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Ataşehir Belediyesi’nin ücretsiz yayın organıdır

Seni her 
yıl daha
çok özlüyoruz

l 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle 
Mücadele Günü. Oysa her gün daha 
fazla kadın şiddete uğruyor.

l İstanbul Halk Tiyatrosu “Barut 
Fıçısı” oyununun prömiyerini 
Ataşehir MSKM’de yapacak. 

l Ece Temelkuran son kitabında 
“İyilik Güzellik”i anlatıyor, yine 
kafalarımızı karıştırıyor!





Bütün Ataşehirlilerimize merhaba.
Yeni bir ay, yeni bir sayıdan hepinize 

kucak dolusu sevgiler.
Ne yazmalıyım, dostlarla ne 

paylaşmalıyım, diye epey düşündüm. 
Sonunda ortak derdimizden, 
dertlerimizden bahsederek başlamak 
istedim.

Biz bundan yaklaşık 9 yıl önce 
yola çıktığımızda, önümüzde büyük 
hedefler vardı. Kollarımızı sıvadık, 
İstanbul’un içinde yeniden bir şehir 
yaratmaya koyulduk. Az buz değil, yarım 
milyonluk koca bir aileden sorumluyduk; 
İhtiyaçlarını, dertlerini karşılayacaktık.

Şimdi geriye dönüp baktığımda, 
çoğunu başardığımızı görüyorum. Ama 
hayat öyle canlı ki, öyle akıp gidiyor ki, 
ihtiyaçlara yeni ihtiyaçlar, sorunlara 
yeni sorunlar ekleniyor. Bu sorunları 
çözmem için de siz komşularım, beni 
ve arkadaşlarımı “bunları bunları yap” 
diyerek yeniden seçiyorsunuz. Bizlere 
güç veriyorsunuz. Bir belediyenin 
park yapması, temiz bir çevreyi 
sağlaması zaten yapması gereken bir 
iş. Ama eğitime katkıda bulunmak, 
gençlerin kendilerini ifade edebileceği 
sanat ve kültür alanları açmak, o ilin 
yöneticilerinin vizyonu ile dünya 
görüşüyle doğru orantılıdır. İşte ben ve 
arkadaşlarım bunu gerçekleştirmek için 
elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz ve 
bu beni gururlandırıyor.

Ama bütün bunlar yeter mi; yetmez 
elbette.

“Başkan sizi, biraz dertli gibi gördük, 
hayırdır” dediğinizi duyar gibiyim. 

Evet yanılmadınız. Hadi, bir iki 
satırla anlatayım: Bilenen bir gerçek 
var ki, o da Ataşehirimizin Türkiye’nin 
sorunlarından bağımsız olmadığı. 
Ekonomik sorunlar herkesin belini 
büküyor. “Otomobil satılıyor, turizm 
gelirlerimiz yükseliyor” vs., ama işsizlik 
bitmiyor, çığ gibi büyüyor. Gençlerimizin, 
babaların, annelerin işsizlik sorunu 
canımı acıtıyor. Belediyemizin kapısı, 
okullarından mezun olmuş, yabancı dil 

bilen pırıl pırıl gençlerle dolup taşıyor. 
Arkadaşlarım, gelen talepleri bana 
iletiyor, ama ben arkadaşlarımdan daha 
çok görüşme yapıyorum. Bütçemiz 
dâhilinde yeni iş alanları yaratmaya 
çalışıyoruz. Bunun devede kulak 
olduğunu bilsek de amacımızdan da 
asla vazgeçmiyoruz. Bir kişinin dahi 
geçim sıkıntısından kurtulmuş olması 
bizim için fazlasıyla önemli. Bu sebeple 
tüm Ataşehirli vatandaşlarımızın iş 
fikirlerini geliştirip, farklı alanlarda 
eğitim alarak meslek sahibi olabileceği  
Ataşehir Belediyesi İstihdam Merkezi 
(ABİM), Ataşehir Belediyesi Meslekî 
Eğitim Merkezi (ATAMEM), Kadın 
Girişimcilik Merkezi ve altı farklı 
mahallemizde yer alan Ataevlerimizde 
hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bir 
babanın, işi için evinden çıkamaması, 
çıksa bile bir kahvehane köşesine gidip 
oturması rüyalarımıza giriyor. Yine de 
umudumuzu yitirmeyeceğiz, babaların 
akşam eve geldiğinde çocuklarının 
boynuna atlayacağı günlerin umudu, 
bize mücadelemizde güç veriyor.         

 Son günlerde, sık sık karşınıza çıkıp 
konuşmalar yaptım. Burada en çok altını 
çizdiğim cümlelerim, bu koltuklarda 
hangi sayede oturduğumuzla ilgili 
olanlardır. Onun içindir ki, bu ülkenin 
en tepeden, en alta kadar bütün 
yöneticilerinin borçlu olduğu tek kişi, 
Mustafa Kemal Atatürk’tür. 

“Bu 29 Ekim’de her zamankinden 
daha coşkulu, daha enerjik olup sel 
gibi akacağız” demiştim, öyle de oldu. 
Bütün Ataşehirlilere, Cumhuriyetimize 
verdikleri destek için teşekkür ediyorum.

Bu dergimiz elinize ulaştığında, 
Ata’nın aramızdan ayrılışının 79. yılı 
olacak. O saat geldiğinde, sirenler 
çalacak. Yüksek bir saygıyla, Ata’mızı yad 
edip, duamızı eksik etmeyeceğiz. Ama 
biz Ataşehrimizde O’na  hiçbir zaman 
veda etmedik; etmeyeceğiz. Atatürk 
yolumuzun ışığıdır, Türkiye’nin ışığıdır.      

Hepinize sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir 
Kasım ayı dilerim. Hoşçakalın…

BATTAL İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34

@battalilgezdi
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ATATÜRK YOLUMUZUN, 
TÜRKİYE’NİN IŞIĞIDIR
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Sevmeseniz de olur yeter ki öldürmeyin
25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü. Siz bu 
satırları okurken yine bir yerlerde bir, hatta birkaç kadın 
öldürülüyor olacak. Hem de yasalardaki boşluklar nedeniyle 
değil, uygulayıcıların düşünce ve inançları yüzünden. 

12

Çocuklarımıza hak’sızlık ediyoruz
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Türkiye ne yazık ki, 
çok haklarının ihlali, istismar, çalıştırma gibi konularda zaaflı 
bir ülke. Pek çok çocuğun yaşadıkları BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ile çelişiyor.
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Cumhuriyet adalettir, adalet Cumhuriyet
Cumhuriyetin 94. yıl dönümünde Ataşehir Belediyesi’nin 
düzenlediği “Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü”nde Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi öncülüğünde on binlerce kişi 
“Cumhuriyet Adalettir” sloganları ile yürüdü.

6

10 Kasım 
1938’den önce 
Türkiye ve 
Dünya
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54
Bir zamanlar iyi ve 
güzeldik...
Ece Temelkuran son kitabı “İyilik 
Güzellik”de hem iyiliğe hem de 
kötülüğe dair düşüncelerimizi 
sarsıyor, her cümlesinde biraz 
daha huzurumuzu kaçırıyor! 
Yazarların bir işi de bu değil mi 
zaten…  

52
Acılı kuşaktan bir şair: 
Enver Gökçe
Enver Gökçe “unutulmayan” 
şairlerden, şiirleri sanki bir gen 
gibi kuşaktan kuşağa akıyor. 
Ataşehir Belediyesi de 11-
12 Kasım günlerinde “Enver 
Gökçe’yi anacak, adına verilen şiir 
ödüllerini sahiplerine verecek.

42
Gitardan kalbe giden 
yolu o biliyor
İsyanını notalarla birleştirip, 
dinleyicinin kalbine dokunan 
başarılı bir müzisyen Kıraç… Artık 
albüm yapmıyor ve sektörün 
bugün estetiğiyle de  yerlerde 
süründüğünü, siyasetin sanata 
tahammülü kalmadığını düşünüyor.

66
Neden “Barut Fıçısı” 
gibiyiz, biliyor musunuz?
İstanbul Halk Tiyatrosu tiyatro 
severlerin karşına “Barut 
Fıçısı” ile çıkıyor. Savaşın 
öldüremediklerini nasıl 
dönüştürdüğünü izleyeceğimiz 
oyunun prömiyeri 6 Kasım’da 
Ataşehir’de MSKM’de yapılacak. 

İMTİYAZ SAHİBİ
Ataşehir Belediyesi adına

Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
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Kahriman, Timuçin Akkaya,
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Önce ziller çalındı, posta 
kutuları davetiyelerle doldu. 
İlçe sakinlerine “Dostlarım, 

Komşularım, Genç Arkadaşlarım… 
Sizleri, ebedi liderimiz Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan 
Cumhuriyetimizin 94. doğum gününü 
kutlamaya davet ediyorum” sözleri 
ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi’nin davet mektubu tüm hanelere 
girdi. Bu anlamlı çağrıya duyarsız 
kalmayan on binlerce Ataşehirli, 29 
Ekim’de bayraklarla gelincik tarlasına 
dönen ilçe sokaklarından Ataşehir 
Bulvarı’na doğru akmaya başladı. 

DENİZ KARA

CUMHURİYET ADALETTİR, 
ADALET CUMHURİYET

MFÖ konserinden.
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Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile CHP Milletvekili ve PM üyesi Gamze Akkuş İlgezdi 29 Ekim kutlamalarında çocuklarla...



Yürüyüşte kimi bando takımının ardına 
takılıp marş söyledi, kimi ise heyecanını bir 
elinden tuttuğu çocuğuyla, kimi de koluna 
girdiği anne-babası ile paylaştı. Saat 19.00 
olduğunda ellerinde Atatürk posterleri, 
dillerinde “Cumhuriyet Adalettir” sloganları 
ile Başkan İlgezdi öncülüğünde, Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük 
mirasının sahipsiz olmadığını göstermek 
için el ele, omuz omuza hep bir ağızdan 
marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı’na 
doğru ilerledi.

Geleceğin aydınlık yarınları onlarca 
Ataşehirli çocuk ile yürüyen Başkan 
İlgezdi’ye eşi CHP İstanbul Milletvekili ve 
PM üyesi Gamze Akkuş İlgezdi de eşlik etti. 

Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüş 
sonlanırken Başkan İlgezdi kürsüye çıktı ve 
Ataşehirlilere şöyle hitap etti: “Cumhuriyet 
ve hürriyet için buluşmuş değerli yürekler, 

7’den 70’e her yaştan, Edirne’den Kars’a; 
Trabzon’dan Mersin’e her ilden, her 
inançtan, her fikirden, her renkten buraya 
gelen, bizimle beraber olan sevgili dostlar… 
Bugün burada, Türk milletinin yeniden 
doğuşu ile kurulan Cumhuriyetimizin 94. yıl 
dönümünü kutlamanın onur ve gururunu 
yaşıyoruz. Her zamankinden daha büyük 
coşkuyla, daha büyük arzuyla, daha büyük 
heyecanla, Cumhuriyet yönetiminden 
vazgeçmediğimizi gösteriyoruz. Çünkü 
Cumhuriyet, halkın egemenliğidir. 
Cumhuriyet, özgürlük ve eşitliktir. 
Cumhuriyet, millet meclisidir. Cumhuriyet, 
seçim hakkıdır. Cumhuriyet, Türkiye’dir.” 

İlgezdi’nin konuşmasının ardından 
geleceğe dair umudu olan genç, yaşlı, 
kadın, erkek tüm Ataşehirliler Türk 
Pop Müziği’nin efsane grubu MFÖ ile 
unutulmaz bir müzik şöleni yaşadı. l

O gün, 17 mahalle, yüzlerce 
cadde, binlerce sokak tek bir 
noktaya, Atatürk Bulvarı’na çıktı. 
Cumhuriyetin 94. yıl dönümü için 
29 Ekim’de, Ataşehir Belediyesi’nin 
düzenlediği “Büyük Cumhuriyet 
Yürüyüşü”, ilçe sakinlerinin yoğun 
katılımı ile coşku seline dönüştü. 
Ataşehir Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi öncülüğünde on binlerce 
kişi “Cumhuriyet Adalettir” 
sloganları attı.
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Hatırlayacaksınız, geçen 
sayımızda Ataşehir’in tek 
devlet hastanesi olan Fatih 

Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin kadın doğum, jinekoloji, 
çocuk hastalıkları servislerinin 
Ataşehir’e 13 kilometre uzaklıktaki 
Sancaktepe’ye taşındığını anlatmıştık. 
Görüştüğümüz herkes, Ataşehirliler, 
Ataşehir Kent Konseyi, Tabipler 
Odası ve TMMOB temsilcileri bu 

taşınmanın Ataşehir’de yaşayanların 
sağlık hizmetlerine erişimini 
zorlaştıracağını söylemişti. Ayrıca 
hastane yeşil alanıyla ilçenin 
soluk alıp verdiği alanlardan 
biriydi. Ataşehirliler bundan da 
vazgeçmek istemiyordu. Dahası diğer 
servislerin de taşınmasından, yani 
hastanenin tümüyle kapatılmasından 
endişeliydiler. Çünkü hastanenin 
kurulu olduğu geniş alanın 
yapılaşmaya açılması söz konusuydu. 

İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu 
üyelerinden Melahat Cengiz de bu 

sorunun sadece Fatih Sultan Mehmet 
Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde 
yaşanmadığını, hem İstanbul’un hem 
Türkiye’nin pek çok ilinde hastanelerin 
taşındığını, kentlere uzak alanlarda 
“Şehir Hastaneleri” kurulduğunu ya 
da kurulacağını söylemişti. Biz de 
Cengiz’e bu kez şehir hastanelerini ve 
işlevlerini sorduk: 

Kamu hastanelerinin şehrin 
çeperine taşınması sizce neyin işareti? 

Bu, şehrin yoğunluğunu taşıyan 
merkezlerin boşaltılarak devletin 
bu alanları tamamen özel sektöre 

BERAT GÜNÇIKAN
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Sakın hastalanmayın! 
Hastane kilometrelerce 
uzakta ve ücretli

800 bin metrekare alan üzerinde inşa 
edilecek İkitelli Şehir Hastanesi’nin 
2019 yılına yetişmesi planlanıyor.
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devretmesinin işareti. Yani sağlığın 
piyasalaştırılması. Bunun başka 
tanımlaması yapılabilir mi? Elbette 
ki çevrede yaşayan insanların sağlığa 
ulaşım sorunu çözülmeli ve elbette ki 
buralarda yeni hastaneler kurulmalı. 
Ama bu işlemler en nitelikli sağlık 
hizmeti verilerek yapılmalı, var 
olanların, hizmet sunumu açısından en 
uygun olanların taşınması kapatılması 
ve işlevsiz hale getirilmesi ile değil.

Hastanelerin yerleri belirlenirken 
saptanan öncelikler var mı? Yer neye 
göre belirleniyor? 

Aslında bu öncelikler Sağlık 
Bakanlığı’nın İnşaat Onarım Daire 
Başkanlığı’nın çıkarmış olduğu “Sağlık 
yapıları asgari tasarım standartları 
2010 yılı kılavuzu”nda var. Buna 
göre yatırımlar için kamunun sıkça 
kullandığı ve bulunduğu bölgelerde 
günlük kişi gidiş ve gelişleri, jeolojik 
bilgiler, arazinin mevcut durumu (su 
kaynakları vs.) değerlendirmesi esas 
alınmış. Bu kılavuzun 43. sayfasında 
“yer seçim kriterleri” başlığı altında 
kullanıcılara en hızlı ve en iyi sağlık 
hizmeti sunabilmek adına şöyle bir 
sıralama yapılmış: 

l Yerleşim birimlerine yakın olmak,
l Trafik yoğunluğundan az 

etkilenmek,

l Başlangıç maliyeti (satın alma vb.) 
az olması,

l Toplu ulaşım araçları ile rahat 
erişilebilir noktalarda bulunması,

l Çevresel olumsuz faktörlerden 
uzak olması,

l Alt yapı planlaması uygunluğu,
l Diğer sağlık tesisleri ve nüfus 

yoğunluğu bulanan alanlara yakın 
olması.

Bu tanımlamalar genel sağlık 
işleyişi ve erişimini kolaylaştıran 
önemli özellikler. Ama ne yazık ki 
gelinen süreçte kendini inkâr eden 
bir sağlık yerleşimi ve tanımlaması 
mevcut. Bunu şehir hastaneleri ve 

sağlıkta dönüşüm projeleri ile gördük, 
görüyoruz.

Şehir hastaneleri neyi temsil 
ediyor? Bu hastanelerin kurulmasına 
uzanan süreçte nasıl bir politika 
izlendi?

Bu konuda Türk Tabipler Birliği Şehir 
Hastaneleri İzleme Kurulu’nun çok 
değerli araştırmaları ve çalışmaları var. 
Benim bu konuda vereceğim bilgiler 
bunun sadece küçük bir özeti olabilir 
sadece.

Şehir hastaneleri 1980 sonrası 
gelişen neo-liberal iktisadi 
politikaların sağlığa yansıması 
açısından önemli bir proje. Şu ana 
kadar yapılan sağlıkta özelleştirme 
çalışmalarının son hali. Sağlıkta 
özelleştirme 1982 Anayasası’na örtülü 
olarak girdi ve 1987’de çıkarılan Sağlık 
Hizmetleri temel kanunu ile temel 
taşları döşendi. Asıl piyasalaşma ise 
2002’de mevcut iktidar tarafından bir 
dizi düzenlemeyle oldu.

Bunlar kamu sağlığı işletmeleri 
modeli ile verimlilik-maliyet-etkinlik 
adı altında kurulan Kamu Hastaneleri 
Birlikleri (KHB) vasıtası ile çalışana 
performansa dayalı ödeme biçimleri 
geliştirilerek oluşturuldu ve hastaya da 
müşteri mantığı ile bakıldı. Finansman; 
katkı payları ve prim miktarlarının ➦

Ataşehirliler ilçenin tek 
devlet hastanesi Fatih Sultan 
Mehmet Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin kapanmasını 
istemiyor. Oysa çoktan bazı 
servisler taşındı. Nedeni ise 
“Şehir Hastaneleri” sistemini 
hayata geçirmek. Bu sistemle 
hastaneler özelleştirilmekle 
kalmıyor, sağlık hizmetine 
ulaşmak ve faydalanmak 
daha da zorlaşıyor. Çünkü 
şehir hastaneleri kentlerin   
çeperine kuruluyor.  

Ataşehirliler FSMEAH’nin olduğu 
yerde yenilenmesi, taşınmaması 
için imza toplamayı sürdürüyor.

Melahat Cengiz



Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye 
Bacaksız’a göre şehir hastaneleri sisteminde devlet 
hem kiracı hem de hizmet alıcı olacak ve “devlet” 
hastanesini “şirket” yönetecek. Bacaksız, şehir 
hastaneleri sistemini şöyle eleştiriyor: 

Bu sistemin en dikkat çeken 
yanı ülke kaynakları açısından, 

hastane binalarının ve donanımının 
kamuya yükleyeceği yüksek maliyet. 
Devletin şimdiden 17 hastane için 
girdiği kira yükümlülüğü yaklaşık 27 
milyar dolar tutuyor. Birçok imtiyaza 
sahip olan bu işletmeci şirketler, 
KDV’den, damga vergisinden ve 
bütün harçlardan muaf tutuluyor. 
Yani devletin kira yükümlülüğünün 
yanı sıra vergi kaybı da söz 
konusu. Şirketlerin finansman için 
yurtdışından aldıkları uluslararası 
kredilere de tam hazine garantisi 
veriliyor, yani şirket kredi borcunu 
ödemezse devlet “ben öderim” 
diyor. Dolayısıyla sistemdeki 
aksaklıkların faturası hazineye, 
dolayısıyla milli gelire çıkacak. 
Yani Şehir Hastaneleri’nin, gerçek 
faturasını halk ödeyecek. 

Devletin hastaneyi işletecek 
özel sektör firmasına ödeyeceği 
kiranın ve ek tıbbi hizmet 
alımlarının, hastanenin döner 
sermayesi tarafından karşılanması 
öngörülüyor, hatta ödenememesi 
halinde Hazine’den ödeme 
güvencesi veriliyor. Ayrıca Sağlık 
Bakanlığı bugün Türkiye’deki 
hastanelerin tümünün doluluk 
ortalaması yüzde 69,6 iken bu 
şirketlere yüzde 70 doluluk 
garantisi veriyor. Bu noktada, 
“Doluluk oranının” yüzde 50’lerde 
kalması durumunda eksik kalan 
yüzde 20’lik oranın parasının, 
vatandaşa herhangi hizmet 
verilmeden işletmeciye ödeneceği 
ortaya çıkıyor. 

Belirli bir bölgenin tümüne 

hizmet verecek büyük hastaneler 
olarak tasarlanan şehir hastaneleri 
sisteminde hastaların, hastane 
hizmetlerine erişimi de güçleşecek. 
Küçük yerleşim yerlerindeki 
hastalar en yakın Şehir Hastanesi’ne 
ulaşmak için uzun yolculuklar 
yapmak zorunda kalacak. 29 bölge 
için düşünülen bu hastanelerin yer 
almadığı illerden de o illere hasta 
trafiği söz konusu olacak. 

Ayrıca, sağlık kurum 
ve kuruluşlarında çalışan 
sayısının yetersiz olduğu Sağlık 
Bakanlığı’nca bile kabul görürken, 
şehir hastanelerinin personel 
sorunun nasıl çözülecek? Başka 
ülkelerden sağlık personeli 
istihdamının gündeme getirilmesi 
ise bu karmaşayı daha da 
derinleştirecektir. Özetle, şehir 
hastaneleri sistemi insan sağlığı 
üzerinden küresel sermayeye 
kaynak aktarımından başka bir şey 
değildir. l
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➥ yükseltilmesi ve ilave farklarla 
sağlandı. Özel hastaneler SGK ile 
birleştirilerek sayısal patlamalarla ve 
vergi indirimleri ile teşvik  edildi. Böylece 
kamu-özel işbirliği geliştirildi. Şimdi 
gelinen nokta sağlıkta dönüşümün ikinci 
aşaması olarak lanse edildi. Bu duruma 
göre çıkarılan yasal düzenleme ile daha 
önceki yap- işlet-devret modeli yerine 
yap-kirala-devret modeli geliştirildi 
(tıpkı son yapılan otoyollar gibi). Kamu 
Özel Ortaklığı (KÖO) ile inşa edilen 
bu Entegre Sağlık Kampüsleri’ne şehir 
hastaneleri dendi. Bu kurumlar klasik 
kamu ihale yöntemi dışında farklı bir 
model ile işletiliyor. Şirketler grubu ile 
özel anlaşma yapılmasına fırsat tanıyan 
bir uygulama mevcut. Bu modele göre 
kamuya ait arazi alt yapısı hazırlanarak 
yapımcı şirkete bedelsiz veriliyor. Alan 
şirket hastane binalarını inşa ediyor ve 
Sağlık Bakanlığı’na 25 yıllığına kiralıyor, 
bakanlık sağlık hizmetini verirken ayrıca 
şirketlere çekirdek hizmet dışındaki tüm 
hizmetleri ticari imtiyaz olarak işletme 
hakkını veriyor.

Şirketlerin imtiyaz olarak işletmesini 
aldığı bu hizmetler neler? 

Bütün destek hizmetler olarak 
tanımlayabiliriz. Radyoloji, 
sterilizasyon, mikrobiyoloji, genetik, 
biyokimya, patoloji, temizlik, kantin, 
AVM, otopark... Bunu ileri teknoloji ve 
mali kaynak gerektiren hizmetler olarak 
tanımlamışlar.

Şehir Hastaneleri küresel sermaye için

Seneye açılması planlanan 
Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü, 
kültürel SİT alanı üzerinde.



Bir de yüzde 70 doluluk 
garantisinden söz ediliyor. 

Kamu kira bedeli dışında şirketlere 
imtiyazını devrettiği tıbbi ve destek 
hizmetleri için gelir garantisi veriyor. 
Aynı otoyollarda araç geçiş garantisi 
verdiği gibi bu hastanelere yüzde 70 
doluluk vadediyor.

Biraz önce “Sağlık Entegre 
Kompleksi”nden söz ettiniz. Yerleşim 
açısından böyle bir alanı nasıl 
bulacaklar? Bu hastanelerin yatak 
sayısı ne olacak? 

Amaçlanan ilk planda 32 şehir 
hastanesinin kurulması. Ancak bunlar 
şehir içinde değil ne yazık ki, şehrin 
dışında ve uygun olmayan yerlerde. 
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Bugüne kadar açılan ihalelerde 
çevresel etki değerlendirme (ÇED) 
işlemi yapılmadı. Oysa Çevre 
Kanunu’na göre 100 ve üzeri yatak 
sayısına sahip hastanelerde bu süreç 
tamamlanmadan ihale edilemeyeceği 
belirtilmiş. Kayseri’de bataklık arazisi, 
Elazığ’da kültürel SİT alanında, 
Konya’da Türkiye’nin ilk tohum 
geliştirme arazisinde, Mersin’de şehir 
dışında, Ankara Bilkent’te dere taşkın 
alanında planlanmış.

Şehir hastanelerinin yatak 
sayıları ortalama 1417. Bu da 
verimlilik açısından çok olumsuz. 
Yapılan uluslararası çalışmalarda 
100’den az 600’den fazla yatak 

sayısı hastane verimliliği ve düzeni 
açısından olumsuz nitelendiriliyor. 
Bununla birlikte yatak başına düşen 
metrekare alan miktarı ve kapalı alan 
miktarları çok fazla. Mevcut projelere 
bakıldığında ortalama yatak başına 
287 metrekare kapalı alan görülüyor. 
Halbuki gelişmiş, çağdaş, en kompleks 
hastane sistemleri dahi 200 metrekare 
olarak öngörüyor. Bu durum hem 
yapım hem de sunum maliyetlerini, 
temizlik, bakım, onarım, enerji sarfiyatı 
giderini artırıyor. Mersin hastanesinde 
bu durum net bir şekilde görüldü.

Bu kadar maliyet nasıl 
karşılanacak? Doluluk oranı ne şekilde 
garantilenecek?

Döner sermaye ve genel bütçeden. 
Isparta Şehir hastanesinde çalışanlara 
döner sermaye verilemedi geçen 
aylarda. Zaten bu sistemde sağlık 
çalışanları ücretlerinde azalmayla 
karşı karşıya kaldı. Hekimler başta 
olmak üzere çalışanlar emeklerinin 
önemli bir bölümünü döner sermaye 
gelir havuzundan alıyorlar. Bu ücretler 
düşüyor, sözleşmeli çalışma anlayışı 
ile de iş güvenceleri azalıyor.

Doluluk oranını nasıl garantilenecek 
diye sordunuz. Yüksek Planlama 
Kurumu bir ilde planlanandan fazla 
yatak sayısına izin vermiyor. Bu 
nedenle yeni yapılan şehir hastaneleri 
ile artacak olan yatak sayısı mevcut 

hastanelerin kapatılmasına yol 
açacak. Bu da rant değeri yüksek olan 
arazilerin bu şirketlere devredilmesi ile 
sonuçlanacak.

Geçen haftalarda Kamu 
Hastane Birlikleri’nin kapatılacağı 
söylendi. Bu açıklamayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Adalet ve Kalkınma Partisi 6 yıl 
önce Kamu Hastane Birlikleri adı 
altında devlet hastanelerini tam bir 
işletme anlayışı ile yürütmeye koydu 
ve şirket politikası ile yönetti. Ancak 
bu süre içinde ciddi kaynak israfı 
ve sağlık insan gücünde tahribat 
yaşandı. Şimdi kamu hastanelerinin 
eski sistem ile yönetileceği söyleniyor, 

ama özünde sağlıkta piyasalaşmadan 
ve halkın cebinden alınan katkı 
payları ve prim sisteminden 
vazgeçilmedi. Eşitsizlik sağlıkta 
dönüşüm projesinden tamamen 
vazgeçmeden mümkün değil. Hele 
önümüzde şehir hastaneleri süreci 
varken sağlık çalışanları ve yurttaşları 
bekleyen daha zor süreçlerin olacağı 
öngörülürken inandırıcı yanı yok.

Bizim önerimiz, bir an önce kamucu 
ve halkçı bir anlayışla kurgulanmış, 
nitelikli sağlık modelinin oluşturulması, 
sağlıkta rekabet ve piyasalandırma 
anlayışının terkedilmesi, temel insan 
haklarına uygun sağlık sistemine bir an 
önce geçilmesidir. l

Mersin Şehir Hastanesi, 
şehrin dışında.



Helin Palandöken lise son 
sınıf öğrencisiydi. Geçen 
ay öldürüldü. Katilini 

öldürülmeden bir ay önce Twitter’dan 
cümle âleme duyurmuştu: “Gizli bir 
platonik sapığım var, sokağa çıkmaya 
korkuyorum”. Ancak istediğinin 
telefonunu dinlemeye ve Twitter 
hesabını izlemeye alan yetkililer bu 
çağrıya kulak asmadı. Platonik aşık 
Mustafa Yetgin sonunda tüfekle Helin’i 
öldürdü, arkadaşlarını yaraladı. Yetgin, 

mahkemede büyük ihtimal hâkimin 
karşısına takım elbise ve kravatla 
çıkacak ve Helin’e nasıl âşık olduğunu, 
ona nasıl tutkuyla bağlandığını 
anlatacak. Tutkusu nedeniyle 
cezasından indirim bekleyecek. 

Ama yine geçen ay, Yargıtay 
Başsavcılığı Orhan Munis’in evlenme 
teklifini reddeden TRT sanatçısı 
Hatice Kaçmaz’ı öldürmesiyle ilgili 
örnek bir tebliğ yayımladı. Yerel 
mahkemenin Kaçmaz’ı 15 bıçak 
darbesiyle öldüren Munis’in cezasını 
“tutku”su nedeniyle “tasarlayarak 
adam öldürme” kapsamına almayan 

yerel mahkemenin kararının 
bozulmasını istedi. Eğer Yargıtay da 
bu doğrultuda karar verirse, bundan 
böyle kadın cinayetlerinde “tutku” 
indirim nedeni sayılmayacak.

Kanıksamamız beklenen, ama 
asla kabul edemeyeceğimiz kadın 
cinayetlerini bir kez daha hatırlatma 
nedenimiz 25 Kasım’ın “Kadına Karşı 
Şiddetle Mücadele Günü” olması. Bu 
nedenle Zilha’nın yazısı ile Medyaya 
Yansıyan Kadın Cinayetlerinin 
Haritalaması projesinin yürütücüsü 
Ceyda Ulukaya ile yaptığımız röportajı 
sizlerle paylaşıyoruz.

BERAT GÜNÇIKAN

Sevmeseniz de olur yeter ki 
dövmeyin, öldürmeyin
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Helin Palandöken’in 
tabutunu kadınlar taşıdı.

25 KASIM KADINA KARŞI 

ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
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Ceyda Ulukaya Medyaya 
Yansıyan Kadın Cinayetlerinin 
Haritalaması projesinin 

yürütücüsü. Kurduğu sitede medyaya 
yansıyan cinayetleri derleyerek daha 
görünür kılmasını sağlıyor. Ulukaya ile 
kadın cinayetleri üzerine konuştuk: 

kadincinayetleri.org’u kurma 
nedeniniz nedir? Ne zaman kuruldu, 
nasıl bir çalışma yürütülüyor?

Türkiye hemen her gün bir kadının 
öldürüldüğü ancak gündemde hızla 
kaybolduğu, cinayetlerin medyadaki 
temsillerinin de oldukça sorunlu 
olduğu bir ülke. Bununla birlikte 
Türkiye’nin de taraf olduğu İstanbul 
Sözleşmesi’nin de gerektirdiği şekilde, 
cinayetlerle ilgili kayıt tutulmuyor 
ya da bu kayıtlar şeffaf biçimde 
kamuoyuyla paylaşılmıyor. Bu 
noktada, kaç kadının öldürüldüğü 
kadar kadınların hangi yaşta, 
kim tarafından, ne bahanelerle 
öldürüldüklerinin, cinayete giden 
süreçte yaşanan ihmallerin, bu 
cinayetlerin önlenmesi yönünde 
oluşturulacak politikalara katkı 
sağlayacağı düşüncesiyle yola çıktım. 
Bunun için Bilgi Edinme Yasası yoluyla 
yaptığım başvuruların sonuçsuz 
kalması üzerine çalışmayı, bianet’in 
Erkek Şiddeti Çetelesi’nde yer 
alan cinayet verilerine dayanan bir 

araştırmayla sınırlandırdım. Cinayet 
verilerinin hem anlaşılır hem de çarpıcı 
bir biçimde sunumunu haritalama 
tekniğiyle sağlayacağımı düşündüm. 

kadincinayetleri.org sitesi 2015’te 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü’nde 2010-2015 
yıllarını kapsayan bir içerikle yayına 
girdi. O günden bu yana, durmak 
bilmeyen yeni cinayetlerin bilgileri 
dahil edilerek varlığını sürdürüyor. 

Çalışmanız kadın cinayetlerinin 
artışının nedenlerine dair hangi 
bilgileri içeriyor?

Bu çalışmaya bakarak cinayetlerde 
artış ya da azalış yaşandığını söylemek 
esasında zor; çünkü medyaya 
yansıyan kadın cinayetlerine dayalı 
bir çalışma. Medyaya yansımayan 
cinayetlerin de olduğunu unutmamak 
gerekiyor. Zamanında bir soru 
önergesi üzerine Adalet Bakanı kadın 
cinayetlerinin 2002’den 2009’a 
kadar yüzde 1400 oranında arttığını 
ve 2002’de 66 kadın öldürülürken, 
bu sayının 2009’un ilk 7 ayında 
953’e ulaştığını açıklamıştı. Daha 
sonra bu rakamlar “güncellendi” ve 
Bakanlığın ne tür bir çalışma izleyerek 
953 kadının öldürüldüğü sonucuna 
ulaştığını da öğrenemedik. 

Size göre cinayetlerin önlenmesi 
için neler yapılmalı?

Cinayetlerin önlenmesi için 
elimizdeki verilere bakmak birçok 
açıdan yol gösterici. Şu anda 2010‘dan 
bugüne -Eylül ayında gerçekleşen 
cinayetler dahil- en az 1882 kadının 
öldürüldüğünü görüyoruz. 893 kadının 
kocası veya eski kocası tarafından 
öldürüldüğünü, en az 120 kadının 
ayrılmak ya da boşanmak istediği için 
öldürüldüğünü, en az 126 kadının da ➦

Ceyda 
Ulukaya
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 ➥ erkeğin barışma isteğini reddettiği 
için öldürüldüğünü görüyoruz. Bunun 
yanı sıra en az 348 kadının cinayet 
öncesinde sistematik şiddet, tehdit 
veya tacize maruz kaldığı, en az 
230 kadının da öldürülmeden önce 
güvenlik amacıyla resmi bir başvuruda 
bulunduğu da bu haritanın bize 
söyledikleri arasında. Dolayısıyla ilk 
etapta söylenebilecek olan, şiddete 
uğrayan kadınlara yönelik daha etkili 

koruma mekanizmalarının sağlanması. 
Kadınların ayrılma ya da boşanma 
süreçlerinin bir tür kırmızı alarm 
olarak okunması. Yerel yönetimlerin 
bu konuda inisiyatif alması ve şiddet 
hattı, sığınma evi türü uygulamaları 
çoğaltması da bunlar arasında 
sayılabilir. 

Yasalarda cinayetleri kolaylaştırıcı 
boşluklar var mı, neler?

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi olarak 

TÜRKİYE’DE ŞEHİRLERE GÖRE CİNAYET ORANLARI

da bilinen Kadına Yönelik Şiddet 
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi’nin ilk imzacı 
devleti olarak aslında kadına şiddete 
karşı gerekli tüm yasal önlemleri alma 
yükümlülüğü altına girmiş bulunuyor. 
Ancak uygulamaya baktığımızda, 
kadın cinayetlerinde verilen 
ağırlaştırılmış müebbet cezalarının 
iyi hal ve tahrik indirimleriyle 15 yıla 
indiğini, İnfaz Yasası’yla bu cezanın 
10 yıla düştüğünü ve denetimli 
serbestlikle birlikte cinayet sanıklarının 
toplam 8 yıl hapis cezası aldığını 
görüyoruz. Dolayısıyla sadece yasalara 
değil, yasaların nasıl uygulandığına da 
bakmak gerekiyor. 

Cinayetlerin bölgesel dağılımı var 
mı, suçlularda eğitim, etnik köken, yaş 
belirleyici mi?

Cinayetlerin bölgesel dağılımı 
haritada gördüğümüz gibi. En fazla 
cinayetin İstanbul’da işlendiğini 
görüyoruz fakat bu elbette nüfusla 
doğru orantılı. İkinci sırada İzmir, 
üçüncü sırada Ankara, dördüncü 
olarak Adana ve beşinci olarak 
Gaziantep geliyor. Kadınları öldüren 
erkeklerde belli bir sınıf, etnik köken ya 
da yaş faktörü aramak ise pek anlamlı 

Neredeyse 
her sokakta 
öldürülen bir 
kadının izi var...
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olmuyor. Cinayetlerin her yaştan, 
her sınıftan, her eğitim seviyesi 
ve meslek grubundaki erkekler 
tarafından işlenebildiğini görüyoruz. 

Kadın bilincinin gelişmesiyle 
cinayetlerin artması arasında bir 
paralellik görüyor musunuz?

Erkek iktidarının geçirdiği sarsıntı 
elbette cinayetlerin merkezindeki 
sebeplerden. Kadınların öldürülme 
bahanelerine baktığımızda, kadının 
boşanma isteği ve erkeğin barışma 
isteğinin reddedilmesi üst sıralarda 
yer alıyor. Bunun dışında aldatılma 
şüphesi ve namus/ töre de önde 
gelen bahanelerden. Bu bahaneler, 
erkeğin kadın üzerindeki hakimiyetini 
kaybettiğini düşündüğü aşamalarda 
nasıl şiddete yöneldiğini ortaya 
koyuyor. Bunun dışında, kadının 
yemeğe salça koymasından 
saçını kızıla boyatmasına 
varan oldukça geniş bir cinayet 
bahanesi kategorisi de oluşmuş 
durumda. Bu bahaneler 
incelendiğinde, aslında erkek 

iktidarının nerelerden tanımlandığını 
da daha iyi anlayabiliyoruz. 

O zaman bilinçlenmeye 
ihtiyacımız olduğunu daha çok 
söyleyebilir miyiz? 

Kadınlar bilinçlendikçe uğradıkları 
şiddeti ifşa etmeye ve daha görünür 
kılmaya yöneliyor. Tabii kadınların 
bilinçlendiği kadar erkeklerin de 
bilinçlenmesine ihtiyaç olduğu 
kesin. Bu bilinçlenmeyi de yine 
eğitim sisteminden medyadaki 
temsillere, çalışma hayatından yargı 
kararlarına varıncaya dek kadının 
güçlendirilmesinin hedeflendiği 
bütüncül politikaların içine dahil 
etmek gerekiyor. İlkokul kitaplarında 
kocaya itaatin ibadet sayıldığı, 
kadınların şort giydiği için kamusal 

alanda şiddete uğradığı, 
kadın cinayetlerinde tahrik 
indiriminin kanıksandığı 
bir ortamda cinayetlerin 
azalmasını beklemek herhalde 
boşa bir bekleyiş olmaktan 
öteye gidemez. l

Birleşmiş Milletler 17 Aralık 
1985’de 25 Kasım’ı “Kadına 

Yönelik Şiddetin Ortadan 
Kaldırılması için Uluslararası 
Mücadele Günü” seçti. Biz de o 
yıldan bu yana 25 Kasım’ı biraz 
değiştirilmiş ismiyle “Kadına 
Karşı Şiddetle Mücadele Günü” 
olarak değerlendiriyoruz. 
Peki, neden 25 Kasım? 
Çünkü bu tarihte Dominik 
Cumhuriyeti’nde üç kız kardeş 
katledildi, hem de devlet 
tarafından. 

