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Merhaba,
Ataşehir Ekspres’in yepyeni bir 

sayısında daha beraberiz. Evet, 
yepyeni bir dergi bu! Siz de sayfaları 
çevirdikçe farkı göreceksiniz. Yeni 
yılın bu ilk sayısında sizlere çok daha 
renkli ve dolu bir içerik hazırladık. 
Dergimizde ekonomiden sağlığa, 
edebiyattan sanata, psikolojiden 
pop kültüre çok çeşitli alanlarda 
birbirinden keyifli röportajlar 
ve incelemeler bulacaksınız. 
Öncelikle dergimize vakit ayırıp, 
sorularımızı yanıtlayan sivil toplum 
kuruluşu yöneticilerine, uzmanlara, 
sanatçılara, muhtarlarımıza, 
esnaf kardeşlerimize ve bizlere 
kapılarını açan Ataşehirli ailelere 
gönülden teşekkür ediyorum. 
Onların sayesinde, Ataşehirlileri 
buluşturan bu platformu büyütüyor, 
güçlendiriyoruz.

Sevgili Dostlar,
Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir 

Belediye Meclisi Yenisahra, 
Barbaros, Küçükbakkalköy ve 
İçerenköy’ün 1/5000 ölçekli imar 
planlarını onayladı. Şimdi biz ilçe 
belediyesi olarak 1/1000’lik imar 
planlarını yapıyoruz. Her aşamada 
ilgili vatandaşlarımızla bir araya 
geliyor, onları bilgilendiriyoruz. Daha 
önce de açıkladığımız gibi 1/1000’lik 
planları halkımızla birlikte, onların 
istekleri doğrultusunda ve şeffaf bir 
biçimde gerçekleştiriyoruz. İlerleyen 
sayfalarda Şehir Planlamacısı 
Özcan Biçer’in de vurguladığı 
gibi, vatandaşlarımızı hak gaspına 
uğramamaları için irtibat ofislerimize 
gelerek, çalışmalara aktif olarak 
katılmalarını bekliyoruz. Gelin, 

mülklerinize ilgi gösterin ve tek bir 
metrekare bile kaybınız olmadan, 
fırsatları değerlendirin.

Ve bir çağrım da çocuklara;
Ataşehir Belediyesi olarak sömestr 

tatilini dopdolu geçirmeniz için, bir 
şenlik düzenledik. Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Kültür 
Evi, Düştepe Oyun Müzesi başta 
olmak üzere pek çok merkezimizde; 
tiyatrodan sinemaya, atölyelerden 
çeşitli oyunlara kadar sizler için 
eğlenceli bir program hazırladık. 
Umarım sizin için hazırladığımız 
bu etkinliklerle birinci dönemin 
yorgunluğunu atar, ikinci yarıyıla 
daha enerjik başlarsınız.

 
Şubat ayında ayrıca Barış 

Manço ve Cem Karaca’yı Kurtalan 
Ekspres’in vereceği özel bir konserle 
anacağız. Ölüm yıl dönümlerinde 
usta sanatçılarımızın unutulmaz 
şarkılarını hep bir ağızdan 
söyleyeceğiz. Bunun yanı sıra 
dillerden düşmeyen bestelerin 
sahibi, Türk Sanat Müziği’nin en 
kıymetli isimlerinden olan Sadettin 
Kaynak için de yine bir anma konseri 
düzenliyoruz. 

Dergimizde detaylarını bulacağınız 
çok sayıda etkinlik, birbirinden 
değerli çok sayıda sanatçı kültür 
merkezlerimizde sizlerle buluşacak. 
Evet, Ataşehir’de Şubat ayı çok 
renkli geçecek. Umudumuz ise 
tüm Türkiye’nin kültür ve sanatın 
yükseldiği, barışın ve huzurun hâkim 
olduğu, bir ülkeye dönüşmesi.

Bu umutla sizlere sevgi ve 
saygılarımı iletiyorum.

BATTAL İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34
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YEPYENİ BİR DERGİ, 
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28
Kapı kapı bilgilendirme
Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü, Ataşehirlileri 
atıkların geri dönüşümünün 
çevreye katkıları konusunda 
bilinçlendirmek amacıyla “Kapı 
Kapı Bilgilendirme” kampanyası 
başlattı. Kampanya kapsamında 
basılan broşürlerde hem bilgi hem 
de oyun var.

32
İmar planınıza sahip çıkın
Büyükşehir Belediye Meclisi 
Yenisahra ve Barbaros 
mahallelerinin 1/5000 ölçekli 
Revizyon İmar Planı’nı onayladı. Sıra 
1/1000’lik planlarda. Şehir Plancısı 
Özcan Biçer, mahalle sakinlerini hak 
gaspına uğramamaları için planlara 
sahip çıkmaya çağırıyor, bir an önce 
kendilerine başvurmasını istiyor.

42
İki yakanın dinmeyen sızısı
30 Ocak 1923’te, Lozan’da alındı 
mübadele kararı. Yunanistan’daki 
Müslümanlar Türkiye’ye, 
Türkiye’deki Ortodoks Rumlar 
Yunanistan’a gidecekti. Seçme 
şansları yoktu, çünkü mübadele 
zorunluydu. Gidenler de gelenler 
de kalplerinin yarısını yola çıktıkları 
yerde bıraktı. 

4

Sınavdan değil bu kez 
eğlenceden yorulacaklar
On yedi gün sürecek sömestr tatili 
başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
kararıyla tatilde ödev yok, günler 
ve saatler çocukların. Ataşehir 
Belediyesi de ödev yorgunu 
çocukların yüzünü güldürebilmek 
için “Sömestr Şenliği” düzenledi. 

Fotoğraf: SERAP UÇAR
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66
“Ağaçtaki Kız”, sizi 
“unutmamaya” çağırıyor
Şebnem İşigüzel son romanı 
“Ağaçtaki Kız”da yerden yere 
vurduğumuz gençleri anlatıyor. 
Dillerini, giyimlerini, düşüncelerini 
davranışlarını beğenmediğimiz, 
“sanal dünya”ya hapis sandığımız 
gençleri tanımamızı istiyor.

76
Mustafa Sönmez: Türkiye 
çıkmaz bir sokakta
Ekonomist Mustafa Sönmez’e göre 
Türkiye’nin ekonomik karnesi de 
içler acısı. Dünya ekonomisinde 
18. ülke olmak yetmiyor, çünkü 
krizlerle boğuşan Yunanistan’ın 
kişi başına geliri 22 bin dolar. Biz 
mi? 10-11 bin dolarda çakılıp kaldık.

22
Kurtalan Ekspres      
“Göğe Selam” verecek
Kurtalan Ekspres 8 Şubat’ta, 
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde 
bir konser verecek. Müzikleri 17-50 
yaş arasındaki “gençleri” etkileyen 
grup Barış Manço, Cem Karaca ve 
Bahadır Akkuzu’nun şarkılarını 
seslendirecek...

24
Feridun Düzağaç:    
“Bekle Beni” Ataşehir
Feridun Düzağaç 15 Şubat’ta 
Ataşehir’de hayranlarıyla 
buluşacak. “Şarkı söylemeyi bilen 
şair” olarak mimlenen sanatçı 
kendini bir şair değil, şarkıcı olarak 
tanımlıyor. Tek arzusu daha da 
sadeleşebilmek... 
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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, 
Naz Alçı, Oben Özkal, 

Serap Uçar, 
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



On yedi gün sürecek sömestr tatili başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
kararıyla tatilde ödev yok, günler ve saatler çocukların. Ataşehir 
Belediyesi de ödev yorgunu çocukların yüzünü güldürebilmek için 
“Sömestr Şenliği” düzenledi. Şenlik süresince gelenekselleşen Çocuk 
Tiyatroları Festivali’nin altıncısı, Çocuk Kitapları Günleri’nin de beşincisi 
yapılacak. Ayrıca kukla, süper kahraman, ahşap boyama, çikolatalı 
pop cakes, ebru, uyduruk masal, bez bebek, resimli kurabiye, ahşap 
oyuncak ve gölge oyunu atölyeleri ile filmler çocukları bekliyor. Anneler, 
babalar, ablalar, abiler, hatta büyükanne ve babalar… Şenlikte sizler 
de özlediğiniz çocukluk günlerinize yolculuk yapabilir, çocuklarınızla 
birlikte unutulmaya bıraktığınız yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz!

Sınavdan değil, bu kez 
eğlenceden yorulacaklar
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Örümcek Adam, Kaptan America, Batman, Süperman… 
Her çocuğun etkilendiği çizgi roman ya da film kahramanı var. 
“Süper Kahraman Atölyesi” çocuklara kendi kahramanlarını 
yaratmaları ve hayal dünyalarını genişletmeleri için kuruldu.

Sizin kahramanınız kim?

Gülener: Bu soru bize genellikle 
büyükler tarafından soruluyor. 
Biz de sorularla karşılık veriyoruz. 
Çocuğunuz şu an yanında süper 
kahraman varken sizce kendini 
nasıl hissediyor? Eve dönerken ya 
da akşam yatmadan önce bugünü 
size ya da yarın arkadaşlarına nasıl 
anlatacak?

Ergül: Hangimiz çocukken süper 
kahraman olmak istemedik ki? Onun 
yanı başımızda bizimle konuşup 
dertleşip vakit geçirmeyi hayal 
etmedik? Veya onlarla maceralara 
atılmayı dilemedik? Çocukken 
inanılmaz hayal kuruyorduk, 
büyüyünce neden bırakalım? İnsan 
hayal etmeyi bırakınca yaşlanıyor. 

Çocuklar için bir şeyler yapmak 
fikri nasıl gelişti?

Gülener: Katıldığımız atölyelerde 
çocukların bir süre sonra sıkıldıklarını 
fark ettik. Süper kahramanlarla 
birlikte zaman geçirmelerinin bu 
atölyeleri unutulmaz bir deneyime 
çevirebileceğini düşündük. Bir 
boyama aktivitesinde çocukların 
kendi hayal güçleriyle kendi süper 
kahramanlarına dönüşebilme fikri 
bizi çok heyecanlandırdı. Sonrasında 
figürlerimize boyanabilir pelerinler 
ekledik. Bu aşamalar pedagog 
desteğiyle, çocuklar için uygun 
çalışma ve eğitim ortamı hazırlandı. 

Ergül: Büyümek sıkıcı. İnsanlar 
aldıkları eğitim sonrasında 
girdikleri işlerde hayatın akışına 
kapıldıklarında o kadar çok şeyi 
kaçırabiliyorlar ki, çocuklar işte 
burada devreye giriyor. Çocuklar 

İlker Gülener bilişim uzmanı, 
Adnan Ergül ise kimya mühendisi. 
İki ortak eski işlerini bir yana 

bırakıp “kostümlü oyun” olarak 
tanımlanabilecek “cosplay”i 
sahiplendi. Şirketlerinin adı da 
Cosplay. Gülener ve Ergül Ataşehir 
Belediyesi Düştepe Oyun Müzesi 
ile birlikte gerçekleştirdikleri “Süper 
Kahraman Atölyesi”yle bu sömestr 
çocukların hayallerini daha da 
hareketlendirecek.  

Süper Kahraman Atölyesi’nde neler 
yapılacak?

İlker Gülener: Kısaca, çocuklar 
atölyemizde hazır kostümleri akrilik 
boya kullanarak, hayallerindeki 
kahramanlara dönüştürüyor, onlara 
hayat veriyorlar.

Adnan Ergül: Çocukken gerçekten 
hafızamız o kadar güçlü oluyor ki, 
ilk yaşadığımız deneyimler bütün 
hayatımızı etkileyebiliyor. Bu 
açıdan çocukların henüz gelişim 
aşamalarında hayal güçlerine yönelik 
eğlenceli bir atmosfer ve zihin-beden 
çalışmasını geliştirecek faaliyetlerde 
bulunmaları gerçekten çok önemli. 
Hele ki kendi kahramanlarını 
düşünebildiklerinde yaşadıkları o 
özgürlük hissi...

Çocuklar gerçekten birer süper 
kahraman olmanın peşindeler mi? 

SİMAY GÖZENER
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Mehmet Erbil çocuklar 
için alternatif oyunlar 
üreten Hayalbaz Oyun 

Atölyesi Tiyatro Topluluğu’nun 
kurucusu. Kuklaya ilgisi beş yaşında 
televizyonda Karagöz ve Hacivat’ı 
oynatan ustanın çalışmalarını 
izleyerek başlamış. O günden sonra 
kitaplardan kestiği Karagöz ve 
Hacivat resimlerini, boş bir bardak 
kutusunda, sokaktaki çocuklara 
oynatmaya başlamış. Susam Sokağı 
ve Muppet Show 
karakterleri 
ilgisini 
beslemiş ve 
sonunda bir 
mesleğe 

dönüşmüş. Bugün yaratıcı obje ve 
masal atölyeleri ile birlikte kukla 
atölyesi de yapıyor, ayrıca çocuklar 
için özgün masal ve resimli kitaplar 
hazırlıyor.

Erbil’e çocuklar için bir şeyler 
yapma fikrini veren, onları birey 
olarak görmeyen içi boşaltılmış 
oyunlar, masallar, kitaplar… 
Hayalbaz Oyun Atölyesi’ni de 
bunun çocuklara bir haksızlık 
olduğu düşüncesiyle, “Bizi önemli 
kişiler izliyor.” sloganıyla kurmuş.

HAYAL GÜCÜNÜ BESLEMEK

“Çocuklar için dili ve yapısı olan 
oyun metinleri yazıp sahneye 
koyuyorum.” diyor “Bu metinler, 
çocukların da birey olduğunu kabul 

eden ve onlara 
bir şeyler 
öğretmek 
gibi bir derdi 
olmayan 

metinler. 
Amacımız sadece 

onların hayal gücünü beslemek.” 
Erbil’e göre çocuklar kukla 

yaparken oldukça mutlular. 
Bugüne kadar 80’den fazla 

çocuğun “Büyüyünce Memo 
olacağım.” demesi de bunu 
gösteriyor. Atölyeden sonra 
evlerine döndüklerinde 
öğrendiklerini uygulamaya 
çalışırken yeti ve hayal güçleri 
de harekete geçiyor. l

taze bilgilerle ailelerini her zaman 
besleyebilir ve onlar için de bir 
yenilenme kaynağı olabilir. 

Atölyeye çocukların ilgisi nasıl? 
Gülener: İnanılmaz... Öncelikle 

çocukların hem hayal güçlerini 
hem de özellikle temel motor 
fonksiyonlarını inanılmaz bir 
şekilde geliştiren bir faaliyet bu. 
Ayrıca çocukların ömürleri boyunca 
hayatlarında taşıdıkları inanılmaz 
bir deneyim. Çocukların bu yaşlarda 
oyun oynaması, ama her şeyden 
öte hayal etmesi lazım. Hayal 
etsinler ki ileride başarılamaz, 
yapılamaz denilenleri yapabilsinler.

Sizden etkilenip bu işi yapmak 
isteyen çocuklar oluyor mu?

Ergül: Olmaz mı? Çocukların 
çoğu şimdiden ileride beraber 
çalışma isteklerini bize bildiriyorlar. 
Büyünce ben de sizin gibi olacağım, 
diyen birçok genç cosplayer’imiz 
var.

Ataşehir Belediyesi ile hangi 
etkinlikleri yürütüyorsunuz? 
Belediyenin bu tür etkinliklere 
önem verdiğini düşünüyor 
musunuz? 

Gülener: Ataşehir Belediyesi 
çocuklara inanılmaz önem veriyor. 
Düştepe Oyun Müzesi, Mustafa 
Saffet Kültür Merkezi her hafta 
inanılmaz güzel faaliyetlerle dolu... 
Biz bu işi ilk kurguladığımızda da tek 
kelimeyle hayalimize ortak oldular… 

Atölyenin ailelere katkısı nedir?
Gülener: Ailelerin en büyük 

problemi çocuklarıyla beraber 
kaliteli zaman geçirebilmek. 
Biz bu konuda yardımcı olan 
ve yaşamadıkları deneyimleri 
telefonlara ve tabletlere bağlı 
kalmadan yaşatabilmek istiyoruz. 
En büyük arzumuz hem çocuklar 
hem de büyüklerle Cosplay’i baz 
alan atölyeler kurmak, Cosplay’i 
tüm kitlelere doğru olarak 
ulaştırabilmek ve Cosplay’i bir 
şekilde eğitim sistemimize entegre 
etmek. l

Bizi önemli 
kişiler izliyor!
Eskilerin yüzünde tebessüm uyanarak anımsadıkları bir sanat, 
kukla... Mehmet Erbil bu sanatı çocuklara taşıyor. Erbil, 
kuklanın çocukların hayal gücünü harekete geçirdiğine inanıyor. 
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Tiyatro Mie kaç yılında, 
nasıl kuruldu?

Ben de oyunculuğa 
yetişkinler için oyunlarla 
başladım. 1992 yılında çocuk 
tiyatrosu eksikliğini fark ettik 
ve yetişkin oyunlarımızın 
yanında bir de çocuk 
tiyatrosu yapalım, diye yola 
çıktık. O zamanlar metin 
sıkıntısının farkında değildik. 
Biz de Vasconcelos’un Şeker 
Portakalı’nı oyunlaştırdık. 
Prova yaptık, oynadık ve 
gördük ki inanılmaz bir talep 
var. 

Çocuk tiyatrosu zor bir iş 
olmalı…

Tiyatro, özellikle çocuk 
tiyatrosu çok özveri, emek 
istiyor. Hikâyeleri devamlı 
yenilemek lazım. Nesiller, 
çocuklar, çocukların algıları 
değişiyor. Bizler de kendimizi, 
onlarla birlikte büyütüyoruz 
aslında. 

Bugünün çocukları nasıl? 
Şimdiki çocukların sürati 

çok farklı, elektronik aletlerle 
daha fazla vakit geçiriyorlar, 
ama tiyatronun içindeki 

estetik ve zevk alma duygusu 
onlara çok daha fazla 
mutluluk veriyor. Burada 
bir estetiği paylaşan, sanatı 
paylaşan birey olarak varlar ve 
bu şekilde paylaşma duygusu 
onlara daha iyi geliyor. 

Çocuk tiyatrosu yapmak 
sizi değiştirdi mi, nasıl?

Çocuk tiyatrosu yaparken 
bir anda her şeyin hafiflediğini 
gördüm. Yani çocuklar için bir 
şey yaptığın zaman, onların 
o saf temiz duyguları, sizdeki 
hırsı törpülüyor ve kendinizi 
daha insancıl, daha sevgi 
dolu bir yaşam içerisinde 
buluyorsunuz. Beni en çok 
etkileyen tarafı o... Bana 
ulaşıp, ben tiyatroyu sizde 
sevdim, sizin yüzünüzden 
tiyatrocu oldum, diyenler 
oluyor. Bu dünyada kaç 
insana nasip olur ki?

Tiyatro, çocukların 
gelişimine nasıl katkı 
sağlıyor?

Tiyatro benim kanaatimce, 
çocukların gelişimine fayda 
sağlamalı, ama eğitici-öğretici 
olmamalı. Zaten çocuk evde 
anne, okulda öğretmenler 
tarafından eğitiliyor. Onlar için 
burası eğlenme alanı olmalı. 

Çocukların işine yarayacak 
bilgileri olayların, öykülerin 
içerisine gizlemek lazım. 
Onun için de o yaş gruplarının 
düzeylerinin bulabileceği 
şekilde serpiştirmeli. Mesela 
sekiz yaşındaki çocuğu 
ilgilendiren olgularla, iki 
buçuk yaşındaki çocuğu 
ilgilendirenler farklı. Şimdi 
o sekiz yaşındaki çocuğa 
iki buçuk yaşındakilerinin 
olgularını verirseniz, o 
dönemleri geçtiği için oyun 
ona düz gelecektir. 

Çocuklar tiyatrolara kaç 
yaşından itibaren gelmeliler?

Genellikle iki buçuk, üç 
yaşından sonra... Tabii bu 
durum oyundan oyuna da 
değişiyor. Bazı oyunlarımız 
var, daha alt yaşlara hitap 
ederken; bazı oyunlarımız 
altı-yedi yaş için uygun 

Çocuklar eğlensin diye...

Bir tiyatro salonunda “Heidi”yi izlemeyi 
bekliyorum, salonu dolduran çocukların cıvıltısı 
eşliğinde. Yüzlerindeki gülümseme öylesine 
büyük, öylesine heyecanlılar ki. Tiyatronun adı 
Mie. Kurucusu ise Salim Dörtcan. Sahne arkasında 
görüştüğümüzde “Birazdan sahneye çıkacağım ve 
bu çocukların hepsinin kalplerindeki tebessümü 
hissedeceğim” demişti. Ne demek istediğini 
çocuklara bakınca daha iyi anlıyor insan. 

LEYLA ÖZ

Salim Dörtcan
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Türkiye’de çocuk kitaplarının 
okunması, diğer ülkelerle 
kıyaslandığında ortaya nasıl bir 
tablo çıkıyor?

Türkiye’deki çocuk kitaplarının 
okunma oranlarını başka ülkelerle 
karşılaştıracak veri elimizde yok 
ne yazık ki. Ancak son on-on 
beş yılda ülkemizde yayımlanan 
çocuk kitaplarında gözle görülür 
bir artış olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu artış yayımlanan başlık 
sayısında olduğu kadar kitapların 
çeşitliliği bakımından da geçerli. 
Artık 0 yaştan itibaren farklı yaş 
gruplarına yönelik uygun içerikle 
ve tasarımla hazırlanmış kitaplar 
bulmak mümkün. Türlere bakacak 
olursak, yine geniş bir yelpazeyle 
karşılaşıyoruz: Edebiyat dışı öğretici 
kitaplardan roman, öykü, şiir, 
hatta daha az rastlanan tiyatro ve 
deneme gibi edebi türlere kadar pek 
çok çeviri ya da telif esere ulaşmak 
mümkün. Bu zenginlik elbette 
sevindirici. ➦

oluyor. Bu da 
oyunların konusuna 
göre değişiyor. Bazen 
bir buçuk yaşında 
çocuğu olanlar 
arıyorlar ve “oyunu 
izlemek istediklerini” 
söylüyorlar. Işıklar 
karardıktan sonra 
çocuklar korkup, 
tepki gösterebiliyor. 
Bu durumlarda biraz 
beklemeleri gerektiğini 
söylüyoruz, çünkü 
çocuk o an tiyatrodan 
korkup bir daha gelmek 
istemeyebilir. Bu 
da bizim çocukların 
gelişimi açısından 
istemediğimiz bir 
durum.

BİR AYDA 30 OYUN

İki buçuk-üç yaş 
grubu çocukların 
oyunlarda tepkileri 
nasıl?

Çok enteresan... 
Biz de bunu onlardan 
öğrendik aslında. 
Mesela iki buçuk, 
üç yaş grubunun 
tepkilerini nasıl kontrol 
edeceksiniz, kalkıp 
buradan yürüyebilir 
gidebilir... Ama 
genellikle oturup 
izliyorlar. Sıkılacakları 
noktada müzikler, 
ışıklar devreye giriyor, 
sürekli oyunu canlı 
tutmaya çalışıyoruz. 
Ayda hemen hemen 
30 oyun oynuyoruz. 
Her gün sahnedeyiz. 
Yeri geliyor 700-800 
çocuğa oynuyoruz. 
Her oyundan sonra 
oturur, toplantı yaparız. 
Bir şey atladık mı, 

çocukların kontrolünde 
boşluk oldu mu? Nasıl 
toparlanır... 

“Bir ayda 30 oyun 
sahnelediğinizi”, 
söylediniz. Salon 
bulabiliyor musunuz?

Salon yok. Gerçekten 
salon yok. Tabii bu 
yaşadığımız ülke 
şartlarında, bu kadar 
dezavantaj içerisinde 
bir hayal yaşıyoruz 
biz. Çocuk tiyatrosu 
denizinde; haftasonları 
gişe, kolejler, yuvalar ve 
belediyeler olmak üzere 
dört ana gemi yüzüyor. 
Bazı belediyeler çok 
duyarlı, ama sayıları çok 
az. Kendi bölgesinin 
çocuklarına tiyatro 
götüren belediyeler, 
ülkemizin standart 
belediyecilik anlayışının 
üzerine çıkmış kişiler 
oluyor ve bu da 
belediye başkanlarının 
sanata bakış açısından 
kaynaklanıyor. 

Ataşehir 
Belediyesi’nin sanata, 
tiyatroya bakışı sizce 
nasıl?

Ataşehir Bölgesi’nde 
daha önce hiç salon 
yoktu. 

Belediye Başkanımız 
Battal İlgezdi ve eşi 
Gamze Akkuş İlgezdi 
sanata çok ilgili 
oldukları için salon 
yapılmasına öncülük 
ettiler. Kızlarıyla gelip 
oyun da izliyorlar. Bu 
da başkanın sanat 
ortamının içinde olduğu 
kadar, belediyenin 
de bir sanat ve kültür 
politikası, bir hedefi 
olduğunu gösteriyor. l

Erkekler macera, 
kızlar dram okuyor
Çocuk kitapları yayımlayan yayınevlerinden biri 
de İletişim Yayınları. Yayınevinin çocuk kitapları 
editörü Bahar Siber son on-on beş yılda çocuk 
kitapları basımının ve türünün arttığını söylüyor. 
Siber’e göre mizah türü, çocukların kitapların 
dünyasına karışmasını kolaylaştırıyor. 

Bahar Siber
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➥ Daha çok hangi sınıftan 
ve çevreden aileler çocuklarını 
kitap okumaya özendiriyor?

Okuma alışkanlığı diğer pek 
çok kültürel alışkanlık gibi 
model alarak öğrenme yoluyla 
ve genellikle aile ortamında 
ediniliyor. Yani ebeveynleri kitap 
okuyan çocuklar, kitap okumaya 
daha eğilimli oluyorlar. Bu 
ailelerde çoğu zaman çocuklara 
küçük yaştan itibaren düzenli 
olarak kitap okunuyor. Bu da 
çocuğun hikâyelerle tanışmasını, 
onları sevmesini ve hayatında 
onlara yer açmasını sağlıyor. 

Çocukların kitap tercihinde 
neler öne çıkıyor, kız ve erkek 
çocuklar arasında nasıl bir 
farklılık görülüyor?

Kabaca  şöyle eğilimlerden 
söz etmek mümkün: Erkekler 
macera öykülerini ve çizgi 
romanları, kızlar ise daha ziyade 
peri masallarını ve dram türünde 
romanları tercih ediyorlar. Her iki 
grubun kesiştikleri türler de var 
elbette, fantastik romanlar gibi.

İletişim Yayınları olarak 
yayımlanacak kitapları seçerken 
nelere öncelik veriyorsunuz?

Yayımlayacağımız kitapları 
seçerken öncelikli kriterimiz, 
eserin özgünlüğü ve ele aldığı 
konuyu tutarlı ve ikna edici 
biçimde işlemesi oluyor. Kısaca 
söylemek gerekirse, metni 
değerlendirirken kendimize 
şu soruları soruyoruz: Yazar 
ele aldığı temayı uygun form 
ve üslupla birleştirmiş mi? Dil 
kullanımı doğru ve esere uygun 
mu? Eser çocuk edebiyatına 
bir katkıda bulunuyor mu? 
Bunların dışında kitaplarda 
mizah unsuruna önem    
verdiğimizi belirtmeliyim, çünkü 
mizah, çocuk okuru kitabın 
dünyasında daha uzun süre 
tutmayı kolaylaştıran en önemli 
şeylerden biri. m

Günışığı Kitaplığı ne 
zaman kuruldu, çocuk 
kitaplarına ağırlık 
verilmesi ne kadar 
talepten kaynaklandı? 

Günışığı Kitaplığı’nı 
1996’da kurduğumuzda 
hayalimiz, çocuklar ve 
gençler için bir edebiyat 
adası yaratmaktı. O 
yıllarda çocuk edebiyatıyla 
eğitim yayıncılığı 
arasındaki ayrım henüz 
belirgin değildi. Çocuk 
kitaplarının büyük 
çoğunluğu, eğitsel amaçlı 
ve bütünüyle didaktikti. 
Çocuklar, gençler bu 
amaçlı okumalardan 
yılmış, kitap okumayı 
hepten reddeder olmuştu. 
İşte bu koşullarda, 
onların severek okuyacağı 
edebiyat kitapları 
yapmak üzere yola çıktık. 
Ülkemizden ve dünyadan 
çağdaş yazarların 
kitaplarını özenle seçtik. 

20 yılda yayımladığımız 
400’ten fazla kitapla 
onları yeni keşiflere, 
düşüncelere ve hayallere 
davet ettik. Bugün her 
yaştan okurlarımız var. 
3-8, 8-12 ve 12 yaş üstü 
için kitaplar yayımlıyoruz. 
“Köprü Kitaplar” 
koleksiyonumuzda 
edebiyat ustalarımızı 
birer kitaplarıyla konuk 
ediyoruz. 15. yılımızda 
yarattığımız genç edebiyat 
markası ON8 ise 15 üstü 
yaş tüm okurlara ulaşıyor. 

Bir çocuk kitabını 
basma kararını alırken 
kriterleriniz neler?

Metnin edebiyat niteliği 
ilk belirleyici. Yaratıcı 
bir yazar tarafından 
kurgulanmış, özgün bir 
dil ve anlatımla kaleme 
alınmış olması önemli. 
Hangi yaş gruplarının 
okuma gereksinimini 
karşılamak üzere 
kitaplaşması gerektiğine 
karar vermek de öyle. 
Bu noktada ancak 

Günışığı Kitaplığı 3-8, 8-12 ve 12 yaş üstü için kitaplar yayımlıyor. 
Yayım hayatında 20 yılı geride bırakan yayınevinin Genel Yayın 
Yönetmeni Mine Soysal aynı zamanda bir yazar. Soysal, yayınevinin 
kitap seçerken metnin edebi niteliğine öncelik verdiğini söylüyor. 
Soysal’ın ebeveynlere ve eğitmenlere eleştirisi ise, kitap okumayı 
sadece dersin bir parçası olarak algılamaları...

Çocukları kitap 
seçiminde özgür 
bırakmalı...

NEVİN ŞENAT
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uzman editörlerin içinden 
çıkabileceği “çocuğa 
görelik” ilkesini işletmek 
hayli karmaşık bir çalışma. 
Editör, yazma sürecinden 
resimlemeye, çeviriden 
grafik tasarıma her 
aşamasında kitabın hedef 
okur grubunun dil, anlam 
ve duygu ihtiyacına uygun 
ortaya çıkmasını sağlamak 
zorunda. Çocuklar ve 
gençler için edebiyat 
yazmak da, kitaplaştırmak 
da son derece zordur. 
Farklı yaşların anlam 
evrenini genişleten, merak 
uyandırıcı, okuma hevesi 
yaratan kitaplar yazmak 
ve yayımlamak büyük bir 
adanmışlık, ciddi bir emek 
ve uzmanlık gerektirir. 

Çocuklardan, ailelerinden 
ve eğitimcilerden nasıl 
dönüşler alıyorsunuz, 
sizden istenilen ne?

Aileler de, eğitimciler 
de çocukların okuyacağı 
kitapları kendileri 
seçmek eğilimindeler. 
Onlara, çocukların da 
tıpkı yetişkinler gibi 
okuyacağı kitabı kendisinin 
seçmesinin önemini 
anlatıyoruz. Kitapçılarda, 
kütüphanelerde, olanağımız 
varsa evimizde ve okul/sınıf 
kütüphanemizde nitelikli 
kitapları bulmalarını, 
karıştırmalarını sağlamak; 

heves ve alışkanlığı 
arasında bir fark mı var? 

Günlük yaşamını 
ortalama 300 kelimeyle 
sürdürenler sadece gençler 
değil ki! Toplumun geniş 
kesimi zaten böyle yaşıyor. 
Gençler de içine doğdukları, 
büyüdükleri bu çorak 
ortamın bireyi oluveriyor 
çaresiz. Okuma heveslerinin 
en yüksek olduğu ortaokul 
yıllarında TEOG nedeniyle, 
ergenlik sorunlarıyla 
baş etmeye çalıştıkları 
lise yıllarında üniversite 
sınavı nedeniyle en güzel 
yıllarında kitaplardan 
uzaklaşıyorlar. Gönüllerince 
okumaya zamanları 
kalmadığını düşünüyor, hep 
bir telaşla çalışıyorlar. Oysa 
hayat, durup düşünmeyi, 
sessizlikleri, kendini 
anlamayı da gerektiriyor. 

İnternetin, sanal 
dünyanın bu kadar ağırlık 
kazandığı ve bunun daha 
da artacağının öngörüldüğü 
bir dönemde, çocuk kitabı 
basmak, biraz Donkişotluk 
değil mi? 

Çocukları dijital 
araçlardan uzak tutmaya 
çalışmak, basılı kitapla 
e-kitapları karşılaştırmak 
çok yanlış bence. Çünkü 
hepsinin bir aradalığı, 
birbirini destekleyen gücü 
yeni dünyanın vazgeçilmezi 
olacak. Gelecekte 
teknolojinin egemenliğinde 
yaşamak için, bilgi 
kadar insani değerleri 
önemsemek ve korumak 
da zorunlu hale gelecek. 
Bunun için edebiyat 
varlığını sürdürecek; biz de 
ilk günkü azim ve heyecanla 
işimizi yapmaya devam 
edeceğiz. m

asla zorlamamak, ama 
okuma denemeleri 
yapabilecekleri merak 
ortamını, o hevesi 
yaratabilmek önemli. 
Bunun için yetişkinlerin de 
kitap okuması kaçınılmaz. 

Toplumsal yapı giderek 
muhafazakârlaşırken bu 
çocuklara, onların okuma 
taleplerine nasıl yansıyor. 
Muhafazakâr kesimin 
okuma, çocukla ilişkileri 
konusunda bir önyargımız 
mı var? 

Kitapları seçme, 
edinme ve okuma hakkı 
söz konusu olduğunda, 
ne yazık ki toplumun 
genelinde sorunlar ortak. 
Eğitimli ya da eğitimsiz, 
muhafazakâr ya da 
değil yetişkinlerin çoğu, 

edebiyat okumalarıyla 
eğitsel okumaları 
birbirine karıştırıyor. 
Çocukların 

okudukları 
kitaplardan hep 

bir şeyler 
“öğrenmesi” 

gerektiğine inanıyorlar. 
Sonuçta ürkütücü 
boyutlarda bir otosansür 
ortaya çıkıyor. Bir edebiyat 
kitabında geçen sözcüğe 
ya da deyişe takılan bir 
eğitimci ya da ebeveyn; 
daha eserin bütününü 
değerlendirmekten hayli 
uzakken, cımbızladığı bir 
sözcük uğruna okunmasını 
yasaklayabiliyor. Hatta 
kitabı şikâyet edebiliyor. 
Çocukları, gençleri 
edebiyata yakınlaştıran 
fantastik, bilimkurgu, 
polisiye, çizgi roman gibi 
muhteşem kitaplara karşı 
çıkıyor, kendi bildikleri 
kitapları okumalarını 
istiyorlar. Oysa edebiyat 
kitaplarıyla tanışmak, 
sevdiği türlerin, temaların 
okuru olmak bireysel bir 
yolculuktur. Hangi yaşta 
olursak olalım, bu yolculuğa 
çıkabilmişsek şanslıyızdır.

Bugün gençlerin 300 
kelimeye sıkıştığı savı ve 
yakınmaları var. Gençlerle 
çocuklar arasında okuma 

Mine Soysal



Sizi çocuk kitapları 
yazmaya yönelten saikler 
neler?

Çocuklar için yazmak şu 
hayatta karşılığını bulan çok 
az şeyden biri bence. Onlar 
okuyor ve sorular soruyor. 
Üzerine düşünüyorlar ayrıca. 
Yetişkinlerinse ezberleri 
var. Her şeyi iyi bildiğimizi 
sanıyoruz. Değişime çok uzak 
bir noktada, kendi saplantılı 
krallığımızda burnumuzdan 
kıl aldırmadan oturmayı 
marifet sanıyoruz. Türkiye’nin 
geldiği şu noktada yazıyla bir 
yetişkine etki etmenin olanağı 
çok sınırlı. Çocuklara yazmak, 
çocuklar için yapılan her işte 
olduğu gibi, çok daha anlamlı.

Yazarken neleri dikkate 
alıyor, hayal gücünüze nasıl 
yön veriyorsunuz?

Kendimi konu olarak 
da biçimsel anlamda da 
sınırlamamaya çalışıyorum. 
Çocuklara her türlü 
konunun anlatılabileceğini 
düşünüyorum. Hatta 
anlatılması gerektiğine 
inanıyorum. Toplumsal 
gerçekliğimiz, ki çocuklar 
bu gerçeğin tam ortasında 
yaşıyor, hikâyelerimizin 
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Ömer Açık, ilk çocuk kitabı “Menekşe İstasyonu”nu iki yıl once yayımladı, onu “Benim Babam Ömür 
Adam” ve “Montsuzlar” izledi. Bir yandan da öğretmenlik mesleğini sürdüren Açık, çocuklar için 
yazmanın iki kez düşünmeyi gerektirdiğini söylüyor, “Onların düşünce dünyaları öyle farklı ve özgür 
işliyor ki dile getirmek istediğiniz şeyi eksiksiz söyleyip söylemediğinizden emin olmanız gerekir.” diyor.

Çocukları kitaplardan değil, 
hak gasplarından korumalıyız

NEVİN ŞENAT

içine az buçuk sızabilmeli. 
Hayatında, çevresinde, 
sokakta gördüklerini, tanık 
olduklarını farklı ve ilginç 
yanlarıyla okuduğu kitapta 
bulabilmeli çocuk. Çocukları 
işsizlikten, yoksulluktan, hak 
gasplarından, hapishaneden, 
çocuk ölümlerinden 
korumalıyız. Bunların ve 
diğer toplumsal meselelerin 
anlatıldığı kitaplardan değil. 
Tabii çocuklar için yazmak her 
yönüyle iki kere düşünmeyi 
gerektiriyor. Onların düşünce 

dünyaları öyle farklı ve 
özgür işliyor ki dile getirmek 
istediğiniz şeyi eksiksiz 
söyleyip söylemediğinizden 
emin olmanız gerekir. 

