermek için de 
profesyonel iletişim programları 
kullanıyor. Kısacası, bu işi ciddiye 
alıyor…

Siz de bu iletişim ağına katılmak 
isterseniz, işte adresleri:

Facebook.com/atasehirbld
twitter.com/atasehirbld l



Malzeme: 3 kereviz 
(orta büyüklükte 
beyaz renkte), 20 tane 
arpacık soğan (yoksa 
bir büyük kuru soğan), 
1 büyük havuç, 3 tane 
sıkmalık portakal 

(suyunu sıkın), 1 limon 
(sıkın), yarım çay bardağı (Ajda 
bardak) zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı 
tuz (isteğe bağlı azaltılabilir), 1 
tatlı kaşığı toz şeker.

Yapılışı: Büyük bir kaseye 
zeytinyağı, portakal suyu ve 
limon suyunu koyup homojen 

bir sos yapın. Havucu kalın 
olmamak kaydıyla (zor pişer) 
istediğiniz şekilde doğrayın 
ve arpacık soğanla (normal 
soğansa ortadan bölüp ay 
şeklinde irice doğrayın) beraber 
sosa ekleyin. 

Kerevizleri hızlıca soyun ve 
dörde bölün, tencereye koyun. 
Üzerine hazırladığınız harcı 
boşaltın, malzemelerin üstünü 
geçmeyecek şekilde su ilave 
edip kaynayana kadar harlı 
ateşte, sonra orta ateşte pişirin. 
Portakalı soyup, üstündeki 

beyaz kısımlarını iyice 
temizleyin. Tencerenin altını 
kapatır kapatmaz portakalları 
dilimleyip yemeğinizin 
üzerine yayın, kapağını 
kapatın. Tencerenin sıcaklığı 
portakallara yeterli gelecektir.

Not: 1) Kesinlikle portakal 
koyulduktan sonra 
kaynamayacak. 2) Zeytinyağlı 
çabuk pişer, piştiğinde eğer 
hâlâ suyunu çekmemişse harlı 
ateşte suyunun çekmesini 
sağlayın ve tencerenin altını 
öyle kapatın. l
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Tariflerle ilgili aklınıza takılan birşey olursa beni arayabilirsiniz. Tel: 0533 7169293 / firdevs.gunacar@hotmail.com

Malzeme: 1 kg köftelik kıyma 
(250 gr ayrılacak), 1 orta boy 
soğan, 1/2 çay bardağı pirinç, 
4 çorba kaşığı sıvı yağ, 1.5 
tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı 
karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 
1 tatlı kaşığı pul biber (bu 
baharatlar isteğe göre koyulur), 
1 büyük diş sarımsak, 1 yumurta.

Kızartmak için: 1 su bardağı 
beyaz un, 4 yumurta, sıvı yağ. 
(Yağınızın oranı tavanızda 
köftelerin üstünü geçecek 
şekilde olmalıdır.)

Yapılışı: 1/2 çay bardağı 
pirinci haşlayın, soğusun. 4 
çorba kaşığı sıvı yağı tencereye 
koyun. Soğanı yemeklik 

olarak minik minik doğrayın 
ve pembeleşinceye kadar 
kavurun. Ayırdığınız 250 gram 
kıymayı ekleyin, suyunu 
salıp çekene kadar pişirin. 
(Kıyma tane tane kavrulmalı, 
kesinlikle top top kalmamalı, 
bu her kavrulacak 
kıyma için geçerlidir.) 
Kıyma soğuduktan 
sonra haşlanmış pirinci, 
baharatları, kıymanın geri 
kalanı ile yumurtayı ekleyin 
ve iyice yoğurun. (Köftenizi 
bir gün önce yapıp dolapta 
dinlendirirseniz çok daha güzel 
olur.) Kızartma: 4 yumurtayı el 
blender’ıyla çırpın (kesinlikle 

FİRDEVS 

GÜNAÇAR 

Portakallı kereviz

blender kullanın). Tepsiye 
ununuzu yayın, köftelerinize 
keyfinize göre şekil verin ve una 
bulayın. Unu sirkeler gibi yapın 
ve köfteyi bu kez yumurtaya 
batırın, daha sonra sıvı yağda 
kızartın. (Köftenizi farklı soslarla 
da servis edebilirsiniz.) l

@firdevsgunacar

Kadınbudu köfte
Kadınbudu köfte az malzemeyle yapılıp soğuk veya 
sıcak yenebilir. Son derece bereketli bir köftedir.