Patria, Minerva ve Maria 
Mirabel ülkelerinde siyasal 
özgürlük için mücadele veren, 
diktatör Rafael Leonidas 

Trujillo’ya meydan okuyan üç 
kız kardeşti. Bu nedenle çok kez 
tutuklanan Mirabel kardeşler 
25 Kasım 1960’ta arabalarından 
zorla indirilerek kaçırıldı. 
Tecavüze uğramış ve işkence 
görmüş cesetleri bir uçurumun 
dibinde bulundu. Kaza 
geçirdiklerine dair açıklama 
yapılsa da kısa sürede gerçek 
ortaya çıktı. 2000 yılının 25 
Kasım’ında da kadın örgütleri kız 
kardeşlerin cesedini doğdukları 
köye taşıdı. Donimikli şair 
Pedro Mir “Kelebeklerin Amini” 
şiirinde üç kız kardeşi anlatırken, 
Julia Alvarez de hayatlarını 
anlattığı romanı kaleme aldı ve 
kitabına “Kelebekler Zamanı” 
ismini verdi. l

EN FAZLA CİNAYET İSTANBUL’DA

Cinayet işleme 
yaşı en fazla 26-
40 yaş aralığı

Kelebekler Zamanı

26-40

19-25 41-55

56-7013-18 71+0-12



Büyüdüğüm evde şiddet hiç 
eksik olmazdı, babam annemi, 
annem beni döverdi. Çok 

kardeştik, ama benim payıma düşen 
dayak daha fazlaydı. Neden, bilmem 
demeyeceğim. Hayalciydim, başıma 
buyruktum, yalan söylüyordum. 
Elbette bunlar dayağı meşrulaştırmaz, 
ama muhafazakâr bir ailedeyseniz, kız 
olarak muhafaza etmeniz gereken tek 
şey varsa ve siz onu erken yaşlarda 
kafaya takmışsanız, kafanıza taktığınız 
asla konuşulmayan, ailenizden, 
kitaplardan, hatta arkadaşlarınızdan 
öğrenemeyeceğiniz bir şeyse, kendi 
başınıza peşinden koştururken 
yalpalıyorsanız, yalan söylüyorken 
kendinizi gözlerinizle, tırnaklarınızı 
kemirerek ele veriyorsanız, dayağın 

kaçınılmaz olduğunu bilirsiniz, yani 
dayağı göze alırsınız…

Göze aldım, tıpkı annem gibi...
Annem nevrotik bir kadındı. On 

üçünde evlendirilmiş, on dördünde ilk 
çocuğunu doğurmuştu. Çok sonraları 
anladım ki nevrotikliği genlerinden 
değil, erken büyütülmesindendi. 
Nişanlıyken bahçede oynadığı 
bir gün topun dama kaçtığını, o 
sırada ziyaretlerine gelen babama 
“… Abi, topum dama kaçtı, alır 
mısın?” dediğini anlatırdı, üstelik 
gülümseyerek; anısının ağırlığından 
ancak alaya alarak kurtulabileceğinin 
sezgisiyle.

Annemin sezgileri kadar, kadınlık 
durumuna dair algıları da güçlüydü, 
tepkisi de. Babam kadınların ev 
içindeki işlerini, maaşının verdiği güçle 
aşağılardı. Kadın, hele de ev kadınıysa 
rantiyeydi, gün boyu yatardı, yemek, 

Korktuğum başıma gelmedi, 
babam annemi öldürmedi!
ZİLHA bulaşık, temizlik, çocukların bakımı 

vs. basit, kıymetsiz işlerdi. Annem 
ise çamaşır yıkamayı hafta sonuna 
bırakır, babamın evde, divana uzanıp 
televizyon izlediği günlerde, hele de 
kışsa, salona, odalara gerdiği iplere 
çarşafları, gömlekleri, pantolonları 
asardı. Babam her seferinde 
televizyonla arasına giren çamaşırlar 
yüzünden homurdanır, küfreder, 
tozu dumana katar, ama annem asla 
vazgeçmezdi. Ben de bu yüzden 
pazarlardan oldum olası nefret ettim, 
sonraları kendi kurduğum evlerde 
değil odalara ip germek, radyatörlerin 
üzerine bile çamaşır konulmasına 
izin vermedim. Ta ki annemin 
Pazar çamaşırlarının “rantiye”liği 
reddedişinin belgesi olduğunu fark 
edene kadar…

GİT ANNENE SÖYLE

İlkokul yıllarımdı, evde yine sorun 
çıkmış, babam annemi dövmüştü. 
Annem altı ay boyunca babamla 
konuşmadı. Altı ay boyunca biz 
çocuklar, artık hangimize denk gelirse, 
“Git babana söyle”, “Git annene 
söyle” diye başlayan taleplerin 
taşıyıcısı olduk. Bir sabah annem 
benimle birlikte evden çıktı. Doğrusu 
alışıldık bir durum değildi, çünkü biz 
çocuklar kendi başımıza gidip gelirdik 
okullarımıza. Annem okula yakın 
bir binaya girdi, beni de peşinden 
sürükledi. Uzun bir bankonun önünde 
dikildi, bir kadınla konuşmaya başladı. 
Boyum yetmediği için konuştuğu kişiyi 
görmedim, ama söylediklerini işittim:

-Ne istiyorsunuz?
-İş.
-Mesleğiniz var mı?
-Yok.
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-O halde temizliğe falan gidersiniz…
Orta sınıfa ait bir aileydik, bu sınıfın 

afili saplantılarından biri asalettir. 
Annem fırsat buldukça babamı “Koca 
macır” diye aşağılardı, muhacirden 
bozulmuş şekliyle, üstelik kendisi 
de göçmen olmasına rağmen. İşte o 
asalet takıntısı annemi konuşmayı 
daha fazla uzatmaktan alıkoydu 
ve eve döndü! O evden bir daha 
çıkması onlarca yılını aldı, ama 
yine dayaktan sonra. Üstelik benim 
gelinliğimin dekoltesi yüzünden çıkan 
bir tartışmanın akabinde. Dekolte 
dediğim de boyunda küçük bir boşluk!

Ayrıldılar, ama boşanmadılar, dört yıl 
ayrı evlerde yaşadıktan sonra yeniden 
bir araya geldiler. Ama artık birbirlerine 
tahammülleri tükenmişti, bir süre 
sonra yine ayrı ayrı evlerde yaşamaya 
başladılar, birbirleriyle komşuculuk 
oynadılar, yine kopamadılar. 

Galiba ilk ayrılıklarındaydı, bir gün 
sohbet sırasında annem eğer çokça 
parası olsa Mor Çatı’ya bağışlayacağını 
söyledi, durup dururken. Neden, 
diye sordum, “Dayak yiyen kadınları 
kolluyor o yüzden” dedi. 

İnsanın annesini, babasını tanıması 
zormuş, tam tanıdım derken sizi 
şaşırtabiliyorlarmış, zamanla anladım. 
Boşandığımı gizledim onlardan, 

muhafazakâr talepleriyle karşıma 
çıkmasınlar diye. Ta ki üç yıl sonra 
anneme söylediğimde mutfakta yemek 
pişiriyordu, ben de oturduğum yerden 
onu izliyordum. Döndü, kalk ayağa dedi 
ve beni alnımdan öptü. “Aferin” dedi 
“Benim yapamadığımı yaptın.”

Babam öldüğünde yine aynı 
evdelerdi, ama biraz mecburiyetten, 
biraz annemin ben bakarım, diye öne 
atılmasından. Bir ay sürdü sürmedi 
bu birliktelikleri, babam gitti. Bir 
yıl sonra da annemde Alzheimer 
belirtileri başladı. Aynı evde geçirdik, 
son üç yılını. “Babamın seni bu kadar 
çok dövmesine neden izin verdin” 
diye sordum bir gün “Ben de çok 
dik kafalıydım” diye yanıt verdi. “Dik 
kafalısın diye dövmesi mi gerekiyordu” 
diye sordum bu kez, “Erkekler işte, 
naparsın” dedi. 

Dedim ya, annem nevrotikti, 
kafası hep karışıktı, hep inatçıydı. 
Babamdan intikamını kendince aldı, 
hastalığı sırasında hem itip kakarak 
hem kendine çekerek. Dört kızı vardı, 
dördünde de farklı izler bıraktı; 
kiminde ne olursa olsun bu evlilik 
sürmeli, kiminde tartışmalar arttığında 
bu ilişkiden çekip gitmeli anlayışı, 
kiminde de bir türlü bitmeyen suçluluk 
duygusu… 

Annemle babamın son günlerinde 
Türkiye’de neredeyse her gün bir kadın 
ölüyordu. O sıralar kadın cinayetleri 
hâlâ üçüncü sayfalara hapisti ve bir 
gün o üçüncü sayfada bizimkilerin 
haberini de okuyacağım kaygısını 
taşıdım hep. Üstelik evde babamın 
mesleğinden dolayı silahı vardı. 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü yaklaşırken yine 
işte bunları hatırladım, şiddetin 
hane içinde nasıl meşrulaştığını, bu 
meşrulaşmanın nasıl can yaktığını. 
Babamın anneme uyguladığı fiziksel 
şiddetti, ama içinde ekonomik ve 
psikolojik şiddet de vardı. Şimdi 
düşünüyorum da, acaba karşı 
komşumuz Fehmi de karısı Ayla’yı 
dövüyor muydu? Ayla’yı yüzü yaralı 
görmedim hiç, ama bir gün evlerinde 
büyük bir patlama olmuş, hepimiz 
sokağa fırlamıştık. Meğer mercimek 
pişirirken  düdüklü tenceresi patlamış, 
tam da o ve çocuğu mutfaktan 
çıkarken. Ayla oğluna sarılmış ağlıyor, 
bir yandan dövünüyordu. Başlarına bir 
şey gelmediği için değil, “Fehmi’ye ne 
diyeceğim ben şimdi” diyerek…

Benim korktuğum başıma gelmedi, 
babam annemi öldürmedi, ama 
erkek şiddetinin nasıl olduğunu, nasıl 
geldiğini bize gösterdi. l



HUZURUN MEVSİMİ 
SONBAHAR



“Fânî ömür biter, bir uzun 
sonbahar olur / Yaprak, çiçek ve kuş 
dağılır, târümâr olur” dese de şair, 
tazelenmenin miladıdır sonbahar. 
Doğa adeta sararan yapraklarına 
yüklediği elemden kurtarır kendini, 
çıplak kalır. İlkbaharda yeşermek, 
mis kokan çiçekler açmak için 
toprakla baş başadır artık. Arınmanın 
en büyüğünü yaşar.

Tabii mevsim yalnızlıkla 
özdeşleşince kimileri için renk 
cümbüşü olan hazan, kimine de 
hüznü çağrıştırabilir. Duyguları 
aktifleştiren, üretkenliği artıran, 
adına şiirler yazdırıp, şarkılar 
yaptıran kaç mevsim var neticede? 

Utanmışçasına kızaran, 
yorgunluktan sararan ve hâlâ 
tazeyim der gibi diğerlerinin yanında 

kasım kasım kasınan yapraklar, 
Ataşehir’in parklarını süs bahçesine 
çevirdi bile. 

Çocuğunuzun, sevdiklerinizin 
elinden tutup, temiz hava eşliğinde 
ünlü bir ressamın tuvalini andıran 
bu paha biçilemez güzellikle iç içe 
olmayı isterseniz, hâlâ beyaz örtünün 
gelmesine vakit varken, sonbaharı 
Ataşehir’de yaşayın, deriz. l

Fotoğraflar: 
KEVSER ÖZTEK 

ÖZKOL



Bilimin öncülüğünde verilen 
eğitimin değerini kavramış ve 
bunun için mücadele etmiş 

öğretmenlerden İlhan Şimşek. Çok 
sevdiği öğrencilerini “mutsuzluğu” ile 
yeşertemeyeceğini düşünen Şimşek, 
15. yılında mesleğine kısa bir süre ara 
verse de küçücük kalem tutan ellere 
yol göstermek için kara tahtanın 
başına geri dönmüş. Eğitim-Sen’de 
yıllarca hem öğrencilerinin hem 
meslektaşlarının hak savunucusu 

olan Şimşek, meslek hayatını ve 
öğretmenliğin tüm yönlerini bizlerle 
paylaşıyor: 

Öğretmenliğe yeni başladığınızda 
mesleğe yönelik umutlarınız nelerdi?

Öğretmenliğe 30 sene önce, 
Mardin Kızıltepe’nin bir köyünde 
başladım. Henüz 21 yaşındayken, 
memleketim Yozgat’tan çok ayrı bir 
coğrafyaya geldiğimin farkındaydım. 
Deneyimsizdim, dillerini bilmiyordum, 
ama cesurdum. Ülkemizde din 

adamlarının toplum üzerinde 
fazlasıyla etkin olduğu yıllarda, Köy 
Enstitüleri’nde yetişen öğretmenler, 
bilimsel doğruları köylüye taşıyan, 
mahallelerdeki o geri ilişkileri 
modernize eden, dönüştüren kişilerdi. 
Ben de bu yolu kılavuz edindim. 
En azından gelecek neslin, bilimin 
ışığında eğitim alması için elimden 
geleni yapacağımı biliyordum. O 
yıllarda, öğretmenlerin toplumsal 
itibarı hâlâ üst seviyedeydi. Bulunduğu 
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“Öğretmenler Gününüz” 
KUTLU OLSUN

Mardin, Ankara, 
Mersin, Erzincan ve 
İstanbul… Türkiye’nin 
dört bir köşesinde 
30 yıl ilkokul 
öğretmenliği yapan 
İlhan Şimşek, çok 
sevdiği öğrencileri 
ile bu yıl vedalaştı. 
Şu sıralar emekliliğin 
tadını çıkarması 
gereken Şimşek, 
şimdiden geçim 
derdine düştü. Ancak 
yine de mücadeleden 
vazgeçmiyor.
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yerde kanaat önderi olarak kabul 
ediliyor, fazlası ile saygı görüyordu. 

Peki, siz genç bir öğretmen olarak 
bölgenin eğitime bakış açısında etkin 
olabildiniz mi?

O yıllarda eğitim anlamında geri 
bıraktırılmış, daha çok dinin yaşama 
yön verdiği bir şehirdi Mardin. 
Bölgenin pek çok ilinde olduğu gibi 
benim görev yaptığım köyde de kız 
çocukları okula gönderilmiyordu. 
Onların da yarınlarının aydınlık olması, 
var olduklarını hissetmeleri için hemen 
Kürtçe öğrendim ve kapı kapı gezdim, 
aileler ile görüştüm. İkna çabalarım 
sonucu okula başlayan çocuklarımdan 
ikisi ilk yıl hem Türkçeyi öğrendi hem 
de diğer branşlarda başarıyı yakaladı. 
Bu sefer iş aileleri Anadolu Lisesi 
sınavlarına ikna etmeye geldi. 
O yıllar mücadelemizin nedeni 
farklı da olsa hep eğitim içindi. 

Mücadeleniz zafer ile 
taçlandırıldı mı?

Başarılı olan iki kız, iki 
de erkek öğrencime okul 
haricinde destek verip sınavlara 
hazırladım. Kazanırlarsa, okula 
devam edeceklerine inanmıştım. 
Onlara çizilen “kader”i değil, 
kendi yön verdikleri hayatlarını 
yaşayacaklardı böylelikle. Bir 
erkek öğrencim Mardin birincisi 
oldu, kız öğrencilerim de önemli 
bir başarıya imza attı ve sınavı kazandı. 
Maalesef onlara oraya kadar yardım 
edebildim, çünkü babaları başarılarını 
görmezden geldi. 

Öğretmenlerin eğitimdeki katkısı 
sadece sınav başarısı değil herhalde…

Eğitim, çocuğu ruhsal, zihinsel 
ve bedensel olarak tüm yönleri ile 
geliştirme sürecidir; fakat çocukların 
önünde çok acımasız bir elemeci 
sınav sistemi olduğu için aileler 
de, çocuk da sadece sınavlarla baş 
etmenin peşinde. Öğretmenler de 
bu düzene ayak uydurup kendilerini 
çocukları yalnızca sınavlara hazırlama 
noktasında kodluyor. Aslında aile 
ve okul, öğretmeni buna zorluyor 
dersek, daha doğru olur. Çünkü 

görev yaptığınız okul ve aileler sizi 
öğrencilerinizin kaçının sınavlarda 
başarı elde ettiğine bakarak 
değerlendiriyor, bu da öğretmenler 
üzerinde baskı oluşturuyor. Aksi halde 
öğretmen başarısız sayılıyor, kabul 
görmüyor. 

Bu durumdan öğretmenler nasıl 
etkileniyor?

Öğretmenler başarısız olduklarını 
düşünüp bunalıma giriyor, hatta 
tedavi görenler bile oluyor. Yıllarca 
hak mücadelesi vermeme rağmen 
ben de eğitim sisteminin karmaşasına 
bir dönem yenik düştüm. Mesleğimin 
15. yılında Mersin’de istifa ettim. 
Çünkü mutlu değildim. Bir gün 
meslektaşlarıma “mutlu musunuz” 

diye sordum. Sorum karşısında 
şaşırdılar ve hiçbiri “mutluyum” 
diyemedi. İşte o an, benim karar 
vermemde oldukça etkili oldu. Çünkü 
mutsuz öğretmen, mutlu öğrenci 
yetiştiremezdi. Mutlu bir toplum 
isteyenler de önce öğretmenlerini 
mutlu etmeli. 

ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Öğretmenler açısından acil çözüme 
kavuşturulması gereken ilk sorun 
nedir?

Tabii ki öğretmen maaşları… 
Gelirimiz, ilk göreve başladığım yıllara 
kıyasla üç, belki de dört kat azaldı. Şu 
an öğretmenler yoksullar sınıfında yer 
alıyor. Geliri iyi olan bir öğretmen işini 

severek yapar. Geliri düşük, kirasını 
ödeyememiş, çocuğunun masraflarını 
karşılayamamış bir kişinin, ayda iki, üç 
kitap okumasını ya da gazete almasını, 
tiyatro izlemesini nasıl bekleyebiliriz? 
Her şeyden önce öğretmenlerin gelir 
sıkıntısından kurtulması gerekiyor. 

Çalışma hayatınız boyunca 
meslektaşlarınızın birçoğu gibi ek iş 
yapmak durumunda kaldınız mı?

Ücretlerin düşük olması nedeniyle 
öğretmenlerin çoğu en iyi bildiği 
işi, özel ders vermeyi tercih ediyor. 
Özel ders veren öğretmenler de 
bir süre sonra maalesef öğrencileri 
müşteri gibi görmeye başladığından, 
öğretmenlerin toplumsal saygınlığı 

dibe vuruyor. Ben hiç ek iş 
yapmadım, para karşılığında 
özel ders de vermedim.

Çalışırken ekonomik açıdan 
sıkıntı çeken öğretmenler 
emekli olunca nasıl 
geçiniyor?  

Emekli olunca 2300 
lira maaş bağlandı. Bu 
ücret, İstanbul gibi bir 
yerde açlık sınırında 
yaşamak demek. Eğer 
başka bir geliriniz yoksa 
ve ek iş yapmıyorsanız 
bu şekilde hayatınızı 

idame etme şansınız yok. Ben de 
çalışmaya mecburum, ama şu an ne 
iş yapacağımı bilmiyorum. Avrupa’da 
emekli olanlar Bodrum’a gelir tatil 
yapar, bizde de emekli olanlar kıt 
kanaat geçinip, bodrum katlarda 
yaşar. 

24 Kasım Öğretmenler Günü…
24 Kasım, Kenan Evren döneminde 

öğretmenlere “armağan” edilen 
bir gündür. Biz Eğitim-Sen olarak,  
5 Ekim’i evrensel düzlemde 
“Öğretmenler Günü” olarak 
kabul ediyoruz. 24 Kasım Millet 
Mektepleri’nin kurucusu Atatürk’ün 
Başöğretmenliği kabul ettiği tarih 
olduğu için anlamlı ve önemlidir; 
darbecilerin bu günü “Öğretmenler 
Günü” olarak seçmesi ise oldukça 
ironiktir. l

Yetiştirdiğimiz öğrencileri, özgüvenli bireyler 

ve meslek sahibi kişiler olarak gördüğümüzde 

inanılmaz mutlu oluyoruz. Ne kadar büyüseler 

de tahtanın başındaki o minicik halleri ile 

hatırlıyorum onları. Onlar da sağ olsunlar 

beni unutmaz, yılda bir gün de olsa mutlaka 

“Öğretmenler Günümü” kutlamak için ararlar. l

YILDA BİR GÜN OLSA DA...



O saat… Siren sesleri… Sirenlerin 
olmadığı yerde taşıtların korna 
sesleri kaplıyor bütün kentleri. 

Kimse kimseyi zorlamadan; köprülerin 
üstünde, karayollarında, denizde, 
inşaatlarda, balkonlarda, camlarda, 
sokak aralarında, caddelerde hareket 
eden her şey bir dakikalığına hayatın 
durduğuna tanık oluyor.

Nöbetteki bir askerin gözünden 
süzülen bir damla yaş, diğer bir 
askerin elinde hazır beklettiği beyaz 
bir mendille özenle silinirken flaşlar 
patlıyor. 09.05’de evinde olan bu 
toprakların insanları, en azından siren 
sesini duyduğunda “ne oluyoruz” 
şaşkınlığını attıktan sonra, bir rahmeti 
esirgemiyor.      

Genci yaşlısı, yıllardır olduğu gibi 
bu yıl da sabahın erken saatlerinden 
itibaren yine o yatağın önünden 
geçmeye başlayacak. Ve yüksek bir 
saygıyla 1938’den bu yana süren bu 
devinim hiç bitmeyecek.

10 Kasım 1938’de, saat 09.05’de ne 
olduğunu ve sonrasını biliyoruz. Peki, 
o tarihten geriye, saatler ve günler 
öncesine gitmeye, kısa bir yolculuğa 
çıkmaya ne dersiniz? 10 Kasım 1938’de 
değil de, mesela 6-7-8 veya 9 Kasım 
1938’ de İstanbul’da, Ankara’da, 
Türkiye’de ve hatta dünyada 
ne yaşanıyordu? Genç Türkiye 
Cumhuriyeti nelere gebeydi?

79 yıl önce, Kasım’ın ilk günlerinden 
itibaren, doktorları Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün yattığı odaya 
sessizce girip çıkarken, İstanbul 
halkı ne yapıyordu, nasıl bir havayı 
soluyordu? Ve hatta Türkiye’nin 

79 yıl önce 7-8-9 Kasım 1938’de İstanbul, Türkiye ve dünya ne 
yaşıyordu? Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’nda doktor gözetiminde 
son günlerini geçirirken bireyler, toplumlar, ülkeler hangi 
sorunlarla boğuşuyordu? Peki ya, her gün sarayın kapısına asılan 
Atatürk’ün sağlık durumunu gösterir raporların en sıkı takipçisi 
vatman, o ne yaptı? İşte o en büyük yasın gerisinde olup bitenler…
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10 KASIM 1938’DEN ÖNCE 
TÜRKİYE VE DÜNYA

TAYFUN GÖNÜLLÜ
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gündelik hayatında neler oluyordu? 
Ekonomi bugün olduğu gibi, o gün de 
yaşamın can damarı mıydı? 

2. SAVAŞ KAPIDA

Dünya, 50 milyon insanın yaşamını 
yitireceği bir savaşa sürüklenirken, 
çatışmaların ilk sesleri İspanya’da 
duyuluyordu. Gazetelerin birinci 
sayfasında, Ernest Hemingway’in 
“Çanlar Kimin İçin Çalıyor” adlı 
romanında anlattığı İspanya İç 
Savaşı’na dair haberler, yazılar vardı. 
General Franco’nun hükümete 
karşı darbesi İspanya’yı kan gölüne 
çevirirken, Mustafa Kemal, hem 
askeri, hem dünya politikasındaki 
öngörülerini, “yaklaşan felaketi” 
gerçeğine yakın bir değerlendirmeyle 
analiz ediyordu. Madrid’in 
bombalanmasını ve Almanya’nın 
aşırı silahlanmaya kilitlenmesini 
nasıl değerlendirdiğini, bir asker 
olarak bu gidişin nereye varacağını 
öngördüğünü, 2. Dünya Savaşı’nın 
çıkıp çıkmayacağını soran bir Amerikalı 

gazeteciye şöyle yanıt veriyordu: 
“İtalya’nın Habeşistan’a saldırması 
savaşın zaten başladığını gösteriyor.”  

Mustafa Kemal, İtalya’nın saldırgan 
politikasını onaylamıyor, Almanya’nın 
ırkçı bir politika izleyerek Avrupa’yı 
egemenliği altında almaya çalışmasını 
da tehlikeli görüyordu. 

Lider, ülkesini uzun süren 
bir savaştan yeni çıkarmış, ona 
Cumhuriyet’i ve bağımsızlığı 
kazandırmıştı. Şimdi de herkesten 
önce dünyanın yine bir felakete 
yuvarlandığını görüyor ve bunun 
endişesini yaşıyordu:

“Çok geçmeden Avrupa’da bir fırtına 
kopacak, bu müthiş fırtına dünyanın 
her tarafına yayılacak ve insanlık bir 
savaş felaketinin bütün kötülükleriyle 
bir daha karşılaşacaktır. Bu tehlikeli 
durumda tarafsız kalmak, savaşa 
katılmamak, barış içinde yaşamaya 
çabalamak bizim için hayati önem 
taşımaktadır.’’ 

O günün gazetelerinde, “Üsküdar 
tramvayı için verilen rapor” başlıklı 
bir haber İspanya İç Savaşı’yla aynı 

sayfalarda yer alıyordu. Bir başka 
sütunda, sinema dünyasına dair şu 
soru soruluyordu:

“Ne tarzda aşk sahneleri oynamak 
istersiniz?” 

İstanbul’un asayişinin o günlerde de 
pek hayırhah olmadığını gösteriyordu, 
bir başka sütundaki haber:  

“Katil Piliç Sami mahkûm oldu.” 
Piliç Sami’nin ne yaptığını da 

okuyalım isterseniz:
“15 gün kadar evvel, bir cumartesi 

günü Laleli’de berber Cemal’in 
dükkânında bir alacak yüzünden 
arkadaşı Hüdai’yi bıçakla kalbinden 
vurarak öldüren Piliç Sami’nin 
muhakemesine dün Ağır cezada 
devam edildi.”

İlan sayfalarında ise döneminin 
olduğu kadar bugünün de, hatta 
bütün zamanların ünlü bestekârının 
ilanı göze çarpıyordu:

“Fransız Tiyatrosunda 15 Teşrinisani 
(kasım) Salı Akşamı Münir Nureddin 
mevsimin ilk büyük konserini veriyor.”

Meksika’da feci bir otomobil kazası 
ile Amerika’nın ünlü sanatçısı ➦



NASIL BİR ÜLKE, NASIL BİR 
CUMHURİYET?

Bu haberler yayımlanırken Türkiye 
Cumhuriyet’inin henüz 12 yaşında 
olduğunu çıkarmayın aklınızdan. 
Mustafa Kemal hâlâ sorularına yeni, 
günün gerektirdiği yanıtlar arıyordu. 
Nasıl bir devlet, nasıl bir cumhuriyet 
olmalı? Cumhuriyet ne tarafta yer 
almalı? Ülkenin nasıl bir devlet düzeni, 
nasıl bir yargısı, nasıl bir ekonomisi 
olmalı? 

Vefatından tam bir yıl önce Meclis’e 
gidip, yeni yasama yılının açılışını 
yapmak için kürsüye çıktığında işte bu 
soruların yanıtını veriyordu:

“… Modern hükümetçiliğin en 
belirgin özelliği, halkı gücüne 
olduğu kadar şefkatine de içtenlikle 
inandırabilmesidir.

… Bilindiği gibi, biz yurt güvenliğinin 
içinde kişilerin güvenliğinin de, ona 

yaraşacak biçimde olmasını göz 
önünde tutarız. Bu güvenlik, 

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E24 Sayı: 17 Tarih: 25 Ekim-25 Kasım 2017

➥ Grace Moore’un İstanbul’a 
gelmesi gibi haberlerin arasında 
Ankara Borsası’nın açıkladığı, 8 
Kasım 1938 tarihli kurlar da vardı. Bir 
İngiliz Sterlini 5.98 krş’tan, 100 Dolar 
125.62  Krş’tan açılmış ve kapanmıştı. 
100 Fransız Frangı ise sadece 3.34 
kuruştu. 100 Rayhişmark olarak 
gösterilen ise 100 Alman markı 50.27 
kuruşa tekabül ediyordu. “Deniz 
Banka 2 milyon sterlin tahsisat 
verildi”, “Haliç tersanesi 1940’ ta 
faaliyete geçecek” de o günün 
Cumhuriyet gazetesinin haberleri 
arasındaydı.  

“Spor yok mu” derseniz, yanıtı 
gazetelerden verelim. İşte size 
o günden iki sonuç: Galatasaray 
Vefa ile berabere kalırken,  Fener 
Süleymaniye’yi 5-0 yendi. 
Hastalıklarda da bir değişiklik yok, 
grip o günlerde de başlara bela, grip 
ilaçları ilanların başköşesinde.  

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının ve 
Türk yargıçlarının güvencesi altında, en 
ileri biçimde varlığını sürdürmektedir.

… Milli ekonominin temeli tarımdır.
… Sırası gelmişken Cumhuriyetin 

tüccar düşüncesini de kısaca 
belirteyim. Tüccar, ulusun emeği ve 
üretiminin değerlendirilmesi için, eline 
ve bilgisine güvenilen ve bu güvene 
yaraşır olması gereken adamdır.

… Diğer önemli nokta, daha önce de 
değindiğim gibi, ülkede, özellikle bazı 
bölgelerde, göze çarpacak derecede 
önem kazanan hayat pahalılığı konusu 
ile uğraşmak… Bunun için bilimsel bir 
inceleme yaptırılmalı ve belirlenecek 
nedenleri ile köklü ve planlı şekilde 
uğraş verilmelidir.

… Küçük esnafa ve küçük sanayi 
sahiplerine, ihtiyaç duydukları 
kredileri kolayca ve ucuzca verecek bir 
kurum kurulmalı ve kredinin, normal 
şartlar altında, faiz oranı azaltılmaya 
çalışılmalıdır.

… En güzel coğrafi konumda 
ve üç tarafı denizle çevrili 
olan Türkiye, endüstrisi, 
ticareti ve sporu ile, en ileri 
denizci ulus yetiştirmek 
yeteneğindedir. Bu 
yetenekten yararlanmalıyız. 
Denizciliği Türk’ün büyük 
milli ülküsü olarak 
düşünmeli ve bunu en kısa 
zamanda başarmalıyız.
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… Demiryolları bir ülkeyi uygarlık 
ve refah ışıkları ile aydınlatan kutsal 
bir meşaledir. Posta-telgraf-telefon 
işlerimizde önemli gelişmeler vardır. 
Bununla birlikte, şehirlerarası telefon 
görüşmeleri işinin bir an önce 
tamamlanmasına çalışılmalıdır.

… Cumhuriyet bütçelerinin beliren 
ve daima güçlenmesi gereken ortak 
özellikleri yalnız denk oluşları değil, 
aynı zamanda, koruyucu, kurucu ve 
verici işlere her seferinde daha fazla 
pay ayırmakta olmalarıdır.

… Bu politikamızın, milli faaliyet 
üzerinde derhal yaratmaya başladığı 
etki ile bütçe tahmin rakamlarımız, 
yalnız gerçekleşmekle kalmamış, 
her zaman fazlası ile kapanmaya 
başlamıştır. 1936 yılı bütçesi, 
gelir tahminine ve 1935 yılı gelir 
tahakkuklarına göre, 22 milyon fazla 
ile kapanmıştı. 1937 bütçesinin de bu 
güne kadar gösterdiği durum, aynı 
ümidi fazlası ile gerçekleştirecek 
niteliktedir. Samimi bir bütçeye ve 
gerçek bir ödeme dengesine dayanan 
paramızın fiili, değişmez durumunu 
kesin biçimde koruyacağız.

… Maliye memurları da içişleri 
memurları gibi, halkla sürekli ilişkisi 
olan kuruluşlardır. Bunların da halk ile 
ilişkilerinde halk için çalışan bir halk 
hükümetinin tabii niteliği olan, çok 
fazla dikkat ve ilgi göstermek ve en 
fazla güven ve inan vermek ilkelerinin 

gelişmesine özellikle özen göstermek 
gereklidir.

… Ordumuz, Türk birliğinin, 
Türk gücü ve yeteneğinin, Türk 
vatanseverliğinin çelikleşmiş 
bir simgesidir. Ordumuz Türk 
topraklarının ve Türkiye idealini 
gerçekleştirmek için yapmakta 
olduğumuz sistemli çalışmaların 
yenilmesi imkânsız güvencesidir.

… Dış politikamız, geçen yıl içinde 
de, barış ve uluslararası işbirliği 
yolunda gelişmiş ve yürüdüğümüz 
yolun değişmez olduğunu bir 
kez daha belirtmiştir. Cumhuriyet 
hükümetinin doğuda uygulamakta 

Sona doğru, 8 Kasım 1938 tarihinde 
Cumhuriyet gazetesinin yazı işleri, 
Atatürk’ün sağlık durumunu manşete 
taşıdı. Gazete 9 Kasım’da “Büyük Şefin 
sıhhi vaziyeti” manşetiyle çıktı. Başlığın 
altında şu satırlar vardı: “Normal seyrini 
takip eden rahatsızlık dün akşam 
birdenbire ciddiyet kesbetti (kazandı)”

Gazetenin yayımladığı doktor 
raporunun ikinci maddesi ise şöyleydi:  

“Bugün saat 18.30 da hastalık 
birdenbire normal seyrinden çıkarak 
şiddetlenmiş ve sıhhi vaziyetleri 
yeniden ciddiyet kesbetmiştir. Hararet 
derecesi: 36.4 nabız: Muntazam 100, 
teneffüs: 22 dir.”

bulunduğu dostluk ve yakınlık 
politikası yeni ve güçlü bir adım attı. 
Sadabat’ta dostlarımız Afganistan, 
Irak ve İran ile imza etmiş olduğumuz 
dörtlü antlaşma, büyük bir sevinçle 
kayda değer barış eserlerinden biridir.”

Bu konuşmadan bir yıl sonra,  
Meclis yeni bir yasama yılına daha 
girerken bu kez kendisinin kaleme 
alamadığı telgrafı okunuyordu, 
çünkü hastaydı. Ülkede ve dünyadaki 
gelişmelere yer ayıran gazeteler 9 
Kasım’a kadar Mustafa Kemal’den ve 
sağlığından tek satır bahsetmiyor veya 
bahsedemiyordu. Bunun, yazılmamış 
ama bir ortak karar olduğu aşikârdı.

Raporu veren doktorların isimleri de 
sıralanmıştı haberde:

“Müdavi tabibler (tedavi eden 
doktorlar): Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelb, 
Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Dr. Nihad 
Reşad Belger.”

Oysa Atatürk gazetenin baskıya 
girdiği anlarda, yani 8 Kasım’da, saat 
19.00’da komaya girmişti ve bir daha 
çıkamayacaktı. Ama okur henüz bunu 
bilmiyor, içinde sıkıntı ve korku, diğer 
haberleri okumaya girişiyordu. En az 
Atatürk’ün sağlığı kadar yer kaplayan 
Çin-Japon savaşı haberinde Çin’in 
cepheye 400 bin asker sevk ettiği 
yazıyordu. İç sayfalarda güzelleşme, ➦
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➥ gençleşmeyle ilgili haberler 
vardı, tıpkı bugün olduğu gibi. Yazı 
işleri yine özellikle kadın okuru 
cezbedecek bir başlık kullanmıştı: 
“Başka kim gençleşmek istiyor?”

9 Kasım günlü gazetelerdeki 
haberler bir gün öncesinden daha 
keder vericiydi, 10 Kasım da öyle. 10 
Kasım tarihli Cumhuriyet, sekiz sütun 
“Atatürk’ün sıhhati” diye manşet 
atıyor, alt başlıkta “Büyük Şefimizin 
rahatsızlığı bütün ihtimamlara 
rağmen vahamete doğru seyrediyor” 
diyordu. Diğer haberlerde ise 
Maliye’de tayinlerin yapıldığı, Haliç’in 
üzerine yapılan Atatürk Köprüsü 
inşaatının yarısına gelindiği ve 
gelecek yıl açılacağı vardı. “Dünyanın 
en muazzam tayyare defi topu” 
başlıklı haberde ise yaklaşan savaşın 
izleri seçilebiliyordu. Oysa sabahın 
mahmurluğundan sıyrılmış okur 
bu haberleri okurken Dolmabahçe 
Sarayı’nın forsu ve bayraklar yarıya 
iniyordu. Mustafa Kemal Atatürk 
09.05’te yaşamını yitirmişti. 

