ATAŞEHİR

EKSPRES

2021/ÜCRETSİZDİR/SAYI 27

EN BÜYÜK
HEDEFİMİZ

NİTELİKLİ
EĞİTİM

HER BİREYİN
EĞİTİM HAKKINDAN
EŞİT BİÇİMDE
FAYDALANABİLMESİ İÇİN
ÇALIŞIYORUZ

SÖYLEŞİ

EĞİTİM DESTEKLERİ

ETKİNLİK

lBARIŞ İNCE:

lATAŞEHİRLİ GENÇLER

BELEDİYELERİN KURSLARI

lŞİİR GÜNLERİ

ÇOK ŞANSLI!

TOPLUMA NEFES OLUYOR

lHÜSAMETTİN KOÇAN:
RENKLERİN VE KÖKLERİN
İZİNDE

lHER KADEMEDEN

lKİTAP GÜNLERİ

ÖĞRENCİNİN YANINDAYIZ!
lTİYATRO GÜNLERİ

ilan

1

•

KALEM VE KAGIT ILE
V

YARATICILIK

"Bir sozcOk bir cOmle ile yepyeni
serOvenlere"

BA ŞK A N’DA N

Merhaba,

S

evgili Ataşehirli komşularım ve Türkiye’nin dört bir yanındaki değerli
okurlar,
Yine içeriği özenle hazırlanmış bir Ataşehir Ekspres’le karşınızdayız.

Covid-19 salgını ile mücadele ettiğimiz bir buçuk senenin ardından gelen
yeni normalleşme ile okullarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına hasret kalan
yavrularımız için 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı nihayet başladı.
Uzaktan eğitim döneminde internete, bilgisayara ulaşamayan evlatlarımızın
yanında olduk, alışkın olmadıkları bir sistemle baş etmeye çalışırken eğitimlerinde aksaklıklar yaşayan çocuklarımız için ders destek programları hazırladık.
Bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem üniversiteye hem liselere
hazırlanan çocuklarımızın yanı sıra 4-5-6 ve 7’nci sınıf öğrencilerine de yüz
yüze ders destek programları düzenleyerek yarınlara daha donanımlı hazırlanmaları için var gücümüzle çalışıyoruz.
Kültür-sanatın iyileştirici, bir araya getirici gücüne her zaman inandık, bunun
için de Ataşehir’in her bir köşesini sanat merkezi haline getirmeye çalıştık,
çalışıyoruz. Parklarından notaların yükseldiği, “ve perde” denilerek açılan
tiyatro oyunlarının büyüsünün salonlardan taşıp sokaklara ulaştığı, sinema
gösterilerinin, yazarlarla, şairlerle söyleşilerin ve daha nice etkinliklerin yapıldığı ilçemizden eski günlere mesafeli de olsa dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Tiyatro Kooperatifi ile iş birliği gerçekleştirerek düzenlediğimiz “Yaz Buluşmaları” adı altında birbirinden keyifli oyunlarla ve aynı tarihlerde düzenlediğimiz Kitap Günleri ile bir nebze de olsun hasret kaldığımız etkinliklere özlemimizi gidermeye çalışıyoruz.
Sevgili Dostlar,
Hizmetlerimizin bir bölümüne yer verdiğimiz bu sayımızda Ataşehirli sanatçılarla, edebiyatçılarla da söyleşilere yer verdik.
Her mevsimin yeni umutlara gebe olduğunu unutmayarak, sağlıklı, huzurlu
ve umudunuzun hiç tükenmediği güzel günler dilerim.
Sevgi ve saygılarımı sunarım…

@battalilgezdi34

Battal İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

@battalilgezdi34

@battalilgezdi
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BELEDİYEDEN HABERLER

BAHÇE MARKET
ATAŞEHİR’E GELİYOR!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştireceği
Anadolu Yakası’nın en büyük Bahçe Marketi’nin yapımına başlandı.
Hazırlayan: Serap Uçar

A

tatürk Mahallesi’nde, 7 bin m² üzerine
kurulan Ataşehir Bahçe Market’te bahçeye dair her türlü ihtiyaca yanıt verilecek. Market içerisinde; kapalı-açık bitki satış ve depolama alanları, kafe, çocuk parkı, atölye, idari
ofisler ve bir de otopark yer alacak. Her türlü
dış mekân ve iç mekân süs bitkisi, yazlık, kışlık mevsimlik çiçekler gibi birçok ürünün bulunacağı Bahçe Market’te bahçe ekipmanlarının
da satışı yapılacak. Proje Ataşehir Belediyesi
ile İBB iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj Anonim
Şirketi tarafından hayata geçiriliyor.
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BELEDİYEDEN HABERLER

YOLUNUZ
AÇIK OLSUN!
Herkes için erişilebilir, sürdürülebilir, güvenli ve entegre bir toplu taşıma altyapısı oluşturmak
için Ataşehir Belediyesi ve İETT işbirliğini güçlendirdi.
Hazırlayan: Serap Uçar

Y

aklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’da, artan
nüfus ve araç sayısı her geçen gün trafik sorununun
da artmasına yol açıyor. Biz de Ataşehirli yurttaşlarımızın
ulaşımda en sık rastladıkları sorunları saptamak ve konuyla ilgili görüşlerini almak amacıyla, İETT başta olmak üzere ilgili birimlerle yoğun temaslar gerçekleştiriyoruz. Bu
kapsamda Ataşehirliler arasında bir de anket çalışması
düzenledik. İBB Çözüm Ekibi’nin bizzat sahada yürüttüğü
anket çalışmasına, yurttaşlarımız online olarak da katılabiliyorlar. Anket sonuçlarına göre Ataşehir’de mahalleler
arasında bütünsel ulaşımı sağlayacak, toplu taşıma hatlarının yeniden düzenlenmesi ve ulaşım türleri arasındaki
entegrasyon gerçekleştirilecek. Ayrıca trafik sıkışıklığının
önüne geçilmesi için de önlemler gözden geçirilecek.
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“NE GÜZEL ŞEY
HATIRLAMAK SENİ”
Ataşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük şairlerinden Nâzım Hikmet’i anma ve anlama
amacıyla “Ataşehir Belediyesi 3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri”ni 7-10 Ekim tarihleri
arasında Erdal Eren Kültür Merkezi’nde düzenleyecek.
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T

ürkiye’den çok sayıda şairin yanı sıra,
Hırvatistan’dan da üç seçkin şairin katılımıyla düzenlenecek festivalde, Ataşehirliler
hem Türkiye’nin ve dünyanın önemli şairleri
ile tanışma fırsatını hem de şiirleri şairlerinin
sesinden dinleme olanağı bulacak.
“Ataşehir Belediyesi 3. Uluslararası Nâzım
Hikmet Şiir Günleri”nin bu yılki “Festival Direktörü” geçen yıllarda olduğu gibi usta şair
Haydar Ergülen, “Onur Konuğu” ise Türkçenin yaşayan en önemli şairlerinden biri olan
Şükrü Erbaş.
Programda söyleşi ve imza günleri, paneller
ve şiir dinletileri; alanında usta şairler tarafından Ataşehirlilerin beğenisine sunulacak.
Festivale katılacak şairler; Haydar Ergülen,
Şükrü Erbaş, Tozan Alkan, İsmail Afacan,
Osman Bozkurt, Tuba Bozkurt, Gökçenur
Ç., Âba Müslim Çelik, Mehmet Erte, Marjan
Grakalic, Devrim Horlu, Metin Kaygalak, Nilay Özer, Goran Beus Richemberg, Zeynep

Derya Rota, Sinem Sal, Engin Turgut ve Darija Zilic.
Festival, Ataşehir Belediye Başkanı Battal
İlgezdi, Festival Direktörü Haydar Ergülen ve
Onur Konuğu Şükrü Erbaş’ın açılış konuşmalarıyla 7 Ekim’de başlayacak. Festivalin
bu yılki konuk ülkesiyse Hırvatistan olacak.
Hırvatistan’ın önde gelen üç Hırvat şairi Darija Zilic, Goran Beus Richtemberg ve Marjan
Grakaliç kendi şiirlerini sunacaklar. Ayrıca bu
üç şair Ataşehirliler ile “Hırvat Şiiri” panelinde
de bir araya gelecek. Panel aynı anda Türkçeye de çevirilecek.
Hem kendi şiirlerini hem de başka şairlere ait
şiirleri besteleyen şair ve müzisyen Tozan Alkan ve günümüzün gözde müzisyenlerinden
Erdal Güney şiirseverlere unutulmaz müzik
dinletileri sunacak.
“3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir
Günleri”nde genç şairler de unutulmamış.
Festivalde on iki genç şair “Genç Şiir” pa-

nelinde bir araya gelecek ve şiir yazarken
yaşadıkları duyguları ile yazın dünyalarını
anlatacaklar.
Bu yıl Ataşehir Belediyesi, festivalin 8
Ekim’de yapılacak bölümünü kardeş belediyelerinden biri olan Adalar Belediyesi ile
gerçekleştiriyor. Festival katılımcıları Hırvat
şairlerle birlikte Büyükada’da Çelik Gülersoy
Kültür ve Sanat Merkezi’nde olacaklar ve ada
halkıyla bir araya gelip şiirlerini okuyacaklar.
Şiir Günleri’nde festivale adını veren büyük
usta Nâzım Hikmet anılacak. Bu yıl Nâzım
Hikmet ile ilgili iki kitap yazan değerli yazar
ve şair Atilla Birkiye; büyük ustanın eşi Piraye
Hanım’a yazdığı şiirleri anlatacak.
3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri,
Ataşehir’de yer alan çeşitli sitelere yapılacak
ziyaretler ve bu sitelerde düzenlenecek olan
şiir dinletileriyle son bulacak.