Hazırlanışı 20 dakika, pişmesi yarım saat

Sağlık deposu kerevizin kokusu birçok insana hoş gelmez, ama başka 
malzemelerle birleşince havası değişir ve tadına doyum olmaz.

Hazırlanışı 45 dakika, pişmesi yarım saat





1 
40 bin dokuma işçisi 
kadın greve çıkıp ellerinde 
pankartlarıyla New York 
sokaklarını işgal ettiğinde 
takvimler 8 Mart 1857’yi 

gösteriyordu. Patron, daha fazla 
kadın greve katılmasın diye fabrikanın 
kapısını işçilerin üzerine kilitledi. 
O sırada nedeni bilinmeyen bir 
yangın çıktı ve 129 kadın yanarak 
öldü. 8 Mart’ı bizlere armağan eden 
kadınların talebi günde kaç saat 
çalışmaktı?

a) 12
b) 10
c) 9
d) 8

2 
1900’lerin başında 
kadın hareketi oldukça 
güçlenmiş, uluslararası bir 
boyut kazanmıştı. Bundan 
Osmanlı coğrafyasındaki 

kadınlar da etkilenmiş, sorunlarını 
dergiler aracılığıyla kamuoyuna 
duyurmanın peşine düşmüştü. 
Meşrutiyet döneminde kaç kadın 
dergisi çıkıyordu?

a) 25
b) 52
c) 40
d) 18
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Malum, mart ayı kadınlar için önemli. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde ve sonrasında 
cinayetten ev içi şiddete, kolay iş bulup kolay işten atılmaktan kendi hayatlarına sahip çıkmaya 

bütün talepleri için sokağı kullanacaklar. Biz de testimizi bu hafta kadınlara ayırdık. 
Erkek okurlarımızın kulaklarımızı “Bütün bir dergiyi kadınlara ayırmışlar” diye çınlattıklarını 

duyar gibiyiz. Yanıtımız hazır: “Hak verilmez, alınır.”

T
E
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3 
Bu dergilerden biri 
de Nezihe Muhittin’in 
yönetiminde Kadın 
Yolu’ydu. Dergi öncülük 
etmiş, bir de ülkenin ilk 

kadın partisinin kurulma kararı 
alınmış, hatta adı da konmuştu. 
Ancak henüz kadınların seçme ve 
seçilme hakkı yoktu. Bu nedenle 
partiye izin verilmedi. Partinin ismi 
neydi?

a) Kadınlar Halk Fırkası
b) Kadın Yolu Fırkası
c) Kadınlara Özgürlük Fırkası
d) Modern Kadın Fırkası

4 
1960-1970’li yıllarda 
Türk sinemasında kadın 
yönetmen yok denilecek 
kadar azdı. Ama o bu 
erkek dünyasında başta 

erkeklerle boy ölçüştüğü izlenimi 
veren vurdulu kırdılı filmlerle kendine 
yer açmaya çalıştı. İlk filminde başrol 
oyuncusu Yılmaz Güney’di. Dünyada 
örneği az bulunan, sadece erkeklerin 
rol aldığı bir cezaevi filmi de çekti. 
Kimdi bu kadın yönetmen?

a) Lale Oraloğlu
b) Bilge Olgaç
c) Cahide Sonku
d) Biket İlhan

5 
1935’te İstanbul’da 
Uluslararası Kadın 
Kongresi düzenlenmişti. 
Kadınların askere 
alınıp alınmamasından, 

kürtaj hakkına, siyahlara yönelik 
şiddetten barışın kadınlarsız 
gerçekleşemeyeceğine pek çok 
konunun ele alındığı kongreye 
katılanlardan biri de bir bilim 
kadınıydı. Bu kadın kimdi?