İSTANBUL AĞLIYOR

Atatürk’ün ölüm haberi çabuk 
yayıldı. Murat Sertoğlu’nun yazı işleri 
müdürlüğünü yaptığı Yeni Sabah 
11.00’de ikinci bir baskı yaparak, 
Ankara Radyosu ve Anadolu Ajansı 

ise 13.00 ajansında haberi duyurdu: 
“Müdavi ve müşavir tabiplerinin 
neşredilen son raporu Atatürk’ün 
dünyaya gözlerini kapadığını 
bildirmektedir. Bu acı hadise ile Türk 
vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti Ulu 
Şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. 
Milletimize içimiz yanarak bu tarife 
sığmayan ziyanından dolayı en derin 
taziyelerimizi sunarız. Kederlerimizin 
tesellisini ancak ve ancak onun büyük 
eserine bağlılıkta ve aziz vatanımızın 
hizmetinde ararız. Şurasını da her 
şeyden evvel beyan etmeliyiz ki ölmez 
olan, O’nun büyük eseri Cumhuriyet 
Türkiye’sidir…”

Ertesi güne, yani 11 Kasım tarihli 

gazeteye bakalım şimdi de, 
Cumhuriyet’e. Başlık “Büyük Milli 
Matemimiz”di, birinci sayfanın 
eteğinde, kadın erkek yaşlı gözlerle 
bir köşede “kara haber”i okurken 
fotoğraflanmıştı. Vefatından 10 
gün sonra bir Pazar günü; 20 
Kasım 1938’de, İstanbullular 
Dolmabahçe’den Sirkeci’ye giden 
yolu sağlı sollu doldurmuş, Ata’larını 
Ankara’ya uğurluyordu. Haber tam da 
tahmin edebileceğimiz gibiydi:

“Bütün şehir Büyük ölünün geçeceği 
yollara dökülmüştü; Ebedi Şef, yüz 
binlerce hıçkırık sesi ve bir gözyaşı seli 
içinde bizi yetim bırakarak, artık hiç 
dönmeyeceği, seyahatine çıktı.”
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Dünya basını da Atatürk’ün 
ölümünü okurlarına ilk haber 
olarak duyurdu, haberleri köşe 
yazıları izledi. O haberlerden 
birkaçı şöyleydi: 

l 11 Kasım 1938 Evening Star 
(İngiltere): “Tıpkı Motley’in 
Sessiz William için yazdığı mezar 
taşındaki gibi, ‘Yaşadığı müddetçe 
cesur bir ulusun parlayan, yol 
gösteren yıldızı oldu ve öldüğünde 
küçük çocuklar sokaklarda gözyaşı 
döktü.’”

l 11 Kasım 1938 Daily Express 
(İngiltere): “Atatürk Türk kadınlarını 
özgür kıldı. Hepsini okula gönderdi. 
İktidara gelince peçeler kalktı.”

l 11 Kasım 1938 Daily Herald 
(İngiltere): “Atatürk yeni bir ülke 
inşa etti.”

l 11 Kasım 1938 Daily Mirror 
(İngiltere): “Atatürk’ün masal gibi 
maceraları. Türkiye’yi muhteşem 
bir ulus yapan adam.”

l 11 Kasım 1938 The New York 
Times (ABD): “Atatürk 58 yaşında 
öldü. Türkler bugün halefini 
seçecek. Halk yas tutuyor. Askeri 
kahraman Atatürk devleşen bir 
devlet yarattı.”

l 11 Kasım 1938 NY Herald (ABD): 
“Türkiye’yi bağımsızlaştıran ve 
çağdaşlaştıran Kemal Atatürk 
öldü.”

l 11 Kasım 1938 The Washington 
Post (ABD): “Modern Türkiye’nin 
kurucusu Atatürk öldü. Ülkenin 
tek cumhurbaşkanıydı. Saltanatı 
kaldırmıştı. Korkusuz Türk lider 
ülkesine kendi başının çaresine 
bakmayı öğretti. Gözleri bir 
devletin yükselişini gördü. 
Ölümüyle ardında birleşmiş bir 
ülke bıraktı. Çağdaş Türkiye artık 
bir batı ülkesidir.”

l 11 Kasım 1938 Völkischer 

Beobachter (Almanya): “Atatürk 
Türk tarihindeki en seçkin 
kişiliklerden biridir. O hem asker, 
hem devlet adamıydı. Gerek 1918-
1922 arasındaki savaşlarda, gerekse 
sonrasındaki devlet adamlığıyla 
her ikisinde de ne kadar başarılı 
olduğunu kanıtlamıştı.”

l 11 Kasım 1938 National Zeitung 
(Almanya): “Kemal Atatürk öldü. 
Türk halkı babasını kaybetmiş 
olmanın derin samimi matemi 
içinde bulunuyor. Şu anda 
görülüyor ki Türk halkının seçilmiş 
temsilcileri aracılığı ile yeni Türkiye 
Devleti’nin yaratıcısına verdiği 
Atatürk -Türklerin babası- ismi 
sadece içi boş bir kelime değil, her 
Türk vatandaşı için özel bir anlamı 
olan bir payedir.”

l 11 Kasım 1938 Le Figaro 
(Fransa): “Avrupa’nın karmaşık 
oyunundaki temel kartlardan biri 
kaderine yenik düştü. Fakirliği de 
zaferi de tanıyan, geleneklerde 
devrim yapan, tutarsız bir 
imparatorluğun yıkıntıları 
üzerine bir ulus devleti, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran bu adamın 
yası tutulurken hafızalardan ne 
çok anı geçit yapmıştır. İstanbul’da 
artık ağlamaklı memurlar yok, 
tabutu üzerinde uyumaksızın 
ağlayan bir halk var.”

l 11 Kasım 1938 Corriera 
Della Sera (İtalya): “Modern 
Türkiye’nin kurucusu Atatürk öldü. 
Acı kayıptan dolayı halk keder 
içinde. Savaş sonrası dönemin en 
önemli simalarından biriydi. Bu 
durmak dinlenmek bilmeyen lider 
daha önce halifelerin kullandığı 
mermer bir sarayda hareketsiz 
yatmaktadır. Halk bir milli sembolü 
kaybetmekten dolayı derin bir 
üzüntü içinde.”
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Atatürk’ün hasta yattığı süre 
içinde, bugün ancak bir filmde 
rastlayabileceğimiz, sahneler de 
vardı. Yazımızı bu sahnelerden biriyle 
tamamlayalım.

O vakitler İstanbul’un en modern 
ulaşım aracı tramvaydı ve hatlarından 
biri Dolmabahçe’nin önünden 
geçip Sirkeci’ye, hatta daha ötesine 
kadar uzanıyordu. Atatürk’ün orada 
olduğunu bilen vatman ve yolcular 
saraya yaklaşınca gözleri merak ve 
kaygıyla açılıyordu. Saraya en yakın 
noktada, durak varmış yokmuş 
aldırmıyor, vatman bir hamle de 
tramvaydan atlıyor, sarayın kapısına 
asılan doktor raporlarını bir çırpıda 
okuyup geri dönüyordu. Yolcuların 
sormasını beklemeden de anlatmaya 
başlıyordu:

- Bugün biraz daha iyiymiş,
- Bugün ateşi yükselmiş,
- Bugün pekiyi şeyler yazmamışlar, 

raporlar hiç iyi gözükmüyor…
O gün yani 10 Kasım’da vatman 

ve yolcular sarayın forasının yarıya 
indirildiğini hemen fark ettiler mi, 
yoksa vatman yine koşup gittiği 
sarayın kapısında mı aldı haberi, sonra 
kendinde o tramvayı kullanabilecek 
güç buldu mu, bilmiyoruz, ama ne 
hissettiklerinin farkındayız, çünkü 
aradan geçen 79 yıl o acıyı ve özlemi 
silemedi… l

KİM, NE YAZDI?



Kars’tan çıkan Doğu Ekspresi 
gibi yollara düştü Polat Ailesi 
1959 yılında. Bilmedikleri koca 

şehir İstanbul’da hem hayat hem 
de emek mücadelesi verdiler yıllar 
yılı. Sömürüye karşı hak aramak 
için tüm ailesi gibi yıllarca sendikal 
çalışmalar içinde olan Tarık Polat 
şimdi mücadelesini Ataşehir 
Belediyesi’nde, Ataşehirliler için 
sürdürüyor. Polat’tan 59 yıllık hayat 
ve özgürlük hikâyesini dinliyoruz: 

Tarık Polat nerde, ne zaman 
doğdu?

1958, Kars doğumluyum. 
Babam demiryolcu olduğu için 
ben bir yaşında iken İstanbul’a, 
Haydarpaşa’ya geldik. Annem 
okuma-yazma bilmezdi ama tam 
bir Osmanlı kadınıydı, babam ise 

SİMAY GÖZENER
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Hayat
denilen
kavga
Sınıf mücadelesinin en yoğun 
hissedildiği yıllara doğmuş 
Tarık Polat. Emek, alın teri 
nedir, bilerek büyümüş. 
Çeliğin ısıtılıp, soğutulması 
gibi eylemlerde, mitinglerde 
güçlenmiş, sınıf bilincinin 
oluşmasında örgütlenmenin 
önemini anlamış. Ve bugün de 
hâlâ sendikal mücadelede ve 
davasını Ataşehir’de büyütüyor.
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mütevazı bir memur… İşe yürüyerek 
gider gelir, her akşam küçük 
torbasında birkaç parça yanmış 
kömür getirirdi. O kömür ile ısınırdık. 
Beş çocuğunu büyük zorluklarla 
yetiştiren emekçi bir babaydı. Böyle 
bir yaşam mücadelesi verirken 
okuma şansımız olmadı. Hayat 
okulunu demiryolları çıraklık okulu ile 
destekleyebildim. Babamdan aldığım 
feyzle kendime bir yol seçtim. 16 
yaşında siyasete, 18’de de sendikal 
faaliyetlere başladım. Daha çocuk 
yaşlardaydım, 1 Mayıs Mahallesi’nde 
insanlar gecekondu yapsınlar diye, az 
kiremit, tuğla taşımadım. 

Yıllar zorlu da geçse her çocuğun 
mutlaka bir gelecek hayali vardır. Siz 
nasıl bir dünya düşlemiştiniz?

Hayat her zaman size istediklerinizi 
altın tepsilerde sunmuyor maalesef. 
Onu bırakın, biz geleceğe dair hayal 
kuramayacak kadar zorlu bir hayat 
yaşadık diyebilirim. 1950’lerde iktidar 
olan parti nedeniyle rahmetli dedem 
urgan iple bağlanıp meydanlarda 
sürüklenmiş, haksız yere tüm ailem 
cezaevine kapatılmış, işkenceler 
görmüş. Ülke de, bizler de bu 
buhranlı yılların ardından kolay kolay 
toparlanamadık tabii. Hem hak, hem 
de yaşam mücadelesi nedeniyle 
bizlere hayal kurmayı unutturdular. 

Peki, bu mücadele nerede, nasıl 
başladı?

İş hayatıma İBB’de Köprüler 
Müdürlüğü’nde işçi olarak başladım. 
Sendika ile tanışmam o döneme 
denk gelir. 24’ümde girip emekliliğime 
kadar çalıştığım TCDD, bizim 
ailede adeta gelenek, ata mirasıdır. 
Dedemden babama, babamdan 
da bizlere kaldı. Bu dönemde 
de sekiz yıla yakın Liman İşçileri 
Sendikası’nda, ayrıca Devrimci İşçiler 
Konfederasyonu’nda temsilcilik 
yaptım. 

Genç yaşınızda sizi hak 
mücadelesine ne itmişti?

Kemal Türkler, Murat Tokmak, Muhbir 
Zırhlıoğlu, Fehmi Işıklar… Sömürüye 
karşı bu ülkede direnen bir grup 
68 kuşağı vardı. Bizler emek ile 
mücadelenin yolunu, haklı ile haksızın 
farkını, toplumsal mücadelenin 
önemini onlardan öğrendik ve 
yüzümüzü o yöne çevirdik. 

Hak ve emek o gün ne ise bugün de 
aynı ama verilen mücadele ve direniş 
farklı…

O yıllarda DİSK zamlara karşı 
bir eylem planı hazırladığında ya 
da greve gittiğinde arkasına yüz 

Her dönem olduğu gibi o yıllarda 
da işçinin hakları sömürülüyor; 
patronlar hep daha fazlasını 
kazanmak isterken emekçiyi göz ardı 
ediyordu. Sömürü düzenine karşı, 
mücadeleci bir gelenekten gelen 
aile yapısına sahiptim ve zaten tersi 
olması da beklenemezdi. Emeğin 
mücadelesini vermek için benim de 
bir yerden başlamam gerekiyordu. O 
dönemin şöyle de bir özelliği vardı ki, 
sendikasız emekçi neredeyse yoktu. 
Ayrıca Türkiye’de bu mücadeleyi 
yürüten çok önemli insanlar vardı. 
DİSK’in içerisinde Abdullah Baştürk, 

binlerce insanı alabiliyordu. En basiti 
bugünkü eğitim sistemi 80’den 
önce olsaydı, on binlerce öğretmen 
sokaklara dökülürdü. Şimdi buna 
cesaret edebilecek ne sendika ne 
de vatandaş kaldı. Çok mücadele 
verildi, ama şimdiki duruma 
baktığımda bu uğurda canını verenler 
boşuna mı yaptı bu mücadeleyi, 
diye üzülüyorum. Artık sendikaların 
hak arama özgürlüklerini ortadan 
kaldırdılar, en basiti sınıf bilinci yok 
oldu. Sendikaların hepsi bertaraf 
edildi, varlıkları sadece kâğıt üzerinde 
devam ettiriliyor. ➦

Tarık Polat eşi Ayten çocukları Ezgi ve Gökhan’la birlikte.

Yıl 1989. Oğlu Gökhan’la.
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➥ Ülkenin şu an içinde 
bulunduğu duruma baktığınızda 
geçen yıllarınız ve mücadeleniz için 
pişmanlık duyuyor musunuz?

Hayatım boyunca emek kavgası 
halindeydim ama geçmişe 
dönüp baktığımda yaşadığım 
hiçbir pişmanlığım yok. Belki de 
pişmanlık diyebileceğim tek konu 
aileme ayıramadığım zaman… 
Eşim bir ilaç fabrikasında işçiydi. 
Ağabeyi ile teyzemin oğlu bizim 
birbirimize uygun olduğumuzu 
düşünerek tanıştırdılar ve 1983 
yılında evlendik. Yanımda güçlü 
bir kadının olduğunu bilmek 
belki bana başkaları için yaşamak 
konusunda rahatlık vermiş olabilir. 
Çünkü üç çocuğumuzu neredeyse 
bir başına büyüttü diyebilirim. 
Kirlenmiş dünyaya pırlanta gibi üç 
evlat yetiştirdi.

Peki, sendika çalışmalarında 
edindiğiniz birikim ile Ataşehir 
Belediyesi’nde neler yapıyorsunuz?

TCDD’den emekli olduktan sonra 
dekorasyon işi ile ilgilendim. Sonra 
da yollarımız belediye ile kesişti. 

Belediye çalışmalarına da uzak 
bir insan değilim. 1989-94 yılları 
arasında Üsküdar Belediyesi’nde 
meclis üyeliği yapmıştım. Orada 
edindiğimiz deneyimler ile Ataşehir 
Belediyesi’nde, ilçemiz sınırları 
içerisindeki STK’lar ile görüşüp, 
onların eksikliklerini, taleplerini 
alıp, gerekli yerlere iletiyorum. Tabii 
bu bir süreci kapsıyor, takibini de 
yapıyoruz. STK’lar ile el ele vererek 
neler yapabiliriz, onları konuşuyor, 
ortak projeler üretmeye çalışıyoruz.  

Bizim, adalet bilincinin olduğu 
her kurum ile birlikteliğimiz vardır, 
bunların en önemli temsilcilerinden 
biri de Ataşehir. Bir sandalyeden 
ibaret olan belediye, şu an ülke 
çapında bir marka oldu. Bunun 
mimarı da Belediye Başkanımız 
Sayın Battal İlgezdi’dir. Sekiz yıl 
çok uzun bir süreç değil ama 
Ataşehir’deki değişime bakıldığında 
az zamanda ne kadar büyük işler 
yapıldığını görmek çok da zor 
olmamalı. İlçemiz parkları, kültür 
merkezleri, tertemiz sokakları ile bir 
yaşam merkezi haline geldi. l

Biz şanslı olanlardanız, 
çünkü İstanbul’un yaşanılır 

olduğu yıllarda, ayağımız 
toprağa basarak büyüdük. 
Salacak’ta ağaçların altında 
oturduğumuz günleri çok 
özlüyorum. Şimdi belki hayal 
gibi ama yeşillikler içinde 
top koşturur, denizden 
midye çıkarırdık. Bugünün 
İstanbul’unda her yer beton, 
deniz de buna dâhil… O 
günlere, çocukluğuma 
duyduğum özlem gibi birkaç 
yıl sonra cumhuriyete de 
özlem duymak istemiyorum, 
artık mücadelemiz bunun için. 
Bizler Ataşehir’de bir yandan 
cumhuriyeti bertaraf etmeye 
çalışan zihniyete mücadelemizi 
sürdürürken, bir yandan da 
yeni neslin bu bilinç ve sevgi 
ile yetişmesi için çabalıyoruz. 
Mesela şu günlerdeki en büyük 
heyecanım, Atatürk Mahallesi 
Meydanı’ndaki direğin yerine 
yapılan Atatürk Büstü’nün 
tamamlanmasını beklemek. l
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Tarık Polat, 
cumhuriyete de özlem 
duymak istemiyor, 
“Mücadelemiz bunun 
için” diyor. 





Tecrübe nişanesi kırışıklıklarımız 
gibidir ağaçların yaş halkaları... 
İyiyi de kötüyü de hapsederler 

bedenlerine. Her bir iz usta ellerde 
masaya, sandalyeye, yıllar sonra 
kırılan bir aynanın çerçevesine taşınır. 
O usta ellerden biri de Ataşehir’deki 
atölyesinde, ağaç kokusu ile yaşama 
tutunan, Talip Kır… Aile mesleği 
mobilyacılık olan Kır’dan ağaçların 

dilini ve onlara yıllarca duyduğu hasreti 
dinliyoruz:

Baba mesleği olan mobilyacılığa 
başlama hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Babam, 1960’tan 86’ya kadar önce 
memleketimiz Artvin’de, sonra sırasıyla 
Kars ve Erzurum’da ağaç oymacılığı 
üzerine çalıştı. Öyle bir ustaydı ki 
önce ağaca dokunur, koklar öyle karar 
verirdi neye dönüştüreceğine. Ben de 
onun yanında yetiştim. Ağaçların dilini 
keşfettim, onların hayatları ile hayatımı 
harmanladım. 

Hayat, yolunuzu İstanbul ile ne 
zaman kesiştirdi?

1986-1987… Hayat şartları zorlaşıp, 
sorumluluklar artınca küçük yerlerde 
sevdiğin işi yapmak bir süre sonra 
lüks oluyor. Bu da sizi başka arayışlara 
yönlendiriyor. İstanbul’da yaşamak, 
tutunmak da kolay değil tabii... 
Bildiğin, anladığın işin dışında bir 
sektöre yönelmek belki çılgınlık ama 
o an İstanbul’a yoğun göç olması 
ve buna karşın sektördeki açık 
bizleri inşaat işine yöneltti. Bizler de 
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Ağaçların fısıldadığı adam
Artvinli Talip Kır, yıllar sonra baba mesleğine, mobilyacılığa geri dönmüş. Neden mi? Uzun zamandır 

inşaat sektöründe yükselttiği binalara karşın, azalan yaşam sevinci ve tutkularını tekrar diriltebilmek, 
hayata ağaçla tutunabilmek için. Kır, “ağaca dokununca tüm hayat gailesinden uzaklaşırsın, yeni 

doğmuş bir bebek gibi saf ve temiz olursun” diyor.

LEYLA ÖZ
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Anadolu insanının alışkın olduğu hayatı 
gurbette devam ettirebileceği evler 
yapmaya karar verdik, kalktık Ataşehir’e 
Kayışdağı’na geldik. Yüzlerce aile sıcacık 
yuvasında yaşayabilsin diye yıllarca 
didinip durduk. 

Peki, ne oldu da tekrar ağaca, 
mobilya işine döndünüz?

Çok çalıştığım için hanım, ilgisiz 
kalıyorum diye de yıllarca çocuklarım 
kızdı. Ne toprak sahibini, ne de ev 
sattığımız kişileri memnun edebildik. 
İşçi, patron bizi sömürüyor derken; 
devlet her gün yeni bir ceza getiriyordu. 
Şöyle dönüp yaşadıklarıma bir 
bakayım dedim, ki ne kimseyi memnun 
edebilmişim ne de yaşadıklarımdan 
ben memnunum. Stres, sıkıntı da 
cabası. İşi gücü bıraktım, iki sene evde 
oturdum. Tabii, emeklilik bizim gibi 
çalışmayı seven kişilere göre değilmiş. 
Ne yapabilirim, diye düşünürken 
birçok kişinin hayali olan toprağına, 
köyüne dönmek benim için adeta baba 
mesleğine dönmek oldu, ben de bu 
hayalimin peşinden gittim.  

Ağacı işlemek nasıl bir haz ki toprağa 
dönmekle eş değer tutuyorsunuz?

Ağaca dokununca tüm hayat 
gailesinden uzaklaşırsın, yeni doğmuş 
bir bebek gibi saf ve temiz olursun. Ne 
stres bırakır, ne de kötü düşünce…

Bence ağaç sevenlere bir dernek 
kurulsa herhalde dünyanın en 

büyük derneği olur. Buraya gelip 
ağaçlara dokunup, ağlayan insanlar 
var. Üstüne para vereyim de bu işi bana 
öğretin, diyenler de… İnsanlar hayatın 
stresinden soyutlanmak için artık 
evlerinin bir odasını atölyeye çeviriyor. 
Makam mevki sahibi kişiler buradan bir 
parça ağaç götürüp, birkaç gün sonra 
yaptıkları işleri göstermeye geliyor. 
Öyle güzel işçilikle çalışanlar var ki 
aralarında, bizler de şaşırıp kalıyoruz. 
Adeta ağacı bir elmas titizliği ile işleyip, 
sevgileri ile besliyorlar. l

kurmak, ağacın hikâyesini yazmak için 
ustalarımız ile birlikte kafa kafaya verip 
tasarlıyoruz. Sonrasında da atölye 
safhası başlıyor, ama bazen tasarımda 
düşündüğümüz üründen çok farklı bir 
mobilya da ortaya çıkabiliyor, ağaçlar 
bu konuda bizi yönlendiriyor.

Nasıl yani, neye dönüşmek istediğini 
ağaçlar kulağınıza mı fısıldıyor?

Kesinlikle… Atölyede bir ağacı iki 
parçaya ayırdığınızda sağ tarafı ile sol 
tarafının birbirinden tamamen farklı 
olduğunu görürsünüz. Tıpkı parmak izi 
gibi… Onunla doğru bağı kurarsanız, 
zaten size ne yapmanız gerektiğini 
söyleyecektir. Her ağacın kendine 
ait bir dili vardır, okumasını bilirsen. 
Mesela ceviz ağacının içinde sizi bazen 
bir baykuş, bazen de yaşlı bir adam 
silueti karşılayıverir. Her ağaçta başka 
bir özellik başka bir hikâye vardır. Ama 
iş seri üretime döndüğünde bunların 
hepsinden mahrum kalırsın.

Kullandığınız ağaçlar hangileri? 
Sektöre en uygun ağaçlar ceviz, 

bulabilirsek ardıç ya da mazel dediğimiz 
yumuşak dokulu bir ağaç var, genellikle 
bunları tercih ediyoruz. 

Bir yandan ağaçları korumaya 
çalışırken bir yandan da ağaçları 
hammadde olarak kullanmak çelişkili 
bir durum değil mi? ➦

Ağaç Sevenler Derneği

Peki, siz bu saflıkla neler 
üretiyorsunuz?

Raftan sandalyeye, masadan 
avizeye kadar birçok ürüne hayat 
veriyoruz. Sehpa, kitaplık, abajur 
ve dekoratif pek çok ürün… Aklınıza 
ahşap mobilyaya dair ne geliyorsa 
üretimini yapıyoruz. Ben, ağacın 
kokusunu hissetmeden, onla bağ 
kurmadan yapılan üretimden hayır 
gelmeyeceği kanaatindeyim. Bu bağı 
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➥ Bu iş ağacı, doğayı sevmeden 
yapılacak bir iş değil. Çevreci değilsen, 
ağaç ile düşman olursun. Dolayısıyla 
zor bir ilişki, ama biz bu işi ticari kaygı 
ile yapmadığımızdan bu dengeyi 
koruyabiliyoruz. Ağacı yurtdışından 
getirmeye kalksak çok pahalı, altından 
kalkılacak gibi değil, ülkemizde de birçok 
tür devlet tarafından koruma altına 
alınmış. Sadece orman yangını olan ya 
da sıkılaştırılmış bölgede seyreltmeden 
dolayı orman idaresinin bazen yapmış 
olduğu ihaleler sonucunda ağaç 
temin edebiliyoruz. Yoksa ülkemizde 
sanayi için üretilmiş şu kadar ağaç var, 
diyemeyiz. Devletin kâğıt fabrikaları 
için ürettiği ağaçlar var, meşe gibi ama 
onlar da bizim sektörde kullanılmıyor. 
Bazen yol ihaleleri olduğunda oralardan 
sökülen zeytin ağaçlarını alıyoruz.

Burası aslında ticari kaygıdan ziyade, 
sizin hobi eviniz gibi…

Eğer rahat olmazsanız yaptığımı 
satayım, çok para kazanayım derseniz, 
umduğunuzu bulamazsınız. Bu öyle 
büyük paralar kazanılacak bir iş değil. 
Bizim her kesimden müşterimiz var. 
Yeni evli, modayı takip edenler de, 
sanat camiasından da… Dolayısıyla 
fabrikasyon üretim yapmadığımız için 
kimine yüksek gelen fiyatlar, kimine 
İtalya’daki mobilyalar ile kıyasladığında 
oldukça ucuz gelebiliyor. Mesela 
fabrikasyon üretilen normal 
standartlarda bir çalışma masanın 
fiyatı bizim ürettiklerimizin yarısı 
kadar. Fakat malzeme ve işçilik bu 
farkı kapatacak kadar önemli. Gelişmiş 
makinelerde, ucuz işçilikle Endonezya 
ya da Malezya’da üretilen ürünler ülke 

piyasamızda çok yaygın şekilde yer 
alıyor. Ama hesaba katılmayan bir şey 
var ki ağaç coğrafya değiştirdiğinde 
uyum sağlayamaz, özüne hasretlik 
çeker, tıpkı bizler gibi. 

Ağacı para olarak görmemek lazım 
yani… 

Tabii ki… Ne ağacı para olarak 
göreceksiniz ne de bizim yaptığımız 
gibi mobilyacılıkta ticari bir kaygınız 
olacak. Sonra hüsran yaşarsınız. 

Bu meslekte de diğerlerinde olduğu 
gibi usta çırak ilişkisi bitti mi?

Seri üretimler, fabrikasyon mobilyalar 
usta-çırak ilişkisini tamamen bitirdi. 
Usta denilen kişiler makine başında, 
aynı malzemeden beş bin tane kesiyor. 
Hatta durum öyle bir hâl aldı ki, bir 
parçayı kesen diğer parçaların ne işe 
yaradığından anlamaz oldu.  

Kaç kişi çalışıyor burada? 
Atölyemizde ustalarımızla beraber 

beş kişi çalışıyor. Ayrıca satış 
ekibimizde de üç kişi mevcut. 

Baba mesleğini siz de çocuklarınıza 
aktarıyor musunuz? 

Üç sene önce çocuklarıma “bu hangi 
ağaç” diye sorduğumda, “odun” bile 
diyemezken, şimdi ağaçların tüm 
inceliklerini öğrenmeye başladılar. 
Babamın, benim içimdeki sevda yavaş 
yavaş onlara da düşmeye başladı. Tüm 
temennim bu sevdaya sahip çıkıp, her 
geçen gün daha da büyütmeleri... l

Talip Kır mobilyacılıkta en çok ceviz, ardıç ve mazel kullanıldığını söylüyor.

Evdeki ihtiyacı beklemeden, bazen 
yaptığım sehpayı, abajuru öyle 

beğenirim ki atölyeden göndermeye 
kıyamam, alır hanıma hediye ederim. 
Ama bazen de eşim sağ olsun seri üretim 
bir ürünle karşıma öyle bir çıkıyor ki, 
şaşırıp kalıyorum. Daha geçenlerde bir 
firmadan TV ünitesi almış, eve gittiğimde 
kurmaya çalışıyordu. “Biz mobilyacıyız, 
neden buna para verdin” dedim. “99 
liraydı, dayanamadım aldım” demez mi? 
İyi mobilyacıyım, seri üretime karşıyım 
deseniz de teknolojinin dayattığı cazibe 
bizim eve bile giriyor. Durduramıyoruz. l Se
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Pikapları eskiten plaklar: 
MAVİ IŞIKLAR
“İki dirhem bir çekirdek” tabirini layıkıyla taşıyan beş delikanlı… 

Henüz 17-18 yaşlarında “Helvacı” diye başladıkları serüven yarım asırdır devam ediyor. 
Hâlâ unutulmayan “Mavi Işıklar” için grubun sesi Nejat Toksoy “Belki sevenlerimizle uzunca bir 

süre ayrı kaldık ama ne müzik bize, ne de biz ona asla veda etmedik” diyor.
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60’lı yılların dünya müzik listelerinde 
Beatles ile çekişen Anadolu’nun ilk 
grubuydu “Mavi Işıklar”. Kâh pijamaları 
ile çıktılar sahneye, kâh sahneyi yatak 
odasına çevirdiler. “Helvacı”, “Çayır 
Çimen Geze Geze”, “İyi Düşün Taşın” 
gibi nice unutulmayan şarkının sesi 
olan grubu ve hayranlarına uzak 
kalınan onca yılı “Mavi Işıklar”ın solisti 
Nejat Toksoy’dan dinliyoruz:

“Mavi Işıklar” nasıl bir araya geldi?
1946 yılında İstanbul Aksaray’da 

doğdum. Kulağımda hep Jan&Dean, 
Beatles, Elvis Presley, Cliff Richards 
ve Shadows’un efsanevi şarkıları 
vardı. Tabii sadece kulağımda değil, 
dilimde de… Ortaokul ve liseyi 
okuduğum İstanbul Erkek Lisesi’nde 
perşembe günü eğlenceleri yapılırdı. 
O gecelerden birinde Del Shannon’un 
hit parçalarından biri olan “Runaway”i 
söylerken Metin Yavuzdoğan dinlemiş, 
sesimi ve yorumumu çok beğenmiş. 
Metin’in alt dönemiydim ama kardeşi 
Çetin ile sınıf arkadaşıydık. Üçümüzü 
müzik birleştirdi ve 60 yılında 
beraberce sahne almaya başladık.

Dünya müzik listelerinde hit olan 
parçalara ulaşmak o yıllarda zor 
olmuyor muydu? 

Olmaz mı? Biz lisedeyken teknoloji 
namına hiçbir şey yoktu. Çetinlerin 
evinde küçücük bir teyp vardı sadece. 
O zaman Beyrut Radyosu’ndan 
şarkıları bulup teybe çekiyorduk. Hatta 
bir gün Çetin, “The Young Ones”ı 
kaydetmiş, bana getirdi. Başladık 
perşembe 

SİMAY GÖZENER eğlencelerinde bu şarkıyı çalmaya. 
Düşünün biz bu şarkıyı iki ay sürekli 
söyledikten sonra İstanbul Radyosu 
ilk kez çaldı. İnsanlar orijinalini duyana 
kadar bu şarkıların bizim bestemiz 
olduğunu zannediyordu. Bu arada ben 
lise eğitimimi tamamlamak üzere burs 
alarak bir yıl Amerika’ya gittim. O süre 
zarfında oradaki müzikleri yakından 
takip etme imkânım oldu. Geniş bir 
müzik arşivi ile beraber döndüm. 
O sırada arkadaşlar gruba Cihat 
Günaydın ve Zamir Manisa’yı da dahil 
etmişler, beni bekliyorlardı. 4 Eylül 
1964’te çalışmalara başladık.

o gece orada hayatımın aşkı eşim ile 
karşılaştım. Dört yılın sonunda, 69 
senesinde de evlendik. 

Ve “Altın Mikrofon” ile gelen 
popüler yıllar…

O yıllarda sinemalarda matine ve 
suarelerden önce müzik programları 
yapılıyordu. Biz de Beyoğlu’ndaki Lale 
Sineması’nda sahne almaya başladık. 
1965’te Hürriyet Gazetesi’nin “Altın 
Mikrofon” yarışması bombayı patlattı 
ve yarışma adeta, Türk popunun 
milâdı oldu. Aslında biz İngilizce 
şarkılar söylemekten memnunduk, 
ama tanınmak için Türkçe parçalar 

Ülke standartlarına çok da uymayan, 
dünya çapında müzik yapıyordunuz 
belki, ama henüz “amatör” olabilecek 
bir dönemde nasıl sahne almaya 
başladınız, nerelerde çalıyordunuz?

Metin ve Çetinlerin apartmanlarında 
boş bir daireleri vardı. Ailesi orada 
müzik çalışmalarımıza devam 
edebileceğimizi söylemişti. Orada 
toplanıp, çalışıyorduk ama müziğimizi 
de birileri ile paylaşmak istiyorduk. 
İnsanların nasıl tepki vereceğini 
merak ediyorduk. Beğenecekler 
mi, sıkılacaklar mı? Fındıkzade’de 
bir düğün salonundan teklif aldık. 
27 Ağustos 1965’te müzik yapmak 
üzere düğünde sahneye çıktık ve 

yapmak durumunda kaldık. Metin’in 
fikriyle yarışmaya  “Helvacı” parçası ile 
katıldık. O yıl Yıldırım Gürses birinci, 
biz de ikinci olduk. Bu arada 80 kişilik, 
fantastik bir jüri vardı karşımızda, yani 
şimdiki jürilere benzemiyordu. Safiye 
Ayla, Münir Nurettin Selçuk, Zeki 
Müren… Hatta Zeki Müren bizim 
için “Mavi Işıklar çıktı, kulağımızın pası 
silindi” demişti. Yarışmanın ardından 
birçok ilde konserler verdik. Bu 
konserlerde halk oyuyla birinci seçildik. 
Yarışmaya 1966 senesinde de, “Çayır 
Çimen Geze Geze” adlı parça ile tekrar 
katıldık ve yine ikinci olduk. Tabii üst 
üste iki yıl ikincilik alınca birden bire 
dikkatleri üzerimize çekmeyi ➦

Toksoy eşi Leyla’yla.

Nejat Toksoy
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➥ başarmıştık. Fatma Girik’in başrol 
oynadığı bir filmden teklif aldık. Sürekli 
konser teklifleri gelmeye başladı, 
plaklar konserler derken tanınan, 
hayranları olan bir grup haline geldik. 
Bütün Anadolu’yu dolaştık. Yedi yıl 
boyunca dünya müzik listelerine de 
girmeyi başaran, gündemi işgal eden 
müziklerimizi yaptık.  

“Mavi Işıklar” ismi nereden geliyor?
Sahnede beşimiz de bir takım 

giyerdik, genellikle parlak mavi 
elbiseler… “Ne güzel görünüyorsunuz, 
ışıl ışıl… Adınız ‘Mavi Işıklar’ olsun” 
denildi, öyle de kaldı. 

“Mavi Işıklar” denildiğinde akla 
ilk olarak ilginç kostümleri ve sahne 
şovları geliyor…

1968’te Moğollar ile birlikte Şan 
Sineması’nda konser verdik. Farklı 
ne yapabiliriz diye düşünürken 
birden “yatakları, yorganları toplayıp 
götürelim, perde kapalıyken dekor gibi 
sahneye kuralım” dedim. Bir de kurgu 
yaptık, davulcumuz şarkı başlayınca 
bizleri uyandıracaktı. Derken elektrikler 
kesildi. Elimde mikrofon elektrikler 
gelene kadar yorganın altında öylece 
kala kaldım. Onun dışında farklı 
pijamalar giyer çıkardık sahneye. O 
dönem için enteresan işler yaptık.

Ataşehir ile bizi buluşturan 
aslında hüzündür. 

Küçük kızım Derya’yı 
zamansız kaybettik. Onu 
Ihlamurkuyu Kabristanı’na 
yerleştirdik. Ziyaretlerimizi 
sık gerçekleştirebileceğimiz 
en yakın nokta ise Ataşehir’di. 
Eşim ve büyük kızım Deniz ile 
birlikte 2010 yılında bu sebeple 
Ataşehir’e taşındık. Kızımın 
vefatından altı ay sonra eşimi 
de kaybettik. Şimdi onlar da 
biz de buradayız. Ataşehir’e 
esas gelme nedenimiz bu, ama 
burada yaşıyor olmaktan da 
oldukça memnunuz. l

ATAŞEHİR’DEYİZ...

Nejat Toksoy, Ataşehir’deki evinde anılarıyla birlikte yaşıyor. En üstte kızı Deniz’le. (Fotoğraflar: KEVSER ÖZTEK ÖZKOL)

Peki, yaptıklarınız yadırganmıyor 
muydu? Tepki almıyor muydunuz?

Kolay değildi tabii ama tarzımız 
ve müziğimiz sevilmişti. İnsanların o 
zorlu koşullarda eğlenmeye de ihtiyacı 
vardı. Şanlıurfa, Kayseri konserlerimizi 
hâlâ unutmam. Hem düzenlediğimiz 
türküleri çalıyorduk, hem de İngilizce 
parçalar seslendiriyorduk. Gençlik 
her yerde gençlik, herkes dans ediyor, 
eğleniyordu. 

AİLELERİMİZ ENGEL OLMADI

Peki, iyi eğitim almış gençler olarak, 
özellikle o yıllarda, aileleriniz müzik 
yapmanıza karşı çıkmadı mı?

Tabii, o dönemler için yapmaya 
çalıştığımız iş çok zordu ama neyse 
ki biz, bize zorluk çıkaracak ailelere 
sahip değildik. Ayrıca bir yandan da 
eğitimlerimize devam ediyorduk. 
Birden bire üne kavuşmuş olmamız 
da onları mutlu etmişti. Bizi zorlayan 
ailelerden ziyade ülkenin içinde 
olduğu siyasi durumdu. 

70’li yılların Türkiye’si sizi ve 
müziğinizi nasıl etkiledi?

Sinop, Gölcük, Karamürsel, Adana 
İncirlik, İzmir Çiğli’de Amerikan 
üslerinin kulüpleri vardı. İstanbul 
Esentepe’de de “Red Carpet Club”… 
Red Carpet’a bir aylığına diye girdik. 
Amerikalılar bizi bırakmadılar, altı ay 



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 39Sayı: 17 Tarih: 25 Ekim-25 Kasım 2017

boyunca her gece çalıştık. Hatta benim 
nişanım da orada oldu, Zincirlikuyu’da. 
İtalya’dan İngiltere’den de gruplar 
geliyordu, orada olduğumuz 
zamanlarda adeta Türkiye’de başka bir 
ülkede gibiydik. 

Amerikan karşıtlığının yüksek 
olduğu o dönemlerde Amerikan 
kulüplerinde müzik yapıyor olmak 
tepki görmenize neden oldu mu?

Tabii ki… Gazino programlarında da 
sağcılar “Çırpınırdı Karadeniz” ister 
ısrarla, solcular da “Aldırma Gönül”. 
Orkestra arada kalırdı. Silahlar çekilirdi. 
1968 yılında biz Gayrettepe’deki 
Amerikan kulübünde çalışırken o 
sırada Dolmabahçe’de Amerikan 
askerlerini denize atıyorlardı. Amerikan 
savaş gemisi gelmişti, 6. Filo... Ülke bu 
durumdayken biz kulüpte başka bir 
dünyada yaşıyorduk. Hatta o günlerde 
Deniz Gezmiş’in konser esnasında 
davulumuzu patlattığı söylentisi 
çıkmıştı ama biz böyle bir olaya 
şahit olmadık. Sadece bir grup genç 
konserden sonra gelip, “bu ortamda 
gençlik bu şekilde eğlenmemeli” demiş.

YENİDEN BİR ARADAYIZ

Peki, sonra ne oldu da “Mavi Işıklar” 
müzikten uzaklaştı?

68’te “İyi Düşün Taşın” adlı parçayı 
yaptık. O parça bizim en çok satan 
parçamız oldu. Biz bu arada o kadar 
popüler olmuştuk ki Amerikan 
kulüplerinde, “The Blue Lights” adıyla 
dünyadaki diğer üslere turneye 
çıkmak üzereydik ama 1971’de Metin 
ve benim vakitsiz gelen askerlik 
dönemlerimiz bizi iki yıl grup olarak 
müzik yapamaz duruma getirdi. 
Askerden döndüğümüzde ülkede ciddi 
bir kargaşa ortamı başladı. Her gün 
ölüm haberleri geliyordu. Üniversiteler 
birbirine girmiş vaziyetteydi. Ayrıca 
bizim nezih bıraktığımız sinemalarda 
birden bire seks filmleri gösterilir 
olmuş, “Arabesk” müzik furyası 
başlamıştı. Metin de çalışmak için 
Almanya’ya gidince bizim hayaller 
tamamen suya düştü.

Sanki bu tam bir veda değildi 
yaşadığınız?

1985’te Metin Almanya’dan 
döndüğünde, “haydi gelin bir araya 
gelelim” dedi. Ben o sırada Sirkeci’de 
fotoğraf malzemeleri üzerine ticaret 
yapıyordum. Metin’in teklifi hepimizi 
heyecanlandırdı, evinde toplandık, 
gece 01.30’da polis kapıya dayandı, 
ses yapıyorsunuz diye. “Bu böyle 
olmayacak” dedik ve Kadıköy’de bir 
stüdyo açtık. O günden beridir de 

orada buluşur parçaları tekrar gözden 
geçiririz. Bir sürü bestemiz var; ancak 
iki tanesini albüm haline getirebildik. 
2002’de “Mavi Işıklar” ve 2013’te de 
“Dünden Bugüne”… 

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” adlı 
dizi bizi birden bire tekrar gündeme 
taşıdı. Ondan sonra konserler 
vermeye başladık. 

Belki sevenlerimizle uzunca bir ara 
ayrı kaldık ama ne müzik bize, ne de 
biz ona asla veda etmedik. l

Mavi 
Işıklar, yıl 
2011.