FESTİVAL
PROGRAMI
1. Gün: 7 Ekim 2021, Perşembe
Açılış: 19.00-21.00
Konuşmalar
Haydar Ergülen-Festival Direktörü
Şükrü Erbaş- Onur Konuğu
Battal İlgezdi-Ataşehir Belediye
Başkanı
Konuk Ülke: Hırvatistan
Şiir Okuma
Darija Zilic
Marjan Grakalic
Goran Beus Richemberg
Çevirmen: Marko Sapina
Dinleti
Tozan Alkan ve Arkadaşları
2. Gün: 8 Ekim 2021, Cuma
Büyükada Çelik Gülersoy Kültür ve
Sanat Merkezi, 17.00
Şiir Okuma
Darija Zilic, Marjan Grakalic, Goran
Beus
Richemberg ve İstanbul’dan şairler
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3. Gün: 9 Ekim 2021, Cumartesi
Panel: 14.00-15.30
Hırvat Şiiri
Darija Zilic, Marjan Grakalic, Goran
Beus Richemberg
Yöneten: Marko Sapina
Tartışma: 15.30-16.30
Genç Şiir
Devrim Horlu, Tuba Bozkurt, İsmail
Afacan, Sinem Sal
Yöneten: Devrim Horlu
İmza: 16.30-17.00
Şükrü Erbaş
Söyleşi/Şiir Okuma
17.00-18.00
Şükrü Erbaş
Nâzım Hikmet Konuşması
18.00-18.45
“Piraye İçin Şiirler”
Konuşmacı: Atilla Birkiye
Şiir Akşamı: 19.00-20.15
İsmail Afacan, Tozan Alkan, Osman
Bozkurt, Tuba Bozkurt, Gökçenur
Ç., Âba Müslim Çelik, Mehmet Erte,

Marjan Grakalic, Devrim Horlu, Metin
Kaygalak, Nilay Özer, Goran Beus Richemberg, Zeynep Derya Rota, Sinem
Sal, Engin Turgut, Darija Zilic
Dinleti
Erdal Güney
20.30-21.30
4. Gün: 10 Ekim 2021, Pazar
Sitelerde Kahvaltı ve Şiir Okuma
10.00-12.00
1. Incity
Darija Zilic, Metin Kaygalak, Nilay
Özer, İsmail Afacan
2. Nilüfer Konakları
Goran Beus Richembergh, Sinem
Sal, Engin Turgut, Osman Bozkurt,
Mehmet Erte
3. Esin Sitesi
Marijan Grakalic, Gökçenur Ç., Müslim
Çelik, Tuba Bozkurt
4. Evren Sitesi
Şükrü Erbaş, Devrim Horlu, Tozan
Alkan, Zeynep Derya Rota
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EN BÜYÜK HEDEFİMİZ
NİTELİKLİ EĞİTİM
Ataşehir Belediyesi, anayasamızda yer alan “Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz”
maddesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde bulunan
“Herkes eğitim hakkına sahiptir” maddesinin ışığında, kanunla güvence altına alınan “Eğitimde fırsat
eşitliği” anlayışını hayata geçirmek için birbirinden nitelikli destek programları hazırlıyor.
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A

taşehir Belediyesi, eğitimin siyasi çıkar
çatışmalarına feda edilmeyecek kadar
önemli olduğunu biliyor ve hayatın gerçeklerinden kopuk olmayan, ezber mantığından
uzak, sorgulamaktan çekinmeyen, ilerici, aydın, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen bir
nesil yetiştirmeyi amaç ediniyor. Bu doğrultuda gençleri sadece üniversiteye hazırlamakla
kalmıyor, onların kişisel gelişimlerini tamamlamış, üretken, inovatif bakış açısına sahip,
demokrasiye inanmış, entelektüel birikimi
olan bireyler olması için de kurumlarında eğitim ve atölye programları düzenliyor. Gençlere
psiko-sosyal destekler veriyor; özellikle sınav
sonrası doğru tercihte bulunabilmeleri adına
tercih danışmanlığı da yapıyor.

ATAŞEHİR’İN EĞİTİM VİZYONU
Ataşehir Belediyesi, eğitim destek programlarını
birçok temel değerlere dayandırıyor...
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BELEDİYE EĞİTİM DESTEKLERİ

ATAŞEHİRLİ GENÇLER ÇOK ŞANSLI!
Ataşehir Belediyesi’nin yaşama geçirdiği her bir kurumda çok çeşitli alanlarda, her yaştan insana eğitim
olanakları sunuluyor. Bu sayfada ise size gözbebeğimiz olan iki kurumun gençlere sağladıkları olanakları
anlatmak istiyoruz: Neşet Ertaş Kültür Evi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezi.

G

ençleri yaşama hazırlayan her iki merkezde de derslikler, atölye odaları, kütüphane, dans salonu, cep sineması ve çok
amaçlı salonlarımız bulunuyor.
Neşet Ertaş Kültür Evi ve Ferhatpaşa
Gençlik Merkezlerimizde sanat eğitimleri,
üniversite ders destek eğitimleri ve gençlik
atölyeleri düzenleniyor. Ayrıca yıl boyunca
çeşitli kişisel gelişim eğitimleri ile rehberlik
hizmetleri veriliyor, meslek tanıtımları yapılıyor. Ünlü sanatçıların, uzmanların katıldığı
seminerler organize ediliyor. Öğrenci başarısında ailenin büyük rolü olduğu bilinci ile
velilerin katılabileceği çeşitli toplantılara da
ev sahipliği yapılıyor.
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Neşet Ertaş Kültürevi
Kuruluş: 2016
Adres: İçerenköy Mahallesi,
Alanaldı Caddesi, No: 1-3
Telefon: 0216 570 5000
Dâhili: 2250-2252
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi
Kuruluş: 2013
Adres: Ferhatpaşa Mahallesi, Yeditepe Caddesi, 16 Sokak, No: 25
Telefon: 0216 660 17 26

LGS ÖĞRENCİLERİNİ DE
UNUTMADIK!
Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 2017’ den beri LGS hazırlık programlarıyla
öğrencilere dershane mantığında dopdolu bir hazırlık süreci sağlıyor.

U

zman ve tecrübeli eğitim kadrosuyla öğrencilere “Türkçe”, “Matematik”,
“Fen Bilgisi”, “İnkılap Tarihi”, “Atatürkçülük” ve “İngilizce” gibi çok sayıda branşta
dersler veriliyor. Öğrenciler süreç boyunca
kullandıkları konu anlatım kitapları, soru
bankaları ve yaprak testlerine de ücretsiz
olarak ulaşabiliyorlar. Dersler öğrencilerin
takvimleri göz önüne alınarak hafta sonları
yapılıyor. Öğrencilerin gelişimleri kurumsal deneme sınavlarıyla takip ediliyor ve
ayrıntılı karne analizleri yapılıyor. Böylece
öğrencilerin eksikleri giderilmek üzere tespit ediliyor.
DOĞRU TERCİH DESTEĞİ
Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü, rehberlik öğretmenleri ve klinik
psikologlarıyla öğrencilerin sınava hazırlık

süreçlerinde psiko-sosyal destekler de veriyor; özellikle sınav sonrası doğru tercihte
bulunabilmeleri adına her bir öğrenciye danışmanlık yapılıyor.
PANDEMİDE DE HIZ KESİLMEDİ
2020 yılına kadar yüz yüze yapılan eğitimler,
Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl çevrimiçi
platforma taşındı. Kurulan çevrimiçi eğitim
portalı öğrenci.atasehir.bel.tr ile öğrencilerin LGS hazırlık kursuna evlerinden ulaşılmaları sağlandı. Canlı derslere katılamayan öğrenciler için de derslerin kaydedilip
yayınlandığı “LGS Uzaktan Eğitim Videoları” adlı bir YouTube kanalı kuruldu. Bu yıl
yüz yüze verilmesi planlanan LGS Hazırlık
Kursları’nın ilk dersi 2 Ekim’de Ataevlerinde
başlıyor. Diğer sınıflar ise 4 Ekim’de ders
başı yapacaklar.

Bilgi ve kayıt için:
Mustafa Kemal Ataevi:
(0216) 570 50 00-1970/1971
İnönü Ataevi:
(0216) 573 86 35
Kayışdağı Ataevi:
(0216) 540 74 30
Mevlana Ataevi:
(0216) 570 50 00-1984/1985

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi,
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde Ders Dersteği
alan gençlerle...
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HAYALLERİNE KAVUŞAN
GENÇLERİMİZ

Ataşehir Belediyesi’nin ücretsiz eğitim destek programları sayesinde hayallerine kavuşan Onur Can
Sarıasma, Furkan Coşkun ve Zeynep Boz istedikleri üniversiteleri kazandılar.
Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.

Onur Can Sarıasma
(Akdeniz Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı)

Ö

ncelikle sınav sürecinde uzman eğitmenlerle birlikte belli bir disiplin içinde çalışmanın özellikle faydalı olduğuna inanıyorum. Sonuçta o ortamda başka öğrenciler de var ve
haliyle rekabet içinde buluyorum kendimi. Bu da beraberinde
ekibe uyum sağlayıp hırsla çalışmayı getiriyor. İhtiyacım olduğunda bütün öğretmenler sorularımı cevapladı. Eksiklerimi bu
şekilde rahatlıkla kapattım. Yılların getirdiği deneyimle bana
birçok püf noktaları da sundular, sınavlarla ilgili. Bana destek
olarak ilk yılımda çok istediğim bir üniversiteyi ve bölümü kazanmama olanak sağlayan Ataşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.