Ömer Açık



Çocukların dikkatli okurlar 
olduğu hesaba katılırsa 
yaş tahtaya basmamak 
için epey çaba harcamak 
da cabası.

Çocuk kitabı yazmanın 
riskleri neler, sizde nasıl 
kaygılar oluşuyor?

Risk çocuğun dünyasına 
girememek, ona 
ulaşamamaktır. Onun 
keyif alarak okuyacağı 
karakterler ve hikâyeler 
yaratamamaktır. Şimdiki 
çocuklar görselliğe dayalı 
ortamlarda büyüyor. 
Bu bir sır değil. Kitabın 
rakibi tablet bilgisayarlar, 
televizyon, cep telefonu... 
Kitap bunların çocuğa 
sunduğu renkli dünyalarla 
yarışabilir mi? Çocuğa 
tercihini kendisinden yana 
kullanması için geçerli 
nedenler vermeli kitap. 

Kaygım, çocuğun 
kitabı bilgisayar oyunu 
gibi tüketilebilir bir şey 
olarak algılaması olabilir. 
Tüketime indirgenen 
-Tüketiyorum öyleyse 
varım!- bir düzende 
çocuğun kitabın değerini 
anlayamamasıdır.  

Umut dolu mahalle 
hikâyelerini anlattığınız 
“Menekşe İstasyonu” 
ve “Benim Babam 
Ömür Adam” adlı 
kitaplarınızdan sonra 
okul koridorlarından 
yaşama uzanan felsefi 
bir hikâyeyi anlattığınız 
“Montsuzlar” bu ay 
raflarda yerini aldı. Bize 
biraz “Montsuzlar”dan 
bahseder misiniz?

“Montsuzlar” alfabetik 
sıralamanın mantıksızlığı 
ve bu uygulamanın 
yarattığı tuhaf sonuçlar 

hakkında bir roman. 
Öte yandan bir çocuğun 
adalet arayışı üzerine 
yazılmış bir hikâye. 
Toplumun değişik 
kesimleri aynı olayı 
farklı farklı yorumlayıp 
bambaşka sonuçlara 
varabiliyor. Bir çocuk için 
durum tamamen farklı 
gelişebilir ama. Bütün 
çocuklar kendini ifade 
etmek ister. Biz yetişkinler 
ne kadar engellemeye 
çalışırsak çalışalım, 
çocuklar bunun bir yolunu 
mutlaka bulur. 

YA FAZLA YARALI 
YA DA AŞIRI COŞKULU

Okurlarınızla 
karşılaştığınızda, 
imza günlerinde neler 
yaşıyor, nelere tanıklık 
ediyorsunuz?

Çocuklar hayatın bütün 
inceliklerini, sürprizlerini 
kendilerinde taşıyan 
varlıklar. Ya fazla yaralılar 
ya da aşırı coşkulu. 

Bir yerlerde 
karşılaştığımızda 
elbette kitaplardan ve 
hayattan konuşuyoruz 
onlarla. Anlattıklarından 
çocuklarımızı 
sakatlayan bir toplum 
olduğumuz sonucunu 
çıkarıyorum. Onlara 
hiç iyi davranmıyoruz. 
Bütün saldırıların izlerini 
üzerlerinde fazlasıyla 
taşıyor ve gösteriyorlar. 
Ne olursa olsun yaşama 
yürekten bağlılar 
ama. Başka insanların 
hikâyelerini okumak ve 
kendi hikâyelerini yazmak 
konusunda ümit verici 
derecede hevesliler. l

Çocuk kitapları yazmak, 
belki de yazarlığın en 
tehlikeli alanı. Çünkü 
çocukların algıları çok açık, 
bu nedenle yönlendirilme 
ihtimalleri çok daha fazla. 
Siz kitaplarınızı yazarken 
bir tedirginlik duyuyor 
musunuz?

Kitap okuma eyleminin 
çocuklar üstünde çok büyük 
bir etkisi/gücü olduğuna 
inanıyorum. Öte yandan, 
tek bir kitabın bir çocuk 
üzerinde çok büyük bir gücü 
olabildiğine inanmıyorum 
açıkçası.  Biraz daha açık 
söylemem gerekirse; kitap 
okuyan çocukla kitap 
okumayan çocuk arasında 
çok büyük fark olabilir, fakat 
X kitabı okumuş çocukla 
okumamış çocuk arasında 
hiç de öyle önemli bir fark 
olmaz. Hiçbir çocuk “Bir kitap 
okudum, hayatım değişti” 
demeyecek büyüyünce.  
Diyeceğim o ki kitaplardan 
korkmaya gerek yok. ➦

Kitaplardan 
korkmaya 
gerek yok
Hayvanları Çok Seviyorum, Bulutunu Arayan 
Su Damlası, Bir Tanecik Oğlum, Korkak Kuş 
Sema, Mutsuz Kedi Dila, Ben Bir Ressamım 
Dali, İnatçı Kirpi Mina… Adlarından da 
anlaşılacağı gibi Tülin Kozikoğlu çocuk 
kitapları yazıyor. Kitaplarının yayın adresi 
ise İletişim Yayınları. Kozikoğlu ile kitapları 
ve çocukları konuştuk...
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➥ Peki, kitabın bir çocuğa 
yön verme ihtimali yok mu? 

Ben çocukların kitaplarla 
yönlendirildiklerine pek 
inanmıyorum. Daha doğrusu 
ben bu amaçla yazmıyorum 
kitaplarımı. Çocukları 
yönlendirmek gibi bir niyetle 
oturmuyorum masanın 
başına. Ben kendi içimdeki 
bir takım çelişkilere yanıt 
bulmak için yazıyorum. 
Kendi çelişkilerimi 
masaya yatırmak için 
yazdığım öyküler çocukları 
düşündürsün ve eğlendirsin 
istiyorum. Çocuklar bir kitabı 
okuyunca “Bu yazar beni 
anlıyor” desin istiyorum. 
Umuyorum başarıyorumdur. 
Tek tedirginlik “Anlatmak 
istediğimi anlatabildim 
mi?” tedirginliği oluyor.  
Yani işlediğim çelişki her 
ne ise, “çocuğun günlük 
hayatına denk gelen bir 
örnekle bunu ele almayı 
başardım mı?” ve “doğru 
kelimelerle cümlelerimi 
kurmayı başardım mı?” diye 
soruyorum kendime.

Çocuk kitabı yazmaya 
nasıl karar verdiniz?

Kızıma okuduğum 
çocuk kitaplarını o kadar 
çok sevdim ki ben de bu 
dünyanın bir parçası olmak 
istedim. Bir karar değildi.  
Çok sayıda çocuk kitabını 
her gece her gece okuyunca, 
elimizde kitap olmayan 

durumlarda benden 
hikâye isteyen kızıma 

hikaye “uydurur” 
oldum.  
“Uydurma” 

kısmı, yazma 
kısmından 
daha 

kolaydı 
elbet.  

İnternet kullanımının 
bu kadar yaygın olduğu ve 
daha da yaygınlaşacağının 
öngörüldüğü bir dönemde 
kitabın rekabet gücü nedir?

İnsanoğlunun öyküye 
karşı olan ilgisi hiçbir gün 
ölmeyecek. Gün gelir öyküye 
kitap üstünden ulaşmak 
söz konusu olmaz belki, 
bambaşka araçlar oluşur 
bunun için, onu bilemem 
ama öykünün rakibi yok ve 
olmayacak. Adı kitap olmaz, 
mitap olur... ama öykü kalır. 

Eğitimciler ve aileler 
çocuğun kitap okuma 
alışkanlığının önünde ne 
kadar engel ya da destek size 
göre?

Hem öğretmenler hem 
de ebeveynler bir çocuğun 
okur olmasında çok büyük 
güce sahipler. Kullanıyorlar 
mı bu gücü? Bilmiyorum.  
Batı’da “Okurlar annelerinin 

kucaklarında yetişir” diye 
bir söz var. Bizde maalesef 
çocuğa kitap almak için 
ilkokula başlaması gerektiği 
düşünülüyor. Oysa küçük 
yaşta, resimli kitap okunarak 
büyümesi gerekiyor 
çocukların. Çocuğun karşısına 
geçip kendi kitabınızı okumak 
yetmiyor. Çocuğa küçük 
yaştan başlayarak resimli 
çocuk kitabı okumalısınız. 
Büyüyüp okumayı sökünce 
de bu alışkanlığa son 
verilmemeli. Okumayı 
sökmüş çocuğa da anne-
babanın her gece kitap 
okumaya devam etmesini 
önemli buluyorum. O 
paylaşım ilköğretim bitene 
dek sürebilir. 

Öğretmenlerin de 
çocuklara kitap okumayı 
sevdirmek için binbir 
çeşit yöntem geliştirmesi  
gerekiyor. l

Tülin Kozikoğlu
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Aşk, en çok arzulanan, en çok ağıza alınan, aklı en çok kurcalayan kavram. Bugüne dair bir durum değil 
elbette, insanlık tarihi kadar eski, insanın kendisine ayna olacak birisini araması. Bugünün farkı ise aşkla 

aşkı yaşamak arasındaki derin uçurum. Her 14 Şubat’ta Sevgililer Günü kutlansa da aradaki uçurum 
kapanmıyor, aksine daha da açılıyor. Anlaşılan zamanın ruhu aşka pek dokunmasa da, ilişkileri kendi 
rüzgârının önüne katıyor. Biz de biraz umut olsun, biraz yol göstersin diye aşkı evliliklerine katan, çok 

söylenenin aksine, evlilikte aşklarını öldürmeyen çiftlerle konuştuk… 

Ey zamanın ruhu, aşka 
dokunma!

“Ya tam açacaksın yüreğini ya 
da hiç yeltenmeyeceksin! Grisi 
yoktur aşkın; ya siyahı, ya beyazı 
seçeceksin.” der Şems-i Tebrizi. Böyle 
bir aşkın vakti zamanı mı vardır? Aşk 
her daim aşk, değil midir? Şehirlerin, 
düşüncelerin, yüzlerin değiştiği 
gibi aşk değişir mi? Bu soruların 
yanıtlarını hem 14 Şubat Sevgililer 
Günü’nü hatırlatmak hem de onların 
aynasından kendi ilişkinize bakmanız 
için Hatice-Nabi Kırımlı, Meliha-Ömer 
Moran ve Servet-Yusuf Yirmibeş’in 
ilişkilerinde aradık. Söz Hatice-Nabi 
Kırımlı’da:

Nasıl tanıştınız, duygularınızın aşk 
olduğunu nasıl anladınız?

Hatice Kırımlı: Bizim aşk hikâyemiz, 
1973 senesinde Turhal’da Ticaret 
Lisesi’ne kayıt olmamla başladı. 
Lisede eşim ile aynı sınıftaydık, aynı 
zamanda da mahalleden komşuyduk. 
15-16 yaşlardayız o zamanlar. Okul 
arkadaşlığı, derslerde yardımlaşmalar, 
ev ödevlerini birlikte yapmalar derken 
samimiyetimiz arttı. Bakışmaların 
kaçamağın ötesine geçmesiyle, 
okul yolunda sevgili oluverdik. 
Biz teneffüslere çıkmaz, sınıfta 
oturur sohbet ederdik. Gözümüz 
birbirimizden başkasını görmezdi. 

SİMAY GÖZENER

Hatice-Nabi Kırımlı
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Okul tatilleri bize çok acı veriyordu, 
hiç tatil olsun istemezdik.

Aşk sizce nedir?
Nabi Kırımlı: Aşk, birbirimizi hiç 

sorgulamadan, düşünmeden; tabiri 
caizse deli gibi sevmek... Her şeyi 
onunla paylaşıp, sürekli birlikte olma 
isteği...

Sizin zamanınızda ilişki yaşamak 
şimdiye göre daha mı zordu? 

Hatice K.: O dönemde aşk 
yaşamayı bırakın, iki insanın normal 
olarak görüşmesi bile anlayışla 
karşılanmayan bir durumdu. Şimdiki 
gibi telefon ve internet üzerinden 
iletişim kurmak, sosyal medya 
aracılığıyla görüşmek yoktu.

Evlenmekten başka çare yoktu 
yani, görüşebilmeniz için?

Hatice K.: Ben okulu bitirince 
memur olarak işe başladım, eşim 
de askere gitti. 20 ay süren askerlik 
boyunca her gün birbirimize mektup 
yazdık. İşin talihsiz tarafı, babam 
postanede çalışıyordu. Mektuplarda 
isimlerimizi görebilme ihtimali yüksek 
olduğu için, arkadaşlığımızı bilen 
ve samimi gördüğümüz kişilerin 
ismini kullanarak, yazışıyorduk. 
Yedi seneden sonra evlenelim, 
dediğimizde babam çok karşı çıktı, 
çünkü eşim o dönem çalışmıyordu. 

Bu badireyi nasıl atlattınız?
Hatice K.: Beni istemeye fabrikadaki 

müdürüm geldi, ama babam yine 
işsizlik gerekçesiyle reddetti. Ertesi 
gün müdür beni yanına çağırdı ve 
elime bir pusula tutuşturdu. “Bunu 
personele götür, Nabi yarın fabrikada 
işe başlasın” dedi. Babam ikinci 

istemelerinde utana sıkıla onayladı, 
ama burnumuzdan da getirdi. 
Nikâhımız kıyıldıktan sonra bir gün 
iş çıkışı eşim ile kahve içmeye parka 
gittik. Eve döndüğümde rahmetli 
anneciğim balkonda tirtir titreyerek 
beni bekliyordu. Babam ortalığı 
ayağa kaldırmış. Diyeceğim o ki, o 
zamanlar sevgimiz bu kadar kuvvetli 
olmasa, yaşadığımız zorluk nedeniyle 
birbirimizden vazgeçerdik. 

Şimdi gençler daha rahat, en 
azından metropollerde. Ailenin 
de çevrenin de engellemediği gibi 
desteklediği de oluyor, ama hem 
evlenme hem de boşanma oranları 
çok yüksek. Sizce neden?

Naci K: Yeni nesil ilişkilerde de 
genelleme yapmak haksızlık olur; 
ama gözlemlediğim kadarıyla gençler, 
aşık olduklarını zannedip hemen 
sahipleniyorlar. Her gün görüşüyorlar. 
Gelişen teknoloji aracılığı ile hiç 
zorluk çekmeden, birbirlerine hasret 
kalmadan, aşkın, sevginin tadını 
çıkarmadan evleniyorlar. Her şeyi 
kısacık bir sürede yaşadıklarından 
aşk da, sevgi de, saygı da çok çabuk 
tüketiliyor.

Siz 42 yıldır birliktesiniz. Sırrınız 
ne?

Hatice K: Uzun süreli ilişkiler 
bence saygı temelinde kurulan 
ilişkilerdir. Çiftler insan olarak 
birbirlerine saygı gösteriyorsa, 
ilişkiler uzun süreli olabiliyor. 

Tüketim toplumu olmakla ilişkilerin 
kısalığı arasında sizce bir bağ var mı?

Naci K: İlişkilerin çabuk tüketilmesi 
biraz da maddi yokluk, işsizlik, 
eğitimsizlikten kaynaklanıyor benim 
kanaatimce. Eskiden aşık olunca 
gözün kimseyi görmezdi; beraber 
olalım da samanlık seyran olur, kuru 
ekmekle soğana razıyız, derdik. Şimdi 
maalesef para olmayınca hiç bir şey 
olmuyor. Konuşmak da, görüşmek de, 
evlenmek de para ile...

Sizce 20-30 sene sonra ilişkiler 
nasıl olacak?

Hatice K: 20-30 sene sonra artık 
sosyal medyada nikâh kıyılır hale gelir 
herhalde. Özellikle büyük şehirlerde 

insanlar birbirinin yüzüne dahi 
bakmaz oldu. Herkesin elinde cep 
telefonu, kafalar önde; ne bir selam 
ne bir tebessüm... İnsanlar gittikçe 
robotlaşıyor, ilişkiler de...

Her çift ilişkisini anlatırken, 
araya bir de şarkı katar, “Bu bizim 
şarkımız” der. Sizin bir şarkınız var 
mı? 

Naci K.: Ahmet Özhan’dan “Bak 
Yeşil Yeşil” bizim şarkımız.

14 Şubat Sevgililer Günü, sizin için 
önemli bir gün müdür?

Hatice K: Her ne kadar 
önemsemiyoruz desek de özel 
bir gün olduğunu, karşındakine 
de onu hissettirmen gerektiğini 
düşünüyorsun. Sevenler için sevgililer 
günü bir gün değil, her gün... l
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Sizin aşk hikâyeniz nedir?
Meliha Moran: Bizim hikâyemiz 

üniversite yıllarımızda başladı. İlk 
zamanlarda çok yakın iki arkadaştık. 
Daha doğrusu en azından ben öyle 
zannediyordum. Ömer, beni ilk gördüğü 
andan itibaren aşıkmış. Benim ise 
ona duyduğum aşk, bir kıskançlık 
sonucu ortaya çıktı. Bir gün ortak bir 
arkadaşımız, Ömer’den hoşlandığını ve 
onunla sevgili olabilmek için benden 
yardım istediğini söyledi. Önceleri 
önemsemedim; fakat Ömer bana aitti, 
onu başkası ile paylaşamazdım. Bir 
baktım kalbim de Ömer diye atıyor.

Aşk sizce nedir?
Ömer Moran: Aşk bence Meliha. 

Onu ilk gördüğüm anda içimde garip 
duygular uyandı. Her gördüğümde 
heyecanlanıyordum. Bu süreç biraz 
uzun sürdü. Ama neyse ki beş yıllık bir 
birliktelikten sonra dört yıldır da evliyiz.

Kendi ilişkinizle anne ve babalarınızın 
ilişkilerini kıyasladığınızda nasıl bir fark 
görüyorsunuz?

Meliha M: Eskilerin yaşadığı 
zorluklar bizlere göre oldukça farklı ve 
fazlaymış. Annem ve babam görücü 
usulü evleniyorlar. Annem babamı 
ilk kez kahve ikram ederken görüyor, 
inanabiliyor musunuz? Şu an çok mutlu 
bir evlilikleri var ama tamamen şans. Biz 
böyle bir durumu asla kabul etmeyen 
bir nesiliz. Karşımızdaki insanı tanımak, 
sevmek isteriz. Sanırım bu konuda daha 
garanticiyiz.

Sizin evliliğiniz henüz yeni, ama nasıl 
uzun süreceğini düşünmüşsünüzdür, 
herhalde? 

Ömer M.: Uzun ilişkilerin sırrı bence 
güven ve sadakatten geçiyor. Eğer 
yanındaki kişi sana huzur ve güven 
veriyorsa zaten ilişki sonsuz olur. 
Kadınlar için en önemli şey bence güven. 
Bizler içinse, huzur ve az heyecan... 
Kadınlar sürekli sürpriz ve hareketli bir 
ilişki peşindeler. Bu bizi biraz yoruyor 
açıkçası. Erkekler mümkünse evcimen 
kadınları tercih ediyor. Zaman insana, 
dinginlik ve sakinliği özletiyor.

Ayrılamıyoruz 
Meliha’yla!

Meliha - Ömer Moran
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Servet-Yusuf Yirmibeş çifti 
görücü usulü evlenmiş. 

Tanıştırıldıktan sonra birkaç 
kez görüşmüş, kısa bir sürede 
de kendilerini nikâh masasında 
bulmuşlar. Aynı evi paylaşırken 
birbirlerini daha iyi tanıyıp 
sevmişler. Servet Yirmibeş “Bize 
göre aşk; ulaşılamayacak olan 
bir sevgiydi. Bizim yaşayarak 
öğrendiğimiz ise derin bir 
sevgi ve tutku olabilir. Saygının 
olduğu, artık aile olunduğunun 
bilincinde olarak birlikte 
yaşamak, bize beraberinde kendi 
tanımladığımız aşkı getirdi.” diye 
anlatıyor, sevgiye giden yollarını. 

37 yıldır süren evliliklerinin 
sırrını “sabır, sadakat ve 
fedakârlık” olarak tanımlayan 
çiftin ilişki anlayışlarında 
birbirinin sorumluluğunu almak 
da var. Yusuf Yirmibeş bugün 
boşanmaların artmasını da 

sorumluluktan kaçışta görüyor. 
“Herkes önceliği kendisine 
veriyor, en önemli kendisi 
oluyor.” diyor “Empati kurma, 
karşı tarafı dinleme, hak verme, 
sabır gibi kavramların değerini 
yitirdiğini düşünüyorum.” 

Yusuf Yirmibeş’e göre ilişkilerin 
kısa sürmesi siyasal sistemin 
bir sonucu. Kapitalizm çarkını 
sürdürebilmek için bireyleri 
tüketmeye sürüklüyor. Duygular 
da buna dahil. 

Gelecekteki ilişkilerin “sanal” 
olacağını, hatta nikâhların 
internette kıyılacağını düşünen 
çift düşüncelerini şöyle 
noktalıyor: “Şartlar, zaman 
değişti ve çağımızın getirdiği 
iletişim araçları ufukları, bilinci 
genişletti. Ama bu mutluluk 
getirmedi. Gençler mutlu değil, 
kendisi mutlu olmayan eşini nasıl 
mutlu edebilir ki?” l

Meliha M.: Biz aşkımızı tuzlu, biberli, 
şekerli canlı tuttuk, diyebilirim. Her 
ilişkinin mükemmel olmadığı gibi, 
bizim ilişkimizde de inişler çıkışlar 
oluyor. Zaman zaman fikir ayrılıkları 
yaşıyoruz. Kadınların ayrıntılara 
takılması, erkeklerin tekdüzeliği bizleri 
karşı karşıya getirse de aradaki saygıyı 
kaybetmeden bir ara yol bulmaya 
çalışıyoruz. 

Her şey değiştiğine göre sizce gelecek 
kuşakların ilişkisi nasıl olacak? 

Meliha M.: Bizim bir yaşında bir 
kızımız var. Onu da düşünerek modanın 
sürekli geçmişe dönüşü gibi ilişkilerin 
de, aşkın da geçmişteki gibi gerçek ve 
tutkulu olmasını dileriz. Fakat dünyanın, 
insanların değiştiği gibi duygular da 
değişecek ve anlamını yitirecek sanırım.

Sizce Y kuşağı da denilen bugünkü 
gençler aşka inanmıyor mu?

Meliha M.: Ben gerçek aşka 
inanıyordum. İnanıyordum diyorum; 
çünkü açık olmak gerekirse yaş 
ilerledikçe o gerçek aşk denen 
duygunun aslında heyecan ve tutku 
olduğunu anlıyorsunuz. Bir de ilk 
görüşte aşk olduğunu söyleyenler var, 
eşim gibi... Herhalde vardır.

Ömer M.: Ben Meliha’ya ilk görüşte 
aşık oldum. Bilgisayar dersindeydik. 
Başımı kaldırdım, bilgisayarın üstünden 
onu gördüm ve olan oldu.

Sizin bir şarkınız var mı? Şimdi 
şarkılar bile değişti, değil mi?

Meliha M.: Benim üniversiteden 
mezun olacağım haftaydı. Ömer çok 
dertlenmiş olmalı ki Çamur Grubu’nun 
“Ayrılamıyoruz Meliha’yla” adlı şarkısını 
dinletmişti, duygularını ifade ederken. 
O günden sonra bu şarkı bizim için çok 
önemli oldu.

14 Şubat Sevgililer Günü’nü 
önemsiyor musunuz?

Meliha M.: Bizim için önemli değil, 
toplumsal tüketime yönlendirildiğimiz 
bir gün aslında, ama o gün gelince 
hepimiz, özellikle biz kadınlar, 
önemsenmek istiyoruz. En azından bir 
çiçek bekliyoruz ya da güzel bir söz... l

Sabır, sadakat 
ve fedakârlık

Servet-Yusuf Yirmibeş



İnsanın zamanla didişmesi bitmedi, 
biteceğe de benzemiyor. Faniliği 
kabul etmek zor geliyor çünkü. 

Sizin tırnaklarınız toprağa karışıp 
gider bedeninizle birlikte de yıllarca 
tırnaklarınızı kestiğiniz makas 
zamana diklenir durur. İnsan olmanın 
dayanılmaz ağırlığıdır bu… Ama 
diyelim ki bir kitap yazdınız, bir şarkı 

bestelediniz, bir film çektiniz, işte o 
gün zaman insana yenilir… Besteci, 
yazar, yönetmen ölmüştür, ama film, 
şarkı, roman yaşar durur. Biliyorum, 
ölüm sıkıcı bir konu. Yüzümüzü 
yaşayanlara dönelim o halde, yani 
şarkılara!

İşte o şarkılardan bir kaçı: Dağlar 
Dağlar, Yeni Bir Gün, Sarı Çizmeli 
Mehmet Ağa, Kol Düğmeleri, Gül 
Pembe, Can Bedenden Çıkmayınca, 
Kara Sevda, Ceviz Ağacı, Tamirci 

Çırağı, Nem Kaldı, İşte Geldim 
Gidiyorum, Herkes Gibisin… 

Bu şarkılar 8 Şubat’ta, saat 
20.30’da Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde sizinle buluşacak, 
Kurtalan Ekspres’le birlikte. Grup 
konserde Barış Manço, Cem Karaca 
ve Bahadır Akkuzu bestelerinin 
yanı sıra Neşet Ertaş, Aşık Mahzuni, 
Yavuz Çetin, Dedem Korkut, Kazım 
Koyuncu, Pir Sultan Abdal, Nâzım 
Hikmet’in deyiş, şiir ya da şarkılarını 

MAVİ GÜN

Kurtalan Ekspres Ataşehir’de 
“Göğe Selam” verecek 
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da seslendirecekler. Yani zamana bir 
kez daha kafa tutacaklar. 

Gelin önce Kurtalan Ekspres’i 
hatırlayalım birlikte. 

Grup 1972’de Barış Manço 
tarafından kuruldu. 1970’ler göçün 
de etkisiyle Anadolu’nun İstanbul’da 
soluk alıp verdiği zamanlardı. Manço 
ve grubun diğer elemanları Murat 
Ses, Celal Güven ve Caner Bora 
kendilerine isim olarak Kurtalan 
Ekspres’i seçtiler, yani Anadolu’yu 
denkleriyle birlikte İstanbul’a 
taşıyan treni. İlk kırkbeşlikleri “Ölüm 
Allahın Emri” ve “Gamzedeyim 
Deva Bulmam” da aynı yıl piyasaya 
sürüldü. 1975’te de ilk uzunçalarları 
“2023” hayranlarıyla buluştu.

Grup Kılıç Danışman, Fuat 
Güner, Kirkor Kalender, Ahmet 
Güvenç, Ömür Gidel ve Bahadır 
Akkuzu’nun katılımıyla daha da 
büyüdü. Toplumsal muhalefetin 
sürdüğü yetmişler boyunca Moğollar, 
Üç Hürel, Apaşlar, Kardaşlar gibi 
gruplarla Anadolu Rock’ı diri tuttu. 
12 Eylül’den sonra bu gruplara 
Bulutsuzluk Özlemi de katıldı. 
Grup bu yıllarda Barış 
Manço’nun televizyon 
programı “Adam Olacak 
Çocuk”ta da sanatçıya eşlik 
etti. 

Grubun 1983’teki 
albümü “Estağfurullah… 
Ne Haddimize!”yi, 
1985’te “24 Ayar”, 1986’da 
“Değmesin Yağlı Boya”, 
1988’de ise “Sahibinden 
İhtiyaçtan” izledi. Bu süre 
içinde gruptan ayrılmalar 
ve yeni katılımlar oldu. Garo 
Mafyan, Ufuk Yıldırım, Elif 

Turhan, Bülent Güven grubun yeni 
elemanlarıydı.

Kurtalan Ekspres yeni bir kaset 
hazırlıklarını sürdürürken 1 Şubat 
1999’da Barış Manço öldü. O güne 
kadar Türkiye’de müzik alanında 
görülmemiş bir kalabalık uğurladı 
Manço’yu, sonradan müzeye 
dönüştürülen evi ziyaretçi akınına 
uğradı, aylarca yakılan mumların 
sönmesine izin verilmedi.  

Grup bir yol ayrımındaydı şimdi. 
2001’de yolları, 12 Eylül’den sonra 
vatandaşlıktan çıkarılan, 1987’de 
dönemin başbakanı Turgut Özal’ın 
desteğiyle Türkiye’ye dönen Cem 
Karaca’yla kesişti. Harbiye Açık Hava 
Tiyatrosu’ndaki konserlerinde yer 
bulabilmek güçtü; hem grubun hem 
Karaca’nın her yaştan dinleyicileri 
neredeyse hiçbir konserlerini 
kaçırmıyordu. Bu arada grup 
2003’te “3552”yi piyasaya çıkardı. 
Ancak araya yine ölüm girdi, Karaca 

2004’ün 8 Şubatı’nda solunum 
yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Grup dağılmadı, ama sessizliğe 
gömüldü, ta ki 2011’e kadar. Bu yıl 
Kurtalan Ekspres Manço, Karaca 
ve 2008’de ölen Bahadır Akkuzu 
anısına “Göğe Selam” albümünü 
çıkardı. Albümde üç sanatçının 
şarkılarını Teoman, Hayko Cepkin, 
Gür Akad, Emre Aydın, Özlem Yüksel, 
Feridun Düzağaç, Nev, Özlem Tekin, 
Fuat Güner, Bülent Ortaçgil, Erkan 
Oğur ve Ogün Sanlısoy seslendirdi. 
Haftalarca liste başı olan albümün 
satışları bir ilki de gözler önüne serdi, 
17-50 yaş grubu arasında neredeyse 
hiç fark yoktu. Sanki birkaç kuşak 
“Göğe Selam”ın etrafında birleşmiş 
gibiydi. 

2014’de çıkan “Göğe Selam 2” de 
müzikseverlerden aynı ilgiyi gördü. 
Albümde Kurtalan Ekspres bu kez 
Hayko Cepkin, Şevval Sam, Haluk 
Bilginer, Emrah Karaca, Duman, Nejat 
Yavaşoğulları gibi sanatçılar eşlik 
ediyordu. 

Gelin son sözü 8 Şubat’ta 
Ataşehirlilerle buluşacak Kurtalan 

Ekspres’e verelim: 
“Siz de Kurtalan Ekspres’in 

bir yolcusu olmak 
istiyorsanız, Kurtalan 
Ekspres’te bilet geçmez. 
Kurtalan Ekspres’in 
görevlileri size gelirler 
ve ‘yüreğiniz var mı ve o 
yürekte katıksız, karşılıksız 
bir sevgi bulunuyor mu’ 

diye sorarlar. Varsa çıkarır 
gösterirsiniz. İşte o zaman 

Kurtalan Ekspres’in bir yolcusu 
olabilirsiniz. Kurtalan Ekspres 

sadece sevgi taşır çünkü.” l

Kurtalan Ekspres 8 Şubat’ta, Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde bir konser verecek. 

17-50 yaş arasındaki “gençleri” etkileyen grup Barış Manço, Cem Karaca ve Bahadır Akkuzu’nun 

şarkılarını seslendirecekler. Dününüzle bugününüz arasında bir köprü kurmak istiyorsanız eğer, 

Kurtalan Ekspres işte o köprüyü inşa edecek.



Feridun Düzağaç 
15 Şubat’ta, 
Mustafa 
Saffet Kültür 
Merkezi’nde 
konser verecek. 
Hayranları 
kadar müzik 
eleştirmenlerinin 
de “Şarkı 
söylemeyi bilen 
bir şair” olarak 
gördükleri 
Düzağaç artık 
övgülere de 
eleştirilere aynı 
mesafeden 
bakıyor. Çünkü 
kendisini de 
şarkılarını da 
sadeleştiriyor. 
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Bir adam düşünün! Sahilde 
denizin taşıdığı tahta parçalarını 
topluyor. Her parçada bir 

hikâye var, biri mülteci taşırken batan 
bir tekneden olabilir, biri bir cinayetin 
suç aleti. Belki de bir tayfanın kazara 
düşürdüğü portakal kasasından 
tuzlu suya direnen bir parça… Bütün 
hikâyeleri bir araya getirdiğinizde, 
ortaya bir roman çıkabilir, bir film, 
hatta bir beste. Bu, tahta parçalarını 
toplayan adamın kim olduğuna bağlı.

Bizim adamımız, 15 Şubat’ın 
20.30’unda Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde bir konser verecek 
olan Feridun Düzağaç. Hayatta 
demlenmeyi yeğleyen, çoğunluğun 
rüzgârına kapıldığı haz ve hıza pek 
prim vermeyen, bunu da şarkılarına 
yansıtan bir müzisyen. Yani az 
bulunur cinsten. Bu yüzden ona 
“Şarkı söylemeyi bilen bir şair” yaftası 
takanlar bile oldu, ama o reddetti, 
“Ben şair değil, şarkı yazarıyım.” 
dedi, unutulmaya yüz tutmuş bir 
edeple. Bu reddedişte müziğinin 
sözün gücünün altında kaldığının 
düşünülmesinin yarattığı tedirginlikte 
var. Ne de olsa müziği geleceğe 
sadece söz taşımıyor. 

Feridun Düzağaç’a dair bilgilerimiz 
oldukça az. 1968’de Adana’da 
doğmuş. Anlaşılan kentine sırtını 
hiç dönmemiş, Adana Portakal 
Çiçeği Karnavalı’nda hem sahneye 
çıkmış, hem de tüm Türkiye’yi 
karnavala davet etmiş. Eğitiminin 
tümünü Adana’da tamamlamış, son 
diplomasını Çukurova Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İngilizce İşletme Bölümü’nden almış. 
Müziğe daha lise öğrencisiyken 
okul korosunda yer alarak başlamış, 
üniversitede de dört arkadaşlarıyla 
“Tını” isimli grubu kurmuş. Tını bir 
yorumcu olmaktan çok, söz ve 
müziklerine de kendisi imza atmak 
isteyen bir grup olarak çıkmış yola. 
Beş yıllık çalışmalarının ürünü 
“Öğrenci İndirimi” Ada Müzik 
tarafından 1993 yılında yayınlanmış. 

Bu albüm kime ne kadar ulaştı 
bilemem, ama Türkiye Türkiye 
“kelimelerle oynayan adam”la, 
yani Feridun Düzağaç’la “Beni 
Rahatta Dinleyin” albümüyle tanıştı. 
Dinleyenlerinin sayısı hızla arttı, 
albümler birbirini izledi: “Köprüden 
Önce Son Çıkış”, “Tüm Hakları 
Yalnızlığıma Aittir”, “Orijinal-Alt Yazılı”, 
“Uzun Uzun”, “Bir Devam Filmi”, 
“Uykusuza Masallar” “Flu”, “Başka”…

YAŞIMI ALDIM, 
MERAKLARIMI GİDERDİM

Adettendir, bizde okur da 
müziksever de okuduğu kitapta, 
dinlediği müzikte, hatta baktığı 
resimde yaratıcısından izler arar. 
Düzağaç’ın şarkılarının başına da 
aynı durum geldi, hayranları şarkı 
sözlerinde didik didik sanatçının 
hikâyesini aradı. Düzağaç’a 
sorarsanız, evet, “Alev Alev”de, 
“Yürüdüm”de, “Beyaz”da hayatından 
izler var, ama bir şarkıyı “doğru 
şarkı” yapan bu değil, dinleyiciyle 
kurduğu bağ. Eğer dinleyici şarkıda 
kendi hikâyesinden izler buluyorsa 
sanatçıyla da yolu kesişmiş oluyor. 

Sonrası ister kahkaha, ister keskin bir 
çığlık.

Profesyonel müzisyenliğinin miladı 
olarak 1996’da çıkardığı “Beni Rahatta 
Dinleyin” albümünü alırsak, Düzağaç 
21 yılı geride bıraktı. Yani hayranlarına 
ikinci kuşağı da ekledi, ekleyecek. 
21 yılın bir özetini çıkarırsak, öyle 
şöhretlere yüklediğimiz rengarenk 
bir tablo çıkmıyor ortaya. Hem şarkı 
sözleri, hem de verdiği röportajlarda 
anlattıkları pek çok pişmanlığı, 
kaygıyı ele veriyor. Bunlardan ilki, 
belli ki Düzağaç’ın kafasını en çok 
kurcalayanı kızının annesinden 
boşanmış, kızı Tuya Naz’ı “boşanmış 
aile sendromu”ndan muzdarip 
çocuklar kervanına katmış olması. 

Neyse, biz özel hayattan bir an 
önce çıkalım ve Düzağaç’ın müzik 
âlemine dönelim. Albüm sayısı 
arttıkça şarkı sözlerindeki ağırlıkta da 
bir hafifleme görülüyor Düzağaç’ın, 
daha doğrusu bir sadeleşme. 
Bunu kabul edemeyip sanatçının 
tanımıyla “Baba eskiden daha iyi 
yazardı,” diyenler var elbette, ama 
kendisi bu sadeleşmeden hoşnut. 
Bir röportajında şöyle anlatıyor bu 
hoşnutluğu:

“Yaşımı aldım, meraklarımı 
giderdim. Hayatla ilgili kurgularım 
değişti ve yerine oturdu. Eskisi gibi 
ağdalı, fena sözler yazmak sanki 
geçmiş döneme aitmiş gibi geliyor. 
Sadeleşme yarışındayım, doğru yolda 
olduğumu düşünüyorum.”

Peki, sözlerdeki değişim, müziğe 
ne kadar yansıyor? Müzikal açıdan 
hala söyleyecek çok şeyi olduğunu 
düşünüyor Düzağaç. Mesela, sözün 
üzerine müzik yazmayı değil, ➦ 

Feridun Düzağaç: 
“Bekle Beni” Ataşehir

KIVILCIM KAYA
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➥ müziğe sözü yedirmeyi istiyor. 
Müziğini epeyce bir süre şarkının 
nakaratını da oluşturacak kelimelerin 
ve duyguların belirlediğini 
gizlemiyor. Bunun bir nedeni de 
konservatuvar eğitimi almamış 
olması. “Konservatuvarlarda beste 
yapmayı, kompozisyonu öğretiyorlar.” 
diyor “Böyle bir eğitimim olsaydı, 
müziğin üzerine söz yazmayı da 
denerdim, ama bu benim neredeyse 
hiç denemediğim bir şey.”