90’lı yıllar Türkçe Pop Müziği 
açısından oldukça hareketliydi, her 
gün yeni bir isim, yeni bir şarkıyla 
karşımıza çıkıyordu. O yılların bize 
kazandırdığı isimlerden biri de Ege. 
Bütün şarkılarında “Aşk adamı” 
olduğu hissedilen müzisyen şimdi 
de edebiyat dünyasına yelken açtı, 
ilk kitabı “İsyan”da aşkı ve dostluğu 
ustaca işledi. 15 Kasım’da Mustafa 
Saffet Kültür Merkezi’nde sevenleri 
ile buluşacak Ege ile Ataşehirlilerden 

önce görüşme imkânı yakaladık ve 
hem müziği hem de yazarlığı hakkında 
konuştuk. İşte cevapları:

Efsaneleşen ve unutulmayan 
şarkıların dönemi 90’lar… Sizce o 
yılların, o şarkıların sırrı neydi?

90’ların sırrı, müziğin devlet 
tekelindeki yayınlardan ve sansürden 
kurtulması, özel radyoların ve TV 
kanallarının açılmasıdır. O dönemde 
halk devletin resmi kanallarının 
dayatması yerine, mahallelerde, 
semtlerde kurulan derme çatma 
radyolardan ilk defa farklı ezgiler 
dinlemeye başladı. İlk başlarda radyo 

çalışanları evlerindeki arşivi paylaşsa 
da yeni ve özgün işlere ihtiyaç vardı. 
Birkaç sanatçının tekelinde olan müzik 
endüstrisi yeni seslerle farklı boyut 
kazanmaya başlayınca, yapımcılar 
gelen talep ile risk alıp, adı hiç 
duyulmamış gençlere albüm yaptı. 
Türk Müziği o gün yepyeni kimliklerle 
tanıştı. Kent ozanları, okumuş, eğitim 
görmüş çocuklar, ilk defa ailelerin 
itirazına rağmen, içlerindeki sese 
uyup müziğe adandılar. Bu adanma 
karşılıksız kalmadı ve hak edenler 
kucaklandı. Kucaklandıkça, sorumluluk 
aldılar ve daha iyisini yapmak için 

FATMA UÇAR

M
Ü

Z
İK

Söz-
müzik: 

EGE
Elinde gitarı, dilinde aşk 

şarkıları ile ilk 94 yazında 
karşımıza çıktı Ege. “Yaz 

Aşkım” ile girdiği gönüllere, 
“Senden Uzakta” ile taht 

kurdu. Ege, aşkın başrolde 
olduğu şarkılardan sonra şimdi 
de satırları sevda kokan kitabı, 

“İsyan” ile huzurlarınızda.
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çalıştılar. Böylece Türkiye, müziğin 
yeni ve renkli boyutlarıyla tanıştı.

Her alanda sınırsız tüketimin olduğu 
çağımızda artık şarkılar için “ruhu 
besliyor” tabiri sizce ne kadar doğru; 
yoksa müzikte de mi günü kurtarır 
olduk?

Sizin kadar olumsuz düşünmüyorum. 
2017 algısında ne kadar da kötü 
müzikler var, diyoruz ama bugünün 
çocukları, 20 yıl sonra yaşadığımız bu 
dönemi “müziğin altın çağı” olarak 
görebilir. Tüketim çok hızlı; çünkü 
internet dünyasında her gün 
binlerce yeni şarkı yayınlanıyor. Bir 
şarkıyı anlamak ve sevebilmek için 
en az üç defa dinlemek gerektiğini 
düşünürsek, pek çok şarkı bu fırsatı 
yakalayamıyor. Peki, bazı şarkılar 
neden günlerce her gittiğimiz yerde 
zorla aklımıza sokulmaya çalışılıyor, 
derseniz bunun tek sebebi, ticaretin 
müziğin içine çok fazla girmesi, derim. 
Bu dönem yapımcılar dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de 12-22 yaş 
aralığındaki ergen pazarı için çalışıyor. 
Çünkü konsere onlar gidiyor. Onlar  
internetten şarkı satın alıyor. Kısacası 
parayı en çok onlar harcıyor.

YANLIŞLIĞI DİLLENDİRMEK

Aşk şarkılarının yaratıcısı “Ege”, 
şarkılarını yaparken dünyanın 
ve ülkemizin içinde debelendiği 
sorunlardan ve politik durumlarından 
da etkilenir oldu mu?

Aşk insanın yapı taşıdır bana göre. 
Âşık olan insan yapıcıdır, insaflıdır, 
vicdanlıdır, aidiyet duygusu yüksektir. 
Kısacası âşık insan, “iyi biri” olmaya 
çalışan insandır. Dünya bir gemi ve 
hepimiz içindeyiz. Biraz farkındalığı 
olan insan, fırtınanın içinde rotamızın 
şaştığını görebilir. Bu tanınırlık ve 
saygınlıktan dolayı bize düşen bu 
yanlışlığı dillendirmek olmalı. 

Yanlışlık diye tanımladığınız 
durumlar neler?

Kadına şiddet konusunda Türkiye 
Avrupa şampiyonuyken tabii ki 
farkındalık yaratmalıyım. Ekmek 
almaya giderken vurulan çocuğa 

terörist damgası yapıştırılırken tabii 
ki gerçeği anlatacak bir şarkıyla tarihe 
not düşmeliyim. Yeni bir hayat için 
savaştan kaçarken, kurtuluş denilen 
denizlerde boğulan çocuğun ağıtını 
tabii ki ezgilere dökmeliyim. Bunları 
hiçbir radyo çalmasa da, hiçbir kanal 
yayınlamasada yaptım, yapmaya da 
devam edeceğim. Laik, demokratik 
ve çağdaş cumhuriyetin erozyona 
uğratıldığı, hukukun hiçe sayıldığı bir 
sistemde tabii ki sesimi yükselteceğim, 
gerekirse kariyerimi, gerekirse canımı 
ortaya koyarak…

Dokuz albümden sonra 
hayranlarınızın karşısına romanla 
çıkmanızı ne tetikledi? 

İlkokul birde üst üste iki yıl sınıfta 
kaldım. Meğer gözlerim bozukmuş. 
Gözlüğü taktıktan sonra kitap kurdu 
oldum. Hep hikâyeler vardı içimde, 
hep masallar… Ben büyüdükçe onlar 
da büyüdü. Paylaşacak olgunluğa 
eriştiğimi düşününce de yazmaya 
karar verdim. Unvanıma yazarlığı 
eklemedim. Buna okur ve zaman karar 
verecek. 

Üç yakın arkadaşın, aynı kıza olan 
aşkını ve dört gencin dostluğunu 
anlatan bir kitap “İsyan”… Sizin 
ifadenizle de “sadece okunacak bir 
roman değil. Sayfalarında rengi, 
kokusu, tadı ve sesleri olan bir yol 
arkadaşı”. Bu kitap size ne kattı, 
okuyucuya ne katacak?

Okuyucuya ne katacağı, benden 
çok okuyucunun ne beklediğine 
bağlı... Kendi adıma iki kazanımım 
oldu; masumiyet ve umut… Kitabı 
yazarken masumiyet kavramıyla 
tanıştım tekrar. Ne kadar masumum 
ya da yaptığım yanlışlar ne? Bunları 
görme fırsatım oldu. Bu kitap, 
kendine yalan söylemekten vazgeçen, 
hayatındaki her şeyi olduğu gibi kabul 
eden “yeni bir Ege” yarattı. Ne kadar 
servetin olduğu değil, daha iyi bir 
dünya için ne kadar umutlu olman 
gerektiğini gördüm. Umut daha iyi, 
daha adaletli, barış içinde bir hayat 
için çalışmanı sağlayacak en iyi enerji 
kaynağı. Başarısız olsan dahi yeniden 
denemeni sağlayacak tek güç umut. l

“...İsyan tekdüze, vurgulu bir 
sesle uyandı. Gözünü açtığında, 
pencerenin ucunda usulca 
kayıp giden mercan balığı renkli 
bulutları gördü. Sağ bileğinde, 
can acısıyla birlikte bir sıcaklık 
hissetti. Usulca kafasını çevirince, 
Gülhan’ın elini tuttuğunu ve 
en sevdiği yazar Kemalettin 
Tuğcu’nun romanını okuduğunu 
fark etti. Farkında olmadan 
yüzüne aydınlık geldi. İsyan’ın 
uyandığını anlayan Gülhan’ın 
en şenlikli sesine kocaman bir 
gülümseme yerleşti: “Numaracııı, 
sırf elimi tutmak için oynuyorsun 
bu oyunları!” Derin yaralar ve 
çiziklerle dolu yanağına uzun ve 
derin bir öpücük koyarken her iki 
eliyle elini kavramıştı.

“Ne oldu?” diye sordu İsyan, 
canı acıyarak. “Sen balığı 
tuttuğunda, Dimitri yanına 
gelirken dengeni kaybedip 
denize düştün. Önce seni çıkar 
diye bekledik ama sen misinaya 
dolanınca Dimitri bıçağı alıp 
suya atladı. Misinaları kesip 
yüzeye çıkardı seni. Tekneye 
aldığımızda Dimitri ağzından 
bir sürü su çıkardı sallayarak 
ama sen uyanmayınca adaya 
uğrayamadan Edremit’e geldik. 
Seni hastaneye yetiştirdik. Dimitri 
olmasa ölmüştün...” l

Ege’nin “İsyan”ından
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Gitardan 
kalbe giden 
yolu o 
biliyor

İçindeki isyanı 
notalarla birleştirip, 
dinleyicinin kalbine 
dokunan başarılı bir 

müzisyen Kıraç… Hayatı 
dizilerden öğrenmeye 

çalışan toplumumuzun 
kulaklarında da, 

kalbinde de eserleri ile 
yer edinen sanatçı, dizi 

müziği yapmanın bir sırrı 
olduğunu da gizlemiyor.  

Ama o sır ne?
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Belki yıllarca izlediğimiz dizilerin 
karakterleri aklımızda değil ama 
kulaklarımızdan silinmeyen 

müziklerin yaşattığı duygular her 
daim taze. Dizileri reyting çukuruna 
gömülmekten kurtaran müziklerin 
yaratıcısı Kıraç, “Zerda”, “Bir İstanbul 
Masalı”, “Aliye” ve “Binbir Gece” 
gibi birçok yapıta ses verdiği gibi 
rock müziğin ülkemizdeki önemli 
temsilcilerinden. Öğretmenler Günü 
Özel Programı ile Ataşehir’de olacak 
sanatçıyla, neden artık albüm yapmama 
kararı aldığından, sektörün teknoloji 
karşısındaki yenilgisine kadar pek çok 
konuyu konuştuk. İşte cevapları: 

Dizi müziği denildiğinde ilk akla 
gelen isimlerdensiniz. Peki, bu 
üretimin bir sırrı var mı?

Her işin sırrı olduğu gibi bunun da 
bir sırrı var. Ama bu sırra sadece iyi bir 
müzisyen olmakla erilmiyor. İyi bir dizi 
müziği yapabilmeniz için müzikten 
anladığınız kadar edebiyattan, şiirden 
de anlamanız gerekir. Özellikle sinema 
ile bağlarınız çok kuvvetli olmalı. Ayrıca 
iyi bir gözlemci de olmalısınız ki o dizi 
müziğine katkı sunabilesiniz. Gerisi için 
de artık kişisel yetenek, diyebiliriz.

Artık dizilerin yayına girme ve 
kaldırılma hızına yetişmek neredeyse 
imkânsız.  Müzikler, dizilerin 
izlenebilir olmasına ne oranda katkı 
sağlıyor?

Müziklerin diziye katkısı, projeye 
göre değişiyor. Senaryosu itibariyle 
sansasyonelse ya da çok popüler bir 
oyuncu kadrosu varsa, dizinin büyük 
oranda reyting kaygısı olmaz. Ama 
genel olarak bir dizi için yönetmen, 
senarist ve müzisyen üçlüsü çok 
önemli. Bir de bu üçlü birbiri ile 
uyumlu ise her biri orada kendi 
potansiyelini iyi kullanır ve işte o 
noktada müziğin gücü kendini gösterir. 

Diğer sanat dalları ile ilgilenmek 
müziği nasıl etkiler?

Diğer sanat dallarıyla ilgilenmezseniz 
müziğiniz içerikli olmaktan ziyade 

DENİZ KARA

Türk toplumunda biraz 
bilinç yaratmak, dikkat 

toplayabilmek için yaptığım 
bir çalışmaydı Kerkük Zindanı; 
fakat Barzani referandumuyla 
birlikte gündeme geldi. 
Kerkük, ülkemiz için de son 
derece önemli. Bu sebeple 
başarılı bir çalışma yaptım 
ve halk nezdinde de dikkat 
çekti, çok beğenildi. Ama 
sanat camiasında aynı alakayı 
gördüğünü söyleyemem. 
Bundan dolayı da üzüntülüyüm. 
Ben bir Türk olarak bunu dile 
getirmeliydim ve getirdim. 
Kerkük’ü de, oradaki insanların 
sesini duyurmak da bizim için 
çok önemli. Bunu hem insanlık 
hem de Orta Doğu siyaseti 
adına yapmalıyız. Bu çalışma 
Barzani tehlikesini gündeme 
getirmek için benim yapmış 
olduğum bir duyarlılıktır. l

ticari olur. Müzikle insanların kalbine 
dokunmak gerek, ama müzisyenler 
söz yazarken maalesef çekingen 
davranıyorlar. Söz yazarları, bol bol 
şiir okumalı, halk türkülerini dinlemeli. 
Müzikte ancak cesaretle söz yazılırsa 
ortaya çıkan şarkı anlamlı olur.

Artık albüm yapmama kararınızın 
altında ne yatıyor?

Bu tamamen günümüzde müzik 
sektörünün geldiği noktanın bir 
neticesi... Albüm yapmanın artık 
hiçbir anlamı kalmadı. Artık bizlere 
çağın teknolojisi yön veriyor. Dijital 
platformda tek tek şarkı seçiliyor. 
Dolayısıyla bu noktada bizim albüm 
yapmamızın da bir gereği yok, diye 
düşünüyorum.

Sizce ülkemizde müzik, dünya 
trendleri ile paralellik gösteriyor mu?

Batıda ne oluyorsa, aynısını taklit 
eden bir “Türkiye” var. “Nereye geldi” 

dersek, dünya müziği hiç bu kadar 
ticaretle iç içe olmamıştı. Eskiden 
müzik yapabilmek için yetenek 
gerekiyordu, şimdi ise müziğin 
dışındaki özellikler şöhret olmak için 
belirleyici boyutta. Dolayısıyla müzik 
yapılmıyor, yapılamıyor. Bence sektör 
şu an kötü durumda; hatta estetik 
olarak yerlerde sürünüyoruz bile 
diyebilirim.

Ülkemizde sanat ve siyasetin sizce 
nasıl bir ilişkisi var? Gelecekten 
umutlu musunuz?

Umutsuz halka sanatçıların umut 
olması gerek, diye düşünüyorum. 
Geleceğe dair umudumu hep 
korumaya çalışıyorum ama sanata ya 
da yapılan işlere inancım kalmadı. 

Siyaset her dönem sanata etki 
etti, hâlâ da ediyor, ama artık sanat 
siyasete yön veremiyor. O zamanlar 
çok eskilerde kaldı. Siyasi görüşü ya da 
siyasetçileri net bir şekilde eleştiren, 
keskin hiciv barındıran şarkılar 
maalesef günümüzde yapılmıyor. 
Şu an hem müzikte hem de sanatın 
diğer dallarını icra eden kişilerde bu 
dili bulmak neredeyse imkânsız. Artık 
siyasi görüşünü dillendiremeyen, 
korkarak üretim yapmak durumunda 
kalan sanatçılar var maalesef. Siyasetin 
sanata tahammülü kalmadı. Bu yüzden 
sanatsal ürünler gittikçe düzeysizleşti, 
gerçi yapılan işlere ne kadar sanat 
denir, o da tartışılır.

Rock müziği, dayatılan kalıplara 
karşı çıkış olarak düşünürsek 
bugünün sosyoekonomik ve siyasal 
atmosferinde neden rock müzik eski 
etkisini gösteremiyor?

Bu, 68 kuşağıyla birlikte ön plana 
çıkmış bir slogan; fakat şu an dünyada 
rock müziğinin, dayatılan kalıplara karşı 
çıkma düşüncesi, maalesef lafta kaldı.  
Güçlü soundu, sert çizgileri ve idealist 
yapısı itibariyle çok sevilen rock müzik, 
istisnalar haricinde, artık “mış” gibi 
yapılır oldu. “Rockçıyım” diyen çoğu 
kişi, sadece popülaritesini artırmak için 
siyasi duruş sergiliyor. Yani rock müzik 
için çıkış noktasından evrildi, demekte 
bir sakınca görmüyorum. l

Kerkük Zindanı türküsü
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Ekim’de Kültür Bakanlığı’nın 
davetiyle İstanbul’a gelen 
Aamir Khan; 20 Ekim’de 
Hindistan ve Türkiye’de 

eş zamanlı gösterime giren filmi 
Süperstar’ın (Secret Superstar)  
lasmanını yaptı. Havaalanına indiği 
andan itibaren yoğun ilgi gören Khan, 
Cumhurbaşkanının, Kültür Bakanının, 
ünlü oyuncuların, birçok TV kanalı ve 
gazetelerin gündemine oturdu. Dahası 
Türkiye’de yapılan anketlerde en çok 

sevilen yabancı aktör koltuğunda ne 
Brad Pitt ne de Leonardo Dicaprio 
var. O koltukta Khan oturuyor. Peki, bu 
kadar sevilen, değer gören aktör de 
kim? 

1965 yılında sinemacı bir ailenin 
oğlu olarak dünyaya geldi. Dönem 
sinemasının elverişsiz koşulları 
nedeniyle maddi zorluklarla büyüdü. 
Dört kardeşin en büyüğü olan Khan, 
16 yaşında ilk rolünü oynadı ve 
gerisi hızla geldi. Dans etmek, şarkı 
söylemek, ağlamak, kavga etmek;  
Bollywood’un tüm gerekliliklerine bu 
genç adam, kusursuzca vücut vermeye 

başladı. Farkına varmadan kahkaha 
attığınız, ağladığınız su gibi geçen üç 
saatlik filmlerdi bunlar. 

LAGAAN, 3 İDİOTS VE DİĞERLERİ 

Khan’ın kendi ismiyle kurduğu 
yapım şirketinin ilk filmi, Lagaan. 2001 
yılında çekilen Lagaan; İngiliz sömürge 
şirketin her yıl dayattığı Lagaan 
Vergisi’ne karşı halkı ayaklanmaya 
teşvik eden bir gencin mücadelesini 
anlatıyor. Filmde gencimiz sömürgeci 
şirketle milli sporları olan kriket 
üzerine bir iddiaya giriyor; eğer kriket 

Renkli kıyafetleri, farklı 
mimikleri ve eğlenceli 

şarkılarıyla bilinen 
Bollywood sineması 

1.3 milyar insana yıllık 
4 milyar bilet sattığı iç 

pazarda her ülkeden 
seyirci bulmaya devam 

ediyor. Bollywood 
filmlerini dünyaya 

tanıtan hiç kuşkusuz bir 
de yıldızı var. O da tam 

adıyla Mohammed Aamir 
Hussain Khan.

Bir aktör ülkesinin 
kaderini değiştirebilir mi?
NAZ ALÇI
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maçını kazanırlarsa, uygulanan ağır 
vergi kalkacak, kaybederlerse üç kat 
fazlasını ödemek zorunda kalacaklar. 
İşte film de bunun üzerine kurulu, 
gencimizin (Khan) bütün bir halkı 
kriket maçına hazırlaması; yaşlı, 
engelli ve çocuklardan kurduğu 
takımıyla sömürge şirketin takımına 
karşı mücadelesi... Khan Hindistan’da 
gösterime girdiği yıl en yüksek gişe ve 

hasılat rekorunu yapan filmi “3 İdiots 
(8.4 İMDB)” ile dünyaya açıldı. Film 
üniversitede mühendislik okumak için 
yolları kesişen üç adamın hikâyesini 
anlatıyor. Aşk, aile ve en önemlisi 
eğitim sisteminin dayatmalarına yer 
veren bir dostluk öyküsü. Sloganı “Ol 
iz vel” ile yani “Her şey yolunda” olan 
film dünya izleyicisinin de diline ve 
kalbine yerleşiyor.  

Khan ilk yönetmenlik deneyimi 
de olan “Her çocuk özeldir” filmi ile 
disleksili çocuğu; “PK” ile dinin nasıl 
istismar edildiğini; “Dangal”la da (ki 
bu filmde 36 kilo alıp 20 küsur kilo 
veriyor) bir babanın kız çocukları için 
sisteme verdiği savaşı anlatıyor.

Dahası Khan’ın her filminde ayrı 
lezzet var. Çünkü her filminde ayrı bir 
Khan ile tanışıyorsunuz. ➦ 

Khan’ın halen gösterimde olan filmi 
yine bir kadın sorununa değiniyor.  
Günün birinde dünyanın en iyi şarkıcısı 
olma hayalleriyle yanıp tutuşan, 
Müslüman bir ailenin 15 yaşındaki kızı 
Insiya (Zaira Wasim), annesinin sonsuz 
desteğine rağmen babasının sürekli 
engellemeleriyle bir türlü kendini 
gösterememektedir. 

Ailesinden ve tüm tanıdıklarından 
habersiz bir şekilde, burka giyerek 
şarkılarını kaydeden ve internette 
giderek büyüyen bir hayran kitlesi 
kazanan Insiya gizli bir süperstar 
olmuştur. Ama babasının zorba 
yaklaşımı nedeniyle görünme ve star 
olma umudunu iyiden iyiye kaybeder. 

Screet Superstar 
(Süperstar)

Tam da bu sırada ünlü müzik direktörü 
Shakti Kumaar’ın (Aamir Khan) desteği 
ve inancı ise kimsenin vermeyeceği 
şekilde cesaret verir.  Yönetmen 
koltuğunda Advait Chandan’ın 

oturduğu filmde, Aamir Khan ve  Zaira 
Wasim’in yanısıra  Raj Arjun,  Meher 
Vij,  Harsh Jha rol alıyor. 149 dakikalık 
film şimdiden 7.9 IMDB puanda yer 
buluyor. l

Lagaan

PK
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➥ 52 yaşındaki aktör bir bakmışsınız 
üniversite öğrencisi olarak, bir 
bakmışsınız ikinci sınıf bir pop 
star olarak karşınıza çıkabiliyor. 
Anlayacağınız kendini tekrar etmiyor. 
Çin’den Güney Amerika’ya uzanan 
filmleriyle sanki Batı’nın sinemadaki 
egemenliğine karşı “ben de varım” 
diyor. 

Kısaca özetlediğimiz bu 
sinematografi gösteriyor 
ki Khan ülkesinde 

yaşanan temel 
sorunları 
teker teker 

anlatmaya ve kendince çözmeye, 
daha doğrusu çözüm yollarına ışık 
tutmaya çalışıyor. Bu filmler ödülsüz 
de kalmadı tabii; Hint sinema tarihinin 
en etkileyici ve popüler aktörü 
olması, ona dört Ulusal Film Ödülü ile 
yedi Filmfare Ödülü (Bollywood’da 
alanında uzmanlaşmış kişileri hem 
sanatsal hem de teknik bakımdan 
onurlandırmak için “Times Grubu” 
tarafından her yıl dağıtılan film 
ödüllüdür) kazandırdı. Hindistan 
hükümeti tarafından 2003’te “Padma 
Shri” 2010’da da “Padma Bhushan” 
olarak onurlandırıldı. Bu unvanlar 

Hindistan’ın en prestijli ödülleri olarak 
görülüyor. Sinemanın bu dahi çocuğu 
2011 ve 2014 yıllarında da iki kez 
UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçildi. 

“SEN BİR OYUNCUSUN, 
AL PARANI OTUR”

Khan film yapmakla da yetinmedi. 
“Satyamev Jayate” (Doğru Daima 

Kazanır) isimli bir programa 
imza attı. Üç yıl süren ön 

hazırlığın ardından 2012’de 
yayımlanmaya başlayan 

programla, kız 
çocuklarının anne 
karnında imha 
edilmesini gündeme 
taşıdı. Bu öyle güçlü 
bir yayın oldu ki 
insanlar tepkilerini 

göstermek için 
sokağa çıktı. Ardından 

devlet Haryana 
Bölgesi’ndeki hamile 

kadınlara destek hattı açtı, 
65 kürtaj merkezini kapattı. 

Program henüz birinci 
bölümüyle toplumsal 

değişime çağrıcı ve 

aracı olmuştu. Bu çarpıcı ilk bölümü, 
çocukların cinsel istismarı, sınıf ayrımı, 
eğitim ve kadınların özgürlükleri gibi 
konular takip etti. Khan, kimsenin dile 
getirmek istemediği konuları kariyerini 
çöpe almayı göze alarak, birebir 
ekrana taşıyor, adeta “Kral Çıplak” 
diye haykırıyordu.

Times Dergisi en etkili 50 insan 
arasında Aamir Khan’ı gösterirken 
bir soru sordu: “Bir aktör ülkesinin 
kaderini değiştirebilir mi?” Times’a 
göre Khan tam da bunu yapıyordu: 
Klişelerin yeniden başladığı üretim 
çağında kariyerini dondurup her 
şeyi göze alarak adeta ülkesini daha 
ileriye taşımak için sadece bir aktör 
olarak değil “insan” olarak mücadele 
ediyordu. 

Bu kadar toplumsal konular 
işleniyorsa muhakkak sıkar 
diyorsanız Khan’a kulak verin: 

“Sinemada sürekli ders 
veremezsiniz, eğer izleyici ders 
görmek isteseydi sosyoloji okurdu. 
Benim temel amacım eğlendirmek 
ve eğlendirirken akıllarına yatacak 
fikirler sunmak. Sinema önemli 
konuları konuşacak güzel bir araç. 
Hint filmlerinin amacı da bu; dans 
ederiz, aşkı anlatırız ama bir yandan 
da onlarla toplumu etkileriz.”

“Türkiye onu çok sevdi, ya o da 
bizi sevdi mi?” Bu soruyu sadece 
biz değil, Khan’la röportaj yapan 
tüm gazeteciler sordu. Aamir Khan 
Türkiye’yi sevmiş miydi? Sevmiş. 
Hatta Hollywood sinemasının 
kendine çok uzak geldiğini; 
eğer Türkiye’den teklif gelirse 
değerlendirebileceğini bile söyledi. 
Hayranlarından gördüğü ilgiden 
çok memnun olan yakışıklı jönümüz 
ülkemizden de mutlu ayrılmış. 

Aamir Khan’ı merak ettiyseniz ve 
hangi filminden başlayacağım 
diyorsanız, benim önerim şöyle: 
“PK”, “3 İdiots”, “Dangal”, “Her Çocuk 
Özeldir”. Bu filmleri izledikten sonra 
bir bakacaksınız ki Hint sineması 
Hollywood sinemasıyla aranızı 
açmış. l
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YÖNETMEN YAVUZ TURGUL-OYUNCU ŞENER ŞEN

Yönetmen Yavuz Turgul, 
başrolde Şener Şen. Neredeyse 
otuz yıldır bu iki ismi ayrı 
filmlerde hiç görmedik. 
Sanki biri olmadan diğerinin 
de bir hükmü yok. Sinema 
anlayışlarının getirdiği 
beraberlik dostluğa dönüşen, 
dostlukları ise sadakatle 
korunan ikiliyi şimdi de “Yol 
Ayrımı” filminde izleyeceğiz.  
Şen bu kez sert, katı, tavizsiz 
bir fabrikatör rolünde, ta ki bir 
trafik kazası geçirene kadar…

Bazı yönetmenler, bazı 
oyuncularla çalışmayı sever. 
İçlerinde Woody Allen -Mia 

Farrow gibi gönül bağı olanlar da 
vardır, elbette ama bu yönetmen-
oyuncu tercihinin esas kerterizi 
değildir. Josef von Strenberg Marlene 
Dietrich ile, Francis Ford Coppala 

Marlon Brando ile, Alfred Hitchcock 
Gray Grant, James Stewart ve Grace 
Kelly ile, Pedro Almodovar Carmen 
Maura ve Antonio Banderas ile, 
Rainer Werner Fassbinder Hanna 
Schygulla ile, Krzysztof Kieslowski 
Juliette Binoche ile daha çok film 
çekmiştir. Biz de ise yönetmen-
oyuncu denilince Ertem Eğilmez’in 
Kemal Sunal, Atıf Yılmaz’ın ise Müjde 
Ar ile çektiği filmler öne çıkar. Bir 
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de yönetmenin ara sıra göründüğü 
değil, filmin başrol oyuncusu olduğu 
filmler vardır. Bunu da iki örnekle 
dillendirebiliriz: Alfred Hitchcook ve 
Yılmaz Güney. 

Türkiye sinemasında yönetmenin 
aynı oyuncudan, oyuncunun aynı 
yönetmenden vazgeçemediği bir ikili 
daha var: Yavuz Turgul ve Şener Şen. 
İkili 10 Kasım’da, bu kez “Yol Ayrımı” 
ile seyircinin karşısına çıkıyor. Filmde 
Şen’in yanı sıra Mert Fırat, Rutkay 
Aziz, Nihal Yalçın, Çiğdem Selışık 
Onat, Tilbe Saran gibi oyuncular 
var. Hikâyesi ise oldukça bildik, 
hiç beklenmedik bir olayın kişinin 
yaşamını baştan sona değiştirmesi. 

Yol Ayrımı’nda da fabrikatör 
Mazhar Kozan’ın (Şener Şen) 
hayatı, daha doğrusu düşünceleri 
geçirdiği bir trafik kazasıyla 
yolundan çıkıyor. Yemekte taş çıktı 
diye aşçının işine son verilmesini 
isteyen Kozan, kazadan sonra 
merhamet duygusunun peşine 
düşüyor, merhametle birlikte aşkla 
yüzleşiyor. Bunu yaparken de 
paraya sırtını dönüyor, servetini 
dağıtmak istiyor. Filmin sonu 
mu? Elbette izleyince görecek, 
servetten vazgeçerse ya jakoben 
ya da şövalye diyeceksiniz, 
vazgeçemezse “ne gerçekçi bir 
film.”

ORTA SINIFIN YAZGISI

Yavuz Turgul ile Şener Şen’i aynı 
sinema anlayışına sahip olmalarının 
dışında bir arada tutanın ne olduğunu 
anlayabilmek için önce ikisinin de 
sinema yolculuğuna bir göz atalım.

Malum Şener Şen’in babası yardımcı 
aktörlerin en ünlülerinden Ali Şen. 
Baba Şen’in oyuncu olması tümüyle 
bir tesadüf. Adana’da Halkevi’nin 
sahne dekorunu yaparken Muammer 
Karaca tarafından keşfediliyor, ihtimal 
heves de bu keşiften sonra çoğalıyor. 
Oğul Şen’e babasının mesleği, hele 
de yaşadığı parasızlığı görünce 
hiç cazip gelmiyor. O, orta sınıfa 

doğup büyüyenlerin rotasını izliyor, 
öğretmen oluyor. Nedeni basit: Maaşı 
da belli, çalışma saatleri de… Üç yıl 
sonra başka bir yol keşfetmek için 
mesleği bırakıp İstanbul’a dönüyor, 
işportacılık, dolmuş şoförlüğü, yani 
günü kurtarabileceği işler yapıyor.

Sonunda onda da babası gibi 
oyunculuk hevesi filiz veriyor, ama 
o yine “devlet garantili” olsun diye, 
tiyatroya meylediyor. Tek cümlelik 
figüran repliklerinden diyalogları olan 
bir oyuncuya dönmesi uzun sürüyor,  
sonunda “Seferi Ramazan Bey’in 

Nafile Dünyası”, “Zengin 
Mutfağı”, “Aslan Asker Şvayk” gibi 
oyunlarda başrol oynamaya başlıyor. 
Sinemaya hâlâ uzak duruyor, ta ki 
Ertem Eğilmez kendisini siyah- beyaz 
bir televizyon programında görünceye 
kadar. Eğilmez gerçek bir oyuncu 
avcısı, her ne kadar televizyondaki 
skeçleri berbat bulsa da Şener’in 
oyunculuğunun gücünü, hatta ona 
hangi karakterleri yükleyebileceğini 
görüyor. 

Eğilmez’in Şen’e verdiği ilk rol, 
Hababam Sınıfı’nın beden eğitimi 

öğretmeni. Kadın öğretmenlere güçlü 
görünmek isterken öğrencilerine 
alay konusu olan Badi Ekrem, biraz 
sinsi, bir o kadar da kurnaz. Ama 
filmlerin çekildiği dönemin neredeyse 
bütün kurnazları gibi, yaptıklarını 
eline yüzüne bulaştırıyor, can 
yakmaktan çok güldürüyor. Seyirci 
Şen’i “Badi Ekrem” tiplemesiyle 
sevince arkasından Şabanoğlu Şaban, 
Süt Kardeşler, Bizim Aile, Çöpçüler 
Kralı ve benzer diğer filmler geliyor. 
İsimleri değişse de hep aynı karakteri 
canlandırıyor, komik, kurnaz ve yatsıya 
bile kalmadan üçkâğıtları ortaya çıkan 

bir âdem. 
Filmlere ne yönetmenin ne 

yapımcının karar verdiği yıllar. 
Filmin türünü de oyuncusunu 
da seyircinin nabzını ellerinde 
tutan sinema işletmecileri 
belirliyor. İşletmeciler yan, ama 
etkili rollerdeki Şen’in seyirciyi 
cezbettiğini görünce başrolünü 
oynadığı filmler istiyor. Eğilmez 
bu gerçeği dobra dobra söylüyor 
Şen’in yüzüne: “Ben seni başrolde 
oynatmazdım, ama işletmeciler 
istiyor.” Artık oyunculuğuna, 
dolayısıyla kendine de güvenen, 
bir o kadar da işsiz kalmayı göze 
alan Şen, işletmecilerin yön verdiği 
filmlerde oynamayacağını söylüyor 
Eğilmez’e, ama bir alternatifi de 
var: Başar Sabuncu’nun yazdığı bir 
senaryo. Eğilmez, bir Şener’e jest, 
biraz da işletmecilerin gönlü olsun 
diye kabul ediyor. 

YENİ TÜRKİYE’NİN YENİ FİLMLERİ

1984’te çekilip gösterime giren bu 
film Namuslu. Bir işyerinde veznedar 
olarak çalışan Ali Rıza Bey’in (Şener 
Şen) şirkete ait yüklü miktarda bir 
parayı soygunculara kaptırmasının 
üzerine kurulu filmi ilginç kılan 
dönemin ruhuyla birebir örtüşmesi. 
(Filmin çekildiği tarihte Türkiye’nin 
başbakanı “Benim memurum işini 
bilir!” diyen Turgut Özal.) O güne 
kadar itilip kakılan, karısı, hatta ➦
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➥ çocukları tarafından hor 
görülen Ali Rıza Bey kimseyi 
soyulduğuna inandıramıyor, herkes 
onun zimmetine para geçirdiğini 
düşünüyor. Karısı, kaynanası, 
çocukları, veresiye defterlerini 
kabarttığı esnaf çevresinde dört 
dönüyor, hatta parayı hemen ortaya 
çıkarmaması, biraz beklemesi 
yönünde akıl veriyor. 

Seksenli yıllar boyunca orta sınıfın 
ve ahlâkının yok oluşunu anlatan 
Namuslu’yu Çıplak Vatandaş, Züğürt 
Ağa, Değirmen, Milyarder, Muhsin Bey, 
Selamsız Bandosu, Zengin Mutfağı ve 
Arabesk izliyor. Bu filmlerden Züğürt 
Ağa’nın senaryosunu yazan, Muhsin 
Bey’in hem senaryosunu yazıp hem 
yöneten Yavuz Turgul. Hem diğer 
filmler hem Turgul’un imzasını taşıyan 
iki film yine Türkiye’deki toplumsal 
değişime işaret ediyor. Turgul bu kez 
“işini bilenlerin” sadece memurlar 
değil, köylüler ve müzisyenler de 
olduğuna dikkat çekiyor! Muhsin 
Bey, türkü söylesin diye elinden 
tuttuğu Ali Nazik’i arabesk pazarına 
kaptırıyor, Züğürt Ağa ise sahibi 
olduğu Haraptar köyüne baraj gelince 
topraklarıyla birlikte o güne kadar 
hükmettiği marabalarını, hatta eşini 
kaybediyor. Yani feodalizm çökerken 
ağa da iktidarını teslim etmek zorunda 
kalıyor.  

Şen’in 1990’larda rol aldığı filmlerin 
neredeyse tümünün yönetmeni 
Yavuz Turgul: Aşk Filmlerinin 
Unutulmaz Yönetmeni, Gölge Oyunu, 
Eşkıya. Yönetmen bu filmlerde de 
gelenekselin yenilgisiyle sonuçlanan 
geleneksel- modern ile Doğu- Batı 
çatışmalarına değiniyor. 1996 yapımı 
Eşkıya kırdığı gişe rekoruyla Türkiye 
sinemasının üzerindeki tozu alan film 
olarak geçiyor sinema tarihine. 12 
Eylül’den sonra Amerikan filmlerine 
teslim olan, teslim olmazlarsa 
kapanan sinemalar uzunca bir aradan 
sonra Eşkıya ile birlikte Türk filmlerine 
de açıyor kapılarını.  

Gönül Yarası (Bu filmle en iyi 
oyuncu Altın Portakal’ını aldı), 

Kabadayı ve Av Mevsimi. İki binli 
yıllar boyunca bu üç filmde bir de 
“Mucizeler Komedisi” isimli müzikal 
de rol alıyor Şener Şen. Müzikalin 
dışındaki üç filmde de yönetmen 
koltuğunda yine Yavuz Turgul 
oturuyor. İyi bir oyuncu olmasının 
nedenini iyi bir gözlemci olmasında 
arayan Şen’e göre sinemanın üç 
olmazsa olmazı var: Senaryo, 
yönetmen ve oyuncu. Kendisine 
gönderilen bütün senaryoları 
sonuna kadar okuyor, ama farklı, 
“çok iyi” diyebileceği bir senaryoya 
rastlayamadığını söylüyor. Uğur 
Vardan’la yaptığı röportajda “Sizi 
yalnız Yavuz Turgul filmlerinde mi 
izleyeceğiz” sorusuna yanıt verirken 
kullandığı “Bunu bozmak için çok 
uğraşıyorum” sözlerinin altında da bu 
arayış yatıyor. Bir başka röportajda ise 
“Setlere geri dönmeyi düşünmüyor 
musunuz” diye soran gazeteciye, 
“Teklif gelmiyor” diye yanıt veriyor 
“Seyahatte miyiz ki dönelim 
arkadaşlar?” 

Şen, yönetmen koltuğuna da 
oturmak istiyor, ama tek şartla, 
kendi yaratıcı gücünü, hayallerini, 
tecrübesini birleştirerek yazacağı 
senaryoyla. Oldukça uzun zamandır 
“İkinci Bahar” gibi neredeyse cinsiyet 
ve sınıf ayrımsız ekran başına çeken 
dizilerde de görünmüyor Şen. Nedeni 
ise dizilerin süresi. “Bütün bir gecenin 
bir dizi tarafından gasp edilmesinin 
büyük bir yaratım zafiyetine yol 
açtığını düşünüyorum” diyor “ritim 
duygusu kayboluyor, yavaşlık, bol 
müzik, bol resim, bol manzarayla bu 
üç saati doldurma endişesi oyuncuda 
da, yönetmende de, yazarda da 
hissediliyor. Ben bunun pek sağlıklı 
olduğuna inanmıyorum.”

