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Güzel bir ay’ın içinden merhaba.

Dergimizin içinde bir fotoğraf 
gördüm. Gözleri ışıl ışıl iki 
yavrumuz “Ramazan paylaşmaktır” 
yazan afişle resim çektirmişler. 
Bu fotoğrafa bakıp uzun uzun 
düşündüm. İki filizimiz, Ramazan 
aylarında yaşadıklarını, en önemlisi 
de paylaşmayı, yarın kendi 
çocuklarına aktaracaklar. Siz de 
bu fotoğrafa bakın, hissettiklerinizi 
bana yazın lütfen.

Ramazan ayı önemlidir, çünkü 
insanlara doğru yolu gösteren, 
Hakk’ı bâtıldan ayırmayı açıklayan 
Kur’an-ı Kerim bu ay indirilmiştir. 

Biz, bu ay yine sıcacık 
sofralarımızı kuruyoruz, yine 
paylaşıyoruz. Ama bu Ramazan 
ayında çok sevindiğim bir şey 
daha var. Mahallelerimizdeki 
iftar sofralarında ekmeğimizi 
paylaşıyoruz ama ya oraya 
gelemeyenler, yetişemeyenler 
veya çalışanlar? İşte onlar için, 
bulundukları yerde “Hızır iftar 
sofraları” kuruyoruz. Yeter ki 
mahzun olmasınlar, yeter ki 
kendilerini evlerinde hissetsinler 
istedik.

Bizim sofralarımız herkese açık 
diyerek, hayırlı bir Ramazan ayı 
geçirmeyi dilerim.

Değerli dostlarım, belki daha 
önce izlemişsinizdir; Almanya’da 
şirin bir kent olan Monheim, 
Ataşehir ilçemizin kardeş kenti. 
Türk nüfusunun fazla olduğu 
bu küçük kente bir yolculuğum 
oldu. Orada Ataşehir için yapılan 
törenlere katıldım. 23 Nisanları 

birlikte kutladığımız Monheim’ın 
Belediye Başkanı Daniel 
Zimmermann ve yöneticileri, kentin 
sıcakkanlı sakinleri, Ataşehirimizin 
adını muhteşem bir parka vererek 
bizleri onurlandırdılar. 

Aramızda kurulan dostluk 
köprüsünden bundan 
sonra gençlerimiz geçecek. 
Ataşehirimizin gençleri her yıl 
Monheim’daki etkinliklere, oradaki 
gençler de ilçemize gelecek.

Değerli Ataşehirliler, 
gururlandığım bir olayı daha 
sizlerle paylaşmak isterim. 19 Mayıs 
Gençlik Festivalimizde, Cumhuriyet 
Parkımızın içi cıvıl cıvıl, rengârenkti. 
Doğrusu ben bile bateri çaldım, 
hatta drone gözlüğü takarak bu 
araçların uçuşunu ilgiyle izledim. 
Akşam ise Hababam Sınıfı ile 
birlikte hazırlanan koreografimizde 
binlerce gencimizin Gençliğe 
Hitabe’yi okuması, beni ve 
Türkiye’yi heyecanlandırdı. 
Sesimizi, “Vazgeçme”diğimizi 
herkes duydu, herkes gördü.

Konu festivalden açılmışken; 
bilirsiniz, Ataşehir’de festival 
bitmez. Sırada ilkini yapacağımız 
Ataşehir Ihlamur Festivalimiz var. 
Kentleşmeyle birlikte kaçınılmaz 
olarak, her ne kadar doğadan 
koparıldıysak da, Ataşehir hâlâ 
ıhlamur kokuyor. Festivalimize 
katılmanızı öneririm; gelin 
ıhlamurları birlikte toplayalım. 

Şimdilik hoşçakalın derken, 
bir baba olarak, tüm babaların 
gününü kutlar, sağlıklı bir Ramazan 
ayı geçirmeniz dileğiyle saygılar 
sunarım.

BATTAL İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34
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Ataşehir yine çevreye 
sahip çıktı
Ataşehir Belediyesi 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü’nde Çevre 
Şöleni’yle bir kez daha çevre 
sorunlarına sahip çıktı. Sekizincisi 
yapılan şölen nedeniyle ilk ve 
ortaokul öğrencileri arasında 
maket yarışması düzenlendi, 
dereceye girenleri ödüllendirdi. 
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Meryem Kayan da 
Türkiye’nin ve İstanbul’un çevre 
sorunlarına dair sorularımızı 
yanıtladı. 

46
“Pala” Mehmet derler 
onun adına
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün iki 
ismi Mehmet Deneri ve Yılmaz Kaya… 
Hem işlerinde gösterdikleri titizlik hem 
de sempatikleri ile herkesin sevgisini 
kazanmışlar. İkisinin de birer lakabı 
var, Deneri’nin Pala, Kaya’nın Nobre. 
Pala’nın dili güçlü, Nobre’nin kolları…

6 Ataşehirli gençler 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda 
Hababam Sınıfı filmlerinin son temsilcileriyle birlikte 
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu. 

Ataşehirli gençlerden Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
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62
Herşeye herkese 
rağmen, “Yine de Amin”
Ceyl’an Ertem hayranlarıyla bu kez 
bir plak aracılığıyla buluştu: “Yine 
de Amin”. İsme bakıp tevekküle 
çağrıldığınızı düşünmeyin, Ertem’e 
göre “yine de amin” diyebilmek, 
gülebilmek, umut edebilmek ve 
muhalefet demek.

66
Şevket Çoruh: Para tren, 
ben istasyon
Şevket Çoruh 11 yıldır süren 
televizyon dizisi “Arka Sokaklar”ın 
Komiser Mesut’u. Çoruh, dizi devam 
ederken, yani haftanın beş günü 
çekimler sürerken, bütün varını 
yoğunu Baba Sahne’ye yatırdı. İlk 
oyunu ise “Bir Baba Hamlet”.
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İbrahim Karademir, Kübra 

Küçükolcay, Mehmet Oymak, 
Melike Şengül, Murat Şimşek, 
Mustafa Sağlamer, Naz Alçı, 

Oben Özkal, Perim Nak, Serap 
Uçar, Simay Gözener, S. Koray 

Uğurlu, Sinem Şahin Kahriman, 
Timuçin Akkaya,

Başkan Ataşehir’i Dinliyor Ekibi
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Ataşehir Belediyesi

Barbaros Mah. Şebboy Sok. 
No: 4 A, 34746
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www.atasehir.bel.tr
Tel: 0216 570 50 00

atasehirekspres@atasehir.bel.tr

YAYIN TÜRÜ
Dergi

BASKI
RENKSA Reklam 

Org. Tanıt. Kimyevi Turizm İnş. 
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Yaza girmeden 
önce son çıkış 90

Avrupa sesimizi 
duymazsa ne olur?
1 Haziran Avrupa Ekonomi 
Topluluğu’nun, bugünkü adıyla 
Avrupa Birliği’nin kuruluş 
yıldönümü. Türkiye 1959’da 
yaptığı ilk başvurudan bu yana 
birliğe alınmayı bekliyor. İki taraf 
arasındaki ilişkiler bugün her 
zamankinden daha gergin. 
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ATA’MIZIN İZİNDEYİZ
VAZGEÇMİYORUZ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ataşehir’de, “Gençlik Şöleni” ile kutlandı. Ataşehir 
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce genç, Hababam Sınıfı öğrencileri, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP İstanbul 

Milletvekili ve PM Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Gençliğe Hitabe’yi okuyarak bir kez daha  
“Atamızın izindeyiz vazgeçmiyoruz” diye haykırdı. Şölende amatör müzik grupları, Türkiye Dron Ligi 

Dronmanya şov yarışları yapıldı, Hayko Cepkin de bir konser verdi.   

19 
MAYIS 

BÖYLE 

GEÇTİ



Hababam Sınıfı’nın son öğrencileri de Gençlik Şöleni’ndeydi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekilleri, 
Hababam Sınıfı öğrencileri ve Ataşehirli genç sporcularla 
19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşadı.

Hayko Cepkin, binlerce genci şarkılarıyla coşturdu.

19 Mayıs kutlamalarına katılan CHP İstanbul Milletvekili Akif 
Hamzaçebi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi 
Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal ilgezdi ile.



Ey Türk gençliği! 

Birinci görevin Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini sonsuza kadar 

korumak ve savunmaktır. 

Varlığının ve geleceğinin tek temeli budur. Bu temel senin en değerli 

hazinendir. Gelecekte bile, seni bu hazineden yoksun bırakmak 

isteyecek iç ve dış düşmanların olacaktır. Bir gün bağımsızlık ve 

cumhuriyeti savunmak zorunluluğuna düşersen, göreve atılmak 

için, bulunduğun durumun olanak ve şartlarını düşünmeyeceksin! 

Bu olanak ve şartlar, çok elverişsiz koşullarda ortaya çıkabilir. 

Bağımsızlığına ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün 

dünyada eşi görülmemiş bir galibiyetin temsilcisi olabilirler. Zorla ve 

hile ile aziz vatanın bütün kaleleri ele geçirilmiş, bütün tersanelerine 

girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve ülkenin her köşesi işgal edilmiş 

olabilir. Bütün bu koşullardan daha acı ve daha vahim olmak üzere, 

ülkenin içinde iktidara sahip olanlar gaflet, sapkınlık ve hatta ihanet 

içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, kişisel çıkarlarını 

işgalcilerin siyasi istekleriyle birleştirebilirler. Ulus fakirlik ve çaresizlik 

içinde yorgun ve bitkin düşmüş olabilir. 

Ey Türk geleceğinin evladı! İşte, bu durum ve şartlar içinde bile görevin 

Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun güç 

damarlarındaki asil kanda vardır!

(Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin bugünkü Türkçe’yle yazılmış halidir)



Hababam Sınıfı’nın üç karakteri Hayta İsmail, Bacaksız ve Ahmet 19 Mayıs’ta, filmde, film icabı 
okuyamadıkları Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni binlerce gençle birlikte seslendirdi. Bu sayede 

neredeyse üç kuşağın izlediği  Hababam Sınıfı serisi filmler ile oyuncular bir kez daha hatırlandı. İşte 
Hayta İsmail Ahmet Arıman, Bacaksız Tuncay Akça ve Ahmet Teoman Ayık’ın gözünden Hababam Sınıfı.

Bütün zamanların filmi

Rıfat Ilgaz’ın aynı adlı kitaplarından 
uyarlanan, Ertem Eğilmez’in 
yönettiği Hababam Sınıfı Türkiye 

sinema tarihinde ayrı bir yere sahip… 
Okul zili ile merdivenlerden koşarak 
inen Hafize Ana, Kel Mahmut, İnek 
Şaban, Damat Ferit, Güdük Necmi… 
Seri olarak çekilen filmin, afişteki isim 

sıralaması ne olursa olsun her biri baş 
rolde sayılabilecek oyuncularının çoğu 
bugün yaşamıyor. Kalanlarsa   hâlâ bu 
filmdeki rolleriyle anımsanıyor, Ahmet 
Arıman Hayta İsmail’le, Tuncay Akça 
Bacaksız’la, Teoman Ayık ise Ahmet ile... 
Üç oyuncu “Hababam Sınıfı Uyanıyor” 
filminde Zühtü Hoca’ya ders vermek 
için okuyamadıkları Gençliğe Hitabe’yi 
bu 19 Mayıs’ta Ataşehir Cumhuriyet 
Meydanı’nda binlerce genç ile hep bir 

ağızdan okudu. Biz de Arıman, Akça ve 
Ayık’la filmin çekildiği, bir türlü mezun 
olamadıkları okullarının bulunduğu 
Çamlıca’daki Adile Sultan Kasrı’nda 
buluştuk ve  Hababam Sınıfı’nı 
konuştuk. İlk söz Ahmet Arıman’ın:

Sinema ile daha doğrusu Hababam 
Sınıfı’yla nasıl tanışmanız?

Hayatın tesadüflere bağlı olduğunu 
düşünenlerdenim, sinemaya 
başlamam da öyle oldu. Müzisyen ➦ 

SİMAY GÖZENER
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Soldan sağa: 
Teoman Ayık, 
Ahmet Arıman 
ve Tuncay Akça. 
Fotoğraflar: 
FATİH KIZILHAN



➥ olacağım diye ailemin başının etini 
yiyordum. Babam, o zamanın parasıyla 
büyük borca girip org aldı. Hey 
Dergisi’ne “müzisyenim, iş arıyorum” 
diye ilan verdim. Evimizde telefon 
yoktu, amcamın Mahmutpaşa’da 
elektrikçi dükkânına her sabah gider, 
akşama kadar telefon beklerdim. 
Bir gün beklediğim o telefon geldi 
ve orkestra için çağırdılar. Çıktığımız 
turnede Münir Özkul’la çalışma imkânı 
buldum. O sırada Ertem Eğilmez, 
Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail 
karakterini canlandıracak birini arıyor, 
ama bir türlü beğenemiyormuş. Münir 
Ağabey de “benim orgcumu bir gör” 
demiş. Çağırdılar, gittim. Ertem Bey, 
beni görünce “tamam, Hayta İsmail 
sensin” dedi ve sinema hayatım 
başladı. 

İlk filminizde, bu kadar usta 
oyuncularla oynamak sizi zorlamadı mı?

Her şey ayarlanmıştı, yaklaşık 10 
gün sete gidip geldik, ama bir türlü ne 
prova ne de çekim oluyordu. Acaba 
çekilmeyecek mi diye düşünmeye 
başlamıştık. Dahi yönetmen Ertem 
Eğilmez tüm oyuncular birbirleri ile 
kaynaşsın ve alışsın diye böyle bir yol 
izlemiş. Sadece bizler değil, Kemal 

Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe de 
gelirdi. Bahçede toplanır, top oynardık. 
Onlar bizlere ağabeylik yaparlardı.

Hababam Sınıfı’nın ilk günkü 
gibi izleyici bulması ve bu kadar 
sevilmesinin nedeni sizce nedir?

Filmlerde senaryo ve karakterler 
çok önemli. Hababam Sınıfı’nda da 
bu unsurlar adeta nakış gibi işlenmiş. 
Karakterlerin hepsi çok sıcak, bir nevi 
halkın içinden kişiler ve en önemlisi de 
seyirci bu filmlerde hem komediyi hem 
de dramı birlikte görüyor. Mesela, Akil 
Hoca’nın okuldan kovulma ve tekrar geri 
gelme sahnesi seferinde beni ağlatır. 
Seyirci de işte bu nedenle filmi bu kadar 
çok sevdi.

“Hababam Sınıfı Uyanıyor” da siz 
yoksunuz, daha doğrusu izne gelmiş 
asker olarak kısa bir rolde varsınız, 
neden? 

Ben o dönem gerçekten askerdeydim. 
Hababam Sınıfı’nın tüm serilerinde 
oynadığım için bu filmde yer 
alamamanın beni üzeceğini düşünen 
Ertem Bey, İstanbul’a izne geldiğimde 
asker giysilerimle sete çağırdı. O gün 
beni de çekerek gönlümü aldılar. O 
kadar özel insanlardı. Ertem Bey, insan 
ayırmaz yeri gelir tesadüfen orada olan 

1976 yılında katıldığım 
sinema artisti yarışmasında 
finale kaldım, bu vesile ile 
de Hababam Sınıfı oyuncusu 
olmaya hak kazandım. 
“Hababam Sınıfı Sınıfta 
Kaldı” ve “Hababam Sınıfı 
Tatilde” filmlerinde “Ahmet” 
karakterini canlandırdım. 
Hababam Sınıfı’nın bu kadar 
sevilmesindeki asıl neden 
bence hikâyesinin güçlü 
olması. Sonra yönetmen 
Ertem Eğilmez’in üstün zekâsı, 
becerisi ve tabii ki olmazsa 
olmaz Melih Kibar müziği... Ben 
kendimi bu insanlarla çalışma 
fırsatı bulup, tanıdığım için 
çok şanslı hissediyorum. Okul 
binamız her ne kadar restore 
edilse de her geldiğimde top 
oynadığımız, okuldan kaçıp 
maça gittiğimiz ya da tek 
ayaküstünde beklediğimiz 
yerleri görüp o günleri yâd 
etmek bile paha biçilemez. l

BEN TEOMAN AYIK
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Hababam Sınıfı’nın unutulmayan 
yüzlerinden Tuncay Akça, namı 

diğer “Bacaksız” 11 yaşında kamera ile 
tanışmasını şöyle anlatıyor: “Okuldan 
sonra boya sandığımı, gerçi boya 
sandığı da denilmez ya, çivi sandığımı 
alır 1 liraya ayakkabı boyardım. Bir 
gün Hababam Sınıfı’nın çekildiği sete 
geldim, ekiptekilerin ayakkabılarını 
2,5 liraya boyamaya başladım ve 
birden çağ atladım. Ertem Ağabey 
rahat adamdı, küfürlü konuşurdu. 
Adile Abla’yla konuşurken öyle bir laf 
etti ki kendimi tutamadım, kahkahayı 

patlattım. Koştum karşı tarafa gittim, 
ama hâlâ gülmeye devam ediyordum. 
Ertem Ağabey kaydı durdurdu, beni 
çağırdı. “Biz burada iş yapıyoruz niye 
gülüyorsun, velet” dedi. Mahcup bir 
halde “özür dilerim efendim” dedim. 
“Sen hep böyle güler misin” diye 
sordu. Ben gülmeye bir başlardım mı 
bir buçuk, iki dakika devam ederdim. 
“Evet, efendim” dedim. Ertem Ağabey 
çok zeki adamdı. O gün düşünmüş 
ve kitapta yer almayan bir karakter 
yaratmış, “Bacaksız”. Ertesi gün itfaiye 
getirtti. Tüm Hababam Sınıfı’nı sıraya 

soktu, öyle bir yağmur yağdırdılar ki 
adamlar sırılsıklam oldu. Benim de 
elime şemsiyeyi verdi “geç bakalım 
şunların önünden” dedi. “Ağabey, siz 
hiç iki ayaküstünde duramaz mısınız” 
ilk repliğimdi, söyledim ve o meşhur 
kahkahamı patlattım. Kemal Ağabey, 
Tarık Ağabey, Halit Ağabey hepsi 
sırılsıklam oldu. “Ulan, seni meşhur 
edeceğiz diye biz ıslandık” dediler. 
Hababam Sınıfı bizler için gerçek bir 
okuldu. Seyircinin kalbine yerleştiği 
gibi bizim de söküp atılamaz bir 
parçamız oldu.” l

KAHKAHAMLA KENDİMİ SEVDİRDİM

Soldan sağa: Tuncay Akça, 
Ahmet Arıman, Teoman Ayık.

birini ünlü de eder, yeri gelir kapris 
yaptı diye bir starı evin içinden bir 
tabut ile çıkarır ve filmden atardı.

Birlikte çalıştığınız ünlü isimler 
kamera arkasında nasıldı? 

Hababam Sınıfı setinde büyük bir 
ailenin sıcaklığı vardı. Adile Naşit, tam 
bir anne gibiydi. “Sağınızı solunuzu 
düzeltin, kızlara karşı kibar olun” 
derdi. Bir inek sahnesi vardır, herkes 
hatırlar. Çekim bitti, inek götürülecek; 
setçiler ineği çekiştiriyor, hayvan 
kımıldamıyor. Kemal Ağabey yanına 
gitti, şaşılacak iş ya inek hemen kenara 
çekildi. O zaman “inek bile iyi niyetli ve 
temiz kalpli insanı gözünden anlıyor” 
demiştik. Gerçekten de Hababam Sınıfı 
setinde bir tane kötü, şımarık insan 
bulamazdınız. 

GERÇEK OYUNCULAR

Peki, oyunculuk yeteneklerini nasıl 
hatırlıyorsunuz? 

Tulum Hayri ile Domdom’un 
bilek güreşi yaptığı bir sahne vardır. 
Çekimlerde Ertem Bey “Olmuyor, 
Kartal’cığım sen göster” dedi Kartal 
Tibet’e. Kartal Bey oynadığı zaman 
hakikaten farklı oynardı. Mimiklerinden 
tutun da terlemesine kadar olayı tam 
anlamıyla yaşardı ya da Adile Naşit’e 
“ağla” denildiğinde, arkasını döner iki 
saniye sonra, hıçkırıklara boğulurdu. 

Düşmanım olsa hakkını yemem, işte 
gerçek oyuncular onlar.

40 sene önce, şimdiki teknoloji 
ve imkânlardan yoksun yapılan 
çekimlerde, sizi zorlayan ve 
unutamadığınız bir sahne var mı?

Zor ve unutamadıklarımdan biri 
Halit Akçatepe ve beni ayaklarımızdan 
iple ağaca astıkları sahneydi. O halde 
bir saate yakın asılı kaldık. Bir de 
Şener Şen’in canlandırdığı karakter 
Body Ekrem’in at tarafından kaçırılma 
sahnesi vardır, herkesin hatırladığı. 
O sahnede Şener Ağabey ata bindi, 

Ertem Bey beğenmedi ve “Ata 
binebilecek kimse var mı” diye sordu. 
Öğrencilerden Tayfun “ben binerim” 
dedi. At gerçekten Tayfun’u kaçırdı. 
sahne gerçek oldu. 

Hababam Sınıfı sizin hayatınızın 
neresinde desem?

Bu kadar uzun süre geçmesine 
rağmen bana Ahmet diyen yok, hâlâ 
“Hayta İsmail” diyorlar. Hababam 
Sınıfı, benim hayatımın dönüm noktası. 
Oynadığım bütün filmleri Hababam’a 
borçluyum. l

simaygozener@gmail.com

Sayı: 12 Tarih: 25 Mayıs-25 Haziran 2017



Cahit Zarifoğlu Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğrencileri ilk kez 
senaryo yazdı, ilk kez kamera 

karşısına geçti, “Hayallerini Yakma” 
filmini çekti ve binlerce film arasından 
42’nci olmayı başardı. Bizde filmin 
yaratıcıları ve ve en büyük destekçileri 
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri 
Esin Atik ile konuştuk. İlk sözü de 
filmin senaristi Eray Sarıçam’a verdik:

Filmin senaristi olarak, projenin 
nasıl oluştuğunu anlatır mısınız?