Furkan Coşkun
(Akdeniz Üniversitesi, Psikoloji)

A

taşehir Belediyesi’nin başarımdaki ve hatta hayatımdaki
rolü çok fazla. İki üniversite kazandım ders destek programları sayesinde. İlk üniversite deneyimimden memnun olmadım. Hayallerimin peşinden gitmek istedim. O sıralarda kayıtlı
öğrencileri olmamama rağmen beni destekleyip her türlü yardımı sağladılar. Kişisel sorunlarımda, eğitim hayatı sorunlarımda,
dolayısıyla her sorunumda öğretmenlerimin desteğini gördüm.
Öğretmenlerimin hepsi alanında uzmandı. Belki de en çok ihtiyacımız olan duygusal destekleri de rehberlik öğretmenlerimiz
sağladı. Belediyeye ve öğretmenlerime teşekkür ederim.

Zeynep Boz
(Marmara Üniversitesi, Coğrafya)

H

epsi birbirinden değerli öğretmenlerimiz, pandemi zamanında ekran arkasından bile bize samimiyetlerini ve desteklerini eksik etmedi. Şu an istediğim üniversite ve bölümdeyim. Bu imkânı biz öğrencilere sunan Ataşehir Belediyesi’ne
çok teşekkür ediyorum.
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BELEDİYELERİN
KURSLARI TOPLUMA
NEFES OLUYOR!

Barış İnce
Söyleşi: Ekin Deniz Kuzu

Eğitim… Bundan daha önemli ne
olabilir ki? Ne yazık ki ülkemizin
çözüme kavuşturulması gereken
en büyük sorunlarından da
biri. Üstelik hem öğretmenler
hem öğrenciler için son derece
yorucu olan pandemi dönemini
de mercek altına alarak, uzun
yıllar BirGün Gazetesi’nin genel
yayın yönetmenliğini sürdürmüş,
şimdilerdeyse yayıncı ve yazar
olarak, ülkenin dört bir yanında
çeşitli edebiyat atölyeleleri
düzenleyen Barış İnce’yle
özellikle yerel yönetimlerin eğitim
konusunda nasıl bir sorumluluk
aldığı ya da alması gerektiğini de
konuşarak, detaylı bir röportaj
gerçekleştirdik.

T

ürkiye’de eğitimle hepimizin başlıca
meselesi. Genel hatlarıyla eğitim sistemimizle ilgili neler söylersiniz?
Bir yurttaş, bir yazar, bir baba olarak eğitim
sistemiyle ilgili olumlu şeyler söylemem
maalesef mümkün değil. Çocuklarımızın
başarı sıralaması, sınavlarda yapamadıkları sorular zaten büyük bir sorun ama asıl
sorun eğitimdeki ideolojik yaklaşımlar.
Ezberci, bağnaz bir müfredat ve eğitimci
profili ülkeye yerleştirilmeye çalışıyor. Aydın eğitim emekçileri ve veliler buna direnç
gösteriyor ancak tepeden baskıyla eğitimde bilimsel düşüncenin yerini ezber ve
itaat alıyor. Bu da gelecek açısından kaygı
verici.
Özellikle pandemi döneminde, hem öğrenciler hem öğretmenler zorlu bir sınav
verdi. Yüz yüze eğitime uzun süre ara
verildi. Bu döneme dair ne gibi tespitleriniz mevcut?
Eğitim sadece bir okuma pratiği değildir.
Eğitimin içinde sosyal yaşam becerileri,
sosyal ilişki de vardır. Basit düşünüp piyasa ekseninde baksak bile bugün nerede

çalışmak isterseniz isteyin, iş ilanlarında takım çalışması, sosyal ilişki, iletişim becerisi
gibi kriterlere önem verdiklerini görürüz. Bırakalım iş güç meselesini toplumsal bir yaşamda etkin bir birey olabilmek için sosyal
beceriler çok önemlidir. Burada çocuğun
sosyal ilişki kurması, dış dünyayla tanışması, farklı kişilerle diyalogda alacağı tavır,
karşı cinsi gördüğünde nasıl yaklaşacağı
gibi pek çok konu okul sıralarında öğreniliyor. O yüzden zaten teknolojiye ulaşmakta
zorluk yaşayan toplumda online eğitim zor,
bir de bu sosyal yön zayıflayınca sorunlar
büyüyecektir.
Gelir düzeyi düşük aileler, çocuklarını
büyük sıkıntılar çekerek okutmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda yerel yönetimlere
de çeşitli görevler düşüyor. Yerel yönetimlerin eğitim destek programlarını
nasıl buluyorsunuz?
Eğitim kamusal olmalı ve merkezi devlet
tarafından eşit, bilimsel şekilde herkese bir
hak olarak sunulmalıdır. Ancak eğitim dediğimiz şey biten bir şey değil. Kişinin kendini eğitme süreci farklı alanlarda çeşitlene-

15

SÖYLEŞİ
rek sürüyor. Burada yerel yönetimlerin yine
kamusal hizmet olarak ek eğitim faaliyetleri
yapması önemli. Şu anda merkezi hükümetin eğitimdeki aksaklıklarında da yerel yönetimler devreye girmek zorunda kalıyor. Özellikle kreşler bu anlamda önemli. Yaşam boyu
süren eğitimde de çeşitli kursların ücretsiz
olması güzel uygulamalardır.
Yerel yönetimler eğitim destek programları kapsamında sizce başka ne gibi alternatifler üretebilir?
Ben eğitimin birliğinden yana birisi olarak
yerel yönetimlerin daha çok kentin yurttaşlarının sosyal kültürel becerilerini geliştirebilecek eğitimleri öne almasından yanayım.
Bu kişiye özgüven katacağı için ana işlerinde
de başarılı olmalarına katkı sunacaktır. Bu
anlamda ücretsiz kursların önemini görüyor
ve destekliyorum.
Gazeteci-yazar kimliğinizde yerel yönetimlerin sunduğu kurslarda veya kendi
olanaklarınızla gerçekleştirdiğiniz atölyelerde sizi görüyoruz. Bu gibi üretim
atölyelerinden de bahsetmek istiyorum.
Bunlar sizce gerekli mi?

Ben gazeteciliği resmi olarak bıraktım, basın
kartımı teslim ettim. İzmir’de açtığımız Yegane Yayınları ve İzmir Yazı Atölyesi bünyesinde çalışıyorum. Edebiyat alanında eğitimler
vererek, yazarak, dergiler çıkararak hayatımı
sürdürüyorum.
İzmir’deki edebiyat-yazı atölyelerinde katılımcı sayısına da bağlı olarak bir gelir elde
ediliyor ancak pek çok kişi bu kurslara
maddi olanaksızlıklardan dolayı katılamıyor.
Ataşehir Belediyesi’nde de her hafta ücretsiz
dersler veriyorum. Bu sayede pek çok kişi
bu paylaşımlara katılabiliyor. Edebiyat öğretilir mi ya da bu gerekli mi tuhaf bir tartışma. Güzel sanatlar, bestecilik, edebiyat vb.
dallarda fakülteler olduğuna göre öğretilir
bir yanı da var ancak neresinin öğretileceği
önemli. Üniversitede bestecilik eğitimi alan
birine, “Bu iş yaratıcılıktır, içten gelir, öğretilemez” vb. klişeler sıralasak komik olur.
Bir müzik eğitimini, herkes olanca saygınlıkla karşılarken, edebiyata, öyküye, şiire
dair tartışmalarda bu böyle olmuyor. Peki
yazı, edebiyat neden bu denli hafife alınır?
Sanırım kalemle kurduğumuz ilişkiyi hafife
aldığımız için.

Bir eğitmen, eğitimlerinde yaratıcılığa müdahale etmemeli, tam tersine açığa çıkarmalıdır. Bunu yaparken çağlar boyu süren edebiyat tartışmalarını, farklı akımları, bugüne
kadar süzülüp gelen teknikleri konuşmak
zorundadır. İnsan bildikçe yaratma isteği de
çoğalır. Günümüzde insanların gündelik yaşamda edebiyat üzerine konuşacakları alanlar da sınırlı. Flaubert gibi mektuplaşarak
metin tartışan kalmadı. Şiir tartışılan o uzun
masalar kalmadı. O zaman nerede öykü, şiir
konuşacak bu insanlar? O yüzden eskiden
kurs var mıydı diye tartışmak da çağa uygun
değil. Usta çırak ilişkileri, sadece sanatla geçinen insan yaşamı da değişti. Yerel
yönetimlerin kursları bir nefes imkânı olur.
Ben ücretsiz atölye, seminer çalışmalarını bu
anlamda önemsiyorum. Belediyeler bu kursları artırsa vaktim olduğunca katılırım, kendi
atölyemden daha fazla keyif alırım. Çünkü
bu vicdani de bir sorumluluktur.

Edebiyat alanında eğitimler vererek, yazarak, dergiler çıkararak
hayatımı sürdürüyorum. İzmir’deki edebiyat-yazı atölyelerinde katılımcı sayısına da bağlı olarak bir
gelir elde ediliyor ancak pek çok
kişi bu kurslara maddi olanaksızlardan dolayı katılamıyor. Ataşehir
Belediyesi’nde de her hafta ücretsiz
kurslar veriyorum.
Bu sayede pek çok kişi bu paylaşımlara katılabiliyor.
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KİTAP GÜNLERİ

BİR KİTABIN YAPRAĞINI ÇEVİRMEKTEN
DAHA GÜZEL NE OLABİLİR?
İşte böyle düşünen, “Ben kitabımı koklaya koklaya, satırların altını çize çize okurum” diyen binlerce kişi
Ataşehir 3. Kitap Günleri’nde buluştu.