GAZETECİLİK, REKLAMCILIK, 
YÖNETMENLİK

Gelelim Yavuz Turgul’a. Eğitimini 
aldığı mesleği gazetecilik olan 
Turgul uzun yıllar 70’li yılların 
popüler dergilerinden Ses’in yazı 
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işleri müdürlüğünü yapıyor. Ses, 
artist makinesi gibi bir dergi, her yıl 
yarışma düzenleyip kadın ve erkek 
oyuncuları sinemaya, o dönemki 
adıyla Yeşilçam’a taşıyor. Sinemayla 
bu içli dışlılıktan olsa gerek Ses’ten 
Ertem Eğilmez’in kurduğu Arzu 
Film’e geçiyor Turgul, Tosun Paşa, 
Sultan, Hababam Sınıfı gibi filmlerin 
senaryolarını yazıyor, Şener Şen’le 
tanışıklığı da işte sayede başlıyor.

Yeşilçam’dan Türkiye sinemasına 
geçilen o suskun dönemde yani 
1970’lerin sonlarından 1980’lerin 
ortasına kadar reklamcılık yapıyor, 
hatta kendi reklam ajansını kuruyor. 
Sinemaya 1984’te Fahriye Abla 
filmiyle dönüyor, sonra da yukarıda 
ismini saydığımız, hepsinde Şener 
Şen’in başrolü oynadığı filmleri 
çekiyor. 

Turgul’un sineması akademik 
çalışmalara konu edildiğinde güçlü 
bir katarsis uygulaması öne çıkıyor, 

yani filmi izleyen seyirci oyuncularla 
yakaladığı özdeşleşmeyle sinemadan 
duygusal bir rahatlama ile çıkıyor. 
Yönetmenin bir diğer özelliği ise 
mizahla karakter arasında kurduğu 
bütünlük. Bu sayede seyirci 
ağlarken olduğu gibi gülerken 
de karakterle arasında bir bağ 
kurabiliyor. Turgul, filmlerinde 
yerel olmayı yeğliyor, bunu seçtiği 
müziklerle de destekliyor, Eşkıya’da 
“Fıratın Türküsü”nü kullanması 
gibi, filmleriyle birlikte müzikleri 
de iz bırakıyor. Yönetmeni diğer 
yönetmenlerden ayıran bir özelliği de 
başrole hep erkekleri yerleştirmesi, 
erkekler arası dostluğu vurgulaması, 
kadınlara ise sadece yan rollerde 
sahne açması. 

10 Kasım’dan itibaren “Yol Ayrımı” 
ile bir kez daha tanık olacağız Turgul-
Şen işbirliğine. Umarız ayrılık filmde 
kalır, onlar sinema yolculuğunu 
birlikte sürdürür… l

Zeki Demirkubuz bir gün 
Turgul ile Şen’e “Ne kadar 

birbirinize sadıksınız” diyor, 
yirmi yıllık yönetmen-oyuncu 
birlikteliğine vurgu yaparak. 
“Zeki haklıydı” diyor Turgul 
“Bizde sadakat çok önemli ve 
bu bence çok değerli. Bir sürü 
yol yürüdük birlikte. Biz bir şey 
yapmasak da arkadaşlığımız, 
dostluğumuz devam edecek. 
Bazı filmlerim beğeniliyor 
olabilir. Ondan önemlisi kalıcı 
bir arkadaşlığı yakalayabilmemiz 
ve buna sadık olmamız.” 

Turgul’un bu sözlerine rağmen 
geçen aylarda o ve Şen eleştiri 
oklarının hedefi oldular. İlk 
eleştiri Aydemir Akbaş’tan geldi. 
Akbaş, Şen’i komedyen olarak 
görmediğini savunurken “Fazla 
bir şey yapmıyor, çünkü korkak. 
Bir adamın arkasına girmiş, 
o ne derse ayak uyduruyor.” 
Akbaş’ın sözünü ettiği adam, 
Turgul’du. Onun iddialarının 
devamını Hürriyet’in magazin 
yazarı Cengiz Semercioğlu 
getirdi. Semercioğlu’na göre 
Şen, Turgul yüzünden erken 
emekli olmuş, onun yüzünden 
Türkiye başarılı, komik ve usta 
oyuncuya hasret kalmıştı. Yine 
Turgul yüzünden son yirmi yılda 
dört film çevirmiş, başarısız 
olacağı korkusuyla başka hiçbir 
yönetmenle çalışmamıştı.

Yavuz Turgul ise yanıtı bu 
iddialardan çok önce Şener Şen’i 
anlatırken vermişti:

“İstese hanları, hamamları, 
yatları, atları, dubleks villaları 
olurdu. Dünya nimetlerini önüne 
serdiler. Tek yapması gereken 
anlaşmalara atacağı bir imzaydı, 
ama atmadı. Çünkü tek bir amacı 
vardı: İyi bir filmde yer almak. O 
kadar…” l

ASLOLAN DOSTLUK

Şener Şen ve Yavuz Turgul “Yol 

Ayrımı” film
inin çekimlerinde.



Tarih 26 Ekim 1951. Karaköy 
Limanı’nda Marsilya’ya gidecek 
vapura binmeye hazırlanan 

genç, uzun boylu kadının etrafını 
polisler çevirdi. Kadın pasaportunu 
gösterdi, ama polisler aradıkları 
kişinin o olduğundan emindi, derdest 
edilip siyasi şubeye götürüldü. Üzeri 
arandığında mantosunun astarında 
mektuplar, notlar bulundu. Kadının 
ardından 183 kişi daha yakalandı. Kadın 

Sevim Tarı, daha sonra tanıdığımız 
ismiyle Sevim Belli idi, 183 kişi ise 
Türkiye Komünist Partisi’nin üyeleri ve 
sempatizanları. 

Demokrasi ve özgürlük vaadiyle 
1950’de iktidara gelen Demokrat 
Parti’nin bu tutuklamalardan hedefi 
katılmak istediği NATO’ya, başta da 
ABD’ye Soğuk Savaş’ta kendilerinden 
yana olduğunu göstermekti. Çok 
geçmeden istediğini aldı, ama bir “Acılı 
Kuşak” yaratarak. Şair Enver Gökçe de 
bu kuşaktandı, o da tutuklanmış, ağır 
işkenceden geçirilmişti. Salıverildiğinde 

şair damarı yaralıydı, yalnızdı ve onu 
bekleyen yoksulluktu. Oysa dili, imgesi 
öyle yoğun, öyle zengindi ki…

Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği 
iki günlük (11-12 Kasım) “2017 Enver 
Gökçe’yi Anma ve Şiir Ödülleri” 
programından önce şairi hatırlayalım 
ve size de hatırlatalım istedik. 
“Ben tanımıyorum, hiçbir şiirini de 
okumadım” diyorsanız, yanılıyorsunuz… 
Çünkü yıllardır  dinlediğiniz Ahmet 
Kaya’nın “Gayrı Gider Oldum”, Ezginin 
Günlüğü’nün “Görüş Günü” şarkılarının 
sözleri Gökçe’ye ait. 
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Acılı 
kuşaktan 
bir şair: 

Her ölünün, özellikle de 
sanatçıların ardından 
“unutulmayacak” denir, bazen 
bu sözde kalır, bazen gerçeği 
işaret eder. Enver Gökçe 
“unutulmayan” şairlerden, 
şiirleri sanki bir gen gibi 
kuşaktan kuşağa akıyor. Ataşehir 
Belediyesi de 11-12 Kasım 
günlerinde “Enver Gökçe’yi 
anacak, adına verilen şiir 
ödüllerini sahiplerine verecek.

NEVİN ŞENAT

ENVER
GÖKÇE
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TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞİİRLER

1940’lı yılların “Toplumsalcı 
şairler” kuşağından Enver Gökçe 
1920’de Erzincan’ın Kemaliye 
ilçesinde doğmuştu. İlkokulu dokuz 
yaşındayken göç ettikleri Ankara’da, 
özel bir okulda okudu, üniversiteyi ise 
Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi’nin Türkoloji bölümünde. 
Kendini şiirle ifade etmeyi daha okul 
sıralarında öğrenmiş, üniversitede 
devrimci düşüncelerden etkilenince 
şiirleri de yön değiştirmişti. Halkevi’nin 
yayımladığı Ülkü dergisinde 
düzeltmenlik yaparken Nurullah Ataç, 
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet 
Kutsi Tecer’le tanışmış, bir dergide 
yayımlanan şiirini beğenmeyen 
Tecer’e “Ben daha kötüsünü de 
yazarım” diye karşılık vermişti!

Orhan Veli’nin başı çektiği 
Garip akımını “hasta” diye 
değerlendiren Gökçe halk 
edebiyatından beslenmeyi 
yeğlemiş, bunu da “Ben 
elbette kendi sınıfımdan 
gelme halk ozanlarından 
taraftım” diye tanımlamıştı. 
1948’de Türkiye Gençler 
Derneği adı altında, kendi 
tanımıyla “antifaşist” bir 
derneğin üyeleri arasında 
yer alan Gökçe, diğer üyelerle 
birlikte hasat kaldırırken köylünün 
yanında olmuş, halkın her sorununa 
çare aramaya çalışmıştı. Dernek sık 
sık bu etkinliklerden rahatsız olan 
Turancıların saldırısına uğramış, 
Gökçe’yle birlikte birkaç genç 
komünizm propagandası yaptıkları 
gerekçesiyle tutuklanmıştı. Üç ay 
Ankara Cezaevi’nde tutuklu kalan şair 
“Görüş Günü/Görüşmeci” şiirini de 
burada yazmıştı. 

İstanbul Yurtlar Müdürlüğü’nün 
Kadırga Öğrenci Yurdu’nda çalışmaya 
başladıktan kısa bir süre sonra, 1951’de 
“Komünist Tevkifatı” kapsamında 
183 kişiyle birlikte gözaltına alınmış, 
ağır işkencelerden geçirilmişti. İki yıl 
siyasi şubede ve Sansaryan Hanı’nın 

Kemal’in aracılığıyla çalıştığı Meydan 
Larousse’tan “sakıncalı” bulunarak 
atılmış, o da çözümü kışları köyünde 
geçirmekte, yazları da Ankara ya da 
İstanbul gezmekte bulmuştu. “Bu 
arada şiir üzerindeki çalışmalarım 
ve çevirilerim devam etti” diyordu 
anılarında Gökçe “Ben sınıf edebiyatı 
yapıyorum. Türk halkının, hayatın 
her dönemde aktif olan, güzel 
olan, büyük olan bu halkın sanatını 
yapmaya çalışıyorum. Bence sanat 
her şeyden önce bu sınıfın yaşam 
kavgasındaki gücünü kudretini ortaya 
koymasıdır.”

1973’te “Dost Dost İlle Kavga”, 
1977’de “Panzerler Üstümüze 
Kalkarlar” kitapları yayımlanan Enver 

Gökçe’nin isteği 1951 Tevkifatı’nı 
destan olarak yazmaktı. Ancak 

uzun süredir işkencenin ve 
yoksulluğun izlerini taşıyan 
bedeni aklını dinlemekten 
uzaktı. Sağlığı destanını 
yazmaya elvermedi, 
ömrünün son yıllarını 
geçirdiği huzurevinde 19 
Kasım 1981’de öldü. “Eğin 
Türküleri” ve “Enver Gökçe 
Yaşamı ve Bütün Şiirleri” 

kitapları ölümünden kısa bir 
süre sonra yayımlandı. Yazar 

Mehmet Kemal’e göre dönemin 
şair ve yazarları özellikle de 

Gökçe “Acılı Kuşak”tandı. Kemal, 
aynı ismi taşıyan kitabını onlara 
adamıştı. 

Nesin Vakfı, 1982’nin “Edebiyat 
Yıllığı”nı Enver Gökçe’ye ayırmıştı. 
Yazımızı Enver Gökçe’nin arkasından 
düşünce ve duygularını yıllık için 
kaleme alan Gülten Akın’ın satırlarıyla 
bitirelim:

“Kemaliye’nin Çit köyü halkından 
Enver Gökçe, “Ölüm adın kalleş 
olsun” diyen Enver Gökçe öldü. 
Mahpushaneler, huzurevleri, 
hastaneler, bedeniyle çektiği tüm çile 
bitti. O, bunlardan yakınmadı, halkının 
ozanı olmanın bilinci ile onuru ile ben 
yerine biz diye diye yaşadı. Enver 
Gökçe yaşayacak.” l

tabutluklarında tutulanlar arasında 
intihar edenler, aklını yitirenler olmuş, 
kimisi de “konuştuğu” için ağır bir 
suçluluk duygusunun içine girmişti. 
Aynı davadan yargılanan Arif Damar 
sonraki yıllarda kendisiyle yapılan bir 
röportajda “Enver Gökçe ağır işkence 
gördü, sağlığı bozuldu” diyecekti. 
“Onurlu bir insandı, konuştuğu için 
kendine küstü. Ahmet Arif de içine 
kapandı, en son şiirini 1955’te yazdı.” 
Askeri mahkemede yargılanan Gökçe 
Adana Cezaevi’ne gönderilmiş, 
cezaevinde yazdığı “Yusuf ile 

Balaban” adı altında topladığı şiirlerini 
gizlice dışarı çıkarmayı başarmıştı, ama 
salıverildiğinde ulaşabildiği şiirlerinin 
sayısı bir elin parmakları kadardı. 

YALNIZLIĞA DOĞRU

Polisin bir gölge gibi takip ettiği 
Gökçe gazetelerde, dergilerde 
düzeltmenlik yaparak geçimini 
sağlamaya çalışıyor, cezaevinde 
Orhan Suda’nın sayesinde geliştirdiği 
Fransızcasıyla Neruda’nın şiirlerini 
Türkçeye çeviriyordu. Bir süre Yaşar 



Ece Temelkuran okurun karşısına 
bu kez değişik tarihlerde 
Kafkaokur, Birgün, Penguen, 

T24, BBC gibi yayın organlarında 
yayımlanan yazılarıyla çıktı. Hepsi 
kendi başına bir makale olan, ama 
bir araya geldiğinde edebiyat tadı 
veren metinlerde Temelkuran hem 
kendini sorguluyor, hem de okuru 
bu sorgulamanın içine çekiyor. Hangi 
konularda derseniz, hepimizin içini 
yakan, utandıran, bazen yorup 
bunaltan dertlerimiz, yani insanlık 
hallerimiz. Biz de yazarla kitabı ve 
yazmak üzerine konuştuk: 

Çok uzun zamandır yerine 
çoğunlukla “idare eder”i ikame 
ettiğimiz iki kelimeyi hatırlatıyorsun 
okura: İyilik güzellik. Kitabının ismi 
de bu. İnsana sevinç veriyor bu iki 
kelime, umut 
taşıyor çünkü. 
Ama içeride 
anlattıklarınla, 
savunduklarınla 
kolu kanadı 
kırıyorsun. Okura 
ne yapmaya 
çalışıyorsun?

Okurla ve kendimle 
de aslında gerçek 
bir ilişki kurmaya 
çalışıyorum. Kim 
istemez iyi şeylerden 
söz edelim, hep 

iyilik güzellik olsun. Ama kimi 
kandırabilirim ki! Kitap, kaçış yeri 
değil; saklanma yeri değil. Meselelere 
okur ve yazar olarak birlikte bakma 
yeri. Eğer sadece “Her şey harika 
olacak, sen hiç merak etme” 
deseydim bu kibirli ve üstten bir 
konuşma olurdu. Samimiyetsizlik 
olurdu. İyi bir şey olacaksa beraber 
düşünerek ve sözü eyleme 
dönüştürerek yapacağız, doğrusu 
bu. Okur, çocuk değil. Okura çocuk 
muamelesi yapılması da ayıp şey.  

Yazdıkların siyasal olduğu ahlaki 
metinler ve insanlık tarihi kadar 
eski sorulara yanıt arıyorsun. 
İnsanın hakikaten iyiliği ve güzelliği 
kötülüğün önüne çektiği zamanları 
oldu mu? Ya da bugün bile isteye 
kötülükle beslenir hale mi geldik?

Hayatın daha güzel olduğu, iyiliğe 
ve güzelliğe daha çok yer açıldığı 

zamanlar oldu. 
Ekonomik açıdan 
dünyada ne zaman 
orta sınıf güçlendiyse, 
ne zaman ekonomik 
ilişkilerdeki eşitsizlik 
görece azaldıysa 
o zaman insanlık 
hayaller kurmaya, 
şarkılar söylemeye, 
sanatla uğraşmaya, 
yani estetiğe 
yönelmeye başladı. 
Estetik, ahlakın 
en yüksek formu 
olarak ancak 
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Henüz yolumuzu 
bulamadık, bu 
yüzden yarımız

Ece Temelkuran son kitabı 
“İyilik Güzellik”te hem 
iyiliğe hem de kötülüğe 
dair düşüncelerimizi 
sarsıyor. Yazdıklarını 
okudukça hayatlarımızı 
üzerine kurduğumuz 
bu kavramları yeniden 
sorguluyoruz. 
Temelkuran bize 
kaçacak yer bırakmıyor, 
her cümlesinde biraz 
daha huzurumuzu 
kaçırıyor! Yazarların bir 
işi de bu değil mi zaten, 
yazarak ruhumuza 
ulaşmamızı biraz olsun 
kolaylaştırmak…

refah yükseldiğinde var olabiliyor. 
Öte yandan kötülüğün azgınlaştığı 
zamanlarda, kitapta da biraz söz ettim 
bundan, estetiğe, dolayısıyla etiğe 
tutunma kararlılığı oldu insanların. 
İnsanın ruhunu korumak için başka 
tutunacak hiçbir şeyin olmadığı 
zamanlardı bunlar. Tıpkı şimdiki gibi.  
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Senin iyilik, güzellik ve kötülük 
kavramların neyi anlatıyor, neyi 
içeriyor?

Dünya, her türlü insan ilişkisinin 
toplamından kurulan bir ağ. Bu 
ağ içinde ve bu ağın tamamını 
kapsayacak şekilde güzellik yaratmak 
demek, eşitlik, özgürlük, sevgi 

yaratmak demek. Kötülük ise doğal 
olarak bunun tam tersi, bu ağa zarar 
veren her şey. İnsanlık bir süredir, 
özellikle 1980’lerden sonra beraber 
ve eşit yaşamaya dair umudunu ve 
kararlılığını kaybetti. Giderek daha 
artan oranda bu ağda herkesin 
kendini gerçekleştirme hakkının eşit 

olmadığı fikri hakim oldu ve bunun 
etrafında bir ahlak oluştu. Bu kötü ve 
çirkin bir ahlak, insana yakışmayan 
bir ahlak. Dünya bugün, hem politik 
olarak hem de insan ruhundaki 
sonuçları bakımından bu çirkinliğin 
sonuçlarıyla yüzleşiyor. Bebekler bu 
yüzden sahillere vuruyor. ➦
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➥ Özellikle gürültüye vurgu 
yapıyorsun kitabında, o gürültüye 
rağmen yazmaktan, okumaktan söz 
ediyorsun. Üstelik neşenin değil, 
kasvetin gürültüsü bu. Biraz bu 
gürültüyü açalım mı, o sesler ne, kim 
çıkarıyor?

Hem güce tapınanların hem 
de onlar karşısında kendini yenik 
hissettiği için kendi benzerlerine 
saldıran benzerlerimizin gürültüsü 
bu. Büyük bir bilgi ve duygu 
bombardımanı altında oraya 
buraya kaçışarak, nafile avuntular 
icat etmeye çalışarak yaşıyoruz. Bir 
savaş gibi. Savaşın en berbat tarafı, 
yaşayanlardan dinlediğime göre, 
bitmeyen o gürültü. İnsanı felç eden 
gürültü. Bugünkü yaşanan gürültü, 
ortada silahlı askerler olmasa bile 
savaşın gürültüsünü düşündürüyor 
bana. 

Gürültüden kaçış, sessizlikle, bir 
nevi siniklikle de mümkün. Sessizlik o 
gürültüyü susturur mu sence?

Keşke öyle bir şey olsaydı, hepimiz 
kaçar kurtulurduk. İnsan, yaşamak 
için en az bir insana daha gereksinim 
duyuyor ve bu çatışma, çatışmanın 
gürültüsü iki kişilik insan ilişkilerinin 
de içine sızıyor, onları da ele geçiriyor. 
“İmkânı olan delirsin” diye bir espri 
çok tuttu geçtiğimiz yıllarda, tesadüf 
değil. O kaçış, bütünüyle kopuş ancak 
hakiki anlamda delirmekle mümkün.

Bazen gizliden gizliye, bazen ulu 
orta çıkışın adresini de gösteriyorsun, 
şimdilerde korkulan bir tavır olan 
örgütlenme ya da bir araya gelme. 
Bu kezlerce denendi, ama hep bir 
yarımlık hissi bıraktı gibi. Sence ne 
bizi böyle yarım kılıyor?

İnsanlık aslında kısa bir süredir 
arıyor bunun çözümünü. Tarih 

açısından bakarsan oldukça kısa 
bir süre. Birey dediğin ne ki! Bir 
kaç yüzyıllık tarihi var. Modern 
anlamda örgütlenme, eşitlik, 
üretim ilişkileri... Bunlar hep yeni 
kavramlar. Deniyoruz, yeniliyoruz, 
sonra durup yeniden deniyoruz. 
Bir süredir de “Tarihin sonu geldi, 
en iyi sistem bu, bizim artık böyle 
yaşamaktan başka çaremiz yok” 
algısıyla, bu algının tepemize vura 
vura kabul ettirilmesiyle mücadele 
ediyoruz. Yarımlık hissi henüz yolu 
bulamadığımız için. Ama derinden 
akan tarihte bu bilgiyi tamamlamaya 
çalışan bir insanlık görüyorum 
ben. Bu sebeple umutsuzlukla 
suçlandığım zaman anlam 
veremiyorum. Umutsuzluk yok, bir 
taşı bir taşın üzerine koyup düşünce 
başka bir taşla yeniden denemek 
diye bir şey bu. Ama bu süreç tabii 

Ece Temelkuran’a göre tarih 
içinde bireyin yeri henüz 

daha yeni, eşitlik, üretim, 
örgütlenme kavramları da. O 

yüzden umutsuzluğa  yer yok!



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 57Sayı: 17 Tarih: 25 Ekim-25 Kasım 2017

Seninle aynı tarihlerde Orhan 
Pamuk da dışarıdan içeriye 
bakmanın zenginliğinden söz etti. 
Herkes kendine böyle pencereler 
açamayacağına göre, kıyaslamayı 
sen yapar mısın? İçerden içerisi nasıl 
görünüyor, dışarıdan bakınca neler 
öne çıkıyor?

Dışarıdan bakmak tamamen benim 
seçimim değil! İçeriden bakmama, 
gördüğümü yazmama pek izin 
vermediler, biliyorsun. Ama dışarıdan 
bakınca da içeriden gördüklerimi 
unutturacak bir şey görmüyorum 
aslında. Bir de şu var: Türkiye’den 
gelince Türkiye’den başka bir şeye 
bakamayacağına derinden inanmış bir 
Batı entelijansiya ile karşılaşıyorsun. 
Onların ülkelerine ve onların duruşuna 
bakma hakkımı burada kullanıyorum. 
Dışarıdan mı? Emin değilim. Ama ben 
hep kıyıdan baktım sanırım, şimdi de 
onu yapıyorum. l

ömürleri tüketiyor. Fakat süreç 
ömürleri tüketiyor, bizim ömrümüzü 
tüketiyor diye de sürecin baştan 
aşağıya yanlış olduğunu sanmak 
hayatı kendinden ibaret sanmak olur.  

Galiba yaşın da o yöne doğru 
kaykıldığı için(!) yaşlılara veryansın 
ediyorsun bir metninde. Yaşlıların 
kibrinden söz ediyorsun. Bence 
haklısın da. Yaşlılar yenilmişliğin, 
teslimiyetin utancıyla mı gençlere 
karşı bu kadar kibirliler? 

Kendime de yazıyorum o yazıları 
tabii. Çünkü insan yaşlandıkça 
gençlere “Olmaz, yapamazsınız, 
olmayacak” demekten zehirli, 
şehevi bir zevk almaya başlıyor. 
Kendi yenilgimizi ancak bizden 
sonraki nesiller de yenilirse 
meşrulaştırırmışız gibi düşkün bir 
ruh hali. Biz yenildiysek insanlık 
yenilecek demektir demekte taşralı 
bir haset var. Yok öyle bir şey. Sen 
yapamamışsın, geç kenara otur. Bırak 
insanlık yürüsün, yolunu bulsun.

AİDİYET ILIK BİR ŞEY

Peki, biraz da senden, içeriden söz 
edelim, yazmak içini serinletiyor mu 
ya da seni korkmaktan koruyor mu?

Yazmak korkuyu unutturuyor. 
Korkudan koruyan bir şey var mı, 
emin değilim. Korku her zaman 
orada, sadece yazarken neden 
korktuğumu unutuyorum. 

Hürriyet’te yayımlanan 
röportajında, “Ben kendimin 
eviyim” diyorsun. Neleri ve kimleri 
bu eve alıyorsun ya da dışarıda 
bırakıyorsun?

Hmmm... Tunus’ta Düğümlere 
Üfleyen Kadınlar’ı yazarken ve 
en güzelinden sosyal medya linci 
yaşarken (artık bu linç meselesini 
söylemek bile komik geliyor, başına 
gelmeyen kalmadı galiba) ülke 
nedir diye düşünüp bir yazı yazmış, 
“ülke, sevdiklerinden oluşan bir 
masa ve etrafındaki sonsuzluk” 
demiştim. Kitapta da var o yazıya 

bir atıf. Sevdiklerimi alıyorum evime. 
Aidiyet, ılık bir şey. Güvenlikli bir 
yer. Bütün aidiyetlerden bağımsız 
olarak kendini hayal etmeye 
çalışmak, insanın kendisinin evi 
haline gelmesi ise bütün özgürlükler 
gibi bazen ürkütücü ve insanın 
ruhunu donduruyor. Ama bu da 
insanın keşfetmesi bir sınır. Ne 
kadar kurtulabilirim aidiyetlerden, o 
aidiyetlerin getirdiği kurallardan? Ve 
sonra hangisini geri dönüp seçerim? 
Bunları düşünürken biraz kendi 
kendinin evi haline geliyorsun galiba.

DIŞARIDAN İÇERİYE BAKMAK  

Beyrut, Kahire, Tunus ve Zagreb... 
Dört ülke, dört ayrı kent. Zaman 
zaman başka ülke ve kentlerde 
yaşıyorsun, hem de uzun sürelerle. 
Ama bu ülkelere bakınca ipini çok 
uzun tutmuyorsun gibi, havasıyla, 
kültürüyle, insan dokusuyla 
benzerliklerin benzemezliklerinden 
daha çok kentler. Bu kentlerde neyin 
kokusunu buluyorsun?

Hep bir hikâye beni oralara götürdü 
ve orada kalmamı sağladı. Yara 
galiba. Yaralı olanı sevmeyi biliyorum. 
Yaralı olmayanı sevmeyi bilmiyorum 
ya da. Tedavi etmeye çalışmadan 
sevmeyi yeni öğreniyorum, 
öğrenmeye çalışıyorum. Zagreb de 
savaş görmüş bir şehir, hem de yakın 
zamanda. Böyle yaralı şehirlerin 
kalender bir ruhu oluyor, onu 
seviyorum. Önemli ile önemsizi ayırt 
etmeye çalışan bir mizaç gelişiyor 
yara almış şehirlerde. 

Bir sonraki adresin belli mi, yoksa 
zaman nereye taşırsa mı?

Burası olmayacak herhalde, ama 
neresi bilmiyorum. Geçenlerde bir 
arkadaşım “Çocukluk hayalin neydi?” 
diye sordu, “Gezmek ve yazmak” 
dedim. Söylerken farkına vardım ki 
aslında çocukluk hayalimi yaşıyorum. 
Fakat insan yaşarken hiç de hayalini 
yaşıyormuş gibi gelmiyor. Tadı 
insanın tahmin ettiği gibi olmuyor. 

Ece Temelkuran



Bir savcı karşısında göğsü dik 
durup savunma yapmak mı daha 
zor; yoksa ölüme kafa tutmak 

mı? Başarılı bir avukat olan Zeynep 
Pelin Ataman hiç de ummadığı bir 
anda tanıştığı meme kanserine karşı 
bağışıklığın gülmeyle kazanılacağını 
düşünenlerden. “Gülersen Yengeçler 
Isırmaz” isimli kitabında, göğüsledikleri 
her şeyi memelerinde biriktirmiş 
kadınların hikâyelerini anlatan 
Ataman Ataşehirli kadınlarla buluşup 
onlarla da deneyimlerini paylaştı. Biz 
de Ataman’la konuştuk ve hastalık 
ile tanışma ve tedavi süresince 
yaşadıklarını dinledik: 

“Davetsiz misafir”iniz kapınızı ne 
zaman çaldı?

Ağustosların sıcak olmadığı bir 
coğrafyada yaşıyorum, Strazburg’da... 
Sanki o gece, sıcaklığı ve aşırı nemi 
ile bir işaret niteliği taşıyordu. 1 
Ağustos 2012… Bu duruma alışık 
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Meme kanseri 
kadınlığın sonu değil

Ölümü ensesinde hissederek 
güçlenen, ona kafa tutan bir 
kadın Zeynep Pelin Ataman. 
Meme kanseri ile tanışma ve 
yenme süreci boyunca içinde 
çoğalttığı kadınları, onun 
tabiri ile “kız kardeşlerini” 
aynı mücadeleyi verenlere yol 
göstersin diye kaleme alan 
Ataman, “Gülersen yengeçler 
ısırmaz demişlerdi, ben de 
güldüm” diyor.
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olmayan bedenimi rahatlatmak için, 
hiç yapmadığım şekilde pudra ile 
çözüm bulmaya çalıştım. Bu esnada 
sağ mememde bana ait olmayan 
bir şey vardı, sert bir kitle. Ani gelen 
kalp çarpıntımı kısa sürede telkin 
ederek, ciddi bir durumun olmayacağı 
konusunda kendimi ikna ettim. Ama 
bir yandan da içim içimi yiyordu. Ertesi 
gün soluğu doktorumda aldım ve 
hemen tetkikler yapıldı. 

AYRILIĞIN DA SEVDAYA DAİR 
OLDUĞUNA İNANIRIM

Tanı konulduğunda nasıl tepki 
verdiğinizi hatırlıyor musunuz?

Alışverişteydim, doktorum aradı. O 
ana kadar çok da aklıma getirmemeye 
çalıştığım “kanserli hücrelere 
rastladık” sözleriyle şoka girdim 
sanırım. Çünkü hiç tarzım olmayan 
birçok tişörtü alıp mağazadan çıktığımı 
hatırlıyorum. Kanserdim, hem de 
oldukça agresif bir türü ile karşı 
karşıyaydım. 

Tedavi sürecinizi mücadele 
olarak mı; yoksa tecrübe olarak mı 
yorumluyorsunuz?

Tedavim boyunca eriksonyen 
hipnozda (soruna karşı tahammülü 

arttırıcı) uzmanlaşmış bir psikologdan 
hemen hemen her gün terapi gördüm. 
Bu sayede aslında başımıza gelenler 
“kötü”den ziyade, sonu hüzünlü bir 
vedaya gebe de olsa, bu yol eşsiz bir 
tecrübe, kıymetli bir sınav. Her zaman 
ayrılığın da sevdaya dâhil olduğuna 
inanırım. Bir gün vakitsiz gitmemiz 
gerekse de geride kalanlar hep sevgili, 
artık böyle düşünüyorum.

Tedavi süresince hangi 
duygu daha baskındı? Hastalığın 
başlangıcı ve bitişi arasında 
geleceğe bakışınızda nasıl bir fark 
oluştu?

Kitle ile ilk tanıştırıldığımda çok 
korktum. Heyecanlı bir yapım 
olmasına rağmen korkunca ne kadar 
güçlü ve soğukkanlı olabiliyormuşum 
bunu fark ettim. O kadar karmaşık 
duygular yaşıyorsunuz ki o an, sanki 
başka bir bedende başka bir zihinde 
hayat buluyorsunuz… Belki tuhaf 
gelebilir ama bunu yakınlarıma 
anlatma konusunda utandım. İlk iki 
gün eşime söyleyemedim. Uzun süre 
anne ve babamdan sakladım. Onları 
üzmeden bu hastalıktan kurtulmanın 
yollarını aradım. Ancak şimdi geriye 
dönüp baktığımda bunun yanlış 
olduğunu, ekstra bir yük ➦

- Güçlü bir avukat, sınıf 
öğretmeni, ev hanımı ya da 
okuma imkânı bulmamış 
bir Anadolu kadını… Bu 
hastalık karşısında “kim 
olduğunuz” ne kadar 
önemli ya da önemli mi? 

- Söylemek istediğim 
tam da bu. Kim olduğunun 
ya da nereden geldiğinin; 
seçimlerinin hiçbir 
öneminin olmaması; 
önemli olanın doğanın 
bahsettiği dönüştürme, 
sarıp sarmalama, kadın 
olma gücünü hissetmenin 
olduğu. Bir kadın ilk olarak 
kendi kendinin ilacı olabilir. 

- “En büyük direnç 
gülmek” diyorsunuz. 
Sizce  “gülmek” süreci ve 
sonuçları nasıl değiştiriyor?

Yapabileceğimiz en etkili 
ilaç gülmek... Herkese 
bedava... Somurtmak için 
bir sürü kasa ihtiyacınız 
var, oysa gülmek ne kadar 
kolay. Bilinçdışına hangi 
frekansı yayarsanız ona 
inanıyor; yani “kahkaha” 
atmakta büyük fayda var. 
Her gülüş hem çevrenize 
hem de hayata yeniden 
bir selam çakmaktır, 
unutmayın. l

GÜLÜN, 
ÇÜNKÜ 
GÜLMEK 
İLAÇTIR

Zeynep Pelin 
Ataman’ın 
hastalığıyla 
baş etme 
yollarından 
biri de kelliğini 
saklamak 
değil, ortaya 
çıkarmaktı.
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➥ oluşturduğunu düşünüyorum. 
Eskiden makyaj yapmazdım artık 
böyle zor zamanlarda makyaj 
yaparak savaş boyaları sürmek 
gerektiğini öğrendim mesela... 
Formuma dikkat etmeye başladım; 
çünkü kilo ile meme kanserinin ilişkisi 
var. İşime daha da sarıldım.

Meme kanserine yakalanan 
kadınlar, hastalığın sancılı yanından 
ziyade “dişiliğini kaybetme” 
psikolojisi ile karşı karşıya kalırlar. Siz 
hiç bu korku ile yüzleştiniz mi?

Maalesef jinekolojik kanserler 
sadece ölüm korkusu salmıyor; 
ayrıca sizi bir de dişiliğinizden 
vuruyor. Hastalık bazen üreme 
kabiliyetinizi,  bazen de kadınlıkla 
özdeşleşmiş organlarınızın kaybına 
yol açıyor. Meme dişilik barındıran, 
hatta dünyayı beslediğiniz bir organ. 
Ancak kadınlar, dişiliklerinden 
bağımsız, önce insan olarak güzel ve 
güçlü olmanın farkına varırlarsa bu 
yoksunluk hissini atlatmak daha da 
kolay oluyor. Mesela kel bir kadının 
antenleri daha gelişmiştir. Şu an, 
güzellik diye kodlanmış uzun kirpik, 
saç ya da meme eksikliğinde dimdik 
durmayı daha fazla önemsiyorum. 
Benim gibi kel kalan tüm kadınlar 
da  bunu hissedebilir.

GÜLERSEN YENGEÇLER ISIRMAZ

Bu süreçte çevreniz ve sevdikleriniz 
size nasıl destek oldu?

Bu kriz kız kardeşliğin gücünü 
anlamama yardımcı oldu, 
diyebilirim. Mesela arkadaşlarımın 
hepsi kardeşimmiş... Her konuda 
olduğu gibi bu konuda da eşim en 
büyük destekçimdi. Bu hastalığın 
en iyi tarafı da yakınlarınızın sizi 
nasıl koşulsuz şartsız sevdiğini 
öğrenmeniz. Ben bu savaşta hep 
şanslı olan taraftım, karşıma hep 
şifacı doktorlar çıktı. Radyoterapi 
seanslarını iple çekiyordum; 
doktorum ile iki kelime etmek dahi 
bana iyi geliyordu. Bazen bir çift göz, 

bazen de bir söz ışığınız oluveriyor. 
Çevremdeki herkes alkışladıkça 
ben de gaza geldim, havaya girdim. 
Sonra gelsin en etkileyici dans 
figürleri… MR çektirirken havada 
dönmeler, kemo alırken salvolar, 
doktorlara ukalalık yapmalar, kel kafa 
ile fotolar çektirmeler… Kısaca ne 
kadar artistlik varsa yaptım, sanırım 
korkudan. Gülersen yengeçler ısırmaz 
demişlerdi, ben de güldüm.  

Bu hastalık, güçlü bir kadının 
yanında bir de kitap bıraktı size veda 
etmeden önce… 

Tedavimin başında Fransa’daki 
onkologlar, kemoterapiye cevap 
vermediğimden yan etkileri arasında 
kalp krizi de olan ağır bir ilaç 
kullanmamı önerdiler. Ben klasik 
ilaçların dışına çıkmak istemiyordum. 
Bu soruya cevap aramak için anne 
ve babamın dahi haberi olmadan 
İstanbul’a geldim. Çok tesadüfi bir 
şekilde rastladığım doktorum “bu 

hikâyenin kahramanı sizsiniz” dediği 
an, içimde biriktirdiğim kadınların 
seslerini duymaya başladım. 

Kitabınızdaki hikâyeler nasıl 
ortaya çıktı? Kahramanlarınızın 
ortak özelliği nedir?

Hastalığı yendikten iki sene sonra 
klasik meme kanseri tedavisinde 
uygulanan altı kemoterapi 
süreçlerinin her biri için farklı bir 
karakter yaratmak istedim. Bu 
süreçte içimde biriken kadın ya da kız 
kardeşlerin hepsinin ortak özelliği, 
tabii ki meme kanseri olmalarıydı. Her 
biri yaptıkları ya da yapmak zorunda 
kaldıkları seçimlerden dolayı mağdur. 
Bu mağduriyetin büyük ayağını da 
“kadın” olarak dünyaya geldikleri için 
yaşıyorlar. 

Bu kitap ayrıca çok güzel bir kadın 
buluşmasına dönüştü. Şimdiye kadar 
birçok şehir ve belediyede yaptığımız 
söyleşilerin en sonuncunu da 
Ataşehir Belediyesi’nde yaptık. l 

Zeynep Ataman 
yaşadıklarını 
meme kanserine 
yakalanan 
kadınlar neşeden 
vazgeçmesinler 
diye yazdı.



Ahmet Benli Diyarbakır’da 
doğup büyümüş bir ressam. 
Çocukluğunda eline aldığı fırçayı, 

yaklaşık 52 yıldır hiç yere bırakmadı, 
tuvallerine de gerçeği yansıtmaktan 
vazgeçmedi.

Ahmet Benli iki şehirli bir ressam. Bir ayağı İstanbul’da diğeri Diyarbakır’da. İki kentin de resim 
algısı farklı, İstanbul natürmort seviyor, Diyarbakır ise gerçeği. Benli 11-19 Kasım tarihleri arasında 

Ataşehir Cemal Süreyya Etkinlik Merkezi’nde 36. kişisel sergisini açacak.
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Tuvallerim gerçeğin peşindeS
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Benli “Resim karın doyurmaz,” diye 
düşünen bir ailede de büyümemiş, 
üstelik sadece ailesi değil çevresi 
de resim yapması için teşvik etmiş, 
hocaları ise yol göstermiş. Yaşadığı 
Alipaşa mahallesindeki her şeyi 
önce kâğıda sonra tuvale aktarmış. 
Yıllar içinde resim anlayışı gelişmiş, 
değişmiş, ama hâlâ onu en çok 
etkileyen sanatçı Salvador Dali. Benli 

İstanbul’un bir metropol, 
Diyarbakır’ın ise kentsel sorunları 
büyük bir şehir olduğunu göz 
önünde tutmamızı da istiyor Benli. 
Diyarbakırlıların sanatsal anlamda çok 
duyarlı ve onurlu olduklarını, kendisini 
sahiplendiklerini söylüyor. Yaklaşık 
beş yıl önce fırçalarını, boyalarını alıp 
Diyarbakır’a dönen ressamın şimdiki 
adresi yine İstanbul. Çünkü Sur’da 

yazarına çizerine sahip çıkamıyorsa 
bence o ülke sanat anlamında korkak ve 
ürkektir. Ama bilsinler ki sanatçılar hiçbir 
zaman kalemlerinden de fırçalarından 
da vazgeçmeyecek. Ben idealist 
değilim, ama pes etmeyeceğim.”  