Bir gün Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenimiz Esin Atik “liseler 
arası kısa film yarışması var, senden 
güzel bir hikâye bekliyorum” dedi. 
Türkiye Sigara ile Savaş Derneği’nin 
düzenlediği “dumansız hava sahası” 
konulu bir yarışmaydı. Öğretmenimizin 
de desteği ile “tamam, yapalım” 
dedim ve senaryoyu yazmaya 
başladım.

Daha önce senaryo yazımı ile ilgili 
bir deneyiminiz var mıydı?

Bir, iki senaryo görmüş ama 
oturup yazmamıştım. Derdimizi beş 
dakika gibi bir sürede anlatmamız 
gerekiyordu. Derslerde oturup konuyu 

FATMA UÇAR

HAYALLERİNİ YAKMA
Cahit Zarifoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi beş genç, İsmail, Eray, Yakup, Burak ve Nihat. 

Senaryosunu yazdıkları, çektikleri, oynadıkları bir kısa filmle yarışmaya katılıp, binlerce film arasında 
42. oldular. Öğrencilere teknik desteği Ataşehir Belediyesi sağladı ve hayallerini gerçek kıldı.

düşünüyor, bir yandan da yazmaya 
çalışıyordum. Çekim senaryosunu 
hazırladıktan sonra iş, teknik 
malzemeyi bulmaya geldi. 

Tabii, bir de o kısım var. Onu nasıl 
çözdünüz?

Çok umudumuz yoktu ama Ataşehir 
Belediyesi ile temasa geçtik. “Sizin 
gibi gençleri desteklemek bizler için 
büyük onur” dediler ve teknik destek 
konusunda ihtiyaçlarımızı karşıladılar. 
Deneyimimiz olmadığı için önce biz 

kameraya baktık, kamera bize. Sonra 
ekipten bir arkadaşımız kahraman gibi 
öne atıldı ve sorunumuzu çözdük. 

Sizi bu filmi çekmeye teşvik neydi?
Aslında bizi yarışmadaki ödül 

teşvik etti. Birinciye yönetmenlik, 
ikinciye senaristlik, üçüncüye de 
görüntü yönetmenliği eğitimleri 
veriliyordu. İleride iyi bir senarist 
olmak istiyordum, bu eğitim benim 
için bulunmaz nimetti. Düşünsenize 
bir çocuğun en büyük hayali jimmy jib 
görmek olur mu, benim öyleydi.  

Madem hayallerin o yöndeydi, 
neden güzel sanatlar lisesine 
gitmedin?

Güzel sanatlar lisesine gitmek 
istiyordum; fakat TEOG’dan düşük 
not alınca olmadı. Şimdi kaydımı 
başka okula aldırmak ve hayallerimin 
peşinden gitmek istiyorum. Ders 
çalışırken çok sıkılıyorum. En son 
beşinci sınıftayken takdir belgesi 
aldım. Sinemanın dışında ilgimi çeken 
hiçbir şey yok. 

Bundan sonrası için çekmeyi 
planladığınız bir proje var mı?

Evet, çekimlerine başladığımız bir 
kısa filmimiz daha var. Hatta bu sefer 
teknik malzemenin yanında kostümler 
de Ataşehir Belediyesi’nden geldi.
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Eray Sarıçam
(Fotoğraflar:
FATİH KIZILHAN)
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Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 
Esin Atik öğrencilerinin 

arkasındaki güç. “Öğrencilerin 
hepsini geçen seneden tanıyorum. 
Derslerinin iyi olmadığını 
biliyorum. Ödev yapmayı, ders 
çalışmayı sevmiyorlar” diyor 
“Eray ‘hikâye ve şiir yazıyorum’ 
dediğinde başta inanmamıştım. 
Bir gün elinde kâğıtlarla geldi, 
okuttu. Gayet de başarılıydı”. 
Öğrencilerinin şimdiye kadar 
başarıyı tatmadığını, hiçbir konuda 
övgü almadığını söyleyen Atik’e 
göre hepsi aileleri ve öğretmenleri 
tarafından fark edilmemiş, 
kıyıda köşede unutulmuş, TEOG 
mağduru çocuklar. “Ama aslında 
hepsi birer hazine. Onları işlemek 
bizlerin elinde” diye devam 
ediyor Atik “Onlara bir sorumluluk 
verdiğimde, heyecanla yapıyorlardı. 
Yetenekliler de… Bu yarışmadan 
haberdar olunca, onları teşvik 
edeceğini düşündüm. Günlerce, 
sabahlara kadar çalıştılar. Şimdi 
bu düşüncemde ne kadar haklı 
olduğumu görüyorum ve onlarla 
gurur duyuyorum”. l

Teknolojiye çok ilgiliyim. Bu yüzden kameranın 
başına geçebileceğimi söyledim, üstesinden 

de geldim. Çekimlerin bir kısmını okulun revirinde 
çektik. Görevliye ‘beş dakika da çeker çıkarız’ 
dedik ama iki saat sürdü. Sonra da montaj… O 
da bana düştü. Kurgu ile ilk bu filmde tanıştım. 
İnternetten videoları izleyerek nasıl yapıldığını 
öğrendim. İlerde bu alanda eğitim almayı 
istiyorum. l

Eray senaryoyu yazdı, biz de oynadık. Filmde 
astım hastası olan ve arkadaşları tarafından 

sigara içmeye teşvik edilen bir karakteri 
oynuyorum. Tek bir dumanın bile insanı ölüme 
götürebileceğini en iyi anlatacak kişilerden 
biriyim, çünkü ben de astım hastasıyım. 
İlk oyunculuk deneyimimdi. Profesyonel 
olmadığımız için revir sahnesini 20-25 defa 
çektik, çünkü kayda girdiklerinde sürekli 
gülüyordum. Herkesi dışarı çıkardılar da bir ölüyü 
öyle canlandırabildim. l

Dürüst olmak gerekirse dersten kalmamak 
için projeye dâhil oldum. Filmde ölmek 

üzere olan arkadaşını bırakıp kaçan bir genci 
canlandırıyorum. Arkadaşımı o vaziyette bırakıp, 
arkasına bakmadan kaçacak bir kişiliğim yok 
ama rolü öyle yazmışlar. Biz de filme inandık 
ve gerçekçi olması için elimizden geleni yaptık. 
Oyuncu olmak gibi bir gayem hiç olmadı, kendimi 
hep başarılı bir futbolcu olarak görmek istiyorum. 
Şu an Ferhatpaşa’da bir kulüpte oynuyorum. l

Eray filmi anlattı, hem biraz onların hayalleri 
hem de farklı bir deneyim olacağını 

düşündüğüm için kabul ettim. Aslında bilgisayar 
programcısı olmak istiyorum. Günün büyük 
bir kısmı bilgisayar başında oyunların açıkları 
varsa, onları bulmakla geçiriyorum. l

Bu çocuklar birer hazine

Ben Nihat Çiftçibaşı

Ben Yakup Çuhadar

Ben Burak Özkanca

Ben İsmail Temur



AVRUPA
SESİMİZİ

DUYMAZSA NE
OLUR?

1 Haziran Avrupa Ekonomi Topluluğu’nun (AET), bugünkü adıyla Avrupa Birliği’nin 

kuruluş yıldönümü. Türkiye 1959’da yaptığı ilk başvurudan bu yana birliğe alınmayı 

bekliyor. Dünyanın ekonomik ve siyasi dengelerinin değiştiği bugünlerde iki taraf da 

gergin. Türkiye AB’yi tehdit ediyor, AB bir ileri iki geri dans ediyor. 

Kim, ne zaman yorulup havlu atacak, zaman gösterecek!
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Tanzimat Fermanı’ndan 
bu yana, yani 178 yıldır 
ekonomimiz, siyasetimiz, 

kültürümüz Avrupa’yla ölçülüyordu. 
Bugün ise Türkiye kefeye Doğu’yu 
koymayı yeğliyor. Neo Osmanlı 
politikalar, saraydan yönetim, 
muhafazakârlaşma… Dünya 4.0 
olarak tanımlanan dördüncü 
sanayi devrimine geçerken bu 
rotanın bize ne sağlayacağını 
zaman gösterecek, ama Avrupa’yla 
ilişkilerimiz artık pamuk ipliğine 
bağlı. İktidar durmadan Avrupa’ya 
veryansın ediyor, kalabalıklar da 
maçlarda başlatılan “Avrupa Avrupa 
duy sesimizi / Bu gelen Türklerin 
ayak sesleri” sloganıyla bu koroya 
katılıyor. Bazı sosyal bilimciler 
ve psikiyatrlar bunu bir türlü 
demokratikleşememenin yarattığı 
komplekse bağlıyor, ama konumuz 
bu değil. 

Hevesimiz Avrupa Birliği’ni 
aklamak da değil elbette, istiyoruz 
ki nefretle sevgi arasında salınan 
duygularımızı besleyip köpürten 
sürece bir göz atalım. Çünkü 1 
Haziran bugünkü adıyla Avrupa 
Birliği’nin, dünkü adıyla AET’nin 
kuruluş yıldönümü. Avrupa’nın 
yüzlerce yıllık hayalinin gerçekleştiği 
bu tarihe nasıl gelindi, bugüne 
kadar neler yaşandı, Türkiye bu 
süreçte nasıl yer aldı? Yanıtını 
arayacaklarımız, işte bu sorular…

AET yani Avrupa Ekonomi 
Topluluğu’na giden ilk adımlar İkinci 
Dünya Savaşı’nın ardından, Belçika, 
Batı Almanya, Hollanda, Fransa, 
İtalya ve Lüksemburg arasında 
1951 yılında Paris’te imzalanan 
bir antlaşmayla atıldı. Amaç, 
kömür ve çelik hammaddelerini 
kontrol etmek ve Avrupa ülkeleri 
arasında gelecekte yeni bir savaşın 
yaşanmasını önlemekti. Altı ülke 
birkaç yıl içinde sadece kömür 
ve çeliği değil, bütün ekonomik 
faaliyetleri kapsayacak bir ortaklığa 
yöneldi. 1 Haziran 1955’te İtalya’nın 

Messina kentinde buluşan altı 
ülkenin dışişleri bakanları European 
Economic Community’i, yani Avrupa 
Ekonomi Topluluğu ile European 
Atomic Energy Community’i, yani 
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu 
kurmaya karar verdi, 1958’de 
imzalanan Roma Antlaşması’yla da 
yola çıkıldı. 

Antlaşmalar birbirini izledi, 
altı ülke arasında gümrük birliği 
sağlanarak malların serbest 
dolaşımına geçildi. Ülkeler tarım, 
ulaştırma ve güvenlik politikalarına 
ortak karar verecek, dış politikada da 
birlikte yol alacaktı. Zamanla bunlara 
çevre, eğitim, tüketici hakları gibi 
konular da eklendi, üye ülke sayısı da 
arttı. Topluluk 1993 yılının Kasım’ında 
Avrupa Birliği adını aldı, 2002’de 
de ortak para birimi Euro’ya geçti. 
İngiltere’nin geçen yıl brexit kararı 
alarak birlikten ayrılmasıyla AB üyesi 
üyelerin sayısı 26’ya düştü: Almanya, 
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Hollanda, Hırvatistan, Kıbrıs, 
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 
Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Slovakya, Slovenya, 
Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, 
İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya… 
Aday ülkeler arasında ise Türkiye ile 
Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, 
Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, yani 
Balkan ülkeleri var.

BİZİ AL, ONU ALMA, BİZİ AL…

Gelelim Türkiye’nin AB 
macerasına… Türkiye birliğe, o 
dönemki adıyla AET’ye 1959 yılının 
Temmuz’unda, Yunanistan’la aynı 
zaman diliminde başvurdu. Topluluk 
Konseyi başvuruları “sevinçle” kabul 
ettiğini açıkladı, iki ay sonra da ilk 
hazırlık görüşmelerine başlandı. 
Ancak 27 Mayıs darbesi nedeniyle 
görüşmeler durduruldu. Üç yıl sonra 
taraflar tekrar masaya oturdu ve 
bir ortaklık anlaşması imzalandı. 
Türkiye’den istenilen yasalarında 
Gümrük Birliği’ne girebilmesi için 
gereken koşullara hazırlamaktı. 

Aradan petrol krizleriyle, savaşlarla 
dolu yıllar geçti. 12 Mart muhtırası 
ile Kıbrıs çıkarması Türkiye’nin 
Avrupa’nın gözündeki pek de iç açıcı 
olmayan karnesini daha da karattı. 
Petrol krizlerinin ardından dünya 
ekonomisinde küreselleşmeye 
gidilirken Türkiye hala ithal 
ikameci sanayileşmeden medet 
umuyor, yokluklar ve yolsuzluklarla 
boğuşuyordu. Teknolojik açıdan 
da AET ülkelerini bir yana bırakın, 
bazı Asya ülkeleriyle bile rekabet 
edecek gücü yoktu. Ama hazırlıkların 
gecikmesinden AET sorumlu 
tutuluyor, sürece “geçiş değil, 
geçiştirme dönemi” olarak bakılıyor, 
hatta “ Onlar ortak biz pazar mıyız” 
diye soruluyordu. Üstelik 1980’de bir 
askeri darbe daha yaşanmış, Avrupa 
ile aradaki ipler daha da incelmişti. 

70’li yıllarda İngiltere, İrlanda ve 
Danimarka’nın katılımıyla biraz daha 
genişleyen AET 1981’de Türkiye ile 
aynı yıl başvuran Yunanistan’ı içine 
alarak Türklerde büyük kızgınlık 
yarattı. Ardından kapılarını İspanya ile 
Portekiz’e de açtı, ayrıca üye ülkeler 
arasında gümrüksüz ticareti başlattı. 
Bu arada sosyalist blok yıkılmış, 
dünyanın haritasına yeni ülkeler 
eklenmiş, Doğu ile Batı Almanya 
birleşmişti. Avusturya, Finlandiya ve 
İsveç’in de birlik çatısı altına girdiği 
90’lı yıllarda üye ülkeler arasında 
pasaportsuz geçiş ağı da kuruldu. 

Türkiye dönemin başbakanı, 
sonra da cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın “Hıristiyan Kulübü” diye 
karşı çıkmalarına rağmen 14 Nisan 
1987’da birliğe bu kez tam üyelik için 
başvurdu. Artık iki taraf arasında bir 
flört havası esiyordu. Bu hava Türkiye 
1995’te Gümrük Birliği’ne alınınca 
daha da tazelendi. Sanayicilerin bir 
kısmı Türkiye’nin henüz buna hazır 
olmadığını düşünse de toplumda bir 
sevinç rüzgârı esiyordu. Bu sevinci 
yaratan ekonomik bir güçlenmeden 
çok bir hukuk devleti olunacağına 
ve demokrasinin geleceğine olan 
inançtı. 2001’de Türkiye Katılım 
Ortaklığı Belgesi, bilindik ismiyle 
Kopenhag Kriterleri yayınlandı, üç ➦ 

ELİF SU



➥ yıl sonra da müzakere tarihi verildi, 
3 Ekim 2005’te de müzakerelere 
başlandı. 

Avrupa mevzuatına uyum 
nedeniyle idamı da kaldıran pek çok 
yasa değişikliğine gidilirken ekonomi 
de hareketlendi. Türkiye daha önceki 
yıllarda AB ülkelerinden en fazla 
2-3 milyar dolarlık yatırım çekerken 
bu rakam yirmi milyar dolara kadar 
çıktı. AB ülkesi firmalarla ortaklıklar, 
şirket satın almaları arttı. Yapı Kredi 
Bankası Koç ve İtalyan UniCredito 
ortaklığına satılırken Dışbank 
Belçikalı Fortis’in oldu. Teksas Pasifik 
Mey İçki’nin yüzde 70’ni, Avusturya 
şirketi OVM ise Petrol Ofisi’nin yüzde 
34’ünü aldı.  

Bütün bunlar yaşanırken 
dünyadaki dengeler de Orta 
Doğu’yu eksen alarak değişmeye 
başladı. Çok uluslu güçlerin 
Suriye’ye müdahalesi, Türkiye’nin 
Suriye ve Irak politikasında izlediği 
istikrarsız politika AB ile ilişkilere 
de yansıdı. Suriyeli milyonlarca 
mülteci AB ile Türkiye arasında 

sert ve acımasız bir pazarlığın 
malzemesi edildi. İçerde de işler 
yolunda değildi, 12 Eylül hukukuna 
rahmet okutacak uygulamalar, insan 
hakları ihlalleri, yolsuzluklar AB’yle 
Türkiye’nin arasına ne zaman ve 
nasıl kapanacağı belli olmayan bir 
soğukluk yerleştirdi.

 16 Temmuz “darbe” girişiminin 
ardından hakarete varan cümleler 
havada uçuşmaya başladı. Şimdi 
sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve hükümet üyeleri değil, 
toplum da AB’ye küstü. 2000’li 
yılların başında nüfusun yüzde 
89’u AB’ye üye olunmasını isterken 
2016’da bu oran yüzde 56’ya düştü. 
Erdoğan “gerekirse referanduma 
gideriz” diyerek AB’yi tehdit etti. 
Avrupa Parlamentosu ise Türkiye’nin 
tam üyelik görüşmelerini dondurma 
yönünde bir tavsiye kararı aldı.

Türkiye siyasi diliyle AB’ye 
meydan okuyordu, ama ekonomide 
işler hiç de böyle ilerlemiyordu. 
2015’te Türkiye ihracatında AB 
ülkesi üyelerin payı yüzde ellilere 

yakınlaşmıştı, yabancı yatırımların 
da yüzde 64’ü AB kaynaklıydı. 
AB için de Türkiye en büyük beş 
pazardan biriydi, Türkiye’ye ihracatı 
her geçen yıl artıyor, ticaret hacmi 
de yükseliyordu. Küresel ekonomi 
iki tarafı da birbirine muhtaç hale 
getirmişti. 

Dünya şimdi küresel ekonominin 
yol açtığı sıkıntılarla boğuşuyor, 
milliyetçilik yükseliyor, yeni bir pazar 
sistemi için gelişmiş ülkeler birbirini 
üçüncü bir büyük savaş ihtimaliyle 
korkutmaya çalışıyor. AB’de de 
işler bir hayli karışık, ekonomide 
duraklama sürüyor, Euro’nun dolar 
karşısındaki gücü eriyor. AB’nin bir 
geleceğinin olup olmadığı tartışılıyor. 
Üstelik Avrupa’nın artık güçlü bir 
İslam korkusu da var. AB bu korkuyu 
atlatabilecek mi, Türkiye uluslararası 
ilişkilerde yalpalamaktan ve 
yayılmacı politikadan vazgeçecek mi 
henüz bilmiyoruz, ama zaman hem 
Türkiye hem dünya nüfusunun yüzde 
99’unun, yani bizlerin aleyhine 
işliyor… l



“Uluslararası Ataşehir 23 Nisan 
Çocuk Festivali” için Almanya 
Monheim’dan Ataşehir’e 24 
Alman öğrenci geldiğinde yıl 
2014’tü. Ardından on Ataşehirli 
çocuk Almanya’da Monheimlı 
ailelerin yanında bir hafta kaldı. 
İki şehir arasındaki dostluk da 
işte böyle başladı. Çocukların 
kurduğu bu dostluk köprüsü iki 
belediye başkanının attığı imzalarla 
perçinleyerek Ataşehir ve Monheim’ın 
kardeş şehir olmalarını sağladı.

İki kent bugün de kültür, sanat, spor, 
bilgi ve bilim, çevre koruma ve trafiğin 
yanısıra her iki tarafı ilgilendiren 
diğer alanlarda da birbirlerini destek 
vermeye devam ediyor. 

Geçtiğimiz yıl, bu dostluğun nişanesi 
olarak Ataşehir Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi, ilçeyi ziyarete gelen 
Daniel Zimmerman’a Atatürk Heykeli 
armağan etti. 

Bu yıl ise dostluk bağı bir adım daha 
ilerledi ve Ataşehir’e yaklaşık 2 bin 
kilometre uzaklıkta olan Ren Nehri 
kıyısındaki Monheim’de Ataşehir 
isminde bir park açıldı. Başkan 
İlgezdi Almanya’ya gitti ve parkın 

SİMAY GÖZENER
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Ataşehir’in adı 
sınırları aştı

Dostluk sınır 
tanımıyor. Alman 
kenti Monheim’da 
yeni açılan bir parka 
“Ataşehir” isminin 
verilmesi, kardeş 
belediye olan Ataşehir 
ve Monheim’ın 
dostluğunu bir kez 
daha perçinledi. 
Açılışta Ataşehir 
Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi ve 
Monheim Belediye 
Başkanı Daniel 
Zimmermann’ın 
samimiyeti, iki 
ülkeye örnek olacak 
türdendi.

açılışını Monheim Belediye Başkanı 
Zimmermann ile birlikte yaptı. 

Başkan İlgezdi törende yaptığı 
konuşmada, “23 Nisanları birlikte 
kutladığımız güzel kentin yöneticileri 
ile sıcakkanlı sakinlerine, adımızı 
bu muhteşem parka vererek bizi 
onurlandırdıkları için, Ataşehirimiz 
ve şahsım adına teşekkürlerimizi 
sunuyorum” dedi. Zimmermann da 
iki kent arasında köprü kurulmasını 
sağlayanlara teşekkür etti. 