A

taşehir Belediyesi yaz boyunca sürdürdüğü “Parkta Hayat Var” etkinliklerine “Kitap Günleri” ile devam etti. Erdal
Eren Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen ve 50’den fazla yayınevi, 25’ten fazla
yazar, şair ve müzisyenin katıldığı Kitap
Günleri süresince çeşitli söyleşiler, paneller, şiir dinletileri ve atölyeler yapıldı.
Etkinliğe katılan yazar ve şairler arasında;
Adnan Özyalçıner, İnci Aral, Buket Uzuner, Işık Öğütçü, Barış İnce, Fuat Sevimay,
Filiz Aygündüz, Güney Özkılınç, Gülşah
Elikbank, Seray Şahinler, Orhan Bahtiyar,
Gamze Arslan, Mehmet Fırat Pürselim, İb-
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rahim Karaca, Musa Ağacık, B. Sadık Albayrak ve Agâh Aydın yer aldı.
Aynı zamanda müzik yazarı Murat Meriç, halk müziği sanatçısı Sadık Gürbüz
ile 1985 yılında kaybettiğimiz Ruhi Su’nun
müzik tarihimizdeki yeri ve bıraktığı izler
üstüne “Ruhi Su İzi” başlıklı çok beğenilen
bir söyleşi gerçekleştirdi.
Ataşehir 3. Kitap Günleri’nde tabii ki çocuklar da unutulmadı. Hafize Güner Çınar,
Erdem Seçmen, Olcay Geridönmez, Suzan
Geridönmez, Özge Doğar ve Özge Özdemir çocuklar için birbirinden eğlenceli atölyeler sundu.

SÖYLEŞİ

BİR
YAZARIN
ZİHNİNDE
DOLAŞMAK
İÇİN
AŞK GEREKİR

Fuat Sevimay
Söyleşi: Ekin Deniz Kuzu

Roman, öykü ve çevirilerinin
yanında çocuk kitaplarıyla ve
kendine has üslubuyla edebiyat
dünyamızda güçlü bir yer edinen
Fuat Sevimay, Ataşehir Belediyesi 3. Kitap Günleri’nin söyleşi konuğuydu. Ataşehir Ekspres
ekibi olarak değerli yazarımızla
konuşma fırsatını kaçırmak istemedik ve çeviri, yazma, yazarlık
ve edebiyatın inceliklerini üzerine
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

M

erhaba. Uzun zamandır romanlarınızla, öykülerinizle ve elbette çevirilerinizle edebiyatseverlerin ilgisini sürdürüyorsunuz. Nasıl başladı bu yolculuk,
nereden bulaştı size edebiyat?
Size de merhaba. Çok iyi okurdum, öyküler
ve şiirler yazardım gençliğimde demem lâzım
belki de burada. Genel hikâye böyledir ama
benimkisi hiç öyle değil. Vasat bir okurdum.
Otuzlu yaşlarda iyi bir okur haline geldim.
Yazar olayım, çevirmen olayım, şair olayım,
yayımlanayım gibi amaçlar aklımda yoktu.
Profesyonel hayattaydım ve birtakım şirketlerde yöneticilik yapıyordum. Sonraları, can
sıkıntısından yazdığım bir öykü ödül aldı.
Ahmet Hamdi Tanpınar Ödülü’nü diyorsunuz…
Yok, hayır. Bu, İstanbul Mimarlar Odası’nın,

tek öyküye verdiği bir ödüldü. Beni de açıkçası biraz havaya soktu. Sonra bu yazma
dürtüsü içime kaçtı. Yazdığımız her şey önce
çok hoşumuza gidiyor. Çok iyi öyküler de çok
kötü öyküler de yazmışım. Fakat işte bir kere
bulaştıktan sonra tutkuyla devam ettim. İlk
roman geldi, sonra öyküler derlendi ve öykü
kitabı geldi. Arkasından bir de çeviriyi denemek istedim.
Peki… Çeviri hayatınız nasıl başladı?
Aslında burada akıllı bir adam şöyle cevap
verir: Çeviri çok önemlidir, çok değerlidir…
Yarı şaka yarı ciddi, baktım romanlardan
para kazanılmıyor ben de çeviriden kazanır mıyım diye düşündüm. Dilimi denemek
istedim. İtalyancayla başladım. Olmasaydı
devam etmeyecektim. İlk metin çok keyifliydi benim için, Biri Hiçbiri Binlercesi. Ben
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romanlarımda biraz ironik bir dil kullanırım
ve Pirandello’nun dili de ona yakın bir dildi.
Onun içinden çıktığımı hissedince Joyce’a
bulaştım, Svevo’ya bulaştım… Çevirmenlik
hayatım da böyle başladı.
Harika. Teşekkürler. Eğer ismini bilmediğim biri daha yoksa James Joyce’un bütün kitaplarını çeviren tek çevirmensiniz?
Doğru. Evet. Bütün külliyatını çeviren tek çevirmenim.
Sizin de dediğiniz gibi, yarı şaka yarı ciddi
biraz para kazanmak için bu işe başladınız ama çeviri hayatınızın neresinde duruyor şu an?
Önemli çeviriler yaptım. Yaptığım çeviriler
adına tevazu göstermek istemem. Joyce’un
Finnegan Uyanması adlı yapıtı dünyanın
en zor metni kabul edilir. Fakat benimki her
şeyden öte yazar odaklı bir çevirmenlik oldu.
Ben kendi yazılarımla uğraşırken, temelde iki
yazarı ve onun yanında üç-beş metni çevirmek üzere çeviri serüveninde yol aldım. Öte
yandan bir hayat uğraşı olarak çeviri yapan
çok değerli isimler var.
Bir noktadan sonra yaşam biçimi haline
geliyor sanırım çeviri uğraşı?
Tabii ki. Masayla ve koltukla bir bütün oluyorsunuz. Yurt dışında bazı çeviri dersleri
verdim, burada bazı çeviri atölyeleri yaptım
ve oradaki arkadaşlar genelde son derslerde
ne tavsiye edebileceğimi sorarlardı. Onlara
cevabım şu olurdu: İyi bir gözlükçü ve rahat
bir koltuk bulun. Çünkü oturup bir yazarın
zihninde dolaşıyorsunuz. Zaman içinde okuduğunuz, duyduğunuz her cümleyi çevirime
şuradan, buradan sokabilir miyim diye bakıyorsunuz.
Çevirilerinizin hepsinde kuyumcu titizliği
gösterilmiş bir dil işçiliği de görüyoruz.
Çevirilerinizde özellikle dikkat ettiğiniz
şeyler neler?
Nitelikli çeviri için, belki akademik anlamda
on tane başlık vardır. Benim bunların içinde
önemsediğim, her zaman çevirinin Türkçede
nasıl tınladığıdır. Çünkü çeviri öyle hassas bir
konu ki… Çeviri, kim yapıyorsa yapsın, aslında bir yandan da Türkçeye etki ediyor. Bu
etki kültür dünyamıza olumlu da yansıyabilir,
olumsuz da. Elbette çevirmen, Türkçeye bü-

yük bir saygı duymalı. O yazara ve o metne
saygı duyulur ama en nihayetinde Türk okura
hitap ediyoruz. Şöyle ki: Metnin kaba çevirilerini yapıyorum. İnce işçiliğini yapıyorum. Düzeltmelerini yapıyorum. Sonra oturup, mesela
Svevo, Türkçe bilen biri olsaydı nasıl yazardı,
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diye düşünüyorum: Hangi sözcüğü kullanırdı, nasıl cümleler kurardı? Benim en tepeye
koyduğu madde, bunlar sebebiyle çevirinin
Türkçede nasıl tınladığı.
Peki… Romanlarınız, öyküleriniz de var
bir yandan. Benden’iz James Joyce’u konuşalım. Öyle bir roman ki Gezi Direnişi,
James Joyce’la birleşiyor. Hatta notlarıma
ne tuhaf diye not düşmüşüm!
Joyce, aykırı bir yazar. Hep muhalif olmuş.
İrlanda vatandaşı, Britanya tacına karşı. Katolik, çok koyu Katolik bir toplumda yaşıyor
ve dine karşı olmasa bile Papalık’a çok ciddi şekilde karşı. İrlanda milliyetçisi mi diye
düşünülüyor, ama İrlanda milliyetçiliğine de
karşı! Öyle bir adamın, bizim topraklarımızda
yaşanan ve bana göre en güzel direnişte yer
alması lâzımdı. Orada kendini tesadüfen buluyor ama sonra da olan biteni anlamaya çalışıyor. Fakat özünde Benden’iz James Joyce
bir Gezi romanı değil. Gezi, sadece Joyce’a
yakışacağını düşündüğüm bir başlangıç.
Kitaptaki ikinci başkarakter de çevirmendir.
Beraber İstanbul’u dolanıyorlar. Bu vesileyle
Joyce metinlerine nereden bakılır sorusunun
cevabını okuyuculara hatırlatmak istedim.
Böylece ben de Joyce’a son vazifemi yaptım,
vedalaşıp el sıkıştık.