Benli’nin resimlerini görmek, resim 
üzerine söyleşmek isterseniz 11-19 Kasım 
tarihleri arasında Cemal Süreya Etkinlik 
Merkezi’nde sizi bekliyor olacak. l

de sürrealist resimler yapıyor, ama 
sadece İstanbul’da. “Resim konusunda 
Diyarbakır ve İstanbul’u kıyasladığınızda 
büyük fark var. Diyarbakır’da gerçeğin 
resmini, İstanbul’da ise peyzaj ve 
sürrealist çalışmalar yapıyorum” diyor 
“Daha doğrusu insanların beğenileri 
konusunda çalışmalar yapmak zorunda 
kalıyorum.”

yaşanan çatışmalarda atölyesi ve 70’e 
yakın çalışması yandı. 

Daha önce de yurt içi ve dışında 
karma sergilere katılan, birçok kurum 
ve kuruluşa sanat danışmanlığı yapan, 
atölyesinde ders veren Benli, Türkiye’de 
ressam olmayı ise şöyle tanımlıyor: “Bu 
ülkede yaşıyoruz, üç boyutlu düşünmek 
zorundayım. Eğer bir ülke sanatçısına 
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Deklanşöre bastığımızda anı 
dondurduğumuzu düşünürüz, 
ama çoğu kez tarihe kayıt 

düşmüşüzdür. Tıpkı bizim dünü 
baktığımız fotoğraflarla anlamaya 
çalıştığımız gibi, geleceğin kuşakları da 
bizi o bizim çektiğimiz fotoğraflarda 
arayacaktır. Tek farkla, düne siyah 
beyaz bakarken, bugüne renkli 

görüyoruz, yarın ise teknoloji zamanı 
ve tarihi nereye taşıyacak bilmiyoruz. 

Galeri Bu’da açılan “Belgeler’16” 
sergisi de geleceğe kayıt düşmek için 
var.  Galata Fotoğrafhanesi Belgesel 
Fotoğraf Programı 8. dönem katılımcısı 
olan fotoğrafçıların çalışmalarını 25 
Kasım’a kadar görme şansınız var. 
Sergi, geçen yıl programa katılan 
Barbara Yoaf Karyo, Berk Demirbaş, 
Enes Ümit Uzuntaş, Güven Kebeci, 
Handan Akgün, Nilüfer Demir, Nuray 

Aydın ve Sevim Gündoğdu’nun 
fotoğraf serilerinden oluşuyor.

Sergi izleyicileri, derme çatma bir 
Uganda restoranından Karadeniz’in 
çay tarlalarına, etnik ve dini 
geleneklerden göç yoluyla kurulmuş 
mahallelere, Anadolu’daki ufak 
bir köyden, İstanbul’un yok edilen 
değerlerine, Suriyeli sığınmacılardan, 
kentin tam orta yerindeki yeşil bir 
vahaya taşıyor. Gelin şimdi fotoğrafları 
çekenlerin hikâyelerine bir göz atalım:
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Tarihe not düşmek için: 
“Belgeler’16” sergisi
Kimi çay toplayanları, kimi Suriyeli göçmenleri, kimi Ugandalıların buluşma mekânını, kimi zamana 
direnen eski bir apartmanı anlatıyor fotoğraflarıyla. Galata Fotoğrafhanesi Belgesel Fotoğraf 
Programı katılımcıları bir sergiyle çalışmalarını fotoğraf meraklılarıyla paylaşıyor.

Sığınmacı olmak 
hiçbirimizin aklından 
geçmez. Bu, hep 
başkalarının hikâyesidir. 
Muhtemelen bu 
insanlar için de 
böyleydi. Ama şimdi 
başka topraklarda, 
evlerinden yurtlarından 
uzakta yaşama 
tutunmaya çalışıyorlar... 
Kimi anne babasını kimi 
eşini kimi ise evlatlarını 
kaybetti… Kimi kâğıt 
toplayarak, kimi 
ayakkabı boyayarak 
geçimini sağlamaya 
çalışıyor... Aslında 
tek bir istekleri var, 
İnsanca yaşamak. Bu 
dünyaya biraz olsun 
güzel bir pencereden 
bakabilmek... l 

Enes Ümit Uzuntaş

BERRİN SİRMEN
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Doğu Karadeniz’in hayat ağacı çay, 
bu bölgede yaşayan yerli halk, 
yevmiyeli çalışan Gürcü işçiler ve 
son zamanlarda sayıları hızla artan 
Suriyeli işçiler tarafından, yılda üç ya 
da dört hasatta toplanıyor. Hasadın 
yapıldığı tarlalara çay bitkisi aralıksız 
ve sık dikildiğinden ve Karadeniz’in 
doğal yapısı gereği çay tarlaları, dik 
ve sarp yamaçlarda bulunduğu için 
çalışanlar zor şartlar altında işlerini 
yapıyorlar. Tarlalarda bu işi yapanlar 
ise daha çok kadınlar… Memleketim 
Rize’de çocukluğumdan bu yana çay 
hasadına çok yakından aşina olan 
biri olarak, yöre halkının özellikle 
de kadınların çay toplama işinde ne 
kadar büyük emeğinin olduğunun 
yakından tanığıyım. Ağır yüklerine 
rağmen, yüzlerinden gülümsemeyi 
eksik etmeyen memleketim insanını 
biraz da kendime benzetiyorum... Yük 
ağır, ama umut hep var... l

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Hacıahmet Mahallesi 90’lı yıllara 
kadar Roman nüfusun yoğun yaşadığı bir mahalle iken, ağırlıklı olarak 
o yıllarda yaşanan göç ile İstanbul’a gelen Kürtlerin yoğun yaşadığı 
bir mahalleye dönüşmüş durumda. Şimdilerde onlara Suriyeli ve az 
da olsa Afrikalı göçmenler de eşlik ediyor. Hacıahmet adlı çalışma, 
aslında çokça konuşulan, göç, göçmen olmak, kent, köy, mekân-
insan ilişkisi gibi kavramlara ve bu kavramların sanki “nesnesi” olan 
insanlara odaklanırken, mahalleyi ve onu oluşturan ve üreten insanları 
da “öznellikleri” üzerinden anlatmayı deniyor. l
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Ugandalı Amina’ya ait Kumkapı’da 
bir ev, Uganda Restoran. Sadece 
Afrikalılara özgü mekânlardan biri. 
Farklı Afrika ülkelerinden gelen 
insanların uğradığı, favori yemekleri 
Matooke yedikleri, haberleştikleri, 
sohbet ettikleri bir yer. Amina, bir 
süredir bu evde yaşıyordu onunla 
tanıştığımda. İki kızı ve eşinin yaşadığı 
ülkesine ziyarete gittiğinde bir 
daha Uganda Restoran’a, İstanbul’a 
dönemedi. Ani bir kalp kriziyle 
aramızdan ayrıldı. Evinin kapılarını 
bana açan Amina’ya “Asante Sana/çok 
teşekkürler” diyorum bu çalışmayla. l

Viktorya Apartmanı, İstanbul’un artık devasa bir şantiye 
olduğu şu günlerde büyük projeler arasındaki ufak 
detaylardan birisi olan eski İstanbul apartmanlarını 
hatırlatmayı hedefliyor. Bu kentin insanlarına yarım 
asırdan fazla yuva olmuş bu apartmanların ortak 
akıbetlerini, onlardan birisi olan Şişli’deki Viktorya 
Apartman’ı üzerinden anlatan proje, kentin görsel 
kimliğinin ve sosyal dokusunun nasıl dönüştüğünü 
aktarıyor. l

Gelin, İstanbul’un kargaşasından ve gürültüsünden 
bir süreliğine kaçalım; şehrin göbeğinde, oldukça 
görünür bir mevkide olup yine de çok iyi saklanmış, 
hatta belki biraz masalsı bir yere gidelim. 1935’ten 
bu yana, Nefise ve Selim Ergün çiftinin 5 çocuğunu 
büyüttüğü, sonrasında bir düzine toruna unutulmaz 
çocukluk anıları yaşatan ve şimdilerde, geçen 
onca zamana inat hâlâ ayakta durmaya çalışan, 
mütevazı, eski bir İstanbul evi. 2000’lerin başında 
aileye katıldıktan sonra tanıdım bu yeri. Önceleri 
benim için sadece, eşimin ailesi ile hafta sonları ve 
bayramlarda bir araya gelinen bir anneanne eviyken, 
zamanla burada her bulunduğumda vaktin nasıl 
geçtiğini fark etmediğim, şehir hayatının hızına inat 
yavaşlayabildiğim, günün sonunda arınmış ve huzur 
duygusuyla ayrıldığım bir yere dönüşmüştü. l

Handan Akgün

Sevim Gündoğdu
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Galata Fotoğrafhanesi 
2004 yılında, amatör ve 

profesyonel fotoğrafçıların 
gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla kuruldu. O günden 
bu yana da temel seviyedeki 
fotoğraf eğitimlerinden, ileri 
düzey eğitimlere kadar çok 
sayıda fotoğrafçılık atölyeleri 
düzenledi; binlerce kişinin 
fotoğrafçılık ile kurduğu 
ilişkinin güçlenmesine katkıda 
bulundu.

25 fotoğrafçı, sinemacı ve 
sosyal bilimler alanlarında 
çalışan akademisyenin verdiği 
derslerin yanı sıra Galata 
Fotoğrafhanesi düzenlediği 
söyleşiler, sergiler, 
sempozyum ve fotoğraf 
festivalleriyle, yayımladığı 
kitap, dergi ve web siteleriyle 
kültür hayatında da etkin bir 
pozisyon edindi.

Galata Fotoğrafhanesi 
halen temel fotoğrafçılık 
eğitiminden başlayarak 
fotoğrafçıların ileri amatör 
ve profesyonel bir konuma 
geçmesini sağlayacak 
atölyeler düzenliyor. 2009 
yılından bu yana sürdürülen, 
Türkiye’de başka bir örneği 
olmayan Belgesel Fotoğraf 
Programı’nda çok sayıda 
öğreticinin katıldığı seminerler 
ve proje uygulamalarıyla 
katılımcıların belgesel 
fotoğraf alanında nitelikli 
bir gelişim sağlamalarına 
yardımcı olunuyor, hayatın 
farklı noktalarına dair 
görsel hikâyeler ortaya 
çıkartılmasına olanak 
yaratılıyor. l

www.galatafotografhanesi.com
Tel: 0212 292 10 02

Yahudi geleneğinde 12 yaşına basan kız çocukları Bat Mitsva adı 
verilen dini bir törenle yetişkinliğe geçmiş kabul ediliyor. Bu törenler 
sonrasında kız çocukları dini sorumluluklardan mesul tutulmaya 
başlanıyor. Bu çalışma ile Bat Mitsva törenine hazırlık aşamasındaki 
kız çocuklarının çocukluk ve ergenlik arasında kalma hallerine tanıklık 
ediliyor. l

Bir memur çocuğu olarak okul yıllarım ülkenin farklı yerlerinde 
yaşayarak geçti. Sonrasında üniversite ve iş hayatı derken bir nevi 
göçebe yaşam devam etti benim için. Bu yüzden kendimi hiçbir zaman 
bir yere ait hissedemedim. Hiçbir mekân benim için vazgeçilmez 
değildi. Ancak tüm hayatı aynı bölgede geçmiş insanlar için durum 
böyle değil. Tıpkı bir ağaç gibi köklerini salıyor toprağa. Artık mutlu 
olabildiği, kendini olduğu gibi yaşayabildiği tek yerdir. Mutsuzlaşır, 
kötürümleşir uzaklaştıkça. Tohum köklerini terk etmek istemeyen 
dedemin kısa bir hikâyesidir. l
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Balkanlarda savaş sonrası yaşamı 
konu edinen “Barut Fıçısı” 
yıllarca süren dostlukların, 

arkadaşlıkların nasıl bir anda “şiddet”e 
teslim olduğunu trajikomik bir şekilde 
anlatıyor. Makedon yazar Dejan 
Dukovski’nin kaleminden çıkan 11 kısa 
hikâyeyi ikinci kez sahneye koyacak 
olan Yıldıray Şahinler, şiddetin her 
geçen gün arttığını ve insanlığı esir 
aldığını ifade ediyor. Provalarını 
gerçekleştirdikleri Ataşehir Belediyesi 
MSKM’de ziyaret ettiğimiz İstanbul Halk 
Tiyatrosu kurucuları Yıldıray Şahinler, 
Erkan Can ve Bahtiyar Engin ile hem 
oyunu hem de ülkemizde tiyatronun 

sorunları ve insanlar üzerindeki 
iyileştirici etkisini konuştuk. 

“Barut Fıçısı”nda ne tür patlamalar 
olacak, seyirci bu fıçıda nelerle 
karşılaşacak? 

Yıldıray Şahinler: Balkanlardaki 
kaos ortamının bir türlü dinmemesi 
nedeniyle 19. ve 20. yüzyılda bölge için 
Avrupa, “Barut Fıçısı” tabiri kullanmış 
ve o günden sonra da bu böyle 
devam etmiş. Ben aslında bizim de 
bu coğrafyanın bir parçası olduğumuz 
kanaatindeyim. Bence,  Balkanların bir 
parçası olarak kurulan Türkiye, daha 
sonra Orta Doğu coğrafyasına, başka 
bir barut fıçısının içine kaydı. Dolayısıyla 
Balkanlar ile içli dışlı, aynı kaderi 
yaşayan bir ülkenin kolaylıkla adapte 
edebileceği bir oyun “Barut Fıçısı”, 
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Neden “Barut Fıçısı” 
gibiyiz, biliyor musunuz?
İstanbul Halk Tiyatrosu yeni 
sezonda tiyatro severlerin 
karşına “Barut Fıçısı” ile 
çıkmaya hazırlanıyor. 
Savaşın öldüremediklerini 
dönüştürdüğünü ve şiddetin 
nasıl bireysele evrildiğini 
izleyeceğimiz bu oyunda 
Erkan Can, Yıldıray Şahinler, 
Ruhi Sarı, Aşkın Şenol, Faruk 
Akgören, Aytek Ünal ve Başak 
Gümülcinelioğlu sahne alıyor. 
Oyun prömiyerini 6 Kasım’da 
Ataşehir Belediyesi Mustafa 
Saffet Kültür Merkezi’nde 
(MSKM) yapacak.

Yıldıray Şahinler (solda) 
ve Bahtiyar Engin. 
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tıpkı bizde olduğu gibi. Metnin yazarı 
Dejan Dukovski, toplumun ve ülkenin 
hem ulusal hem de uluslararası siyasi 
yapısı nedeniyle yaşanan sorunların 
değişkenliğini bireye doğru kayan 
bir bakış açısıyla işlemiş. Hiç siyaset 
yapmadan, hatta savaşlardan 
bahsetmeden, aslında savaşın bireyin 
içinde nasıl yer aldığını ve nasıl barut 
fıçısına dönüştüğünü anlatmış.

Seçtiği 11 hikâye, her arabanın 
içinde bir “haydar” bulunan ülkemize 
hiç de yabancı değil. “Barut Fıçısı” 
10 sene önce, ilk sahneye koyduğum 
oyundu. Keşke oyun bu 10 sene 
içerisinde gündem dışı kalsaydı, 
ama maalesef her geçen gün bizi 
daha fazla içine çekiyor. Keşke böyle 
olmasaydı ama şimdi “Barut Fıçısı”nı 
farklı bir yorum ile yeniden yapma 
zamanı maalesef.

Sahneye ilk koyduğunuz hali ile 
bugünkü yorum arasında nasıl bir 
fark var?

Yıldıray Şahinler: O dönemde savaş 
alt yapısı kuruyordum; yani savaştan 
bahsetmeden savaşı anlatan bir 
oyun olarak yorumluyordum, ama 
şimdi çatışma ve savaşı daha çok sivil 
hayatın içine sinmiş, toplumun en 
medeni alanlarına yerleşmiş olarak 
algılıyorum. Aslında böylesi daha da 
vahimmiş. İnsanın içindeki şiddet 
topla, tüfekle yapılan savaştan daha 
da betermiş. İnsanlar kendilerine ait 
olmayan üniformaları giydiğinde, 
kendi sosyal rollerinde nasıl 

birbirlerine düşman, nasıl acımasızca 
ve birbirinin gırtlağını kesecek kadar 
uzaklaşıyor, oyunda bunu görebiliyoruz.

Peki, sizlerin patlamaya hazır birer 
barut fıçısına dönüştüğünüz anlar 
oluyor mu?

Yıldıray Şahinler: Bundan kendimizi 
sıyıramayız ki… Bazen İsveç’teki 
bir insan arabasında radyoyu 
açtığında “dinlediği şey nedir” diye 
düşünüyorum, o durum da sıkıcı olur 
gibi geliyor. Ama barut fıçısının içinde 
yaşıyorsan, mesela trafikte karşındaki 
insan kaba, bencil, topluma uygun 
olmayan yapıda biriyse ve savaş haline 

dönüşmüş yaşamlarımızda karşı 
cepheden biri gibi davranıyorsa biz bu 
patlamayı yaşamaktan kaçınamayız. 
Zaten oyunun belki de bu kadar başarılı 
olmasının sebebi bu. 

Böylesi toplumsal bir gerilim içinde 
insan elbette aile, arkadaş ya da karşı 
cinsle ilişkide her zaman gergin, sinirli, 
öfkeli, yenik, hep haksızlığa uğramış; 
iktidardan yana olan ya da olmayan 
herkes kendini kötü muamele 
görmüş; aşağılanmış hissediyor. 
Elbette bende de bu öfke, bu 
gerginlik; hatta umutsuzluk hali var. 
Bana 20’li yaşlarımda sorsalardı, 
tüm koşulların zorlu olduğu yıllarda 
bile “mutluyum” derdim, ama şimdi 

diyemiyorum. Açıkçası mutlu değilim; 
hatta mutluyum demenin artık “ayıp” 
olduğunu hissediyorum.

Savaşın en kötü tarafı da 
öldüremediklerini dönüştürmesi, 
tıpkı oyundaki gibi. Peki, tiyatro bu 
dönüşüme engel olabilir mi?

Yıldıray Şahinler: Tiyatronun 
iyileştirici bir gücü var, ama bunu çok 
da büyütemeyiz. Neticede tiyatro, 
büyük kitlelere ulaşabilen bir ürün 
değil. Bu da ne kadar fazla salon 
bulup bulamadığımıza ya da salonları 
ne oranda doldurduğumuza bağlı 
aslında… Bu konuda ülke olarak çok 
eksiğiz. Kimse de sorunları çözmek 
için çaba sarf etmiyor. Hatta mevcut 
salonları, seyirciyi de kaybediyoruz. 
Ama bildiğim tek şey, tiyatro her 
zaman elinden geleni yapar. Biz de 
bunun için uğraşıyoruz. 

İSTANBUL HALK TİYATROSU

Kurucuları arasında yer aldığınız 
İstanbul Halk Tiyatrosu, sizlere her 
istediğiniz oyunu sahneye koyma 
avantajı sağlıyor mu?

Bahtiyar Engin: Erkan Can Devlet 
Tiyatrosu ve Bakırköy Belediye 
Tiyatrosu’ndan; Cem Davran, 
Yıldıray ve ben de İstanbul Şehir 
Tiyatroları’ndan yetişmeyiz. Devlet 
ve kurum tiyatrolarında boş gün 
olan pazartesi ve salıları tiyatrosuz 
geçirmemek amacıyla İstanbul 
Halk Tiyatrosu’nu kurduk. “Ne 
zaman kurdunuz” diye sorarsanız, 
dördümüz de hep aynı şakayı yapar, 
“1914”... Çünkü biz ne öğrendiysek, 
ne ürettiysek, ne düşündüysek ve ne 
hayal ettiysek elbette Dârülbedâyi’nin 
üzerimizdeki etkisi sayesinde. 
İstediğimiz oyunları sahneye koymak 
mümkün mü? Tartışılır… Ama biz her 
zaman bunun koşullarını zorluyoruz. 
Elbette herkesin farklı fikirleri var, ama 
kimseyi kırmadan, kesip biçmeden; hiç 
kimseye savaş açmadan tiyatronun 
3500 yıllık kendi kuralları, estetiği 
çerçevesinde söylemek istediğimizi 
anlatmak için her yola başvuruyoruz. ➦

Barut 

Fıçısı’nı 

Dejan 

Dukovski 

yazdı.



➥ Sanat artık neredeyse lüks 
tüketim olmaya başladı. Hem izleyici 
hem de salon işletmecileri için vergiler 
çok yüksek…

Bahtiyar Engin: Orada bir 
acımasızlık var. Pırlanta gibi lüks 
tüketim olan birçok ürüne katma 
değer vergisi uygulanmazken, tiyatro, 
kitap ve sinemada uygulanan oran 
yüzde 18 ve yüzde sekiz. İş sadece 
vergi ile de bitmiyor. Dünyanın birçok 
ülkesinde kültür ve sanat, vergi 
alınmayarak desteklenirken, bizde 
giderler belgelenmediği takdirde 
kazanılan paranın yüzde 76’sı devlete 
gidiyor.  

Aslında bu hem işe emek verip 
ortaya koyanlara hem de seyirciye 
büyük haksızlık değil mi?  

Yıldıray Şahinler: Çok bilinçli, 
sanata sahip çıkan bir seyirci kitlesi 
yok maalesef. 150 liralık futbol maçına 
düşünmeden gidenler, söz konusu 
tiyatro olduğunda “pahalı” diyor. 
Ama salon kiralarını, ödenen vergiyi, 
oyuncu ve teknik ekip ücretlerini 

bilseler bu fiyatların normal olduğunu 
anlayacaklar. 

Sadece tiyatroyla geçinmek 
mümkün mü? 

Bahtiyar Engin: Cevap veriyorum, 
değil. Tiyatro, medya ve kurumlar 
tarafından sistematik şekilde 
itibarsızlaştırılıyor. Bu itibarsızlaştırma 
sonucu seyirci tiyatroya ilgisiz kalıyor 
ya da tiyatroya hak ettiği değeri 
vermiyor, pahalı buluyor. Bazıları da 
sadece destek olmak için geliyor, hatta 
“bir oyundan 20 tane bilet aldık” diyen 
çıkıyor. Eğer siz eşinizle, çocuğunuzla 
bir kitap alıp okumak, bir sinemada 
film seyretmek ya da tiyatronun 
havasını soluyarak oyuna ortak olmak 
niyetinde değilseniz, sadece destek 
amacıyla bilet alıyorsanız, almayın! 
Eğer tiyatroyu bir ihtiyaç olarak 
görmüyorsanız, gelmeyin. 

Devletin sanatı yeterince 
desteklemediği bir ülkede, tiyatro 
da bu durumdan fazlasıyla nasibini 
alırken bir ilçe belediyesinin tiyatroya 
nasıl katkısı olabilir?

Yıldıray Şahinler: Bu fırsatı 
yakalamışken Ataşehir Belediyesi’ne 
teşekkür etmemiz lazım. Çünkü 
bir oyunu ortaya koyabilmek için 
yaklaşık iki ay gibi bir süre prova 
mekânına ihtiyaç oluyor. Ülkemizde 
maalesef sahne sayısı oldukça 
kısıtlı... Hem gösterim hem de prova 
için sahne bulmakta zorlanıyoruz. 
Mevcut sahneler de tiyatro dışındaki 
etkinliklerle paylaşılıyor. Dolayısıyla 
belediyelere özel tiyatroları 
desteklemek konusunda fazlasıyla 
görev düşüyor. 

İş bununla da kalmıyor. Çünkü 
oyunu ortaya çıkarmak çok sancılı 
bir süreç, tıpkı doğum gibi… Bu 
süreçte bizlerin stresini anlayacak, 
ihtiyaçlarımıza cevap verecek 
doğru kişiler ile iletişim kurmalıyız 
ki bu süreci kolay atlatalım. 
Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi’nde de aynı dili 
konuşabildiğimiz insanların varlığı bizi 
oldukça mutlu ediyor. Her birine ayrı 
ayrı teşekkür ederiz. l

“Barut Fıçısı” 
oyununun 

provasından.
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Kurucularından olduğu İstanbul 
Halk Tiyatrosu’nun yeni oyunu 
“Barut Fıçısı”nda, tekrar sahne 

heyecanı yaşayacak isimlerden biri de 
Erkan Can. Türk Tiyatrosunun sevilen 
isimlerinden Can, oyuna geleceklere 
hüznü yaşarken bir anda kahkahaya 
boğulacağınız cinsten bir oyun diye 
bahsettiği “Barut Fıçısı” için sözlerine 
şöyle devam ediyor: “ ‘Barut Fıçısı’ 
biraz sert bir oyun. Aslında sert ve 
komik desem daha doğru olur, tıpkı 
hayat gibi… Hüzünlü iken bir anda 
kahkahaya boğulabileceğiniz cinsten. 
Ezilmişlik, kavga, hırs… Yani insana 
dair tüm duyguları içinde barındırıyor, 
diyebiliriz. Adından da anlaşıldığı gibi 
‘Barut Fıçısı’; ne oluyor da insanlar 
her an patlamaya hazır hale 
geliyor, herkes sinirli, herkesin 
suratı asık durumunu trajikomik 
bir şekilde işliyor. 

Artık dünyanın neresinde 
olursa olsun insanlar, her an 
ateşlenmeye hazır kısacık bir 
fitil ile yaşıyor. Cinayet, taciz, 
işkence haberlerine her an 
şahit oluyoruz. Bizler de bu 
oyun ile insanların içine sinsice 
yerleşmiş ‘şiddetin’; fitilini 
yakmadan tiyatro ile nasıl 
yok edebilirizin derdindeyiz. 
Çünkü bizler, insanların 
üzerindeki gerginliği, stresi, 
travmaları sanatla yatıştırıp, 
sakinleştirebileceğimizi 
düşünüyoruz. Bu açıdan 
bir belediyenin sanatı 
destekleyen projeler 
üretmesi çok 
önemli. Bir 
tiyatro 
oyununun 
ortaya 

Tiyatro kefir gibidir, 
sürekli kendi içinde yaşar

ERKAN CAN

Erkan Can “Bizde oyun organiktir” diyor. Fotoğraflar: KEVSER ÖZTEK ÖZKOL

çıkmasında, salon desteğinin önemini 
emin olun bu işin içinde olmayanlar 
kolay kolay anlayamaz. Bizim 
ülkemizde maalesef bu destekler 
yeterli değil, Ataşehir gibi birkaç 
belediye hariç… 
Klasik bir 
örnektir ama 
II. Dünya 
Savaşı’ndan 
çıkıldığında 
Almanya’ya 

ilk önce tiyatro salonları yapıldı 
ve hatta savaş esnasında dahi 
oyunlar oynanmaya devam 
ediyordu. Çünkü o travmaları ancak 
sanatla atlatabileceklerini, yok 
edebileceklerini düşünüyorlardı. 
Sanata inanıyorlardı. Mesela müzik 
olmasaydı insanlar ne yapardı? Bir 
düşünsünler. Bence çıldırırlardı! 

Bizler de tiyatro ile biraz da olsa 
insanları stresten uzaklaştırmak, bir-

iki saatliğine rahatlatmak amacını 
güdüyoruz. Tabii, sahnedeyken 

bizim de rahatlamamız çok 
önemli. Biz adrenalini 
seviyoruz. Böylelikle 

her gece, her oyunda 
bu vesile ile yeniden 
sıfırlanıyor, 

hayata yeniden 
başlıyoruz. Belki 
her gece aynı 
metni oynuyoruz, 
ama hiçbirinde 
aynı duyguda 
değiliz. 

Bizde oyun 
organiktir, hep 
yaşar. Her gece 
yeni bir şey 
bulursun, yeni 
bir şey eklersin 
ya da çıkarırsın. 
Farklı seyirci 
karşısında, sürekli 
provadayız aslında. 
Çünkü seyircinin 
tepkilerine göre 
olaylar şekillenir, 
dönüşür. Bir tiyatro 
oyunu aslında 
sonsuz, kefir gibi, 
kendi içinde sürekli 
yaşar.” l



Sararan yaprakların doğayı 
tabloya dönüştürmesi ile gözlere 
ziyafet yaşatan sonbahar, aynı 

zamanda salgın hastalıkların da 
mevsimi. Sabah yağmura teslim olan 
şehir, öğle saatlerinde yazdan kalma 
bir gün sunuyor. Hal böyle olunca 
soğuk algınlığı şikâyetleri de artıyor. 
Peki, bizler mevsim hastalıklarını ne 
kadar biliyoruz ve bu konuda doğru 
bildiğimiz yanlışlar neler? İşte Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet 
Rasim Küçükusta’nın ezber bozan 
cevapları:

Hastalık mevsimi olarak da 
adlandırılan sonbahar ve kış aylarında 
en sık karşılaşılan hastalıklar   
nelerdir?

Bugünlerde herkes hasta... Kimi 
öksürüyor, kiminin burnu akıyor, 
kiminin ateşi var, kiminin sesi kısık; kimi 
ayakta gezerken, kimi de yatak döşek 
yatıyor. 7’ den 70’e herkesi ilgilendiren 
bu şikâyetler grip, rinit, farenjit, 
sinüzit, larenjit, takeit ve bronşit gibi 
hastalıklara yol açan “solunum yolları 
enfeksiyonları”. Bu enfeksiyonların 
neredeyse yüzde 90’ının sebebi ise 
virüsler… Bu virüsler özellikle sonbahar 
ve kış mevsiminde arz-ı endam eder 
ve kişiden kişiye çok kolay bulaşır.

Masum bir hapşırık, 
peşinden burun akıntısı, 
ağrıdan kırıldığı hissi veren 
kemikler… Geceleri uyku 
düşmanı olan öksürük de 
cabası. Sonbahar ve kışın 
getirdiği hastalıklardan 
kurtulmak için siz de çareyi 
ilaçlarda arayanlardan 
mısınız? Eğer öyleyse, 
hemen sıcak bir ıhlamur alın 
ve arkanıza yaslanın. Çünkü 
bu yazı tam da size göre…

Hasta 
oluyorum, ne 
yapmalıyım?
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l Düzenli uyku vücudumuzu 
enfeksiyonlara karşı güçlendirir. 
Günde ortalama sekiz saat uyuyun.
l Dişlerinizi ve diş etlerinizi günde 
en az iki kere fırçalayın. Pahalı diş 
macunlarının faydadan çok zarar 
verebileceğini; mekanik temizliğin 
yeterli olduğunu bilin.

l “Yürü ya 
kulum” sözü 
aklınızdan 
çıkmasın. 
Tüm 
işlerinizi 
kendiniz 
yapın, 
gideceğiniz 
yerlere 

yürüyerek gitmeye bakın. Her gün 
en azından yarım saat spor yapın.
 l Bağışıklığı kuvvetlendirdiği 

iddiasıyla eczanelerde, 
marketlerde satılan 

vitaminlere, 
antioksidanlara, omega 
3’lere, beta-glukan’a, 

balık yağı haplarına ve diğer 
bitkisel ürünlere sakın güvenmeyin. 
Bunların faydası bir tarafa, çok 
ciddi yan etkileri ve riskleri 
olabileceğini unutmayın.

çiğ olarak veya haşlama olarak 
yemeyi tercih edin.
l Mümkünse her gün ılık duş alın. 
Duş, vücuda dirilik, enerji ve güç 
verir. 
l El temizliğine önem verin. 
Ellerinizi günde birkaç kere bol su ve 
sabunla yıkayın, ama antibakteriyel 
sabun ve jelleri kullanmayın.

l Fast food, ambalajlanmış 
besinler ve gazlı içeceklerden uzak 
durun. Hazır meyve sularını evinize 
sokmayın. Mısır şurubundan 
yapılmış tatlıların adını ağzınıza 
bile almayın. Günlük şişe süt, 
ayran, kefir, soda, taze sıkılmış 
meyve suları sofranızdan eksik 
olmasın. Haftada birkaç defa taze 
balık tüketin.

l Beslenmenize özen 
gösterin. Bağışıklığı 
kuvvetlendiren mucize 
bir bitkinin olmadığını 
bilin. Mevsiminde çıkan her 
türlü sebze, meyve ve yeşillikleri 
makul miktarlarda yiyin. Bu tür 
yiyecekleri mümkün olabildiğince 
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Sonbahar geldi, burunlar akmaya 
başladı. Her hapşırmanın ardında 
antibiyotik almak doğru mu?

Antibiyotikler, nezle, grip, 
öksürük ilaçları bugünlerde su gibi 
içiliyor, ama boş yere. Dünyada 
soğuk algınlığı kadar gereksiz ilacın 
kullanıldığı başka bir hastalık daha 
yok. Öksürük ve balgam sökücü 
şurupların; vitamin, mineral, 
antioksidanlar ve besin desteklerinin; 
bağışıklığı kuvvetlendirdiği iddia 
edilen ilaçların inanın, hiçbir faydası 
yok. “İlaç kullananlar bir haftada, 
kullanmayanlar yedi günde iyileşir” 
sözünü bilmeyen yoktur herhalde. 

Soğuk algınlığı için antibiyotik 
kullanmanın gereksizliğini bir tarafa 
bırakın, en kötüsü de sağlık açısından 
oldukça zararlı. Antibiyotiklerin 
virüsler üzerinde hiçbir etkisi yok.  
Bu ilaçlar sadece orta kulak iltihabı, 
sinüzit, bronşit gibi komplikasyonlar 
için doktor tavsiyesiyle kullanılmalı.

Soğuk algınlığı için herkesin 
kendince bir reçetesi var aslında. 
Madem zararlı, neden doktorlar ilaç 
tavsiyesinde bulunuyor?

Soğuk algınlığı için doktorlar 
yazdıkları ilaçların hiçbir faydasının 
olmadığını bilirler, ama kendilerinden 
mucize bekleyen hastalarını ilaçsız 
göndermeleri de mümkün değildir. 
Doktorlar, eczacılar ve ilaç firmaları 
soğuk algınlığına bayılır. Soğuk 
algınlığı salgınlarında doktorların 
hasta sayısı birden müthiş derecede 
artar, eczacılar daha çok ilaç satarlar. 
Hatta salgınlar geciktiğinde yağmur 
duası gibi “virüs duasına” çıkan ➦

l Bağışıklık sisteminin en büyük 
düşmanlarının başını ilaçlar çeker. 
Asla kendiliğinizden ve gelişigüzel 
ilaç kullanmayın. Doktorunuzla 
bile size yazılan ilaçların gerçekten 
gerekli olup olmadığını mutlaka 
tartışın. 
l Sigara içmeyin ve sigara içilen 
ortamlarda da daha önce sigara 
içilmiş yerlerde de bulunmayın. 
l Bırakın aksırıncaya tıksırıncaya 
kadar içmeyi, alkollü içecekleri 
koklamayın bile. 

SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI İLAÇSIZ ÖNLEM

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta
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Bu mevsimin en yoğun görülen 
hastalığı için umut çorbada… 

Soğuk algınlığı tedavisi için ilacı 
unutun. Tıp bu hastalık için hâlâ 
yüzyıllar öncesine dayanan tedavi 
yöntemlerinden medet umuyor.

Tıp dergileri dahi atalarımızın soğuk 
algınlığı ve gribe karşı tavsiye ettiği 

➥ doktorlar olduğunu söylersem 
abartmış olmam. Kullanılan birkaç 
“sözde soğuk algınlığı ilacı” ise, 
özel durumlar dışında vücuda 
zarar vermekten ve ciddi ekonomik 
kayıplara sebep olmaktan başka bir 
işe yaramıyor. Amerika’ da son 35 yıl 
içinde en az 125 çocuğun reçetesiz 

satılan ve “tezgâh üstü ilaçlar” adıyla 
bilinen bu ilaçlar yüzünden öldükleri 
belirlenmiş, ölüm ihtimalinin iki 
yaşından küçüklerde daha fazla 
olduğu saptanmış.

Peki, ya vitaminler?
Özellikle yüksek doz C vitamininin 

soğuk algınlığını önlediğine yaygın 

Prof. Dr. Küçükusta “soğuk algınlığı için antibiyotik gereksiz” diyor.

“UMUT” ÇORBA VE IHLAMURDA...

şekilde inanılır, buna doktorlar da 
dâhil. Ancak bugüne kadar bu bilginin 
gerçek olduğuna dair kesin bir kanıt 
elde edilememiş. C vitamininin sağlıklı 
yaşam için gerekli olduğu, antioksidan 
özelliği bulunduğu elbette doğru. 
Vitaminler, özel durumlar dışında ilaç 
olarak değil de meyve ve sebzelerden 
doğal olarak alınmalı. Vitamin alırken 
aşırıya kaçılmamalı, zira fazlası yan 
etkilere yol açabilecek kadar zararlı. 
Uzun süre, hele de yüksek dozlarda 
C vitamininin ciddi ishallere neden 
olabileceği unutulmamalı.

Peki, değişen hava sıcaklıkları 
nedeni ile ortaya çıkan hastalıklara 
karşın ne gibi önlemler alınmalı?

Allah büyük çoğunluğumuza 
mükemmel bir bağışıklık sistemi 
vermiş. Bizim onu güçlendirmemize 
gerek yok. Sağlıklı olabilmek için onu 
zararlı etkenlerden uzak tutmamız 
yeterli. Üstelik bağışıklık sistemini 
kuvvetlendiren müthiş bir ilaç ya da 
besin yok. Sağlıklı insanların bağışıklık 
sistemini kuvvetlendirmekten ziyade, 
onu zararlı etkenlere karşı 
koruması gerekir. l

l Şeker ve undan, hazır yiyecek ve 
içeceklerden uzak durulmalı.

l Yatak odalarında radyatörlere su 
kapları, sobaların üzerine çaydanlık 
koyulmalı.

l Burun tıkanıklığının en iyi ve en 
zararsız tedavisinin burnun tuzlu suyla 
yıkanması ve ortamın nemlendirilmesi 
olduğu unutulmamalı.

l Yüksek ateş varsa, doktorunuza 
danışarak ateş düşürücü ilaç alınılmalı.

havuçlu, patatesli, kerevizli, soğanlı, 
maydanozlu tavuk sulu çorbalarının 
gerçekten de etkili olduğunu 
gösteren bilimsel araştırmalar 
yayınlıyor. Tıbbın “üşütme” 
karşısında ne kadar çaresiz, ne 
kadar eli kolu bağlı olduğunu 
anlayın. Çorbanın yanında yapmanız 
gerekenler ise;

l Mümkünse en azından bir 
iki gün istirahat edilmeli.

l Bol bol ıhlamur, ada 
çayı, nane, limon çayları 
tüketilmeli.

l Her türlü mevsim 
sebze, salata ve 
meyvelerini, fermente 
ve lifli gıdaları, balığı 

sofranızdan eksik etmeyin.





Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin 1. maddesi, 
18 yaşından küçük herkesi 

çocuk olarak tanımlamaktadır. 20 
Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 
nedeniyle yaşları itibariyle çocukluk 
sınırları içinde kalan bireylerin bu 
haklardan ne kadar yararlanabildiğini 
hatırlatmakta yarar var. 