a) Emmy Noether
b) Jane Marcet
c) Marie Curie
d) Remziye Hisar

Emma 
Goldman

Leyla Erbil
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6 
Osmanlı’da kadınların 
çalışma hakkı yoktu. 
Sadece gayri müslim 
kadınlar çalışabiliyordu. 
Oysa eğitimli Osmanlı 

kadını da çalışmak istiyordu. Kadınlar 
Dünyası dergisi çevresinden Ayşe 
Bedriye Osman gazetede gördüğü 
bir ilana başvurdu, “Müslüman kadın 
çalıştırmıyoruz.” yanıtını alsa da 
vazgeçmedi. Sonunda o kazandı. 
Ayşe Bedriye Hanım hangi şirkette işe 
girmişti?

a) Tramvay idaresi,
b) Elektrik şirketi,
c) Medrese
d) Telefon şirketi

7 
Türkiye’de kadın hareketinin 
öncülerinden, gazeteci 
ve yazardı. Yazıları 
nedeniyle başı 
sık sık derde 

girdi. Eşiyle birlikte 
kurduğu gazetesi yakılıp 
yıkıldıktan sonra yurt 
dışına çıktı ve orada öldü. 
Bu gazeteci kimdi?

a) Sabiha Sertel
b) Suad Derviş
c) Selma Rıza Feraceli
d) Semiha Es

9 
Kadın hareketinin ivme 
kazandığı 1980’lerde 
yazdığı bir kitapla hem 
toplumun hem kadınların 
kafasını karıştırdı. Çok 

eleştirildi, çok beğenildi. Gazeteci 
kökenli bu yazarımız kimdi?

a) Leyla Erbil
b) Pınar Kür
c) Duygu Asena
d) Adalet Ağaoğlu

10 
Kâğıt paraların 
üzerine zaman 
zaman tarihi 
yerlerin, zaman 
zaman da tarihi 

kişiliklerin fotoğrafları basılır. 
Türkiye’de bu hak sadece bir kadına 
tanındı. Yazar ve felsefeci bu kadın 
kimdi?

a) Muazzez Tahsin Berkand
b) Muazzez İlmiye Çığ
c) Mina Urgan

d) Fatma Aliye

Marie Curie

Cahide Sonku

YANITLAR

1) b 2) c 3) a 4) b 5) c 
6) d 7) a 8) a 9) c 10) d

Suad Derviş

8 
“Dans edemediğim devrim, 
devrim değildir.” Bu sözler 
kadın özgürlüğünde 
dünyada pek çok kadına 
model olan anarşist bir 

kadına ait. Amerikalı bu kadın kim?
a) Emma Goldman
b) Clara Zetkin
c) Rosa Luxemburg
d) Tina Modotti

Mina Urgan
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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 
AKUT ÖZEL AFET 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ
Atatürk Mahallesi Meriç

Caddesi No: 2/10

Tel: 0216 548 23 01

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

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 574 41 95

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
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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



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E98 Sayı: 09 Tarih: 25 Şubat 2017

Okumuş olmalısınız, önceki sayfalarımızda haberini verdik, Ataşehir İnsani Gelişim açısından 150 ilçe 

arasında 15. sırada. Bu, sıralamada hiç de küçümsenmeyecek bir yer. Yukarıdaki fotoğraf da bu başarının 

nedenlerinden birini gösteriyor. Çocuklar bu platformda düşe kalka bedenlerini dengede tutmayı öğreniyor 

ve eğleniyor. Bakalım, yaşadığınız ilçeyi ne kadar tanıyor, ne kadar yabancı kalıyorsunuz. Burası neresi? 

Doğru yanıtı veren ilk beş kişiye Can Yayınları’ndan Pınar Kür’ün “Sadık Bey” kitabını armağan edeceğiz.

Yanıtlarınızı atasehirekspres@atasehir.bel.tr adresine gönderebilirsiniz.

Fotoğraf: SERAP UÇAR
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