Ayrıca Monheim meydanındaki 
kardeş kentlerin yönlerini ve 
uzaklıklarını gösteren tabelalar 
arasına Ataşehir de yazıldı. Çoğu 
Karadenizli 4.700 Türk’ün yaşadığı, 
45 bin nüfuslu Monheim ile kardeşlik 
bağını kuvvetlendirecek yeni projeler 
de hazırlandı. Monheim’da temmuzda 
spor, Aralıkta ise müzik festivali 
düzenlenecek, Monheim’in müzik 
grupları ise ocak ayında yapılacak 
Ataşehir Klasik Müzik Festivali’ne 
katılacak. l
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ATAŞEHİR bizi geri 
dönüşüme götür
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“Hayalimdeki Maket” diye 
çıktıkları yolda ortaokul 

düzeyinde birinciliği kazanan Piri 
Reis Ortaokul’u 7. Sınıf öğrencileri 
Seda Sarılkan, Nazlıcan Boz ve Gülay 
Sıla Öztürk maketlerini yapmaya 
karar verdikten sonraki süreci şöyle 
anlatıyor: “Okul çıkışlarında ve boş 

derslerimizde birlikte fikir üretmeye 
çalıştık, ne yapabiliriz diye araştırmaya 
başladık.” Üç hafta süren çalışmalarına 
okuldaki arkadaşlarından kendileri 
için atık malzeme biriktirmelerini 
isteyerek başlayan öğrenciler, 
yollarına Cuma ismini verdikleri bir 
karakter ile deniz kirliliğinden üreyen 

bir canavar yaratarak devam etmişler. 
Cuma canavarı projeye ekleme 
konusunda ise öğretmenlerinden 
destek almış, projeye de “Tükettik 
Tükendik” ismini vermişler. Öğrenciler  
“Projemize inandık ve birinci olduk” 
diyorlar “Duyarsız insanlar yüzünden 
dünyamız kirlensin istemiyoruz.” l

Tükettik Tükendik

Nazlıcan Boz, Gülay Sıla Öztürk ve Seda 
Sarılkan “Tükettik, Tükendik” isimli projeleriyle 
ortaokullar düzeyinde birinci oldular.
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Ataşehir Belediyesi 8. Çevre 
Şöleni’ne renk katan önemli bir 

isim de meddah Mehmet Esen. 
Esen, “ülkemizde geri dönüşüm 

konusunda farkındalık yeni yeni 
başlıyor. Okullarda çocuklara 
hiçbir şeyin çöp olmadığını, tekrar 
geri döneceğini ve bu ayrıştırmayı 
yapmamız gerektiğini anlatmak 
lazım” diyor. Çocuklara yönelik bu 
tür teşvikleri çok faydalı bulduğunu 
ifade eden jüri üyesi Esen sözlerine 

şöyle devam ediyor: “Onlar hayata 
çok daha geniş bakıyor. Bizim köşeli 
baktığımız dünyada, onlar ufku 
görebiliyor. Atatürk’ün de dediği 
gibi onlar ‘geleceğin ışıklı çiçekleri’. 
Çocukların çok yaratıcı olduklarını 
buradaki maketleri gördükten sonra 
bir kez daha anladım. Jules Verne ‘80 
Günde Devr-i Alem’i yazdığı zaman 
herkes deli diye ilan etmişti. Şimdi 
bütün dünya okuyor ve önemsiyor. 
Bu da öyle bir şey.” l

8. Geleneksel Maket 
Yarışması jüri üyelerinden 

biri de ÇEVKO Vakfı Kurumsal 
İletişim Müdürü Dilek 
Özcanlı Uslu’ydu. Uslu, 
Ataşehir Belediyesi’nin maket 
yarışmasını gençlerin geri 
kazanımın önemini kavramaları 
ve atıkların değerlendirilmesi 
konusunda yaratıcılıklarını 
sınamaları açısından 
önemli buluyor. Yarışmada 
değerlendirmeyi ambalaj 
atıklarının nasıl kullanıldığına 
bakarak yaptığını söyleyen 
Uslu özellikle pet şişe, karton, 
metal kutu, plastik atıkların 
nasıl değerlendirildiğine 
öncelik veriyor. “Öğrenciler 
her geçen yıl birbirinden 
başarılı ve yaratıcı fikirlerle 
yarışmaya katılıyor” diyor Uslu 
“İçlerinde belki sekiz yıldır bu 
yarışmaya katılan çocuklar var 
ve onlar artık çevreyi koruma 
konusunda yetişkinlerden 
daha duyarlı hale geldiler. Bir 
kere ambalaj atığını çok iyi 
biliyorlar, bu tarz etkinliklerle 
de bilgilerini pekiştirdiklerini     
düşünüyorum.”  l

Geleceğin ışıklı çiçekleri

Çocuklar çevreye 
daha duyarlı

Ataşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü, 5 Haziran 

“Dünya Çevre Günü” kapsamında 
düzenlenen çevre şöleninin bu yıl 
sekizincisini gerçekleştirdi. Hedef 
kitle ise ilk ve ortaokul öğrencileriydi. 
Bu yılın şöleninde “Ataşehir Bizi Geri 
Dönüşüme Götür” sloganı ile yola 

çıkan Ataşehir Belediyesi, doğaya 
karşı daha bilinçli nesiller yetiştirmek 
ve bunu yaparken de eğlenceden 
vazgeçmemek için çeşitli aktiviteler 
de düzenledi.

25 Mayıs’ta Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde ilk ve ortaokullar 
seviyesinde “Ataşehir’in En Yeşil 
Okulu Yarışması”, “8. Geleneksel ➦ 

DENİZ KARA

Geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratarak çevreye daha 
duyarlı ve bilinçli nesiller yetiştirmek konusunda büyük çaba sarf 
eden Ataşehir Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencileri için öğrenirken 
eğlensinler diye görkemli bir çevre şölenine daha imza attı.
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➥ Maket Yarışması”, “Atık Pil 
Toplama Yarışması” ve “E-atık 
Toplama Yarışması” ödül 
töreni yapıldı. Dereceye giren 
öğrencilere törende ödülleri 
takdim edildi. Yarışmada birinci 
olan öğrencilere tablet, ikincilere 
bisiklet, üçüncülere fotoğraf 
makinesi, dördüncülere gitar, 
beşincilere de taşınabilir şarj 
cihazı hediye edildi.

26 Mayıs’ta Ataşehir 
Cumhuriyet Meydanı’nda 
gerçekleşen festivalde de çevre 
temalı eğlenceli oyunlar, çeşitli 
atölye çalışmaları, animasyonlar 
ve ikramlar çocuklarla 
buluşturuldu.

Bu etkinliğin esas amacı olan 
çevre duyarlılığını bireylere 
küçük yaşta aşılamak ve hayal 
dünyalarının zenginliklerine 
ulaşmak için düzenlenen 
“Hayalimdeki Maket” konulu 

8. Geleneksel Maket Yarışma 
jürisinde Meddah Mehmet 
Esen, ÇEVKO Vakfı Kurumsal 
İletişim Müdürü Dilek Özcanlı 
Uslu, Ataşehir Belediyesi Resim 
Öğretmenleri Serpil Gündoğdu 
Yeşilırmak ile Pembe Karakaya 
ve Ataşehir Belediyesi Çevre 
Mühendisi Çiğdem Kara yer 
aldı. 21 ilkokul ve ortaokulun, 
toplam 40 eserle katıldığı 
yarışmada jüri üyeleri eserleri 
değerlendirirken, estetik, 
yaratıcılık, içerdiği mesaj ve geri 
dönüşebilen ambalaj atıklarının 
kullanımı gibi kriterleri dikkate 
aldı. Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi Sergi Salonu’nda yapılan 
değerlendirme sonucunda, Ali 
Fuat Cebesoy İlkokulu’nun “Her 
şey dönüşüme bağlı” maketi 
ile Piri Reis Ortaokulu “Tükettik 
Tükendik” adlı maketi birinciliğe 
layık görüldü. l

Ali Fuat Cebesoy İlkokulu üçüncü 
sınıf öğrencisi olan Kemal 

Kılıç, İrem Nur Öztürk ve Miray 
Sertdemir “Her şey dönüşüme 
bağlı” adlı maketleri ile Ataşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği 8. 
Geleneksel Maket Yarışmasında 
İlkokullar düzeyinde birinci 
oldu. Maketlerini plastik kapak, 
kâğıt, rafya gibi geri dönüşüme 
uygun maddeleri kullanarak 
tasarlayan birinciler yapımı 10 
gün süren projelerini şöyle anlattı: 
“Projemizi tasarlarken insanların 
çevre konusunda bilinçlenmesini 
esas aldık. Hiçbirimiz kocaman 
bir çöplükte yaşamak istemeyiz. 
Mesela denizlere plastik şişe ya da 
naylon poşet atıyoruz ama sonrasını 
hiç düşünmüyoruz. Orada yaşayan 
balıklar ve diğer canlıların zarar 
görmesi hiçbirimizin umurunda 
değil. Bizim evimize de aynı şekilde 
çöp atsalar hoş olur mu?” l
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Kemal Kılıç, İrem Nur 
Öztürk ve Miray Sertdemir 
“Her şey dönüşüme bağlı” 
maketleriyle ilkokullar 
düzeyinde birinci oldu.
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Türkiye dünyanın en büyük 
ekonomisi sıralamasında ilk 
yirmide olmakla övünüyor. Ama bu 

zenginliğin bize ve geleceğimize faydası 
tartışılır. İhtiyaç için değil, pazar için 
ürettikçe daha çok enerji peşine düşüyor, 
bu arada ekolojik dengeyi bozuyoruz, 
yani çevreyi kirletiyoruz. Geçen 
sayılarımızda yazmıştık, araştırmalar 
Ataşehir’in yaşanılacak ilçeler arasında 
yer aldığını gösteriyor ama bu bizim 
dünyanın geri kalanının yaşadıklarından 
korumaya yetmiyor. Biz de 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü nedeniyle dünyanın, 
Türkiye’nin ve İstanbul’un çevre 
sorunlarını Çevre Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Meryem Kayan’a 
sorduk. İşte yanıtları:

Önce dünyadan başlayalım isterseniz, 
bugün çevre sorunları açısından 
bakarsak, nasıl bir dünyanın içinde 
yaşıyoruz?

Biz tüketiyoruz, 
çevre kirleniyor
5 Haziran Dünya Çevre Günü. Dünyada da 

Türkiye’de de çevrenin nasıl kirlendiği, bu 

kirliliğin önüne nasıl geçileceği tartışılacak. 

Yazın gecikmesine bakarsak bu tartışmalarla 

geçirilecek çok da zamanımız yok, çünkü küresel 

ısınmanın soluğu hepimizin ensesinde. Çevre 

Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı 

Meryem Kayan “Ekolojik bir anayasa şart” diyor.

BERAT GÜNÇIKAN
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18. ve 19. yüzyıllarda yaşanan sanayi 
devriminden bu yana dünyadaki 
tüketim kültürü ve beraberindeki 
üretim kültürü kapitalizmin 
büyümesiyle bugün kontrol edilemez 
bir hal aldı. Kapitalizm mevcudiyetini 
korumak için tüm dünyada insanları 
sürekli olarak aşırı tüketime 
yönlendirip bir taraftan da “talebi/arzı 
karşılamak” gerekçesiyle aynı hızda 
doğayı tüketiyor. Bu tüketim; ya üretim 
süreçlerinde doğayı/doğal varlıkları 
direkt kullanarak ya da bu üretim 
süreçlerinde ortaya çıkardığı kirlilik 
kaynaklarını doğaya bırakarak çevre 
sorunlarını büyütüyor. 

Örnek verecek olursak bugün bilim 
insanlarının yaptığı araştırmalar 
dünyanın en büyük krizi olan küresel 
iklim değişikliğine sebep olan sera 
gazlarının 19. yüzyılın ortalarından 
günümüze hava sıcaklığını 0.3 - 0.6 
derece arttırdığını, gelecek 40 yıl 
içindeki her 10 yılda 0.1 dereceden 
daha fazla miktarda ısınacağımızı 
gösteriyor. Bugün yaşadığımız aşırı 
kuraklıklar, hava sıcaklığındaki ani 
değişimler, aşırı yağmurlar, fırtınalar, 
hortumlar, seller, kasırgalar vb. doğa 
olaylarının sıklığı aslında bunun bir 
tahminden çok daha fazlası olduğunu, 
bir gerçek olduğunu -kabul etmek 
istemesek de- gözlerimizin önüne 
seriyor. 

Kuzey ve Güney yarımküreye 
bakarsak, çevre kirliliği açısından nasıl 
bir görünüm çıkıyor, Kuzey’in Güney’i 
kirlettiğini söylemek mümkün mü?

Elbette mümkün. Ancak kuzey 
sadece güneyi değil, kendi yarım 
küresini de kirletiyor. Çünkü hepimiz 
aynı gezegen içerisinde yaşıyoruz. 
Ve elbette bugün kuzeyin güney 
üzerindeki politikalarının sonuçları 
hepimizi etkiliyor. Açlık sorununu 
çözmek için Asya kıtasına giren 
Kuzeyliler oradaki doğal varlıkları 
tüketip, insan emeğini sömürerek 
doğayı katlediyor ve orda yaşayan 
halk yine açlıkla savaşmaya devam 
ediyor. Bu arada çevre sorunları daha 
da artıyor.  

Türkiye’de çevre bilinci 1980’lerden 
sonra gelişti, yani Türkiye’nin küresel 
ekonomiye dahil olma süreciyle 
birlikte… 80’e kadar çevre kirliliğinde 
Ankara’nın havasının dışında pek söz 
edilmezdi. Gerçekten çevre kirliliği o 
yıllarda Türkiye için gerçek bir sorun 
değil miydi, bilinçle kirlilik artışı 
paralel mi ilerledi?

Benim çocukluğumda, yani 
90’larda da aslında “çevreyi/doğayı 
kirletmemelisin” diye uyarılar yoktu. 
Böyle bir uyarıya ihtiyaç yoktu. Çünkü 
doğaya zarar vermemek doğal bir 
eğilimdi. Ancak şimdi geldiğimiz 
aşamada, daha bilinçli olduğumuzun 
iddia edildiği bir zamanda, bu kadar 
çok çevre kirliliğini yaşanması ve buna 
göz yumulması bir tezatlık oluşturuyor 
elbette, deyip 1980’lere geleyim.

Çevre kirliliği 1980’ler Türkiye’sinde 
de bir sorundu. Fakat hem bu kadar 
büyük ölçekte (Ankara örneği gibi 

bölgesel bazlı yaşanıyordu) hem de 
etkisi dolayısıyla gündemde değildi. 
Soruna yol açansa özellikle büyük 
kentlerimizde fosil yakıt kullanımının 
çok yoğun olması ve yapılaşma/
kentleşme modeliydi. Halen de aynı 
sorun söz konusu ve sadece Ankara’da 
değil, neredeyse her ilde hava kalitesi 
değerleri özellikle bazı parametrelerde 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 
belirlediği sınır değerlerin çok 
üzerinde. Bilinçle değil de bilinçli 
bir ekolojik yıkım artışı olduğunu 
söylemek doğru bir yorum olur. 

15 yıldır aynı parti iktidarda ve 
özelleştirmeler en yoğun bu dönemde 
yaşandı, yine bu dönemde çok uluslu 
sermayenin yatırımları arttı. İktidarın 
çevre karnesini sorsam, nasıl bir not 
verirsiniz?

Bu kadar çok orman alanının 
yok edildiği, denizlerimizin, su 
kaynaklarının kirletildiği, ➦ 

Portekizli 
sanatçı Artur 
Bordalo II, 
çöpe atılan 
elektronik 
eşyaları ve 
otomobil 
parçalarını 
birer sanat 
eserine 
dönüştürüyor. 
Çoğunlukla 
büyük hayvan 
figürleri 
yapan 
Bordalo 
II işlerini 
kentlere ve 
kentlilere 
armağan 
ediyor.



➥ binalaşmanın nefes alamayacağımız 
noktaya geldiği, trafiği, gürültüsü, 
altyapısı çileye dönüşmüş kentlerin 
tasarlandığı, derelerin, dağların 
yok edildiği, insanların sağlıksız 
gıdaya, kirletilmiş toprağa mecbur 
bırakıldığı, termik santralleri, HES’leri, 
nükleer santralleri, madenleri, yolları, 
köprüleri, mega projeleri ile kimliksiz, 
kirli, ucube bir ülkeye dönüşmemiz 
için gece gündüz çalışan bir yönetim 
anlayışının karnesine nasıl not 
verebilirsiniz ki. Değerlendirmeye bile 
alamayacağınız bir noktadayız artık.

Peki, değerlendirmeyelim, ama bu 
süre içinde çevre mücadelesi verilen 
alanlarda neler kaybedildi, neler 
kazanıldı? 

Soru çevre mücadelesi verilen 
yerlerde ne kaybedildiği ise hiçbir 
şey kaybedilmedi. Mücadelenin 
olduğu yerler çoğunlukla kurtarılan 
yerler ve kazanılan yeterli bir çevre 
bilinci ve sağlıklı bir doğa var üstüne 
üstlük. Ancak yöneticiler ve karar 
mercileri bu süreçlerde kaybettiler. 
Hem kamuoyunu güvenini kaybettiler 
hem de büyük bir hatanın içine 

düştüler. Ekolojik dengenin korunması 
olmaksızın bir üretim ve yönetim süreci 
gerçekleştiremeyeceğini çok yakın 
zamanda Türkiye de anlayacak; tıpkı 
dünyanın anlamaya başladığı gibi. 

YANLIŞ KENTLEŞME POLİTİKALARI

Çevre konusunda mevcut yasaların 
yeterli olduğunu söyleyebilir miyiz?

Yasaların mevcut durumda yetersiz 
olduğunu düşünmüyorum. Kaldı 
ki ne kadar mükemmel yasalarınız 
olursa olsun bu yasaları uygulamıyor, 
denetlemiyor ve yasaların gereğini 
yapamıyorsanız bir anlam ifade 
etmiyor. Türkiye’de yasalar vitrin 
şeklinde. Baktığınızda her konuda 
gayet iyi hazırlanmış yönetmeliklere 
sahibiz. Yönetmeliklerin birçoğu 
Avrupa yönetmeliklerinden tercüme 
edilerek ülkemize kazandırıldı, ancak 
buna karşın çevre problemlerimiz üst 
düzeyde. Yani sadece iyi yönetmelik 
yazmak yetmiyor.

Türkiye’nin çevre kirliliğinde ilk 
sırayı ne alıyor, kirliliği ne ya da neler 
yaratıyor?

Ben ilk sıraya inşaatı koyarım. 
Çünkü yanlış kentleşme politikaları 
ile şişirilmiş haldeki inşaat sektörü bu 
anlamıyla mevcut çevre sorunlarının 
büyümesindeki en büyük etkenlerin 
başını çekiyor. Bunun yanında hava 
kirliliği, atıklar ve özellikle büyük 
kentlerimizdeki gürültü problemini 
sıralayabiliriz. Aslında bölge bölge, 
hatta şehir şehir kirlilik çeşitleri 
değişkenlik gösterir, ama şu bir gerçek 
ki çevre kirliliği yaşamayan kentimiz 
-hadi biraz iyimser davranayım- 
neredeyse yok.

Aynı soruyu İstanbul için de 
yineleyecek olursam, çevre kirliliği 
dediğinizde ilk söyleyeceğiniz ne 
olur? 

İstanbul Türkiye’nin kalbi sayılır.  
Tarih boyunca da her zaman bir 
cazibe merkezi olmuş. Ancak 
gelen herkes hep çok fazla şey 
istemiş bu şehirden ve her gelen bir 
şeyler çalmış. Özellikle karar verici 
mercii bu şehre hep çok acımasız 
davranmış ama zannederim tarihinde 
böylesine acımasız bir dönemi daha 
yaşamamıştır. Şu anda İstanbul 

Suyu, havayı, 
toprağı, yani 
topyekun 
doğayı el 
birliğiyle 
kirletiyoruz.
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kimliksiz, sorun dolu, yaşanmaz bir 
kent haline getirildi. 

Su kirliliği, hava kirliliği, atık 
problemi, aşırı nüfus, yeşil alanların 
azlığı, orman tahribatı, gürültü, ışık 
kirliliği gibi birçok başlık altında 
sıralayabileceğimiz problemleri var 
İstanbul’un. Bu da gösteriyor ki kimse 
İstanbul’a önce tarih, önce doğa 
diyerek yaklaşmıyor. 

Görmezden gelinen ya da 
sumen altında tutulan başvurular 
ve taleplerle sık sık karşılaşıyor 
musunuz?

Elbette. Özellikle kendi açtığımız 
ya da müdahil olduğumuz çevre 
davalarında mahkemeler ısrarla 
dillendirdiğimiz görüşlerimizi 
görmezden geliyor. Aslında 
görmezden geldikleri şey bilim ve 
tekniğin ta kendisi.

Genelde komplo teorisi olarak 
yorumlanır, Türkiye’de petrol var, 
ama işleyemiyoruz vb. Şimdi de 
kaya gazı gündemde. Türkiye sizce 
kaynaklarını yeterince kullanabiliyor 
mu, yenilenebilir enerji için yeterli 
çabayı gösteriyor mu? 

Kayaç gazının çıkarılma süreçleri 
petrolün veya kömürün çıkarılma 
süreçlerinden çok daha fazla çevreye 
zarar veren bir uygulamaya sahip. 
Türkiye’de birçok konu gibi kayaç 
gazı da tam bir masal. Rivayet 

olunur ki Türkiye kayaç gazı rezervi 
çok yüksek bir ülke, enerjide dışa 
bağımlılığı azaltmak için bu yerli 
malımızı çıkarmalıyız. Hadi o zaman 
Amerikalı şirketler gelsin doğamızın 
canına okusun ve çıkarsın bunu. 
Çünkü bizde o teknoloji yok. Sonra da 
ülkemizdeki yabancı ortaklı sermaye 
bunu dışarıya satsın. Biz de vatandaş 
olarak topraklarımızdan doğamızdan 
olalım. Ekmeğimiz yok, ama enerjimiz 
olsun! İşte Türkiye’de enerji meselesi 
tam böyle bir masal. Sormak lazım 
Türkiye’deki bu enerji çılgınlığı 
nedendir? Neden bu kadar enerjiye 
ihtiyacımız var?  