Okuru hep bol olsun. Şimdi sona yaklaşırken dümeni kıralım: Finnegan Uyanması
için çevrilemez bir metin denir. Edebiyat
meraklıları çok iyi bilir bunu. Ama siz çevirdiniz! Neler yaşadınız bu süreçte? Aklınızdan çıkmayan bir an var mı?
Çok tutkuyla yaptım ben o çeviriyi. Evet, çevrilemez deniyor. Şöyle ki, çevrilemez diyen
kimseye itiraz etmem çünkü çok sıradışı bir
metin. Neden sıradışı, diye anlatmaya başlasam saatler sürer. Fakat Joyce hayattayken,
Fransızca çeviriye eşlik ediyor ve yardımcı
olmaya çalışıyor. Yazar bu metnin çevrilebileceğini düşünmüşse bana halt yemek düşer.
Çevrilebiliyor demek ki. Bakış açısıyla alakalı.
Önce bir okuma gayretiyle başladı. Rehberleri var, duyuları var, bir bakayım dedim. Sonra
hikâye, demin konuştuğumuz gibi, bu cümle
şöyle olur, bu kelime böyle olur diye devam
etti. Güzel de gidiyordu. Bir yandan da başka
çevirmenler neler yapmış diye araştırdım.
Sanırım kitabın İtalyancaya çevirisiydi, İtalyan
çevirmenin ömrü çeviriyi bitirmeye yetmemiş
mesela, yarım kalmış. Ben de çeviri boyunca,
herhalde öleceğim, diye düşünmeye başladım! Ölmeden bir bitirsem, diyordum! Çeviri
bittiğinde büyük bir tatmin duygusu yaşadım
içimde tabii. Çok zor bir süreçti. Normalde
mutlu olmam gerekirdi ama ağladığımı hatırlı-

yorum. Ben şimdi bundan sonra ne yapacağım diye hayıflanıp durdum. Çünkü keyifli bir
şeydi, manyak bir keyifti. İrlanda’da bir üniversitede, bir odada çalışıyordum ve sona doğru
gelirken oturup ağladım. İşte, bunu yaşatabilecek çok nadir metinlerden bir tanesiydi
Finnegan Uyanması.
Son ve klasik soruma geçiyorum… Çiçeği
burnunda yazar veya çevirmenlere neler
söylemek istersiniz?
Çiçeği burnunda yazarlara ben hep aynı şeyi
söylüyorum ve tekrar edeceğim: Yazar olmaya heves etmeyin. Yazmaya heves edin.
Yazarlığın etiketini çok fazla duyuyorum.
Evet, yazar olmak keyifli ama iyi yazıyorsanız
keyifli. Anlatıldığı gibi bir şey değil ki. Önce
yazmaya heves etmeliler. Okumaya heves
etmeliler. Tutkuyu ve tabii ki yeteneği de kendinizde hissediyorlarsa, sonra yazar olmanın
hayalini kurmalılar. Genç çevirmenlere de
şunu söylemek isterim: Türkçeye âşık olun.
Türkçeyi ve metni iyi koşturabiliyor olmak her
zaman önemli.

“Finnegan Uyanması”nı,
çevirirken herhalde öleceğim,
diye düşünmeye başladım!
Ölmeden bir bitirsem, diyordum! Çok zor bir
süreçti ve bittiğinde ağladığımı
hatırlıyorum.

TİYATRO GÜNLERİ

“Aziz Nesin Kabare”

TİYATRO İYİLEŞTİRİR
Hazırlayan: Simay Gözener

P

erdenin açılmasıyla başlar hikâye tiyatrolarda. Kahkaha da vardır, dram da…
Bazen müziğin ritmi yükselir sahneden bazen
de yüreği yakan acı bir çığlık… Ama her daim
oyuncuyla seyirci göz göze, yürek yüreğedir.
Sanatın en canlı hali olan hikâye anlatıcısı
oyuncuların sahnelere, seyirciye; seyircinin
de tiyatroya hasret kaldığı pandemi dönemi
yasaklarının ardından Ataşehir’de büyük buluşma gerçekleşti.
Özel tiyatroların sanatsal üretimini zenginleştirirken ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan
güçlenmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi
için çalışan Tiyatro Kooperatifi’nin öncülüğünde, Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle Erdal
Eren Kültür Merkezi Amfi Alanı’nda gerçek-
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leştirilen “Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları” tiyatroseverleri 15 farklı tiyatro ekibinin
oyunlarıyla buluşturdu.
Seyircileri açık havada tiyatronun iyileştirici
gücüyle bir araya getiren, kabareden drama,
kara komediden doğaçlamaya, trajediden
müzikli oyuna kadar birbirinden farklı pek
çok oyunun yer aldığı programda; Levent
Üzümcü Tiyatrosu’ndan “Aziz Nesin Kabare”, Lavean Sanat’tan “İnziva”, Tiyatro
YanEtki’den “10 Saniye”, İstanbulimpro’dan
“Olay Rusya’da Geçiyor”, Entropi Sahne’den
“Korkuyu Beklerken”, Ankara Birlik
Tiyatrosu’ndan “Mahzuni Şerif” ve Tatavla
Tiyatro’dan “Rahvan Giden Atlılar” performansları sergiledi.

Ataşehir Belediyesi’nin
katkılarıyla gerçekleştirilen
“Tiyatro Kooperatifi Yaz
Buluşmaları” 10-25 Eylül
tarihlerinde Ataşehirli
tiyatroseverleri ağırladı. Pandemi
koşulları gözetilerek Ataşehir
Deniz Gezmiş Parkı’nda
düzenlenen etkinlikte 15 farklı
tiyatro ekibi uzun bir aranın
ardından seyirciyle buluştu.

“KORKUYU
BEKLERKEN”

“Olay Rusya’da Geçiyor”

“Mahzuni Şerif Tiyatro”

Şehrin ücra bir noktasında, çevresindeki insanlardan
olabildiğince izole yaşayan
bir gencin hikâyesini anlatan
oyun, varoluşsal buhranlar
yaşayan bu gencin isimsiz bir
mektup almasıyla başlıyor.
Bilmediği dilde yazılmış olan
mektubun çözümlenmesiyle gizli bir mezhepten gönderildiğini öğrendiği mektubu
aldığı andan itibaren evinden çıkmamasının kendisine
öğütlendiğini öğreniyor. Bu
korkuyla kabuğuna çekilen
karakter, yaşamla ölüm arasında gidip gelirken bilinçaltının dehlizlerinde netameli bir
yolculuğa çıkıyor.
Entropi Sahne’nin, Oğuz
Atay’ın aynı adlı öyküsünden
uyarladığı oyunun yönetmeni
ve oyuncusu Doğukan Uludağ, “Korkuyu Beklerken’, bireyden başlayıp toplumun birçok birimine kadar çok şeyler
sorgulayan bir metin. Kimin
nerede bir yarası, bir eksiği,
ertelediği bir meselesi varsa,
oyunun sonunda muhakkak
bu aydınlanmayı yaşayıp, gerekeni soracaktır” diyor.

“10 Saniye”
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ON SANİYEYE
NELER SIĞAR?

Bir yanda sistemin kendine dayattıklarının dışında hayalleri, umutları olan bir çocuk, diğer yanda
hırslarına, egolarına yenik düşen iki kadın... Tiyatro Yan Etki’nin “annelik” ve “öğretmen” kavramı
üzerinden “kutsallığı”, eğitim sistemini, etik değerleri sorgulatan iki kişilik oyunu uzun bir aranın ardından
15 Eylül’ de Ataşehirli seyirciyle buluştu.
Söyleşi: Simay Gözener

K

ısacık bir an hayatın seyrini değiştirmeye
yeter mi? Bir veli, bir öğretmen ve fark
edilmeye çalışan bir çocuğun görmezden
gelinen hayalleri, istekleri… İşlediği bir suç
nedeniyle okulundan atılan çocuğunu, okula
geri aldırmak için ne gerekiyorsa yapan bir
anne ile rehber öğretmenin şiddet, taciz,
etiket başlıkları altında gerçeği ‘aramasını’
ya da ‘kaybetmesini’ anlatan “10 Saniye” bir
yandan da yetiştirilen çocuğun mutluluğunu mu itibarını mı gözetmemizi sorgulatıyor.
Erdi Işık’ın kaleme aldığı, Serkan Üstüner’in
sahneye koyduğu “10 Saniye” oyuncuları Algı
Eke ve Nergis Öztürk ile bir araya gelip oyun
ve tiyatro üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi söz onlarda:
Her toplum kendi kutsalını yaratır. Etik
değerleri, var oluş mücadelesi farklıdır.
Bugün bizim toplumumuzda da olduğu
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gibi öğretmenlere ve annelere biçilen
kutsallık kavramı, genel etik değerler ve
eğitim sistemindeki çarpıklıkları konu edinen “10 Saniye” izleyicisini oyunda neler
bekliyor?
Nergis Öztürk: Ülkenin en iyi okullarından
birinde, özel bir kolejde işlediği suç nedeniyle
okuldan atılmak üzere olan bir öğrencinin annesi ve rehberlik öğretmeni arasında geçen
olaylar bütününü anlatıyor hikâye. Ben anneyi, Zeynep rolünü oynuyorum.
İşin etiket kısmına önem veren annenin tek
bir derdi var, o da çocuğunun o okuldan mezun olabilmesi… Bunun için de her türlü kozu
kullanıyor. İşi tehdide, hatta fiziksel şiddete
kadar vardırıyor.
Algı Eke: Öğrencisiyle yakın bir ilişkisi bulunan rehberlik öğretmeni Elif rolünü canlandırıyorum ben de. 60 dakikalık olan oyunumuzda, bir çocuğun geleceğine dair duyulan

endişe bir süre sonra iki kadının kendileriyle, birbirleriyle ve aileleriyle hesaplaşmasına dönüşüyor. Toplumun dayattığı kurallar,
çocukların hiç istemediği ve tercih etmediği
halde birer yarış atına dönüştürülmesi ve bir
kaosun içine sürüklenmesi ve de buna neden
olan annelerin ve öğretmenlerin “kutsallığı”
sorgulanıyor.
“ETİKET” SEVDASI…
Bir çocuğun hayatı tanımasında en etkin
rolü üstlenen ebeveynler ve öğretmenler kendi hırsları ve istekleri nedeniyle
çocukların “mutluluklarını” unutup bir
yerden sonra “etiket” ya da “itibarlarına”
önem vermeye başlıyor. Sizce bu günümüz toplumunun ortak sorunu mu?
Nergis Öztürk: Kesinlikle… Bu sorun eskiden yok muydu? Vardı, ama günümüzde