Ama sanılmasın ki denemeyecek. 
Şan performansının yıllar içinde 
daha iyi oturduğunu düşünüyor 
çünkü. Artık şarkılarında müziğe ve 
enstrümanlara daha çok yer açacak. 
Ama sadece istemek yetmiyor, bir 
müzik piyasası, yapımcılar ve onların 
kuralları var. Yapımcıların çoğu bir 
şarkı başladıktan bir buçuk dakika 
sonra nakaratın gelmesi gerektiğini 
savunuyor. “Ben bu anlayışa hiçbir 
zaman itibar etmedim,” diyor 
Düzağaç. Müzik sektörünün, özellikle 
de müzik kanallarının hit şarkı 
arayışına da pek yüz vermiyor, hatta, 
şarkılarını çalmak, klibini oynatmak 
için bir şarkının hit olmasını isteyen 
radyo ve televizyonları “hit mafyası” 
olarak tanımlıyor. 

Yirmi yıl geride kaldığına göre 
dinleyenleri sanatçıdan bir “Best Of” 
albüm bekliyor olabilir. Düzağaç buna 
da sırt çeviriyor, ama dinleyicilerinin 
seçtiği şarkılarından oluşan bir albüm, 
neden olmasın? “Bir kişinin ‘ustalara 
saygı albümü’ sayılacak bir albümü 
kendisinin kurgulamaması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu sanatçının 
sağlığında, ama başkaları tarafından 
yapılmalı.” diyor. 

Çoğu insan Düzağaç’ın 
fotoğraflarında öne çıkan gözaltı 
torbalarına bakıp onun alkolle 
başının dertte olduğunu düşünüyor, 
şarkılarının da alkolle ve diğer 
uyarıcılar olmadan yazılamayacağını. 
Oysa gözaltı torbaları genetik 
miras. Düzağaç çoktan sanatçı 
yatağı Cihangir’i terk etmiş, zorunlu 

olmadıkça Beyoğlu’na uğramıyor. 
Bozcaada’da toprakla ve en büyük 
tutkusu antikalarıyla kendini yeni 
şarkılara hazırlıyor. Yazımızın başında 
sözünü ettiğimiz tahta parçalarını 
da Bozcaada sahillerinde topluyor. 
Sanal dünyada, Twitter’da, politik 
düşüncelerini ifade ettiği tweetlerine 
yapılan saldırıları da burada sineye 
çekiyor.  

Sanatçıya dair bir hatırlatma 
daha yapalım. Düzağaç arasıra 
beyazperdede de görülüyor. “Gece 
11.45”, “İki Süper Film Birden”, 
“Aşk Tutulması” o filmlerden 
birkaçı. “Binbir Gece” ve “Derman” 
dizilerinde de gördük müzisyeni, ama 

elbette fikrimizdeki yeri daima müzik. 
Gelin son sözü sanatçımıza bırakalım: 

“Ben hiçbir şarkıma işte bu ‘benim 
çocuğum’ demedim, ama ‘İçimden 
Şehirler Geçiyer’ ile ‘Yeniköy’ün ayrı 
bir yeri var. Kendi şarkınızı yazarken 
hayatınızın oluşturduğu cam 
kırıklarının üstünde yazıyorsunuz. 
Herkesin duygularını bir havuzda 
topladığımızda, ortak paydanın 
mutsuzluk olacağına inanıyorum. 
İnsanların tanımlayamadıkları bir 
mutluluk için acı çektiklerini ve 
yalnızlaştıklarını görüyorum. Ben 
kendi mutluluğumun tanımını 
biliyorum, hayatımı da buna göre 
biçimlendirmeye başladım.” l

Feridun Düzağaç





Fotoğraflar: 

SERAP UÇAR



Ataşehir Belediyesi, diğer 
ilçe belediyeleri göz 
önüne alındığında oldukça 

genç. Ancak ilçe sakinlerinin 
yaşam kalitelerini yükseltmek 
için gösterilen çabalar, en yaşlı 
ilçelerle boy ölçüşebilecek kadar 
yoğun. Bu çalışmalar arasında 
yasaların belirlediği hizmetler kadar 
kentleşme kültürüne dair olanlar da 
var. Çevre bilincini yaymak da bu 
çalışmalardan biri. 

Ataşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bu 
konuda bir kampanyaya daha imza 
attı. Ataşehirlilere geri dönüşümün 
önemini hatırlatmayı amaçlayan 

kampanya oldukça renkli ve 
hareketli. Özellikle de çocuklar 
için… 

Ama gelin, bu kampanyadan 
önce gerçekleştirilen projeleri bir 
hatırlayalım. Söz Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürü Ayten Kartal’da:  

“Belediye kurulduğundan beri 
amacımız hep ilçede yaşayan 
insanların davranış alışkanlıklarını 
geliştirmek, farkındalık yaratmak 
oldu. Bunun için sürekli hareket 
halindeydik, yeni düşüncelerle, 
nasıl projeler yapabiliriz düşündük. 
Mavi Kapak kampanyası da 
bu kapsamda ortaya çıkmış 
bir projedir. Plastiğin geri 
dönüşümünün ekonomik bir değer 
olduğuna dikkat çekmek isterken, 
engelli vatandaşlara da ➦ 
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ataşehirlileri atıkların geri dönüşümünün çevreye katkıları 

konusunda bilinçlendirmek üzere yeni bir kampanya başlattı. “Kapı Kapı Bilgilendirme” kampanyası 

kapsamında basılan broşürde hem atıklar, hem de geri dönüşümle neler kazanılabileceğine dair 

bilgiler var. Broşür çocuklara da oyun vaat ediyor…

Kapı kapı bilgilendirme

FATMA GÜL

Çevre Koruma Kontrol Müdürü Ayten 
Kartal. (Fotoğraf: Murat Şimşek)
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yine Kartal verdi: “Geri dönüşüme 
kadınlar sahip çıkıyor ve destek 
veriyorlar. Bu konuya dikkat çekmek 
için bir anımı anlatmak istiyorum. 
Yeni başlayan projemiz kapsamında 
bilgilendirme mahalle toplantıları 
yapıyoruz, bunlardan birinde toplantı 

➥ karşılığında tekerlekli sandalye 
verilmesi sağlanarak bir sosyal 
sorumluluk projesi halini almıştır.”

Belediyenin bir başka projesi ise 
“Kutu Kutu Bisiklet”di. 670 metal 
içecek kutusu toplayıp getiren ilk 
1000 kişiye bisiklet hediye edildi.   
Hedef kitle hep çocuklardı, okullarda 
ambalaj atıkları, atık yağlar, cam 
atıkların, atık pillerin ne olduğu, 
ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme 
kazandırılmasının yanında geri 
dönüşümden kaynaklanan çevresel 
kazanımların neler olabileceği 
anlatıldı. Mahallelerde, mahalle 

gönüllüleri seçildi. 
Aynı çalışma ev 
toplantıları 
düzenleyerek 
kadınlarla da 
paylaşıldı. 

Peki, kadınlar 
mı, erkekler mi 
bu konuda daha 
duyarlı? Yanıtı 

salonunda erkeklerin çoğunlukta 
olduğunu gördük ve şaşırdık. Sürekli 
toplantı boyunca imar sorunu 
ile ilgili sorular soruldu. Çünkü 
toplantıyı imar hakkında olduğunu 
zannettikleri için gelmişler! Hayatta 
tabii ki önceliklerimiz var, ama çevre 
sorunlarına kadınlar gibi duyarlı 
yaklaşmıyorlar.”

KADINLAR DAHA DUYARLI

Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü’nün yaptığı bir çalışma 
oldukça ilginç sonuçlara sahip. Eğitim 
ve refah düzeyi yüksek olan 
kesimde duyarlılık düzeyi 
oldukça düşük, ortalamanın 
üzerinde olanlar daha 
duyarlı, kadınlar hem 
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Atıkların geri dönüşümü konusunda kadınlar 
daha duyarlı, eğitim ve refah düzeyi yüksek 
olanlar sanılanın aksine ilgisiz. Bilinçlendirme 
çalışmalarında hedef kitle ise çocuklar…

Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü ekipleri geri dönüşümü 
anlatırken ilginç yanıtlar da alıyorlar 
elbette. En sık karşılaşılansa karton 
kutuların yıkanıp kurutulduğunun 
sanılması, cam şişelerin sadece 
sudan geçirilerek tekrardan piyasaya 
sunulduğunun düşünülmesi. 

İşte görevlilerin aldığı ilginç 
yanıtlardan birkaçı:

Atık camlarınızı ne yapıyorsunuz?
Camlarımı siliyorum ben.
.......
Evinizden çıkan atık elektronik 

eşyalarınız için belediyemizi 
aradığınızda evinizden alıyoruz.

Aaa yavrum çok sevindim ben 
öleceğim zaten çocuklarım da evdeki 
elektronik eşyaları dağıtmak için 
uğraşmaz ararlar gelirsiniz.

.......
Bitkisel atık yağlarınızı ne 

yapıyorsunuz?
Benim evimden atık yağ çıkmaz.
Neden kızartma yapmıyor 

musunuz?
Biz yağları ziyan etmeyiz kızartma 

yaptığım yağ ile yemek pişiriyorum. l

daha duyarlı ve aktif. Eğitim ve 
refah düzeyi düşük olan kesimlerde 
kadınlar yine duyarlılar, ancak hayat 
koşulları geri dönüşüme gerekli 
özeni göstermelerine engel. 

KÂĞIT, CAM, PİL, YAĞ...

Gelelim yeni projeye... Bu 
geri dönüşebilen atıkların 
neler olduğunu, neden geri 
dönüştürülmesi gerektiğini, 
çevremize ve dünyamıza faydalarını 
anlatan bir broşür. İsmi ise “Kapı 
Kapı Bilgilendirme”. Kâğıt, cam, 
pil, yağ… Hepsinin geri dönüşüm 
halinde ekonomiye ve çevreye ne 
kadar katkıda bulunacağı rakamlarla 
anlatılıyor. Örneğin cam atıklar 
geri dönüşüme verildiğinde hava 

kirliliği yüzde on, su kirliliği yüzde 
50 azalıyor, yüzde 25 oranında da 
enerji tasarrufu sağlanıyor.  

Ataşehir’de organize sanayi 
bölgesi yok, yerleşimde daha çok 
konut ve iş merkezi hâkim, ancak 
Ferhatpaşa’daki küçük ölçekli 
fabrikalar, İçerenköy’deki Bostancı 
Sanayi Sitesi atık motor yağları, 
aküler, piller ve kontamine olmuş 
atıklar tehlike yaratıyor. Ayten Kartal 
“Biz müdürlük olarak eğitimlerle, 
bilgilendirme broşürleri ile bu 
atıkların kaynağında ayrı toplanması 
gerektiğine dair bilinçlendirme 
çalışmaları ve denetimler 
yapıyoruz” diyor “Atıkların 
bertaraf edildiğine dair belgeleri 
de tarafımıza ibraz etmelerini 
istiyoruz.” l
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İmar planınıza sahip çıkın

Yenisahra ve Barbaros 
mahallerinin 1/5000 
Ölçekli Revizyon İmar 

Planı’nın İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde Aralık ayında 
onaylanmasının ardından 1/1000 
ölçekli imar planlarını hazırlayacak 
Ataşehir Belediyesi bu çalışmaları 
vatandaşlarla birlikte yürütecek. 
Belediye adına söz konusu 1/1000’lik 
Nazım İmar Planları’nı hazırlayan 
İlke Planlama LTD. Genel Müdürü, 
Yüksek Şehir Plancısı Özcan Biçer. 
Biçer’le vatandaşların neler yapması 
gerektiğini ve mahallelerin geleceğini 
konuştuk: 

Ataşehir’de imar çalışmaları ne 
zaman ve nasıl başladı? 

2009 yılında Ataşehir Belediyesi 
kuruldu. 2011 yılındaki ilk 
çalışmamızda tüm Ataşehir’in 
analizlerini yaptık. Ümraniye, 
Üsküdar, Kadıköy, Sancaktepe 
gibi farklı özellikli yerlerden 
gelen mahalleler üzerine kurulu 
Ataşehir’den ortaya nasıl bir kent 
çıkartılabilir gözüyle başladık 
çalışmaya. Analiz yaptığımız 
o dönemin Ataşehir’in de bir 
ilçe karakteri yoktu, bir merkez 
yoktu, entegre bir ulaşım sistemi, 
mahallelerde olması gereken yeterli 
yeşil alanlar ve diğer donatılar 
yetersizdi. Böylece Ataşehir’in 
doğru olarak ele alınması, bir ilçenin 

Büyükşehir Belediye Meclisi 

Yenisahra ve Barbaros 

mahallelerinin 1/5000 ölçekli 

Revizyon İmar Planı’nı onayladı. 

Sıra 1/1000’lik planlarda. 

Ataşehir Belediyesi planları 

mahalle sakinleriyle birlikte 

hazırlamak istiyor. Şehir 

Plancısı Özcan Biçer, hak 

gaspına uğramak istemeyenlerin 

bir an önce kendilerine 

başvurmasını öneriyor.

MURAT ŞİMŞEK

Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi 
Ataşehirlilere imar planları 
konusunda bilgi veriyor.

Fotoğraflar: 
MURAT ŞİMŞEK



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 33Sayı: 08 Tarih: 25 Ocak 2017

sahip olması gereken işlevlere ve 
donatılara kavuşturulması gerektiği 
ortaya çıktı. 

Çalışmaya başladığınızda 
planlama açısından sorunlu bölgeler 
hangileriydi?

Analizlere ilk başladığımızda 
Ataşehir Belediye Başkanlığı’na yapı 
stoku ve deprem açısından riskli olan 
alanlar ile yeşil alan, okul alanı gibi 
donatıları çok eksik alanlarda projeler 
önerdik. Çalışmalarımızda Yenisahra-
Barbaros mahalleleri sorunlu 
bir bölge olarak karşımıza çıktı. 
Mustafa Kemal Mahallesi hem imar 
açısından hem de deprem açısından, 
Kurbağalı Dere’nin Ataşehir’de kalan 
kısmı da, alüvyal topraklı zemin 
sebebiyle riskli bir bölgeydi. Şunu da 
hatırlatmalıyım, Ataşehir’de deprem 
açısından en riskli bölgeler Kurbağalı 
Dere yataklarında kalan yerleşim 
alanlarıdır.

Emek Evler Bölgesi’nde, İmar İskan 
Blokları’nda vatandaşların yaklaşık 
yüzde 85’inin katılımıyla bir çalışma 
yaptık. Yeni Çamlıca bölgesi de 
bizim sorunlu olarak saptadığımız 
bölgelerden birisiydi. Mülkiyet 
uygulamalarından kaynaklanan 
sorunlar yüzünden vatandaşın 
mağduriyetini giderecek bir planlama 
modeli üzerinde çalışmaya başladık.  
Ferhatpaşa Mahallesi de İSKİ koruma 
havzasında kaldığı için sıkıntılıydı. İSKİ 
yönetimi orada planlama yapmaya 
ve imarı yükseltmeye izin vermiyordu. 
Bu sebeple bu bölgede belediye 
çözüm odaklı bir model geliştirdi.

Büyükşehir Belediyesi de bu 
esnada, Yenisahra, Barbaros, 
Mustafa Kemal ve İçerenköy 
bölgelerine öncelik verdi. Çalışmalara 
da altı yıl önce başladı. 

Ataşehir’in halen çözüm bekleyen 
imar sorunları neler?

En önemli sorunumuz, Ataşehir’in 
başka başka ilçelerden gelen 
bölgelerine ait planların entegre 
olması, Ataşehir’in kendi başına bir 
ilçe olarak planlanması. Bütüncül 

olarak Ataşehir’in kendi vizyonunu 
saptamak, sonra alt projelerde hangi 
proje alanı nasıl değerlendirilecek, 
hangi konu hangi teknik ve hukuki 
süreçte çözülecek diye belirlemek 
istedik. Büyükşehir Belediyesinin  
1/5000’lik çalışması ancak şimdi 
sona eriyor, bu anlamda çok verimli 
ve hızlı bir süreç yaşamıyoruz.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ ELİNDEN 
GELENİ YAPTI

Ataşehir Belediyesi bu süreçte 
nasıl bir tutum takındı?

Ataşehir Belediyesi Büyükşehir 
Belediyesi’nin önüne gidip 
vatandaşla birlikte protesto etmek 
dahil elinden geleni yaptı ancak 
sonuçta bir hiyerarşi var, siz ilçe 
belediyesi olarak kendi başınıza bir 
plan yapamıyorsunuz. 

Yenisahra ve Barbaros 
mahallelerinde ilginç bir durum var, 
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 
1/100.000 ölçekli il master planında 
bu bölgeye M1 lejantı verilmiş yani 
merkez 1 lejantı. 

İstanbul kentini dengeli hale 
getirmek için, Anadolu Yakası’nda 

yeni iş merkezleri oluşturmak lazım, 
diye bir karar üretmişler. Bunun 
için de 1/100.000 ölçekli İstanbul 
Çevre Düzeni Planı’nda Yenisahra ve 
Barbaros mahallelerinin bulunduğu 
bölge ile Kartal’da kentsel dönüşüm 
için konuşulan bölgeyi tanımlamışlar. 
Yani Anadolu yakasında bu iki 
bölgede yeni iş alanları yaratılmalı, 
diye düşünmüşler. Kartal için önce 
tasarımını yapıp sonra planlamayı 
yaparak projeyi geliştirdiler. Çok 
doğru, çünkü böyle bir alan özel 
bir alandır ve standart bir planlama 
yaklaşımı ile ele alınması doğru 
değildir. Önce bölgedeki hak 
sahipleri ile görüşmeli, yapıları, 
kamu alanlarını, meydanları, ulaşım 
sistemini tasarlayıp sonra planı 
yapmanız gerekiyor. Ancak Kartal’da 
kullanılan yöntem Barbaros ve 
Yenisahra mahallerinde kullanılmadı, 
Büyükşehir Belediyesi üst planda 
verdiği kararlar uyuşmayan bir 
tutumla yürüttü bu bölgedeki 
çalışmalarını. Planlamanın başından 
beri bu mahallelere, standart 
mahallelermiş gibi donatı alanı 
yaptılar. Biz M1 lejantını hatırlatarak 
uyardıktan sonra mahallenin bir ➦ 

Özcan Biçer
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➥ kısmına ticaret alanı koydular. 
Ben baktığımda şunu görüyorum: 
İBB kendi master planında koyduğu 
hedefi tutturacak planlamayı 
üretmedi. 

Hâlâ mahallelerin şu an yapılan 
1/5000’lik planlarına baktığınızda 
çoğunluğunun konut ve konut + 
ticaret olduğunu görürsünüz. E5’e 
bakan çok dar bir kısım dışında ticaret 
yapılanmasını öngörmediler. Bu 
yüzden M1 lejantın içeriğinin 1/5000 
planlara yansımadığını düşünüyorum.

Bu Ataşehir’i cezalandırmak 
amacıyla mı yapıldı sizce?

Büyükşehir Belediyesi kötü niyetli 
değil, ancak sistemin işlemesinden 
kaynaklanan bir yavaşlık vardı. 
Katılım tarafını çalıştırmadılar. 
Katılım olmadığı için planlar tepki 
ile karşı karşıya. Çünkü 2000 parsel 
sahibinden nerdeyse bini tanesi 
plandan duydukları mutsuzluğu 
dilekçe vererek Büyükşehir 
Belediyesi’ne taşıdılar. Büyükşehir 
Belediyesi bunların hiçbirini kabul 
etmedi. Bu anlamda katılımda bir 
sorun olduğu da ortada. 

DOĞRU PLANLAMA

Doğru planlama nasıl olurdu?
Bu tür bir alanı planlarken artık 

1970’lerdeki gibi masa başında 
planlamak doğru değil. Bir şeyi 
gerçekten yapmak istiyorsanız 
o sahada etkin olmanız lazım. 
Sahadaki vatandaşın duygusunu 
hissetmek, düşüncesini bilmek 
gerekir. Günümüzün mevzuatında 
kentsel dönüşüm gibi bir takım 
araçlar sunulmuş ve bunun için farklı 
kanunlar tarif edilmiş. Vatandaşın 
yanında, ona konuyu anlatarak, 
katılımlı bir şekilde yapılması 
gerekiyordu. 2013 yılında İBB 
tarafından bir plan yapıldı, o bir 
dava sonucunda iptal edildi, şimdi 
tekrar bir plan çıktı. İBB’nin yapması 
gerekeni şimdi Ataşehir Belediyesi 
sahada yapıyor. Mahallede irtibat ofisi 

Şimdi planlarını hazırladığınız 
Ataşehir’i daha önceden tanıyor, 
biliyor muydunuz?

Ben Erzincan doğumluyum. 
1989 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Şehir Planlama 
Bölümü’ne başladım, sonrasında 
şehircilik üzerine Yüksek Lisansımı 
bitirdim. Doktora dersleri dahil 
sekiz yıl şehircilik eğitimi aldım. 
Ataşehir’i 12 yıldır tanıyorum, 
ama henüz ilçe kurulmamışken 
uçurtma uçurmak için Kadıköy’den 
buraya gelirdik. İlçe olduktan 
sonra da evimi ve işimi buraya 
taşıdım. Özetle, ekonomik ve 
sosyal yaşamımı Ataşehir’de 
sürdürüyorum.

Ataşehir’e gelene kadar hangi 
çalışmalara imza attınız?

Eğitim hayatımı bitirince, birkaç 
planlama şirketinde çalıştım, 
ancak çoğunun ticari düşünceyi 
ön plana çıkardığını gördüm. 
Bu bizim üretim ilkelerimize 
uygun değildi. Biraz daha sosyal 
duyarlılığı olan, akademik yapısı 
daha kuvvetli mesleki anlayışımız 
olduğu için planlamayı daha 
katılımcı bir yöntemle yapmak 
istedik. Firmamızın ismini de bu 

anlayışımıza uygun olarak  “ilke” 
olarak belirledik ve profesyonel 
yolculuğumuza başladık.  
İlkelerimizden kopmamak ve işi 
sadece ticaret mantığıyla değil 
de, ülkemizde güzel örnekler 
ortaya koymak adına başladık 
bu yolculuğa ve 20 yıl önce 1996 
yılında İlke Planlama’yı kurduk.

Peki, imza attığınız çalışmalar…
20 sene sonunda Türkiye’nin 

yaklaşık yüzde 14’üne yakın kısmını 
planladık. Çevre Düzeni Planı 
olarak bilinen bütüncül il planlarını 
yaptık. Adana gibi Büyükşehirlerin 
1/5000’lik planlarını,  birçok 
ilçede kent planlarını, İstanbul’da 
Talimhane, Beyoğlu tünel ve 
çevresi, Bakırköy İstanbul Caddesi, 
Şişli 4. Levent Mahallesi, Beşiktaş 
Arnavutköy Mahallesi gibi 17 
önemli kentsel tasarım projesini 
başarıyla tamamladık ve projelerin 
tamamı uygulandı.  

Kent planlamasında; bölge 
planlarından başlayıp, kent 
planına, sonrasında da sokaktaki 
taşın nasıl duracağına kadar üç 
kademe planlama ve tasarım 
süreci vardır, biz bunların üçünü 
de üretme şansı bulduk. l

Çocukken uçurtma uçurduğum 
yeri şimdi planlıyorum

Özcan Biçer, 
12 yıldır Ataşehir’de 
yaşıyor.



açıldı, vatandaşlara planın ne olduğu 
ve nasıl davranmaları gerektiğini 
anlatmaya çalışıyoruz. Bireysel 
başvuranlara da, toplu hareket 
edenlere de destek veriyoruz. Hukuki 
olarak hem sözleşme konusunda, 
hem kat karşılığı sözleşme yapmak 
isteyenlere, hem de arazilerini 
birleştirmek isteyenlere destek 
oluyoruz. Sonuç olarak elde bir plan 
var ve bu plan da imarı tanımlamış, 
lejantları ve imarı düzgün tanımlı, 
birleşme durumunda alanların 
nereden nereye geleceği konusunda 
kademeler var. Süreç yönetimi 
açısından belki biraz zayıf, ancak 
içerik olarak belli olanaklar veriyor.  
Biz İlke Planlama olarak insanları 
içerisine katmayı, projeyi doğru 
anlatmayı hedefliyoruz.

Yenisahra ve Barbaros 
mahallelerinde bundan sonraki süreç 
nasıl işleyecek?

1/5000’lik planlar bitti, 
1/1000’likleri hazırlarken çok fazla 
vaktimiz yok. Buradaki vatandaşlar 
biran önce istedikleri imarlarına 
ulaşmalı. Vatandaşlar şu an imar 

ruhsatı alamıyor, 3-4 yıldır sistem 
imar planları sebebiyle kapalı. 
Ataşehir Belediyesi 1/1000’lik 
planları bir an evvel hazırlayalım, ilçe 
meclisinden geçirelim, İBB meclisine 
gönderelim, Haziran ayına kadar da 
bu süreci tamamlayalım istiyor ve bu 
çok doğru bir tavır içinde. 

Bu süreçte vatandaş ne yapmalı?
Burada vatandaşlardan 

beklentimiz var; vatandaşlar 
1/5000’lik süreçte kalabalıklar 
halinde açtığımız ofislere gelip 
toplantılara katıldılar, itiraz 
dilekçelerini verdiler, ancak şu anda 
1/5000’lik süreç sonrasında yoğun 
bir katılım yok. Vatandaşlarımızdan 
kendi mülklerine daha çok ilgi 
göstermelerini bekliyoruz. Yapılan 
1 /1000’lik  planlara da hak 
sahiplerinin aktif olarak katılmaları 
gerekiyor.

Ada transferi konusunda 
vatandaşları korkutan yüzde 40’lık 
kesinti hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Ada transferinde bahsedilen ve 
vatandaşların büyük endişe duyduğu 

yüzde 40’lık kesinti aslında önceki 
süreçte yapılmıştı. Bu kesinti zaten 
mahallelerde ortalama yüzde 32 
oranında kesilmişti.  Şu anda ada 
transferindeki kesinti, eski kesintilerle 
birlikte yüzde 40’a tamamlanacak. 
Yani yüzde beş ile sekiz oranında 
kesinti yapılacak. 

Normalde araziniz, yeşil alanda 
kaldıysa devlet sizi kamulaştırıncaya 
kadar beklersiniz. Bu sebeple yeşil 
alanda kalan arazi sahiplerinin bu 
imar planlamasında yararlanması 
gerekiyor. Bu plana katılmaları lazım. 
Hiç değilse kendilerini imar karşılığı 
olan o inşaatı hak edebilecekleri 
başka bir alana transfer etmeleri 
gerekiyor. 

Bölgede 24 müteahhit aktif ve 
bunlar belirli bölgelerde uzlaşma 
sağlamışlar. Alanda nerdeyse 800’ün 
üzerinde sözleşme imzalanmış. Yani, 
yeşil alanda kalanların kendilerini 
kurtaracakları bir altyapı da oluşmuş. 
Eğer müteahhitler, biz yeşil alanlarda 
kalanları istemeyiz derlerse, Başkan 
İlgezdi de vatandaşların yanında 
duracağını açıkladı. Yeşil ➦ 

Barbaros Mahallesi



➥ alandakilerin oralara transferi 
konusunda Ataşehir Belediyesi 
vatandaşların yanında bir tavır sahibi.     

Neden çalışmaların Haziran’a kadar 
yetiştirilmesi gerekiyor? 

Yapılan tüm ruhsat işlemleri, 
tüm Türkiye’deki yapılaşmanın 
nasıl olacağını tarif eden TİP 
İmar Yönetmeliği’ne tabidir. 
Bu yönetmelik; koridor, yangın 
merdivenleri ve asansörler gibi emsal 
dışı alanlar için, net emsali yüzde 
25 oranında artıracak şekilde tarif 
etmektedir. Haziran ayından sonra 
yürürlüğe girecek yönetmelik ise bu 
alanları yüzde 20 olarak tarif ediyor. 
Bu sebeple oluşan yüzde 5’lik farktan 
zarar görmemeleri için ruhsatların 
Haziran ayına kadar çıkması 
vatandaşların faydasına olacak. 

Burada vatandaşın, örneğin 400 
metrekare arazisi var, neler yapabilir?

Büyükşehir vatandaşlara üç tarz 
davranış sunmuş; kendi başına 

müstakil yapılaşma yapılabilir, 
komşular bir araya gelerek parsel 
birleştirmeleri yapabilir veya 
müteahhitle anlaşmaya varılabilir. 

Yenisahra ve Barbaros 
Mahalleleri imar planları için 
konunun uzmanlarının bulunduğu, 
vatandaşın her türlü sorusunun 
cevaplanacağı bir irtibat ofisi 
açtığımızı söylemiştim. Ofislerde 
planlarda yapılan değişiklikleri 
anlatıp müstakil yapılaşmada ve 
parsel birleştirmelerinde geçerli 
olacak imar hakkı ile müteahhitle 
anlaşma halinde geçerli olacak haklar 
konusunda detaylı bilgi veriliyor. 

400 metrekare arazi sahibiyseniz 
ve kimseyle birleşmek istemiyorsanız 
size 1.25 imar veriliyor. 400 metrekare 
ile 1000 metrekare arasına ise 1.50 
imar veriliyor. 

Yani siz komşunuzun arazisiyle 
birleşip 400 metrekareyi aşarsanız 
imar 1.50’ye yükseliyor. Bin 

metrekareyi aşarsanız 1.75, 2500 
metrekareyi geçerseniz 2.4, 5000 
metrekareyi geçerseniz de 2.5 imar 
veriliyor. 

İmar artışından yararlanmak için 
müteahhitle anlaşma yapmak şart 
mı? 

Vatandaşlar bir araya gelerek, 
parsellerini birleştirerek hiç bir 
müteahhitle sözleşme yapmadan 
imar artışlarından yararlanabiliyor. 
Vatandaş parsellerini birleştirmek 
istiyorsa irtibat ofisimize gelip, 
parsellerini belirleyip bildirimde 
bulunabilir.  Ataşehir Belediyesi’nin 
vatandaşları müteahhitlere 
yönlendirme gibi bir çabası yok, 
bizim için önemli olan vatandaşın 
birleşmek istemesi. Parsellerini 
belirleyip gösterecekler, biz de ona 
göre planı uygun bir şekilde çizmeyi 
hedefliyoruz. Bizim yaptığımız 
planlamanın güzel tarafı, talep odaklı 
bir planlama olmasıdır. 

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E36 Sayı: 08 Tarih: 25 Ocak 2017

Özcan Biçer “vatandaşlarımızdan 
kendi mülklerine daha çok ilgi 
göstermelerini bekliyoruz” diyor.



Vatandaşlar şu an ne yapmalı?
Şubat ayının sonuna kadar 

vatandaşlardan talep toplamayı 
bitirmemiz gerekli. Büyükşehir 
Belediyesi İmar Komisyonu aldığı 
son kararda eksik var, bu ay karar 
düzeltmesine gidiyor. Dolayısıyla 
bunun çıkması Şubat’ı bulacaktır. 
Bu sebeple Şubat ayının sonuna 
kadar süremiz var. Vatandaşların 
Şubat sonuna kadar kesinlikle kendi 
parseliyle ilgili ne istediğini gelip 
bize söylemesi lazım. Gelmezse biz 
onların hem müteahhitle anlaşmak 
hem de birleşmek istemediklerini, 
dolayısıyla müstakil yapılaşacaklarını 
düşüneceğiz. Sonuçta  oldukları yerde 
bırakılacaklar. Bu şekilde kalanlara ise 
daha önce bahsettiğim gibi iyi bir imar 
verilmiyor. Şu an dahil olmazlarsa 
bu fırsatı kaçıracaklar. Hızlı olanın 
kazanacağı bir döneme girdik. 

Şimdiye kadar belki vatandaşlar 
beklemekte haklıydı, plan belirsizdi, 
söylentiler vardı. Ancak şimdi 
Büyükşehir Belediyesi planları çıkardı 
ve bizim de bekleyeceğimiz çok 
zamanımız yok. Ben iki ay içerisinde 
bu planları teslim etmek zorundayım. 

Biz planları çizmiş olacağız, biraz 
daha düşüneyim diye bekleyenler, 
sonra biz niye böyle kaldık 
demesinler. 1/5000’liklerin komisyon 
kararı çıktıktan sonra, “Biraz 
bekleyeyim, sona kalayım.” denecek 
zamanı geçtik. Burada vatandaş 
adına en mantıklısı 1.2 imar yerine 2.5 
imar sahibi olmaya çalışmaktır. 

Örnek olarak vatandaşlar 400 
metrekare altında kalarak 1.25 
imara girdikleri zaman elde edilen 
inşaata, birleşerek 2500 metrekareye 
ulaşıldığında 2.5 emsal alınıyor. Ancak 
1.25 emsali olan vatandaş kendi 
inşaatını kendisi yapmak zorunda. 
2.5 emsale ulaşınca büyük bir firmaya 
verip inşaat masrafı da yapmadan 
aynı inşaata sahip olunuyor. Üstüne 
üstlük daha kaliteli, daha büyük 
ölçülü bir site içerisinde ve daha fazla 
ekonomik değer elde edecek şekilde. 
Arada yaklaşık 2.5 kat değer farkı var.    

Eğer yeni bir süreç başlarsa şunu 
hatırlamak gerekir ki, bir önceki 
planda da beklendi. Fakat plan 
davaya gidip yeni plan yapılınca yeşil 
alanların ve diğer donatı alanlarının 
iki katına çıktığı görüldü. Bu yüzden 

sona kalmak daha avantajlıdır görüşü 
doğru değil, şu anda bu süreci 
tamamlayanlar kendilerini kurtaracak.

Peki, sizce kentsel dönüşüm 
sonrasında mahallelerin geleceği 
nasıl olacak?

Yenisahra Mahallesi’nin Örnek 
Mahallesi’ne bakan kısmının çoğu 
müteahhitlerle anlaşmış, müteahhitler 
de yüzde 60-70 oranında uzlaşma 
oranlarını geçmiş durumdalar. Diğer 
taraftan Barbaros Mahallesi’nin 
Palladium AVM’ye bakan kısmı 
ise neredeyse hiç bir müteahhitin 
girmediği, kimsenin kimseyle 
anlaşmadığı bir bölge. Bu açıdan 
bakarsak Örnek Mahallesi’ne bakan 
kısım çok büyük bir hızla değişecek 
ve Batı Ataşehir’e çok yakın bir 
yapılaşma ortaya çıkacak. Değerler 
o seviyeye gelecek ve vatandaş şu 
andaki duruma göre bire iki buçuk 
kazanacak. Barbaros’ta kalan bölgede 
ise değerler biraz daha düşük olacak. 
Orada eski mahalle dokusuna daha 
yakın bir yapı ortaya çıkacak gibi 
duruyor. Son iki ayı da değerlendirip, 
uzlaşmada aktif olan bölge daha çok 
kazanacak gibi görünüyor. l
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Barbaros ve Yenisahra sakinleri 1/5000’lik plana sahip çıkmış, dava açmış, eylem yapmışlardı. 
1/1000’lik plana ise ilgisiz görünüyorlar. Şehir Plancısı Özcan Biçer onları yine harekete geçmeye 
çağırıyor, çünkü arsalarında kaybedebilecekleri metrekareler var. 

İmar planlarıyla ilgili bir toplantıda 
İlgezdi ve Biçer hem yapılanları anlatıyor, 
hem soruları yanıtlıyor.



Felsefeci, gazeteci, yönetici, 
öğretim üyesi, politikacı… 
Prof. Dr. Örsan K. Öymen işte 

bunların hepsi. Işık Üniversitesi’nde 
İnsan ve Toplum Bilimleri Başkanı, 
“Assos’ta Felsefe” oluşumunun 
kurucusu ve direktörü, CHP ve 
Trabzonspor Kongre üyesi Öymen’i 
Ataşehirliler bu ay “Pazar Sohbetleri” 
toplantısında yaptığı “Felsefe Nedir? 
Ne Değildir?” başlıklı konuşmasından 
tanıyor. Elbette toplantıyı kaçıranlar 
olmuştur. Onlar için Prof. Dr. 
Öymen’e bir kez daha felsefeyi, 
gündelik hayatımızda yerini, 
felsefenin “yararsız” görüldüğü 
toplumların akıbetini konuştuk. İşte 
anlattıkları:   

İsterseniz konuşmanızın 
başlığından, “Felsefe nedir, ne 
değildir?”den başlayalım. Ne 
olduğunu, ne olmadığını anlatarak 
özetlemenizi istesek…

Felsefe, insan zihninin ortaya 
koyduğu sorgulayıcı bir düşünme 
etkinliğidir. Felsefe teriminin 
etimolojik kökeni Antik Yunanca’daki 
philo-sophia terimidir. Anlamı 
da bilgelik sevgisidir. Ancak Antik 
Yunan’da bilgeliğin peşinden 
gitmek bilgiden bağımsız bir şey 
değildir. “Ben bilgeyim” demekle 
bilge olunmaz. Bilgi sahibi olmadan 
bilge olunmaz. Bilgi de doğruluk / 
gerçeklik kavramıyla ilgilidir. Amaç 
genellikle doğruluk / gerçeklik 

hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bunun 
için de akıl yürütme, temellendirme 
ve gerekçelendirme ortaya koymak, 
kuram geliştirmek gereklidir. Özetle 
bilgelik (sophia), bilgi (episteme), 
doğruluk / gerçeklik (aletheia) ve akıl 
yürütme / kuram (logos) arasında 
çok yakın bir ilişki vardır ve bunlar 
felsefenin tetikleyici kavramlarıdır. 
Başka bir deyişle felsefe söylence 
(mitos) değildir, mistisizm değildir, 
tasavvuf değildir, din değildir, vahiy 
ve iman temelli bir alan değildir. 
Felsefe, bilgi, bilim, mantık, varlık, 
dil, ahlak, din, siyaset, sanat gibi 
konularda felsefi kuramlar geliştiren 
diyalektik ve çoğulcu bir düşünce 
alanıdır. 