Yenilenebilir enerji için de aynı 
şeyi söylemek mümkün. Hâlihazırda 
dünya piyasasında lobisi yeteri kadar 
oluşmuş değil. Doğaya en az zararı 
verecek şekilde enerji ihtiyacının 
karşılanması önemli bir husus, 
ancak bugün Türkiye’de yapılmaya 
başlanan rüzgâr tribünlerinin sayısı 
ve konuldukları yerlerin seçimi daha 
henüz yaygınlaşmadığı halde bile 
bir sürü çevresel sorun yarattı ve 
yaratıyor.

ÖLÜLER ENERJİ KULLANMAZ

Türkiye nükleer enerji santralleri 
konusunda da iddialı ve çevre 
bilimcilerin itirazlarına rağmen 
vazgeçmiyor. Bunun bedelini öncelikle 
santrallerin kurulduğu şehirlerin 
sakinleri ödeyecek, ama genel olarak 
topluma maliyeti ne olacak?

Yıllar önce Çevre Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi olarak 
meslektaşlarımıza ve halkımıza 
nükleeri anlatmak için şu sözü 
kullanmıştık: Ölüler enerji kullanmaz. 
Nükleerin büyük bir enerji kaynağı 
olduğu doğrudur, ancak riski çok 
büyüktür ve buna rağmen yapılması 
sadece Türkiye değil dünya açısından 
da büyük bir kayıptır. Riski ölümcül 
olan bir kaynağı kullanmak ancak 
kapitalist bir gözü dönmüşlüğün ➦ 

Akkuyu Nükleer Santrali de doğayı ve insanları tehdit ediyor.

Kentsel dönüşüm adı altında yapılan inşaatlar İstanbul’u kirletiyor.



➥ neticesi olabilir. Öncelik mutlaka 
ama mutlaka tüketimi sınırlandırmak 
ve enerji politikalarını ekolojik ve 
insan sağlığı perspektifinde yeniden 
değerlendirmekte olmalı. 

Türkiye’nin su kaynakları kıt bir ülke 
olduğu söyleniyor, bu kaynaklar da 
HES’lerle belli sermaye gruplarının 
elinde toplanıyor. Gelecekteki bir su 
savaşları öngörüsünü de hatırlarsak, 
suyumuzu, yani geleceğimizi 
kaybettik, diyebilir miyiz? 

Türkiye suyu kıt bir ülkedir evet, 
ancak sorunuzu düzeltmemiz 
gerekiyor, çünkü soruda kullandığınız 
“kaynak” kelimesi aslında sorunun 
kökeni. Suları bir kaynak olarak 
nitelendirdiğinizde onu alınıp 
satılabilen bir meta haline getirmiş 
oluyorsunuz. Hâlbuki biz doğal 
bir varlık olduğunu söylüyoruz. 
İnsanı da bu doğal varlıkların bir 
parçası olarak görüyoruz. Yani doğa 
insanın hizmetinde olan bir meta 
kaynağı değildir. Doğanın muazzam 
döngüsünde insan odaklı bir hiyerarşi 
kurduğunuzda işler değişmeye 
başlıyor. Su problemi işte böyle bir 
hiyerarşinin sonucu olarak karşımıza 
çıkıyor. Suyumuzu kaybettiğimiz doğru, 
ancak koruyabileceğimiz ve yeniden 

doğal döngüsüne kavuşturabileceğimiz 
gerçeği de var. İnsanın bunca 
müdahalesine karşın doğanın 
cömertliği inanılmaz, gerçekten de 
su akıyor yatağını buluyor. Fakat tüm 
kirlilik problemlerinde olduğu gibi su 
kayıplarında ya da kirliliğinde de bir 
kritik limit var. Türkiye ve dünya bu 
limiti çok zorluyor, yakın gelecekte de 
bunun bir su savaşına dönüşmesi çok 
muhtemel. 

HER MAHALLEDE ATIK KUTULARI

Her şehirde, her mahallede artık 
atık kutuları var, atıklar türlerine 
göre ayrıştırılıyor. Pet şişe kullanmak 
istemeyenlerin sayısı artıyor. Bu tür 
örnekleri çoğaltabiliriz de. Bu çevre 
bilincinin geliştiğini mi gösteriyor, 
yoksa zaaflarımız ve ilgisizliğimiz hala 
çok güçlü mü?

Çevre bilinci geliştiği için mi, 
bilemiyoruz. Sonuçta atıkların da bir 
ekonomik değeri var. Fakat bunlar 
eksik olmasına karşın desteklediğimiz 
uygulamalar. Her mahallede atık 
kutuları olmasına karşın halkın 
bu sürece katılımı yeterince iyi 
olmayabiliyor. Yine belediyelerin bu 
süreci işletmesinde teknik problemler 

oluşabiliyor. Gerçekten böyle bir 
derdimiz varsa bunun eğitimini çok 
küçük yaşlardan başlatmalıyız ve 
aksi bir halin de cezai yaptırımını 
uygulamalıyız. Atık toplamak ya da 
toplamamak bireylerin bir tercihi 
olamaz. Herhangi birinin bunu 
yapmaması tüm Türkiye’yi etkiliyor 
çünkü. 

Çevrenin korunmasında bireysel 
özen ne kadar etkili? Daha örgütlü, 
dolayısıyla etkili mücadele için neler 
yapılmalı?

Bireysel özen elbette ki önemli. 
Ancak elin parmakları bir değil, 
dolayısıyla bireysel özene 
güvenemeyiz. Ekolojik mücadelenin 
toplumsal bir karşılığı olmalı. Mesela 
bu ülkeye ekolojik bir anayasa 
şart. Üretim süreçlerinin yeniden 
gözden geçirilmesi şart. Tüketim 
kültürünün değiştirilmesi, eğitim 
programlarına ekoloji konusunun 
eklenmesi şart. Türkiye’de bu işi en 
iyi halk yapıyor. Halkın mücadelesi 
yöneticilere ders niteliğinde. Belki de 
aşağıdan yukarıya örgütleyeceğiz bu 
mücadeleyi ve mutlaka kazanacağız. 
Yaşamı savunan herkesin bir arada 
olması çok önemli. l

beratguncikan@gmail.com

Üçüncü köprü 
Kuzey Ormanları’nı 
ve geleceğimizi 
elimizden aldı.
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Ataşehir Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü’nün her yıl düzenli olarak hazırladığı “Memnuniyet anketi” 
sonuçları yine çıtayı yükseltti. 2016 Aralık ayında yapılan anket sonuçlarına göre vatandaşların memnuniyet 

oranı yüzde 80’nin üzerinde. Mahalle bazında hizmet kalitesini ölçmek için 17 mahallede, 1085 kişiyle 
yapılan anketin sonuçları Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını sevindirdi.  

Temizlik Müdürlüğü Ataşehir’de 
550 personeliyle 24 saat 
çalışarak günde yaklaşık 450 

ton evsel atık ve 50 tona yakın da 

moloz atığı topluyor. Bu hiç de 
küçümsenmeyecek bir rakam.  Bir 
de işlerin yolunda gidip gitmediğini 
kontrol etmek gerekiyor. Bu nedenle 
de 2009 yılından bu yana her yılın 
aralık ayında bir anket düzenleniyor. 
Vatandaşla, “yüz yüze” yapılan 

ankette; çöplerin toplanma 
sıklığından, cadde ve sokakların 
düzenli olarak süpürülmesine ve çöp 
konteynerlerinin temizliğine kadar 
birçok soru yöneltiliyor. Sonuçlar her 
yıl memnuniyet oranının daha da 
yükseldiğini gösteriyor.

Tertemiz bir şehir: 
ATAŞEHİR
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Bu başarının sırrını Ataşehir 
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü 
Mehmet Ali Çağnış’a soruyoruz. 
Çağnış şöyle yanıtlıyor: “Dört 
ilçeden alınarak oluşan 17 mahalleye 
sahip Ataşehir, ilk kurulduğunda 
mahallelerde evsel atık alışkanlıkları 
ve toplama sistemi oldukça farklıydı. 
Bu nedenle ilk yıllarda düzenli 
toplama hizmeti vermeye çalışırken 
biraz zorlandık. Eski düzende atıklar 
sadece pazartesi, çarşamba ve cuma 
günleri toplanıyor, bu da evlerde 
çöp birikmesine neden oluyordu. Biz 
sorunu günlük toplama sistemine 
geçerek çözdük ve çok hızlı bir şekilde 
vatandaşın memnuniyetini sağladık.”

Peki, anket soruları ve yanıtlar 
neler? Gelin şimdi de onlara bakalım:

Cadde veya sokağınızın çöp 
toplama gün ve saatlerini biliyor 
musunuz? 

Yanıt: Evet (yüzde 84.6).
Çöpleriniz yığılmasına/birikmesine 

izin verilmeden zamanında 
toplanıyor mu? 

Yanıt: Evet (yüzde 89.5).
Çöplerinizin toplanma sıklığından 

memnun musunuz?
Yanıt: Yüzde 87.4 oranında evet. 

Memnun değilim diyenlerin oranı ise 
yüzde 0.7.

Temizlik işçilerinin tavır ve 
davranışlarından memnun musunuz?

Yanıt: Yüzde 52.5 oranında evet. 
Kararsızların oranı ise yüzde 27.5.

Çöp toplama araçlarının 
temizliğinden memnun musunuz?

Yanıt: Yüzde 77.1 oranında evet. 
Anket sorularından biri de 

“Cadde ve sokakların düzenli 
olarak süpürülmesinden memnun 
musunuz?” Temizlik İşleri Müdürü 
Çağnış, bu soruya 2015 yılında 
Ataşehirlilerin yüzde 76.6’sının evet 
yanıtını verdiğini, oranın bugün 
yüzde 94.9’a çıktığını söylüyor. 

Yanıtlar elbette mahallere 
göre farklılık gösteriyor. “Cadde 

ve sokakların düzenli olarak 
süpürülmesinden memnun 
musunuz” sorusuna Aşık Veysel, 
Yenişehir, Mustafa Kemal ve 
Fetih mahalleri tam not vererek 
yüzde 100 oranıyla “memnunum” 
derken Atatürk ve Küçükbakkalköy 
mahalleleri yüzde 98.6 ile onu 
izliyor. Kayışdağı sakinleri yüzde 
98.1, Yenisahra sakinleri yüzde 96.6, 
Barbaros sakinleri yüzde 96.3, Yeni 
Çamlıca sakinleri ise yüzde 94.4 ile 
belediyenin temizlik çalışmalarını 
destekliyor. “Çöplerinizin toplanma 
sıklığından memnun musunuz” 
sorusuna ise yüzde 100 oranla 
Küçükbakkalköy Mahallesi 
“memnunum” yanıtını veriyor.

Yapılan bu araştırmaların sonucu 
Belediye Temizlik İşleri müdür ve 
çalışanlarını sevindirmekle kalmıyor, 
Ataşehir’in daha temiz bir ilçe olması 
için çalışmaya teşvik ediyor. l

Mehmet Ali Çağnış



HOŞ GELDİN 
ON BİR AYIN SULTANI

Ramazan denilince birlik 
ve beraberlik gelir akla; 
yardımlaşma gelir, paylaşmak 

gelir… Kinin ve nefretin yok olduğu, 
sıcacık sofraların kurulduğu On Bir 
Ayın Sultanı’nda evlerde bolluk, 
sokaklar da ise beraberlik olur.

Ataşehir Belediyesi işte bu bolluk 
ve beraberliği artırmak için bu yıl da 
her mahallede sokak iftarları veriyor. 
Ayrıca “Hızır İftar Servisi”yle orucunu iş 
başında açmak zorunda kalanlara da 
Hızır gibi yetişiyor. Yine şantiye, park ve 

metro gibi işçilerin yoğun bulunduğu 
alanlarda Hızır Sofrası açıyor. Hızır 
Sofrası sadece çalışanları ağırlamıyor, 
iftar saatinde bir sofraya yetişememiş 
herkese ikramda bulunuyor. Üstelik İftar 
TIR’ı Ataşehir’in bütün mahallelerine 
uğruyor, iftar sonrasında neşeyi TIR 
Tiyatrosu’nun oyunlarıyla çoğaltıyor. 
Tüm bu çaba Ataşehir’de Ramazan 
biraz daha bereketli olsun, biraz daha 
beraberliğe güç versin diye...

Ama gelin şimdi yine de o eski 
Ramazan’ları hatırlayalım hep 
birlikte. Ne de olsa içimizde dünün 
Ramazan’larını yaşayamayanlar 
vardır:

Eskiden; Ramazan’ın gelişini 
anlamak için insanlar gökyüzüne 
bakar, ay hilal şekline bürününce 
Ramazan’ın geldiği belli olurdu. Daha 
sonra her gün top atışlarıyla iftar 
vaktinin geldiğini anlaşılır, oruçlar 
açılırdı. İlk sahur akşamı evleri büyük 
bir telaş kaplardı. Çocuklarda da 
büyük bir istek ve heyecan hakim 
olurdu. Aile bireyleriyle sahura kalkan 
çocukların heyecanı da eklenince 
sofrayı büyük bir neşe kaplardı. Bu 
ayda aileler  dostlarıyla bir arada 
olur, iftar sofraları kalabalıklaşır da 
kalabalıklaşırdı. Sofralarda geleneksel 
yemeklerin yanı sıra, çeşit çeşit 
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tatlılar ve şerbetler yer alırdı. Elbette 
Ramazan’ın olmazsa olmazı, gül suyu 
ile hazırlanan güllaç da. 

İftardan sonra köy meydanlardaki 
açık hava kahvelerine gidilir, 
mahyalarla süslenmiş camiler gezilirdi. 
Namazın ardından bütün mahalle 
toplanır; semai kahveleri, kukla ve 
ortaoyunu gösterilerine giderdi.  
Şenlikten erken dönen kadınlar, 
komşuları ve akrabalarıyla eğlenceye 
evde devam eder, sahur için 
hazırlıklara başlardı. İftar sofralarının 
zengin menüsü yerini sahurda mideyi 
yormayacak, karnı bütün gün tok 
tutacak yemeklere bırakırdı. Özellikle 
et yemeklerinden ve suya ihtiyaç 
duyulacak tuzlu  besinlerden uzak 
durularak; hamur işleri, pilav ve meyve 
hoşafları sofrayı süslerdi. Hane halkı 
özenle hazırlamış sofraya oturur, 
sokak sokak gezen davulcuların 
okuduğu maniler eşliğinde sahurunu 
yapar, sabah namazından sonra da ev 
halkı dinlenmeye çekilirdi.

RAMAZAN ŞENLİKLERİ

Bu ay eşine-dostuna iftar vermek 
büyük bir ibadet kabul edilir, misafir 
ağırlamak için büyük çaba harcanırdı. 
İhtiyaç sahiplerine yardım edilir, 
anne babası olmayan çocuklar 
sevindirilirdi. Ramazan boyunca 
iftar vakitlerinde kapılar hep açık 
tutulur, ihtiyacı olan herkes istediği 
eve girer iftar sofrasına dâhil olurdu.

Günümüze gelecek olursak, 
metropol kentlerdeki yaşam tarzı 
ve yeni oluşan konut yapılaşması 
komşuluk ilişkilerini zedelediği gibi 
Ramazan’daki birlik ve beraberlik 

Bu yıl Ramazan ayı boyunca 
Ataşehir’de Neşe-i Muhabbet adlı 
kabare gösterisi büyük küçük her 
yaştan seyirciyi bekliyor. Gösteriler, 
ilçenin 13 farklı mahallesinde 
sahnelenecek. Volkan Dinç’in 
yazdığı, Serkan Budak’ın yönettiği 

Neşe-i Muhabbet’te skeçler Türk 
Sanat Müziği’nin sevilen eserleriyle 
harmanlanıyor. Kadrosunda ise 
Deniz Arcak, Somer Kavran, Fatoş 
Kabasakal, Volkan Dinç, Çağrı 
Mengüç, Gürhan Altundaşar, Gökhan 
Azlağ yer alıyor. l

BU RAMAZAN’DA 
NELER VAR?

sorumluluklar düşüyor. Ataşehir 
Belediyesi, her yıl düzenlediği 
Ramazan şenlikleriyle bu konuda 
oldukça dikkat çekiyor. Düzenlediği 
etkinliklerde Ataşehirliler kaynaşıyor, 
birlik ve beraberlik içinde iftar 
sofralarında buluşuyor. Belediye 
gelenek ve görenekleri yaşatmaya da 
özen gösteriyor, çocukların çok sevdiği 

Hacivat-Karagöz, yetişkinlere yönelik 
Meddah, Ortaoyunu gösterileri 
düzenliyor, şenlik alanları kuruyor. 
Dahası meydanlarda iftar sofraları 
düzenlenerek vatandaşların bir 
araya gelmesini ve Ramazan’ın neşe 

içinde geçmesini sağlıyor. İftarını 
sevdikleriyle açan Ataşehirliler, soluğu 
Ramazan eğlencelerinde alıyor. 

Bu aktiviteler sayesinde bir araya 
gelen insanlar dostluğu, barışı ve 

kardeşliği yeniden tadıyor. Gelin siz 
de bu yıl Ramazan’ın eski geleneğini 
Ataşehir’de yaşayın… l

düşüncesini de sekteye uğrattı. 
Eskiye nazaran sofralar artık bir 
elin parmaklarını geçmeyecek 
sayıda kuruluyor ve gitgide neşesini 
kaybediyor. Ancak tam da bu 
noktada ilçe belediyelerine büyük 
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Ahmet Şenat doğal olana bile 
hayranlıkla bakmamızı sağlayan 
babalardan. Çünkü hayatına 

down sendromlu kızı Ezgi yön veriyor. 
Yani görmeye alıştığımız içine kapanan 
ya da kaçıp giden babalardan değil. Biz 
de bu babalar günü vesilesiyle babalığa 
dair sorularımızı Ahmet Şenat’a sorduk:   

BERAT GÜNÇIKAN
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BABALAR GÜNÜN 
KUTLU OLSUN AHMET

Ezgi’nin down sendromlu olduğunu 
ne zaman, nasıl öğrendiniz? 

Ezgi doğduğunda, doğumu yaptıran 
doktor, yolunda gitmeyen bir şeyler 
olduğunu söyledi, ama daha fazla 
bilgi vermedi. Eşime, “Biraz toparlan, 
öyle konuşacağız” dedi. O akşam 
nöbetçi doktor eşimin yanına gelip 
“Kızına ne olduğunu biliyor musun” 
diye sormuş. Eşim bilmediğini 
söyleyince, “O geri zekâlı” demiş, 

“Bundan asla bir şey olmaz, ileride 
itilip kakılır, başka çocuğun varsa, sen 
onunla ilgilen.” Eşim haber verince 
bütün aile hastanede toplandık. 
Ayşe’nin, yani eşimin psikolojisi çok 
bozuktu, tümüyle bitmiş haldeydi. 
Ezgi’yi sefil bir halde sokaklarda 
dolaşırken hayal ediyordu. 

Daha net ve insani yaklaşımla 
bilgi verecek doktor yok muydu 
hastanede?

Fotoğraflar:
FATİH KIZILHAN



senin çocuğun ne yapıyor, 
benim ki bunları yapıyor diye 
deneyimlerimizi paylaşarak 
bilgimizi arttırdık. 

Engelli çocuk olduğunda 
genellikle her sorumluluğu anne 
yüklenir, baba korkar, kaçar. Siz hiç 
kaçmayı düşündünüz mü? 

Hayır, aklımın ucundan bile 
geçmedi. O çocuk senin, senden 
olan bir şeyi başkasına emanet 
edemezsin. “O çocuk da aileden 
birisi, o da en iyi şekilde yetişecek, 
nereye kadar gidilecekse birlikte 
gideceğiz” diye düşündüm. 

Hiç suçluluk duygusuna 
kapıldığınız, “Ben ne yaptım da bu 
oldu” diye düşündünüz mü?

İnsanın aklından böyle sorular 
geçiyor tabii. Başta bir ceza gibi 
geliyor size, hayatımın bir bölümünde 
bir yanlış yaptım, bu onun cezası 
diye düşünüyorsunuz. Ama zamanla 
bu suçluluk duygusunu üzerinizden 
atmaya başlıyorsunuz, çünkü 
emek verdiğiniz varlık size farklı 
şeyler sunmaya başlıyor. Demek ki 
diyorsunuz, bu bir ceza değilmiş. 

Size bu düşünceyi Ezgi’nin hangi 
tepkileri yaşattı?  

Down sendromlu çocuklar diğerleri 
gibi çabuk tepki gösterip size gülücük 
vermiyor, isminizi söylemiyor, anne 
ya da baba demiyor. Bu süreç uzun 
sürüyor. Ezgi bizi görünce gülüp, 
yatakta dönmeye başlayınca doğru 
yolda olduğumuzu görüp ➦ 
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Ertesi sabah doğum yaptıran doktor 
gelince olup biteni anlattık. Nöbetçi 
doktora çok kızdı, Ayşe’ye Ezgi’nin 
durumunun hayal ettiği gibi olmadığını 
söyledi, eğitimlerle yol alınabileceğini, 
Türkiye’de az da olsa bu konuda 
çalışmalar olduğunu, bizim de durumu 
kabul edip çalışmamız halinde Ezgi’yi 
meydana çıkarabileceğimizi anlattı. 

Siz ilk duyduğunuzda nasıl tepki 
verdiniz?

Down Sendromu’nun ne olduğunu, 
böyle bir rahatsızlığın neler getirip 
götüreceğini bilmiyorduk. Bir yola 
çıkıyorsunuz, bir hedefiniz var, 
hayaliniz de programınız da ona göre, 
ama bir anda sizi o hedefe götüren 
uçak geri dönüyor, Yunanistan’a 
gidecekken Suudi Arabistan’a 
iniyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 
karşınızda kocaman bir çöl. 
Kendinize ben nereye geldim, 
diye soruyorsunuz, kendinizi 
anlatılamayacak bir boşluk içinde 
buluyorsunuz. Ben de bunu 
yaşadım, ama çabuk toparlandım 
ve down sendromunun ne 
olduğunu araştırmaya başladım. 