sosyal medyanın da hayatımızın her alanına
sirayet etmesiyle birlikte ayyuka çıktı.
Oyunda, bulunduğu ortama kendini ait hissetmeyen çocuğumuza sunulan imkânlara sahip
bugün pek çok çocuk var ve bu çocuklar bu
koşullara çok çabuk uyum sağlıyor. Bunlar
toplum tarafından parmakla gösterilen, örnek
çocuklar oluyorlar. En iyi okullar, en iyi üniversiteler, en iyi iş, en iyi evlilik için yetiştiriliyorlar. Bu sisteme uyumlu olanların aksine
hayalleri ve umutları kendilerine biçilenlerin
dışında olan çocuklar da var, tıpkı oyunda olduğu gibi… Dolayısıyla bu çocuk arkadaşları
tarafından dışlanıyor ve annesine, ailesine,
öğretmenine, arkadaşlarına karşı tepkisini
göstermek, fark edilmek için bu suçu işliyor.
Çünkü çocuk görünmek istiyor, ama o kutsallaştırdığımız “anne” ve “öğretmen” kavramları
bir yerden sonra çocukla değil, yaratmak istedikleri eserle ilgileniyorlar. Burada da devreye
hırslar, ego, tatminsizlik gibi kavramlar giriyor.
Algı Eke: Günümüz toplumundan bir kesit sunan oyunda, “Ne olursa olsun öğretmen kutsaldır, anne kutsaldır” düşüncesinin ne kadar
çürüdüğünü; yani kendi kendini çürüttüğünü
görüyoruz aslında. Ben, ailesinin “çocuğumuz
yabancı dil öğrensin, en iyi okullarda okusun,
hiçbir şeyden eksik kalmasın” diye çabaladığı bir çocuktum. O dönem Türkiye’nin en
iyi okullarından birine gidiyordum ve hem
şahsıma hem arkadaşlarıma kötü davranışlar
sergileyen öğretmenlerim olduğunu hatırlıyorum. Kendi egosu, mesleki vazifesinin önüne
geçmiş öğretmenlerim vardı benim de… Dolayısıyla ortada gencecik bir insanın hayatı
ve geleceği mevzu bahisken, kişisel hırsların,
psikolojik problemlerin kurbanı olan proje
çocuklar her dönem olduğu gibi bu dönem de
hayli fazla.
Oyun tek bir mekânda, okulda geçiyor.
Bu, “10 Saniye” gibi mütevazı bir dekorda geçen oyunlarda performans gösteren
oyuncular için zor değil mi? Neticede iş
tamamen oyuncu performansına, diyaloğa bağlı ve bir yandan da seyirciyi sürekli
canlı tutmak gerekiyor. O ilgiyi nasıl canlı
tutuyorsunuz?
Nergis Öztürk: Mekânsız bir tiyatro Yan
Etki… Yani oyunlarını farklı sahnelerde oynuyor. Bu sebeple de küçük sahne oyunla-

rı yapıyor. Dolayısıyla hem teknik hem de
oyuncu kadrosunu minimum seviyede tutmak
zorunda. Aslında ülkemizde hiçbir koşulda
tiyatrodan para kazanılmadığı gibi ekstra büyük prodüksiyonlu oyunlar yapmak nerdeyse
imkânsız. Bundan dolayı tek perde, daha az
dekorla, daha az kadroyla oynayabileceğimiz
oyunlar hazırlıyoruz. “10 Saniye” de onlardan
biri… 60 dakika ve tek perde olan oyunda
biz iki kadın olarak geri dönüşü olmayan ve
birden yükselen bir kavgaya başlıyoruz. Aslında buna kavga demek de doğru değil, birden
bire, hiç beklenmeyen bir anda birbirimize
fiziksel şiddet uyguluyoruz. Aslında bu oyunun içinde çok absürt bir durum… Seyirciyi
yabancılaştıracak bir durum, sanki bir rüya
sahnesi gibi…

“10 Saniye”

TİYATRODA MÜTEVAZI DEKOR DÖNEMİ…
Algı Eke: Gezici tiyatrolar biraz da mecburiyetten böyle olmak zorunda kalıyor hayatını
devam ettirebilmek için. Pandemi de bunun
tuzu biberi oldu, pek çok tiyatro kapandı. Bu
süreçte yeni sorunlar türemedi aslında, mevcut olan ekonomik sorunlar daha da büyüdü.
BİR AN: “10 SANİYE”...
Nergis Öztürk: Oyun bize, on saniyede insanların hayatında neler değişir? sorusunun
cevabını veriyor aslında. Sadece on saniye…
Kimine göre uzun, kimine göre de çok kısa…
Yalnızca bir an!
Pandemiden hemen önce, 2020’nin Ocak
ayında oynamaya başladığınız oyuna
kısa bir süre sonra ara vermek durumunda kaldınız. Bu uzun sürecin ardından ilk
temsilinizi gerçekleştireceğiniz Ataşehir
seyircisine ne söylemek istersiniz?
Algı Eke: Sizi özledik.
Nergis Öztürk: Çok yoğun bir tempo tutturmuşken, sahnede kapanma haberini aldık ve
neredeyse iki senedir hem sahnelerden hem
de seyircimizden ayrı kaldık. Oyunun tadı damağımızda kaldı. Bu sürecin ardından sahneye çıkmak ve kendine ait bir seyircisi oluşan
Ataşehir’de seyirciyle buluşmak gerçekten
çok heyecanlı. Biz, sahnede olmayı ve seyircimizi çok özledik.

Nergis Öztürk

Algı Eke
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Hüsamettin Koçan

Hüsamettin Koçan’ın
eserleri...

RENKLERİN VE KÖKLERİN
İZİNDE
Söyleşi: Simay Gözener

Yolu izi olmayan bir dağ köyünde doğup, hayallerinin peşinden
cesurca yürüyen bir sanatçı Hüsamettin Koçan. Yaşadığı dönemin
şartlarını zorlayan sanatçının
attığı her adımı destekleyip aldığı
kararlarda yanında olan babasının varlığıyla daha da güçlenerek
köyden kente, kentten tüm dünyaya; renklerin dünyasına yolculuğunu çocukluk yıllarından başlayarak dinlemek istedi. 10 yıl önce
renklerin peşine takılıp geldiği
Ataşehir’ de üretimine devam eden
sanatçının atölyesinin kapısını
sizler için çaldık.
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H

enüz çocuk yaşında gurbeti tatmış,
baba yolu gözlemeye başlamış ressam Hüsamettin Koçan. Doğanın ortasında,
üreterek öğrenmiş hayatı… Sıkı sıkıya bağlı
olduğu toprağından sevdalandığı sanat uğruna ayrılan ve yıllar sonra doğduğu, büyüdüğü köyüne, insanına, kültürüne, en çok da
ona hayat veren anne ve babasına duyduğu
minnetin nişanesi olarak hayalini kurduğu
projeyi tüm zorluklara rağmen bu coğrafyaya
kazandırdı. Geleneksel el sanatlarının yok olmasını engellemek, kadınların ve çocukların
üretimin bir parçası olmasına imkân tanımak
için çalışmalar yürüten sanatçı memleketi Bayburt’un Bayraktar Köyü’nde kurduğu
müze ile hem bölgenin hem de bölge halkının
ekonomik, kültürel ve sosyal yönden iyileşmesine katkı sağlıyor. Müze’nin ve Baksı
Kültür Sanat Vakfı kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ile Ataşehir’deki atölyesinde bir
araya gelerek hayatı ve sanatı üzerine dolu
dolu bir sohbet gerçekleştirdik.

Sizin de hikâyenizin başladığı yerden başlayalım. Doğduğunuz, büyüdüğünüz topraklardan, ailenizden, çocukluğunuzdan
bahseder misiniz?
Ben feodal bir aile içerisinde doğdum ve
büyüdüm. Feodal bir aile erkek için çok fazla imkân sunar. Özgüven ve iktidar sunar.
Böyle bir ortamda vizyonu çok geniş, her
zaman hayatımı şekillendiren kararlarımda
bana destek olan bir babanın çocuğuyum
ben. Cumhuriyet’in demir ağlarla örüldüğü
yıllar, Erzincan Çetinkaya’da demir yolu yapımında çalışmaya başlayan babam gurbetle
tanışıyor. Yıl 1937… Orada, sarp kayaların
arasından tünellerin açıldığı bu muhteşem
mimariyi inşa eden eğitimli insanların bu ülke
için daha fazla yarar üretebileceğini görüyor
ve çocuklarını okutmayı kafasına koyuyor. O
feodal yapıya rağmen aldığımız tüm kararları
önemseyip bana destek olmuştur. Annem ise
sürekli gurbetçi eşini bekleyen bir kadın, bizi
sarıp sarmalayan, cesur bir anne… Onun için

HAYATI ÜRETEREK
ÖĞRENEN ÇOCUKLAR
Bizim orada anneler yayıkta yağ yaparken, çocukları da küçük seramikten yapılmış yayıklarla işi öğrenirler. Hayatın
içine katılır, hayat için üretmeye o yaşta
başlarlar. 75’te eşimle birlikte köye gittik. Ben de bir yandan fotoğraflar çekiyorum. Köyümüzün muhtarı önde, koca bir
küfe samanı sırtlamış, ardında eşi daha
küçük bir sepet taşıyor. En sonda da kırmızı yanaklı, sarı entarisi üzerinde kırmızı güller olan bir kız çocuğu… Onun
da sırtında küçücük bir sepet… İşte böyle
üretimin içinde olan, hayatı yaşayarak
öğrenen insanlar müthiş özgüvenle yetişiyor. Şimdiki çocuklara bunu, omurgası
eğrilir diye yaptırmayız. Burada bizim
şunu sorgulamamız gerekiyor; biz gençleri üretime katılıyor muyuz, çocuklar
üretimi öğreniyor mu?

Baksı Müzesi’nden
bir enstantane...
kadının sadakati benim açımdan son derece
saygın. Benim hayatımda annemin ve babamın önemi ayrıdır. Onlardan öğrendiklerimle
şekillendim diyebilirim. Ben babamdan gitmeyi, yeni kararlar almayı ve onlar için direnmeyi; annemden ise sabretmeyi ve beklemeyi
öğrendim. Bu açıdan şanslı bir çocukluğum
oldu. Doğaya yakın ve masallar dinleyerek
büyüdüm. Bu da bana insanın sorumluluğunu
almayı, bireysel zenginleşmeden çok toplumsal zenginleşmenin önemini küçük yaşlarda
öğrenme imkânı sağladı.

değil mi Hüsamettin” diye sordu. Bütün derslerim çok iyi, ama resmim ortaydı. Utandım,
“Evet, Barbara en iyisi” dedim. Aslında benim
abimin resmi gayet başarılıydı, hatta benim
ödevlerimi de o yapardı.
Küçücüktüm, Hayat Mecmuası’nın içinde yer
alan empresyonist ressamların eserlerini taklit ederdim. Sanki bir yeriniz kaşınır da kaşırsınız ya aynı onun gibi devamlı çizme isteğim
vardı ve durmadan çiziyordum.