Çocuk hakları, çocuğun insan olarak 
bakıma ve özene gereksinim duyması 
nedeniyle doğuştan sahip olduğu 
haklardır. Çocuk Hakları Sözleşmesi, 
çocukların doğumla gelen vatandaşlık 
statüsünü geliştirerek onların 
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ÇOCUKLARIMIZA 
HAK’SIZLIK EDİYORUZ

İDİL CEMRE 

ÖZTEP

Klinik Psikolog/ 
Psikodramatist

toplumda etkin bireyler olmasının 
yolunu açmıştır. Bu sözleşmeyle 
birlikte çocuklar, toplumda hak 
sahibi ve haklarını kullanan bireyler 
olarak kabul edilmiştir. Çocuk Hakları 
Sözleşmesi günümüz insan haklarının 
bütününü oluşturan tüm belgelerin 
en etkili olanıdır ve çocuklara 
en yüksek yarar sağlamasını 
amaçlamaktadır. Sözleşme hukuksal 
açıdan, ayrımcılığın önlenmesi, 
çocuğun yüksek yararı, yaşama ve 
gelişme hakkı ve çocuğun görüşlerinin 
dikkate alınması olmak üzere dört 
temel ilkeye dayandırılmıştır. 

Çocukların sağlıklı bireyler olarak 
yetiştirilmesi; onların kişiliğinin, 
becerilerinin, yeteneklerinin 
geliştirilmesi, bağımsızlıklarının 
desteklenmesi ve olumlu deneyimler 
yaşayabilecekleri ortamların 
sunulması ile mümkündür. Bunun 
gerçekleşebilmesi için, çocuklar 
yaş ve gelişim düzeylerine uygun 

hak ve sorumlulukları toplum 
içinde yaşayarak öğrenmelidir. 
Ayrıca çocukların, yetişkinlerin ve 
toplumdaki tüm bireylerin çocuk 
haklarını bilmesi son derece 
önemlidir. 

Çocuğun büyüme ve gelişmesi 
hassas bir süreç olduğu için çocuğun 
yararları her zaman her koşulda 
öncelikle korunmalıdır. Çocuk 
hakları, çocuğun bedensel, zihinsel, 
duygusal, sosyal ve ahlaki bakımdan 
özgürlük ve saygınlık içinde sağlıklı 
ve normal biçimde gelişebilmesi için 
hukuk kuralları ile korunan yararlardır. 
20 Kasım 1989 tarihli Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nde yer alan çocuk 
hakları; yaşamsal haklar, gelişme 
hakları, korunma hakları ve katılma 
haklarıdır. 

Çocukların gelişiminde anne 
babalar birinci derecede sorumlu 
ve en etkili kişilerdir. Çocuğun 
bağımsız davranışlar göstermesini 
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Sağlık 

Hakkı

Eğitim 
Hakkı

Adalet 
Hakkı

Katılım 
Hakkı

Oyun 
Hakkı

Sosyal Faaliyet 
Hakkı

Vatandaşlık 
Hakkı

Doğa 
Koruma 
Hakkı

Her
Çocuk
Eşittir

Korunma 
Hakkı

Koruma 
Hakkı
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istemek, ona eşit haklar tanımak, 
fikrini açıkça ifade etmesine zemin 
hazırlamak, dengeli sevgi ve hoşgörü 
göstermek, normal bir gelişme için en 
uygun ebeveyn davranışlarıdır. Aile 
demokratik davranışların öğrenilmesi 
ve uygulanması gereken ilk ortamdır. 

Çocuğun gereksinimlerinin 
karşılanması, ilgi, istek ve gelişim 
özelliklerine uygun ortamların 
oluşturulmasında başlangıçta aile 
sorumlu olmakla birlikte, ilerleyen 
yıllarda bu sorumluluğu okul 
öncesi eğitim kurumlarıyla birlikte 
paylaşırlar. Çocuklar okul öncesi 
eğitim ortamlarında diğer çocuklar ve 
yetişkinlerle birlikte işbirliği, sırasını 
bekleme, duygu ve düşüncelerini 
uygun yollarla ifade etme, kendi 
haklarını koruma ve diğerlerinin 
haklarına saygı duyma konularında 
planlı uygulamalar yoluyla yaşantılar 
kazanırlar. İlköğretim çocuk haklarının 

eylem veya eylemsizliklerin sonucu 
olarak çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel 
ya da sosyal açıdan zarar görmesi, 
sağlık ve güvenliğinin tehlikeye 
girmesi söz konusudur.

İhmal ve istismarı ayıran en temel 
nokta ihmalin pasif, istismarın ise 
aktif bir davranış şekli olmasıdır. 
İhmal, özellikle eğitim gereksinimleri 
karşılanmayan çocuklarda akla 
gelmelidir. Nedenleri ne olursa 
olsun, çocukların çalışmaları, 
eğitimden uzaklaşmalarına fiziksel 
ve ruhsal gelişimlerinin olumsuz 
etkilenmesinin yanı sıra çeşitli 
istismarlara uğramalarına neden 
olmaktadır. Genel olarak çocukların 
eğitimden alınıp, iş hayatına 
sokulmalarının temel nedenleri; 
yoksulluk, göç, geleneksel bakış 
açısı, eğitim olanaklarının yetersizliği 
ve etkin uygulanamamasıdır. 
Yoksulluk nedeniyle ailelerin 
çocuğun eğitim masraflarını 
karşılayamaması, çocuğun okula 
devamını engellemekte; yeterli 
eğitim alamaması aile bireyleri gibi 
çocuğun da gelecekteki donanımsız 
yetişkin, düşük gelirli vasıfsız işgücü 
olmasına neden olmakta, bu durum 
da yoksulluk kısır döngüsüne yol 
açmaktadır. ➦

eğitiminde önemli bir yere sahiptir, 
çocukların temel vatandaşlık 
yeterliliklerini kazandıkları, kişisel 
değer ve tutumlarını geliştirdikleri bir 
dönemdir. 

Çocuk istismarı ve ihmali; anne, 
baba ya da bakıcı gibi bir erişkin 
tarafından çocuğa yöneltilen 
toplumsal kurallar ve profesyonel 
kişilerce uygunsuz ya da hasar 
verici olarak nitelendirilen, çocuğun 
gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan 
eylem ve eylemsizliklerin tümüdür. Bu 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. 
Türkiye ne yazık ki, çocuk haklarının ihlali, 
istismar, çalıştırma gibi konularda zaaflı 
bir ülke. Pek çok çocuğun yaşadıkları 
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çelişiyor.

Çocukların 
çalıştırılması da hak 
gasbı; hem eğitimden 
uzaklaşıyorlar, hem 
istismar ediliyorlar.



➥ Diğer taraftan sokakta çalışan 
çocuklar, çiklet, su, balon, simit satıp, 
ayakkabı boyayıp, hamallık, çöp 
toplayıcılığı, çiçek satıcılığı yapmakta, 
sık sık iş değiştirmektedirler. Bu 
çocuklar uzun sürelerle çalışmakta, 
bir bölümü asgari ücretin üstünde 
de olsa az para kazanmakta, yetersiz 
beslenmekte, ağır yük taşımakta, 
çeşitli kazalara uğramakta, fiziksel 
ve cinsel istismara açık ortam ve 
koşullarda çalışmaktadırlar. Sokakta 
çalışan çocuklar zabıta ve polislerle 
sık sık karşı karşıya gelmekte, farklı 
kişilerden kötü muamele görmekte, 
sokak çetelerine girmekte, zararlı 
maddelere alışabilmektedirler. 
Sokakların tehlikeli ortamlarında 

çalışan çocuklar okulu terk etmek 
zorunda kalmakta, aileleriyle 
sorunları arttığında evden kaçmakta, 
zamanlarının büyük bölümlerini 
sokakta geçirmektedirler. 

EĞİTİM HAKKI

Eğitim hakkı engellenen ve 
çalışmaya itilen çocuklarda içe 
kapanıklık, çekingenlik, yaşının 
altında gelişme, depresyon, aşağılık 
duygusu görülmektedir. 

Ayrıca bu çocukların yorgun, 
bezgin, kayıtsız ve içe dönük, 
kendisini değersiz hissetme sorunları 
yaşadıkları da yapılan araştırmalarla 
tespit edilmiştir. 

Ülkemizde yapılan bir araştırmada 
da; çalışan çocuklarda; öz saygı 
eksikliği, utangaçlık, suçluluk 
duygusunda artış, intihar düşüncesi, 
olumsuz sosyal davranışlar, kendine 
olan güven eksikliği, depresyon, 
karşı cinsten korkma, uyumsuzluk, 
kaygı bozukluğu sık görülen bulgular 
olmuştur. 

Genel olarak değerlendirildiğinde 
çocukların çalıştırılması, onların 
haklarını elinden alan bir davranıştır. 
Eğitim ve okul, çocuk işçiliğini sona 
erdirmede en etkili araçtır. Eğitimden 
alınan çocuklar kadar eğitime 
devam ederken aileleri tarafından 
zorlanan çocuklardan da bahsetmek 
gerekmektedir. Öğrencinin akademik 
başarı ya da başarısızlığı, öğrencinin 
kendisi kadar, ailesi ve içinde yaşadığı 
toplum bakımından da önem 
taşımaktadır. 

Anne, baba ve çocuk ilişkisinde 
çocuğun akademik başarısı önemli 
bir yer tutmaktadır. Anne ve babalar 
çocuklarının iyi bir eğitim almalarının 
istemekte ve başarılı olmalarını 
beklemektedirler. Bu nedenle 
çocuklarının okul öncesi eğitim 
de dahil olmak üzere tüm eğitim 
kademelerinden geçmelerini ve bu 
eğitim kademelerinden daha fazla 
yararlanmalarını istemekte ve bunun 
için olanaklarını zorlamaktadırlar. 
Anne ve babalar çocuklarının 
geleceği için sınav başarılarının çok 
önemli olduğunu düşünmekte ve bu 
nedenle çocuklarında sınav kaygısına 
yol açabilecek bazı davranışlar 
sergileyebilmektedirler. 

Sevgili anne ve babalar;
Aile, çocuğun okula başlamasından 

önce kişilik yapısının temellerinin 
atıldığı ve gelişimsel açıdan 
önemli dönemlerin yaşandığı bir 
ortamdır. Çocukların eğitim hakkını 
engellemek ne kadar sakıncalı ise, 
eğitim kurumlarında okumakta olan 
çocukların üzerinde yanlış baskılar 
kurmak da o kadar sakıncalıdır. l
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Çocuklar oyun 
oynamalı; paylaşmayı 
ve dayanışmayı 
öğrenmeleri için...





Ataşehir Belediyesi, sokak 
hayvanlarının sağlığı ve hayvan 
hakları konusunda büyük 

duyarlılık gösteriyor, bu doğrultuda 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Ekim ayında başlatılan “Aşılarım Tam 
Projesi” ile birlikte belediyenin uzman 
veteriner ekipleri, normal zamanlarda 
geçici bakımevine getirilerek aşıları 
yapılan kedi ve köpekleri; yaşadıkları 
sokak, cadde ve bahçelerde aşılıyor, 
sahipsiz kedi ve köpeklerin kuduz 

aşısı, iç ve dış parazit ilaçlaması 
tamamlanıyor. 17 mahallede başlatılan 
ve üç ay sürecek çalışmalara hayvan 
sever gönüllü vatandaşlar da büyük 
destek veriyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan 
Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi, “Aynı gökyüzünü 
paylaştığımız can dostlarımıza 
karşı sorumluluklarımızın olduğunu 
biliyoruz. İlçemizde yaşayan tüm 
vatandaşlarımıza olduğu gibi sokak 
hayvanlarına da değer vererek, sağlıklı 
olmalarını önemsiyoruz” dedi.

Ataşehirli gönüllülerle ortaklaşa 

SİNEM ŞAHİN KAHRİMAN
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Can dostlar 
için yeni proje: 
Aşılarım Tam

Bu dünya yalnız bize ait değil. 
İçinde bulunduğumuz çevrede 
bizlerle birlikte birçok canlı 
da yaşıyor. Özellikle sokak 
hayvanları bu canlıların 
arasında en bakıma muhtaç 
olanları… İşte bu nedenle 
Ataşehir Belediyesi “Aşılarım 
Tam Projesi” ile devrede... 

yürütülen bu güzel projenin detaylarını 
öğrenmek için Ataşehir Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğü Necati 
Bozkurt’un kapısını çaldık.

“Aşılarım Tam Projesi”nden biraz 
bahseder misiniz?

Ataşehir’de yaşayan can dostlarımızın 
ve aynı zamanda halk sağlığını 
korumak amacıyla düzenlediğimiz 
bir proje. Bu proje kapsamında 
veteriner hekimlerimiz, veteriner sağlık 
teknisyenlerimiz ve yerel hayvan 
koruma görevlilerimiz ile birlikte 17 
mahallemizde çalışmalarımız üç ay 
sürecek. Veteriner hekimlerimiz can 
dostlarımızı yerinde muayene ederek 
kuduz aşısı ve parazit tedavileri yapıyor. 
Kulak küpesi düşmüş olan köpeklere 
kulak küpesi, mikroçipi olmayan 
köpeklere de mikroçip takılarak 
Vetistanbul Bilgi Bankası’na kayıtları 
gerçekleştiriliyor.

Aşıları eksik olan kedi ve köpeklerde 
ne tür hastalıklar ortaya çıkıyor?

Öncelikle kuduz aşısı ülkemizde 
her yıl yapılması zorunlu olan bir aşı. 
Küpe ve mikroçip kayıtları üzerinden 
can dostlarımızın kuduz aşılarını 
takip ediyoruz. Dış parazit aşısı; kene, 
pire vb. parazitlere ve bu canlılar 
aracılığıyla bulaşan hastalıklara karşı 
koruma sağlıyor. İç parazit ilaçlar ise 
tenyalar, kurtlar vb. canlılara karşı 
can dostlarımızı koruyor. Bu aşılama 
ve parazit tedavileri hayvanlardan 
insanlara geçen zoonoz hastalıklara 
karşıda koruyucu nitelik taşıyor. Ayrıca 
köpek dışkılarıyla yumurtaları yayılan 
Echinococcus granulosus paraziti 

Ataşehir Belediyesi 
gönüllülerle birlikte sokak 
hayvanlarını aşılıyor. 
Fotoğraflar: MURAT ŞİMŞEK
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insanlara bulaştığında karaciğer ve 
akciğerde kistlere neden oluyor. Bu 
bilinçle hem can dostlarımızı hem 
de halk sağlığını koruyan çalışmalar 
yürütüyoruz.

Ortak çalıştığınız mahalle ve site 
sakinleri var mı?

Projemize başta yerel hayvan 
koruma görevlilerimiz olmak 
üzere mahalle sakinlerimiz, site 
yönetimlerimiz de büyük destek 
veriyor.

Peki, gönüllülerle ne tür bir işbirliği 
yapıyorsunuz?

Bütün çalışmalarımızı yerel 
gönüllülerimizle ortaklaşa 
yürütüyoruz. Aşılama 
yapılacak olan mahallemizdeki 
gönüllülerimiz ile buluşup 
can dostlarımız için destek 
alıyoruz. Yardıma muhtaç 
olan sokak hayvanlarının bize 
bildirilmesi ve bakımevimizde 
sahiplendirilmesi konularında 
da koordinasyon içerisinde 
çalışıyoruz. Bunun yanı 
sıra yerel hayvan koruma 
görevlilerimizle birlikte mama 
dağıtımı yapıyoruz. Ayrıca can 
dostlarımızla ilgili düzenlediğimiz 
projelere paydaşımız olan sivil 
toplum örgütleri de katılıyor.

Ataşehir Belediyesi’nin başlattığı 
“Aşılarım Tam Projesi”ne, Aşık 

Veysel Mahallesi sakini Mehtap 
Bacacı da destek veriyor. Belediyenin 
çalışmalarına gönüllü olarak katılan 
Bacacı, sokakta yaşayan kedi ve 
köpeklerin kısırlaştırılması ve aşılarının 
takibi gibi tedavi süreçlerinde yer 
alıyor. Bahçesinde altı kedi, iki de 
köpeği olan Bacacı, proje hakkında 
şunları söylüyor: “Sokak hayvanları 
benim için oldukça önemli. O sebeple 
hiçbir zaman köpek ya da kedilerimi 
gidip bir pet shoptan almadım. 

Satın alınan hayvanların daha sonra 
sokağa atılmasından da büyük üzüntü 
duyuyorum. Ataşehir Belediyesi 
geçici hayvan bakımevinin sayesinde 
mahallemdeki tüm sokak hayvanlarının 
tedavilerini yaptırıyorum. Sokak 
hayvanlarına sahip çıkan ve onlarla 
ilgili projeler yürüten bir belediyeye 
sahip olmaktan dolayı mutluyum. 
Ataşehir Belediyesi’nin tüm 
çalışmalarında gönüllü olarak yer 
almaya hazırım. Belediye ve gönüllüler 
Ataşehir’de hayvan dostları için her 
zaman el ele…” l

YAŞAM HAKKINA SAYGI!

Ataşehir Belediyesi’nin 
“Aşılarım Tam” projesi 
üç ay sürecek.

Sokak hayvanları ile ilgili 
yürüttüğünüz diğer çalışmalardan da 
bahseder misiniz?

Ataşehir’de yaşayan bütün sokak 
hayvanlarının her daim yanındayız. 
Geçici hayvan bakım evimizde her 
gün trafik kazası geçirmiş, yaralanmış 
veya acil müdahale gerektiren hasta 

15-20 can dostumuzun tedavisini 
gerçekleştiriyoruz. Her parkımızda 
otomatik su istasyonumuz mevcut, 
böylece can dostlarımızın su 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Her yıl hayvan 
refahı için uygun gördüğümüz site 
ve apartman bahçelerine, kedi evi 
kurulumu yapıyoruz. Tüm bunların 
dışında eğitime de çok önem 
veriyoruz. “Birlikte Sevelim Birlikte 
Koruyalım” isimli projemizle ilköğretim 
öğrencilerine hayvan sevgisi eğitimi 
veriyoruz, eğitime katılan öğrencilere 
de köpeklerle güvenli iletişim boyama 
kitapçıkları dağıtıyoruz. Bu sayede her 
yıl on binlerce öğrenciye ulaşıyoruz. 

İlçemize ait geçici hayvan 
bakımevi kurmak amacıyla örnek 
nitelikte bir proje hazırladık ve 

yapım izni için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne gönderdik. Projemiz 
hala onaylanmadı, fakat ilçemizde 
geçici hayvan bakımevi kurabilmek için 
mücadele etmeye devam edeceğiz. 
Biz belediye olarak imkânlarımız 
dâhilinde bize muhtaç sokak 
hayvanlarının bakımını yapıyoruz. 
Bu çalışmalarımızı yürütürken 
vatandaşlarımızın bize olan desteği 

en büyük gücümüz. Bize desteği 
ve güveni olan tüm Ataşehirlilere 
teşekkür ediyoruz. l

Mehtap Bacacı



Dünya daha hızlı, daha esnek, kalitesi daha yüksek ve daha verimli bir sanayi yolculuğuna 
hazırlanıyor, Endüstri 4.0’a.  Peki, Türkiye bu stratejik dönüşüme hazır mı?

Türkiye’nin 4.0 senaryosuT
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Ataşehir Ekspres’in geçen 
sayısında Avrupa, Çin ve 
ABD’nin imalat sanayiinde 

bilgisayarlaşmayı en üst düzeye 
çıkararak, yüksek teknolojik bir 
üretim devrimini gerçekleştirmeye 
hazırlandığını konuşmuştuk. Almanya 
doğumlu bu yeni döneme Endüstri 
4.0 adı verilmişti. Hatırlayalım: 
Endüstri 4.0 interneti tüm olanakları 
ile üretime, dolayısıyla yaşamımızın 
her alanına adapte ediyor. Makinelerin 
birbiriyle haberleşerek çalıştığı,  
uzaktan müdahale edilebilir,  aynı 
zamanda müşterilerin sisteme entegre 
edilebildiği yeni bir üretim çağı bu. 
Ve işte devletler ve işletmeler halen 
şekillenen bu geleceğin dünyasında, 
yer alabilmek için AR-GE, satış-
pazarlama, üretim ve dağıtım 

süreçlerini yeniden yapılandırıyor. 
Kullandıkları ve kullanacakları 

yapay zekâ sistemlerini, 

bunların dış dünya ile iletişimini 
sağlayacak internet nesnelerini ve 
tüm bu akıllı sistemlerin birlikte, 
düzen içinde çalışmasını sağlayacak 
yapıları tasarlıyorlar.  Çünkü Endüstri 
4.0 daha hızlı, daha çok ve daha 
akıllı üretim demek. Ve eğer bu çağı 
yakalayamazsanız, yenilikleri fark 
edip, uygulayamazsanız yok olma 
ile sınanabilirsiniz. İşte geçen yazıda 
bunları konuşmuş ve sonunda da 
“peki Türkiye bu yarışta nerede?” diye 
sormuştuk. Şimdi de gelin, o soruya 
yanıt bulmaya çalışalım.

Soru tam olarak şu aslında: Yeni bir 
sanayi devrimi gerçekleşirken Türkiye 
ne yapacak? Endüstri 4.0 trenini 
kaçırarak, küresel rekabet gücünü 
tamamen kayıp mı edecek; yoksa 
bu treni yakalayarak gelişmiş ülkeler 
arasına girme yolunda dev bir adım 
atmış mı olacak?

Bu soruları gündeme ilk TÜSİAD 
getirdi. TÜSİAD, Boston Consulting 
Group (BCG) işbirliği ile 2016 yılında 
bir dizi çalışma yaptı ve bunları 

“Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği 
İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0: 
Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi” 
başlıklı bir rapor ile kamuoyuna 
sundu. Rapor ülkemizde altı farklı 
sektörde faaliyet gösteren 25 yerli 
imalat şirketiyle/grubuyla yapılan 
detaylı görüşmelere dayanıyordu ve 
Türkiye’nin 4.0 potansiyelini tartışması 
açısından son derece önemliydi. 

Çalışmada çeşitli sosyo-ekonomik 
değerlendirmeler neticesinde seçilen 
altı pilot sektöre odaklanıldı: Otomotiv 
ve yan sanayi, makine, beyaz eşya, 
gıda ve içecek, tekstil ve kimya sanayi. 
Raporda bu sektörlerin Endüstri 4.0 
için taşıdığı avantaj ve dezavantajların 
bir haritası çıkarıldı. Buna göre 
söz konusu sektörlerde yer alan 
şirketlerin yüzde 77’si dijital sanayi ile 
ilgileniyor. Yine bu şirketlerin yüzde 
38’si bu alanda yaptıkları yatırımları 
uzun vadede büyütmeyi planlıyor. 
Dijital yatırımların ülke ekonomisinin 
gelişmesinde ve rekabetçiliğinin 
artırılmasında çok temel bir faktör 
olacağının belirtildiği raporda, 

AYBALA ÇAKIR*
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yatırımların yanı sıra bu alanda öncü 
ülkeler arasına girmenin gerekliliği de 
vurgulanıyor. 

Rapora göre küresel değer 
zincirlerine entegrasyon yoluyla 
yürütülecek sanayi 4.0 stratejisi 
sayesinde, sanayi üretiminde yıllık 
yaklaşık yüzde 3 (150-200 milyar TL) 
ve ulusal gelirde yüzde 1 büyüme 
sağlamak mümkün. Bunun için de 
önümüzdeki on yıllık süreçte yılda 
yaklaşık 10-15 milyar TL düzeyinde 
yatırım yapılması gerekiyor. Ancak 
raporda sadece yatırım yapmanın 
yeterli olmadığı, “katma değeri yüksek 
ve dünya üretim değer zincirinden 
daha fazla pay alan bir sanayi 
yapısının” kurulması gerektiğine 
de dikkat çekiliyor. Endüstri 4.0’ın 
önümüzdeki 10 yılda, istihdamda 
yüzde 5’lik bir mutlak artış yaratması 
da bekleniyor. Aynı zamanda, 
yüksek nitelikli iş gücü yapısı ile gelir 
piramidinin ve altyapısının gelişeceği 
de öngörülüyor.

Türkiye’nin 4.0 stratejisini 
oluşturmak için son derece önemli bir 
harita sunan çalışmada, nüfusu genç, 
teknolojiyi içselleştirmiş ve büyüyen 
işgücüne sahip Türkiye’nin küresel 
ekonomideki rolünü değiştirecek 
büyük bir dönüşüm yaratma fırsatının 
eşinde olduğu vurgulanıyor. 

Evet, fırsatlarımız böyle, 
peki Endüstri 4.0 yolunda 
dezavantajlarımız neler?  Yine aynı 
rapora dayanarak, sıralayalım:

Öncelikle düşük işgücü 
maliyetleri ve lojistik avantajı gibi 
rekabetçiliğimizin temelini oluşturan 
etkenler önemsizleşiyor.

Sermaye, yapısal olarak, ucuz işgücü 
maliyetleri nedeniyle teknoloji yoğun 
sistemlere yatırım yapmakta iştahsız 
davranıyor. 

Sınırlı nitelikli işgücü ve ekosistemler 
yüzünden yeni üretim teknolojilerinin 
yaygınlaşması gecikiyor.

İşgücünün sanayiden hizmet 
sektörüne kaymasıyla birlikte 
çalışanların işten ayrılma hızı artıyor ve 
deneyimli işgücü azalıyor. 

Bir başka sorun ise üretimimizin 
ithalata dayalı olması. İmalat sektörü 
yüzde 18’lik payla en fazla değer üreten 
sektör olmasına karşın, girdilerini 
dışarıdan sağlıyor. Bu oran özellikle 
2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla yüzde 
59 ve yüzde 62 olarak gerçekleşti. 
Ayrıca Türkiye, yüksek teknoloji 
ürünlerinin üretimi konusunda oldukça 
geri kalmış bir ülke profili çiziyor. 
Halen toplam ihracatımızın sadece 
yüzde 4’ünün yüksek teknoloji ürünleri 
olduğunu anımsatmakta fayda var. Bu 
altyapı sorunlarının yanı sıra çalışmada 
tedarik zincirlerinin uçtan uca entegre 

dallar olmak üzere acil olarak nitelikli 
insan sayımızı artırmalıyız.

Peki, tüm bunları kim yapacak? 
Türkiye’yi Endüstri 4.0 trenine kim 
bindirecek? TÜSİAD ve BCG’nin 
çalışmasında üreticilerin yanı sıra 
kamuya düşen görevlere ve politika 
yapıcılara da vurgu yapılıyor. 
Çünkü sadece büyük değil, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin de yeni 
teknolojiler, daha yetkin işgücüne 
erişim gibi alanlarda teşviklere ihtiyacı 
var. Endüstri 4.0’ın şirketler bazında 
uygulanmasının ötesinde, bütüncül 
bir sanayi stratejisi ve dönüşüm 

olmadığına da dikkat çekiliyor. Kısaca 
Türkiye 4.0 trenine yetişmek istiyorsa; 
altyapı ve eğitimde hızlı iyileştirmeler 
sağlamalı, yeni teknoloji zeminleri 
yaratmalı ve destekleyici ekosistemler 
kurmalı… Ve elbette bunları 
yaygınlaştırmalı.

Burada ufak bir mesleki not düşmek 
isterim: Endüstri 4.0’ın belkemiği 
olan akıllı üretim süreçleri için bilişim 
teknolojileri alanında çok fazla sayıda 
uzmana ihtiyaç duyulacak. Sadece 
gelecek dört yıl içinde 16 yeni meslek 
dalının türemesi bekleniyor Bu da 
gösteriyor ki başta mekatronik ve ilgili 

programı yaklaşımıyla ele alınması 
zorunlu görünüyor. Stratejik işgücü 
planlaması, teknoloji kullanımında 
standartların oturtulması kaçınılmaz. 
Raporda “Türkiye bu fırsattan ancak 
tüm paydaşları kapsayan, odaklı, 
eş güdümlü ve iyi tasarlanmış bir 
yaklaşımla yararlanabilir. Aktif 
bir dönüşüm şekillendirmek için, 
üreticiler, sistem tedarikçileri, altyapı 
sağlayıcıları, politika yapıcılar ve 
akademisyenler, teknolojik ilerlemenin 
dokuz kaynağını benimsemeye 
yönelik kararlı adımlar atmalıdırlar” 
deniliyor. ➦

4.0’da bilişim teknolojilerinde çok sayıda uzmana ihtiyaç duyulacak.



➥ Endüstri 4.0’a giderken bir 
başka gelişme ise Şubat 2016’da 
gerçekleştirilen Bilim Teknoloji Yüksek 
Kurulu toplantısında yaşandı. Bu 
toplantıda siber fiziksel sistemler, 
yapay zekâ, sensör, robot teknolojileri, 
Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, siber 
güvenlik ve bulut bilişim alanlarında 
yetkinliklerin artırılmasını hedefleyen 
Ar-Ge çalışmalarına hız verilmesi 
kararı alındı. Ama daha da önemlisi 
üniversitelerden, sanayicilerden, 
teknoloji üreticilerinden önde 
gelenlerin bir araya gelip ülkenin yol 
haritasını çıkartacakları bir platform 

oluşturma kararıydı. Ve bu doğrultuda 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
başkanlığında Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(TÜSİAD), Müstakil Sanayiciler 
ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 
Uluslararası Yatırımcılar Derneği 
(YASED) ve Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı (TTGV) gibi iş 
dünyası örgütlerinin içinde yer aldığı 
Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu 
oluşturuldu. Bu platform çalışmalarını 
‘Türkiye’nin Endüstri 4.0 Yol Haritası 

Raporu’nu bu yıl sonunda açıklayacak. 
Biz de takipçisi olacağız.

Çünkü biliyoruz ki Türkiye 
Endüstri 4.0 fırsatından ancak tüm 
paydaşları kapsayan, odaklı, dinamik 
ve iyi tasarlanmış bir yaklaşımla 
yararlanabilir. Devlet ve özel sektörün 
üst düzey temsilcileri konuya 
hassasiyetle yaklaşıp, olanaklar ve 
fonksiyonlar için gerekli alt yapının 
oluşumunu sağlamalı. Doğru 
organizasyon yapısı ve kabiliyetlerin 
oluşturulmasıyla yeni teknolojiler için 
tedarikçi ekosisteminin kurulması, 
müfredatların, mesleki eğitim ve yüksek 
öğretim programlarının uyarlanması 
ve destekleyici olması, sadece büyük 
değil orta ve küçük ölçekli işletmelerin 
yeni teknolojilere adaptasyonu teşvik 
edilmeli. Türkiye, önündeki bu fırsatı 
hayata geçirmek için gerekliliklerini, 
önceliklerini ve bir yol haritasını 
ortaya koymalı. Bu yol haritasının tüm 
aktörlerle işbirliği içinde ve kararlı bir 
şekilde uygulanması önümüzdeki 
on yıl için ülke gündeminin en 
temel maddelerinden biri olmalı. 
Endüstri 4.0’ın soluğunu yüzümüzde 
hissetmeye başladık bile. Bir kartopu 
misali büyüyen bu reformun ülkemize 
de dokunması, sarıp sarmalaması 
dileği ile... l

*Pamukkale Üniversitesi Mekatronik 
Mühendisliği, 4. sınıf öğrencisi

Türkiye’nin 4,0’ı yakalayabilmesi  
devletin ve özel sektörün 

koordineli ve dinamik 
çalışmasına bağlı.





“Barcelona kazanırsa Katalonya 
kazanır.” Katalonya’daki en önemli 
kurumlardan birisi, belki de en 
önemlisi olan F.C. Barcelona futbol 
kulübünün kupa törenleri sırasında 
Katalan politikacılar tarafından sık 
sık tekrarlanan bu söz, son günlerde 
tüm dünyanın gündemine oturan 
Katalonya sorununun da aslında 
sporla ne kadar iç içe bir tarihi çekişme 
olduğunu bize gösteriyor.

Katalonya’nın İspanya ile ya 
da Madrid merkezi yönetimi ile 

olan inişli çıkışlı ilişkisi henüz 20. 
yüzyılın ilk yarısında filizlenen bir 
hikâyeydi. İspanya’nın uluslararası 
alanda gücünü kaybetmesinin de 
etkisiyle bağımsızlık fikri etrafında 
birleşen pek çok Katalan kendilerine 
ait bir ülke hayaliyle mücadeleye 
koyulmuştu. Ancak bu gelişmeden 
de önce henüz 19. yüzyılın sonunda 
yaşanan bir başka gelişme Katalan 
tarihini derinden etkileyecekti. 
1899’da bir grup İngiliz, İsviçreli ve 
Katalan futbolcu Katalonya’daki ilk 
futbol oluşumlarından birine imza 
atacaklardı. 20. yüzyılın eşiğinde 
kurulan F.C. Barcelona, zaman içinde 

Katalan milliyetçiliğinin uluslararası 
alanda en önemli sesi ve markası 
olacaktı. 

Aslında ilk yıllar Barcelona için 
çok da kolay geçmemişti. 1950’lere 
gelindiğinde kulüp, Franco rejiminin 
baskısını hisseden Katalanlar gibi 
Real Madrid’in arkasına aldığı siyasi 
desteğin etkisiyle ikinci planda 
kalmıştı. Dönemin ünlü Arjantinli 
futbolcusu Alfredo Di Stefano’nun 
İspanya’ya transfer oluşunda da siyasi 
etkiler rol oynayacaktı. Di Stefano 
aslında Barcelona ile anlaşmıştı. 
Ancak devreye giren Franco hükümeti 
Arjantinli futbolcuyu Barcelona yerine 

Katalonya bağımsızlık referandumunun yapıldığı gün Barcelona Stadı Camp Nou’yu seyircilerine 
kapatmak zorunda kaldı. Neden mi? Çünkü Barcelona Katalanlar için bir kulüpten çok daha fazlasıydı.

MAVİ GÜN

Yüzyıldır süren maç
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Real Madrid’e transfer olmaya ikna 
edecekti. Bu transfer iki kulübün 
geleceği açısında da çok önemliydi. Di 
Stefano’nun etrafına kurduğu takımla 
Real Madrid üst üste 5 defa Avrupa 
Şampiyonu olacak ve Avrupa’nın 
en büyüğü olarak kendini kabul 
ettirecekti.

 O dönemde devasa Bernabeu 
Stadı’nda ateşli Madrid seyircisi 
önünde sahaya çıkıp görülmemiş bir 
futbol sergileyen bembeyaz formalar 
içindeki 11 futbolcu Franco ve İspanya 
için de çok önemli bir güç gösterisi 
anlamı taşıyordu. Barcelona ise 
Real’in arkasında kalan bir takımdı 
ve geçici başarılarla yetiniyordu. 
Ancak Katalanlar tüm bunlara 
karşın simgeleri olarak gördükleri 
F.C. Barcelona için görkemli bir anıt 
yapmayı başarmışlardı. Bugün de 
futbolun en önemli adreslerinden 
olan Camp Nou Stadı, 120 bin ateşli 
Katalan’ın toplanıp Franco’ya olan 
öfkesini haykırabildiği yegane yerdi. 
Franco rejimi de Katalonya’da merkezi 
otorite sergilemesine karşın sadece 
Camp Nou’ya dokunmuyordu. 

Barcelona’nın yegane rakibi Madrid 
de değildi. Kendisinden sadece bir yıl 
sonra kurulan Real Club de Espanyol 
da tıpkı Real Madrid gibi ismi ile 
İspanya krallığına selam gönderiyordu. 
Kulüp her ne kadar şehirde Barcelona 
kadar ilgi görmese de zaman içinde 
Katalonya’ya göç eden İspanyolların 

Bağımsızlık yanlıları referandum süresince taleplerini sokakta dile getirdi.

etrafında kenetlendiği bir kulüp haline 
gelecekti. Bu atmosferde Barcelona 
ve Espanyol arasında oynanan maçlar 
da gerginlik açısından Barcelona ve 
Real Madrid arasında oynanan El 
Clasico’ları aratmıyordu.

İSPANYA’DA YENİ BİR DÖNEM

Barcelona için tarihin dönüm 
noktası 1974 yılıydı. Ünlü Hollandalı 
futbolcu Johan Cruyff’u transfer 
eden Katalanlar Bernabeu’da ezeli 

rakiplerini 5-0 mağlup edeceklerdi. Bu 
maç Real Madrid krallığının sarsılışını 
simgeliyordu. Tarihin bir ironisi olsa 
gerek, bundan bir yıl sonra da Franco 
ölecek ve İspanya’da yeni bir dönem 
başlayacaktı. 

Ancak Barcelona ve Katalanların 
kaderlerinin değişmesi pek de kolay 
olmadı. İspanya tarihi boyunca hem 
verimli topraklara hem de kozmopolit 
ticari ilişkilere sahip olan bölge 
ekonomik açıdan da İspanya’nın 
can damarı niteliğindeydi. Bu durum 
da 20. yüzyıl boyunca bölgeye olan 
göçü artıran bir durumdu. Barcelona 
zaman içinde Avrupa’nın en kalabalık 
kentlerinden biri haline dönüşecek 
ve Avrupa’da yaşanan sosyo-kültürel 
gelişmelerin de uzağında olmak 
kenti bir gecekondu harabesine 
dönüştürecekti. 80’lere gelindiğinde 
Barcelona Avrupa’nın yaşam koşulları 
en zorlu kentleri arasında başta 
geliyordu.

Aynı yıllar İspanya’nın Avrupa ve AB 
ile entegrasyonu için karar verildiği 
yıllardı. Belki de yüzyıllardır Avrupa 
kültürünün içine işleyen, “eski kıta 
Pireneler’de biter” algısı yıkılacak ➦

Real Madrid’e 
General 
Franco’nun 
çabalarıyla 
transfer olan 
Alfredo Di 
Stefano, 
kulübe 
sayısız kupa 
kazandırmıştı. 
Di Stefano 
futbol oynadığı 
dönemde 
Pele ile 
kıyaslanıyordu.



Katalonya’nın İspanya’dan ayrılması 
futbol dünyasında bir dönemin 

de kapanması anlamına gelecek. 
Futbol dünyasının en çok izlenen 
maçları olan Barcelona-Real Madrid 
rekabeti olası ayrılık durumunda sona 
erecek. İspanya Federasyonu böyle bir 
durumda Katalan kulüplerinin İspanya 
futbol liglerinde oynamaya devam 
etmesinin parlamento kararı sayesinde 
mümkün olabileceğini açıklamıştı. 
Ancak İspanya siyasetinin böyle bir 
karar alması olası görünmüyor. Bu 
durumun İspanya futbol ekonomisine 
de ne kadar büyük zararı olacağını 
öngörmek zor değil. Barcelona-Real 

Madrid maçları yılda iki kere oynanıyor 
ve dünya çapında ortalama 500 
milyon seyirciye ulaşıyor.

Kulüplerin maç günü gelirleri 121 ila 
129 milyon Avro arasında değişirken, 
yan gelirlerinden ise ortalama 200 
milyon Avro kazanıyorlar. İki takımın 
2016 yılında elde ettikleri ortalama 
gelir ise reklam girdileriyle birlikte 
kulüp başına 600 milyon Avro’ya 
yaklaşıyor. El Clasico’nun sona ermesi 
her iki kulübün de marka değerine 
büyük zarar verecek. Bu durumda hem 
Barcelona hem de Real’in gelirlerinin 
büyük kısmını kaybetmesi kaçınılmaz 
görünüyor. l

ELVEDA EL CLASİCO

➥ ve İber yarım adası AB’nin yeni 
yükselen ekonomi ve turizm yıldızı 
olarak ortaya çıkacaktı. İber yarım 
adasının Avrupalılaşması belki de 
en çok bölgede Avrupa ile en yakın 
kültürel bağlara sahip olan Katalanlar 
için önemliydi. Tarih boyunca Picasso, 
Salvador Dali gibi sanatçılar yetiştirmiş 
olan, Fransa ile yakın bağlara sahip 
ve Franco rejimi altında dahi sinema 
gibi gösteri alanlarında önemli eserler 
vermiş bir bölgeydi Katalonya. Ancak 
bölge için itici gücün kaynağı yine spor 
olacaktı.