21 yıl öncesinden söz ediyoruz, 
bilgiye ulaşmanın daha zor olduğu 
yıllardan…

Evet, bize yol gösterecek hiçbir 
bilgi yoktu. Çocuk ileride ne olacak, 
konuşabilecek mi, yürüyebilecek 
mi, yatağa mı bağlı yaşayacak, 
hiçbirini bilmiyorduk. Eğitim yapılan 
kurumlar vardı, ama özeldi, sigorta 

Ahmet Şenat’ın iki kızından Ezgi down sendromlu. 
Ezgi ile hayatının rotasını değiştiren Şenat’ın işe 
ayırdığı zamanının yarısı şimdi Ezgi’ye 
ait. Baba-kız birlikte yemek 
pişiriyor, birlikte uyuyor, 
birlikte piyano çalıyorlar. 
Ahmet Ezgi’ye gündelik 
hayatın detaylarını 
öğretiyor, Ezgi Ahmet’e 
sevmeyi…

geçmiyordu, randevu alabilmeyi bile 
dört gözle bekliyordunuz. Neyse ki 
bizim ekonomik durumumuz iyiydi, 
Ezgi bir buçuk yaşındayken eğitime 
başladık. Orada tanıştığımız ailelerle 

Ezgi, Ahmet ve annesi Ayşe Şenat’la.
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➥ sevinmiştim. Biz tuvalet sorununu 
erken yaşta çözdük ve işaretlerle 
anlaşmaya başladık. Bugün de 
işaretlerle anlaşıyoruz, çünkü bu 
çocuklarda damağın alçak olması, 
dilin içerde büyümesi, ağız ve burun 
yapısının küçük kalması konuşma 
yeteneklerini zorluyor. Ezgi 21 yaşında, 
ama ağzından çıkan kelimeler çok net 
değil. Üçüncü dördüncü kelimeden 
sonra bazı şeyleri tahmin edebiliyor, 
cümleyi siz tamamlıyorsunuz. Ama 
bu doğru bir yol değilmiş, anlamayıp 
çocuğa tekrar tekrar söyletmek, yani 
sabır gerekiyormuş. 

Sabrınızın sonuna geldiğini 
düşündüğünüz zamanlar oldu mu?

Oldu tabii ki. Ezgi dört-beş 
yaşlarındayken çok agresifti. Bir 
otobüse bindiğimizde birine tekme 
atıyor, birinin saçını çekiyor ya da elini 
yanında oturanın cebine sokuyordu. 
İnsanlar da buna tepki gösteriyordu.

Bu tepkiler işinizi daha da 
zorlaştırmış olmalı…

İnsanlar bazen de acıyarak bakıyor 
Ezgi’ye. Bir otobüse bindiğimizde Ezgi 
kilolu olduğu için ayakta duramaz, 
eliyle işaret edip birini kaldırır, birileri 

de buna güler. Ezgi fark edip “Ne diye 
gülüyorlar?” diye sorduğunda, “Aman 
boş ver, gülsünler” diyoruz. Bazen 
de insanların niye kendisine baktığını 
soruyor. Küçükken ona bu durumu 
anlatmak daha zordu. Zamanla 
kendisine benzeyen çocukları görüp 
kendisini keşfetti. Şimdi onları 
gösterip, “Bu bana benziyor” diyor. 

İYİ Kİ EZGİ BENİM KIZIM

Ezgi’yle birlikte hayatınızın 
rotası değişmiş olmalı, nelerden 
vazgeçtiniz? 

Elbette hayata bakış açınız 
değişiyor ve hayatınıza farklı bir yön 
veriyorsunuz. Zamanımın büyük 
bölümünü, günümün yarısından 
fazlasını Ezgi’nin eğitimine ayırmaya 
başladım. Hayatın gerçekleri 
de farklılaştı. Eskiden çalışıp 
kazandığımızı yiyorduk, çok fazla 
çaba ve emek sarf edecek bir durum 
yoktu ve hayatı böyle sanıyorduk. 
Ezgi gelince hayatta başka şeyler 
de varmış, diye algılamaya, sadece 
Ezgi için değil, başkaları için de 
ne yapabilirim diye düşünmeye 

başladım. Bir süre sonra kelimeler, 
tabelalar bile değişmeye başladı.  

Ezgi ile birlikte duygulanım 
durumunuz da değişmiş, anlaşılan…

Elbette. Ezgi’nin kendi yapısından 
kaynaklanan bir sevgi yoğunluğu 
var. Biz sevmediğimiz insanlara bile 
kendimizi sever gibi gösterebiliyoruz, 
ama Ezgi öyle değil. Sevmediğini 
doğrudan söylüyor. 

Ezgi ile neleri paylaşıyorsunuz? 
Biz Ezgi ile annesine göre daha 

içiçeyiz. Yıllardır beraber uyuyoruz. 
Mutfakta da birlikte çalışıyoruz, ben 
söylüyorum Ezgi yemeği karıştırıyor, 
kızartıyor ya da ısıtıyor. İnatçı ve 
dirayetli bir çocuk, bir şey yapmak 
istediğinde sonuna kadar gidiyor. El ve 
motor hareketleri de güçlü, çünkü iyi 
bir izleyici. Bütün kapı kilitlerini söker, 
bir tost makinesini 60 parçaya bölüp 
yeniden toplar. Bizim evde çoklu 
pazıllarla Ezgi’nin dışında kimse kolay 
kolay başa çıkamaz. Ezgi KPSS’ye girdi 
60 puan aldı, ablasının aldığı puan 
da aynı. Şimdi haftanın iki günü bir 
kafede çalışıyor. Yani yapabildikleri, 
yapamadıklarından daha fazla.

Ezgi’nin geleceğini 
düşündüğünüzde en çok neden 
kaygılanıyorsunuz?  

Bizden sonra nasıl bir yaşama sahip 
olacak? Beni en çok bu kaygılandırıyor. 
Hayatta iyiler olduğu kadar kötülerle 
de karşılaşacak, acaba birinin kötü 
niyetli olup olmadığını anlayabilecek 
mi? Ezgi’nin ve diğer down sendromlu 
çocukların art niyetleri yok. Bugüne 
kadar bunun bilgisini veremedik, 
çünkü böyle bir bilgi aktarım şekli 
henüz yok. 

Zamanı geriye saralım, Ezgi’nin 
doğumdan önce Down sendromlu 
olduğunu öğrenseydiniz, kürtaj 
yaptırır mıydınız?

Bu insanların kişisel tercihine 
bağlı, bir genelleme yapılamaz, ama 
bana bu soruyu Ezgi’nin ilk yıllarında 
sorsaydınız, “alınması gerekir” derdim. 
Şimdi Ezgi’ni tanıdıktan, büyümesine 
tanıklık ettikten sonra yanıtım “Hayır”. 
İyi ki Ezgi benim kızım. l

Ezgi ve Ahmet Şenat piyano çalmayı da birlikte öğreniyor.





Ataşehir Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nün engelli 

kadrosunda yer alan Ramazan 
İlme şen kahkahaları ile karşılaşıyor 
belediyeye gelenler. Gün boyu 
da eksik olmuyor gülüşü, mesai 
arkadaşlarına takılıyor, kimine 
“sabah güneşi” diyor, kimine “ 

“komidik bayan”, “pamuk prenses” 
ya da “kelebek”. Böyle olunca 
mesai arkadaşları da onun yüzü 
daima gülsün diye çırpınıyor. İşte 
bu çırpınmalara bir örnek: Hayranı 
olduğu Arka Sokaklar dizisinin 
Komiser Mesut’u ile çekilmiş fotoğrafı 
tişörtlere bastırılıp personele 
giydirildi. Bir anda karşısında onlarca 
tişörtte Şevket Çoruh’la çekilmiş 
fotoğrafını gören Ramazan’ın 
duyguları tarifsizdi. 

SİMAY GÖZENER

Herkesin yeri dolar, 
ama Ramazan’ın asla!
Ramazan İlme Ataşehir 
Belediyesi’nin belki de en güler 
yüzlü çalışanı. Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde 
görev yapıyor, özellikle 65 yaş 
üstü Ataşehirlilerin sorunlarıyla 
ilgileniyor. Ramazan geçen 
ay üniforma giydi, bir günlük 
askerlik yaptı. Babası Yaşar 
İlme de yanındaydı. 
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Sırada Ramazan’ı askere 
göndermek vardı. Her yıl Engelliler 
Haftası’nda yapılan bir günlük 
temsili askerlik görevine bu 
yıl Ramazan da katıldı. Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı Tuzla 
Piyade Okulu’nda 12 Mayıs Cuma 
günü yapılan yemin törenine 
katılan 204 engelliden biri oydu. 
Kimi yerinde duramayıp zıplıyor, 
kimi mihmandarının peşinden 
koşuyordu. İçlerinde komutanın 
“Nasılsın asker” komutuna “sağ ol” 
yerine “iyiyim” diye bağıranlar da 
vardı. Velhasıl onlar da töreni izleyen 
aileleri de heyecanlıydı. Sonunda 
terhis belgelerini alıp birkaç saatlik 
askerliklerini tamamladılar.

ASKERİYEDE GÜLÜNMEZ

Biz yeniden Ramazan’a dönelim. 
Ataşehir Belediyesi’nin vazgeçilmezi, 
kendi deyimi ile “bir tanesi”, doğrusu 
bu sözün hakkını da layıkıyla veren 
Ramazan yemin töreninde çok 
ciddiydi. Ne ailesine gülümsedi ne 
de mesai arkadaşlarına, uzaktan 
asker selamı vermekle yetindi. 
Törenden sonra bu ağırbaşlılığının 
nedeni de anlaşıldı: “Komutanım 
bana askeriyede gülünmez, ciddi ➦ 

Ramazan bir günlük komutanı ve asker arkadaşlarıyla...

Ramazan, Sosyal Yardım İşleri 
Müdürü Gürsel Sarımaden ve 
Haydar Dönen ile birlikte.
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➥ ol, dedi”. Ramazan iki gün 
üniformasını çıkarmadı, bununla 
yetinmedi, “Ben vatanı kurtarmak 
istiyorum” dedi sık sık “Komutanım 
‘kal’ deseydi, askerde kalırdım. Tam 
da alışmıştım. Komutan ‘gel’ desin, 
hemen belediyeden izin alır giderim.” 

Başta da söyledik, Ramazan engelli. 
Törende elbette ailesi de vardı, 
başta da babası. Ramazan’ı bizden, 
yani mesai arkadaşlarından az çok 
tanıdınız, şimdi bir de babasına, Yaşar 
İlme’ye kulak verelim: 

HER ŞEY BİR GECEDE OLDU

“Ramazan doğduğunda benzin 
istasyonunda çalışıyordum. Bir gün 
gece, bir gün gündüz... Benim işte 
olduğum bir gece, daha beş aylıkken 
ateşi çıkmış. Annesinin okuma 
yazması olmadığı için menenjit 
geçirdiğini anlayamamış. Ve biz o gece 
Ramazan’ı doktora götüremediğimiz 
için ayaklarında ve akıl sağlığında 
hasar oluştu. Annesi bu durumdan 
dolayı hep kendini suçladı ve sinir 

hastası oldu. Ramazan’ı öyle görmek 
istemiyordu. Bu seneye kadar ikisiyle 
de uğraştık, neyse ki Ramazan şu an 
çok iyi durumda.”

Zaman zaman, “ben evde olsaydım 
ne Ramazan ne de annesi bu halde 
olmazdı” demiş İlme, yani kendini 
suçlamış, ama asla vazgeçmemiş. 
Ramazan beş yaşına kadar 
yürümemiş, o da neredeyse bütün 
doktorların kapısını çalmış, kimi 
hemen ameliyat demiş, kimi ameliyat 
olursa bir daha hiç yürüyemez. 

Ramazan’ı sürekli yönlendirmeniz lazım. Mesela 
üşüdüğünü hissetmediği için kışın dışarı 

çıkarken mont alması veya bere takması gerektiğini 
bilmiyor. Haftanın beş günü işe gidiyor ve kirli 
olan kıyafetlerini giymemesi gerektiğinin farkında 
değil. O yüzden annesi her sabah beşte kalkar, 
başucuna giyeceği kıyafetlerini tek tek koyar, sonra 
da Ramazan’ın kahvaltısını hazırlar. Kadıncağız iki 
lokma yemesi için iki saat peşinde koşturur durur. 

Paradan pek anlamaz. Her sabah annesine “bana 
poğaça alacağım kadar para ver” der. Ertesi gün 
“para vereyim” mi diye sorduğumda, istemez. 
Çok tutumludur. Bazen “neden cüzdanına para 
koymuyorsun, lazım olur” diyorum, “cüzdan gitti mi 
para da gider” diyor. Uyanıktır da…

Ramazan bizim için çok kıymetli. Benim cebimde 
telefon yoktu ona aldık. Telefon, sokağa çıktığında 
geri gelebilmesi için önemli... Bir gün kandırmışlar, 
yanlış otobüse binmiş. Pendik tarafına gitmiş. Herkes 
seferber oldu, ağabeyi Bostancı Köprüsü’nde buldu. 
O gün neredeyse kalp krizi geçirecektim. l

OĞLUM RAMAZAN

Ramazan ve 
babası Yaşar İlme.
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Sonunda bir doktor bir ayakkabı 
önermiş, Yaşar İlme’nin aylık maaşının 
üç katı, yani 75 liralık, ayrıca üç ayda 
bir değiştirilmesi gereken bir ayakkabı 
Sonrasını İlme’den dinleyelim:

“İş yerine gittim, durumu 
patronuma anlattım. Patronum 
muhasebeciyi çağırdı ‘her üç 
ayda bir 75 liralık fiş keseceksin 
ve üstüne Ramazan yazıp kasaya 
atacaksın’ dedi. Sonra şoförünü 
çağırdı, Ramazan’ı alıp ayakkabıcıya 
götürmesini, her üç ayda bir de bu 

görevi yerine getirmesini söyledi. 
Allah ondan razı olsun. Üç yıl 
boyunca bize verdiği sözü tuttu ve 
ayakkabı masraflarını karşıladı.”

Ramazan gerçekten de ayakkabıyı 
giydikten on gün sonra tutunarak 
da olsa yürümeye başlamış. Sonra 
kendi işlerini kendi görmeyi öğrenmiş, 
sekiz-dokuz sene de engelliler 
okuluna gitmiş. Yaşar İlme bir de özel 
öğretmen tutmuş, ama Ramazan yine 
de okuma yazmayı öğrenememiş. 
“Bugün yazıyor okuyor ama yarın 

hepsini unutuyor” diyor İlme “Bir 
de elleri titrediği için tıraş olamıyor. 
Onu da ben yapıyorum. Bir yere 
gideceksem eğer berbere tembih 
ediyorum o hallediyor.” 

Ramazan’ı tanıdınız, babası Yaşar 
İlme’yi de. Sevmenin de bin bir çeşit 
yolu var elbette. Emek de onlardan 
biri ve en güçlüsü. Yaşar İlme’nin 
emeği, Ramazan’ın gülen yüzü… 

Ne dersiniz, hayata daha da 
sarılmak için hâlâ çok nedenimiz var, 
değil mi? l

Ramazan İlme’yi bir de Ataşehir 
Belediyesi Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler Müdürü Zeynep 
Çetinkaya’dan dinleyelim:

“Ramazan İlme, hayatımıza 
yaklaşık 6 yıl önce girdi. Her gün 
belediyeye gelir, halkla ilişkilerde 
bir köşede oturur, ufak tefek işlere 
yardımcı olmaya çalışırdı. Battal 
Başkanımız da sık sık rastladığı, güler 
yüzlü bu Ataşehirli genci kadromuza 
kattı. Ramazan’ın ilk işe başladığı 
günü, o heyecanını asla unutamam. 
Dünyalar onun olmuştu ve başarmak 

istiyordu. Çok yol aldık Ramazan ile… 
Birbirimizden çok şey öğrendik. Onun 
bitmek bilmeyen enerjisi, vatandaşa 
hizmet etme tutkusu, heyecanı tüm 
ekibimize yansıyor. Yorgunluğumuzu, 
stresimizi onun yaptığı bir espri ile 
unutuveriyoruz. Ramazan şimdi 
65 yaş üstü vatandaşlarımıza 
kurum içinde rehberlik yapıyor. 
Çocuklara balon veriyor, bina içindeki 
şekerliklerin her zaman  dolu olmasını 
sağlıyor. Ama bundan da öte bizlere 
toplumsal desteğin sağlanması 
durumunda engelli bir bireyin nasıl 

özgüven sahibi olabileceğini, toplum 
için nasıl yararlı işler yapabileceğini 
ve sosyalleşebileceğini kanıtlıyor. 
Ben Battal Başkan’a Ramazan’a 
verdiği bu fırsat, diğer tüm yönetici 
ve personelimize ona gösterdikleri 
sevgi ve dayanışma için  teşekkür 
ediyorum. Bunlar o kadar değerli 
ki Ramazan için, bir gün bana 
“Müdürüm cennette de belediye 
vardır değil mi?” diye sormuştu. Evet, 
burası onun için bir cennet oldu, 
tüm engelli bireylerin aynı fırsatları 
bulmasını diliyorum.” l       

RAMAZAN’DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK

Ramazan İlme Ataşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeynep Çetinkaya ve mesai arkadaşlarıyla...
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Down sendromlu bireyleri bazen bir toplu taşımada bazen de bir 
kafede tek başına görebiliyoruz. Onların hayatın içinde var olmaları 
adına kat ettikleri yol çok da kolay değil. İşte onların kendilerine 
yetebilmeleri için mücadele eden vakıflardan biri: Tomurcuk Vakfı.

Tomurcuklara 
çiçek açtırıyoruz

Engelli bireylerin yok sayıldığı 
bir dünyada yaşıyoruz. Hatta 
çoğunun aileleri tarafından 

göz ardı edildiği, sokağa dahi 
çıkarılmadığı bir dünyada… Kendi 
çocuklarını tomurcuk gibi çiçek 
açtırıp, başkalarının evlatlarına da 
el uzatan ve bu uğurda hayatlarını 
adayan aileler de yok değil. İşte o 
ailelerin kurduğu, zihinsel engelli 
bireyleri topluma kazandırmayı 
amaç edinmiş Tomurcuk Vakfı’nı, 
Müdür Yardımcısı Esra Şentuna’dan 
dinliyoruz:

Tomurcuk Vakfı’ndan ve kurulma 
amacından bahseder misiniz?

Tomurcuk Vakfı, zihinsel engelli 
çocuk ve gençlerin aileleri tarafından 
2010 yılında kuruldu. Vakfımız, 
özel bireylerin, eğitim ve üretim 
ortamında kendilerine yeterli hale 
gelecek şekilde eğitmek, topluma 
uyumlu olmalarını sağlamak, iş 
edinme becerilerini geliştirmek, 
üretken hale getirmek ve sosyal 
rehabilitasyonlarına destek olmak 
üzere çalışmalar yapmaktadır. 
Vakfın nihai amacı ise, özellikle 
ebeveynlerin vefatından sonra vakıf 
çatısı altında korumaya aldığı engelli 
bireylere yaşamlarını sürdürecekleri, 

üretim ve sosyal yaşamlarını devam 
ettirecekleri bir “Yaşam Merkezi” 
kurabilmek.

Vakıftan kimler yararlanabiliyor?
Vakfımız, özel öğrenme güçlüğü 

ve zihinsel yetersizliği olan, otizm 
haricindeki bireylere hizmet veriyor. 
Ayrıca vakfımızdan yararlanan 
kitlenin büyük çoğunluğu sosyo-
ekonomik yönden dar gelirli 
sayılabilecek ailelerden oluşuyor. 
Bu çocuklara vakıf tarafından sosyal 
yönden gelişimlerini sağlamak 
amacıyla haftanın iki günü vakıf 
atölyelerinden faydalanma olanağı 
ve ücretsiz öğle yemeği imkânı 
sunuluyor.
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Esra Şentuna

Fotoğraflar: FATİH KIZILHAN
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Vakıftan yararlananlar için 
belirli bir yaş aralığı var mı?

Vakfımızdan yararlanmak 
için yaş sınırı yok. 
Merkezimizde halen yaşları 
1 ile 56 arasında değişen 124 
öğrencimiz bulunuyor. Ayrıca 
Ataşehir’in dışından gelen çok 
sayıda çocuğumuz var.

Tomurcuk Vakfı Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde ne gibi eğitim ve 
aktiviteler yapılıyor? 

Rehberlik Araştırma 
Merkezi’nden bize bu 
çocuklar için belirlenen eğitim 
raporları geliyor, biz de bu 
doğrultuda çocuklarımıza 
bir eğitim planı hazırlıyoruz. 
Haftanın beş günü, 09.00-
14.30 saatleri arasında 
birebir eğitim, yaş grupları 
aynı olan çocuklarla da 
haftada iki gün grup çalışması 
yapıyoruz. Ağırlığını down 
sendromlu çocuk ve gençlerin 
oluşturduğu Tomurcuk Vakfı 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi’mizde, öğrencilerimiz 
eğitimlerini devam ettirirken, 
vakıf atölyelerimizde yapılan 
çalışmalarla da üretim 
hayatına katılıyor.

Peki, bireylerin hem el 
becerisi kazanıp hem de 
sosyalleştiği bu atölyeler 
neler?

Resim atölyemizde 
profesyonel ressam eğitmenler 
eşliğinde öğrencilerimiz tarafından 
yapılan resimler, yılsonunda çeşitli 
galerilerde sergileniyor ve tablo 
satışlarından elde edilen gelir, ressam 
öğrencilerimize veriliyor. Özellikle 
el sanatları ile mum ve kokulu taş 
atölyelerinde çeşitli ürünler ortaya 
çıkaran öğrencilerimiz, bu ürünleri 
kermes gibi etkinliklerde sergileme 
imkânı buluyor. Bunun dışında 
ilgi gören atölyelerimizden biri de 
perküsyon.

Çocuklar ve gençler buradan 
aldıkları eğitimler sonucu çalışma 
imkânı da bulabiliyor mu?