Eğitim yılları…
Maalesef eğitim konusunda çok da şanslı değildim, kötü okullarda okudum. Eğitim
gördüğüm ilkokulda beş sınıf ve bir öğretmen
vardı. O dönemde bunun yarısını medresede
okuduk. Gümüşhane’ye liseye kayıt yaptırmaya gittiğimizde Bayburtlu olduğum için kabul
etmediler. Ben de babamı üzmek istemediğimden “amele koleji” denen Bayburt’taki erkek sanat enstitüsüne kayıt yaptırdım.

Bir gün babamdan 300 lira istedim. Hiç sorgulamadan, gönderdi. Ben de o parayla tuval
yaptım. Bu kadar fazla resim yapınca babamın da dikkatini çekti ve iyi resim yaptığımı
keşfetti ve hep destekledi. Hatta Ortaokuldayken bizim için sinemaya gitmek yasaktı.
Gizli saklı giderdik. Bizi takip eden hocaları
görenler panik içinde kaçışırdı. Babam, “Oğlum benim paltomu giy, yakalarını kaldır ve
sinemaya git” derdi. Çünkü onun gerekliliğine inanıyordu ve her zaman arkamda durdu.
Ben de onun bu fedakârlıklarına karşın çok
istediği mühendis okuluna gittim.

Peki, resim ile tanışmanız nasıl oldu?
Hangi duygu sizi resim yapmaya itti?
“Ayağımdaki Diken” sergimde tesadüfen bulup yer verdiğim, Bayburt’taki okul yıllarıma
ait mezuniyet notları için serginin küratörü
Barbara Polla, “Bu not en iyi anlamına geliyor

YETENEĞİMİ BABAM KEŞFETTİ...

Mühendislik mi, akademi mi?
Üçüncü sınıftayken tesadüfen girdiğim Güzel
Sanatlar sınavını kazandım, ama babamın

tepkisinden korkuyordum. Bunun üzerine babama bir telgraf çektim ve durumu anlattım.
Bu heyecanlı bekleyişin ardından şaşırtıcı bir
cevap geldi, telgrafta “Oğlum, hayat senin.
İstiyorsan gidebilirsin” diyordu. Benim için
olmaz bir karardı bu. Hayatım bir anda farklı
bir yöne kaydı. Güzel Sanatlara gittiğim o gün
entelektüel dünyayla da tanıştım, tabii bir de
eşimle…
GÜZEL SANATLARIN ARDINDAN
AKADEMİ YILLARI
Aldığım eğitimden dolayı dil öğrenme fırsatım olmadı. Benim akademik dünyaya girme
nedenim, bir iş yapacaksanız referans istemeleriydi. Akademik kurumlar çalışanlarına
referans sağlarlar. Hâlbuki sanatçının işini
rahat rahat üretmesi lazım... Akademik hayattan destek alarak yaşamını sürdürürse,
orada bir eksiklik vardır. Onun için de ürünü
öne çıkarmak zorunda. Ama benim o dönem
İstanbul’da hiçbir şeyim yoktu. Hem öğrencilik hem de akademi yıllarımda çok çalıştım,
çok emek verdim. Akademide öğrencinin
önerme, yönetime katılma şansını çoğalttım,
kurslar açtım. Benim bulunduğum dönem içerisinde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Avrupa’nın en iyi okullarından birisi
haline gelmişti. Adeta bir güncel sanat müze-
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sine dönüştürdüğümüz fakültede üç ayda bir
11 sergi açıyorduk. Benim için “Aykırı Dekan”
diye başlık atarlardı. Çünkü ben tamamen
sistemin o içe kapalılığını yok edip, dış dünyaya açtım. Büyük bir dinamizm ürettik. Bu
son derece önemliydi.
Bir öze dönüş ve vefa borcu olan Baksı
Müzesi’nin hikâyesi bizlere ne anlatıyor?
Benim babam kendi doğduğu toprağa hasret
yaşamış bir adamdı. 87 yılında İstanbul’da
vefat edince, toprağına duyduğu özlemi
dindireyim istedim ve aldım köye götürdüm. Köye gittiğimde kültürümüzün merkezi
olan konaklarımızın yok olduğunu gördüm.
O konaklarda âşıklar atışır, cenk hikâyeleri
okunurdu. Büyükler gençlerle, çocuklarla
deneyimlerini paylaşır, sohbetler edilirdi. O
güzel konaklar, konaklarla beraber kültürümüz gitmiş, destanlar bitmiş, âşıklar gitmiş;
yerlerine ise siyah-beyaz televizyona hapsolmuş insanlar kalmış. Bu insanların en büyük
sorunu da sık sık giden elektrikler yüzünden
dizi filmleri izlememeleriydi. Bu duruma çok
üzüldüm. Hem o kültürü yaşatmak hem de
babam için bir köy konağı yapmak için bir
projeye başladım: Baksı…
DAĞIN ZİRVESİNDE YÜKSELEN BAKSI,
ÇORUH’A GÖZ KIRPIYOR
1954 yılında devlet, köylerin ismini değiştirme
ihtiyacı duymuş, Baksı olan köyümüzün adını
Bayraktar yapmış. Baksı aslında Kazak ve
Kırgızlar’ın Şaman yerine kullandıkları bir terim. İyileştirici, geleceği bilen, şair, anlatıcı ve
belki de biraz büyücü… Şamanizm’de sürekli
bir yer değiştirme var. Doğayı ve doğanın
verdiğini izleme esası var. Daha yaygın bir
şekilde Türkmenlerin taşıdığı bu inanç beraberinde de bir takım ritüellerle Anadolu’ya, bizim köyümüze de gelmiş. Zamanla Sünnilerin
de benimsediği ritüellere dönüşmüş. Burada
gördüğümüz kültürel sürekliliği, o unutulmaz
hafızayı da yanımıza almak istediğimiz için
müzemizin adını Baksı koyduk.
Sanatın borsası beni hiçbir zaman ilgilendirmedi. Ben, sanatçı yapıtını geniş kitleleri
ulaştırmakla sorumludur diye düşünüyorum.
Baksı bu açıdan farklı bir konsepte sahip. Bağışlarla oluşan çağdaş sanat koleksiyonumuz
da var, kadınların üretime katıldığı istihdam
merkezimiz de… Baksı, galerileri, konuk evleri, atölyeleri, kütüphanesi, konferans salonu
ve amfi tiyatrosuyla sivil örgütlenme açısından anıtsal bir projedir.
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SANATIN BAĞRI, ANADOLU
Köklerinden hiçbir zaman kopmamış bir
ressam olarak esinlendiğiniz Anadolu
kültürünün sanata yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Anadolu gibi zengin birikimi yok sayıp, kendi
bildiğin yerden vazgeçerek kültürü daraltmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bizim görevimiz o
çok çeşitliliği bir araya getirip oradan da başka bir yere taşımak... Mesela benim ilk resimlerimde de Batı etkisi var, ama sonra zamanla bizim bir Anadolu’muz olduğunu gördüm.
Özgünlük için coğrafya bize imkân sunar.
Coğrafyanın hafızası imkân sunar. Dolayısıyla ondan sonra halk resimlerini araştırdım.
Biz yaşadığımız toprağın hikâyesini bilmiyoruz. Aslında derin bir kültürün üstündeyiz.
Kültürü biz içselleştirerek değerler üretme
imkânına sahibiz. Mesela kadınlarımız olmazsa bizim geleneksel kültürümüz, anlatı
geleneğimiz de yok olur. Nakışlarımız yok
olur. Bu kimileri için önemli olmayabilir, ama
bunun bizi şekillendirdiğini düşünüyorum.

yaptığımı düşünüyorum. Ataşehir’i ve Ataşehirlileri seviyorum.

KAYBEDENLER KAYBETTİĞİNE
İNANANLARDIR...
Yetiştiğiniz kültürden hayli farklı olan sanat ortamlarında da bulundunuz. Böyle
anlarda sizi güçlü kılan şey neydi?
Ben bu konuda hep şanslı oldum. Benim bir
enerjim, samimiyetim ve insani çabam vardı.
Bugüne kadar da sadece inandığım doğrultuda ürettim. Bu sebeple de dışlanma gibi bir
şeyle karşılaşmadım. Batıda Türk olduğum
için yer yer böyle şeylere maruz kaldım, ama
taviz vermedim. Benim tek bir derdim oldu:
üretim, üretim, üretim… Ben sadece üretmeye inanırım. Kaybedenler kaybettiğine inananlardır… Ben çok sıkıştığım anlarda içimdeki dirence dayanırım. İçimdeki başkaldırıya
dayanırım. Kolay olan geri çekilmektir, oysaki
ben vuruşarak yenilmenin çok daha onurlu
olduğunu düşünüyorum. Onun için de hiçbir
zaman direnç üretmeden teslim olmam. Ve
bence sanat tekrar eden değil, sürekli arayan
bir şey. Sanat da çıkış yollarını büyük tehditler karşısında arıyor ve buluyor.
Atölyenizin de bulunduğu Ataşehir için
neler söylersiniz?
Aşağı yukarı on yıldır buradayım. Ben
Ataşehir’den gayet memnunum. İnsanlarıyla,
mekânlarıyla, sokaklarıyla ve merkezi bir konumda olmasıyla atölyem için doğru bir tercih

Hüsamettin Koçan ile
Eşi Oya Koçan

HAYATIMIN EN GÜZEL
KARARI
Şehrin ücra bir noktasında, civarındaki
Güzel Sanatlarda öğrenci lideri olduğum
zaman tanıştım eşimle. Çok modern,
çokta süslü, kentli bir kadın… Hemen
sınıf arkadaşım olan abimle tanıştırdım,
ama eşimin modernliği onu biraz ürküttü. Babam o sırada Osmaniye’de bir baraj
yapıyordu, atladım gittim. Anlattım
durumu. “Bu anlattıklarının hiçbirinin
ahlakla ilgisi yok, hepsi kültürel… İyi
bir insan mı, önemli olan o” dedi. Oya,
benim kent ile olan ilişkilerimi farklılaştırdı, onun sayesinde kent, köy çatışmasını aştım. Güzel Sanatlar’dan sonra hayatımın omurgasını oluşturan bu ikinci
kararın da mimarı babamdır. İyi ki beni
desteklemiş de bana bu hayatı yaşama
fırsatını tanımış.
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BEN UNUTUYORUM,
SEN HATIRLA!