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E38 Sayı: 08 Tarih: 25 Ocak 2017

Felsefe hem dünü, hem 

bugünü anlamak, hem de 

yarına yön vermek için elzem 

anahtarlardan biri. Türkiye 

çoğunlukla bu anahtara uzaktan, 

hatta küçümseyerek bakıyor. 

Felsefeci Prof. Dr. Örsan K. 

Öymen bu küçümsemenin 

kaynağında “cahilliği”, daha 

çok da diplomalı “cahilleri” 

görüyor. Bugün hep birlikte eski 

“ahlaklı” insanları arıyor ve 

özlüyoruz ya, Öymen ahlakın da 

felsefeyle bağlantılı olduğunu 

unutmamamızı istiyor.

ELİF SU

Felsefe yoksa
gelecek de yok



Felsefenin bir bilim dalı olarak 
akademik çevrelerden çıkıp 
toplumun ilgi alanına girmesi ne 
kadar mümkün? Felsefeyle daha 
yakından ilgilenen toplumlarla 
“gereksiz bir uğraş”, bir “zaman 
kaybı” olarak gören toplumlar 
arasındaki farklar nedir?

Felsefenin elden geldiğince 
yaygınlaşması hem bireysel hem 
de toplumsal gelişme açısından 
yaşamsal bir öneme sahiptir. Bunu 
toplumun tamamına yaymak 
olanaklı olmasa da, azami ölçüde 
yaygınlaşması sağlanabilir. 

Felsefenin önemine gelince, 
uygarlık tarihini incelediğimizde şunu 
görürüz ki, ileri uygarlık seviyesini 
yakalamış toplumlarda, felsefe, 
bilim, sanat, siyaset, ekonomi gibi 
alanlardaki gelişmeler her zaman iç 
içe geçmiştir ve birbirini etkileyerek 
ortaya çıkmışlardır. Antik Yunan’da ve 
Rönesans’tan itibaren Batı Avrupa’da 
ortaya çıkan kültürler bunun en 
çarpıcı örnekleridir. 

Felsefeye ancak cahil bir insan 
“gereksiz bir uğraş” veya “zaman 
kaybı” diyebilir. Cahil derken de belli 
bir eğitim seviyesini tamamlamamış 
kişileri kastetmiyorum. “Okumuş” ve 
“eğitimli” cahillerden söz ediyorum. 
Eğitim işini meslek öğrenme ve 
para kazanma işine indirgeyen, 
üniversiteleri bile meslek yüksek 
okullarına dönüştüren, hem fizik, 
astronomi, biyoloji, kimya gibi 
temel bilimleri, hem de felsefeyi ve 

matematiği küçümseyen anlayıştan 
söz ediyorum. Biz bırakın sokaktaki 
vatandaşa, üniversitedeki profesöre 
bile felsefenin önemini anlatmakta 
zorlanıyoruz. Oysa bugün 
gelişmiş ülkelerin neredeyse tüm 
üniversitelerinde bir felsefe bölümü 
vardır. Kapitalizmin merkezi ABD’de 
bile durum budur. Batı Avrupa’da 
zaten durum uzun yıllardır böyledir. 
Felsefeye verilen değer ABD’ye de 
Batı Avrupa’dan geçmiştir. Ayrıca Batı 
Avrupa’da, özellikle Almanya’da ve 
Fransa’da lisede çok ciddi bir felsefe 
eğitimi vardır. Bizde ise liselerde 
sadece bir yıl felsefe dersleri vardır. 
İlkokuldan itibaren her yıl zorunlu 
din dersi verilir, ama felsefe dersini 
liseden mezun olmadan önce 
öğrenci bir kere görür, orada da ders 
genellikle niteliksiz öğretmenler 
tarafından ezbere veya dinle 
harmanlanarak teoloji gibi anlatılır.

Üniversiteler liselere göre biraz 
daha ileridedir, çünkü birçok 
üniversitemizde felsefe bölümü 
vardır, ancak bunların çoğu nitelikli 
değildir. Özellikle İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi önde gelen büyük kentlerin 
dışındaki üniversitelerin birçoğunda 
felsefe bölümleri adeta ilahiyat 
fakülteleri gibi çalışmaktadır. Onun 
dışında, büyük kentlerimizde, hala 
bir felsefe bölümü olmayan bazı 
üniversitelerimiz de ne yazık ki 
mevcuttur.

Ancak en önemli temel lisede atılır. 
Lisede kötü bir eğitim almış olan bir 

kişiyi üniversitede dönüştürmek çok 
güçtür. Ayrıca kişinin üniversitede 
yapacağı alan seçimi de zaten lisede 
belirlenmektedir. 

Biliyorsunuz, düşünen ve 
sorgulayan insanı yönetmek her 
zaman daha zordur. Türkiye’de 
devletin 1950’li yıllardan itibaren lise 
eğitiminde felsefeyi kasıtlı olarak 
geri bırakmasının ve 12 Eylül askeri 
yönetimiyle birlikte de din derslerini 
zorunlu kılmasının en büyük nedeni 
budur.  

Gündelik hayatta felsefeyle 
hemhal olmak insanı nereye, 
nerelere taşır?

Felsefe genel sanının aksine 
doğrudan pratik yaşamla ilgilidir. 
Zaten felsefenin Antik Yunan’daki 
kökeni de teori-pratik bütünlüğü 
üzerine kuruludur. Teori ve pratik iki 
karşıtlık olarak değil, bir bütünün iki 
parçası olarak karşımıza çıkarlar. Bu 
felsefenin her alanı için geçerlidir. 
Ancak etik olarak bildiğimiz alanda 
bunu daha da çarpıcı ve açık olarak 
görürüz. Çünkü etik doğrudan 
insanın eylem ve seçim alanıyla 
ilgilidir. Yaşamın anlamı ve amacı 
nedir? İyi ve kötü nedir? Mutluluk, 
haz ve yarar kavramlarının ahlaktaki 
yeri nedir? Ahlak’ın kaynağı akıl mıdır, 
duygu mudur? Evrensel ve/veya 
nesnel ahlak ilkeleri var mıdır? Ahlak 
göreceli midir? Özgür irade var mıdır? 
Nedensellik ilkesi ve özgür irade 
bağdaşır mı? Bütün bunlar doğrudan 
insan yaşamıyla ilgili konulardır. ➦

Hegel Aristoteles Epikuros Descartes Schopenhauer
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➥ Sonuçta gündelik hayatta 
savrulmak başka, yaşamı, insanı ve 
kendini sorgulayarak ve bunların 
üzerinde düşünerek yaşamak başka 
şeydir. Kısacası gündelik rutinde 
savrulmak filozoflara göre bir şey 
değildir. 

Hem Türkiye’de hem dünyada 
artık klasik felsefeciler pek referans 
gösterilmiyor. Sizse en azından bu 
konuşmanızda antik dönemi ele 
alıyorsunuz. Bunu bir tercih, yeni 
dönem felsefecilerin görüşlerinin 
dünyayı anlama ve dönüştürmede 
yetersiz kaldığına bir vurgu olarak 
görebilir miyiz?

Felsefe tarihindeki 
filozoflara hiç 
değinmeden büyük 
laflar etme hayali 
peşinde koşanlar 
var. Oysa 
ortada bir 
gerçek 
var, o da 
yaklaşık 

2500 yıldır filozofların ortaya attığı 
düşünceler ve kuramlardır. Bunları 
bilmeden, bunlarla hesaplaşmadan 
felsefe yapılmaz. Bunları bilmeden 
felsefe yapmaya çalışan kişi 
şaşkındır. Bu durum, Amerika 
çoktan keşfedildiği halde bir kişinin 
Amerika’yı kendisinin keşfettiğini 
sanması gibi bir şeydir.

Bir filozofun geçmişte yaşamış 
olması onu daha değersiz kılmaz. 
Filozofun ne zaman yaşadığına değil, 
ne dediğine bakmak gerekir. Önemli 
olan içeriktir. Güncellik peşinde 
koşacağım diye felsefe tarihinin en 

önemli ve en değerli düşüncelerini 
ve kuramlarını atlarsanız, ofsayta 
düşmüş olursunuz. Sokrates, 
Platon, Aristoteles, Augustinus, 
Aquinas, Epikuros, Descartes, 

Spinoza, Leibniz, Hobbes, 
Bacon, Locke, Berkeley, Hume, 

Kant, Hegel, Kierkegaard, Marx, 
Nietzsche, Schopenhauer, 
Wittgenstein vs gibi filozofları 

atlayarak, onları “by-
pass” ederek hiçbir 
yere varılmaz. Böyle 
bir felsefe yapma 
biçimi de aslında 

dünyanın hiçbir 

ciddi kurumunda yoktur. 
Sadece popüler kültürde bir 

güncellik ve moda takıntısı ve eskiye 
yönelik mesafeli yaklaşım geçerlidir. 
Dünyanın ciddi üniversitelerinde 
ve liselerinde böyle bir güncellik 
fetişizmi yoktur. Çünkü geçmişten 
bağımsız bir gelecek inşaa 
edilemez. Önce geçmişteki temel 
filozofları bileceksiniz, ondan sonra, 
yapabiliyorsanız, onların üzerine yeni 
bir şey inşaa edeceksiniz. Felsefe 
tarihi de zaten böyle gelişmiş. Sıfır 
noktası diye bir şey yok. Herkes 
birbirini etkilemiş. Yani filozoflar 
da paraşütle inmiyorlar bir anda 
yeryüzüne.

Yeni dönem felsefecilere gelecek 
olursak, şu anda yaşayan ve felsefe 
tarihinin akışını değiştirecek boyutta 
özgün ve önemli kuramlar ortaya 
atmış olan bir filozof yok. Ama 
bundan sonra olmayacak anlamına 
gelmez bu tabii ki. Ayrıca bu tarz 
filozoflar çok sık ortaya çıkmazlar. 
Bunların sayısı genellikle bir yüzyıl 
içinde üçü, dördü geçmez. Şu anda 
popüler kültürde ve medyada 
adı geçen bazı filozoflar var, ama 
bunların hepsi şişirme, gerçeklikte bir 
karşılıkları yok.  

Spinoza Leibniz Bacon Kant Nietzsche

“Güncellik peşinde koşacağım diye 
felsefe tarihinin en önemli ve en değerli 
düşüncelerini ve kuramlarını atlarsanız, 
ofsayta düşmüş olursunuz.”Sokrates



Türkiye birbirini izleyen şiddet 
olaylarının ardından bir  “korku 
tüneli”ne girmiş görünüyor. Bu 
yılbaşında insanlar meydanlara 
çıkmasa da yine bir katliam yaşandı. 
Şiddeti tanımlamada anahtar 
olarak felsefeyi kullanırsak, neler 
söylersiniz?

Bu ayrıca yanıtlanması gereken çok 
önemli bir konu. Ama şimdilik kısaca 
şu kadarını söyleyebilirim: Şiddeti 
tanımlamak için fazla felsefeye gerek 
yok. Şiddet zaten anlamı iyi kötü belli 
olan bir şey. Önemli olan bu şiddet ve 
terör kültürünün nedenlerini ortaya 
koyabilmektir. Çünkü teşhisi doğru 
ortaya koyamazsak, bunun tedavisi 
de mümkün olmaz. Türkiye’deki ve 
dünyanın belli bölgelerindeki bu 
şiddet ve terör unsurunun bu kadar 
yaygınlaşmış olmasının arkasındaki 
nedenleri ortaya koymalıyız. Bunun 
için de tek başına felsefe yeterli 
olamaz. Ekonomi, siyaset bilimi, 
sosyoloji, pedagoji, psikoloji, ilahiyat 
gibi farklı alanlar üzerinden de bu 
konuyu irdelemek gerekir. 

Sizden, kendini ve toplumu 
ileriye taşıyacak “vatandaş” 
tanımını yapmanızı istesem, neler 
söylersiniz?

Bir kişinin kendisini ve toplumu 
ileriye taşıması için vatandaş olması 
yetmez. Vatandaş olmak işin bir 
parçasıdır, ama yeterli değildir. 
Pekiyi, nasıl bir vatandaş olmak 
gerekir veya vatandaş olmak ne 
demektir? Vatandaş olmak, bir 

ÖRSAN ÖYMEN’e göre iyi vatandaş kimdir?
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Sizce bu şiddeti durdurmanın yolu 
nedir? Bireylerin şiddet karşısındaki 
tutumu ne olmalı?

Türkiye bağlamında, öncelikle 
yapılması gereken, güvenlik 
önlemleriyle birlikte, siyasi 
önlemlerin de alınmasıdır. Her 
şeyden önce şunu görmek 
gerekiyor: Anayasa’daki laiklik ilkesi 
uygulanmadan toplumsal bir barış 
ve huzur sağlanamaz. Bunu artık 
herkesin idrak etmesi lazım. 

Laiklik ilkesi de, dine sınır 
çekmektir; dinin, devlet, siyaset, 
hukuk ve eğitim işlerine karışmasının 
önlenmesi, onlara hükmetmesinin 
önlenmesi ve bu koşulla dini 
ibadet ve inanç özgürlüğünün 
güvence altına alınmasıdır. Bunu 
sağlayamazsak, Avrupa’nın 4. Yüzyıl 
ile 18. Yüzyıl arasında yaşadığı din 
bağlantılı vahşetleri ve baskıları biz 
de yaşarız.

Ayrıca, biz terör ve şiddetin 
nedenlerini sürekli dış güçlerde 
arıyoruz, ya da aramaya 
yönlendiriliyoruz. Bu bir saçmalık. 

Bu saçmalığa son verilmeli, sorunun 
kaynağını kendi içimizde aramalıyız. 
Siz kendi çöplüğünüzü temizlerseniz, 
dış güçler de öyle kolay kolay sizin 
içinizi karıştıramazlar. Sürekli “dış 
güçler” demek, sorumluluktan 
kaçmaktır, hatta bir çeşit miskinlik ve 
tembellik edebiyatıdır. 

Bu tür toplantılarda 
dinleyicilerinize aktarmak istediğiniz 
nedir?

Bu tür toplantılarda felsefeyi 
elden geldiğince üniversite dışındaki 
ortamlara da taşımayı, felsefeyi 
daha geniş kitlelerle buluşturmayı 
amaçlıyoruz. Bu bağlamda felsefenin 
temel soru ve sorunlarını irdelemeyi 
düşünüyoruz. 

Buradaki programda, felsefeyle 
ilgili bazı genel ve temel bilgileri 
ortaya koyduktan sonra, dönemler 
bağlamında, temel filozofların 
düşüncelerini ortaya koyacağız. 
Antik Yunan, Orta Çağ, Yeni Çağ, 
18., 19. ve 20. Yüzyıl biçiminde 
kronolojik bir çizgide ilerleyeceğiz 
ve temel konuları, sorunları ve 
soruları aktaracağız, onlar üzerine 
tartışacağız. l

Uygarlık tarihi bize ileri uygarlığı yakalamış toplumlarda 
felsefenin siyaset, ekonomi, bilim, sanat alanlarındaki 
gelişmelerle içiçe geçtiğini gösteriyor. Prof. Dr. Öymen “Felsefenin 
elden geldiğince yaygınlaşması hem bireysel hem de toplumsal 
gelişme açısından yaşamsal bir öneme sahiptir.” diyor.

vatana ortak olmak demektir. 
Bir vatana ortak olmak için de, 
öncelikle o vatanın temel kuruluş 
ilkelerine sahip çıkmak gerekir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nde bu temel 
ilke de özetle, Anayasa’da da 
belirtildiği gibi, demokratik, laik, 
sosyal, hukuk devleti ilkesidir. 
Bir kişi bu ilkeye inanmıyorsa, o 
vatana ortak değildir, aksine o 
vatana düşmandır. l
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“… Her Allahın günü, dağlardan 
akın akın Türk köylüleri inerdi 
pazarımıza. Odun, kömür, kümes 
hayvanı, kaymak, yumurta, peynir, 
sözün kısası Anadolu’nun zenginliğini 
yapan ne varsa satar; ihtiyaçlarını 
bizim dükkânlardan alıp akşama 

dönerlerdi. Kimisi dostlarının evinde 
misafir kalırdı; bizimle birlikte yer, 
bizimle birlikte yatarlardı. Türk 
köylerine kocabaş hayvan, at veya süt 
almaya gittikleri zaman bizimkiler de 
oradaki dostlarının evinde ağırlanırdı. 
Ve dağ yollarında karşılaştığımız 

vakit, kocaman selamünaleykümler 
çekerdik karşılıklı…”

Bu alıntı Yunanlı yazar Dido 
Sotiriyu’nun “Benden Selam Söyle 
Anadolu’ya” isimli kitabından. 
Kendisi de bir mübadil olan, 
İzmir, Şirince doğumlu Sotiriyu 

İki yakanın dinmeyen sızısı

T
A

R
İH

Kapadokya’dan Yunanistan’a giden Rum- 
Ortodoks mübadiller... (Fotoğraflar Lozan 

Mübadilleri Vakfı’ndan alınmıştır.)
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kitabında 1923’te yaşanıp sonra 
uzun bir süre unutulmaya bırakılan 
Yunanistan ve Türkiye arasındaki 
mübadeleyi anlatıyor. Kitap Türkçe de 
yayımlandığından sonradır ki, biz de 
mübadeleyi, sonuçlarını, iki yakadaki 
insanların hasretlerini konuşur ve 
dinler olduk. 

30 Ocak’ta iki yaka arasındaki 
değiş tokuş kararı 94 yılı geride 
bırakacak. Lozan görüşmeleri 
sırasında bu tarihte yapılan ek bir 
sözleşmeye dayanarak uygulanan 
mübadelede Türkiye’den İstanbul ve 
Trakya’nın dışında 1 milyon 200 bin 
Rum Yunanistan’a, Yunanistan’da 
da 500 bin Müslüman Türkiye’ye 
gönderilmişti. 

Bu zorunlu bir göçtü. Bu nedenle 
iki taraf için de sancılı ayrılıklara yol 
açtı. Evini, iş yerini, elinde ne var ne 
yoksa yok pahasına satanlar gemilerle 
iki yaka arasında taşındı. Gülcemal 
ve Akdeniz gemileriyle yola çıkanlar 
güvende sayılabilirdi, ancak eski 
ve salaş gemilere binmek zorunda 
kalanlar yaşamlarını gemide yitirenleri 
Ege sularına bıraktı. Dahası ne 
Türkiyeli Ortodoks Ruslar Yunanistan’ı 
biliyordu ne de Yunanistanlı 
Müslümanlar Türkiye’yi. Üstelik yeni 
topraklarında eski topraklarındaki 
varlığına eşit ev, toprak vaadi de 
gerçekleştirilemedi. Çünkü savaş 
sırasında özellikle Ege bölgesinde 
pek çok ev yakılıp yıkılmış, toprak da 
verimsiz hale gelmişti. Ancak ayakta 
kalabilecekleri kadar bağ, bahçe, 
zeytinlik, tütün tarlası dağılımı yapıldı.

Gidenler yani Rumlar daha çok 
zanaatkârdı, gelen Müslümanlar 
ise çiftçi ya da ırgat. Bu nedenle 
başta İstanbul, İzmir, Mersin gibi 
kentlerde berber, demirci ustası, 

kaynakçı, ayakkabıcı eksikliği 
yaşandı. Bu farklılık evlere de yansıdı, 
geniş arazilerde yaşamaya alışkın 
Müslümanlar Rumlardan kalan 
evleri benimseyemedi. Fethiye’nin 
Kayaköy’ü ya da Gökçeada’nın köyleri 
gibi pek çok yerleşim yeri harabeye 
dönüştü.  

Kültürel farklılıklar da kısa 
sürede su yüzüne çıktı. Türkiye’ye 
gelenlere alaysı bir dille “gavur” ya 
da “muhacir” dendi, Yunanistan’a 
gidenlere “Türk tohumu”. Rumların 
işi daha zordu, çünkü daha Kurtuluş 
Savaşı’nın hemen ertesinde göç 
edenlerle birlikte Yunanistan’ın 
nüfusu artmış, bu da iş, ev bulmalarını 
zorlaştırmıştı. Acılarını, hasretlerini 
rembetikoya aktarıyor, böylelikle 
ayakta durmaya çabalıyorlardı. 

Onlarca yıl mübadelenin izleri 
saklı kaldı. Ancak ilk mübadillerin 
torunları tarihlerinin peşine düşüp 
anılar kitaplaştırıp konuyla ilgili filmler 
çekildikçe iki yaka arasında gidip 

Selanik’ten Türkiye’ye gelen Türk-Müslüman mübadiller...

30 Ocak 1923’te, Lozan’da alındı mübadele kararı. Yunanistan’daki 

Müslümanlar Türkiye’ye, Türkiye’deki Ortodoks Rumlar Yunanistan’a 

gidecekti. Seçme şansları yoktu, çünkü mübadele zorunluydu. 

Gidenler de gelenler de kalplerinin yarısını yola çıktıkları yerde bıraktı.

gelmeler başladı. Lozan Mübadilleri 
Derneği gibi oluşumlar ailelerinin 
izlerini sürmek isteyenlere destek 
oldu. Yazımıza Dido Sotiriyu’yla 
başlamıştık, yine onunla bitirelim. 
1982 yılında “Benden Selam Söyle 
Anadolu”ya kitabıyla Abdi İpekçi 
Türk-Yunan Dostluk Ödülü’nü 
alan Sotiriyu kendisiyle yapılan bir 
röportajda şöyle diyordu: “Bir tek 
düşman vardır. Düşman ne Türklerdir 
ne de Yunanlılar… Düşman, savaştır. 
Savaş ve onu körükleyen çıkarlar…” l

Girit’ten gelen Şengün Alacaklı 
çocuklarıyla birlikte...
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İstanbul İstanbul olalı böyle bir kış görmemişti. En azından bir yüzyıl boyunca… 
1929 kışında iki ay boyunca kar yerden kalkmamış, kurt, domuz sürüleri şehre inmiş, odun, kömür 
ve yiyecek karaborsaya düşmüştü. Dahası Boğaz buz tutmuştu, hem de metrelerce…

1929 kışına bir 
İstanbul hikâyesi

Bugün sadece üç dört gün 
yağan kar İstanbul’da hayatı 
felç ediyor, trafik kilitleniyor, 

okullar tatil ediliyor, soba ve 
doğalgaz zehirlenmelerine karşılık 
tetikte duruluyor. İstanbul bu süre 
zarfında manşetlerden düşmüyor. 
Laf aramızda, Anadolu’da özellikle 
doğuda yaşayanlar kar nedeniyle 
manşet olmaya, televizyonlarda 
ilk haber olarak sunulmaya pek 
hoşgörüyle bakmıyorlar. Çünkü 
oralarda kar aylarca kalkmıyor, 
kapanan yollar haftalarca açılamıyor. 

Bu yüzden de İstanbul’un, 
İstanbulluların kardan yakınmasını 
biraz da “şımarıklık” olarak 
görüyorlar. Haklılar mı? Herkesin bu 
soruya kendince bir yanıtı vardır.

Biz şimdi İstanbul’un, kışı ve karı 
uzun süren Anadolu kentlerini bile 
kıskandıracak bir zaman dilimine, 
1929 yılının Şubat’ına gidelim… Kar 
başladığında 1927 sayımına göre o 
sıralarda İstanbul’da yaşayan yaklaşık 
850 bin kişi sakindi. Kar yağacak, hava 
daha da soğuyacak, biraz daha fazla 
odun ve kömür yakılacaktı, o kadar. 

Ama öyle olmadı, kar iki ay 
boyunca dinmedi, zaman zaman 
tipiye dönüştü, zaman zaman lapa 
lapa yağdı. Yollar kapandı, iskeleler 
kopup denizde sürüklendi,  kurt 
ve domuz sürüleri İstanbul’a indi. 
Cenazeler bile don yüzünden 
toprağa verilemiyordu. Bin asker 
yolları açmak, mahsur kalanlara 
yardımcı olmak üzere görevlendirilse 
de yetmedi. 

Elektrik sadece birkaç semte 
gelmişti henüz, bu yüzden de evler 
gaz lambalarıyla aydınlatılıyordu. 
Bu da yangınların çıkmasına yol 
açtı, en çok zarar gören semtlerden 
biri Tatavla’ydı, kar kalktığında adı 
“Kurtuluş” olarak değiştirildi, ne 
de olsa semt yanıp yok olmaktan 
kurtulmuştu.

Fırsatçılar her zaman, her yerdeydi. 
Yine insanların çaresizliğinden 
yararlanıp kömürü, odunu, yiyecek 
maddelerinin neredeyse karaborsaya 
düşürdüler. O kış, bütün bunlar bir 
yana Boğaz’ın donmasıyla geçti 
tarihe. Buz kalınlığı kimi yerlerde elli 
santimdi, kimi yerlerde on metreyi 
buluyordu. Eline hasbelkader 
fotoğraf makinesi geçenler buzların 
üzerinde yürürken fotoğraf çektiriyor, 
dolayısıyla tarihe not düşüyordu. 

Değil televizyon, henüz radyo 
bile yoktu. Anadolu’da yaşayanlar 
İstanbulların başına neler geldiğini ya 
bilmiyor ya da geç öğreniyordu, bu 
yüzden de kıskanmak pek akıllarına 
gelmiyordu! l
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1929 kışı, İstanbul.



İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın işgal ettiği Romanya’da 
soykırımdan kaçmak isteyen 800 kişi kömür gemisi Struma’ya 
bindi. Rota Filistin’di, ancak gemi arızalanınca İstanbul’da demir 
attı. İki buçuk ay sonra Karadeniz’e çıkarıldı. Ertesi gün bir torpille 
batırılan gemiden sadece bir yolcu kurtulabildi.

Tarih 24 Şubat 1942’ydi. Sabaha 
karşı Şile açıklarında büyük bir 
patlama oldu.  Merak içinde 

kıyıya koşturanlar alevleri seyretti. 
Ne bir çığlık sesi duyuldu, ne geminin 
bandırası anlaşılabildi.  Olay sonra 
gün yüzüne çıktı. Batan gemi, 12 Aralık 
1941’de yaklaşık 800 yüz yolcu ve on 
mürettebatla Romanya’nın Köstence 
limanından yola çıkan Struma’ydı. 
Gemi açık denizde arızalanmış, 
yakınlarından geçen geminin 
mürettebatı tarafından onarılmıştı.

Bu bir hayır işi değildi. Geminin 
yolcularının tümü, Nazi işgali 
altındaki Romanya’dan Filistin’e 
kaçmaya çalışıyordu. Yanlarına 
yükte hafif pahada ağır eşyalarını 
alabilmişlerdi. Geminin tamiri de 
paranın yanı sıra işte bu eşyaların, 
mücevherlerin karşılığında 

yapılabilmişti. Aslında kömür 
taşımakta kullanılan gemi yola 
devam etmişti, ikinci kez arızalanınca, 
İstanbul’da, Sarayburnu açıklarında 
demir atmak zorunda kalmıştı. 
Almanya devreye girmekte 
gecikmemiş, gemide salgın hastalık 
olduğunu iddia ederek, hükümetten 
de yolcuların karaya çıkarılmamasını 
istemişti. İngiltere de bu konuda 
ısrarcı olmuş, Romanya ise gemiyi 
geri kabul etmemişti. 

Gemiden bir yolcu ile ailesi 
karaya ayak basabildi, o da Oil isimli 
Amerikan petrol şirketinin Romanya 
temsilcisiydi. Aynı şirketin Türkiye 
temsilcisi olan Vehbi Koç’un isteğiyle 
hükümet Martin Segal ve ailesinin 
gemiden inmesine izin verdi. Gemi 
dokuz hafta boyunca Sarayburnu 
sahilinde bekledi. Yiyecek, sağlık 

malzemesi ihtiyaçlarını Kızılay ile 
İstanbul’daki Yahudiler karşıladı. 

Uluslararası görüşmeler bir türlü 
sonuç vermeyince hükümet 23 
Şubat’ta geminin Şile açıklarına 
çekilmesini istedi. Dalgalara kapılıp 
sürüklenen gemi ertesi gün sabaha 
karşı torpille vuruldu. Kimin, neden 
vurduğu uzun süre meçhul kaldı. 
Sonraki yıllarda bir Sovyet denizaltısı 
tarafından vurulduğu anlaşıldı. 

103’ü çocuk, 768 kişinin yaşamını 
yitirdiği patlamadan tek bir yolcu, 20 
yaşlarındaki David Stoliar kurtuldu. 
Bir fırsatını bulup Filistin’e giden 
Stoliar daha sonra İngiliz ordusuna 
katıldı, sonunda da Amerika’ya 
yerleşti. Struma’da yaşamını yitirenler  
sonraki yıllarda hep anıldı. Türkiye ise 
ilk adımı 24 Şubat 2015’te attı, resmi 
bir anma yapıldı. l

Savaşın cephe dışındaki yüzü



Mahallesine büyük bir sevda ile 
bağlı olan Örnek Mahallesi 
Muhtarı İdris Taşkın’ın 

konuğuyuz. İdris Taşkın Ordu 
Mesudiyeli olmasına rağmen, gururlu 
gözlerle “İnsan nasıl memleketinden 
ayrı kaldığında özlem duyar, ben de 

mahallemden bir hafta ayrı kalsam 
burnumda tütüyor. Benim esas 
memleketim Örnek Mahallesi” diyor. 
Mahalleyi büyük bir aileye benzeten 
muhtar Taşkın, Ataşehir Belediyesi’nin 
bir ferdi olmaktan duyduğu 
memnuniyeti bizlerle paylaşıyor.

Kendinizden bahseder misiniz?
1960 Ordu doğumluyum. Üç 

yaşında iken ekonomik koşullardan 

ötürü Ordu Mesudiye Yuvalı 
Köyü’nden, eski adıyla Sineklitepe 
yeni adıyla Örnek Mahallesi’ne 
gelmişiz. 

Geldiğimiz gibi aynı yerde, aynı 
adreste ikamet etmekteyiz. Burası 
benim köyüm. Yuvalı Köyü’nü 
annemin, babamın özlediği gibi, 
bir hafta ayrı kalsam ben de Örnek 
Mahallesi’ni özlüyorum. Yani Örnek 

Örnek Mahallesi yeşil alan bolluğuyla Ataşehir’in diğer 

mahallelerine fark atıyor. Mahalle 1954’te kurulmuş, 

yani İstanbul’a göçün yoğunlaştığı yıllarda. Ayakta 

kalabilmek için ilk günlerde yaşanan dayanışma bugün 

de sürüyor. Muhtar İdris Taşkın da mahallesinden 

övgüyle söz ederken, dayanışmayı öne çıkarıyor. 

Taşkın’a göre mahallenin en önemli sorunu tapuydu. 

Başkan Battal İlgezdi sorunu çözerek rantı da önledi…  

Adı gibi örnek bir mahalle
SİMAY GÖZENER

Örnek Mahallesi’nin şu an 

resmi olarak 38.000 nüfusu, 

23.000 seçmeni var.  



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 47Sayı: 08 Tarih: 25 Ocak 2017

Mahallesi benim için bir sevda; 
değerli bir yurt, bir vatan... Ben Örnek 
Mahallesi’nde büyüdüm. Çocukluğum, 
gençliğim burada geçti. Buranın ekin 
ekilip, harman biçilen halini biliyorum. 
Arkadaşlarla yüzmeye Kurbağalı 
dereye giderdik, o kadar eski... 

Muhtarlıktan önce ne iş ile 
uğraşıyordunuz?

Askerden geldikten sonra Libya ve 
Arabistan’a çalışmaya gittim. Beş sene 
yurtdışında kaldım. Oradan dönünce, 
bir boya firmasında pazarlama, 
yani satış elemanı olarak çalışmaya 
başladım. Ta ki emekli olana kadar. 
Arkadaşlarım arasında geveze bir insan 
olarak tanınmam mesleğimin gereği. 
Çünkü pazarlamacıyım. Ben şöyle 
söylüyorum, bana bir malın içeriğini 
ve nasıl kullanılacağını güzel bir 
şekilde anlatsınlar, ben o malı yapan 
adama satacak kadar güzelleştiririm. 
Gerçekten de satarım. 

Bu özelliğinizin muhtar seçilmenizde 
katkısı var mı?

Ben duygusal bir insanım. Eğer 
Örnek Mahallesi’nde birisi ağlayacaksa 
bu ben olayım diye düşünürüm. Örnek 
Mahallesi’nde bir çocuk ağlayacaksa, 
o benim çocuğum olsun; eğer birinin 
evinde açlık varsa, o ev benim olsun 
isterim. Böyle bir hayat felsefem ➦ 

“Mahallemiz yeşil alan konusunda 
diğer mahallelere oranla şanslı. Tabii 
bizim mahallenin şöyle bir özelliği 
var. 1965 yılında gecekondu önleme 
bölgesi olarak tahsis edilmiş. Bu 
yapılırken de yeşil alanlar, parklar 
devlet tarafından o günkü görüşe göre 
ayrılmış. O gün park olarak bırakılan 
yerler park olarak kaldı. Sonuç olarak 
bu durum park, yeşil alan ve yol 
konusunda mahallemize oldukça yarar 
sağladı. Mahallemiz sadece içinde 

yaşayan insanlarıyla değil, parklarıyla, 
deresiyle, top sahaları ve okullarıyla 
da örnek. Bakın abartmadan 
ifade ediyorum, Örnek Mahallesi 
İstanbul’da yaşanabilirlik açısından 
önem arz eden bir mahalledir. Benim 
şahsi olarak tek bir üzüntüm var, o da 
şu; keşke imarımızı Üsküdar Belediyesi 
çıkarmamış olsaydı da, bizim imarımız 
da, yeni çıkacak imar noktasındaki 
mahalleler gibi kentsel dönüşüme 
giren bir mahalle olsaydı.” l

Mahallenizdeki yeşil alanlar sizce yeterli mi?

Fotoğraflar: MURAT ŞİMŞEK
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➥  var. Mahalleli bunu bildiği için, ben 
Örnek Mahallesi’nde muhtar olayım, 
demedim. Bana, “sen muhtar adayı 
mısın?” dediklerinde de benimle 
dalga geçildiğini zannettim. Yani 
muhtar olmayı ben talep etmedim, 
mahalleli uygun gördü. Benim 
muhtarlık meselem cidden böyle. 
Ben Örnek Mahallesi’ni iyi tanıdığıma 
inanıyorum. Mahallelinin de bana 
inandığını bilmekle birlikte, aldığım oy 
ile bu kanıtlanmış oldu.

“Duygusalım, mahalleninin derdi 
ile dertleniyorum” dediniz. Peki 
mahallenin derdi, sorunları neler?

 2009 yılı ile birlikte Üsküdar 
Belediyesi’nden ayrıldık, Ataşehir 

adıyla yeni kurulan bir ilçeye 
bağlandık. Ataşehir’in 2009’daki 
çiçeği burnunda Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi Bey’e teşekkür ederek 
başlamak istiyorum. Mahallemizin 
ciddi bir tapu sorunu vardı. Tapusunu 
alamamış insanlara ciddi hizmette 
bulundu. Bunu şu ana kadar 
İstanbul’da bir belediyenin yaptığına 
ve bundan sonra da yapacağına 
kesinlikle inanmıyorum. Örnek 
Mahallesi 1954 yılında kurulmuş bir 
mahalle. O zaman buraya yerleşen 
insanlar rant kelimesini telaffuz 
edemedikleri gibi, ne demek 
olduğunu dahi bilmiyorlardı. O 
günden 2000’li yıllara geldik. Örnek 

Mahallesi’nde fiyatlar birden artmaya 
başladı. Bu süreçte Sayın Başkanım, 
buradaki gariban insanlara sosyal 
konularda ciddi oranda yardım etti. 
Tapu konusunda desteklediği kişilere 
karşı vicdani hareket ederek takdire 
şayan bir davranış sergiledi. 

Muhtar olduğumda sanırım 350-
400 kişi çeşitli yerlerden maddi 
yardım alıyordu. Ben bu listeleri 
incelediğimde bazı insanların hak 
etmeden, durumlarının belki benim 
10 katım, 20 katım iyi olduğuna şahit 
oldum. İlk iş olarak bu insanlara 
yapılan yardımları engelleyip, 
sayıyı 225-250’ye düşürdük. Ben 
zaman zaman mahalleliyi dolaşır, 

Esnafı, haneleri gezer misiniz, 
sorunlarını dinler misiniz?

Mahalleliyi sürekli gezerim. 
İçim sıkıldığında çıkar “Muhayyer 
Sokak’ta, Hüseyni Sokak’ta ya 
da Uyanık Sokak’ta sekiz-on eve 
gireceğim” derim kendi kendime. 
Gider, zillerine basarım. “Abla ben 
geldim, abi ben geldim” demek 
beni mutlu eder. Beni “Bizim İdris 
Abi geldi” diye karşılamalarından 
daha büyük bir mutluluk yok, 
inanın. O zaman kendi kendime 
şöyle söylüyorum, “İdris insanlığını 
unutmayacaksın, bu insanların sana 
muhabbetine, sana söylediği sözlere 
layık olmaya çalışacaksın.” Bunun 
yanında beni eleştiren yok mu? Var 
tabii. Mesela, bir gün muhtarlıkta 
oturuyorum. Biri geldi, “Oh muhtar 
ne ala. Senin eski muhtarlardan ne 
farkın kaldı.” dedi. “Hep burada mı 
oturacaksın?” Oysaki o muhtarlığa 
ilk kez geliyordu ve bu durum beni 
büyük üzüntüye düşürdü. l

Hep burada mı 
oturacaksın?
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“çevrenizde, komşularınızdan 
benim bilmediğim, hakikaten ihtiyaç 
sahibi kişiler var mı?”diye sorarım. 
Bu kişilerin gerçekten de yardıma 
muhtaç olduğunu tespit ettikten 
sonra da, Ataşehir Belediyemiz’in 
Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bildiririm. 
Sosyal İşler Müdürümüze ve tüm 
çalışanlarına da cidden yürekten 
teşekkür ediyorum. Bu zamana 
kadar gönderdiğim hiçbir insan geri 
çevrilmedi.

Mahalleniz ismi gibi örnek bir 
mahalle mi? 