Tabii ki… Bu çocuklar iş hayatına 
dâhil olup, çalışınca kendilerini 
daha iyi ifade edebiliyor. Engellilerin 
neredeyse saklandığı bir toplumda, 
bu gençleri çalıştıran işyerlerinin 
olması hem bu özel bireyler hem de 
aileleri için oldukça önemli. Ailenin bu 
konuda aydınlatılması da çok önemli. 
Özellikle çocuklarının ihtiyaçları, 
onlara davranış biçimleri, aralarında 

geçen sorunlu diyaloglarda 
yapmaları gerekenler gibi 
konularda da ailelere yardımcı 
oluyoruz. 

Eğitim ve atölyelerin 
dışında sosyalleşebilmek 
adına, birbirleri ile vakit 
geçirme imkânı bulabiliyorlar 
mı? 

Destek eğitimi alması 
gereken çocuklarla bireysel 
ve grup eğitimlerin dışında, 
sosyalleşmeleri ve kendi 
yaşıtlarıyla bir arada 
olabilmelerini sağlamak 
için onlarla birlikte bizler de 
dışarıda vakit geçiriyoruz. 
Birlikte tiyatroya, sinemaya 
gidiyor, bowling oynuyor, 
yemek yiyoruz. Çocuklarının 
yavaş yavaş sosyalleştiğini 
gören aileler de, onlarla 
birlikte dışarda vakit 
geçirmeye başlıyor. Bu da 
eğitimimizin önemli bir 
parçasını oluşturuyor.

Ataşehir Belediyesi ile ortak 
yürüttüğünüz bir çalışma var 
mı?

Ataşehir Belediyesi ile 
işbirliği protokolümüz 
bulunuyor. Şu an belediyemiz, 
vakıftan tam gün yararlanan 
öğrencilerimiz için yemek 
desteği yapıyor. Tabii Ataşehir 
Belediyesi önderliğinde bir 
projeyi gerçekleştirmeyi 
çok arzu ederiz, bunun 

çalışmalarını da yapıyoruz. 
Vakfa bağış yapmak isteyenler 

sizlere nasıl ulaşabilir?
Bizlere destek olmak isteyenlerin 

öncelikle vakfımıza gelmelerini ve 
öğrencilerimizi ziyaret etmelerini 
arzuluyoruz. Bağış yapmak isteyenler 
ise vakfımıza ait www.tomurcukvakfi.
org adresini ziyaret ederek, vakfımızla 
ilgili bilgi edinebilir ve hesap 
numaralarımızı görebilirler. Onlar ne 
kadar bizlerin yanındaysa, bizler o 
kadar güçlüyüz. l
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30 sene evvel kurulduğunda, 200 seçmeni dahi olmayan Fetih Mahallesi, şimdi Ataşehir’in en düzenli 
ve şirin mahallelerinden biri... Herkesin birbirini tanıdığı, adeta büyük bir aile olan mahallenin muhtarı 
Cavit Koç “ben Ataşehir’i bildiğim kadar memleketim Maçka’yı bilmem, gençliğim burada geçti” diyor.

Mahallenin kurucularından olan 
Nihat Koç, 18 yıllık muhtarlığı 
döneminde en büyük 

yardımcısı olan oğlu Cavit Koç’a, 
mahalleyi ve muhtarlığı 2004 yılında 
teslim etmiş. Üç dönemdir mahalleye 
hizmet eden muhtar Koç’tan, baba-
oğulun kendi evleri gibi özenle 

baktıkları ve her köşesinde emekleri 
olan Fetih Mahallesi’ni dinliyoruz.

Cavit Koç kimdir?
1961 Trabzon, Maçka doğumluyum. 

60’lı yılların ortalarında memlekette iş 
imkânı olmadığı için babam tası tarağı 
toplayıp İstanbul’a gelmiş. İlk olarak 
Hasanpaşa’ya, 79 senesinde de Fetih 
Mahallesi’ne yerleşmiş. Ben Ataşehir’i 
bildiğim kadar memleketim Maçka’yı 
bilmem, gençliğim burada geçti.  

SİMAY GÖZENER

Mahallemiz FETİH’i 
bizler fethettik
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Yaklaşık 40 sene evvelden 
bahsediyorsunuz. O yıllarda Fetih 
Mahallesi nasıldı?

Biz geldiğimizde bu bölge tamamen 
tarlaydı, tek ev bizimkiydi. 1987 yılında 
yavaş yavaş kurulmaya başlandı, 
88’de de seçime gidilerek, Üsküdar’a 
bağlandı. İlk seçimde, mahallemizde 
200 seçmen bile yoktu. 

Peki, 200 seçmenin dahi olmadığı 
bir mahalleye, o dönem bağlı olduğu 
belediye tarafından ne gibi hizmetler 
getirildi?

Belediyelerin o dönemler imkânları 
günümüzdeki gibi olmadığından, 
altyapıyı mahallenin kurucularından 
ve ilk muhtarı olan babam Nihat Koç 
üstlendi. Altyapısı, suyu, elektriği, 
okulu, sağlık ocağı yoktu, biz yaptırdık. 

Biz yaptırdık derken şahsi bir 
yatırımdan mı bahsediyorsunuz?

Askerden döndüğümde, 
mahallemizde yavaş yavaş yapılaşma 
başlamıştı. Ben de buna istinaden 
nalbur dükkânı açtım. 92 yılına kadar 
bu işi devam ettirdim. Mahallenin 
altyapısını yaptıracağız diye borca 
girdik ve vatandaştan da maddi 
olarak destek alamayınca, ekonomik 
sıkıntıya düştük. Mahalle sakinleri 
duymadan, sessizce nalbur dükkânını 
elden çıkarıp, borçları ödedik. 

Önce mahallenin ilk muhtarı olan 
babanız, sonra da siz, iş yerinizi feda 
edecek kadar çok sevmişsiniz Fetih’i. 
Hiç bıkıp usandığınız olmadı mı? 

Mahalleye ilk geldiğimizde, su 
yoktu. Bidonlar elimizde gezerdik. 
Tanker geldiğinde koşar, kuyruğa 
girerdik. Örnek Mahallesi’nden 
kaçak hat çeker, elektrik alırdık. 
Biz Fetih Mahallesi’nde böyle zor 
günler yaşadık. Mahallemizin tarla 
düzeninden bu hale gelmesinde 
emeği olan yegâne kişi rahmetli 
babamdır. Muhtarlık gönül işidir, 
sevmeden yapamazsınız. Bir işi 
isteyerek yaparsanız muvaffak 
olursunuz. Ben de ondan aldığım 
bayrağı, onun ilkeleri ile devam 
ettirmeye çalışıyorum.

Fetih Mahallesi muhtarı Cavit 
Koç, babasını “mahallelinin 

abisi, babasıydı” sözleriyle 
tanımlıyor. Nihat Koç, mavi 
gözlerinden dolayı “Çakır 
Amca” olarak tanınıyormuş 
mahallede. “2004 yılına kadar 
bu görevi hayatındaki her şeyden 
üstün tutarak yapan babamın 
mahalledeki en büyük mücadelesi 
okul yaptırmak için oldu” diyor 
Cavit Koç “Bana vasiyeti de ‘ben 
okuma yazma bilmiyorum. Herkes 
okula gitsin, okusun benim gibi 

olmasın. Ben ölürsem, bu işin 
peşini bırakma’ oldu”. Neyse ki 
baba Koç Fetih İMKB İlkokulu’nun 
açılışını görebilmiş, oğul Koç da 
bunu “tek mutluluğum” olarak 
değerlendiriyor. “Babam benim 
yol göstericim, ilk öğretmenimdi. 
Biz onunla yeri geldi kardeş, yeri 
geldi arkadaş olduk” diye ekliyor 
“Fetih Mahallesi’nin her karışında 
emeği ve alın teri olan babamın 
vefatı benim için büyük bir 
yıkımdı, mahallenin her yerinde 
onu ve emeklerini görüyorum.” l

Ailenizde bir nevi gelenek olan 
muhtarlık görevi için bir sebep ya 
da teklif beklemenize gerek kalmadı 
sanırım…

Babam muhtar oldu, ama 
okuryazar değildi. Evrak yazılması 
gerekirdi, yazamazdı. Ben babamın 
yanında oturur, onun gözü olurdum. 
Dolayısıyla benim buradaki görevim 
30 yılı aştı, çekirdekten yetiştim 
diyebilirim. Bu arada dedem de 
köyde muhtardı, sanırım bizim 
genlerimizde hizmet aşkı var.

Gelelim mahallenin sorunlarına…
Bunu samimiyetle söyleyebilirim 

ki mahallemizin hiçbir sorunu yok. 

Dediğim gibi rahmetli babamın 
zamanında mahallenin önemli 
diyebileceğimiz sorunları çözüldü. 
İlçemizde bulunan mahallelerin 
sorunlarının dinlendiği toplantılara 
katılıyorum. Diğer mahallelerin 
problemleri ve ihtiyaçlarının yanında, 
söyleyecek bir şey bulamıyorum. 
Ne anlatacağım diye düşünüp 
duruyorum. Yeni muhtar olan 
arkadaşlarıma neyi, nasıl yapmaları 
gerektiği konusunda yardımcı olmaya 
çalışıyorum. 

Mahallenin sorunu yok diyorsunuz 
da vatandaşın da mı isteği, şikâyeti 
olmuyor? ➦
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Cavit Koç, babası 
eski muhtar 
Nihat Koç’u 
“mahallelinin 
abisi, babasıydı” 
sözleriyle 
tanımlıyor.



Bir gün bir vatandaşımız 
“muhtarım mutfaktan 

böcek çıktı, yardım et” diye 
aradı. “Ben ne yapabilirim” 
diye sordum, ama vatandaş 
görevin ya da değil diye 
bakmaz, her konuda yardım 
bekler. Neyse, hemen 
belediyenin Veteriner 
İşleri Müdürlüğü’nü arayıp 
konu hakkında yardımcı 
olmalarını rica ettim. 
Sağ olsunlar, onlar da 
her zaman bizim büyük 
destekçimiz. Bir ilaçlama 
ile sorunu çözdüler. Bizim 
vatandaşımız belediyenin 
imkânlarından nasıl 
faydalanması gerektiğini 
bilmiyor. Mesela evinde 
hastası var, “Belediyemizi 
arayıp bir gün önce  
randevu aldığınızda, 
ambulans evinize 
gelecektir” diyorum, 
şaşırıyorlar. l
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➥ Vatandaşın isteği bitmez. Sokak 
lambası yanmaz, “muhtarım sokak 
lambası yanmıyor, siz ararsanız daha 
etkili olur” diye gelir ya da yağmur 
yağar, bacalar taşar, bize başvurur. Bir 
gece vatandaşlardan birinin evini su 
bastı. Aldım elime şemsiyemi, gittim. 
Ev sahipleri ile birlikte ellerimizde 
kovalar, evdeki suyu boşalttık. 

Mahallelinin ekonomik durumu 
nasıl?

Burası orta halli insanların yanında 
büyük sitelerin de yükseldiği bir 
mahalle. Fikirtepe’deki kentsel 
dönüşüm başladığından beri bizim 
mahalledeki kiralarda büyük artış 
oldu. Bir evin kirası 600 lirayken, 
bazı fırsatçılar yüzünden 2000 liraya 
kadar çıktı. Bu kiraları verebilenler 
mahallede kaldı ama veremeyenler 
taşındı. O sebeple nüfusta da 
fazlasıyla değişim oldu. 

Ataşehir Belediyesi’ne 
bağlandıktan sonra mahallede ne 
gibi değişiklikler oldu?

Belediyemiz tarafından, 2012 

yılında Prestij Caddesi ve parkı 
yapıldı. Düşünüldüğü zaman, bu 
az bir yatırım değil. Prestij Parkı 
mahallemiz için oldukça önemli. 
Sıkıntılarından arınmak, çocuğu ile 
güzel vakit geçirmek isteyen kadın 
erkek herkes orada. Havuzlardaki 
sular tüm günün yorgunluğunu alıyor, 
rahatlatıyor. Sokakların hepsini 
kilit taşı yapıp, yolları genişlettiler. 
Buhara Parkı’nda toprak yürüyüş 
parkurunu, kauçuk yaptılar. Basketbol 
sahalarımız hep asfalttı, zeminlerini 
değiştirdiler. Mahallemizde eksikliğini 
hissettiğimiz ya da olmasını 
istediğimiz ne varsa, başkandan 
talep etmemiz yeterli. Mahallemiz 30 
sene boyunca yedi-sekiz belediye 
ve başkan gördü. Bu kadar kişinin 
içerisinde, bize en çok sahip çıkan ve 
destek olan kişi, Battal İlgezdi’dir.

Fetih Mahallesi’nin nüfusu ve 
seçmen sayısını öğrenebilir miyiz?

Nüfusumuz resmi kayıtlara göre 
12.300, ama 9300 seçmeni olan bir 
yerde bu nüfus bence çok düşük. l 
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Ataşehir Belediyesi’nde su 
tesisatı denildiğinde akla 
ilk gelen isim, Mehmet 

Deneri. İdari İşler Amirliği’ne bağlı 
çalışan Deneri, 25 yıldır kesmediği 
pos bıyıkları ile nam salmış. Bu 
özelliğinden dolayı da iş arkadaşları 
ona bir lakap takmış: “Pala”... Şimdi 
Deneri’nin eğlenceli hayat hikâyesini 
dinliyoruz:

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Malatyalıyım, ana yaşım 54, nüfusta 

ise 52. O dönem Anadolu’da doğru 
olmayan bir anlayış vardı, erkekler 
askere gittiğinde biraz daha aklı 
başında oluyor diye nüfusa bir, 
iki sene geç yazdırılırdı. Ben de 
bu gelenekten nasibimi almışım. 
Beş çocuklu bir ailenin ele avuca 
sığmayan, yaramaz oğluydum. 
Hep bir haylazlık peşindeydim. Bu 
sebeple köyde ne olay olsa benden 
bilinirdi, adın çıkacağına canın çıksın 
derler ya, bizimki de o hesap… 

Bu kadar hareketli ve haylaz 
olmanız başınıza hiç iş açtı mı?

Açmaz mı? Bizim köyün bir dağ 
tarafı; bir de engin, güney kesimi var. 
Ben hayvanları güneye otlatmaya 
götürdüğüm sırada, diğer taraftaki 
çocuklar kavga etmiş ve bütün 
köyde de bu olay duyulmuş. Eve 
döndüğümde babam barut fıçısı 

“PALA” Mehmet 
derler onun adına

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün iki ismi Mehmet Deneri ve Yılmaz Kaya… Hem işlerinde 
gösterdikleri titizlik, hem de sempatik tavırları ile sadece personelin değil, Ataşehirlilerin de 

sevgisini kazanmışlar. İkisinin de birer lakabı var, Deneri’nin Pala, Kaya’nın Nobre. Pala’nın dili güçlü, 
Nobre’nin kolları… İşte iki adamın hikâyesi…

SİMAY GÖZENER
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Fotoğraflar:
FATİH KIZILHAN
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gibiydi. Benim de kavgada olduğumu 
düşünmüş, kendimi savunmama bile 
fırsat vermedi, dövdü. Bir kere adımız 
çıkmış ya… Sorgusuz, sualsiz infaz etti. 

Peki, okul hayatınız…
O zamanlar çocukların okutulması 

pek de gerekli görülmezdi. Yüz 
kişiden ya bir ya da iki kişinin okuma 
fırsatı olurdu, o da imkânı varsa. Ben 
okuyamadım. Babamın Büyükada’da 
manavı vardı. Nisan başında adaya 
gelir, ekim sonunda da köye dönerdi. 
1975 yılında, 12 yaşında iken “sen de 
gelip benimle çalışacaksın” dedi. 
Çocuk yaşımda, babam ile birlikte 
annemi, kardeşlerimi memlekete 
bırakıp yola çıktık. Bizim yörede 
baskın feodal yapı nedeniyle 
büyüğün, babanın sözünün üstüne 
söz söylenmez. Atanın lafı ne 
düzeltilir, ne de kesilip atılır. Asıl 
kesilip atılan bizlerin çocukluğu oldu.

KOCA ŞEHİR, BİR ARKADAŞIM YOK

İstanbul ile ilk tanıştığınızda neler 
hissettiniz, sizi ilk şaşırtan neydi?

İstanbul’a ilk kez geliyordum. 
Bostancı Köprüsü’nde otobüsten 
inip vapur iskelesine doğru yürüdük. 
Vapura bindik “bu bizi adaya 
götürecek” dediler, inanmadım. 
Batar diye düşünüyordum. Aklım, 
hayalim onun suyun üstünde 
ilerleyişini almıyordu. O yaşıma 
kadar deniz görmemiştim, birden 
kendimi adada buldum.

Sonra…
En ufak dalgada devriliyoruz 

diye korka korka gittiğim adada 
sekiz sene yaşadım. Orada bir 
akrabamızın yanına yerleştim. 
Gündüzleri İstanbul’a inşaatlara 
çalışmaya gidiyor, akşam adaya 
dönüyordum. Bazen de, su tesisatı 
üzerine çıraklık yaptığım inşaatlarda 
kalıyordum. Koca şehir, bir tane 
arkadaşım yok. Kent ile köy bir değil, 
insanlara güvenemiyorsun. Çok zor 
yıllardı.

Bu yalnızlık ne kadar sürdü?

Mehmet Deneri eşi Leyla, 
oğulları Bektaş ve Can’la.

83’te artık büyük bir şehirde bir 
başına hayatta kalma mücadelesinde 
yorulduğumu ve bir aileye ihtiyaç 
duyduğumu babam ile paylaştım.  
İçerenköy’den bir ev tuttuk. Ertesi 
sene de Kayışdağı’na tek katlı bir 
ev yaptık. Hâlâ da orada ikâmet 
ediyoruz.

Özellikle o yıllarda, Anadolu’da 
erken evliliklerin makbul olduğu 
biliyoruz. Lafını çiğneyemediğiniz 
aileniz bu konuda sizi zorlamadı mı?

29 yaşındaydım, ekonomik ve 
sosyal yönden kendimi evliliğe 
hazır hissetmiyordum. Neticede 
bir insanın sorumluluğunu alıp 
ona rahat bir hayat sürdürmek için 
yeterli maddi durumum yoktu. 
Bunun endişesini yaşıyordum. Bir 
gün annem “memleketi özledim” 
dedi, kalktık gittik. Maksat özlem 
gidermek değilmiş meğer. Tabii 
onlar her şeyi önceden ayarlamışlar, 
benim dünyadan haberim yok. “Ben 
evlenmem” dediysem de, her konuda 

olduğu gibi evliliğimle ilgili kararı da 
onlar verdi. Bize de onaylamak düştü. 

Yıllarca çalışıp, aile kurmakta 
gecikmek sizin için bir pişmanlık 
konusu mu?

Ailem her şeyin üstünde olsa 
da hayatta hiçbir şey için pişman 
olmadım. Ben, insanların en büyük 
ihtiyacı suyu, onlara en doğru şekilde 
götürmek için yıllarımı verdim. Kolay 
bir iş değildir su tesisatı, matematiksel 
hesap yapmanız, tasarım için de 
gözünüzün olması gerekir. İşimde ne 
kadar titiz isem evde de bir o kadar 
dağınığım. Eşim sürekli arkamdan 
söylenir. Kızar, bağırır ama o da 
aramızda bir espri konusu olmuştur. 
İki tane oğlum var. İkisi de okuyor. 
Birisi Boğaziçi Üniversitesi’nde 
Uluslararası İlişkiler; diğeri de İstanbul 
Üniversitesi’nde Arkeoloji… 

Peki, belediye ile yollarınız nasıl 
kesişti?

87’de su tesisatı üzerine kendi iş 
yerimi açtım. 2006’ya kadar bilfiil 
çalıştım. Ben mesleğimi insanların 
kaliteli bir hayat sürmesi için icra 
etmeye çalıştım; fakat o dönem 
dekorasyoncular çıktı ve bizim 
meslek yavaş yavaş önemini kaybetti. 
2006’da dükkânı kapatıp, köye gittim. 
Sonra da Rusya Soçi’ye… Orada 
çalıştığım şirkette banyo yok, bir tane 
ev tipi çamaşır makinesi ile 150 kişi 
çamaşırları için sıraya giriyor; insanlar 
aşağılanıp, yok sayılıyordu. Ben de 
isyan çıkardım. Ortalığı birbirine 
kattım ve dördüncü ayın sonunda, 
kürkçü dükkânına; köye döndüm. Bir 
çıkış yolu ararken aklıma belediye 

geldi. Üstün yöneticilik belgem ve 
diğer evraklarım ile başvurumu 
yaptım. 2009’un Temmuz ayında 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde işe 
başladım. Belediyenin tüm sulama 
borularını yeniledik. Daha sonra da 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 
geçtim. Belediyemizin tüm personeli 
ile birlikte bizler, Ataşehir adına yakışır 
bir yer olsun diye canla başla çalıştık, 
hâlâ da devam ediyoruz. l
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Ataşehir’in tüm mahallelerini, 
sokaklarını pankart ve bayraklarla 

donatan bir isim, Yılmaz Kaya. Zaman 
zaman tehlikeli de olsa işini severek 
yapan Kaya’yı ismi ile tanıyan pek 
kimse yok. Beşiktaşlı futbolcu Mert 
Nobre’ye olan benzerliğinden dolayı 
iş arkadaşlarının taktıkları lakap ile 
tanınan Kaya’yı, nam-ı diğer Nobre’yi 
dinliyoruz: 

Ben Yılmaz Kaya. 40 yaşındayım. 
Aslen Şanlıurfalıyım ama İstanbul’da 
doğup, büyüdüm. Üç kardeşin 
ortancasıyım. Meslek lisesinden 
mezun olduktan sonra okumak 
istemedim, hemen iş hayatına 
atıldım. 11 yıllık evliyim. Eşim Tuğba, 
benim iki kez kısmetim oldu. Babam 
bana kız bakmak için Urfa’ya gitmişti. 
Çarşıya alışverişe gittiği sırada 
araba çarptı ve vefat etti. Bizler için 
büyük yıkım oldu. Onun zamansız 
gidişi benim kalbimin kapanmayan 
yarasıdır. Bu olayın ardından altı, 
yedi ay sonra, babamın bakmaya 
gittiği kişi nasip oldu ve evlendik. İki 
oğlumuz var. Emniyet kemeri imalatı 
üzerine sekiz sene çalıştığım iş yerim 
Gebze’ye taşınınca işten ayrılmak 
durumunda kaldım. 2009 yılında, 

Pankart asma işi Nobre’de

Ataşehir Belediyesi’nin kurulması 
ile birlikte burada Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’nde çalışmaya başladım.