Bir gün evinizin yolunu bulamaz, sevdiklerinizin isimlerini karıştırır hale gelirseniz, bu durumu göz ardı
etmeyin. Çağımızın hastalığı haline gelen Alzheimer kapınızı çalıyor olabilir. Dünyada ve ülkemizde her
geçen gün oranı artan hastalık için Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici, “30-40 yıl sonra ülkemizde bu
hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağını söylemek abartı olmaz” diyor.
Hazırlayan: Simay Gözener

Ö

nce isimler silinir hafızadan bir bir sonra anılar… Bir gün gelir unutulan eşlere, çocuklara, dostlara aynadaki suret de eklenir. Halk arasında “bunama” olarak bilinen
Alzheimer hastalığıyla hayatlar hiç yaşanmamışcasına bir geçmiş, hayalsiz bir geleceğe
dönüşür. Bugün ülkemizde sayıları 300 bini
aşkın Alzheimer hastası var. Ortaya çıkmasında yaşam kalitesinin, sosyalleşmenin hayli önemli olduğu bu hastalığı, 21 Eylül Dünya
Alzheimer Günü vesilesiyle Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Nöroloji Uzmanı
Dr. Nebahat Bilici ile konuştuk. Alzheimer nedir, tedavisi var mı ya da hastalığın seyrinde
erken teşhis önemli mi? Hastalıkla ilgili merak ettiğimiz tüm soruların cevabını Bilici’den
dinliyoruz.
Son yıllarda yakın çevremizde de sıkça
rastladığımız bir hastalık olan Alzheimer’ın
sebepleri nelerdir?
Çevresel faktörler, yaşam stili, genetik gibi
multifaktöriyel nedenlerden kaynaklı bir hastalıktır Alzheimer. Bu hastalığının, beyin hücrelerinin içinde ve çevresinde anormal protein
birikiminden kaynaklandığı düşünülüyor. İlgili
proteinlerden biri beyin hücrelerinin etrafında
plaklar oluşturan amiloid plak olarak adlandırılıyor. Diğeri ise, beyin hücreleri içinde çökelti
oluşturan tau proteini… Sürecin başlamasının
nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber bu
protein birikimlerine bağlı beyin hücrelerindeki ilerleyici yıkımın, hastalığın ortaya çıkmasından yıllar önce başladığı biliniyor. Beyin
hücreleri etkilendikçe, beyin hücreleri arasında mesaj veya sinyal göndermekle ilgili nörotransmiterler olarak adlandırdığımız kimyasal habercilerde bir azalma oluyor. Zamanla,
beynin farklı alanları küçülüyor ve durumdan
da ilk olarak hafıza merkezi etkileniyor.

Hastalığı kesin olarak tespit etmek mümkün mü? Alzheimer tedavisi olan bir hastalık mı?
Hastalığın semptomları başladığında, maalesef büyük ölçüde beyinde ciddi hasarlar meydana gelmiş oluyor. Bugün tıp dünyası bu yıkıcı semptomlar başlamadan önce Alzheimer’ı
tespit etmenin kolay ve doğru bir yolunun
olup olamadığı hâlâ araştırıyor. Alzheimer
teşhisi için tıbbi öykü, mental durum testleri,
fiziksel ve nörolojik muayeneler, tanı testleri
ve beyin görüntüleme yöntemleri kullanılıyor.
Beyin omurilik sıvısındaki (BOS) beta-amiloid
ve tau seviyelerindeki değişikliklerin ölçülmesi, hastalığın erken tanısı için oldukça önemli.
Maalesef Alzheimer demansının kesin tedavisi yok. Günümüzde kullandığımız ilaç tedavileri hastalığın hızlı gidişatını yavaşlatmak ve
yaşam konforunu artırmak için uygulanıyor.
ALZHEIMER HIZLA ARTIYOR...
Alzheimer hastalığı kaç yaşında başlar ya

Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici

da bir yaş kriteri var mıdır?

Hastalığın görülme sıklığı yaşla orantılı olarak artış gösterir. 65 yaş üstü 100 kişiden
8’inde Alzheimer hastalığı görülüyor. Bugün
Türkiye’de 300 bin civarında Alzheimer hastası olduğu düşünür. 30-40 yıl sonra ülkemizde
bu hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağını söylemek abartı olmaz.
Hastalığın seyri nasıl ilerliyor?
Alzheimer demans ilerleyici, dejeneratif bir
hastalıktır. Bu, başlangıçta semptomların nispeten hafif olacağı, ancak birkaç yıl içinde hafıza, düşünme, problem çözme, motor beceriler, zaman-yer kavramı, lisan fonksiyonları,
algı veya davranıştaki değişikliklerin giderek
kötüleşmesi anlamına geliyor. Demans ilerle-
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dikçe, kişi bir noktadan sonra günlük yaşam
aktivitelerini tek başına yürütemez ve bakıma
ihtiyaç duyar.
Erken teşhis edildiğinde hastalığın seyrini
yavaşlatmak ya da hastalığı tedavi etmek
mümkün müdür?
Alzheimer demansının maalesef kesin tedavisi yok. Ancak erken teşhis edildiğinde doktorlar tarafından hastalığın yükünü hafifletecek
ilaç ve ilaç dışı seçenekler sunulabilir. Genellikle hafıza ve diğer bilişsel becerilerdeki düşüşü yavaşlatabilecek ilaçlar reçete ediliyor.
Erken teşhis ayrıca hasta ve ailesine yatılı ve evde bakım seçenekleri, mali konuları
ele alma ve tıbbi süreçler konusunda atılacak
adımlar için de plan yapmaya yönelik zaman
kazandırıyor.
Peki, her unutkanlık Alzheimer hastalığının belirtisi midir?
Her unutkanlık demans değildir. Günlük yaşamsal aktivitelerini etkileyecek boyutta hafı-
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za, dil, problem çözme ve diğer düşünme yeteneklerinin ileri derecede kaybı için kullanılan
demansın en yaygın tipi ise Alzheimer’dır. Alzheimer hastalığı, demans hastalarının yüzde
60-80’ini oluşturur. Vasküler, frontotemporal,
lewy bady, parkinson ve karışık demanslar da
sık görülen demans tipleridir.
ALZHEIMER'A KARŞI KALİTELİ YAŞAM ŞART!
Ülkelerin yaşam standartlarıyla hastalığın
görülme sıklığı arasında bir ilişki var mı?
Yaşam tarzı ya da standardı hastalıkla ilişkili mi?
Alzheimer demansı kişinin yaşam stili, beslenme tarzı ve eğitim düzeyi ile oldukça yakın
ilişkilidir. Örneğin sosyal, hayatın içinde, ileri
yaşlarda dahi aktif, hayata tutunan, spor ve
yürüyüş yapan, hobiler ve kendini geliştirmeye yönelik kurslar alan bireylerde demans riski azalır. Bunun yanı sıra yüksek eğitim düzeyi, nöronal bağlantıları arttırarak kişide yedek
hafıza kapasitesini arttırır ve demans riskini

azaltır. Akdeniz tipi beslenme beyin, kalp, damar hastalığı riskini azalttığı için demans gelişme riskini de azaltır. Dolayısıyla sosyal, ileri
yaşta dahi hayatın içinde olan, yüksek eğitim
düzeyli, bilinçli beslenen toplumlarda ve ülkelerde demans riski azalır.
Son bir buçuk senedir tüm dünyayı etkisi
altına alan Covid-19 salgınının insan psikolojisi üzerinde yarattığı olumsuz etki, hastalığın ortaya çıkmasında ya da seyrinin
hızlanmasında rol oynar mı?
Sosyal varlık olan insanların pandemi sürecinde eve kapanmaları, en temel ihtiyacı olan
sosyalleşme, egzersiz, yürüyüş haklarının
kısıtlanması, insan psikoloji üzerinde yattığı
çaresizlik hissi anksiyete ve depresyon gibi
psikolojik durumların ortaya çıkmasında neden oldu. Tüm bu sebeplerden dolayı bu sürecin Alzheimer hastalığı sınırında, hafif kognitif fonksiyon bozukluğu olan hastaların bu
hastalığa gidişatını hızlandırma potansiyeli
yüksek.
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CEMAL SÜREYA ETKİNLİK MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah.

FİDAN KALPLER GÜNDÜZ BAKIM EVİ
Küçükbakkalköy Mah. Başöğretmen Cad.
Meşe Sokak No: 4
Tel: 0216 576 80 07
YENİ HAYAT GENÇLİK MERKEZİ
Mevlana Mah. Hüseyin Ağırman Sok.
No: 1/A (Şehit Öğretmen
Hüseyin Ağırman Parkı İçerisinde)
Tel: 0216 570 50 00 /1966
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