Mahallemiz, dokuz vilayetin 
belirleyici potansiyel oyuna sahip. Bu 
dokuz vilayetin insanı birbiriyle öyle 

Belediye tarafından mahalleniz 
için yapılan hizmetleri kısaca 
değerlendirir misiniz?

Konuşmamın başında da 
başkanımıza teşekkür ettim. 
Belediyemiz tapu sorununu 
çözdükten sonra, mahallemizin 
yollarıyla da ciddi olarak ilgilendi. 
Hepsini elden geçirip yeniledi. 
Özellikle Esatpaşa ile aramızdaki 
bağlantı olan Yunus Emre Caddemiz 
şu an örnek gösterilecek kadar 
şık, çift gidiş gelişli, geceleri ciddi 
olarak aydınlatılan, hakikaten hem 
mahallemize hem de Ataşehir’e 
yakışır bir cadde oldu. Tabii 
ülkemizde şöyle bir sıkıntı da var; bu 
sıkıntıyı biz de mahalle halkı olarak 
iliklerimize kadar yaşıyoruz. Belediye 
hizmeti yapıyor, ondan sonra İSKİ 
gelip çok rahat bir şekilde o yeri 
kazabiliyor. Kazıp bırakıp gidiyor. 
Fakat vatandaşta şöyle bir hassasiyet 
var: Bizler hizmeti en üst seviyeden 
aldığımız zaman iki gün sonra 
mahallemizde ayağımıza taş değil, 
çamur değil, kum dokunsa “Belediye 
nerede? Bu belediye çalışmıyor” 

Belediye hizmet yapıyor, İSKİ bozuyor

samimi, öyle dost ki... Ordulu, Karslı, 
Sivaslı, Sinoplu, Rizeli… Birbirlerini 
görmeseler öylesine özlüyorlar ki. 
Kolay değil, 1960’tan 2000’e kadar 
40 yıl, bir ömür. Aynı mahallede 
yetişmiş, yaşamış; çocukları aynı 
havayı teneffüs etmiş, aynı sokağı 
paylaşmış... Bayramlarında sevinmiş, 
düğünlerinde oynamış, cenazelerinde 
birbirlerine saygı göstermişler. 
Dışarıdan gelenler de diğerlerinden 
gördüğü bu sevgiyi, saygıyı devam 
ettirmiş. Şu an Ataşehir Belediyesi’nin 
bizim dışımızda 16 mahallesi daha 
var. Hepsine saygı duyuyorum, 
ama asayiş ve komşuluk yönünden, 
özellikle orta yaşlı insanların yaşadığı 

mahalle kültürü açısından örnek bir 
mahalleyiz.

Mahallenin nüfusu ve seçmen 
sayınızı öğrenebilir miyiz?

Örnek Mahallesi’nin şu an resmi 
olarak 38.000 nüfusu, 23.000 
seçmeni var. Ben seçime girdiğimde 
20.000 seçmen vardı. 6500 oy ile 
seçildim.

Mahallenin sosyoekonomik yönden 
profili nasıl?

Şu an mahallemizde yoksulluk 
sınırındaki kişi sayısı 100’ü geçmez. 
Mahallemizde yüksek gelirli insan 
da var, asgari ücretli insan da var. 
Geneline baktığımız zaman ise orta 
sınıf demek çok daha doğru olur. l

diyoruz. Keşke hükümet ciddi bir 
karar alsa da kazı işleri ile ilgili 
planlamayı ilçe belediyelerine verse.

Belediyemizin şöyle bir güzelliği 
oldu, Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nin yapılması ile birlikte 
Örnek Mahallesi’nde ciddi bir 
hareketlilik sağlandı. Buradaki 
etkinlikler hem mahalle çocukları ve 
gençleri için, hem de diğer mahalleler 
ve ilçelerden gelen insanlar için 
bulunmaz nimet. Tiyatro, konser 

gibi çeşitli faaliyetleri, kitap kafesi 
ile örnek bir etkinlik merkezi. Yalnız 
bunun getirdiği hareketlilik şu an 
esnafımıza yansımıyor. Çünkü 
insanlar bir mahalleden başka bir 
mahalleye gittiğinde daha iyi bir 
pastaneye, kahvehaneye gitmek ister. 
Dolayısıyla bir kere esnaf olarak buna 
kendimizi hazırlamalıyız. Sonrasında 
da Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nin 
nimetlerinden sonuna kadar 
faydalanmalıyız. l

İdris Taşkın



İstanbul, Ataşehir paket servisinin 
en yoğun olduğu ilçe... Motorlu 
kuryeler tüm gün caddelerde, 

sokaklarda zaman ile yarış halinde, 
deyim yerinde ise kelle koltukta 
ekmeğinin peşinde. Mevlüt Bozdağ 
da onlardan biri. Kayışdağı’nda bir 
döner salonunda çalışıyor. Mevlüt, 
işinin zorluklarını anlatırken dahi 
gülen gözlerle “bu işte navigasyon 
gibi olacaksın, işin ilk kuralı bu” diyor. 

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1993, Ağrı doğumluyum. Beş 

kardeşiz; dört erkek, bir kız. 13 
yaşındayken İstanbul’a geldik. 

Burada, Kayışdağı’nda oturuyoruz. 
Evliyim, bir kızım var. Eşim ile kaçarak 
evlendik. Yaklaşık altı senedir burada 
çalışıyorum. Dört senedir motorlu 
kuryelik yapıyorum.

Motorlu kuryeliğe nasıl başladınız?
En büyüğümüz bu işi yapıyordu. 

Ben de mecburen ayak uydurdum. 
Ortaokulu bıraktıktan sonra bu işe 
başladım. El becerilerim olduğu 
için zaman zaman paketlemeye 
bakıyorum, içeride kebaba, fırına 
yardım ediyorum. 

Ataşehir İstanbul’da en yoğun 
yemek siparişinin verildiği bölge, gün 
içerisinde bunu hissediyor musunuz?

Evet, aşırı yoğunluğumuz var. 
Günde 60-70 paket yapıyoruz. Bu 

siparişler genellikle internetteki 
yemek sitelerinden geliyor. Ağırlıklı 
olarak servisimiz; Batı Ataşehir, İnönü 
Mahallesi, Kayışdağı, Ferhatpaşa, 
Fındıklı, İçerenköy, Atatürk Mahallesi, 
Yenişehir, Baraj Yolu... Bostancı’ya 
kadar gidiyoruz.

Zaman ile yarıştığınız, tehlikeli bir 
işiniz var. Zorluklarından bahseder 
misiniz?

Motora hiç saygı yok. Biz sinyal 
verip sola yaklaşıyoruz, adamlar 
saygısızca sıkıştırıyor, önümüze 
kırıyor. Motorcuya zarar gelir, 
umurlarında değil. Yani sonuçta biz 
de bir canız, ama önemsenmiyoruz.

Peki, siz canınızın kıymetini bilerek 
mi yola çıkıyorsunuz?
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Eğer internet üzerinden ya da 

telefonla sipariş veriyorsanız, 

Mevlüt Bozdağ’ı tanıyor 

olabilirsiniz. Kayışdağı’nda bir 

döner salonunda motorlu kurye 

olarak çalışıyor Mevlüt. Hayali 

bu muymuş, derseniz, değil. 

Ama işine öyle özen gösteriyor 

ki, sipariş vermeyi bırakan 

müşterisinin kapısına gidip 

“Bir yanlışımız mı oldu?” diye 

soruyor. Şikâyeti ise trafikte 

kendilerini sıkıştıran sürücüler ve 

karşısındakinin insan olduğunu 

unutan bazı müşteriler…

dakikaya sıkışan hayatlar
45

LEYLA ÖZ



Servise çıkıp 120 ile gitmek var, bir 
de 30-40 ile gitmek var. İşimiz her ne 
kadar zaman ile yarış olsa da biz de 
ona göre erken çıkarıyoruz. Yemek 
sitesinin sipariş süresi 45 dakika. 
Mesela bir yarım ekmek döner 
siparişi geliyor. Bizde bunun yapılış 
süresi iki dakika. 45 dakikası mı var, 
20 geçe çıkacağıma, 10 geçe çıkıp 
daha yavaş gidiyorum. Kaskımı ve 
korumalarımı da ihmal etmiyorum.

Ataşehir’de trafik ile ilgili sorun 
yaşıyor musunuz? Yolları nasıl?

Ataşehir’in yolları gayet 
güzel ama kasisler çok fazla. 
Motorlar alçak olduğundan 
kasislerden geçerken altlarını 
vuruyoruz. Onun dışında herhangi 
bir şikâyetimiz yok. Eskiden İnönü 
Mahallesi’nin yolları sıkıntılıydı, 
şimdi orada da ulaşım rahat 
oldu. Şu an bir sıkıntı yok 
Ataşehir’de. Ayrıca bisiklet 
yolları da mükemmel...

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Paket götürdüğünüz müşteriler ile 
sıkıntı yaşıyor musunuz?

Müşteri ile ilgili her zaman sorun 
oluyor. Bazen biz de dışarıdan 
sipariş veriyoruz, gelen arkadaşın 
neler çektiğini, nasıl koşullarda o 
paketi getirdiğini bildiğimizden 
yaşanan aksilikleri de 
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anlayışla karşılıyoruz. Fakat aynı 
anlayışı biz çoğu kez müşterilerden 
göremiyoruz. Özellikle Yeditepe 
Üniversitesi öğrencilerinden... 
Mesela sipariş olarak üç çeyrek 
et döner veriyor, siparişi alıp 

kapısına götürdüğümüzde “ben 
tombik ekmek söyledim” diyor. Fişi 
kendisine gösteriyorum, ama hâlâ 
inkâr ediyor. “Ben bunu söylemedim, 
bu gelmezse almam, parasını da 
ödemem” diyor. Sonuçta müşteri 
memnuniyeti... Paketi getiriyoruz, 
yenisini götürüyoruz ama müşterinin 
tavrı da önemli. Ben de insanım. 
Agresif değilim, insanları hayatta 
kırmam, müşteriler ile aram çok iyidir, 
ama genelde kadınları çözemiyorum. 
Ne istediklerini bilmiyorlar. 
Geçenlerde devamlı sipariş veren bir 
müşterimin siparişleri birden kesildi. 

Hemen güzel bir künefe aldım, 
evine götürdüm. “Devamlı 
sipariş veriyordunuz, acaba 

yemeklerden ya da kuryeden 
dolayı bir sıkıntı mı yaşadınız?” 

diye sordum. Bunları dahi takip 
ediyoruz. Müşteri sonuçta. 
Bizim kesinlikle müşteriye bir 

yanlışımız olmaz, diyaloğumuz 
her zaman iyidir. 

Peki, bu işi yapmasaydınız, ne 
olmak isterdiniz?

Çocukluğumdan beri aslında 
polis olmayı hayal ediyordum. Ama 
o zamanlar imkânımız yoktu, hayat 
zordu. İmkân olmayınca ve ailenin 
de büyük çocuğu olunca babama 
destek amaçlı işe başladım. O 

yüzden şu an bu işi yapıyorum. 
Yoksa bu işin şöyle olumsuz ➦ 

Fotoğraflar: HAZAL ŞAKAR
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➥ bir tarafı var, insanın sosyal hayatı 
olmuyor, ailesine vakit ayıramıyor. 
Bu işi yaparken yarı zamanlı güvenlik 
işi denedim sırf sosyal hayatım 
olsun diye. Yok, olmadı. Nereye 
gidersen git okumadığın sürece bazı 
şeyler olmuyor. O yüzden hayattan 
şikâyetçiyim. 

NAVİGASYON GİBİ OLMALISINIZ

Bu işi yapmak için yaşadığınız 
bölgeyi tanımak önemli, değil mi?

Ben buradan Ataşehir’e altı, yedi 
yoldan gidebilirim. Örneğin trafiğin 
olduğu sokaktan gidebilirim ya da 
kestirmeden Atatürk Mahallesi’nden 
çıkar daha kısa sürede Ataşehir’e 
yetişirim. Ama E5’e çıkmak riskli. 
Genelde trafiğin olmadığı sokakları 
tercih ediyorum. Çünkü devamlı gidip 

geldiğimiz için yolları ezberliyoruz. 
Bölgeyi tanımadığın sürece kuryelik 
yapamazsın zaten. Navigasyon gibi 
olacaksınız. Bir pakete giderken 
sağınıza solunuza dikkate etmelisiniz. 
Mesela ben buradan Batı Ataşehir’e 
giderken soluma bakıyorum, Ata 
Blokları. Yarın bir gün bir sipariş gelse 
Bulvar 216 köprüyü geçerken sağda. 
Ülker Arena’nın karşı sokağı Çiçek 
Sokak. Yolları ezberleyerek gidiyoruz 
yani. Kuryeliğin birinci kuralı bu. 

Belediye’nin yaptığı etkinliklerin 
sizin işlerinize olumlu etkisi var mı?

Bazen dizi ya da film setleri geliyor, 
onların etkisi oluyor. Yazın insanlar 
aileleri ile dışarda vakit geçirmek için 
parklara gidiyor. Evine gitmek yerine 
dışarıdan sipariş vereyim, diyor. 
Dolayısıyla parkların da işlerimize 
olumlu yönde etkisi oluyor. l

Adım Yücel Yıldız. Mevlüt benim 
yanımda çalışıyor. Ben, 11 yaşında 

bulaşık yıkayarak bu işe başladım. 
Mutfak, motorlu kurye, tezgâh derken 
şimdi bu salonun sahibiyim. 22 
senedir bu işi yapıyorum. Ataşehir 
genel olarak paket servisinin yoğun 
olduğu bir bölge. Biz de bundan 
nasibimizi alıyoruz. Yemek siteleri 
üzerinden çok fazla sipariş geliyor. Biz 
de müşteri memnuniyeti açısından 
servise ayrı özen göstermeye 
çalışıyoruz. Ben de beş yıl motorlu 
kuryelik yaptım. 18 yaşında paket 
yetiştirmeye çalışırken kaza geçirdim. 
Ciddi bir kaza, ameliyat oldum. 
Başımda yaklaşık 15 dikiş var. 

Kuryelikten 
patronluğa

Kazadan sonra motosiklete bir daha 
binmeyeceğim, dedim ama motor 
benim için bir tutku. Sadece iş için 
değil, özel hayatımda da motoru 
tercih ediyorum. 

Şimdi yanımda iki kurye arkadaşım 
çalışıyor. Her türlü can güvenlikleri 
için önlem almaları konusunda sürekli 

uyarıyorum. Bu işte hem canınızı hem 
başkalarının emanetini korumanız 
gerekli. Ayrıca sabır gerektiren de 
bir iş. Tabiri caizse başkasına sözü 
geçmeyen insanlar yemeğin parasını 
veriyorum düşüncesiyle ufak açığımızı 
arayıp, sizi ezmeye çalışıyor. Kısacası 
bu meslek zorlu, sıkıntı hat safhada. l

YÜCEL YILDIZ
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Saadet Düdükçü için Ataşehir 

evliliğiyle yaşıt bir yer, çünkü 

Hatay’dan evlenip gelmiş hiç 

bilmediği İstanbul’a. Yüzünü 

hiç görmeden koca kabul ettiği, 

evi ayakkabı boyacılığıyla 

geçindiren Adem Düdükçü’den 

hoşnut. Çocuklarından da. İki 

kızı bir oğlu var. Laf aramızda, 

oğlunu kayırıyor gibi, 

“O benim Uğur’um” diyor.

Bir anne, iki kızı ve hayat
Ocak ayının ortasında hava 

buz gibi soğuk… Dışarıya 
çıktığımda iliklerime kadar 

hissetsem de kışı, röportajın 
heyecanından etkisi kısa sürüyor. 
Ataşehir’in yüksek binalarından 
uzaklaşıp, müstakil evlerin sıra 
sıra dizildiği mahallelere doğru 
ilerliyorum. Tarife göre şu tek 

katlı müstakil pembe ev Saadet 
Düdükçü’nün olmalı… 

Kapıyı Saadet Düdükçü ve kızları 
açtı. Konuşmaya başlamak güç 
olmadı. Kızlarını tanıştırdı, “Bir de 
oğlum var, Uğur’um” dedi “Bu evde 
yaşayıp gidiyoruz işte.” Yaşı 38 mi, 
39 mu, bilemeyince küçük kızı Ayşe 
atıldı: “41 oldun ya yılbaşında.” Hep 

birlikte gülüştüler. Kızlar annelerinin 
sayıları bilmediğini söylediler 
gülüşlerinin arasında, “Sayıları siz 
bize sorun!”

Tekirdağ doğumlu Saadet 
Düdükçü’nün çocukluk ve gençlik 
yılları Hatay Dörtyol’da geçmiş. 18 
yaşına geldiğinde görücü usulüyle 
evlenip İstanbul’a gelmiş, kendi 

ÇAĞLA GÜRSOY
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tabiriyle “yaşam mücadelesinin 
başladığı yere”, Ataşehir’in Esatpaşa 
Mahallesi’ne yerleşmiş. 

Düğün gününe dair anılarında 
eğlence pek yok. “Eşimi hiç 
görmedim.” diyor “Beni gelin ettiler, 
arabaya bindirdiler götürdüler, 
kocamı da işte o zaman gördüm.” 
Kızları yine gülüyor, ama bu kez 
anneleri eşlik etmiyor, “Evlendikten 
sonra geçim derdi, hayat mücadelesi 
başladı.” demekle yetiniyor. Eşi Adem 
ayakkabı boyacılığı yapıyor. Eşinden 
hoşnut Düdükçü “Allah razı olsun 

eşim bizi çalıştırmaz, bize bakar. Hele 
çocuklarına hiç kıyamaz.” diyor.

Düdükçü Ailesi, o günden 
bugüne, tam 23 yıldır Ataşehir’de 
yaşıyor. Sekiz yıl önce de Yenisahra 
Mahallesi’ndeki bu eve taşınmışlar. 
Bize verilen bilgi Düdükçü ailesinin 
Roman olduğu, ama Düdükçü 
bunu kabul etmiyor. “Biz Maraş 
Elbistanlıyız.” diyor. Ayşe de “Herkes 
de bizi Roman sanıyor” diye çıkışıyor. 
Roman olmalarını düşündüren ne 
peki? Giysileri mi, çıplak ayakları 
mı? “Eskiden naylon terlik vardı. 

Birini bulsak diğer eşini bulamazdık, 
bunun için de giyemezdik. Yani 
yoksulluktan, yalın ayak dolaşırdık” 
diyor Düdükçü. Evet, kendisi 
yalınayak gezmiş, ama çocuklarına 
hiç izin vermemiş. “Çocuklarımın bu 
zamanda öyle betonda çıplak ayaklı 
gezmelerine izin vermedim, vermem” 
diyor, sözlerinden gurur akıtarak…

Dertleri çok elbette, herkes gibi, 
herkes kadar. On beş yaşındaki 
küçük kızı Ayşe’nin kalbi doğuştan 
delik. Tedavi görüyor. Allah’tan ümit 
kesilmeyeceğine inanıyor Düdükçü, 
bu da umudunu diri tutuyor. Şimdiki 
heyecanı büyük kızı Yasemin’in 
yaklaşan düğünü. Yasemin de 
zaten elindeki tülbent oyasına ara 
vermeden dinliyor bizi.  “Şen şakrak 
olur bizim düğünler, iki gün sürer” 
diyor Saadet Düdükçü.

Duvarda asılı bir fotoğraf kolajı 
var, evliliklerinden, çocukların 
küçüklüğünden kareler. Yasemin 
baktığımı görünce heyecanlanıp 
duvardan indiriyor, her birini tek tek 
tanıtıyor. 

Evden ayrılırken umut da benimle 
çıkacak diye endişeleniyorum, ama 
boşuna. Çünkü Saadet Düdükçü ve 
kızları için umut her şeye rağmen 
hayatın kendisi demek. lYasemin Düdükçü (Fotoğraflar: ÇAĞLA GÜRSOY)

Ayşe-Saadet Düdükçü



Kadın olmak zor iş, hayatta 
kalmak, tutunabilmek, varlığını 
ispat edebilmek için sürekli 

çaba gerekiyor... Bazı kadınlar da 
var ki sadece varlık göstermek ile 
yetinmeyip, işlerindeki başarılarıyla da 
şaşırtıyor. Ataşehir Belediyesi Zabıta 
Komiseri Banu Saral da zoru başaran 
kadınlardan... Saral, “45 kilo ile 
rüzgârdan uçacak gibiyken başladığım 
mesleğimde şimdi zabıta komiseri 
olarak çalışıyor olmanın mutluluğu 
içindeyim” diyor. Gelin şimdi Saral’ın 
sorularımıza verdiği yanıtları okuyalım:

Banu Saral kimdir?
1970 doğumluyum. Selanik 

göçmeni, iki çocuklu bir ailenin kızıyım. 

Mesleğe 93 senesinde başladığımda 
23 yaşında, 45 kiloydum. O zamanlar 
dışarıda çalışıyordum. Pantolon 
değil, etek giyiyorduk. Dar etekler... 
Törenlerde bayrak taşıtıyorlardı, 
bayrağı tutamıyordum, uçacak 
gibiydim. 

Nasıl zabıta olmaya karar verdiniz?
Resmi üniforma sevdası oluyor 

lise çağlarında. Bir de ailemin 
memur olmamı istemesi... Ya polis 
olacaktım ya da zabıta... Polisliğin 
tayinleri, şark görevleri oluyor, 
diye bu yolda ilerledim. O yaşta 
bu kadar yıl çalışabileceğinizi 
de düşünemiyorsunuz. Ne ile 
karşılaşacağınızı, ne iş yapacağınızı 
bilmiyorsunuz. Sadece üniforma 
hayalini gerçekleştirmek, bir de 
memuriyet cazip geldi.
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Hayalleri süsleyen

üniforma
Siz de üniforma sevdası ile 
büyüyen çocuklardan mısınız? 
Yoksa büyüdükçe hayallerini 
kaybeden ya da işin zorluğunu 
fark edip vazgeçenlerden mi? 
Banu Saral kurduğu bu hayal 
ile zabıta komiserliğine kadar 
ilerlemiş başarılı bir kadın. 
Ataşehir Belediyesi Zabıta 
Komiseri Saral, “Birileri kaçıyor, 
sen kovalıyorsun” derken bir 
sevgiliden değil; düzeni bozan, 
yasalara uymayan insanlardan 
bahsediyor. Bir yandan mesleğin 
zorluklarını, bir yandan da 23 
yıllık geçmişi anlatıyor.

SİMAY GÖZENER



İşe ilk başladığınızda bir kadın 
olarak sizi en çok zorlayan şey neydi?

Daha önce hiç deneyimlemediğim 
bir ortamda, kadın olarak bulunmak 
oldukça zordu. İlk zamanlarda zaten 
bizi caddede görevlendirdiler. Beş-
altı kadındık. Sadece gidip geliyor, 
devriye görevi yapıyorduk. Orada 
biraz da belediyenin vitrini gibiydik. 
Bir yandan böyle bir görsellik, bir 
yandan da memurun olduğu yerde 
seyyar olmayacak kuralı... Tam 
nedir, ne değildir derken bir anda 
kendimi seyyar kovalarken buldum. 
Hakimiyet-i Milliye Caddesi’nde, 
caminin önünde seyyarlar vardı. 
Başta “kalkabilir misiniz?” diye rica 
ediyordum. “Tabii” diyorlardı, sonra 
dalga geçiyorlarmış arkamızdan. 22-23 
yaşındaydık, ciddiye alınmıyorduk. 
Bir gün yine bir seyyarın mallarına el 
koyuldu, adamın çaresizliği karşısında 
ağlamaya başladım. “Verin, niye 
vermiyorsunuz adamın malını?” 
diye tepki gösterdim. Zamanla 
meslektaşlarımın dillerine alıştım, 
anladım neden öyle yaptıklarını. 
Neticede düzen var, yasalara uymak 

zorundasın. Sürekli birileri kaçıyor, 
sen kovalıyorsun. Bir yerde daha sert 
tepkiler göstermek gerekiyor. Zamanla 
alışıyorsun. 

Bu meslek bir kadını zamanla 
erkekleştiriyor mu?

Kadın olmak her yerde zor, meslekte 
de zor. Neyse ki deyim yerindeyse 
çok çıt kırıldım bir kadın değilim. 
Daha dobra, düşüncesi dilinde 
tipler vardır ya, o yapıdayım. Ama 
tabii her kadın gibi ben de oldukça 
duygusalım. Bizim meslek insanı bir 
süre sonra sertleştiriyor. Yönetici 
olmak daha da sertleştiriyor. Özellikle 
kadın yönetici olmak... Kadın yönetici 
olarak erkeklere hükmetmek ve 
bunun yanında, sadece kendi yaşıtın 
ve senden küçükler değil, belki 35 
senedir meslekte olan insanların 
idaresini sağlamak... Hepsinin çoluk 
çocuğu var, yetişkinler. Dolayısıyla 
otorite kurmak istiyorsanız her 
meslekte olduğu gibi sert olmanız 
gerekiyor. Tabii özel hayatımda bu 
kadar otoriter bir insan değilim. 
Oldukça sosyal bir kişiliğim var. Ayrıca 
ben bu işte kadınların erkeklerden 

daha başarılı olduğunu düşünüyorum. 
Daha duygusal ve vicdanlı olmamız 
doğru kararlar vermemizi sağlıyor. 
Daha titiz çalışıyoruz. Bazı insanlar bu 
kıyafeti otorite kurmak karşısındakini 
ezmek için kullanılabiliyor. Bu nedenle 
kadınların daha başarılı olduğunu 
düşünüyorum, biraz feminist bir 
tarafım da var, neden saklayayım.

Zabıta memurluğundan komiserliğe 
geçişinizi anlatır mısınız? 

Ben Üsküdar Belediyesi’nde işe 
başladığımda SHP iktidardaydı. 
Daha sonra Refah Partisi dönemine 
geçince bizler için “bu kadınlar 
elleri arkalarında neden sokakta 
geziyor” deyip bizleri bürolara aldılar. 
Zabıtanın bürosu çok aktiftir. Dışarıda 
şu an 20 küsur ekibimiz var. Bizler, bu 
ekipler için hem çalışan personellerin 
koordinasyonu, çalışma saatleri, 
çalışma günleri, izinleri, onun dışında 
bütün müdürlüklerden gelen yazıların 
kaydı, çıkışı, ekiplere dağıtımları gibi 
birçok işin yürümesini sağlıyoruz. 
Yani çok yoğun bir noktada göreve 
başladım. Öyle de devam ettim. Şimdi 
22-23 senelik bürocuyum. 2009 ➦ 
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“İnşaatların ilçede çalışma saatleri 
hafta sonları 10.00-19.00, hafta 
içi de 07.00-19.00’a kadar. Onun 
dışında özel bir karar alınmadıysa 
çalışamazlar. Bir akşam nöbetçi 
amirim. Çalışma saati dışında 
belediyenin önünden bir beton 
mikserini geçerken gördük, bir 
yere beton dökmeye gidiyor. Bir 
de yolu kirleterek ilerliyor. Bunları 
bilirsiniz, sanki ortalığı biçecekmiş 
gibi koştur koştur giderler. Hemen 
yolunu kestik, bağladık. Ertesi gün 
de cezai işlemleri yaptık. Öyle ezilip 
büzülmeye gerek yok, biz işimizi 
yapıyoruz. l

Beton mikser 
bağladım

Fotoğraflar: HAZAL ŞAKAR
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➥ yılında Ataşehir’e geldiğimde, daha 
büromuz bile yoktu. İki, üç kişi
küçücük bir yerde müdürlerin, amirlerin 
olduğu bir ortamda oturuyorduk. Bir tane 
bilgisayarda sıra ile iş yapmaya çalışılıyorduk. 
Şimdi bir sürü odamız, ekiplerimiz, 
araçlarımız var. Müdürüm Battal Sarıkaya ile 
beraber sıfırdan böyle bir sistemi kurduk. 

Ataşehir Belediyesi’nin zabıta kadrosunu 
diğer belediyelerden ayıran bir özellik var 
mı?

Buradaki insanlar kendilerini bulundukları 
yere ait hissetmeyip, tercihleri ile buraya 
geldiler. Bu sebeple hepimiz belediyemiz 
biraz daha ileri gitsin, kalkınsın diye düşünüp 
çalışıyoruz. Şimdiye kadar da elimizden 
ne geliyorsa yaptık ve hâlâ yapıyoruz. 
Bence Ataşehir Belediyesi Zabıta Ekibi’nin 
farklı bir ortak ruhu var. Aidiyet duygumuz 
gelişmiş. Motivasyon yüksek. Enerjimiz biraz 
düştüğünde, yöneticilerimizin desteği ile yine 
toparlanıyoruz.

İşinizde duygusallaştığınız anlar oluyor 
mu?

Her yıl, simit, mısır, kestane satanlar için 
bir yıllık işgaliye yeniliyoruz. Bunların çoğu 
mağdur insanlar. Bu kişiler işgaliye borcunu 
ödeyecek ki tekrar müracaat edebilsin. 
Adamın biri geldi, işgaliyesini yenileyecek. 
Parası eksik, işlemi yapamıyor. Ufak bir 
meblağdı, işgaliye borcunu ben tamamladım. 
Zaman zaman müdürüm ile ağladığımız 
durumlar da oluyor.

Yanınızda çalışan kişilere işinizle ilgili 
öğütleriniz oluyor mu?

Bizim enerjimiz yüksektir. Gülümseriz 
hep. “Güler yüzlü kadromuz ile sorun 
değil, çözüm üretiyoruz” diye bir slogan 
ile hizmet veriyoruz. Kimseyi ezip geçmek, 
mağdur etmek gibi bir derdimiz yok. Herkes 
ekmeğinin peşinde. Elimizde yetki var, git 
kapat, mühürle mantığına uzağız. Bu bilinç ile 
yasalara uygun bir şekilde insanların lehine 
hizmet vermeye çalışıyoruz.

Ataşehir sorunlu bir ilçe mi?
Ataşehir sorunsuz bir ilçe. Otobüs garı ve 

iskelesi yok. Zabıtanın en zorlandığı; Kadıköy, 
Üsküdar, Eminönü gibi iskelesi olan ilçeler. 
Oraların seyyarı, sorunu bitmez. Bugün işe 
gelirken yağmur yağıyordu. Ben “acaba 
su baskını olan bir yerler var mıdır?” diye 
düşünerek geldim. Böyle durumlarda zarar 
ziyan tespiti yapıp sosyal yardıma yazıyoruz. 
Bizim verdiğimiz tespitler ile vatandaşlar 
kaymakamlıktan maddi destek alıyor.

İstanbul genelinde artan dilenci sayısı 
Ataşehir’de de artış gösterdi mi?

Emniyetin Mobil Huzur Ekibi ile bizden 
iki arkadaş gece gündüz bu konu üzerinde 
çalışıyor. Bir de parklarda Mobil Park Ekipleri 
var. Çok ciddi işler yapıyorlar. Biz dilencilere 
Kabahatler Kanunu’na dayanarak ceza 
yazıyor ve topladıkları paraya el koyarak 
kamuya geçiriyoruz. Bu çalışmalar sayesinde 
sekiz aydır Ataşehir’de dilenci sayısında ciddi 
azalma gözlemlendi, diyebilirim. l

“Zabıtanın görevi 
çoktur. İlçedeki 
iş yeri işgali, 
iş yerlerinin 
denetimleri, 
ruhsatlı olup 
olmadıkları, 
seyyarları, 
tabelalarına 
kadar, afişlere 
kadar aklınıza 
ne geliyorsa; halı 
silkelemeden 
tutun yanmayan 
kaloriferlere 
kadar bakıyoruz. 
Belediye zabıtası 
bir ilçenin her 
şeyine müdahil 
olabilecek yetkiye 
sahip. Benim 
felsefem; yaptığınız 
işin hakkını 
vererek yapmanız 
gerektiğidir.” l

Yaptığın 
işin 
hakkını 
ver...
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Türkiye’nin en etkili sivil 
toplum örgütlerinden biri 
Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği. Etkisi ve gücü en ağır 
ve acil sorunu göğüslemekten 
geliyor. İlkokuldan üniversiteye 
yoksul, ama başarılı 
öğrencilere burs veriyor, 
onları sanattan spora hayatın 
her dalına taşıyor. ÇYDD’nin 
Ataşehir’de de bir şubesi var, 
başkanı ise A. İlkiz Kulan.

Bir dokunuş binlerce 
gelecek için filizlenecek
Türkiye’nin en etkili sivil toplum 

örgütlerinden biri Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği. 

Etkisi ve gücü en ağır ve acil sorunu 
göğüslemekten geliyor. İlkokuldan 
üniversiteye yoksul, ama başarılı 
öğrencilere burs veriyor, onları 
sanattan spora hayatın her dalına 
taşıyor. ÇYDD’nin Ataşehir’de de bir 
şubesi var, başkanı ise A. İlkiz Kulan. 

Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği’ni duymayanınız yoktur. 
Kız çocuklarının eğitim hakkı için 
mücadele eden, verdiği burslarla 

hem öğrencilere hem de ailelerine 
destek olan ÇYDD en güçlü ve 
etkin sivil toplum kuruluşlarından 
biri. İlköğrenimden üniversiteye 
öğrencilere burs vermekle kalmıyor, 
her yaş grubu için projelerle gençleri 
hayata da taşıyor. Pek çok ilde 
ve ilçede toplam 107 şubesi olan 
ÇYDD’nin Ataşehir Şube Başkanı ise 
A. İlkiz Kulan. Derneğin faaliyetlerini 
ve hedeflerini anlatırken gözlerinden 
eksilmeyen ışık, bakana da bu ülkede 
hâlâ iyi şeyler olabileceği umudunu 
taşıyor. 

Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği’nin kuruluşu 1989. Ataşehir 
şubesi ise 2000 yılında açılmış.  
Kulan, kuruluşundan bugüne 
derneğin her faaliyetinde yer almış, 
yönetime girmiş, 23 Şubat 2015’teki 
genel kurulda da başkan seçilmiş. 
“Derneğimiz, Atatürk ilke ve devrimleri 
ile sağlanmış hakların korunmasını, 
yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini ve 
çağdaş eğitim yolu ile çağdaş insan 
ve çağdaş topluma ulaşmayı amaç 
ediniyor.” diye hatırlatıyor Kulan  
“İlkelerimiz, evrensel insan haklarına 

SERAP UÇAR Fotoğraf: SERAP UÇAR
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saygılı, demokratik, laik bir toplum 
ve sosyal hukuk devleti düzeninin 
gerçekleştirilmesi, korunması 
ve geliştirilmesi, eğitimde fırsat 
eşitsizliğini giderilmesi.”

İşte bu amaç ve ilkeler 
doğrultusunda 135 üyesi olan Ataşehir 
şubesi de konferanslar, paneller, 
eğitim seminerleri düzenliyor. 
İmkânları kısıtlı da olsa, ama onlar 
bursa ihtiyacı olan öğrenciler için 
çırpınıyor. Bursların aksamaması, 
“Gönüllü Bağışçılar”ın katkılarına 
bağlı. Kurumlar projeleri sahiplenerek, 
bireyler ise bağışlarıyla derneği ayakta 
tutuyor. Peki, kimlere burs veriliyor. 
Kulan “Maddi durumu iyi olmayan ve 
derslerinde başarılı öğrencilere.” diyor.

Burs alabilmek için öğrencinin 
yapması gereken ise kendisinden 
istenilen belgeleri tamamlamak.  Daha 
sonra mülakata alınıyor. İstenilen 
koşullara uygun olanlar burs alacaklar 
listesine ekleniyor. 

Tahmin edileceği gibi burs talepleri 
Eylül’de, yani okulların açıldığı ay 
yoğunlaşıyor. “Eylül bizim stresimizin 
arttığı, migren krizlerimizin zirve 
yaptığı, reflü ataklarımızın sıklaştığı 
ay.” diyor İlkiz Kulan “Niye biliyor 
musunuz? Genelde boşanmış ailelerin 
çocuklarından istek geliyor. Burada 

o çocukların dertlerini dinleyerek biz 
de dertleniyoruz. O kadar çaresiz ki 
bu çocuklar, onların çaresizliği bize 
yansıyor.”

Peki, o çaresizliği yaratan dertler ne? 
Kulan yanıtlıyor: “Çocukların yüzde 
doksanının kâğıt üstünde babası 
var, ama yok… Çocuklar babalarını 
görmemiş. Babaları ya onları bırakıp 
gitmiş ya da hem annelerine hem 
de kendilerine şiddet uyguluyor. Bu 
çocuklara 100 lira burs verdik diyerek 
geçemiyoruz. Bu çocuğun psikolojisini 
düşünmek zorundayız, annesiyle 
ayrı, çocukla ayrı konuşuyoruz. 
Psikologlardan ve rehberlik 
servisinden destek alıyoruz. 17 kardeşi 
olup da abisini, ablasını tanımayan 
çocuklarla karşılaştık. Bütün bu 
olumsuzluklara rağmen hiçbir zaman 
ümitsizliğe düşmedik. Bu durumlarda 
bizi en çok motive eden Atatürk ve 
Türkan Saylan… Türkan Saylan’ın 
en çıkışsız zamanlarda sarıldığı 
düşünceye sarılıyoruz biz de, ‘Eğitimli 
her kadının Cumhuriyet’e borcu var. 
Sorunun değil çözümün parçası 
olacaksınız.’ Bazen de bir öğrencinin 
gözündeki ışık bize umut oluyor, bizi 
yüreklendiriyor.”

Kulan, ÇYDD’nin sadece burs 
veren dernek olarak görülmemesi 

gerektiğini, öğrencilerin sosyal 
ve kültürel faaliyetlerle de 
desteklendiğini söylüyor. İlkiz Kulan 
şöyle devam ediyor: “Cumartesi, 
Pazar günleri özellikle üniversite 
öğrencilerine yönelik çok ciddi 
çalışmalar yapıyoruz. Örneğin, dans, 
tiyatro, drama, İngilizce konuşma, 
yoga, satranç, kitap kulübümüz 
ve ‘Deniz Yıldızı Projesi’ gibi 
çalışmalarımız var.