 Bizler, dört kişilik ekibimiz ile 
etkinlik, konser ya da açılışlarda 
duyuru pankartları asıyoruz. Bizim 
işimiz bir nevi belediyenin tanıtımı 
diyebilirim. Belediyenin hizmetlerinin 
duyurulması kritik iştir. Bundan dolayı 
bizler de 17 mahallenin her yerini 
pankart ve bayraklarla donatıyoruz. 
Eğlenceli ve zor iş bizimkisi… Zaman 
zaman direklere tırmanıyoruz, bazen 
ufak tefek elektrik de çarpmıyor değil. 
Öyle dönemler oluyor ki 48 saat 

durmadan çalışıyoruz. Ben işimi çok 
seviyorum. Benim hayattaki en büyük 
mutluluğum, insanlara hizmet etmek. 
Mesela pankartı asarken bir vatandaş 
geliyor, “etkinlik ne zaman başlıyor, 
bizler de katılabilir miyiz” diye 
soruyor. O sebeple biz belediyenin 
görünen yüzüyüz. Belediyemizin çok 
fazla etkinliği oluyor, dolayısıyla bizde 
iş bitmiyor. 

Bu yoğunluğun ardından eve gidip 
ailemle vakit geçirmek her şeyden 
kıymetli… Şimdi havalar da ısındı, 
bizim piknik sezonumuz açıldı. Artık 
eşim ve çocuklarla gezer dururuz. l
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Yılmaz Kaya eşi Tuba ve oğulları 
Yusuf Bilal ve Hüseyin’le.



Üç aylık tatil boyunca çocuklarınızın boş zamanlarını nasıl değerlendirecekleri konusunda endişeli 
misiniz? Hayatlarınızı kolaylaştıracak yaz spor okulları artık mahallenizde. Ataşehir Belediyesi, 

tamamı ücretsiz olan yaz spor okulu kayıtları için sizleri bekliyor.

Haydi çocuklar spora

Ataşehir Belediyesi’nin yedi 
yıldır düzenlediği yaz spor 
okulları, Ataşehirli çocukları 

sporla tanıştırmak ve sporu 
sevdirmek için 12 Haziran’da bir 
kez daha kapılarını açıyor. Kültür 
ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 
düzenlediği kurslar hakkındaki 
tüm detayları Erhan Karaaslan’dan 
dinliyoruz:
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Yaz spor okullarında bu yıl hangi 
branşlar olacak?

Bu yıl çocuklarımızı futbol, 
basketbol, voleybol, jimnastik, 
tekvando, tenis, kick boks ve yüzme 
olmak üzere tam olarak sekiz branşta 
kurslar bekliyor. 

Peki, kurslara katılacak Ataşehirli 
çocuklar için belirli yaş aralığı var mı?

5-13 yaş arasındaki tüm Ataşehirli 
çocuklarımızı spor yapmaları için 
bekliyoruz. Kurslarımıza katılacak 
5-6 yaşındaki çocuklarımız yüzme ve 

jimnastik, 7 yaşını doldurmuş olanlar 
ise tüm branşlar için kayıt yaptırabilir.

Kayıtlara gelirken yanlarında 
getirmeleri gereken belgeler neler?

Yaz Spor Okulları’na kayıt 
yaptıracakların tüm branşlar için 
kimliklerini yanlarında getirmeleri, 
kayıt esnasında da kişiye ait sağlık 
bilgi formunu doldurmaları gerekiyor. 
Ayrıca yüzme kurslarımıza katılacak 
10 yaş üstü çocuklar Hepatit B ve C 
testi ile idrar tahlili, 10 yaşından küçük 
olanlar için ise aşı kartı fotokopisinin 
kayıt esnasında yanlarında 
bulundurmalılar. 

Spor alanları nereler? 
Eğitimlerin verileceği yerleri 

şöyle sıralayabilirim:
Futbol: Yeni Hayat Gençlik 

Merkezi Halı Saha, Yeni Çamlıca
Basketbol ve voleybol: Esatpaşa 

İmam Hatip Lisesi Spor Salonu
Basketbol, voleybol, jimnastik ve 

tekvando: Kayışdağı Celal Yardımcı 
Ortaokulu Spor Salonu

Tenis: TEB Ataşehir Anadolu Lisesi 
Tenis Kortu

Kick Boks: Ali Fuat Cebesoy 
İlkokulu ve İhsan Kurşunoğlu 
Ortaokulu Örnek Mahallesi

Yüzme: MAREV Sosyal Tesisleri 
Havuzu

Çocuklar haftada kaç gün, kaç saat 
spor yapabilecekler?

Futbol, tekvando, kick boks ve 
voleybol haftada 4 gün, 3’er saat, 
basketbol haftada 4 gün, 4’er saat, 
tenis haftada 6 gün, 3’er saat, 
jimnastik haftada 4 gün, 5’er saat, 
yüzme ise haftada 6 gün, 8’er saat 
yapılacak. l

FATMA UÇAR

Kurslara katılmak 
isteyenler Ataşehir 
Belediye Başkanlığı 
Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü, 
Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi ve Neşet 
Ertaş Kültür Evi’nde 
5-9 Haziran’da kayıt 
yaptırabilirler.
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Tesadüfle başlayan bir hikâye Saime ve Derviş Dönmez çiftininki… Evlilikleri için dört sene ailelerini 
ikna etmeye çalışsalar da tam 41 yıldır el ele yürüyorlar. Dönmez çifti, İçerenköy’deki evlerinde 

çocukları ve torunları ile birlikte emekliliğin tadını çıkarıyor.

ATAŞEHİR EVİMİZ

İzmir ve Erzincan’da başlayıp 
İstanbul’da kesişen hayatlarını 
1978 yılından beri Ataşehir’de 

sürdüren Saime ve Derviş Dönmez 
çiftinin evlerine konuk oluyoruz. 
Görülen o ki sevgileri hiç eskimemiş, 
eksilmemiş. Çocuk sevgisinin ardından 
torun sevgisini de tatmışlar, neşeleri 
torunlarıyla daha da artmış. Şimdi 
Dönmez çiftinin hayat hikâyelerini 
dinliyoruz:

Sizleri biraz tanıyabilir miyiz?
Derviş Dönmez: 1948 Erzincan 

Terzan doğumluyum. 1956 yılında 
tüm aile İstanbul Küçükyalı’ya geldik. 
Babam, Bakırköy’de inşaat işinde 
çalışıyordu. Altı çocuk, geçim zor. O 
sebeple annem de ev ekonomisine 
katkıda bulunmak için evlere çamaşır 
yıkamaya, temizliğe giderdi. Çok ileri 
görüşlü bir kadındı. Okuma yazması 
olmadığı halde bizleri okutmak için 
elinden geldiğince mücadele etti. 
Ben liseyi bitirir bitirmez çalışmaya 
başladım. 

Saime Dönmez: Ben İzmirliyim. 
Orada doğdum, büyüdüm. Anılarım 
hep İzmir’e ait. Gençliğim bahçeli 
bir evde geçti. Babam aşçıydı. 
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Bizim bir oğlumuz, bir de kızımız var. Onların sevilen ve çevrelerine zararı dokunmayan birer birey olmaları için elimizden geleni yaptık. Her konuda da destekçileri olduk. Hayattaki en büyük hazine onlar. Çocuklar büyüdü, şimdi onların yerini torunlar aldı. Gerçekten torun sevgisi bambaşka… Oğlumun oğlu ve kızımın kızı bizim hayatımızın enerji kaynağı. Onlar bizimle oldukça evimiz huzurlu, neşemiz bol oluyor. l

Neşemiz bol olsun

Kalabalık sofralarımız Ege yemekleri 
ile donatılırdı. Teyzem İstanbul’da 
yaşıyordu, tatillerde gezmek için 
onun yanına gelirdim. Eşim de onların 
komşusuydu. Eşimin kız kardeşi ile 
kuzenim arkadaşlardı, onlarla sohbet 
etmek için zaman zaman evlerine 
giderdik. Yine bir gün onlara oturmaya 
gittiğimizde eşim ile karşılaştık ve 
birbirimizden çok etkilendik.

Fotoğraf: 
FATİH 
KIZILHAN
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Büyük bir aşk mıydı yaşadığınız?
Saime Dönmez: Birbirimize söz 

verdik, dört sene boyunca bekledik. 
22 yaşındaydım. Beş kardeştik, 
benim dışımda hepsi evlenmişti. 
Akrabalarımız “evde kaldın, neden 
evlenmiyorsun” diye baskı yapıyordu. 
Bir yandan da görücü geliyor ama ben 
“evlenmeyeceğim” diye diretiyordum. 
Babam, başlarda evliliğimize pek 
sıcak bakmadı, ikna olması için eşimin 
askerden gelmesini bekledik.  

Derviş Dönmez: Eşimin ailesi İzmirli. 
Karşısına birdenbire Doğu kökenli biri 
çıkınca, tepki vermesi çok da şaşılacak 
bir durum değil aslında. Babası 
da haklı, beni tanımıyor, evladını 
korumaya çalışıyordu. Bizlerin de 
demokrat ve aydın olabileceğimizi 
ilk anda anlayamadı. Eşimin teyzesi 
komşumuzdu, “biz bu çocuğa kefiliz” 
dedi de babasının gönlü oldu. Benim 
ailem doğrudan karşı gelmedi ama 
saman altından su yürütmeyi de ihmal 
etmiyorlardı. 

EŞİME SÜREKLİ MEKTUP YAZARDIM

Peki, aileleri ikna ettikten sonra 
hemen evlendiniz mi? 

Derviş Dönmez: Ben o süreçte askere 
gittim. Yazıcıydım. Eşime de sürekli 
mektup yazardım. 20 ay boyunca 
hiç izin kullanmadım ki askerlik biran 
önce bitsin, bu hasretlik son bulsun. 
Döndükten sonra da istedik. Hemen 
nişan, bir yıl sonra da düğün… 

Saime Dönmez: Evlendikten 
sonra eşimin ailesi ile birlikte 
oturmaya başladık. İki sene boyunca 
kayınvalidem, kayınpederim, 
görümcem ve eşimin ağabeyi ile 
birlikte aynı evi paylaştık. 78 
yılında, oğlum beş aylıkken de 
İçerenköy’den ev tuttuk ve 
kendi evimize çıktık. O günden 
beri burada yaşıyoruz. 
İçerenköy’e ilk geldiğimizde 
buralarda su dahi yoktu. 
Dört, beş sene mahalledeki 
kuyulardan bidonlarla evlere 
su taşıdık. Çocuklar küçük, 

hazır bezler lüks… O susuzlukta bir de 
onların bezlerini kaynatıp, yıkardık. 
Şimdiki gençler bizlere göre çok daha 
rahat, ama mutsuz. En ufak bir pürüzde 
resti çekiyorlar.  

Özellikle erkekler için emekli olup 
tüm gün evde oturmak sıkıcı olabiliyor. 
Bu durumu siz de yaşadınız mı?

Derviş Dönmez: Çok da evde 
kalmıyorum aslında. 65 yaş kartımı 
alıyorum, tüm toplu taşımalar benim… 
İstanbul’u karış karış geziyorum. 
Vapura atlıyorum, adaya gidiyorum. 
Tophane, Eminönü, Üsküdar… Fotoğraf 
çekmeyi çok seviyorum. Gittiğim 
yerlerde arkadaş buluyorum. Onlarla 
sohbet edeyim derken, gün bitiyor. 

Saime Dönmez: Hayat çok pahalı. 
Gelirin olsa da özellikle şu devirde her 
istediğini yapmak neredeyse imkânsız... 

Gelirlerimizi bir kenara koysak gezer 
tozarız, ama öyle durumlar oluyor ki, 
daha kira gelmeden buzdolabı almak 
zorunda kalıyoruz, para geldiği gibi 
taksitlere gidiyor. 

Memleketinize dönmeyi hiç 
düşündünüz mü?

Derviş Dönmez: 30 yıl çalıştım. 
Ticaretten anlamam, emekli 
ikramiyem ile güzel bir yazlık aldık 
ama orada uzun süre kalmaktan 
pek hoşlanmıyorum. Benim İstanbul 
sevdam bambaşka... Bir kenara 
çekileyim de kafa dinleyeyim modunda 
değilim, daha bıkmadım. İstanbul’a 
56 yılında geldiğimizde köyümüzde 
görmediğimiz her şeyi burada gördük. 
Ailemizden tatmadığımız yakınlığı 
okulda öğretmenlerimiz gösterdi. 
İstanbul beni hiç korkutmadı, bir nevi 

benim yarenim oldu. Onu terk 
etmeyi hiç düşünmedim.

Saime Dönmez: Ben İstanbul’u 
çok kalabalık buluyorum. Her 

yerden bir gürültü, patırtı... 
Gençken “asla İstanbul’da 
biriyle evlenmem, İzmir’den 
başka yere gitmem” derdim. 
Ablam da “ben İstanbul’a 
gideceğim” der dururdu. 

Büyük konuştuk galiba, ablam 
İzmir’de kaldı, ben buraya 
geldim. l

Derviş Dönmez 

gençlik yıllarında.

Saime-Derviş Dönmez’in nişan töreni.



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E52 Sayı: 12 Tarih: 25 Mayıs-25 Haziran 2017

Hazır giyim sektörüne karşı 
direnen mesleklerden biri de 
terzilik… 80’li yıllara kadar özel 

terzilerinin diktiği kıyafetlerle şıklık 
yarışına girenler artık sadece tadilat için 
onların kapılarını çalıyor. Sabır, titizlik 

ve emek isteyen ve günümüzde yok 
olmaya yüz tutmuş bir meslek grubu 
olan terziliği ve bu zanaata adanan 
yılları terzi Nusret Aktürk’ten dinliyoruz:

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1947, Kars Sarıkamış doğumluyum. 

Maddi zorluklardan dolayı ilkokuldan 
sonra okuma şansım olmadı. 
12 yaşındaydım, bir büyüğüm 

“zanaat öğren” diye elimden tuttu 
ve memleketimizin önde gelen 
terzilerinden birinin yanına çırak 
olarak verdi. Çıraklıktan kalfalığa, 
kalfalıktan da ustalığa doğru yol aldım.

O yaşa kadar herhalde iğne iplik 
tutmamıştı elleriniz. Zorlanmadınız 
mı?

Zorlanmadan olur mu? İlk gün çırak 
olarak gittim, hiçbir şey bilmiyordum. 
Parmağımı bağladılar, elim iğneye 
alışana kadar durmadan teyel çektim. 
Terzilik kolay iş değil, her aşaması 
emek ister. 

İlk ne dikmiştiniz, hatırlıyor 
musunuz?

13 yaşında, pantolon dikmiştim. 
Tabii o zaman sanayi makineleri yok, 
el ve ayak makinesi var. Terzilikte asıl 
emek ve sabır, o zamandı.

İşi öğrenirken mutlaka ufak tefek de 
olsa hata yapmışsınızdır… 

Hata yapmadan olur mu? Bir kere, 
hiçbir şey yoksa çocuğum, hata için o 
bile yeter. Cezadan ziyade ustadan, 
kalfadan dayak yerdim. Bir de Kars 
gibi yerdeyiz. Kışın sıcaklık eksi 60’lara 
düşer, gaz yağı bile donar, soğuktan 
elim dikiş makinesine yapışırdı. O 
karda kışta gider dükkânı açar, sobayı 
yakardım. Sen istersen soğuktan öl, 
sobanın yanına bile yaklaştırmazlardı. 
İş öğreniyorsun diye etinden sütünden 
faydalanır, haftalık 2 buçuk lira da para 
verirlerdi.

Kadın ve erkek terziliği bambaşka, 
siz hangisi için kıyafetler diktiniz?

Memlekette erkek terzisi olarak 
başladım, ama 80’den sonra kadınlar 

SİMAY GÖZENER
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Doğrudur, terzi kendi 
söküğünü dikemez!
Terzilik sabır içidir, tecrübe için yıllar nakış nakış işlenir. Neredeyse bir ömür olan 58 yıllık meslek 

hayatının 40 yılını Ataşehir’de geçiren Nusret Aktürk “terzilik kolay iş değil, her aşaması emek ister” diyor.

Fotoğraflar: FATİH KIZILHAN
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için dikmeye başladım. Kadın 
konfeksiyonu, erkeğe nazaran 
daha çeşitli ve iyi para kazandırıyor. 
Bir dönem hazır giyimde büyük 
firmaların makastarlığını yaptım. Yani 
büyük tekstil firmalarından gelen 
toplu işi, 400-500 ürünü aynı şekilde 
kesip, teslim ediyordum. 

Hem erkek hem de kadın terziliği 
yaptınız. Hangi müşteri daha zor? 

Erkekler daha sorunlu, ne 
istediklerini bilmiyorlar. Kadınlar 
daha bilinçli, ne dediğimizi, 
yönlendirmelerimizi anlıyorlar. 
Erkeklere anlatamıyorsun. 

Terzilik müşteri memnuniyetinin 
zor olduğu bir meslek mi?

Kesinlikle öyle… Prova yaparsın, 
ceketi üstünde görür. Teslim almaya 
geldiğinde “bu dar olmuş, genişlet” 
der. Neyse ki biz bu tarz durumları 
düşünerek dikişi pay bırakarak yaparız. 
Konfeksiyon ürünlerde bu olay yok.

Konfeksiyon ürünlerin artmasıyla 
sizin meslek biraz önemini yitirdi…

Yaklaşık 20 yıl önce birçok kişinin 
özel terzisi varken, konfeksiyon 
ürünlerinin artmasıyla meslek 
neredeyse yok oldu. Bizler artık 
kıyafet dikmiyor, tadilat işleri 
yapıyoruz. Bu sebeple pek para 
kazanıyoruz diyemem. İnsanlar 
da haklı, dikime harcanan para 
ile hazır giyimden iki pantolon 
alabilir. Ben bazen gelen 
müşteriyi “sana pahalıya mal 
olacak” diye uyarıyorum ama 
özel dikim tutkunları, terzisinden 
vazgeçmeyenler de var.

Terzilikten ziyade modacılığın 
yaygın olduğu günümüzde tasarım 
ürünler çok popüler. Peki, siz hiç 
bu tarz kıyafetler dikme fırsatı 
yakaladınız mı?

Çok modalistle çalıştım. Zeynep 
Tunuslu için makinemi götürüp 
dikiş dikmişliğim var. Türkücü Nur 
Ertürk ve Kibariye için tasarım sahne 
kıyafetleri diktim. Ayrıca Kibariye’ye 
hamile kıyafetleri diktim. Çok cana 
yakındır, provaya geldiğinde hepimizi 
gülmekten kırar geçirirdi. 

Hazır işiniz de varken neden 
memleketinizden kalkıp, İstanbul’a 
geldiniz?

1966 yılında kumaş almak için 
İstanbul’a gelip, gidiyordum. Sık 
sık uğradığım kumaş tüccarları ile 
de muhabbeti ilerletmiştim. “Niye 
İstanbul’a yerleşmiyorsun? Burada 
daha fazla iş imkânı var” dediler. 
Benim de gelmeye niyetim vardı ve 
1975 yılında ailemi de alarak Örnek 
Mahallesi’ne yerleştik. Gelir gelmez de 
mahallede bir dükkân açtım. 

Ataşehir bu iş için doğru yer mi? 
Her yerin ayrı bir özelliği var, ben 

40 yıldır buradayım. Ayrıca Ataşehir’i 
çok seviyorum. İstanbul’a geldikten 
sonra Bağdat Caddesi’nde bir 
arkadaşımla ortak bir dükkân da 
açtım ama Ataşehir’in yeri her zaman 
ayrıdır. Buradan vazgeçemediğim için 
o dükkânımı kardeşime devrettim ve 
kürkçü dükkânına geri döndüm.

Terzilik mesleğinde usta-çırak 
ilişkisi esastır. Çoğu kez de babadan 
oğula geçer. Sizde de böyle bir durum 
oldu mu?

Biz beş kardeşiz. Üç erkek, iki kız… İki 
erkek kardeşimi ve amca çocuklarımı 
da yetiştirdim. Ailede yedi, sekiz terzi 
var. Dört çocuğumdan hiçbiri bu işe 
hevesli değildi. Sadece en büyük 
kızıma öğretmeye çalıştım, o da 
benden hatıra kalsın diye. 

“Terzi kendi söküğünü dikemez” 
derler ya, sizce de bu söz doğru mu?

Kesinlikle doğru… Ama 
beceremediğimizden değil, işi 
ertelediğimizden… Hanım “şunlar 
dikilecek” der, elime tutuşturur. Alır 
getiririm, bir ay geçer “dikişler nerede” 
diye sorduğunda “dikeriz acelesi 
mi var” derim.  Öncelik her zaman 
müşterinin... l
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Ataşehirli kadınların meslek 
edinerek hem ev bütçelerine 
katkı sağlamaları hem de 

kendilerine olan özgüvenlerini 
tazelemeleri için Ataşehir Belediyesi 
Kadın ve Aile Müdürlüğü’nce açılan 
meslek edindirme kursları beş yıldır 
pek çok kadına farklı bir gelecek 
sağladı. Kayışdağı Lions Ataevi’nde 
hayata geçirilen projenin tüm 
detaylarını ve merak edilen 
soruları birim müdürü Birkan 
Ateş’ten dinliyoruz. 

Meslek edindirme 
kurslarına kimler katılıyor, 
nasıl sonuçlar alınıyor? 