1992 Olimpiyat Oyunları’nın ev 
sahipliği Barcelona’ya verilmişti. Büyük 

spor organizasyonlarının doğası 
gereği ortaya çıkan kentin yeniden 
yapılandırılması ve kent kültürünün de 
aynı çerçevede yeniden tanımlanması 
Barcelona’nın ve dolayısıyla tüm 
Katalonya’nın çehresini değiştirecekti. 
Bir hayli başarılı geçen oyunların 
ardından artık bambaşka bir 
Barcelona vardı. Uçaklar artık daha 
önce hiç olmadığı kadar sıklıkla kentin 
havaalanına iniyordu. Bu uçaklarla 
gelen turistler ve iş adamları kente 
para ile birlikte çok kültürlülük de 
bırakıyordu. Olimpiyatlarda futbol 
dalında finale kalan İspanya Olimpik 
Milli Takımı, maçlarını finale kadar 

Valencia’da oynamıştı. Ancak finalde 
eninde sonunda Barcelona’da sahaya 
çıkacaklardı. Ancak Katalanlar daha 
önce görülmemiş şekilde İspanya 
Milli Takımı’nı desteklemişlerdi. Bu 
durum ekonomik refahla birlikte gelen 
İspanya ulusal entegrasyonunun 
habercisi gibi görünüyordu. 90’lı 
yıllarla birlikte Katalonya’da 
bağımsızlıktan bahsedenlerin sayısı 
giderek azalacaktı.

Aynı yıllar F.C. Barcelona’nın 
mottosu olan “bir kulüpten daha 
fazlası” sözünün de gerçeğe 
dönüştüğü yıllardı. Futbolculuk 
döneminden sonra bu kez teknik 

Real Madrid taraftarı Katalanlara tepkisini yüzlerce İspanya bayrağını stada taşıyarak gösterdi.
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direktör olarak Barcelona’ya dönen 
Johan Cruyff, Hollandalılara özgü çok 
kültürlülük ve gelişime açık anlayışını 
F.C. Barcelona’ya yerleştirerek ortaya 
dünya çapında bir takım çıkaracaktı. 
Artık Barcelona ismi sırf Real Madrid’in 
rakibi değil, dünyanın en büyük 
kulüplerinden biri olarak anılacaktı.

Milenyumla birlikte Barcelona’nın 
rüyası sürse de Katalonya için aynı 
şey geçerli değildi. AB’nin yükselen 
yıldızı İspanya, 2000’lerle gelen 
ekonomik kriz dalgalarından da ilk 
etkilenen ülke oluyordu. Bu durum 
istikrarsız siyasetle birleşince tavizkâr 
hükümetler dönemi başlamıştı. 

İspanya ve Katalonya’nın 
ayrılması durumunda dünyanın 

en büyük kulüpleri arasında yer 
alan Barcelona ligsiz kalabilir. 
Katalonya’da bir ulusal lig 
kurulması mümkün görünürken, 
bölgede yer alan kulüplerin 
Barcelona ile ölçüşemeyecek 
kadar zayıf olması büyük 
bir sıkıntı yaratıyor. Her ne 
kadar İspanya’dan bağımsız 
bir ülke olan Andorra’nın 
kulüpleri İspanya liginde yer 
alsa da Katalanların ayrılığı 
durumunda benzer bir 
senaryonun gerçekleşmesi 
siyasi sebeplerle pek mümkün 
görünmüyor. Ancak Fransa 
Futbol Federasyonu yetkilileri 
bir süre önce yaptıkları 
açıklamada ayrılık durumunda 
Barcelona’nın kendi liglerinde 
oynayabileceğini belirtti. 
Bağımsız bir prenslik olan 
Monako’nun futbol takımının 
da Fransa liginde yer aldığı 
ve iki bölge arasındaki coğrafi 
sınır da düşünülünce bu 
oldukça mantıklı bir öneri gibi 
görünüyor.

 Bir başka senaryo ise 
oldukça sıradışı. İngiliz 
Premier Lig yetkilileri de ayrılık 
durumunda Barcelona’ya bir 
teklif götürmeyi planlıyor. 
Böyle bir senaryoda 
Barcelona’nın yayın gelirlerinde 
neredeyse iki katına yakın 
bir artış bekleniyor. Ancak 
Britanya’nın Barcelona’ya 
olan uzaklığı sebebiyle Avrupa 
futbolunun patronu UEFA’nın 
Barcelona’nın İngiltere Ligi’nde 
yer almasına izin vermesi pek 
de mümkün görünmüyor. l

BARCELONA’YA 
LİG ARANIYOR

Katalan milliyetçiliği de paralel olarak 
hız kazanınca, 2005’te bölgenin 
Franco döneminde alınan otonomluk 
haklarının iade edilmesi kaçınılmaz 
oldu. Bu somut adım Katalanların 
bir kısmında bağımsızlık hedefinin 
dönülmez bir yol olduğu fikrini 
uyandırıyordu. Barcelona’nın Messi 
ile gelen dünya çapında başarıları da 
Katalanların milliyetçi damarlarının 
kabarmasında önemli rol oynuyordu. 
2014’te yapılan seçimlerde bağımsızlık 
yanlısı partiden sembolik olarak 
milletvekili adayı olan Barcelona 
Teknik Direktörü Pep Guardiola, her 
fırsat bulduğunda Katalan kimliğini 
öne çıkaran Gerard Pique gibi isimler 

doldurmuşlardı. Maç sırasında en 
çok söylenen marş İspanya’nın ulusal 
sembolü olan “Y Viva Espana”ydı. 
Belli ki Franco’nun hayaleti hâlâ 
Bernabeu’nun üstünde dolanıyordu.

Katalan sorunu ile ilgili İspanya’da 
belirsizlik hakim. Her ne kadar 
Katalanlar referandumda yüksek bir 
oran yakaladıklarını söylese de anket 
sonuçları resmi bir referandumda oy 
verecek çoğu Katalanın bağımsızlık 
yönünde oy kullanmayacağını 
gösteriyor. Hem Barcelona’da hem de 
Madrid’de ise bazıları Real Madrid’siz 
bir Barcelona’yı ya da Barcelona’sız bir 
Real Madrid’i hayal etmeye çalışıyor. 
Elbette çok zorlanıyorlar. l

de bağımsızlık yanlılarının uluslararası 
kamuoyunda görünür olmasını 
sağlıyordu.

Eylül ayı başında yapılan 
referandum ve İspanyol Devleti’nin 
referandumu polis gücüyle 
bastırması esasen iki milletin yüz 
yıllık hesaplaşmasının bir yansıması 
görünümündeydi. Nitekim aynı gün 
Barcelona’da oynanan Barcelona-
Las Palmas maçı da İspanyol 
Futbol Federasyonu’nun kararıyla 
seyircilere kapatılmıştı. Aynı gün 
Bernabeu’da oynanan Real Madrid-
Espanyol maçında ise seyirciler 
sarı-kırmızı İspanya bayraklarıyla stadı 

Hollandalı 
Johan Cruyff 
Barcelona’nın 
dünyanın 
en büyük 
kulüpleri 
arasına 
girmesine 
hem futbolcu 
hem de teknik 
direktör olarak 
büyük katkıda 
bulundu.



Cilt bakımı, makyajın iyi bir zemine yapılması 
için birinci adım, zemin sağlam olmazsa 

makyajın güzel görünmesini beklemeyin. Cilt 
tipiniz her ne olursa olsun nem, cildin her 
zaman ihtiyaç duyduğu bir şey. Sabahları 
suyla ıslatacağınız bir parça pamuk ile 
yüzünüzü nazik hareketlerle temizleyip 

üstüne nemlendiricinizi sürebilirsiniz. Akşam 
yatmadan önce ise tonik olarak gül suyu yine 
her cilt tipine uygun ve doğal bir arındırıcı, 
yüzünüzü gül suyu ile temizledikten sonra 
nemlendirmeyi unutmayın. Cilt tipinize göre 
haftada 1-2 kez de nemlendiricinizden önce yağ   
uygulayabilirsiniz. l

Günlük 
makyaj 
hileleri

K
A

D
IN

88

Makyaj hataya açık bir 
iş. Allığı fazla kaçırmak, 
yüzünüzün iki tarafına eşit 
şekilde ürün uygulamamak 
her zaman olası, ama her işte 
olduğu gibi küçük ipuçları 
hata payını düşürüp çok 
daha iyi sonuçlar almanızı 
sağlayabilir.

CİLT 
BAKIMI

ALAZ CEREN GÖNÜLLÜ



Bu madde biraz ilginç gelebilir… 
Belki görmeye en aşina olduğumuz 

makyaj hilesi/önerisi değil ama yine de 
önemli. Eğer fondöten kullanıyorsanız 
ve genel olarak kızarık veya pembe 
bir cilt rengine sahipseniz suratınızın 
her iki yanında konumlanmış olan 
kulaklarınızı ihmal etmeyin. Saçlarınız 
uzun olduğu sürece gizlemesi kolay olsa 
da her ihtimale karşı fırçanızdan arda 
kalanlarla küçük dokunuşlar yapmaktan 
zarar gelmez. l
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Çoğunlukla kendimizde kusur 
bulma konusunda iyiyizdir, gözler 

de kalbin aynısı olduğuna göre onları 
olduklarından büyük göstermek 
istiyor olabilirsiniz! Gözünüzün içine 
krem rengi bir kalem çekerek anında 
bu isteğinize ulaşabilirsiniz, fakat 
kaleminizin beyaz olmamasına özen 
gösterin. Eğer olduğundan daha 
küçük göstermeye ihtiyacınız varsa 
yine gözaltınıza koyu renk bir kalem 
çekebilirsiniz. l

GÖZLER

Highlight-Contour hayatımıza gireli 
oldukça uzun zaman oldu fakat 

doğru şekilde uygulanmazsa felakete 
oldukça açık bir teknik. Hata payını 
düşürmek için iyice nemlendirdiğiniz 
cildinize krem ürünler uygulamak hem 
kolay dağıtmak açısından hem de 
üstüne kapatıcı uygulayarak hataları 
kamufle etmek açısından çok daha rahat 
ve pratik, doğru yeri tespit ettiğinizde 
ürünü arttırarak devam edebilirsiniz. 
Özellikle burnunuza kontür yaparken 
burun ucunuzu da kontürlemeyi ve 
dozu az tutmayı unutmayın, burun 
kontürü sizi çok makyajlı ve yapay 
göstermeye oldukça müsaittir! l

SURAT

KULAKLAR

Dudaklarınızı dolgun göstermek istiyorsanız dudak kalemi 
muhtemelen vazgeçilmezinizdir, fakat düzgün bir ruj 

görünümü yakalamak için de dostunuz olabilir. Koyu renk 
rujlar kullanmadan önce dudak kaleminin hem hata riskini 
azalttığını hem de kalıcılığı arttırdığını biliyoruz. Fakat 
kullanacağınız herhangi bir nude renkte de rujunuza yakın 
renkte bir dudak kalemi çok işinizi görebilir. Kaleminizle dudak 
çerçevenizi belirginleştirmek hem doldun hem de belirgin bir 
görünüm sağlamaya yardımcı olur. Hatta bugün daha üşengeç 
hissediyorsanız sadece dudak çizgilerinizi nude kaleminizle 
belirginleştirmek bile hatlarınızı daha net gösterecektir. l
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Toplumun her kesiminin evlilik 
programlarının kalkması 
gerektiği konusunda hemfikir 

olduğu söylense de, gizli gizli 
izleyip görüşünü belirtmekten 
çekinen kişilerin olduğu aşikâr. 
Sosyal medya deneyimlerime 
dayanarak konuşuyorum. 
Özellikle çalışmayan, tüm günü 
evde geçiren, iş yaparken arkada 
bir şeyler dönsün isteyen kadınlar 
için can sıkıcı bir durum olmuştu 
bu haber. Ancak programların yeri 
hemen dolduruldu. Senelerdir 
devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert 
formatında programlar öne çıktı. 

Seda Sayan ve Uğur Aslan’ın 
“Artık Susma” adlı yeni programında 
faili meçhul cinayetleri çözme 
ve kayıp aramaya dedikodu da 
eklenince farklı bir format oluştu. 
En son annesinin Hale Soygazi 
olduğunu iddia eden bir adamın 
anlattıkları ve telefonla ulaşan sayısız 
tanık eşliğinde derinleşen mevzu 
izleyicilerde büyük bir soru işareti 
bıraktı. Soygazi’nin dava açmasıyla 
konu kapatılsa da izleri kolay 
silinmeyecek gibi. Yakın zamanda 
benzer bir programda da Gülben 
Ergen koca avcılığıyla suçlanmış, 
“kocamadokunma” etiketiyle tt dahi 
olmuştu... 

Bunlar bir yana, faili meçhul 
cinayetleri çözme ve kayıp bulma 
teması gündüz programlarında 
başı çekiyor. Müge Anlı’yla Tatlı 
Sert, formatın ilk örneği. Bir polisiye 
sevdalısı olarak, ara ara benim de bu 
programa takılıp izlediğim cinayet 
mevzuları olmuştur. 

Televizyon kanalları evlilik programlarının yasaklanmasıyla oluşan 
boşluğu doldurmakta gecikmedi. Şimdi neredeyse her kanalda 
ya bir cinayetin ya da kaybın izini süren programlar var. Yine canlı 
yayın, yine gerçekliği sorgulanmayan olaylar, açılıp saçılan özel 
hayatlar. Peki, bu durumdan şikâyetçi miyiz? Galiba, hayır!

DENİZ YAVAŞOĞULLARI
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Koltuğuna otur 
ve katili tahmin et

Öyle ki bir tanesinde, evimizde New 
Yorklu bir misafir vardı, bana ne olup 
bittiğini sordu. Anlatmaya başladım, 
“şu köyde bir cinayet işlenmiş” vs... 
Hiçbir şey anlamadı. Televizyonda 
cinayet çözüldüğünü tam anlamıyla 
idrak ettiğinde ise, gözleri fal taşı 
gibi açılmıştı. Alışkın değil tabii. 
Ardından evlilik programı başladığında 
ise, “ciddi ciddi evlenecekler mi? 
Televizyonda mı tanışıyorlar” gibi 
sorulara verdiğim “evet” yanıtlarıyla 
iyice afalladı. Evden dışarı çıktığında 
Türkiye’ye farklı bir gözle bakıyordu 
artık:)

Türkiye gerçekten ilginç bir 
ülke. Kendi içimizde, çok acayip 
bir dünyamız var ve bu dünyayı 
geleneksel haliyle teknolojiye 
uyarlayınca ortaya “kitch” bir şey 
çıkıyor. Görücü usulü evliliğin, TV 
programında deneyimlenmesi 
hepimiz açısından hem tuhaf, hem 

de tanıdık bir durum. Cinayet 
çözmek ve kayıp bulmak ise 
ayrı bir kulvarda aynı ilginçliğe 
sahip. Küçüklüğümden beri 
büyük bir hazla Agatha Christie 
okurum, hatta okuduğum 
kitapları unutmayı bekleyip 
tekrar okuduğum da olmuştur. 
Agatha Christie’nin romanları 
“katil kim” polisiyesidir. Yani 
yazar ipuçlarını ortaya koyar, 
katil karakterler arasındadır, 
okuyucu katili bulmaya çalışır.  

Christie bugüne kadar 
dünya çapında romanları en 
çok satan yazar. Bu açıdan 
bakıldığında, esrar çözme 
dürtüsü evrensel olmalı. 
Müge Anlı ve benzeri 
programlarda da aynı durum 
söz konusu. İpuçları öne 
seriliyor, maktulün yakınları 
dahil herkes orada ve 
herkes şüpheli. İzleyici ise 
kimi zaman içgüdülerinin, 
kimi zaman ipuçlarının 
güdümünde, faili bulmaya 
çalışıyor. Haydi Anlı’yı, 
genç Miss Marple olarak 
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yediririz de, gerisi daha farklı bir 
profil çiziyor. Mr. ve Mrs Brown’lar, 
şüpheli kahyalar, sinsi seyisler, mirasa 
konma meraklısı “femme fatale” 
kadınlar veya porselen takımlı beş 
çayları yok. Onun yerine eltiler, 
baldızlar, kayınçolar, düğünde verilen 
takılar, hamur işleri ve ince belli çay 
bardakları var. 

Etik açıdan bakılacak olursa, durum 
kafa karıştırıcı bir hal alıyor. Hele bu 
programların cinayet çözme ve kayıp 
bulma konusundaki başarısı öne 
sürülünce... Serap Ezgü’nün sunduğu, 
yazın başlayan “Gerçeğin Peşinde” 
adlı programda, 11 yıldır çözülemeyen 
iki kız çocuğunun cinayeti üzerinden 
gidildi, savcılık dosyayı tekrar açtı. 
Sonunda, bugünün teknolojisiyle 
failler bulundu. Yıllar önce, Müge 
Anlı’nın programında, “çocuğumu 
kim öldürdü” diye günlerce ağlayan 
bir kadının kendi çocuğunun katili 
çıkmasını çoğu kişi hatırlar. Bu 
cinayetin sebebi ise daha da iç 
burkan bir durumdu. Eşini aldatan 
kadın çocuğuna yakalanmış ve bu 
yüzden öldürmüştü çocuğunu. O 
programa çıkan tek katil de o değildi. 
Sayısız benzer durum yaşandı. Kayıp 
konusunda zaten kitle iletişimin 
gücüyle, çok daha hızlı sonuç alınıyor. 

Gün geçtikçe, devir değiştikçe 
“olmaz” dediğimiz oluyor. Facebook 
dönemi öncesinde, internette gerçek 
isimle gezinmeyi dahi mahremiyet 
ihlali gören bizler, bugün her anımızı 
paylaşmaktan çekinmez hale 
geldik. Mahremiyet sınırlarının git 
gide aşıldığı, “böyle” bir dünyada 
yaşarken, TV programı ve emniyet 
işbirliği ile kayıp bulmak, cinayet 
çözmek çok da yersiz, mantıksız 
durmuyor. Öyle ki artık her TV 
kanalının haber programına ait bir 
Whatsapp ihbar hattı var. Başta 
bahsini geçirdiğim gibi, gelişen 
teknolojiyle birlikte değişen koşullar 
göz önüne alındığında durum 
kafa karıştırıcı. Çare ise, gelişen 
teknolojiyle beraber gelişen bir 
toplum olmak! l

Blu TV Türkiye’de daha önce 
denenmemiş bir formatla, 

“7 Yüz” adlı diziyi yayına soktu. 
Her bölümde, farklı oyuncularla 
farklı bir hikâyeyi ele alan dizide 
birbirinden başarılı isimler rol 
alıyor. Kadroda kimler yok ki; Engin 
Hepileri, Melisa Sözen, Tilbe Saran, 
Cem Davran, Damla Sönmez, Ekin 
Koç, Sinan Tuzcu, Pınar Göktaş, 
Merve Dizdar, Gizem Erdem ve 
hatta Genco Erkal. “Masum” ve 
“Sahipli” ile orjinal işlerin devamını 
getireceğinin sinyalini veren Blu 
TV yanıltmadı. Yapımı BirFilm’e 

Blu TV’den farklı yerli seri: 7Yüz

ait olan “7Yüz” cidden seyirciye 
“farklı” hikâyeler ve demogojiden 
uzak bir anlatım biçimi sunuyor. 
Dünya çapında öne çıkan işlerin 
standartlarında sinematografi 
ve RTÜK bağımsızlığının getirdiği 
vizyon da cabası...

Benim gibi gerilim sevenler için 
“Büyük Günahlar” adlı bölüm, daha 
çok romantik tarzda yapıtlardan 
hoşlananlar için ise “Hayatın 
Şarkısı” veya “Eşitlik” tavsiye 
edilebilir. “Büyük Günahlar” beni en 
çok etkileyen bölüm oldu. Harika 
bir senaryo, iyi yönetmen ve iyi 

açısından da takdir edilesi. 
“Prosedür” de keyifle izlediğim 
bir bölüm oldu. Ne tam anlamıyla 
romantik, ne tam anlamıyla gerilim. 
Biraz “Black Mirror”, biraz “Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind” 
hissiyatı var. Şahsen kurgusunu çok 
sevdim. Senaryoda o “prosedür” 
mevzusu olmasa dahi, hayatta 
çokça tecrübe edilen, standart 
“kaçan kovalanır-kovalanan kaçar” 
ilişki matematiğini başarıyla gözler 
önüne seriyor. Melisa Sözen ve 
Engin Hepileri’nin oyunculukları da 
takdire değer. l

oyuncularla harmanlanınca film 
tadında bir bölüm ortaya çıkmış. 
İşin yönetmenliğini zaten hikâyenin 
sahibi Tunç Şahin üstleniyor. 
Senaryoda ise Mert H. Atalay’ın 
da adı var. Bir yılbaşı partisinde, 
sona kalan üç beş kişinin, en büyük 
günahlarını anlatmasıyla ivme 
kazanan hikâyenin, sonunda da ayrı 
bir süpriz bekliyor bizi. Sinan Tuzcu 
ve Cem Davran’ın oyunculuğu 
hayran bırakıyor. 

Büyük Günahlar, az mekân, 
az prodüksiyonla neler 
yapılabileceğini göstermesi 

7Yüz / Eşitlik



7. 2000 Sydney Paralimpik 
oyunlarında, yalnızca iki 
oyuncusunun engelli olduğu 

anlaşılması üzerine, altın madalyası 
elinden alınan ülke hangisidir? 
a) İngiltere 
b) İspanya
 c) Fransa
 d) Amerika 

8. 11 saat 5 dakika sürerek 
tarihe en uzun tenis maçı 
olarak geçen karşılaşmayı 

hangi isim kazanmıştır?  
a) Mahut 
b) Isner 
c) Roddick
 d) Agassi 

9. Yaptığı 359 karşılaşmadan 
358’ini kazanarak Türk 
Boks tarihine adını 

yazdıran, Amerika'da düzenlenen 
Altın Eldiven turnuvasını kazanan 
boksörümüz kimdir? 
a) Vural İnan
b) Halit Ergönül 
c) Melih Açba 
d) Sabri Mahir

4. 2017 Artistik Jimnastik 
Şampiyonası’nda en çok 
madalyayı hangi ülke 

kazanmıştır?           
a) Rusya  
b) Amerika 
c) Japonya 
d) Çin 

5. Ironman 70.3 Türkiye 2017 
yarışında birinciliğe ulaşan 
atlet kimdir?                       

a) Sergey Khazov 
b) Egor Vinogradov
c) Jeren Seegers 
d) Mikael Bergqvist

6. Amatör Boks tarihinde en 
fazla galibiyeti bulunan 
boksör kimdir? 

a) Guillermo Rigondeaux
b) Gennady Golovkin 
c) Vasyl Lomachenko 
d) Vitali Klitschko

T
E

S
T

GÜNEY GÜNÇIKAN

1. 7 kere üst üste şampiyon 
olarak rekor kıran Guangzhou 
Evergrande, hangi ülkenin 

takımıdır? 
a) Çin
b) Japonya  
c) Güney Kore  
d) Katar

2. Shanghai Masters finalinde 
teklerde hangi isim 
şampiyon olmuştur?

a) Roger Federer  
b) Rafael Nadal  
c) Alexander Zverev  
d) Grigor Dimitrov

3. 2017 Formula 1 Japonya 
Grand Prix'ini hangi pilot 
kazanmıştır?

    a) Sebastian Vettel
b) Kimi Räikkönen
c) Valtteri Bottas
d) Lewis Hamilton

Kadınları düne kadar sporun voleybol, tenis, yüzme gibi 
alanlarıyla ilgiliyken bugün futbol dahil her dalının sıkı 
izleyicisiler. Biz de bu yüzden bu ayın test konusunu yine 
spordan seçtik. Muhtemelen erkeklerin ilgilendikleri alan 
değilse yanıtsız bırakacakları bu sorulara kadın okurlarımız 
kafa yoracak, en azından bilgiye ulaşmak için ellerindeki bütün 
olanakları seferber edecekler. İşte sorularımız:

YANITLAR:
 1. a, 2. a, 3. d, 4. d, 5. a, 6. c, 7. 

b, 8. b, 9. c
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FİRDEVS 

GÜNAÇAR 

@firdevsgunacar

250 gr köftelik kıyma, 
250 gr kısırlık bulgur, 1 tatlı 
kaşığı tuz (tadına bakın), 1 
büyük soğan (rendelenecek), 
1 tatlı kaşığı reyhan, 1 tatlı 
kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı 
karabiber, 1/2 kilo ıspanak 
(ince ince doğranacak), 
1 büyük soğan (minik minik 
doğranacak), 1 tane kırmızı 
biber (soğan boyutunda 
doğranacak), 1 çorba 
kaşığı tatlı biber salçası 
(yoksa domates salçası), 
3 bardak su (çorbanızın 
kıvamını sız isteğinize göre 
ayarlayabilirsiniz), 
1 çay bardağı tane sumak 
(aktarlarda var, bulamam 
diyorsanız 1 limonun suyunu 
da kullanabilirsiniz ), 
1 su bardağı sıcak su.

Sumaklı, 
bulgur 
köfteli 
ıspanak 
çorbası

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

Öncelikle 1 çay bardağı tane sumağınızı, 1 su bardağı 
sıcak suya koyun, kenarda beklesin. Yoğurma kabınıza 
bulgurunuzu alın, soğanınızı rendeleyin, baharatlarınızı 
ekleyip bir su bardağı suyu ara ara koyarak iyice yoğurun. 
Köfteleri fındık büyüklüğünde yuvarlayıp bir tepsiye 
dizin. Tencereye zeytinyağını koyun, soğanınızı, kırmızı 
biberinizi ilave edin. 5-7 dakika kavurun, salçanızı 
ilave edin, iyice karıştırın. Daha sonra ıspanağınızı 
ekleyin, 5 dakika daha karıştırıp üç bardak su ilave edin. 
Kaynayınca bulgurlu köftelerinizi koyun, arkasından 
hazırlamış olduğunuz sumaklı suyu süzgeçten geçirerek 
ilave edin. 10/15 dakika orta ateşte kaynatıp altını 
kapatın. Bu çorba hem çok lezzetli, hem çok vitaminli, 
hem de yemek yerine geçer. l

Not: Köftelerin dağılmaması için kesinlikle kaynayan 
suya atın. Çorbanızın daha güzel olması için servise 
yakın yapabilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum ıspanaklı 
kısma kadar yapıp altını kapatıyorum, servise yakın 
köftelerimi içine koyup pişiriyorum. Kalan çorbanızı 
ertesi gün kısık ateşte koyulaşmışsa su ilave ederek ısıtın.
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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

Fax: 0216 687 07 51

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 İŞLERİ 
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 
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
Fax: 0216 687 07 70

MUHTARLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1414

DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1735
Fax: 0216 687 07 97

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1508

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
KADIN GİRİŞİMCİLİK 
MERKEZİ
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
No: 2 Tel: 0216 570 50 00 
/ 5707

EVLENDİRME DAİRESİ
Küçükbakkalköy Mah. Şehit 
Şakir Elkovan Cad. No: 20
Tel: 0216 570 50 00 / 
1950-1951

KÜÇÜKBAKKALKÖY 
HİZMET BİRİMİ
Küçükbakkalköy Mah.
Fevzipaşa Cad. (Prestij 
Cad.) Tel: 0216 469 65 56

ATAŞEHİR SPOR KULÜBÜ
Barbaros Mah. Lale Sok.
Tel: 0216 570 50 00

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
AFET KOORDİNASYON 
MERKEZİ
Atatürk Mah. Ataşehir 
Bulvarı Tel: 0216 570 50 
00 /2300-2301-2302-

2303- 2306-2307

YENİSAHRA ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Yenisahra Mah. Sütçüyolu 

Cad. Tel: 0216 317 31 84

KÜÇÜKBAKKALKÖY 
ZABITA HİZMET BİRİMİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Merdivenyolu Cad. 
Geziciler Sok. No: 4 
Tel: 0216 573 42 21

MEVLANA ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Mevlana Mah. Albayrak 
Cad. Muhtarlık yanı
Tel: 0216 314 77 87

FERHATPAŞA ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe
Cad. G4 Sok. No: 5
Tel: 0216 471 99 37

MUSTAFA KEMAL ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Mustafa Kemal Mah. 3004 
Cad. Deniz Gezmiş Parkı içi 
Tel: 0216 570 50 00 /1918

FETİH MAHALLESİ 
ZABITA HİZMET BİRİMİ
Fetih Mah. Atatürk Bulvarı 
İMKB İlköğretim Okulu yanı
Tel: 0216 570 50 00

MEVLANA ATAEVİ
Mevlana Mah. Cömert Cad. 
No: 5-1 Tel: 0216 570 50 00 

AŞIK VEYSEL ATAEVİ
Aşık Veysel 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 50 00 / 

1970-1978

ATAMEM
Küçükbakkalköy Mah.

Vedat Günyol Cad. No: 6

Tel: 0216 574 80 79

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
KIZ ÖĞRENCİ KONUK EVİ
Kayışdağı Mah. 

Akyazı Cad. No: 104 

Tel: 0216 540 62 75

DÜŞLER AKADEMİSİ
Barbaros Mah. 

Fesleğen Sok. No: 8

Tel: 0216 688 31 53

BAHRİYE ÜÇOK HASTA 
KONUK EVİ
Küçükbakkalköy Mah.

Cengiz Topel 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

FERHATPAŞA GENÇLİK 
MERKEZİ
Ferhatpaşa Mah. 

Yeditepe Cad. 

16. Sok. No: 25

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

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

ESATPAŞA TAZİYE EVİ
Esatpaşa Mah. Ziya Paşa 
Cad. No: 44
Tel: 0216 291 22 61

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
Yenişehir Mah. Baraj Yolu Cad. 
No: 4 Tel: 0216 455 60 44

SAĞLIK MERKEZLERİ

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

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
FERHATPAŞA SAĞLIK 
POLİKLİNİĞİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 
Cad. 16. Sok. No: 25 
Tel: 0216 570 50 00

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

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: 28 
Tel: 444 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
İçerenköy Mah. 
Ali Nihat Tarlan Cad. 
Ertaş Sok. No: 17
Tel: 0216 575 26 66

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)
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 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

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

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

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

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

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

186: Elektrik Arıza
187: Doğalgaz Arıza
188: Cenaze Hizmetleri
189: Alo Maliye-Vergi 
Danışma
11811: Bilinmeyen     
Numaralar
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FETİH MAHALLESİ ANA 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE 
PLANLAMA MERKEZİ
Fetih Mah. 

Karaman Çiflik Yolu Cad. 

No: 68 

Tel: 0216 472 54 96

DR. HÜSEYİN TIRMAN 
POLİKLİNİĞİ
Barbaros Mah. 

Uphill Court Towers 

A Blok No: 6 

Kat: 12 D: 69 

Tel: 0216 688 35 87

ÖZEL FMC ATAŞEHİR 
DİYALİZ MERKEZİ
Yenisahra Mah. 

Aydemir Sok. No: 4/1 

Tel: 0216 472 41 15

ÖZEL FORMMED 
POLİKLİNİĞİ
Küçükbakkalköy Mah. 

Kayışdağı Cad. 

Celal Dora Sok. No: 6

Tel: 0216 573 83 53

FLORENCE NIGHTINGALE
ATAŞEHİR HASTANESİ
Küçükbakkalköy Mah. 

Işıklar Cad. No: 35/A 

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 

Tel: 0216 570 66 66

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİ
İçerenköy Mah. 

Hastane Sok. No: 4/1 

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

Tel: 0216 315 94 44

ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ 

SAĞLIĞI HASTANESİ

Barbaros Mah.

Fesleğen Sok. No: 7

Tel: 0216 469 77 40-41

SİNEMALAR

CINEMAXIMUM 

BRANDIUM

Küçükbakkalköy 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

Küçükbakkalköy Mah. 

Şakir Elkovan Cad. 

Ataşehir Novada AVM

Tel: 0216 469 56 73

OPTIMUM AVŞAR

Yenisahra Mah. 

İstiklal Cad. 

Optimum Outlet AVM

Tel: 0216 664 13 95

DENİZ PRIVATE CINECITY 

TRIO

Barbaros Mah. 

Halk Cad. 

Hillside City Clup

Tel: 0216 315 10 10

MÜZELER

DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ

Barbaros Mah. 

Mimar Sinan Parkı

Mimar Sinan Cami Yanı 

Tel: 0216 688 13 29

KÜLTÜR MERKEZLERİ

MUSTAFA SAFFET 

KÜLTÜR MERKEZİ

Örnek Mah. Şehit Cahar 

Dudayev Cad. No: 111

Tel: 0216 570 50 00/2200

ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM 

VE KÜLTÜR EVİ

Küçükbakkalköy Mah. 

Merdivenköy Yolu Cad. 

No: 70/1 

Tel: 0216 577 10 51

İÇERENKÖY SANAT 

EĞİTİM MERKEZİ

İçerenköy Mah. 

Demet Sok. No: 61/1 

Tel: 0216 570 50 00

CEMAL SÜREYA 

ETKİNLİK MERKEZİ

Küçükbakkalköy Mah. 

Şehit Şakir Elkovan Cad. 

No: 20 

Tel: 0216 570 50 00 / 1957

ÜNİVERSİTELER

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

İnönü Mah. 

Kayışdağı Cad. No: 326A

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 Mah. 

Baraj Yolu Cad. 

Çağlayan Sok. 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

BULVAR 216

Barbaros Mah. 

Gelincik Sok. No: 1

Tel: 0216 668 32 16

İÇERENKÖY CARREFOUR

İçerenköy Mah. 

Kayışdağı Cad. No: 2

Tel: 0216 448 02 96-97

METRO

Yenisahra 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

Yenisahra Mah. İstiklal Sok. 

No: 10/4 

Tel: 0216 664 14 14

PALLADIUM

Barbaros Mah. Halk Cad. 

No: 8 Tel: 0216 663 15 00

WATERGARDEN

Barbaros Mah. 

Kızılbegonya Sok. 

No: 10/1 

Tel: 0216 504 75 25

RESMİ DAİRELER

T.C. ATAŞEHİR 

KAYMAKAMLIĞI

Küçükbakkalköy Mah.

Merdivenköy Yolu Cad. 

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 içi 

Tel: 0216 688 87 77-78 

Faks: 0216 688 87 83

ATAŞEHİR MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ

Küçükbakkalköy Mah. Işıklar 

Cad. No: 1 Kat: 2 34758 

Tel: 0216 577 51 86-87

ATAŞEHİR İLÇE TOPLUM 

SAĞLIĞI 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 Cad. 

No: 9/2a 

Tel: 0216 577 51 20 / 

0216 577 51 22 

Faks: 0216 577 51 21

ATAŞEHİR İLÇE SEÇİM 

KURULU

Atatürk Mah. Meriç Cad. 

No: 2 D: 5 

Tel: 0216 456 41 00
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ATAŞEHİR REHBERLİK VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ

Atatürk Mah. Çiftlik Cad. 

No: 5 Tel: 0216 548 21 22

DARÜLACEZE KAYIŞDAĞI

İnönü Mah. 

Kayışdağı Cad. No: 65

Tel: 0216 528 84 00

EMLAK KONUT GYO 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Barbaros Mah. Mor 

Sümbül Sok. No: 7/2 

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 İLÇE EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜ

Barbaros Mah.

Ardıç Sok. No: 12

Tel: 0216 580 87 04

ATAŞEHİR İLÇE BÖLGE 

TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ

Barbaros Mah. 

Ardıç Sok. No: 12

Tel: 0216 580 87 04

ŞEHİT ÖRNEK HAYRETTİN 

YILDIRIM POLİS MERKEZİ

Örnek Mah. 

Zemzeme Sok. No: 49 

Tel: 0216 317 10 20

İÇERENKÖY POLİS 

MERKEZİ AMİRLİĞİ

İçerenköy Mah. Prof. Dr. 

Necmettin Erbakan 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. Mor 

Sümbül Sok. No: 1

Tel: 0216 547 00 00

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

TAKSİ DURAKLARI

MEVLANA SİTELER TAKSİ
Mevlana Mah. Türk-İş 

Blokları

Tel: 0216 364 32 63

HALYOLU MERKEZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Üsküdar- 

İçerenköy Yolu Cad. No: 3 

Tel: 0216 574 70 92

ATAŞEHİR KERVANCILAR 
TAKSİ
Küçükbakkalköy Mah. 

Karaman Çiflik Yolu Cad. 

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
Barbaros Mah. Menekşe Sok. 

No: 1 Tel: 0216 688 20 02

ŞENTUR TELSİZ TAKSİ
İçerenköy Mah. 

Başıbüyük Yolu Cad. 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. 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

FETİH TELSİZ TAKSİ
Fetih Mah. Kafkas Sok.

No: 1 Tel: 0216 315 55 85 / 

0216 324 77 73

BİZİM TAKSİ
İnönü Mah. Kartal Cad. 

No: 85 Tel: 0216 577 68 80

GREENPARK 
BAYINDIR TAKSİ
İçerenköy Mah. Ertaç Sok. 

No: 14/B Tel: 0216 575 44 74

TANZİM TELSİZ TAKSİ
İçerenköy Mah. 

Karslı Ahmet Cad. 

Aydın Sok. No: 1 

Tel: 0216 572 33 33

FINDIKLI MERKEZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Ayşegül Sok.

No: 45 Tel: 0216 469 69 89

İÇERENKÖY TAKSİ
İçerenköy  Mah. Değirmen 

Yolu Cad. No: 61/A Tel: 

0216 575 77 78

ATAŞEHİR İNÖNÜ TAKSİ
İnönü Mah. 

Ulusu Cad. No: 108 

Tel: 0216 577 63 85-86-87

KAYIŞDAĞI MERKEZ 
TAKSİ
Kayışdağı Mah. Akyazılı 

Cad. No: 29 Tel: 0216 420 

54 99

AKSÜT TAKSİ
Yeni Çamlıca 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
Barbaros 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

Aşık Veysel Parkı içi

Tel: 0216 470 07 81

PALMİYE TUR TAKSİ
İnönü Mah. 

Öksüz Deresi Sok. No: 2

Tel: 0216 573 12 98

İÇERENKÖY MERKEZ 
TAKSİ
İçerenköy Mah.

Gülcardağı Sok. No: 4/1

Tel: 0216 572 77 78

OPTIMUM TAKSİ
Yenisahra Mah. 

Optimum AVM içi 

Tel: 0216 644 14 14

ATAŞEHİR UYDUKENT 
TELSİZ TELSİZ
Atatürk Mah. Sedef Cad. 

No: 1 Tel: 0216 455 78 20

ATAŞEHİR MERKEZ TAKSİ
Atatürk Mah. 67. Ada 

3. Cadde

Tel: 0216 455 80 64

ATAŞEHİR UĞUR TAKSİ
Yenişehir Mah. Baraj Yolu 

Cad. Yaren Sok. No: 3

Tel: 0216 456 25 81

BATI ATAŞEHİR 
ESMAN TAKSİ
Barbaros Mah. Örnek Sok.

Tel: 0216 456 25 81



Su hayattır. Su gelecektir. Geçen sayılarımızdan hatırlıyor olmalısınız, küresel ısınmanın bugün neden 
olduğu iklim değişikliklerinden söz ederken gelecekte bizi kuraklığın beklediğini de yazmıştık. Elbette 
uzmanlarıyla görüşerek. Türkiye su kaynakları kıt ülkelerden biri, ama çoğumuz bunun farkında değiliz. 

Oysa bir çeşme, hele de suyu akıyorsa içimizi ferahlatır. Neyse, fazla uzatmadan soralım, bu çeşme 
nerede? Bilenlere armağanımız yine Can Yayınları’ndan bir kitap. 

Yanıtlarınızı atasehirekspres@atasehir.bel.tr adresine gönderebilirsiniz.

BURASI N
ERESİ?
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