‘Deniz Yıldızı Projesi’ gençler 
için yapılan bir yıllık bir eğitim 
programından oluşuyor. Proje 
kapsamında tarih, siyaset bilimi, 
sanat, kültür vb. alanlarda verilen 
eğitimlerle birlikte yaratıcı drama, 
beden dilini kullanma gibi çalışmalar 
da yapılıyor. Ayrıca, gençler proje 
üretme ve yazma konusunda da 
eğitim alıyor ve bir proje yaparak 
eğitimlerini tamamlıyor.”

DAYANIŞMADA SINIR YOK

Öğrenci ile ÇYDD arasındaki ilişki 
bununla sınırlı değil. Öğrenciler 
dernek binasına gelip, kendilerine 
ayrılan odaya çekilip ders çalışabiliyor. 
Derneğin bir odası da gardırop işlevi 
görüyor. Öğrenciler ya da velileri bu 
odaya girip Ataşehirlilerin bıraktığı, 
dernek yöneticilerinin tasnif ettiği 
giysilerden ihtiyacı olanları seçebiliyor. 
Bu konuda bir sorun, daha doğrusu 
Kulan’ın bir ricası var, derneğe verilen 
giysilere biraz daha özen gösterilmesi, 
onları bir başkasının, belki de 
uzun süre giyeceğinin göz önünde 
bulundurulması. Son sözü yine 
Kulan’a bırakalım: “ÇYDD gönüllüsü 
olmak isteyen herkes bizimle 
iletişime geçebilir. Emekli, çalışan, 
çalışmayan... Herkesin burada bir iş 
yapabileceğine inanıyoruz. Bizlere 
destek olmak isteyenleri derneğimize 
davet ediyoruz. Daha çok öğrenci 
okutabilmemiz için daha çok desteğe 
ihtiyacımız var. Bir dokunuş belki de 
binlerce gelecek için filizlenecek. Tüm 
mücadelemiz gençlerimizin güzel 
yarınları olması için…” l
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Ne kadar hikâye, ne kadar 
rivayet bilinmez, ama vezir 
parmağı tatlısının ismi 

zamanın birinde bir padişahın av 
sırasında parmağının kesilmesinden 
geliyor. Güya, padişahın parmağının 
kesildiğini gören veziri “Bunda da 
bir hayır vardır,” diyor, o hayrın ne 
olduğu ise aynı padişah insan eti 
yiyen bir kabileye esir düşünce 
ortaya çıkıyor. O kabile nedense 
vücudunda bir organı eksik olan 
esiri yemiyor, padişah da böylece 
kurtuluyor!

MÜZİKAL KOMEDİ

Bu hafta vizyona giren Mahsun 
Kırmızıgül’ün filmi de ismini işte bu 
tatlıdan, dolayısıyla da rivayet ya 
da hikâyeden alıyor. Kapadokya, 
İstanbul, Aksaray ve Kayseri’de 
çekilen “Vezir Parmağı” bir 
müzikal-komedi. Filmine tarihsel 
dönem olarak Osmanlı’yı alan 
Kırmızıgül, beş ayrı bölgeden 
hamalların savaşa nasıl 
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‘Vezir 
Parmağı’ 
bu kez 
tatlı 
değil,
bir film
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Jackie kocası Kennedy 1960’da 
başkan seçilince Beyaz Saray’a 

taşındı. Güzelliği ve giyimiyle 
medyanın bütün ilgisini üzerine 
toplayan First Lady bu rolünü 
sadece üç yıl sürdürebildi, çünkü 
Kennedy Dallas’ta silahlı saldırıya 
uğradı ve öldü. Bugün bile 

Jackie Türkiye seni iyi tanıyor!

Bu ayın vizyon 
filmlerinden biri 
“Jackie”. Natalie 
Portman’ın Jackie 
Kennedy’yi 
canlandırdığı 
filmin yönetmeni 
Pablo Larrain. 

“Jackie”, 
Jacqueline 

Kennedy’nin 
eşi John F. 

Kennedy’nin 
öldürülmesinden 

sonraki dört 
gününü anlatıyor.

katıldıklarını anlatıyor. Osmanlı 
döneminde beş ayrı bölge 
demek, beş ayrı kültür, beş ayrı 
dil, hatta birkaç din demek. 

Filmin oyuncu kadrosu da 
oldukça geniş, Altan Erkekli, 
Orçun Kaptan, Peker Açıkalın, 
Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, 
Levent Sülün, Metin Yıldız, Rana 
Cabbar, Cihat Tamer, Talat Bulut, 
Muhammed Cangören, Nuri Alço, 
Hayrettin Karaoğuz, Yasemin 
Yalçın, Ece Uslu, Gülben Ergen, 
Derya Şensoy, Aydan Burhan, 
Güner Özkul, Meral Çetinkaya, 
Defne Yalnız, Suna Selen… 
Magazin haberlerine bakılırsa, 
bu kadar geniş kadro afişte yer 
bulamayınca kırgınlıklar yaşanmış, 
adını göremeyen oyuncular 
yönetmene de filme de küsmüş!

Mahsun Kırmızıgül’ü 
müzisyen olarak sevip filmlerini 
beğenmeyenler, müziğine burun 
kıvırıp filmlerine, yönetmenliğine 
alkış tutanlar vardır elbette. 
Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, 
New York’ta Beş Minare, Mucize… 
Büyük prodüksiyonlara, yani 
bol para harcanan filmlere imza 
atan Kırmızıgül özellikle son iki 
filminde oldukça eleştirildi.

Eleştiriler filmin dilinden, 
tekniğinden, yönetmenin 
ve oyuncuların yetenek ve 
başarılarından çok, konusunda 
yoğunlaşıyordu. Üstelik 
Kırmızıgül’ün sürekli yazılanlar 
ve söylenenlerle filmin 
hikâyesinin bir ilgisinin olmadığını 
haykırmasına rağmen. “Mucize” 
nedeniyle topa tutulurken 
Fethullah Gülen’e övgüler 
düzdüğü iddia edilmişti, Vezir 
Parmağı’nın eleştiri nedeni 
ise Osmanlı’yı yerden yere 
vurması! Kırmızıgül yine iddiaları 
reddediyor, cemaatlerin ya da 
tarikatların “adamı” olmadığını 
söylüyor. l

üzerindeki sır perdesi kalkmayan 
cinayete tanık olmak ağırdı, ama o 
yine de gözlerden çok uzaklaşmadı, 
Hollywood yıldızlarıyla, devlet 
adamlarıyla çekilmiş fotoğrafları 
gazetelerden hiç düşmedi. 

1968’te kendisinden 23 yaş 
büyük Yunanlı armatör Onasis’le 
evlendiğinde yer yerinden 
oynadı. Özellikle Amerikalılar bu 
evliliğe pek sinirlenmişti, çünkü 
ondan beklenen “ebedi dul” 
rolünü oynamasıydı. Bu evliliği 
de 1975’te Onasis’in ölümüyle 
sonuçlanacak,  Jackie “Kennedy’nin 
laneti”ni taşıyan bir kadın olarak 
mimlenecekti. 

Jackie, özellikle orta yaş 
üzerindeki kadınların belleğini 
hareketlendirecek, çünkü o 60 ve 
70’li yıllarda magazin denildiğinde 
akla gelen iki kadından biriydi. 
Jackie Batı’dan esen idoldü, 
Prenses Süreyya ise Doğu’dan. l



Hızır Canbaz onlarca yıldır 
biriktirip demlendirdiği 
Karadeniz ezgilerini bir 

albümde topladı: “Varoşun 
Çiçekleri”. Kalan Müzik’ten çıkan 
albümün baskın enstürmanı 
tulum. Sesi ağır ağır içinize işliyor 
Canbaz’ın sesiyle birlikte. O seste 
anneannesinden, annesinden ve 
halalarından dinlediği türkülerden 
izler de var. Canbaz’a hem 
albümünü hem de Karadeniz 
müziğini sorduk:

Müzikle ilgilenmeye ne zaman 
başladınız, albüm çıkana kadar 
olan süreç nasıl geçti? 

Çocukken önce anneannemden 
Erzurumlu Emrah’ın türkülerinin 
tadını aldım. Radyodan Türk Halk 
Müziği dinleyici istekleri programı 
ile Anadolu türküleri kulağıma yer 
etti. Sonrasında da aslolan tulum 
başladı. Bizim oralarda çocuklar 
horonu, oynayanların gerisinde 
oynayarak öğrenir. Ben de yedi 
sekiz yaşlarında horon oynayanların 
arkasından horonu öğrenirken 
fora türkülerini yakaladım. Fora, 
“Bir derdim var ve bunu şimdi 
söyleyeceğim” demektir. Fora 
diyen aşka dair, sitem, istek, 
veda, haber her ne diyecekse o 
an oynanan horonun ezgisi ve 

yedili hece ölçüsü ile dile 
getirir. Bu türkülere merak 
başlayınca araştırma ve 
dağarcık hali ile genişliyor. 
Esası tabii sevdam. 15 
sene sevdalık edince… 

Derlemeye annenizin 
atma türküleriyle 
başladığınızı 
söylüyorsunuz. Atma 
türkü nedir, derdini 

türküyle kadınlar mı erkekler mi 
daha çok anlatır?

Annem benim bu konuda meraklı 
olduğumu görünce türkülerimize 
konu olan birçok hikâye anlattı. Kim 
hangi türküyü düzmüş veya atmış. 
Burada kavramlar biraz karışık. 
Türkü düzme; doğaçlama olarak 
durumunuzu dile getirmektir. Türkü 
atma ise, düğünlerde, toplantılarda 
veya herhangi bir yerde yapılan 
yarışma adınadır. Erkekler kimi 
sevdiğini, sevgisinin derinliğini, 
nasıl, neresinden etkilendiğini, 
kadınlar ise karşılık verip 
veremeyeceğini, sevdası uzakta 
ise özlemini, haber beklediğini bu 
türkülerle dile getirir.

Annenizin derdi neydi, türküleri 
daha çok ne üzerine kuruluydu?

Annem 16 -17 yaşlarında hiç 
tanımadığı biriyle evlendirilmiş ve 
tanımadığı bir dünyada yeniden 
yaşama başlamış. Dilinde hep böyle 
hikâyesi olan kadınların türküleri 
vardı.

Bir türküyü derlerken, hikâyesi 
ile birlikte tarihini de araştırıyor 
olmalısınız. 

Bir türkünün hikâyesi ve söz 
derinliği çok önemli. Derinliği 
ve hikâyesi olmayan yüzlerce 
doğaçlama dörtlük var. Günümüze 
ulaşan türkülerin büyük bölümü 
1850 sonrası gibi gözükse de 
tulumun bazı ezgileri çok daha eski.

Bazı ezgilerin söz ve müziği 
size ait. Bildiğim kadarıyla uzun 
yıllardır İstanbul’da yaşıyorsunuz. 
Karadeniz mi hep sizi takip etti, siz 
mi Karadeniz’den kopamadınız?

Yaptığım çalışmada amaç hem 
kendimin hem de derlediklerimin 
kayıt altına alınmasıydı. Bazı 
sanatçı arkadaşlarımı ezgiyi 
bozma, sözü değiştirme nedeni 
ile eleştiriyordum. Biraz da onlara 
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BERAT GÜNÇIKAN

VAROŞUN ÇİÇEKLERİ



“Bakın değiştirmeden de yapılabiliyor” 
demek istedim. Karadeniz’den 
kopmadım, kendim İstanbul’dayım, 
ama ruhum, beynim hep orada. Horon 
deli sevdam. Tulumun sesini duydum 
mu ruhum Fırtına Deresi gibi coşuyor. 
Bu arada methetmek gibi olmasın, iyi 
bir horoncuyum.

İnsan albümün adını duyunca, 
“Varoşun Çiçekleri” daha çok bir 
kenti, hatta metropolü çağrıştırıyor. 

Evet “ Varoşun Çiçekleri” metropol 
ve kenarlarını çağrıştırıyor. Bu konuda 
birçok kişiden uyarı aldım ama Varoş 
tarihi bir yer. Kaçkarların başındaki 
kalenin altındaki köyün ismi Kaleibala 
ve ben o köydenim. Her haziran 
başında karların erimesi, doğanın 
canlanması ile sarıya bürünür. 

Hayde sadece sizin türkülerinizde 
değil, Karadeniz müziğinde de sıklıkla 
kullanılıyor. Hayde’nin çağrıdan başka 
anlamları var mı?

Hayde Karadeniz’de, imecedir, 
birlikteliktir, doping etkisi yapar. İnsan 
kimyasını ateşler. Hayde sadece düz 
bir kelime değildir. Aynı zamanda 
ses tonuna bağlı olarak sevmek, 
eleştirmektir (hayde be…), “Yeter artık, 
bekletme”dir. Ben de bundan dolayı 
bu kelimeyi çok severim.

Karadeniz çok katmanlı, çok 
kültürlü bir bölge. İnsanlarının doğa 

koşulları nedeniyle sert, zekâlarıyla 
esprili olduğu genel bir kanı. Peki, 
hüznün kaynağı ne? 

Karadeniz bir kültür mozaiğidir. 
Bu mozaik içerisinde birçok kültürü 
barındırıyor ve bu kültürlerin halk 
oyunları, türküleri, destanları ve hayat 
hikâyeleri çok zengin. Hüzün insan 
yaşamının olduğu her yerde var.

Uzaktan bakan biri horonu aynı 
ritimde saatler süren bir oyun 
olarak görebilir. Horon içinde neleri 
barındırıyor? 

Doğru. Dışarıdan bakıldığında horon 
aynı ritimle saatler süren bir oyun 
olarak görülebilir. Ama horon zaten 
orda bulunanların tümünün katılımı ile 
oynanan bir oyun. Düğün, göç, imece, 
uğurlama, karşılama ve kutlamalarda 
oynanır. Kadın erkek ayrı ayrı oynadığı 
gibi birlikte de oynanır. Horon bölge 
kültürümüzün en önemli eğlencesidir. 
Neşe içerisinde, yönetenin komutları 
ve nüktedan sözleri ile oyun devam 
eder. Ezgiye kayde deriz ve kayde 
değişince oynama biçimi de değişir. 
Hızlı ve yavaş çeşitleri vardır. Bu 
kaydeler kutlama süresi ve oynatana 
bağlı olarak sıralanır. Oynatan veya 
yöneten, çalınan kaydeyi tulumcu 
kadar iyi bilmeli ve kaydenin yerine 
göre hareket değişimi komutu 
vermelidir. 

Karadeniz müziği, özellikle kendi 
diliyle ve doğallığıyla son yirmi yılda 
popüler oldu. Bunun nedenini nerede 
aramalıyız?

İletişim dünyasındaki ivme, bu 
müziğe gönül verenlerin artması 
ve sanatçı arkadaşlarımızın daha 
evrenselliğe dönük çalışmaları 
Karadeniz müziğinin daha geniş 
kitlelere ulaştırılmasını sağladı. 
Özellikle rahmetli Kazım Koyuncu 
bu konuda öncülerdendir. 1990 
yılında Marmara Üniversitesi’nin halk 
oyunlarını çalıştırırken “Arkadaşlar 
gelin bir grup kuralım ve Karadeniz 
müziği yapalım” fikri ortaya atıldı. 
Şimdi her Cuma akşamı Kadıköy’deki 
derneğimizde hem horona hem 
müziğimize ait araştırmaları dost ve 
hemşerilerimizle paylaşıyoruz.

Uzun yıllar Karadeniz’in estrümanı 
kemençeydi, şimdi onun yerini tulum 
almış gibi. Tulum eski itibarına mı 
kavuştu, ne oldu?

Tulum enstrüman olarak çok eski ve 
İskoç gayda ile aynı aileden geliyor. 
Bugün dünyanın değişik ülkelerinde 
çalınıyor. Karadeniz’i önceleri 
kemençe temsil etti, şimdi tulum 
da biliniyor. Dediniz gibi itibarına 
kavuştu. Teknik açıdan (notaya 
uygunluk) biraz şanssız, ama çalan iyi 
olunca bu açık da kapanıyor. l
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Albümün adı “Varoşun 
Çiçekleri”. Türkülerin çoğunun 
derleyicisi, bestecisi Hızır 
Canbaz aynı zamanda 
yorumluyor da. Tulumun öne 
çıktığı türkülerde sevda var, 
ayrılık var, gurbet var. Canbaz 
albümüyle popülerleştikçe 
niteliği zedelenen Karadeniz 
müziğine vefasını da 
gösteriyor, “Bu türküler böyle 
de okunabilir” diyor.  



Şebnem İşigüzel’in romanlarını 
okuduğunuzda kendinize 
yakın tarihin içinde bir kez 

daha bakarsınız. Aynı zamanda ve 
mekânda bir kez daha dolaşırsınız. 
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Şebnem İşigüzel son romanı “Ağaçtaki Kız”da yerden yere vurduğumuz gençleri anlatıyor. Dillerini, 

giyimlerini, düşüncelerini davranışlarını beğenmediğimiz, “sanal dünya”ya hapis sandığımız gençleri o 

sanal dünyanın diliyle konuştururken, sizi onları tanımaya ve anlamaya çağırıyor. 

İşigüzel nerede mi duruyor? Elbette gençlerin yanında…

BERAT GÜNÇIKAN

“Ağaçtaki Kız”, sizi 
“unutmamaya” çağırıyor

İşigüzel, ayna rolünü üstlenir gibidir 
yazarken, size kalansa arayıp 
bulmaktır. Son romanı “Ağaçtaki 
Kız”da da anlattıkları canınızı bir kez 
daha yakacak, ama iyileşmenin yolu 
da acıyı göze almaktan geçiyordur 
belki…

Ana karakteriniz “Ağaçtaki Kız” 
toplumun bir bölümünün, hatta 
çoğunluğun “300 kelimelik hazneleri 
var”, diye yakındığı gençlerden biri. 
O dilde argo ve sanal dünyanın 

kelimelerinden oluşuyor, ama su gibi 
de akıyor. Sanki o gençleri ve dillerini 
korumaya, anlamaya ve anlatmaya 
çalışıyor gibisiniz. Hatta bölüm 
başlıklarınız bile internet komutları… 
Yanılıyor muyum?

Doğru. Genç bir kitap olmasını ve 
hızla okunmasını istedim. Dalında 
bir kuş gibi neşeyle, hüzünle şakısın 
istedim. Edebiyatı bu dille yaratabilir 
miydim? Kitabın dilini bu zamana 
teslim ederken ruhunu korumam 
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lazımdı. Yani bu zamanın bize 
yapamadığı şey. Eskiden birisi bir şey 
söylerdi kırk gün aklımızdan çıkmazdı. 
Şimdi her şey anında unutuluyor. 
Bu zamanın diliyle insanın ruhuna 
işleyen onda en derin duyguları 
uyandıran bir şey yazabilir miydim? 
Gezi direnişi bu dili konuşuyordu. 
Romanın dünyasını bu hınzır, kıvrak 
dille zamana uygun yaratmak 
hoşuma gitti.

Tek bir olay var, ama biz o 
olay içinde yakın tarihin içinde 
geziniyoruz. Karakterinize en uzak 
tarih 6-7 Eylül olayları. 6-7 Eylül, Gezi 
ve Diyarbakır’da çocuklara oyuncak 
götüren gençlerin katledilmesi. Sizce 
bu olaylar birbirinin taşıyıcısı mı? Ya 
da 6-7 Eylül olmasa, Diyarbakır’daki 
gençler katledilmeyebilir miydi?

Katledilmezdi. Kötülük kötülüğü 
doğurdu çünkü. Ne devlet ne toplum 
kimse yüzleşmedi, bedel ödemedi. 

Yaptık oldu, siyasetiyle bugünlere 
geldik. 6-7 Eylül halen yanlış ve 
eksik biliniyor. Hatta bilinmiyor bile.  
Rumların ve Ermenilerin yaşadıkları 
acılardan utanabiliriz. Ama biz 
hiçbir şey bilmeden onlardan nefret 
ediyoruz. Konya’da bir stad dolusu 
insan gar katliamında ölenler için 
saygı duruşunu yuhaladı. İnsanlık 
orada öldü. Diriltmek için içimizdeki 
nefreti ve ayrımcılığı, etnik düşmanlığı 
bitirmeliyiz.

AYRIMCILIĞI YENMELİYİZ

Derin, Pembe ve Ağaçtaki Kız 
üç farklı sınıftan, ama aynı dil, yer 
ve düşüncede buluşuyor. İktidar 
karşısında da aynı saftalar. Ayrımı 
kıran ya da görünür kılan sizce Gezi 
mi?

Evet çünkü her kesimden insanı 
birleştirdi. O parkın daha çok romanı 

yazılacak. Tek ortak noktamız 
vicdanımızdı. Haysiyetiyle yaşamak 
isteyenler kalplerinde zerre nefret 
olmayanlar insan gibi insanlar vardı 
orada. Çok ayrışmış durumdayız. 
Mutlu olmak için ayrımcılığı 
yenmeliyiz. 

Yunus, Ağaçtaki Kız’ın hayatına 
hiç olmadığı, karşılaşmadığı bir 
katmandan gelerek giriyor ve iki 
taraf da hiç hesapsız aşka dalıyor. 
Bu hesapsızlık ancak orada, yani 
ağaçların içinde mi mümkün?

Muhtemelen. Yunus’u bildik 
koordinatları içinde tanısa, ilgisini 
çekmezdi. Çünkü hepimiz gibi o 
da önyargılı. Bu romanı sayısız aşk 
hikâyesiyle taçlandırmak istedim. Aşk 
çoğu zaman tek tesellimiz. Vaadi bile 
güzel. Çok yazık artık kimse birbirini 
tanımak, anlamak için  bakmıyor. 
Herkes sadece etiket, barkod okuyor 
ya da birbirini etiketliyor. ➦ 

“Ağaçtaki Kız” 
Şebnem İşigüzel’in 

“Hanene Ay 
Doğacak”la başlayan 
yazarlık serüveninin 

şimdilik son kitabı. 
Yazar her kitabında, 

yaralarımıza, 
hayallerimize ve 

yalnızlığımıza 
dokunuyor.
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➥ Mutluluğun ve gerçek aşkın  ne 
olduğuna  dair kimsenin  fikri yok. 
Sadece para ve konfor hesabı 
yapıyor. Sonra da kendisini anlamsız 
bir boşlukta buluyor. Ağaçlar biraz da 
içine çekildiği içsel dünyası gibiydi. 
Oraya ulaşabilsek gerçekten aşık 
olabileceğiz. 

Mekân olarak Gülhane Parkı’nı 
seçmeniz, karakterinizi Cihangir’den 
alıp oraya getirmeniz neyi anlatıyor? 

Öncelikte tabii orta sınıftan bir 
kahraman seçtim. Babasından 
dolayı Gülhane’yi biliyordu. Bu yeni 
Türkiye’nin romanıysa orada gömülü 
eski Türkiye ve hatta Cumhuriyet 
ve Osmanlı vardı. Duvar, otel, Sırça 
Köşk’ü böyle anlamlandırabiliriz. 
Bu memleket kadar eski bir 
tarihin içinden bugüne ses verdi 
kahramanım. Başlangıçta çok bilinçli 
bir tercih değildi. Yazarlık sezgisiyle 
bulunmuş bir yer gibiydi daha çok. 
Ama hikâye orada yerini buldu.

Sanırım başta Gülhane Parkı ve 
Cihangir’in tarihi olmak üzre epey 
bir araştırma yapmışsınız. İnsan nasıl 
bir yazma sürecinden geçtiğinizi de 
merak ediyor…

Venüs romanımdan dolayı epeyce 
bir tarih okuması yapmıştım. İki 

romandan sonra günümüze geldim. 
Tarihi bilgileri yerleştirmek sorun 
olmadı bu yüzden. Asıl günceli takip 
etmek, unutmamış olmak önemliydi. 
Boğularak ölen işçiler gibi mesela. 
İstediğiniz kadar bilin aslında her şey 
kalple, derin hislerle yazılıyor. Daha 
doğrusu öylesi okurun içine işliyor. 
Ama bilgi de önemli tabii yoksa hepsi 
ayakta kalır. Sadece çok çalışkanım ve 
öğrenmeyi, kitapları hep sevdim.

SIR EVE DÜŞEN BOMBADIR

Kadınlarınızın hepsi yaralı, 
gençleriniz de, ama babaannenin 
yarası diğerlerini de takip etmiş 
görünüyor. Kadınların yaraları 
bulaşıcı mı sizce de?

Kuşaktan kuşağa aktarıldığı 
kesin. “Sır eve düşen bombadır” 
der kahramanım. Konuşulmayan, 
yüzleşilmeyen her sorun bir yerden 
patlıyor. Her sıkıntı dile gelmeli, dile 
getirilmeli. Bir şeyi içinde tutmak 
insanı çürütür. Kadınlardan dilsiz 
olmaları isteniyor. “Başkaları ne der?” 
korkusu karabasan gibi üzerimize 
çöküyor. Böyle olunca da bütün 
yaralar saklanıyor ama unutulmuyor, 
bir sonraki kuşağa aktarılıyor. 

Genç karakterleriniz, sızıdan 
Gezi’nin umutlu sürecine gelmiş, ama 
oradan yine sızıya dönmüş gibi. Umut 
kapısını kapattınız mı, neden?

Son ana kadar umut etmenin 
kendisi daha trajik. Endişeliyim, 
kaygılıyım. Bu yüzen kendimi 
romanlarıma kapattım. İstedim ki 
okurlarım  okumakla, yazdıklarımla 
teselli bulsunlar. Herkes korkuyor. 
Hapiste, işsiz gazeteci arkadaşlar 
var. Geçim sıkıntısı çeken çok insan 
var. Üzülüyorum. Buna rağmen 
hayata dair küçük şeylerle ben de 
gülümsüyorum. Vapura binmek, 
çay içmek, çocuklar, yeni kitaplar, 
sevdiklerim. Tutunacak dal arıyorum 
herkes gibi. Yine de bir romancı 
olarak içimde “bir şey olacak ve her 
şey yoluna girecek” gibi naif bir ses 
de çınlıyor. Fizik kuralları gereği her 
şeyin bir sonu var, kötülüğün bile. Bir 
zerre umudum olduğundandır belki 
kahramanım orada kaldı, gitmedi. 
Belki bir bildiği vardır. Hepimiz güzel 
günler görmeyi bekliyoruz.  

Pek çok markanın ismini 
veriyorsunuz, gençler bu markaların 
orijinal ya da çakmasını kullanıyor. 
Bu isimleri verirken okur neyi hesaba 
katsın istediniz? 

Yokluk kadar insanın canını acıtan 
bir şey daha yoktur herhalde. Çünkü 
yeni zaman varlık zamanı. Herkes 
üzerindekilerle, kılıflarıyla var. Bu 
yokluk gençleri, çocukları, kadınları  
kimbilir ne kadar çok incitiyordur. 
İnsanın gösteriş halinden vazgeçmesi 
başka türlü bir erdem. Herkes 
yokluklarının acısıyla yaşıyor. Ama 
bunlar hep marka. Sanki mutluluğa 
iniş yapmanın paraşütü bunlar.
Markalar. Okur kendisini neyle 
var edeceğini düşünsün istedim. 
Bir ayakkabıyla mı yoksa içindeki 
dünyayla mı? Mutluluk bir his. 
Tüketmekle ilgisi yok.  Markalar 
çöplüğünde nasıl eşelendiğimizin 
aynası olsun istedim. Gereğinden 
fazla tüketen kendini tüketir çünkü. l

“Kadınlardan dilsiz 

olmaları isteniyor. 

Böyle olunca da bütün 

yaralar saklanıyor ama 

unutulmuyor, bir sonraki 

kuşağa aktarılıyor.”

Şebnem İşigüzel
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Kedi ve köpekler en az bizim kadar “haysiyetli” yaşama hakkına sahip. Onlar da hastalanıyor, onlar 

da üşüyor, onlar da acıkıyor. Birbirimize eşlik etmek varken, belki de insan olmanın “kibir”iyle onları 

sokağa ve soğuğa bırakıyoruz. Ataşehir Belediyesi, özel veteriner klinikleriyle dayanışarak sokak 

hayvanlarını kolluyor, onlarla birlikte bizim de “vicdanımızı” koruyor. 

O hastayım diyemiyor, 
siz görün ve anlayın!

H
A

Y
V
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N

Çantasında daima kedi ve köpekler 
için mama bulunduran, kapısının 
önüne onlar için derme çatma 

da olsa barınak yapan da var içimizde, 
tekmeleyen, itip kakan, hatta kulaklarını 
kesen de. Çocuklukta edinilmiş 
korkularıyla başa çıkamayanları, bu 
yüzden sokak hayvanlarından uzak 
duranları anlamak mümkün de, ya 
diğerleri? İnsanı insan yapan vicdanıysa 
eğer, bu bir körleşme mi acaba? Neyse 
ki vicdanlarımız adına konuşanlar 
var, tıpkı Ataşehir Belediyesi gibi. İlçe 
sınırları içindeki veteriner klinikleriyle 
el ele veren Ataşehir Belediyesi, 
sokak hayvanlarının sağlıklarından 
beslenmelerine kadar her ihtiyaçlarına 
çözüm arıyor. Bu çalışmalara 
katılanlardan biri de Evcildostum 
Veteriner Kliniği. Klinikten Veteriner 
Hekim İlker Örkmez’e bugüne kadar 
neler yapıldığını sorduk. 

Bazı semtlerde çok sayıda sokak 
hayvanı var, bazılarında ise az. 
Ataşehir’de durum nedir? 

Ataşehir sokak hayvanları 
popülasyonu açısından oldukça 
kalabalık bir bölge. 

Bu da özellikle hastalıkları arttırıyor 
olmalı…

 Evet, popülasyonun kalabalık 
olması beraberinde bir çok bakteriyel, 
paraziter ve viral hastalığı beraberinde 
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getiriyor. Sokak hayvanları ile ilgili 
aktivistler ve bağlı bulunduğumuz 
Ataşehir Belediyesi, yenilikçi ve 
hayvan refahına yönelik çalışmalar 
yapsa da, bu tarz hastalıklar yayılma 
özelliğinde olduğundan, bazen 
yetersiz kalınıyor. 

Sıklıkla hangi hastalıklar görülüyor?
Kedilerde herpes virüs ve corona 

virüs; köpeklerde ise parvovirüs 
(kanlı ishal) ve adenovirüs (bulaşıcı 
karaciğer hastalığı) en çok görülen 
hastalıklar. Evde beslenen kedilerde 
çoğu sokaktan eve alınmış olduğu 
için yine herpes virüs, corona virüs, 
paraziter hastalıklar ile karşılaşıyoruz. 
Köpeklerde de alındıkları yere göre 
değişmekle beraber, parvovirüs, 
distemper, mantar, uyuz ve iç 
paraziter hastalıklar görülüyor. 

O halde hayvan besleyenleri 
belirtiler konusunda uyarmak 
gerekiyor, hayvanımızın hastalanıp 
hastalanmadığını ya da hangi 
hastalıktan mustarip olduğunu nasıl 
anlarız?

Kedilerde herpes virüsü, kedilerin 
üst solunum yollarında lokalize olan 
ve çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Üst 
solunum yollarında hırıltılı solunum, 
öksürük, gözlerde akıntı, salivasyon, 
kilo kaybı ve ateş bize hastalığın 
başladığını gösterir. Corona virüsü ise; 
ateş, ishal ve halsizlik şeklinde ortaya 
çıkar. Ama kediler neredeyse yüzde 
yüze varan oranlarda bu virüsün 
hastalığını yenebilirler. Virüsün 
yayılması genelde dışkılama, dışkıyla 
temas, tüy yalamayla olur. Parvo virüs 
(kanlı ishal) her yaştaki köpeklerde 

Sokak hayvanları için bir şeyler 
yapmak istiyor, ama bunun ne 
olduğunu bilmiyor musunuz? Çok 
kolay, öncelikle onların tüyleri var, 
üşümez diye düşünmeyin, evinizin 
önüne onlar için karton ya da 
tahtadan bir kulübe yapın. İçine 

bir de battaniye koyun ki, betonla 
ilişkileri az da olsa kesilsin. 

Ayrıca evinizde pişen yemekleri 
onlarla paylaşın, su vermeyi de sakın 
ihmal etmeyin. En önemlisi ise onlara 
şiddet uygulamayın, uygulayanlara 
da engel olun. l

ve koruyucu hekimliğe dikkat 
etmesinden kaynaklanıyor. 

Hayvanların hastalanmalarını 
engellemek mümkün mü?

Tabii ki. Hastalıkların önüne 
geçmede en önemli kriter, aşılamadır. 
Aşılama dışında portör (taşıyıcı) ve 
hasta hayvanların tedavi edilmesi; 
hasta hayvanlar ile sağlıklı olanlar 
arasındaki temasın kesilmesi 
hastalıkların önüne geçilmesini sağlar.  

Hasta hayvanları tedavi etmek için 
neler yapıyorsunuz?

Sokak hayvanlarının tedavisinde 
asli görev; bağlı bulunduğumuz 
belediyenin; yani Ataşehir 
Belediyesi’nin. Biz, özel veteriner 
klinikleri de uygulamada onlara 
destek sağlıyoruz. Belediyenin 
sokak hayvanlarının nakli için, gezici 
hizmet aracı var. Hasta hayvanları 
alıp bize tedavisini yaptırıyor, sonra 
yerine bırakıyorlar. Belediye ayrıca, 
parklarda sokak hayvanlarının 
ihtiyacını karşılayacak sistemini kurdu, 
su ve gıda sağlıyor, korunaklı yuvalar 
yaptırıp Ataşehirlilere dağıtıyor. 

Özel kliniklerin bu hizmete dahil 
olmasındaki etken ne? Sonuçta 
ekonomik açıdan bir yük olarak da 
görebilirdiniz.

Haklısınız. Sokak hayvanlarına 
uygun hizmet verirken, bunun 
ekonomik olmasına da dikkat 
ediyoruz elbette. Ama sokak 
hayvanlarına bakmak bizim vicdani 
görevimiz. Ataşehir Belediyesi’nden 
bir ricamız var, sahipli hayvanlar 
için tedavi talebi geldiğinde, lütfen 
reddetsinler! l

görülür, ama yavru köpekler için 
daha tehlikelidir, çünkü kalp kasının 
iltihabına neden olur. Eğer köpeğinin 
şiddetli kusuyorsa, bu kanlı ishale 
işaret ediyor olabilir. 

Bu hastalıklar bulaşıcı mıdır, 
insanların tedirgin olmasını gerektirir 
mi?

Sokak hayvanları ve evde 
beslediğimiz hayvanlar açısından 
Ataşehir biraz daha temiz. Ağırlıklı 
olarak mantar enfeksiyonları gibi 
basit tedavi ile düzelecek problemler 
görülüyor. 

Bu, belediye ile ortak çalışmanızın 
sonucu mu?

Evet. Zoonoz; yani insana 
bulaşacak hastalıkların az görülme 
sebebi, özel veteriner kliniklerinin 
ve belediyenin titiz çalışmasından 

İlker Örkmez

Siz ne yapabilirsiniz?



Havaların iyice 
soğuması ile 
birlikte mevsimsel 

grip salgınlarında da 
ciddi bir artış yaşanıyor. 
Özellikle İstanbul olmak 
üzere yurdun pek çok 
bölgesindeki hastanelerin 
acil servislerindeki 
yoğunluğu duymayanınız 
yoktur. Grip, aslında çok 
basit ve geçici bir hastalık 
olarak görülse de her sene 

birçok kişinin ölümüne 
neden oluyor. Fransa’da 
yaşanan ölüm vakalarından 
sonra, ülkemizde de gribin 
masum bir hastalık olmadığı 
ve ihmale gelmeyeceği 
kanısı oluştu. Hastalık ile 
ilgili tüm merak edilenleri 
ve nasıl korunabileceğimizi 
Acıbadem Hastanesi, Kulak 
Burun Boğaz Uzmanı Dr. 
Güzin Akkuzu ile konuştuk.

Mevsimsel grip nedir?
Mevsimsel grip, her yıl 

bahar ve kış aylarında daha 
yoğun görülen influenza 

virüsünün neden olduğu 
bulaşıcı bir solunum yolu 
hastalığıdır. İnfluenza virüsü 
A, B ve C olmak üzere üç 
alt gruptan oluşur.  A ve B 
insanlarda hastalık yapar. 
Tip A her yaş grubunda 
orta ya da ağır hastalık 
oluşturabilen ve salgınlara 
neden olan tiptir.  Tip B de 
hastalık oluşturur, ancak 
daha hafiftir ve salgınlara 
neden olmaz. Son birkaç 
haftadır grip vakaları 
artmaya başladı. En sık 
tespit edilen virüs İnfluenza 
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Sanıldığı kadar masum 

olmayan grip virüsü 

ile toplu taşımalarda, 

iş yerlerinde, evde, 

okulda aklınıza 

gelebilecek her 

yerde karşılaşabiliriz. 

Hastalığın yaygın 

olduğu şu günlerde, 

kendimizi nasıl 

koruyabileceğimizi 

Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları Uzmanı 

Dr. Güzin Akkuzu’ya 

sorduk. “Hasta kişilerle 

temastan olabildiğince 

kaçınmalıyız” diyor 

Akkuzu “Ellerimizi 

de sık sık sabunla 

yıkamalıyız.”

Hamilelikte zatürre riski

Grip salgınına dikkat

S
A

Ğ
L

IK

Hamilelerin enfeksiyona yakalanma riski daha fazla. 
Hamilelik döneminde geçirilen grip sonrasında zatürre 
gibi hayatı tehdit edici ciddi komplikasyonlar gelişebiliyor. 
Dünya Sağlık Örgütü bu nedenle hamileliğin her döneminde 
aşı öneriyor. Hamileler öncelikle korunma yöntemlerine 
dikkat etmeli, grip olurlarsa da belirtileri ciddiye alarak 
doktor kontrolünü ihmal etmemeliler. l

B
el

ir
ti

le
ri

 n
el

er
? Hastalık halsizlik, 

burun akıntısı, 
burun tıkanıklığı, 
baş ağrısı, boğaz 
ağrısı, öksürük, 
yaygın kas ağrısı 
ve yüksek ateş gibi 
belirtiler ile varlığını 
hissettirir. l

SİMAY GÖZENER



A (H3N2) ve İnfluenza A’dır 
(H1N1). Domuz gribi olarak 
bilinen ve 2009 yılında 
ciddi bir salgına neden olan 
influenza A (H1N1) alt grubu 
o yıldan beri dolaşımda 
olduğu için mevsimsel grip 
etkenleri arasında yer alıyor.

Nasıl bulaşır?
Solunum yoluyla 

kolaylıkla bulaşan hastalıkta 
virüs, hapşırma ve öksürme 
sırasında havaya saçılır ve 
damlacıklar halinde uzun 
süre havada asılı kalır. Bu 
havayı soluyan ya da virüsün 
yapıştığı yüzeylere temastan 
sonra elleri göze, ağıza ya da 
buruna temas ettiren kişilere 
virüs bulaşabilir. 

Mevsimsel grip nasıl 
tedavi edilir?

Grip tedavisi, genel 
olarak belirtileri azaltacak 

semptomatik ilaçlar 
kullanmak ve istirahat 
etmektir. İyi beslenme ve 
bol sıvı alımı da yardımcı 
olacaktır. 

Ağır hastalarda belirtilerin 
başlamasından itibaren 
48 saat içinde başlanan 
antiviral ilaçlar şikayetlerin 
daha hızlı toparlanmasını 
sağlar ve komplikasyon 
riskini azaltır. 

Risk grubunda kimler var?
✓ 65 yaş ve üzerinde 

özellikle bakım evinde 
kalanlar, 

✓ Astım dahil olmak üzere 
kronik akciğer ve kalp damar 
hastalığı olanlar,

✓ Şeker hastalığı dahil 
kronik metabolik hastalığı 
olanlar,

✓ Kronik böbrek ve kan 
hastalığı olanlar,

✓ Bağışıklık sistemi ciddi 
baskılanmış olan çocuk ve 
erişkinler, 

✓ 6 ay-18 yaş arasında 
düzenli aspirin tedavisi 
alması gereken gençler,

✓ Sağlık personeli, 
✓ Yuva çocukları; yüksek 

risk grubunu oluşturur.
Hastalıkta acil müdahale 

gerektiren durumlar oluyor 
mu?

Özellikle risk grubundaki 
hastalarda ortaya çıkan 
nefes darlığı, yüksek ateş, 
bilinç bulanıklığı, göğüs 
ağrısı ve öksürük gibi 
durumlarda hasta ivedilikle 
doktora başvurmalıdır, 
müdahale gerekebilir.

2009 yılındaki domuz 
gribi salgınında ölümler 
oldu ve panik yaşandı. Bu 
korkunun nedeni virüsün 

daha önce bilinmemesi 
miydi?

2009 yılında yaşanılan 
salgın dünya genelinde bir 
salgındı ve influenzanın 
bu alt grubu o yıl ilk kez 
tespit edildi. Aşı üretimi 
yapılıncaya kadar da 
yüksek sayılara ulaşan 
ölümler yaşandı. Bu alt grup 
2009’dan beri dolaşımda 
ve şu an da mevsimsel 
grip suşlarından (virüslerin 
farklı alttürlerinden) biri 
olarak kabul ediliyor. 2009 
yılından beri üretilen 
aşılarda da bu alt grup yer 
alıyor. l
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Grip aşısı altı aydan büyük 
çocuk ve erişkin herkese 
yapılabilir. Ancak özellikle 
aşılanmasını önerdiğimiz 
grup yüksek risk grubu 
dediğimiz, grip hastalığının 
ölümcül seyretme riski fazla 
olan kişiler. 

Grip aşısı her yıl sonbahar 
aylarında, özellikle ekim ya 
da kasımda yapılmalı. 

Aşı yaklaşık altı ay 
koruyuculuk sağlar. Grip 
virüsü çok sık değişen bir 
yapıya sahip olduğundan 
yüzde yüz koruyucu 
değildir; ancak özellikle 
risk gruplarında ölüm 
riskini azaltırken, bu 
kişilerin hastalığı daha 
hafif belirtilerle atlatmasını 
sağlar. l

Grip aşısı şart mı?

✓ Hasta kişilerle temastan 
olabildiğince kaçınarak 

✓ Elleri sık sık sabunla 
yıkayarak 

✓ Kirli ellerle özellikle ağız, 
burun ve göz temasından 
kaçınarak 

✓ Hapşırma, öksürme 
sırasında kâğıt mendil 
kullanıp, bu mendilleri çöpe 
atarak 

✓ Meyve ve sebze 
tüketimine önem verip 
dengeli beslenerek 

✓ Özellikle risk 
grubundakilere grip aşısı 
uygulayarak            

✓ Hastalığın bulaşmasını 
kolaylaştırabilecek 
yüzeyleri dezenfektanlarla 
temizleyerek

Gripten nasıl korunabiliriz?

Grip genellikle kış 
ayları boyunca 
görülen nezle ile 
karıştırılabiliyor. 
Ancak soğuk algınlığı 
da denilen nezle, 
daha kısa sürüyor 
ve yaygın kas ağrısı, 
ateş, öksürük 
gibi belirtiler 
bu hastalıkta 
görülmüyor. 

Hastalık 
ortalama 

bir hafta kadar 
sürüyor. Ancak 

öksürük iki haftadan 
iki aya kadar 
uzayabiliyor. 
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Psikoloji alan yazınına 50 
yıl önce girmiş bir kavram 
olan Drama Üçgeni, 

masallardan esinlenilerek 
oluşturulan sağlıksız bir ilişki 
sistemidir. Her bir köşesinde 
bilinçli ya da bilinçsizce 
kendimizi bulduğumuz üç farklı 
rol yer almaktadır; Kurban, 
Kurtarıcı ve Zalim. 

Drama üçgeni farklı sosyal 
yapılarda başlayabilmekle 
birlikte, sıklıkla ilk başlangıç 
ortamı ailedir. Olumsuz 
çocukluk yaşantıları, sağlıksız 
aile ilişkileri ve bir takım 
sorgulanmayan toplumsal 
öğretilerin de etkisiyle 
hayatımızda sıkıştığımız kısır 
döngüler, tekrar tekrar yaşam 
sahnemizde karşımıza çıkıp, 
sosyal ilişkilerimize de sirayet 
eder. Çoğunlukla seçtiğimiz 
temel bir rol olsa da aynı ya da 
farklı sosyal ilişkilerde zaman 
içerisinde roller arasında 
geçişler yapabiliriz. Kişiler ve 
roller değişse de roller arası 
ilişki sistemi sabit kalır.

Kurban pozisyonu, 
kendini aciz, çaresiz, zavallı 
hisseden roldür. Kendisinin 
gerçek anlamda sevgiye layık 
olmadığına inanan kurbanın, 
kendine güveninin çok yüksek 
olmadığını tahmin etmek zor 
değildir. Kendi sorumluluklarını 
alma konusunda beklenen 
beceriyi gösteremeyen kurban, 
sorumluluklarını kurtarıcısının 
taşımasından vazgeçememekte 
ve her geçen gün pozisyonunu 
biraz daha kanıksamaktadır.

Kurtarıcı pozisyonu, aslında 
çocukluğunda kurbandır. 
Ancak çocukken kendisine ait 
olmayan ağır sorumlulukların 
verilmesi durumunda bu 
rolü erken yaşta öğrenmeye 

Tehlikeli oyun: Drama üçgeni

MEHMET 

AKİF 

KARAKUŞ

Psikoterapist/ 
Psikolojik 
Danışman

başlamıştır. Kurtarıcı zamanla 
kendi sorunlarını ikinci plana 
atarak başkalarının sorunlarına 
odaklanmayı öğrenir. Kendi 
sorunlarını çözmekteki 
çaresizliğini, başkalarının 
sorunlarını çözerek güçlü 
hissetmeye dönüştürür. Birileri 
için üzülüp, onlar için bir 
şeyler yapmaya hazırdır. Tabi 
bu sayede kendi sorunlarına 
odaklanacak enerjisi de 
kalmamaktadır. Kurtarıcının 
en önemli ikincil kazancı ise, 
bağımlılık yaratarak insanları 
kontrol etmektir. Çünkü kurtarıcı, 
ihtiyaç duyulmaya ihtiyaç duyar. 

Zalim ise, aciz, çaresiz ve 
kontrolsüz duygularından ötürü 
sert çıkışlar yapan bir kurban 
türüdür. Zalim hissettiği korkuyu 
gösteremeyip onu öfke ile 
ifade ederek kendi problemleri 
için herkesi ve her şeyi suçlar. 
O kendi sorumluluklarını 
almaktansa etrafındaki herkese 
sorumluluklarını dağıtır. Zalim, 
kendi çocukluğunda büyük 
kardeşleri ya da ebeveynleri 
tarafından kötü muamele 
görmesi sayesinde, engellenme 
ve öfkesini kendinden zayıf 
kişilere yönlendirmenin 
tekniklerini öğrenmiştir. 

Ebeveynlerinin yoğun 
koruyucu tutumuyla kendini 
kurban olarak algılayan çocuk, 
yaşadığı her zorlukta kendisini 
muhtaç hissettiği kurtarıcı 
ebeveynine zaman içinde öfke 
duymaya başlar.  Kendisini bu 
derece savunmasız, kendine 
bağımlı ve adeta fanusta 
yetiştirdiği için yaşadığı 
zorlukların sebebini onlar olarak 
görebilir. Böylece kurban çocuk 
zalim rolüne, kurtarıcı ebeveyn 
de kurban rolüne giriverir. 
Muhakkak ki kurtarıcı ebeveyn 

bu durumun gerekçesini 
anlamakta zorlanacak ve bunu 
hak edecek bir şey yapmadığını 
düşünecektir. Ancak kurbanın 
içsel olarak hissettiği inanç, 
Osho’nun da dediği gibi; 
‘Sizi rahat ettiren kişi, sizin 
düşmanınızdır’ anlayışından 
başka bir şey değildir. 

Peki, kurtarıcılık ile gerçekten 
yardım etmek arasındaki 
fark nedir? Bir kişi çabaladığı 
ancak yapamadığı bir konuda 
yardım talep ederse, yapılacak 
yardım kurtarıcılık olarak kabul 
edilemez. Fakat üşenme, 
kolaya kaçma, rahata alışma 
gibi gerekçelerle yardım talep 
eder ve talebi karşılık bulursa 
bu yardım, kurtarıcılık olacaktır. 
Yani kurtarıcılık ile gerçekten 
yardım etmek arasındaki 
fark, sorumluluğu kimin 
üstlendiğinde yatar. 

Bu döngüdeki değişimi, 
kurbanın yaşamındaki 
sorumluluklarını almak için 
çaba göstermesi, kurtarıcının 
sadece başkalarının değil kendi 
ihtiyaçlarının sorumluluğunu 
alması ve sağlıklı sınır koymayı 
öğrenmesi ve zalimin zayıf 
yönleri ve zayıf gördüğü 
duyguları kabul edebilmesi 
ve davranışlarının etrafındaki 
insanlara verdiği zararı fark 
edebilmesi mümkün kılmaktadır. 

Tüm bu bilgiler ışığında, 
bu üçgeni alın duygusal 
ilişkilerinize yerleştirin, sonra 
arkadaş ilişkilerinize, ailenize, iş 
hayatınıza hatta siyasete ya da 
uluslararası ilişkilere yerleştirin. 
Sonra bir adım geri çekilip 
herkesin kendi payına düşen 
rolü nasıl da oynadığını ve kendi 
hayatlarının sorumluluğunu 
nasıl başkalarına bıraktıklarını 
hayretle izleyin. l
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Çocuğum ödev yapmıyor, 
eşyalarını toplamıyor, 
oyuncaklarını dağıtıyor, 

elini yüzünü yıkaması için 
defalarca uyarmak ve kızmak 
zorunda kalıyorum. Sürekli 
sağlıksız yiyeceklere yöneliyor 
ve karşı çıkarsam kriz çıkıyor. 
Sürekli başkalarını suçluyor… 
Bütün bu yakınmalar aslında 
bize “Benim çocuğum 
sorumluluk almıyor ve 
sorumluluk almaktan kaçıyor” 
diyor. Her gün yüzlerce evde 
sorumluluk almayan, almayı 
reddeden aile bireyleri 
nedeniyle çatışma yaşanıyor ve 
ilişkiler yara alıyor. 

Sorumluluk ile ilgili tanımlara 
baktığımızda kendi işini yapma, 
kurallara uyma, kendi sınırlarını 
bilme ve başkalarına saygı 
duyma, tercih ve seçimlerinin 
sonuçlarına katlanma, 
görevlerinin bilincinde olma 
şeklinde tanımlayabileceğimiz 
beceri ve değerler ile 
karşılaşırız. 

Sorumluğun öğrenilebilen 
bir davranış olması yaşamın 
ilk yıllarında anne babaların, 
sonrasında ise öğretmenler ve 
sosyal çevrenin etkili olduğunu 
gösterir. 

Bu nedenle anne 
babaların çocuk üzerindeki 
etkilerini görmeleri ve neler 
yapabileceğini bilmeleri son 
derece önemlidir. Anne babalar 
gelişim dönemine, kişisel 
özelliklerine, ilgi alanlarına göre 
çocuğa sorumluluklar vermeli 
ve sabırla çocuğun hızına göre 
bunları gerçekleştirmesini 
beklemelidir. Sorunları çocuk 
adına çözmeye çalışmayan, 
çocuğun yerine düşünüp 
hareket etmeyen, çocuğun 

Sorumluluk bilincini geliştirmek

ÜLKÜ UNSU

Psikolojik 
Danışman / Aile 
ve Çift terapisti / 
Art terapist / 
Emdr Terapisti

yapabildiklerine saygı gösteren 
ebeveynler sorumluluk 
bilinci geliştirmek konusunda 
her zaman daha avantajlı 
olacaklardır.  

Kendi sorumluluklarını yerine 
getirirken öfkeli ve mutsuz 
olan ya da sorumluluklarını 
yerine getirmeyen, yaşadığı 
sorunlarda kendi payına düşen 
sorumluluğu almayan, sürekli 
bahaneler bularak başkalarını 
suçlayan anne babalar 
çocuklara sorumluluk bilinci 
kazandırmakta zorlanacak ve 
çocuk için olumsuz rol model 
olacaklardır. 

Peki, çocuğun sorumluluk 
sahibi olması için ne yapmalıyız?

İlk çocukluk döneminden 
başlayarak çocuğun kendi 
başına oyun oynaması, yemek 
yemeye, kıyafetlerini giymeye 
çalışması desteklenmeli ve 
teşvik edilmeli. 

“Dur yapamazsın, ben 
yaparım” gibi engelleyici 
cümleler kurulmamalı. Yeni 
denemeler yaptığı bir-iki 
yaş sürecinde yanında olup 
zorlanmasına ve başarmasına 
izin verilmeli ve yaparak, 
yaşayarak öğrenmesi 
sağlanmalı. 

Oyuncaklarını toplaması 
teşvik edilmeli ve toplayıncaya 
kadar destek olmalı. 

Sofra hazırlarken tuzluk gibi 
zorlanmayacağı basit nesneleri 
sofraya götürmesi istenmeli. 

3-4 yaş sürecinde kıyafet 
seçimi gibi basit konularda 
fikri sorulmalı ve en fazla iki 
seçenek arasında “hangisini 
istersin” sorusu sorulmalı. El yüz 
yıkama gibi öz bakım becerileri 
öğretilmeli ve kendisinin 
yapması teşvik edilmeli. 

Çocuğun yerine düşünüp 
hareket etmemeli ve “sen ne 
istersin” sorusu sorulmalı. 
Çocuğun hızını kabul ederek 
azarlamadan, sabırla 
görevlerini yapması için yeterli 
süre tanınmalı ve azarlamadan 
ve çocuğun yerine yapmadan 
beklemeli. 

Sorumluluklar ile ilgili 
konularda önceden konuşma 
yapmalı ve nedenleri önceden 
anlatılmalı. Süreç takip 
edilmeli, gerektiği durumlarda 
hatırlatma yapılmalı ve 
sonuç hakkında çocuk 
bilgilendirilmeli. Suçlayıcı, 
aceleci, mükemmeliyetçi 
yaklaşılmamalı 

Çocuk yaptığı eylemlerin 
sonuçlarını üstlenmeli, anne 
baba çocuk adına mazeret 
üretmemeli, “Benim çocuğum 
yapmaz” diyerek çocuğun 
sorumluluklarını inkâr etmesi 
teşvik edilmemeli. “Yapamaz, 
küçük, yazık” gibi yaklaşımlarla 
sorumluluk bir yük ve eziyet 
olarak görülmemeli, hayatın 
doğal bir parçası olduğu kabul 
edilmeli. 

Çocuğa sürekli ne yapması 
gerektiği söylenmemeli,    
“Şimdi ne yapman gerekiyor?” 
gibi sorularla kendisinin 
düşünmesi ve hatırlaması 
beklenmeli. 

Öneri listesi daha uzatılabilir, 
ancak bilinmesi gereken en 
önemli nokta sorumlulukları 
hayatın doğal parçası olarak 
gören ve bunu isteyerek yapan 
ebeveynlerin çocuklarının 
emek harcamanın kendini 
zenginleştirdiğini öğrendiğidir. 
Bu çocuk, olumsuz durumlarda 
içsel kaynaklarını kullanır ve 
yaşamını ona göre düzenler. l
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Türkiye ekonomisinin 
büyüklüğüyle dünyanın 18. 
ülkesi olarak gösteriliyor, 

ama çoğumuzun hayatında bu 
“başarı”dan zerre iz yok. İstanbul 
deseniz, neredeyse bir şantiyeden 
ibaret. Ekonomist Mustafa 
Sönmez’e Türkiye ekonomisinin 
bugününü, içinde bulunduğumuz 
krizi ve İstanbul’u sorduk. İşte 
yanıtları… 

Türkiye ekonomisine 
bütüncül olarak baktığınızda ne 
görüyorsunuz? Rakamlara ve 
araştırmalara bakıldığında Türkiye 
ekonomik büyüklükte dünyanın 
18. ülkesi olarak gösteriliyor. Gayri 
safi milli hasılada üretimin giderek 
güç kaybettiğini göz önünde 
bulundurduğumuzda bu sizce bir 
balon mu?

Türkiye, 80 milyona 
yaklaşan nüfusu ile dünyada 
“yükselen çevre ülke” diye 
tanımlayabileceğimiz bir ligde. 
Bu lig, “merkez ülkeler” denilen 
gelişmiş kapitalist ülkelerin (ABD, 
AB’nin büyükleri, Japonya, hatta 
Çin, G. Kore) dışındaki iri-kıyım 
ülkelerin oluşturduğu bir lig. 
Buradaki ülkelerin başlıcaları, 
Brezilya, Rusya, Hindistan, G. 
Afrika, Meksika, Arjantin, Polonya, 
Endonezya, Malezya. Türkiye 
dahil, bu ülkelerin ortak özellikleri, 
Merkez ülkelerden rol-iş almaları 
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Türkiye çıkmaz bir sokakta
Ekonomist Mustafa Sönmez’e göre Türkiye’nin ekonomik karnesi de içler acısı. 

Dünya ekonomisinde 18. ülke olmak yetmiyor, çünkü krizlerle boğuşan Yunanistan’ın kişi başına 
geliri 22 bin dolar. Biz mi? 10-11 bin dolarda çakılıp kaldık. Sönmez “Daha kötüsü, Türkiye zaviye 

kaybediyor, çünkü küçülme dönemine girdi.” diyor. 
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ve onların yatırımlarını çekerek, 
borç alarak büyümeye çalışmaları. 
Bu ülkelerde ortalama kişi başı milli 
gelir 10-13 bin dolardır. Türkiye’nin 
yenilenen milli gelir hesaplarına göre, 
bu rakam kişi başına 11 bin dolar. Bu 
kişi başı geliri her ülkenin nüfusu ile 
çarpınca, ülkelerin milli gelirleri ortaya 
çıkar ve ilk 20 içine girenler böyle 
belirlenir. Türkiye de 800 milyar dolar 
bir milli gelir ile ilk 20’nin en dibinde 
de olsa yer alıyor. 

AB’nin ortalama milli gelirinin 
40 bin dolar dolayında olduğunu 
anımsadığınızda, hatta krizdeki haliyle 
komşu Yunanistan’ın kişi başına 
gelirinin 22 bin dolar dolayında 
olduğunu anımsadığınızda, 10-
11 bin dolar kişi başına milli geliri 
olan Türkiye, öyle matah bir yerde 
durmuyor ve daha kötüsü, zaviye 
kaybediyor, çünkü küçülme dönemine 
girdi. ➦

Sayı: 08 Tarih: 25 Ocak 2017

Bugün özellikle de İstanbul’a 
baktığımızda bir şantiye kent 
görünümü var. Bugün ekonomiyi 
ayakta tutan inşaat sektörü mü? 
İnşaatın beraberinde yüzün 
üzerinde sektörü ayakta tuttuğu 
vurgulanıyor. Sizce bu sektör 
hâlâ doyma noktasına gelmedi 
mi? Geldiğinde neler olur?

İnşaatın, hem sanayi hem 
hizmet kesiminde birçok alt 
sektörü harekete geçirdiği 
doğru. Ama, inşaat son tahlilde 
iç pazara dönük bir sektör. 
Yabancılara satılan mülkler 
yılda 3 milyar dolardan fazla 
değil. Oysa sanayi, yetersiz de 
bulsak yılda 140 milyar dolar 
sanayi ürünü ihraç ediyor. İç 
pazara dönük inşaat, döviz 

kazandırmazken, kullandığı 
girdiler yönünden ithalata 
bağımlı. Bu nedenle inşaata 
yönelmek, arkasında döviz 
açığını yani cari açığı kronik bir 
sorun haline getirdi. Yanısıra, 
inşaat, ağırlıkla İstanbul rantı 
üstüne odaklandığı için, 
İstanbul’da spekülatif kârlar 
doğurdu, İstanbul toprağının, 
tarihi ve kültürel varlıklarının, 
doğasının tahribatına yol 
açarak çok önemli sorunlar 
yarattı. İnşaat izinleri, plan 
değişiklikleri vb. bu işadamları 
lehine gerçekleştirilince, 
toplumda  tarafsızlık duygusu 
zedelendi, kayırmacılık ve 
rüşvet mekanizması, özellikle 
inşaatlarla beraber yükseldi. l

İnşaat ve İstanbul rantı



➥ Düne kadar Türkiye ile 
sanayileşmiş ülkeler arasında 200 
yıllık bir fark olduğu söylenirdi. Sizce 
bu fark ne kadar kapandı? 

Sanayileşmiş ülkeler, eski bir 
kavram. Sanayiden Merkez ülkelerin 
elde ettiği kârlar düşmeye, onun 
yerine hizmet kesiminden finanstan 
daha çok kâr etme imkânı çıkınca, 
sanayinin özellikle emek yoğun kar 
oranı düşük aşamaları Çin başta 
olmak üzere, çevre ülkelere aktarıldı. 

Şimdi dünyanın sanayi atölyesi 
Asya. Kârlılığı yüksek sanayiler, ya 
da karlı aşamalar merkezde, geri 
kalanı çevre ülkelerde. Bu, sanayi 
anlamında gelişme farkını görünürde 
azalttı. 

Ama, bu bilinçli bir işbölümü 
ve merkezin inisiyatifinde bir rol 
aktarımı. Yine de Çin, G. Kore gibi 
ülkeler, bu rolün ötesinde işler 
başardılar ve üst lige çıktılar. Türkiye 
çıkamadı. Türkiye, sanayide aldığı 

bazı rolleri oynasa da daha fazlasına 
talip olmadı, onun yerine, kısa 
vadede kâr getirecek, dış rekabet 
gerektirmeyen başta inşaat gibi 
sanayi dışı sektörlere yöneldi. Dünya 
rekabetinden kaçtı, iç pazarını 
sömürmenin derdine düştü. İç 
pazara dönük kolay büyüme, 
dışarıdan kolay borçlanılan bir 
döneme denk gelince, bu yolda 
ilerlenildi, ama arkasında bir dizi 
kamburlar, sorunlar bırakarak…

Yeni bir orta sınıftan söz ediliyor 
ve geleceğin pazar ve rekabet 
hazırlıkları bu sınıf üzerinden 
yapılıyor. Bu sınıfta kimler yer alıyor? 

Yeni bir orta sınıf, bir yanılsama. 
Ekonominin büyüme dönemlerinde 
sanayi ve hizmetlerde küçük ve orta 
işletmelere ekmek çıkar, eğitimli 
beyaz yakalılar daha kolay iş bulur ve 
büyüme zamanlarının nimetlerinden 
aslan payını tepedekiler alsa bile, 
bazı kırıntılar bu kesime de akar. Bu 
yaşandı yaşanmasına. Ama büyüme 
dönemi geride kalıp küçülmeye 
hatta krize doğru yol alınınca topun 
ağzında bu kesim var şimdi ve hızlı 
bir yoksullaşma, mülksüzleşme 
bu kesimi kuşatmaya başladı. 
Önümüzdeki zaman diliminde bu 
yaprak dökümüne daha çok şahit 
olacağız. Daha korkuncu, orta sınıfa 
girme hevesi ile yüksek öğrenim 
yapan diplomalı 1 milyona yakın işsiz 
var ve devamı geliyor. Bu, işsizlerin 
üçte birinden fazla. Yani Türkiye’nin, 
hızla eğitimli beyaz yakalı yedek işçi 
ordusu büyüyecek. İnsan, insanın 
kurdu olacak. l

Beyaz yakalı 
yedek işçi
ordusu
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Ekonomik büyüme ile toplumsal ve 
siyasal yapıyı yan yana koyduğunuzda 
neler görüyorsunuz? Ekonomik 
zenginleşme, milli gelirin artması ile 
laiklikten uzaklaşma, kültürel açıdan 
sığlaşma arasında nasıl bir bağ var? 
İkisi birbirini nasıl etkiliyor? 

Türkiye, 2001 krizi sonrası, altın 
tepsi içinde bir onarılmış ekonomiyi 
önünde bulan AKP’nin yönetiminde 
14 yılı geride bıraktı. Bu dönemde, 
daha çok dış borç kullanılarak 
ekonomi “zenginleşmiş” görünümü 
aldı. Bu, bir yanılmaca. Şirketler olsun, 
kişiler, haneler olsun, borçla, kredi ile 
yol aldılar ve şimdi bu borçların acı 
bir biçimde ödetileceği bir döneme 
giriyoruz. 

AKP, borçla büyümenin güzel 
zamanlarını seçmenden oy arttırarak 
yükselişe tahvil etti ve ekonomiyi, 
istediği din temelli bir toplum yapısı 
inşasında inşaat iskelesi olarak 
kullandı. Bunda ne yazık ki, yetersiz 
muhalefet karşısında kısmen başarılı 
oldu. Ama bitmedi; Bu tırmanışta 
bir dizi yasa ihlalleri, kutuplaşmış bir 
toplum ve devasa bir kırılganlık var. 
Bunlarla ilerlemek, toplum rızasıyla 
mümkün olmuyor. Geriye, baskı ve 
diktatörlük ihtiyacı kalıyor. Seçmenin 
yarısından bir fazlasının oyunu 
alarak, diğer yarısı üstünde tahakküm 
kurmak. Bu sağlanır mı? Sağlansa bile 
sürdürülebilir mi? Çok zor. 

Türkiye’nin Gayrisafi Milli 

Hasıla’sında imalat sanayisinin 

payı giderek düşüyor. Mustafa 

Sönmez bunu ithalata, 

iplikten kumaşa her şeyin ithal 

edilmesine bağlıyor. Oysa 

üretim olmadan gelecekten 

söz etmek çok zor. Sönmez, 

“Yeniden sanayileşmeye 

dönmek, inşaattan özellikle 

uzaklaşmak gerekiyor” diyor.

palazlandırmak üzere yapılması, 
İstanbul’a ve halka yapılabilecek en 
büyük kötülüktü ve bu yapıldı, daha 
da yapılmak isteniyor. 

Oysa, Anadolu kurutulmadan, 
Anadolu’da sanayi geliştirilerek 
İstanbul bir kültür metropolü olarak 
korunarak geliştirilebilirdi. Bu, daha 
dengeli bir Türkiye, borçlanılan 
kaynakların daha akıllıca kullanımı 
ve adalet getirir, bugünkü ekonomik 
ve politik kaostan uzak durulabilirdi. 
Bunu yapmak yerine, bağnaz-tutucu 
bir rejim inşa etmek isteyenler, 
özellikle İstanbul’u bir basamak 
olarak kullandılar ve fırsat bulurlarsa 
suyunu çıkaracaklar. 

İnovasyon, AR-GE, 
sürdürülebilirlik, ekosistem… İş 
dünyası bugün bu kavramlarla 
konuşuyor. Bu kavramları çalışanlar 
açısından yorumladığımızda ortaya 
nasıl bir tablo çıkıyor?  

Bunlar, sanayileşen bir topluma 
ait kavramlar. Türkiye, özellikle son 
10 yılda hızla sanayiden uzaklaştı, 
sanayi üretimi yerine ithalat teşvik 
edilince, iplikten kumaşa her şey 
ithal edilir oldu. Bu kavramların 
hakkını vermek için yeniden 
sanayileşmeye dönmek, inşaattan 
özellikle uzaklaşmak gerekiyor. l

İnşaatlar, İstanbul’u sadece bir 
finans ve sanat merkezi yapma 
arzusunun bir parçası. Bu hevesin 
faturasını en çok hangi kesim ödüyor 
ve ödeyecek?

Bu yaklaşımla İstanbul’a yazık 
edildiğini düşünüyorum. İstanbul, 
şu an hem yaşam kalitesi düşük, 
gittikçe zorlaşan, turizm açısından 
da tercih edilmeyen bir destinasyon. 
Can güvenliğini hiç saymıyorum bile. 
Ama artan olağanüstü yoğunluk, 
otomobilleşme, Kuzey istanbul’un 
fiilen imara açılması, kültürel ve 
tarihi varlıkların sorgusuz sualsiz 
tahribatı, ranta tahvil edilmesi, bütün 
bunların belli bir yandaş kesimi 

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 79Sayı: 08 Tarih: 25 Ocak 2017

Ortadoğu’daki gelişmelerin, AB 
ile gerilimin ekonomiye nasıl ve ne 
kadar yansıdığını düşünüyorsunuz? 

Türkiye’nin derin bir ekonomik 
krize, özellikle bu etkenlerin de 
itmesiyle girdiğini düşünüyorum. Dış 
politikadaki duruş ve hukuk devleti, 
insan hakları, mülkiyet hakları, 
medya, ifade özgürlüğü konularındaki 
ihlaller, Türkiye’yi oldukça riskli bir 
ülke haline getirince, yabancıları 

Türkiye derin bir ekonomik krize girdi

da uzaklaştırdı ve dolar buna 
bağlı olarak hızla fiyatlandı ve 
krize doğru yelken açıldı. Bu anti 
demokratik yapıyla, yabancılara 
güven verilemez, yabancılara 
bu kadar bağımlı hale gelmişken 
de bu borç yükü, bu politik 
hedeflerle gerçekleştirilemez, çok 
acı bedeller ödenmek zorunda 
bırakıldık. Ne yazık ki Türkiye şimdi 
bu çıkmaz sokağa itildi. l



Futbol bir buçuk asra yakın 
hikâyesinde, Britanya 
adasında başlayıp önce 

eski kıtaya, ardından Britanya’nın 
sömürgelerindeki gönüllü 
futbol elçileri aracılığı ile de tüm 
dünyaya yayılan bir coğrafi rota 
izledi. Kimilerine göre, futbol, 
daha İkinci Dünya Savaşı’ndan 
önce tüm dünyanın belli başlı 
merkezlerine yayılmıştı. Çok da 
haksız değillerdi. Savaşın tozu 
dumanı dağılıp, Avrupa’daki insanlar, 
özellikle de erkekler tekrar top 
peşine düştüklerinde, Güney 
Amerika’dan Asya’nın ücra 
köşelerine kadar kendileriyle 
benzer heyecanı paylaşan birileri 
olduğunu göreceklerdi. Belki de 
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MAVİ GÜN

Gözde futbolcuların yeni adresi 
Çin. Carlos Tevez, Hulk ve Oscar 
gibi yıldızlar artık hünerlerini 
Uzak Doğu’da sergileyecek. 

Futbol
Uzak Doğu
yolcusu

Hulk

Alonso’nun özlemi
Formula 1’de 2005 ve 2006 şampiyonu Alonso, Autosport dergisine yaptığı 
açıklamada, “Kariyerimde beş sezon zirve yarışının içinde yer alıp iki kez 
şampiyonluk yaşadım. Birçok arkadaşım yarış kazanma gibi başarılara 
erişemedi. Kendimi şanslı hissediyorum” dedi. Yeni sezon için Mercedes’le 
görüşmelerini sürdüren Alonso, şu anki takımı McLaren’de en büyük hayal 
kırıklığının şampiyonluk yarışının içinde olmamak olduğunu söyledi. l

futbol, dijital devrim öncesinde 
modern çağda, gerçek anlamda 
“küresel” olabilmiş yegâne şeydi.

Ancak her şey eski kıtadan 
göründüğü kadar parlak değildi. 
Evet, Londra’dan atılan bir ara 
pasın, Rio’da, Johannesburg’da 
Yeni Delhi’de ya da Pekin’de golle 

buluşması mümkündü, 
ama pozisyona 
girmek her zaman 
o kadar mümkün 
olmuyordu. 

Her ne kadar bir İngiliz sömürgesi 
olmak Bombay’daki barları hafta 
sonlarında gözleri İngiliz ligine 
çevirmiş taraftarla buluşturmak için 

yeterliyse de, ne 700 milyonluk 
Hindistan’da ne dünyanın 
bir ucunda unutulmuş 

Avusturalya’da, ne yeni 
dünyanın merkezi ABD’de 

ne de bir buçuk milyon 
sakiniyle Çin’de spor 
tutkunlarının önceliği 

futbol değildi. Rakamlar 
yalan söylemez, ne dünya 

nüfusunun büyük kısmı 
aslında futbola o kadar da 
büyük bir tutkuyla bağlıydı, 

ne de futbol aslında sanıldığı 
kadar küreseldi. 

Ancak dünya üzerindeki 
rüzgârlar zamanla 

futbolu gerçek 

Shangai SIPG’nin 
yeni transferi 
Brezilyalı Oscar.
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anlamda küresel bir oyun haline 
getirdi. Önce ABD meşin yuvarlakla 
kaynaştı. Yaşı biraz geçkince yıldızlar, 
New York’ta, Los Angeles’te yeni 
kurulan takımlarda Pele’nin yıllar 
önce başarısızlıkla geçen futbolu 
yeni kıtayla buluşturma misyonunu 
tamamlamaya soyundu. Ardından 
Arap yarımadası petrolden gelen ve 
pek de ne yapacaklarını bilemedikleri 
ihraç gelirlerini futbolun yıldızlarına 
ödemeye karar verdi. Şimdi de sıra 
Çin’de. 

Üstelik bu tutkularıyla vakit 
geçirirken hiç de cimri değiller. 
Son birkaç transfer döneminde 
Pekin ve Şangay, Paris, Londra ve 
Madrid kadar cazip bir futbolcu 
merkezi haline geldi. Dünya 
üzerindeki sermaye ekseninin 
yer değiştirmesiyle paralel olarak 
futbolun ekseni de hızla Uzak 

Doğu’ya kayıyor. Eksen kayması 
birçok ünlü futbolcuyu da Uzak Doğu 
yolcusu haline getirdi.

Artık Axel Witsel, Hulk, Oscar, 
Carlos Tevez ve milli takımımızın 
golcüsü Burak Yılmaz gibi uluslararası 
yıldızlar Çin’de top koşturuyor. 

ONLAR DA AVRUPA’YI İZLİYOR

Ancak Çin’in futbol dünyasını ele 
geçirmesini beklemek için biraz 
daha zamana ihtiyacı var. Bunun 
sebebi de aslında büyük ölçüde Çinli 
futbolseverler. Dünyanın en büyük 
futbol rekabeti sayılan Barcelona 
- Real Madrid maçı yıllar sonra ilk 
defa bu sezon akşam saatlerinde 
değil, 18.00’de başladı. Bunun 
sebebi Çin’deki milyonlarca Realli 
ve Barçalı’nın maçı izleyebilmesine 
olanak sağlamaktı. 
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Türk tenisçiden büyük başarı
2016’daki tüm Grand Slam turnuvalarının gençler kategorilerinde ana tabloda 
mücadele etmesinin yanı sıra üst düzey ITF Gençler organizasyonlarında 
başarılı sonuçlar alan Ergi Kırkın sene başında güncellenen dünya gençler 
sıralamasında 25. basamağa yerleşerek Türkiye’nin erkeklerdeki klasman 
rekorunu geliştirdi. 1999 doğumlu Kırkın, 2017’nin ilk büyük turnuvası Avustralya 
Açık’ta yine ana tabloda boy gösterecek. l

Avrupa’nın dev markaları, kıtadaki 
tüm olanakları tüketince ekonomik 
olarak öne çıkma formülünü Asya 
kıtasına açılmakta buldu. Bugün 
Londra ya da Manchester’daki 
herhangi bir maçta çekik gözlü 
simalar alışıldık görüntüler. 
Dolayısıyla Çinli futbolseverlerin 
enerji ve bütçelerini tamamen yerel 
kulüplerine harcadığını söylemek 
şu an için zor. Benzer bir engel 
Çin’deki futbol sermayesi için de 
geçerli. Her ne kadar ülkedeki 
büyük ekonomik büyüme, dünya 
çapındaki futbolcuların transferini 
mümkün kılsa da, Çin’in post-
komünist anlayışının eseri olan, bu 
yönüyle Rus oligarkları andıran ve 
bilindik anlamdaki devlet-kapital 
ilişkisine takla attırarak nasıl zengin 
oldukları bir türlü anlaşılamayan Çinli 
milyarderler hâlâ futbola yönelik 
yatırımlarını Avrupa’ya yapıyorlar. 
Özellikle İngiltere ve İspanya’daki 
futbol piyasasına girmekte geç kalan 
Çinli milyarderler gözlerini İtalyan 
devlerine çevirmiş durumda. Bu 
da Çin futbol kulüplerinin yatırım 
anlamında hâlâ ikinci planda 
olduğunu gösteriyor.

Ancak her geçen gün büyüyen ve 
izlenme oranları artan, yıldızları da 
çeken Çin Süper Ligi’nin geleceğinin 
parlak olmadığını söylemek de bir 
o kadar zor. Kimbilir belki yakın 
gelecekte Avrupa kendi maç saatlerini 
erkene almak yerine pazar sabahları 
saatini erkene kurarak Çin’deki topun 
yuvarlanışını izlemek için televizyon 
başına oturur. l

Milli takımımızın 
golcüsü Burak 
Yılmaz da Çin’de 
top koşturanlardan.
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Bunca zamandır bizi 
makyaj yapmaya iten şey 
bambaşka duygular mıydı? 

Belki kapatıcıları, ruhumuzdaki 
kusurlarımızı örtmek için kullandık 
ve kuyruklu eyelinerımızın arkasına 
güvensiz bakışlarımızı gizledik. 
Makyajı gerçekten kendimize 
güvenebilmek için mi yaptık?

“Makyaj olmasaydı ne olurdu 

demek sanat olmasaydı, mimari 
olmasaydı ne olurdu demek gibi bir 
şey… Bütün toplumlar daha depresif 
olurdu.” Makyajın hayatımızdaki 
yerini fazlasıyla vurgulayan bu 
cümleye takılıyor gözüm ve 
düşünüyorum makyaj olmasaydı 
ne olurdu? Kadınlar, savaş ve kriz 
günlerinde bile vazgeçmemiş makyaj 
yapmaktan; kozmetik satışları o 
günlerde bile düşmemiş. Üzerimizde 
gezen gözlere sunduğumuz bir görsel 
şölen, bir ilk izlenim aracı olmuş. 

Bunca zamandır bizi makyaj 

yapmaya iten şey bambaşka 

duygular mıydı? Belki 

kapatıcıları, ruhumuzdaki 

kusurlarımızı örtmek için 

kullandık ve kuyruklu 

eyelinerımızın arkasına 

güvensiz bakışlarımızı gizledik. 

Makyajı gerçekten kendimize 

güvenebilmek için mi yaptık?

Makyaj: Güven sorunu mu,
güzellik olgusu mu? 

ALAZ CEREN GÖNÜLLÜ
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İstanbul Üniversitesi Kozmetoloji 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülgün 
Yener de dış görünüşün olumlu 
ya da olumsuz etki bırakmada 
önemli olduğunu onaylıyor. “İnsan 
ilişkilerinin başlangıcı göz temasıyla 
oluyor ve bir önyargı yaratıyor.” diyor 
Yener “Bu önyargı diğer özelliklerin 
aynı çerçevede değerlendirilmesine 
sebep oluyor. Dış görünüşü hoş olan 
kişilerin hayatın diğer alanlarında da 
iyi olacakları algısı ortaya çıkıyor.” 

Prof. Dr. Yener, yapılan bir 
araştırmanın gördüklerimizin 
etkisinde kalmamızın biyolojik 
yapımızla ilişkili olduğunu 
desteklediğini anımsatıyor. 
Amerika’daki bir araştırma 
insanların kararlarında görme 
duyusu ağırlığının yüzde 
85 olduğunu kanıtlıyor. “ İlk 
izlenim kişilerin birbirlerinin 
zihinlerindeki görüntüsü yani 
imajı oluyor, insanlar yan yana 
değilken bile birbirleri 

hakkındaki kararları zihinlerindeki 
imaj üzerinden veriyor.” diye ekliyor 
Yener “İmajlarımız bizim kimliğimiz 
anlamına geliyor.”

Güzellik vlogger’ı (sanal 
dünyada videolarıyla yer alanlar) 
“nikkietutorials” iki yıl önce “The 
Power of MakeUp” (Makyajın Gücü) 
isimli bir vlog yayınladı. Bu videoda 
yüzünün yarısına makyaj yaptı 
ve diğer yarısını “tümüyle kendi” 
olacağını söyleyerek çıplak bıraktı. 
Videonun çıkış noktası “Makyajı 

erkekler için mi yapıyorsun, kendini 
sevmediğin için mi yapıyorsun?” gibi 
sorulara “hayır” yanıtını vermekti.  
Sonunda 30 milyondan fazla 
tıklanan video makyajın gücünü 
harika bir şekilde ispatladı! 

KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Nikkie’ye güvensiz olduğu için 
mi makyaj yaptığını soranlar vardı. 
Yerinde bir soruydu, çünkü 18-40 yaş 
arası kadınların bu soruya verdikleri 
cevap hemen hemen aynıydı; 

“Makyaj yapınca 
kendimi daha iyi 
hissediyorum.” 

Nitekim 
Psikiyatrist Dr. 
Özlem Mestçioğlu 
da “Süslenen kadın 
kendini çok daha iyi 
hisseder” diyordu “ 
hatta dış dünyaya 

‘iyiyim’ mesajı vermenin bir yoludur 
makyaj.” Yani yüzümüze sürdüğümüz 
renkli kozmetikler bize cesaret 
veriyor. 

Neden makyaj yaptıklarını 
sorduğum kadınlardan aldığım bir 
diğer cevap da, “güzel olduğuna 
inandıkları yanlarını vurgulamak ve 
ortaya çıkarmak.” oldu. 

Dr. Mestçioğlu da makyajı kusurları 
kapatan bir örtü yerine kadının 
güzel noktalarını belirginleştiren 
bir enstrüman olarak görmemiz 
gerektiğini düşünüyor: “Makyajda 

olduğu gibi yaşamda da olumlu 
yönlerimize vurgu yaparak kendimizi 
ifade ettiğimizde daha iyi hissedip 
daha güvenli davranabiliriz, böylece 
olası yanlışlarımızı düzeltme 
konusunda da daha cesaretli 
ve girişken olabiliriz. Makyajı 
ruhumuzu ve zihnimizi de besleyerek 
yaptığımızda kendine güvenen, 
her türlü engeli aşma cesareti olan 
kadınlar olabiliriz.” 

Makyaj yaptığımızda kendine 
güvenen kadınlar olabiliriz… Ama asıl 

dikkat çekilmesi gereken, 
makyajı “ruhumuzu ve 
zihnimizi besleyerek” 
yapmak. Bence bu 
noktaya ulaşmak için 
önce sabah kalktığımızda 
aynada gördüğümüz 
yansımayla barışık 
olmamız lazım. Eğer 
kişi kendini zaten kabul 
ediyor ve seviyorsa 
makyaj, kusurları örten 
bir maske olmaktan 

çıkar ve kişiyi çok daha yükseklere 
taşıyabilir. Bu şekilde evet, kendine 
güvenen kadınlar olabiliriz. 

YÜZÜNÜZ YIKANDIĞINDA 
GÜVENİNİZ YIKILMASIN!

Uzman kişiler makyajın bir güven 
sorunu olduğuna inanmıyor, 
Dr. Mestçioğlu’nun da söylediği 
gibi makyaj yapanların kendine 
güvenmeyen kişiler olduğunu 
söylemek doğru bir yaklaşım değil. 
Bu yaklaşım ne kadar yanlışsa bu iki 
konunun iç içe olduğu da bir o kadar 
gerçek gibi… 

Sizce de makyajın içinde bir tutam 
güven, güvenin içinde de bir tutam 
allık yok mudur? 

Makyaj yapmayı seviyorsanız ve 
kendinizi öyle daha iyi hissettiğinize 
inanıyorsanız makyaj hep 
sizinle olsun! Yeter ki yüzünüzü 
yıkadığınızda güveniniz yıkılmasın. l
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Gündelik hayatın hızı arttıkça, şehirler betona teslim oldukça bedenlerimizle başa çıkmakta 

zorlanıyoruz. Çözüm zaman zaman doktorlardan geliyor, kimi zaman da spor salonlarından. Pilates 

ise bugünlerin en gözde bedenle barışma yolu. İster spor salonunda, ister evde bir mat ve topla pilates 

yapabilir, hem kaslarınızı çalıştırıp hem de bedeninizi esnetebilirsiniz.

PİLATES MODASI
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Vücuttaki yağ oranımız ne 
kadar düşük olursa olsun, 
kasların yeterince çalışmadığı 

bir vücutta fit görüntüye ulaşmak 
neredeyse imkânsız. Koşarak veya 
yürüyerek, kalça ve bacaklardaki 
kaslar güçlendirilirken, belden 
yukarısı için aynı şeyi söylememiz pek 
de mümkün değil. Pilates, bu noktada 
devreye giriyor. Sağlıklı bir vücut 
yapısında uygulandığında da vücut 
yapısını sağlamlaştırmak ve daha 
fit bir görüntü elde etmek amacıyla 

kullanılıyor. Özellikle kemiklerin 
yaşlanmasının önüne geçiyor. 
Eğer pilatesin ne olduğunu merak 
edenlerdenseniz, işte yanıtlar:

Pilates nasıl yapılır, çeşitleri 
nelerdir?

Pilatesi DVD’lerden, internet 
üzerinden ya da mevcut kitaplardan 
temel pilates hareketlerini öğrenerek 
evlerimizde, açık alanlarda 
uygulayabiliriz. İlk etapta toplar 
üzerinde durmak pek de kolay 
olmasa da zamanla vücudunuzdaki 
değişiklikleri fark etmeniz motivasyon 
kaynağı olacaktır. Pilatesin çok 
kapsamlı aletler gerektirdiğini 

söyleyemeyiz. Her gün uğradığımız 
marketlerde dahi bulabileceğimiz bir 
lastik top, bant ve pilates çemberi 
yeterli olacaktır. Evde bireysel olarak 
da kolaylıkla yapılan pilates için 
mutlaka bir spor salonunda, eğitmen 
eşliğinde yapılmalıdır diye bir kural 
yoktur. Ama konu hakkında fazla 
bilgiye sahip değilseniz, bir uzman 
eşliğinde hareket etmeniz yararınıza 
olacaktır. Yoksa yanlış yapılan 
hareketler, faydadan çok zarara yol 
açabilir.

Pilatesin çeşitleri nelerdir?
Matwork: Yerde ve bir mat 

üzerinde, genellikle yardımcı alet 

✓Kemiklerin güçlendirilmesi ve daha yavaş yaşlanması 
konusunda bir fizik tedavi yöntemi olarak uygulanır.

✓ Vücudun daha dik görünmesine ve duruş 
bozukluklarının giderilmesine yardımcı olur.

✓ Vücutta oluşan ağrılarda onarıcı bir etki gösterdiği bilinir.
✓ Kalp ve damar sağlığı için gerekli olan günlük hareket düzeyine 

ulaşıldığından koruyucu bir özelliğe sahiptir.
✓ Vücudun esnemesini ve açılmasını sağlayarak dinç kalmasına yardımcı 

olur.
✓ Daha rahat ve doğru şekilde nefes alıp verdiğinizden, daha 

sağlıklı yaşamanıza kadar birçok alanda yarar sağlar. 
✓ Hamilelik dönemlerinde bir uzman 

eşliğinde yapılması halinde doğumun 
rahat geçmesini sağlar.

SİMAY GÖZENER

Pilatesin faydaları
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kullanmadan yapılan pilates çeşididir. 
En yaygını ve diğerlerine göre kolay 
olanıdır.

Aletli Pilates: Cadillac, barrel, 
trapeze table gibi, bu iş için özel 
olarak üretilmiş ve genellikle spor 
salonlarında veya fizik tedavi 
merkezlerinde bulunan aletlerle 
yapılan, biraz daha üst seviye bir 
pilates çeşididir.

Yardımcı Aletlerle Pilates: En çok 
ve sık kullanılan alet muhtemelen 
pilates topudur. Pilates bandı 
ve çemberi de diğer 
yardımcı ekipmanlardır. 
Matwork ve aletli pilates 
arasında, orta zorlukta 
bir seviyedir.

Pilatesin kuralları nelerdir?
Nefes: Hareket başlarken derin 

nefes alma, hareketten geri 
dönülürken hızlı ve kuvvetli şekilde 
nefes verme prensibidir. Bu sayede, 
oksijen alımının arttırılması, kanın 
temizlenmesi amaçlanır.

Kontrol: Yapılan hareketler 
sırasında vücudun sürekli dinlenmesi, 
verilecek işaretlerin doğru 
anlaşılması prensibidir. Kas merkezli 
çalışıldığından, yanlış hareketleri ve 
istenmeyen sakatlıkları engellemek 
amaçlanmaktadır.

Tempolu hareket: Acele 
etmeden, sakin ancak tempolu 

şekilde hareket serilerinin yapılması 
prensibidir.

Konsantrasyon: Pilates esnasında 
yapılan işe konsantre olunması, 
böylece kontrolün ve vücut dinleme 
prensiplerinin de düzgün işlemesini 
amaçlayan pilates prensibidir.

Merkezleme: Yapılan hareketler; 
göbek, kalça ve bel merkezlidir. 
Üst bedeni hedef alan hareketler 
ve esneme, uzama amacındaki 
prensiptir.

Kesinlik: Yapılan hareketlerin 
geçiştirilir şekilde değil de, amacına 
uygun biçimde ve tam fayda için 
kuvvetli yapılması prensibidir. l

Pilates ile ilgili en çok merak edilen 
konuların başında kilo verdirip, 
verdirmediği geliyor. Pilates kilo 
verdirmez ama vücudunuzun 
sıkılaşmasını sağladığından, 
bedeninizi inceltir. Dolayısıyla 
bu egzersizler sonucunda, 
giydiğiniz kıyafetlerin birkaç beden 
küçüldüğünü görürsünüz. Her yaş 
grubuna tavsiye edilen pilates ayrıca 
tüm vücudu esneterek omurgaların 
arasını açar ve böylelikle boyun 1-2 
cm uzamasını sağlar. l

Pilatesle 
zayıflama



Anne ve babalar çocuklarını 
ilmek ilmek işleyerek 
büyütmezler mi? Zorlu bir 

iştir çocuk büyütmek, bazen hayatın 
ağırlığı üzerlerine çöker, yapmak 
istedikleriyle yapabildikleri arasında 
kocaman bir uçurum açılır. Çoğu 
zaman yoksulluktur bu uçurumun 
adı, bazen işsizlik, hastalık ya da 
sakatlık. Ataşehir Belediyesi işte o 
uçurumu kapatmak için bir el daha 
uzattı, yoksul çocukları ısıtmak, 
ayazdan korumak için “Bir İlmek de 

Sen At” adı altında örgü atölyesi 
kurdu. Projeyi belediyenin Kadın 
ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 
yürütüyor. Sorularımızı da Müdür 
Şehnaz Yabar yanıtlıyor. 

Projeden biraz bahseder misiniz, 
nasıl ortaya çıktı?

Bizler sürekli, çocuklar için ne 
yapabiliriz, düşüncesinde olan bir 
kurumuz. Ayrıca bilinçli Ataşehir 
halkı da bu tarz fikirleri zaman 
zaman bizlerle paylaşır. Yine bir 
gün fikir alışverişinde bulunurken, 
bu proje ortaya atıldı ve hepimiz 
çok heyecanlandık. Amacımız 
ihtiyaç sahibi çocuklara destek 
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LEYLA ÖZ

BİR İLMEK DE SEN AT

Ataşehir Belediyesi bir projeye daha imza attı: “Bir İlmek de Sen At”. 
Projenin amacı hem Ataşehir’de hem de Anadolu’da yoksul çocukları ısıtmak. Zorlu bir kışın 

ortasında başlayan bu çabaya katılanlar kazak, atkı, bere, çorap örüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürü Şehnaz Yabar Ataşehirli tüm kadınları kampanyaya katılmaya çağırıyor.

Şehnaz 
Yabar

K
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olurken, bölgemiz kadınlarını da işin 
içine katabilmek. Çocuklar üşümesin, 
diye yola çıktık; ama bu proje ile birlikte 
örgü bilmeyen kadınlarımız örgü örmeyi 
öğrenecek. Bilenler de farklı teknikler 
üzerine eğitimler alacak.

Proje gönüllülük esasına mı dayanıyor?
Evet, tamamen gönüllü 

kadınlarımızdan oluşuyor. Bu 
projemizde; yün, şiş ve tığ gibi 
malzemelerin tümü belediyemiz 
tarafından karşılanıyor. Kadınlarımıza 
duyuruları yaptığımız andan itibaren, 
katılımlar başladı ve sayı hızla yükseldi. 
Çünkü bu projeye verdikleri emek, 
çocuklara gideceğinden, farklı bir anlam 
ihtiva ediyor. Bizler de onların vasıtası 
ile ne kadar fazla atkı, bere üretebilirsek 
o kadar çok çocuğa ulaşabiliriz 
düşüncesindeyiz.

NE KADAR FAZLA ÜRETİM, 
O KADAR ÇOK MUTLULUK

Atölyeye isteyen hâlâ katılabilir mi?
Tabii, sağ olsunlar bu konularda 

oldukça duyarlı bir halkımız var. Ayrıca 
bu projelere katıldıkça hem sosyalleşiyor 
hem de el emeği ürünlerini ortaya 
çıkarıyorlar. 

Gönüllüler, çocuklar için neler örüyor?
Atkı, bere, eldiven, hırka va kazak…. 

Mümkün olduğunca fazla üretim 
yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar 
fazla üretim, o kadar çok mutluluk... 
Kış bitmeden bu emeklerini minik 
yavrularımızla kavuşturalım ki artık 
üşümesinler, burada ki annelerinin, 
ablalarının sıcaklığını hissetsinler. 

Peki, bu atölyeler nerelerde ve hangi 
günler yapılıyor?

İki gün Mustafa Kemal Ataevi’nde, 
iki gün de İnönü Ataevi’nde yapılıyor. 
Buna farklı bir mekanda bir gün daha 
eklemeyi düşünüyoruz. Kalan bir 
gün de farklı bir mekanda yapılması 
planlanıyor. Arkadaşlarımızın görev 
yaptıkları atölyelere istedikleri saatlerde 
gelen gönüllüler örgülerini örüyor, aynı 
zamanda tanışıp sohbet ediyorlar. l

Ben Yeter Bektaş. 
Aslında kadın giyim 

modelistiyim. Ataşehir 
Belediyesi Ataevleri’nde 
bölge kadınlarımız için 
verilen kurslarda eğitmenlik 
yapmaktayım. Bu projede 
kadınlarımıza örgü örmeyi, 
farklı stilleri geliştirmeyi 
gösterirken, çocuklara da 
destek oluyoruz. Projeyi ilk 
duyduğumda hissettiğim 
heyecanı asla unutamam. 
Kiminle paylaşsam, “Biz de 
katkıda bulunalım, destek 
olalım” diyor. 

Ürünler ihtiyaç sahiplerine 
gideceği için çok mutluyuz. 
Kadınlar atölyelere çocuklarını 
da getirebiliyor. Çocukları 
anaokullarımızda vakit 
geçirirken kadınlarımız da 
örgülerini örüyor.  Proje sadece 
kadınları değil, erkekleri de 
heyecanlandırdı. Bir erkek 
arkadaşımız örgüyü öğrenmek 
istediğini, söyledi. Öğrendi ve 
oldukça da yetenekli. Siz de 
onun gibi, “ihtiyaç sahiplerine 
bir çift eldiven göndereyim, 
içleri ısınsın”, diyorsanız 
atölyelerimize bekliyoruz. l

Çocuklar üşümesin diye
YETER BEKTAŞ
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Alırken ne yapacağımı 
bilemediğim minik 

bal kabağının içine biraz 
araştırdıktan sonra krem 
karamel yapmaya karar verdim. 
Adını da krem karamelli 
Külkedisi tatlısı koydum. 
Niye mi? Çünkü biliyorsunuz 
Cinderella filminin başrol 
oyuncularından birisi de 
balkabağı:)))

30-35 cm. bal kabağı 
(kabağın iyi olması önemli),       
1 kilo süt, 8 yumurta, 1 vanilya,  
1 su bardağı şeker (şeker)

Karamel için: 200 gr. şeker (8 
kaşık), yarım çay bardağı su

Yapılışı: Öncelikle 
kabağınızın tepe kısmından 
daire şeklinde bir kapak kesip 
içini iyice yıkayın, temizleyin 
ve kurutun. Kestiğiniz 
kapağı kabağınızın üstüne 
koyun. Kabağınız dış tarafını 
alüminyum folyoyla iyice sarın. 
200 derecede ısınmış fırına 
verin. Kabağınızı arada bir 
kontrol edin, içi yumuşamaya 
başladığı zaman fırından alın…

200 gr. şekeri yarım çay 
bardağı suyla kısık ateşte 
karamel rengine gelinceye 
kadar pişirin. (Dikkat edin 
çabuk yanar) Kabağın içine 

dökün. (Karamelin soğuyup 
donması beklenir ki sütlü 
karışıma karışmasın)

Şekerle, yumurtayı çırpın. 
Vanilya ve sütü ekleyin, 
donmuş karamelin üzerine 
dökün. Su dolu derin bir tepsi 
içinde 1-1.5 saat pişirin. Fırının 
ağzı hafif açık soğuyana kadar 
fırında bırakın, sonra dolaba 
koyun. (Pişme ayarı için size 
bir tüyo: üzeri kızaracak, ama 
sallayınca ortası sallanacak)

 
Not: İyice soğuyup kıvam 

alabilmesi için 1-2 gün önce 
yapılması tavsiye edilir. l
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Tariflerle ilgili aklınıza takılan birşey olursa beni arayabilirsiniz. Tel: 0533 7169293 / firdevs.gunacar@hotmail.com

Malzeme: 2 kilo minekop 
(içi temizlenmiş bütün), 1 kilo 
soyulmuş arpacık soğan, 6 
tane renkli biber (sarı, kırmızı, 
kavuniçi), 750 gr. çeri domates 
(renkli sarı, kırmızı), 750 gr. 
domates püresi (konserve 
evde yapılmış sos), 10 dis 
sarmısak, 1 çay kaşığı pul biber 
(tercihe bağlı), 1 tatlı kaşığı 
tane, 1 çay kaşığı toz karabiber 
(Baharatlar isteğe bağlı olarak 
arttırılıp, eksiltilebilir), 1 tatlı 
kaşığı tuz (tadına bakılacak), 1 
çay bardağı zeytinyağı.

Yapılışı: Balığı iyice yıkayın, 
tuzlayın ve süzgeçte bekletin. 
Diğer tarafta zeytinyağını 
tencereye koyun. Isınınca 
soğan ve sarmısakları orta 

FİRDEVS 

GÜNAÇAR 

Krem karamelli Külkedisi tatlısı

Minekop 
buğulama

ateşte 10 dakika çevirin. 
Biberleri ekleyip 5 dakika 
daha, domates ve baharatları 
ilave edip 10 dakika daha 
çevirin. Domates sosunu ilave 
edip kaynayınca altını kapatın. 
(sadece sebzeleri yağda 
çevirdik, ana yemek fırında 
pişecek)

Balığı derin ve fırına 
girebilecek bir tabağa koyup 

kavurmuş olduğunuz sebzeleri 
balığın içine ve kenarlarına 
yerleştirip tepsinin üstünü 
alüminyum folyo ile kapatın. 
200 derecede ısınmış fırına 
koyun (Herkesin fırın ayarı ısısı 
farklıdır. Kendi fırınınızın ısısına 
göre ayarlayın.) Kaynamaya 
başladıktan 40 dakika sonra 
üzerindeki folyoyu açın ki 
balığınızın üzeri kızarsın… l

@firdevsgunacar





Herhangi bir sosyal medya 
platformu üzerinde bir 
arkadaşınızla konuşuyorsunuz. 

Konuşmanızın içinde bir yerlerde, 
uluslararası çapta bir marka ile ilgili 
diyalog geçti. Kısa süre sonra sözü 
edilen markayla ilgili bir reklamı 
ekranınızda bitmek tükenmek 
bilmeyen reklam akışı içinde 
gördünüz. Kaçış yok, internetle 
birlikte artık sizde dünya üzerindeki 
devasa veri akışının bir parçasısınız. 

İnternetin geleceğine damga 
vuracak kavram devasa veri akışı (big 
data transfer) 2017 ile birlikte iyiden 

iyiye gündemimize damga vuracak 
gibi görünüyor. Sebeplerini açıklamak 
için başka bir kavram hakkında 
birazcık gezinmemiz lazım; nesnelerin 
interneti (internet of things).

İNTERNETLİ MOBİLYA

Temel olarak internetin bilgisayar 
odaklı yapısından kurtulup 
önce mobil telefonlar, ardından 
etrafımızdaki tüm nesnelerle 
etkileşimli hale gelmesi fikri üzerine 
kurulu bu kavram her geçen gün 
biraz daha günlük hayatımızın bir 
parçası oluyor. Artık telefonlarımızı 
sırf iletişim kurmak için değil yürüyüş 
mesafemizi, hava durumunu, son 
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Artık kaçış yok, siz de internet üzerindeki devasa veri akışının bir parçasısınız. Ne mi bu devasa veri? 
Yer bildirimleriniz, beğenileriniz, takip ettikleriniz ve ilgi alanlarınızla, ta kendiniz.

MAVİ GÜN

Devasa veri dev 
sorunlara akıyor

dakika haberlerini ve daha birçok 
şeyi öğrenmek için kullanıyoruz. 
Buzdolaplarımız, ev güvenlik 
sistemlerimiz ve neredeyse tüm 
elektrikli eşyalarımız artık internete 
bağlanıyor. Kim bilir yakın gelecekte 
mobilya olarak gördüğümüz 
koltuklarımız, masamız bile internete 
bağlı hale gelecek. Peki neden?

Bu sorunun cevabı tüm 
nesnelerden edinilen bilgi akışının 
doğru odaklı kullanımı ile ilgili. 
Şöyle düşünün; telefonunuzda yer 
alan sağlıkla ilgili uygulamalardan 
profilinize akan veri sayesinde 
koltuğunuzun ergonomik yapısının 
size ne kadar uygun olduğunu veya 
buzdolabınızda hangi yiyeceklerin 
bulunması gerektiği hakkında bilgi 
edinebileceksiniz.

İşin bu kısmı faydalı görünse de 
günümüzde tüketim konusunda 
ihtiyaç ve lüks arasındaki sınırın iyice 
belirsizleşmesi, markaları daha da 
fazla görünür kılıyor. Bu da dev veri 
akışının insanlar üzerinde hedef kitle 
ayrıştırmasını doğru yapabilmek 
adına kullanılmasını ahlaki bir 
tartışmanın temeline oturtuyor.

BÜYÜK BİRADERLERE DOĞRU

Örnek vermek gerekirse; bir enerji 
içeceği firması için spor salonunda 
yer bildirimi yapan, sporla ilgili 
haber portallarını takip eden ve 
profilinde 40 yaş altında olduğu 
yazan bir kullanıcıya ürün satmak, 
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firma için çocuk oyuncağıdır. 
Zor olansa doğru kullanıcıya 
ulaşmak ve kişiye özel reklam 
portföyünü oluşturabilmek. 
İşte sosyal medyanın kişisel 
mesajlarımıza kadar sızmasının 
kelime algoritamaları ve kullanıcı 
istatistikleri üzerinde bu kadar 
durulmasının da sebebi tam 
olarak bu. Uluslararası tüketim 
zinciri, sosyal medya ağları ve 
istatistik biliminin ortaya koyduğu 
nokta atışı stratejisi internet 
kullanıcılarını her geçen gün 
biraz daha tüketim tercihlerini 
sorgulamaktan alıkoyuyor. Dev 
verinin her kullanıcı hakkında tam 
olarak nokta atışı yapabilecek 
koordinasyon becerisine 
ulaşması ne kadar sürer, bu 
bir soru işareti. Ancak internet 
kullanımının her geçen gün arttığı, 
sosyal medya ve ticaret devleri 
arasındaki ortaklıkların hızla 
genişlediği düşünülürse, bilim 
kurgu mecrasından hatırladığımız 
büyük abilerin, internette yaşam 
bulan ve internet kabloları 
arasında yaşayan, büyük bir canlı 
organizma olarak hayatlarımıza 
hükmetmesi o kadar da uzak bir 
ihtimal gibi görünmüyor.

Sosyal medya kullanıcıları 
her geçen gün biraz daha 
endişeli hale geliyor. Kamuya 
açık paylaşımları bir kenara 
bırakın, kişisel mesajlarda 
bile bir tedirginlik hakim. “Bu 
konuları yüzyüze konuşalım”, ya 
da hep bir kuşku, “acaba beni 
takip ediyorlar mı?” Esasında 
birey olarak dev bilgi akışı için 
hiçbir şey ifade etmiyorsunuz. 
İnternet sizin sözlerinizden 
çok yer bildirimleriniz, ilgi 
alanlarınız, beğenileriniz, yaşınız 
ya da tercihlerinizle daha çok 
ilgileniyor. Unutmayın, devasa 
veri akışı için siz bir insan değil, 
sadece istatistiksiniz. l

Elektronik pazarında 
beklenti düştü
ABD Tüketici Elektroniği Birliği 
(CTA), 2017’de tüketici pazarına 
ilişkin tahminlerini açıkladı. Dünya 
tüketici elektroniği pazarı bu yıl 
929 milyar dolarlık büyüklüğe 
ulaşacak. 2016 beklentisinin 950 
milyar dolar olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda yüzde 
iki civarında bir küçülme söz 
konusu. Cihaz bazında ise akıllı 
telefonlardan 441 milyar dolar gelir 
elde edilmesi bekleniyor. l

Saat Oscar’ı belli oldu
Saat yapımının dünya üzerindeki 
en prestijli ödülü olan Saat 
Ödülleri açıklandı ve 2016’da 16 
farklı kategoride en iyi saatler 
belli oldu. Dünyanın en iyi saatine 
verilen büyük ödül, Ferdinand 
Berthoud tarafından üretilen 
Chronomètre Ferdinand Berthoud 

FB 1 marka saate gitti. Sınırlı 
sayıda üretilen altın ve 
titanyum alaşımından 
oluşan saatin değeri 

ise yaklaşık 200 bin 
dolar. l

Dünyaca ünlü Amazon 
robotlara emanet
Dünyaca ünlü online satış sitesi 
Amazon, 20 antreposunda toplam 
45 bin robotun hizmet verdiğini 
açıkladı. Şirketin robot çalıştırma 
oranın 2016 başından beri 
yüzde 46’lık bir artış gösterirken, 
robotların dışında, kol şeklinde 
otomatlar da kullanılıyor. Fakat 
ürünleri seçmek için iyi hareket 
becerisi olması gerektiğinden, 
insan elleriyle yapılan işler şimdilik 
çoğunluğu oluşturuyor. l

Honda’dan yenilik
Honda, yeni sürüş yardımcısı 
teknolojisi ile ürettiği 
motosikletlerin dengede kalmasını 
sağlamayı amaçlıyor. Sürücülerin 
sıkışık trafikte yaşadıkları denge 
sorununu çözmeyi hedefleyen 
teknoloji ile motor, sürücüsü 
olmasa da dengede duracak. l

Snapchat’e eski çalışanından dava 
2016’da en çok büyüyen akıllı telefon uygulamaları 
arasında gösterilen Snapchat, eski bir çalışanının 
yaptığı suçlamayla gündeme geldi. Bir süre öncesine 
kadar şirketin büyüme ekibinin başı olan Anthony 
Pompliano, Snapchat’in veri analizinde kullanılan metrik 
istatistiklerinde oynama yaptığını iddia etti. Şirketin hisse 
senetlerindeki iniş çıkışları kontrol altına aldığını iddia 
eden Pompliano, eski iş yerine dava açtı. l
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Bilginizi sınamak, bu arada biraz eğlenmek, biraz da düşünmek, hatta araştırmak ister misiniz? 
Biz istediğinizden yola çıkarak, bundan böyle her sayıda bir test sunacağız size. 

Malum, önümüz 14 Şubat. İşte size “aşk” dolu sorular…

T
E

S
T

1
Nâzım Hikmet’in ressam 
annesi Celile Hanım 
döneminin en etkileyici 
kadınlarından biriydi. Şairler, 
yazarlar, ressamlar etrafında 

dört dönüyordu. Sonunda bir şaire 
gönlünü kaptırdı. Nâzım Hikmet bunu 
fark edince, hocası da olan şairin 
cebine bir pusula koydu: “Hocam 
olarak girdiğiniz eve, babam olarak 
giremezsiniz.” Bu hoca-şair kimdi?

a) Ahmet Haşim
b) Yahya Kemal Beyatlı
c) Faruk Nafiz Çamlıbel
d) Orhan Veli Kanık

2 
Nâzım Hikmet’le başladık, 
onunla devam edelim. 
Nâzım Hikmet kadınları çok 
sevdi, kadınlar da onu, ama 
bazı aşklar arzudan öteye 

geçemedi. Bu aşklardan şairimiz gibi 
sanatçı olan kahramanımız kimdi? 

a) Leyla Gencer
b) Safiye Ayla
c) Muazzez Tahsin Berkant
d) Semiha Berksoy

3 
İlk Müslüman kadın 
tiyatrocu Afife Jale’ydi. 
Sahneye çıkabilmek ve 
sahnede kalabilmek için 
yorucu bir uğraş verdi. 

Ancak morfine alışmıştı, bu yüzden 
sahneden inmesi uzun sürmedi. 
Bu, bir bestekârla yaptığı evliliği de 
etkiledi, ayrıldılar. O bestekâr kimdi?

a) Tamburi Cemil Bey
b) Selahattin Pınar
c) Selahattin Kaynak
d) Münir Nurettin Selçuk

4 
Kobra, Melek Ezgi’nin 
kendisine seçtiği soyadıydı. 
Muhlis Sabahattin Ezgi’nin 
kızıydı. Sahneye ilk kez 
babasının sahnelediği 

operetlerle çıktı. “Ayşe” operetinde, 
Ayşe rolündeydi. Muhsin Ertuğrul’un 
yönettiği filmlerde de rol alan Melek 
Kobra’nın bir seslendirme sanatçısıyla 
aşkı dillere destandı, o kimdi?

a) Ferdi Tayfur
b) Osman Alyanak
c) Abdurrahman Palay
d) Saadettin Erbil

5 
Sesi ve yorumuyla 
unutulmaz bir isimdi. 
Atatürk’ün huzurunda da 
şarkı söylemişliği vardı. 
1960 İhtilali yapıldığında 

dönemin İstanbul Valisi Ethem 
Yetkiner’le evlilik hazırlıkları 
yapıyordu. Sırılsıklam aşıktı. Ancak 
vali görevden alınıp tutuklandı, 
salıverildikten kısa bir süre sonra 
öldü. O kadın kimdi?

a) Müzehher Güyer
b) Müzeyyen Senar
c) Deniz Kızı Eftelya
d) Mualla Mukadder

6 
Kitaplarını okumadıysanız 
da, dizilerden bilirsiniz. 
Son yıllarda pek çok 
romanı diziye çekildi 
çünkü. Evliydi, ama yine 

de gönlünü kendisinden otuz yaş 
küçük bir kadına kaptırdı. İlişkilerinin 
sürmesinin imkânsızlığını görünce 
de bir romanına ismini de verdiği 
sevgilisinin evlenmesine ön ayak 
oldu. Bu yazarımız kimdi?

a) Yaşar Kemal
b) Kemal Tahir
c) Orhan Kemal
d) Peyami Safa

7 
Türk sinemasının ilk 
yıldızlarından biriydi. Hayatı 
renkli başlamış, sonra 
karanlığa gömülmüştü. 
Aksiydi, hırçındı. Evine gelen 

dönemin başbakanı Menderes’i 
karşılamayacak kadar da kendinden 
emindi. Aşık olmayı da ihmal etmedi. 
Son röportajlarından birinde “Ben 
sadece iki kişiyi sevdim” dedi “Biri 
azınlıktandı olamadı, diğeri evliydi, 
olamadı.” Bu kadın oyuncumuz kimdi?

a) Bedia Muhavvit
b) Şaziye May
c) Cahide Sonku
d) Gülistan Güzey

8 
Meslekleri saymakla 
bitmez; yazar, sosyolog, 
hukukçu, siyaset bilimci. 
Okuyabilmek için evden 
kaçmış, tek başına 

Budapeşte’den İzmir’e gelmişti. 
Üniversite yıllarında hocasına aşık 
oldu. O kadar aşıktı ki, hocasının 
ailesine gidip evlilik için izin istedi. Bu 
kadın kimdi?

a) Mina Urgan
b) Nermin Abadan Unat
c) Halet Çambel
d) Muazzez İlmiye Çığ 

9
23 Haziran 1941’de Mersin 
limanından İngiltere’ye 
doğru, burada imal edilen 
dört deniz altıyı almak 
üzere yola çıkan Refah 

gemisi Akdeniz’de bir deniz altı 
tarafından batırıldı. Ölenlerden biri 
Melih Cevdet Anday’ın abisiydi, 
diğeri ünlü bir sanatçımızın eşi. O gün 
hayatı “kararan” sanatçımız kimdi?

a) Hamiyet Yüceses
b) İnci Çayırlı
c) Gönül Yazar
d) Nevin Demirdöven
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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

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 95Sayı: 08 Tarih: 25 Ocak 2017

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 60

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: 08 Tarih: 25 Ocak 2017

Ataşehir Anadolu’nun birçok kentinden daha fazla nüfusa sahip. Çoğumuz yaşadığımız yeri iyi 

tanıdığımızı sanırız, ama yanılırız. Çünkü aklımızda düşüncelerle dolaşırız hep, bu yüzden bakarız, 

görmeyiz. Biz de biraz dikkatinizi ölçmek, biraz da yaşadığınız yeri daha iyi tanımanızı sağlamak 

için her ay Ataşehir’den bir fotoğraf yayımlayacak ve neresi olduğunu bilmenizi isteyeceğiz. Elbette 

kafanızı yormanın bir karşılığı var, doğru yanıtı veren ilk beş kişiye kitap armağan edeceğiz. İlk 

fotoğrafımız Ataşehir Belediyesi’nin sanata, tarihimizde iz bırakan kişilere verdiği değeri de anlatıyor. 

Size bir de ipucu: Heykel yakın tarihimizin idolleşmiş gençlerinden biri: Deniz Gezmiş.

Yanıtlarınızı atasehirekspres@atasehir.bel.tr adresine gönderebilirsiniz
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