Özellikle şimdiye kadar 
çalışma imkânı olmamış, 
kendini geliştirip ev 
bütçesine katkı sağlamak 
isteyen Ataşehirli 
kadınlarımız için bilgisayar, 
aşçılık ve kuaförlük kursları 
veriyoruz. Bu kurslardan 
yılda yaklaşık olarak 350-
400 kişi yararlanıyor. 
Kursiyerlerimiz eğitimlerini 
başarıyla tamamladıktan 
sonra, MEB onaylı halk 
eğitim sertifikası almaya 
hak kazanıyor.  

Kurslar ne kadar sürüyor?
Haftanın beş günü olmakla 

birlikte; bilgisayar kursumuz 122 gün, 
kuaförlük kursumuz 560 gün, aşçılık 
kursumuz ise 150 gün sürüyor.

Kurslara katılmak isteyenler 
nereye, nasıl başvurabilirler?

Sertifika programlarına başvurular 
her yıl Ağustos ve Şubat aylarında 
yapılıyor. Lions Ataevimize gelerek 
kontenjanlar dâhilinde başvurularını 

kolaylıkla gerçekleştirebilirler. 
Ayrıca küçük çocukları olan 
kursiyerlerimiz için çocuklarını 
rahatça emanet edebilecekleri, 

onların kişisel bakımı ve 
gelişimi ile ilgilenilen bir kreş 

hizmetimiz de mevcut. 
Böylelikle annelerin 
aklı ne evlerinde, ne de 
çocuklarında kalıyor. 
Ataşehirli kadınlar 

en çok hangi kursa rağbet 
gösteriyor?

Aşçılık sertifikası alanların 
iş bulma olasılığı yüksek 
olduğundan bu program 

kadınlarımız tarafından 
daha yoğun bir şekilde 
talep ediliyor. Olumlu geri 
dönüşleri görünce biz de 
hem katılımcılarımız hem 

de kurumumuz adına 
seviniyoruz. l

Mesleğim 
geleceğimdir
Her kadın kendi ayakları üzerinde durmak ister. Kimi sadece 
hayal kurmakla yetinir, kimi ise hayallerini gerçekleştirmek 
için çaba gösterir. Ataşehir Belediyesi, kadınları iş hayatına 
kazandırmak için ücretsiz olarak sertifikalı meslek edindirme 
kursları veriyor. Kuaförlük, aşçılık ve bilgisayar alanındaki 
programlar işinin ehli hocalar tarafından öğretiliyor.

Bilgisayar eğitim kursuna devam 
ediyorum. Şimdiye kadar çok 

çeşitli yerlerde çalıştım ama bilgisayar 
kullanmayı bilmediğimden maddi 
olarak yeterli ve kalbime uygun bir iş 
bulamadım. Programdan haberdar 
olur olmaz gelip kayıt yaptırdım. 
Sınıfın en yaramazı olmama rağmen 
derslerimi hocamla ve arkadaşlarımla 
uyum içinde sürdürüyorum. Kurs 
bittiğinde hem cebime hem de 
gönlüme uygun bir iş bulacak olmanın 
heyecanını yaşıyorum. l

Canan Aydemir

FATİH KIZILHAN

49 yaşındayım. Belediyenin 
meslek edindirme programını 

duyduğumda hayalim olan kuaförlük 
için kursa kayıt yaptırdım. Bir yandan 
meslek, bir yandan da güzelleşmenin 
yollarını öğreniyoruz. Kursta fön 
çekme, saç kesme, saç yıkama ve 
makyaj gibi mesleki bilgiler veriliyor. 
Sertifika aldıktan sonra bu alanda 
ilerlemek istiyorum. l

Şemsi Öztürkmen
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Birkan 
Ateş
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Aşçılık eğitimlerini veren Ayşegül 
Öğüt, kursiyerlerin “Nasılsa 

evde her gün yemek yapıyorum, ben 
bu işin piriyim” diye geldiğini; fakat 
incelikleri öğrendikçe bilmedikleri 
çok fazla noktanın olduğunu fark 
ettiklerini söylüyor. “60 yaşında da 
18 yaşında da öğrencim var. Yaklaşık 
üç hafta kursiyerlerin doğru bildiği 
yanlışları düzeltmekle uğraşıyorum” 

diyor Öğüt “60 yaşına gelip ‘ben 
yemek yapmak namına hiçbir şey 
bilmiyormuşum’ diyenler oluyor. 
Ama bir kere tekniği öğrendiklerinde 
de gerisi çorap söküğü gibi geliyor.”

Aşçılık kursuna katılanlara günün 
menüsünden beş çayına yemeğe 
dair ne varsa öğretiliyor. 

Kadınlar bir yandan yemek 
yapmayı öğrenirken bir yandan 

Ben Hamide Dirice. 26 yaşındayım 
ve yeni evliyim. Evlenmeden önce 

mutfakla çok fazla işim olmamıştı. 
Yemek yapmak da yemek de benim 
için kâbustu. Üç aydır aşçılık kursuna 
geliyorum. Önceden yemeği sadece 
yemiş olmak için yiyordum, kurs 
sayesinde damak tadım gelişti ve 
lezzetleri ayırt etmeye başladım. 
Artık ne misafirden ne de mutfaktan 
korkuyorum. l

Artık mutfaktan 
korkmuyorum

Aşçılık yaş dinlemez

da damak tatlarını geliştiriyor ve el 
sanatlarındaki yeteneklerini ortaya 
çıkarıyor. Öğüt “Bu kursların Ataşehirli 
kadınlarımız için önemi, eğitim sonrası 
aldıkları sertifika sayesinde kolaylıkla 
iş bulmaları ve ev ekonomisine katkı 
sağlamalarıdır. Kursiyerlerimizin bir 
yandan özgüven bir yandan da maddi 
kazanç sağlaması bizlerin en büyük 
mutluluğu” diyor. l

Yemek benden sorulur

Ben Ceyda Altıntaş. 44 yaşındayım. 
Emekli muhasebeciyim. Altı 

aydır belediyemizin açtığı aşçılık 
kursuna geliyorum. Herkes gibi 
ben de gün içerisinde “akşama 
ne yapacağım” diye sıkıntı 
edenlerdendim. Bir misafirim 
geleceğinde farklı ne yapabilirim de 
beğendirebilirim, diye kaygılanırdım. 
Bu kurs sayesinde birçok yeni 
yemek çeşidi öğreniyorum ve 
kaygılarımdan kurtuluyorum. Artık 
misafirim geldiğinde “ne ikram 
edeceğim?” diye düşünmüyorum, 
çünkü mutfakta profesyonellik                        
yolundayım. l

Ayşegül Öğüt

Fotoğraflar: FATİH KIZILHAN
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Mustafa Kemal Ataevi’nde 
kadınlara “İpek kirpik nasıl 
yapılır?” sorusunun cevabı 

veriliyor. Eğitimi tamamlayanlar özel 
bir sertifikanın sahibi oluyor. Kuaförlük 
kursunda görev yapan eğitmen Ayşe 
Dilan Oral, ipek kirpik ile ilgili tüm 
detayları bizimle paylaştı.

İpek kirpik nedir, nasıl yapılıyor? 
İpek kirpik, bildiğimiz takma 

kirpikten daha kalıcı ve uzun süreli 
olarak kullanılan makyajın bir türü 
diyebiliriz. Her kadının kirpik yapısı 
farklı olduğundan ince bir işçilikle, bir 
saatlik uygulamayla kirpik takılabiliyor. 
Üç ay kullanıldıktan sonra özel bir 
solüsyonla çıkartılıyor. 

Uygulamanın maliyeti nedir? Herkes 
yapabilir mi?

İpek kirpik yapmak maliyetli bir 

iş… Bir ipek kirpik seti 350 liradan 
başlayıp, 500-600 liraya kadar 
çıkabiliyor. Eğitim görmeyen kadınların 
yapması imkânsız. Zaten tek başına 
yapılabilen bir uygulama da değil. 

İpek kirpiğin bakımı için neler 
gerekiyor?

Taktıktan 20 gün sonra ipek kirpiğin 
tekrar taranması gerekiyor. Aksi 
takdirde ömrü kısalıyor. l 

İpek kumaş değil, ipek kirpik

Makyaj yapmak da hüner 
gerektirir. Bu yüzden bazıları 
kendi yapar, bazıları ise yaptırır. 
Gözler kalbin aynasıysa uzun 
ve kalın kirpikler de o aynayı 
süsleyen çerçeve olmalı… 
Ataşehir Belediyesi Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 
meslek edindirme kursları 
kapsamında verilen kuaförlük 
eğitiminde, Ataşehirli kadınlar 
“ipek kirpik” yapmayı 
öğreniyor. 

Adım Mahperi Öztürk. 28 
yaşındayım. Ortaokul 

mezunuyum. Sekiz yaşında bir 
kızım var. Eşimden ayrıldıktan sonra 
çocuğumla eve kapanmıştık, sokağa 
dahi çıkmıyorduk. Buraya geldikten 
sonra hayatım değişti. Sosyalleştim, 
bu arada psikolojimin de düzeldiğini 
fark ettim. Bir kadının çalışıp kendi 
ayakları üzerinde durması önemli 
bir mesele. Ben de Ataşehir’de bir 
dükkân açmak, kendi işimin patronu 
olmak istiyorum. Bu konuda da 
arkadaşlarımdan ve hocamızdan çok 
destek görüyorum. l

Kuaför dükkânı 

açmak istiyorum
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vatandaşlarımızı çeşitli firmaların 
yöneticileriyle görüştürüyoruz. Bu 
görüşmede engelliler, diledikleri 
şirketten bilgi alıp, öz geçmişlerini 
direkt sunabiliyorlar. Biz tam olarak, 
kariyer kapısına gelen vatandaşlar ile 
işvereni buluşturuyoruz. Amacımız 
engelli vatandaşlarımızı iş dünyasıyla 
buluşturup istihdam kapısı açmak. 

Engelliler hangi alanlarda 
çalışabiliyor, daha kolay iş 
bulabiliyorlar?

Özellikle muhasebe, insan 
kaynakları, grafik tasarım ve medya 

sektöründe çalışıyorlar. Aralarında 
görme ya da işitme engelliler; şeker 
ve epilepsi hastaları da var. Engelliler, 
insani şartlarda istihdam edilmeli; çok 
ağır işlerde çalıştırılmamalılar. 

İşverenlerin engellilere bakış açısı 
nasıl?

İşverenlerin bir takım tedirginlikleri 
yenmeleri gerek. Engellilerin sağlık 
sorunları olduklarını düşünerek iş 
vermekten çekiniyorlar. Oysaki, engelli 
çalışanlar işlerine çok bağlılar. Yalan 
söylemezler, hile yapmazlar. Kısacası 
kötü bir amaçla hareket etmezler. l
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Ataşehir Belediyesi ve Alternatif 
Yaşam Derneği (AYDER) 
tarafından düzenlenen “Kariyer 

Kapısı” projesi, 27 Mayıs’ta ikinci 
kez hayata dönüştü. Engellilerle 
iş dünyasının temsilcileri Novada 
Alışveriş Merkezi’nin Cemal Süreya 
Salonu’nda buluştu. Ataşehir 
Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürü Şehnaz Yabar’ın “Ne kadar 
fazla engelli insan iş alanına girerse, 
çözüm olanağı bir o kadar artacaktır. 
Biz ‘Kariyere engel yok!’ diyerek yola 
çıktık” diyerek tanımladığı projeyi 
AYDER Düşler Akademisi koordinatörü 
Engin Sezer’le konuştuk:

Engellilere yönelik ‘Kariyer Kapısı’ 
projesiyle neyi amaçlıyorsunuz?    

Bu projeye geçen yıl başladık. İş 
bulmak günümüzde çok zor; bir de 
engelliyseniz bu daha da zorlaşıyor. 
Engellilerin özel sektörde yüzde üç 
kotası var. Yani 50 kişinin üzerinde 
çalışana sahip olan bir şirket, engellileri 
çalıştırma yükümlülüğüne sahip. Biz bu 
projeyle devlet dairelerinde daha iyi 
istihdam olan engellileri özel sektörde 
yer alan firmalarla buluşturuyoruz. 
AYDER, burada aracılık görevini 
üstleniyor. Müracaatlar Secret 

CV’nin havuzunda toplanıp 
görüşmeler sağlanıyor. 

İşverenlerle buluşan 
engellileri neler 
bekliyor? 

İş bulmak amacıyla 
“Kariyer Kapısı”na 

gelen engelli 

Kariyere 
engel yok

“Kariyer Kapısı” engellilerle işverenleri buluşturan bir proje. Buluşmada engelliler 
şirketler hakkında bilgi alıyor, öz geçmişlerini verip iş başvurusunda bulunuyorlar. 
Proje işverenlerin engellilere dair önyargılarını kırmalarına da önayak oluyor.

Ben Rıdvan Yılmaz, 23 
yaşındayım. Altı buçuk yıldır 

Düşler Akademisi’nde çalışıyorum. 
Burada mutfakta vakit geçiriyoruz. 
Kurabiye yapıyoruz mesela... 
Yaptığımız kurabiyeler burada 
satılıyor. Temizliğe de yardımcı 
oluyorum. Arkadaşlarımla aram çok 
iyi… Fitness, basketbol ve voleybol 
oynamayı çok seviyorum. l

Ben Erdem Uğursoy, 31 
yaşındayım. Altı buçuk 

yıldır buradayım. Karakalemle 
çizimler yapıyorum. Mutfağa 
da yardım ediyorum. Tamir 
işleriyle uğraşıyorum. Rıdvan 
ile kurabiye yapıp pişiriyoruz. l

Kurabiye 

yapıyorum
Karakalem çiziyorum

Engin Sezer
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Cumhuriyet Divası 
MÜZEYYEN

Yıl 2006. Eylül’ün 5’i, günlerden 
salı. Sepetçiler Kasrı’nın Boğaz’a 
nâzır bahçesi hıncahınç dolu. 

Kimler yok ki… 
İş dünyasının ünlü simaları, 

gazete ve televizyonların üst düzey 
yöneticileri, usta müzisyenler, 
şöhret peşinde koşan yeni yetmeler, 
yazarlar, çizerler, sinemacılar ve kısıtlı 
davetiyelerden edinme şansı bulmuş 
her meslekten ve çevreden müzik 
tutkunları. 

Birazdan sahneye çıkacak kişinin 
ne özelliği olabilir ki, bu kadar değişik 

profilden yüzlerce kişi, onu izlemek 
için bir araya gelebilsin?     

Süleymaniye minarelerinin 
arasından Haliç’e doğru süzülen 
güneş, sırtını doğuya yaslayan sahneyi 
kızıla boyuyor. Ve bu görsel şölen, 
sahnede ikinci bir güneşin, Müzeyyen 
Hanım’ın doğuşuyla tamamlanıyor. 

Herkes ayakta. Alkış tufanı 
dakikalarca ve artarak sürüyor. 

Tüm zamanların yegâne divası, “son 
konseri” için sahnede.  

İki saat boyunca hiç oturmaksızın 
dimdik mikrofon başında kalan büyük 
usta, şarkı aralarında soluklanmak 
yerine, uzatılan kadehleri, yumruk 
mezesi eşliğinde fondipliyor.
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(1)

Son konserinden.

Geçen gün marketteyim, biri dürttü beni. “Ben Feraye” dedi. “Memnun oldum kızım” dedim. “Dur, gitme” dedi. “Efendim” dedim. Yanında da küçük kızı ve kocası var. “Babam size âşıkmış” dedi. “Evlenmek için çok çabalamış ama evlenememiş”. “Eee” dedim. “Sonra da anamı almış ama şartlı almış. Oğlan doğurursan boşarım; kız doğuracaksın. Anasını alamadım, bari kızıma kızının adını alayım.” Sonra da “Ben Feraye” dedi. Sekiz yaşındaki kızını gösterdi; “Bu da Müzeyyen”. İnanılmaz etkilendim. “Peki baban sağ mı evladım” dedim. “Hayır, rahmetli oldu” dedi. Ben de “tüh” dedim. l

MEÇHUL ÂŞIK ANISI

Az önce dedik ya, “milyonlarca 
farklı yapı ve statüden ahali, nasıl 
oluyor da ‘Müzeyyen’ dendiğinde 
bir başka duyguya kapılıyor” diye… 
Bu soru kendisine de yöneltiliyor. 
Diva, özelliklerinden sadece biri olan 
alçakgönüllülükten ödün vermeksizin 
şöyle cevaplıyor: “Benden güzel ses 
o kadar çok ki. Bu konuda kimseyle 
kıyaslanmama gerek yok. Zaten 
amacım, sadece şairin duygularını 
aktarma konusunda aracı olmak…” (2)  

Gece boyu neşesi yerinde olan 
Müzeyyen Hanım, sonlara doğru 
Naci Tektel’in hicaz şarkısıyla 
hüzünlenirken, izleyenlerin de gözleri 
nemleniyor:       

MUSTAFA SAĞLAMER

1918 BURSA / 2015 İZMİR
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Haber gelmez, gönül virâne kaldı / 
ne sabra mecâl var, ne tâkât kaldı / 
yâdımda teselli bahâne kaldı / üç beş 
gün ömür var; daha ne kaldı…

Bir de şarkı bittiğinde “Üç-
beş gün ömür bende. Yaş 88. 
Allahaısmarladık” demez mi…  

Gözlerdeki nem bir anda sele 
dönüşüyor. Herkes bir kez daha 
ayakta, veda konuşması yapan 
Diva’ya “gitme, gitme” diye tempo 
tutuyor.     

(Aşağıdaki link’i tıklarsanız, 58.08-
1.00.08 arasında hem bu enfes şarkıyı 
dinler, hem de Müzeyyen Hanım’ın 
veda mesajını kendi sesinden 
dinleyebilirsiniz: www.youtube.com/
watch?v=RH2IbMsHlxk)

Yukarıda “son konser” terimini 
tırnak içinde vermemizin nedeni, 
konunun önemini vurgulamaktı. Bu 
konserden sadece 21 gün sonra beyin 
enfarktı geçiren Cumhuriyet kızı ve 
Atatürk âşığı Senar (senar, Farsça’da 
“âşık” demek), konuşma yetisini 
kaybetti. Şarkı söyleyememek, 
onun için ölüm 
demekti. Bunu 
gayet iyi bilen kızı 
Feraye, annesine 
sık sık, “Hiç merak 
etme sevgilim; bir 
gün yeniden şarkı 
söyleyebileceksin” 
diye moral vererek 
dokuz yıl daha 
yaşamasında çok 
önemli bir rol oynadı…          

ÜÇ EVLİLİK, 
ÜÇ ÇOCUK

İlk eşi, Eskişehir turnesinde tanıştığı 
Porsuk Otel’in sahibi Ali Senar’dı. 
1935 yılında evlendiler. Ancak ailenin 
sosyal statüsüne uygun bulunmadığı 
için istenmeyen gelin ilan edildi. 
Babasının desteğini kaybeden Ali Bey 
de işsiz kaldı. Evi geçindirme görevi 
Müzeyyen Senar’ın omuzlarındaydı. 
19’unda ilk çocuğu Ergun’a (3) altı aylık 
hamileyken bile...

2 padişah

3 halife

12 cumhurbaşkanı

30 başbakan

64 hükümet

Müzeyyen 

Senar’ın 111 

tanıklığı

1938 yılında açılan Ankara 
Radyosu’nun sanatçısı olarak Başkent’e 
taşınan Müzeyyen Senar’ın yanında ne 
kocası vardı, ne de oğlu. Radyo, onun 
için ikinci bir okul oldu. Yanına aldırdığı 
oğlu ve annesiyle bir hayat kurmuştu. 
Ali Senar’ı bir daha hiç görmeyecek, 
ancak hayatının çok büyük bir 
bölümünde onun soyadını taşıyacaktı.

İkinci evliliği, 1943 yılında, 
Galatasaraylı futbolcu Ercüment 
Işıl’la yaptı. Bu kayınvalide de, dul ve 

çocuklu “şarkıcı parçasını” gelin olarak 
bir türlü sindiremedi. 

Kristal Gazinosu’nun teklifini kabul 
edince, İstanbul sahnelerinde yeniden 
Müzeyyen Senar fırtınası  esmeye 
başladı. Artık bütün bestecilerin 
eserleri ilk onun sesinden duyuluyor, 
programında söylediği bir şarkı 
anında dillere pelesenk oluyor ve kısa 
zamanda plağa dönüşüyordu. “Leyla 
ile Mecnun”, “Selahaddini Eyyubi ve 
Boz Aslan”, “Binbirinci Gece”, ➦ 
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➥ “Harunürreşid’in Gözdesi” 
gibi filmler de Senar’ın sesinden 
şarkılarıyla ünleniyordu. 

İkinci hamileliğini de sahnelerde 
geçiren diva, 1945 yılının 14 
Temmuz’unda, annesinin birinci 
ölüm yıldönümünde oğlu Ömer’i 
kucağına aldı. İlk kez aynı yıl Novotni 
Gazinosu’nda söylediği ve bütün 
Türkiye’ye tanıttığı Muğla zeybeği 
“Feraye” ise, 1 Şubat 1947’de 
doğuracağı kızına isim olacaktı… Ne 
var ki, gece geç saatlere kadar süren 
programlarla evlilik birlikte gitmiyordu.

AŞKINI, ÇOCUKLARINA FEDA ETTİ 

1951 yılında bu kez üç çocuklu 
bir duldu. Derken karşısına, “Âşık 
olduğum tek erkek” dediği Suudi 
Arabistan Büyükelçisi Tevfik Hamza 
çıktı. 1953 Mart’ında hayatlarını 
birleştirdiler ama iki yıl sonra Tevfik 
Hamza, Kral Abdülaziz el-Suud’un 
“kuşku uyandıran” emriyle Lübnan 
Büyükelçiliği’ne atandı. 

Cumhuriyet kurulalı henüz 17 yıl 
olmuştu. Üç çocuğunu da Atatürk 
Türkiyesi’nde ve genç cumhuriyetin 

Müzeyyen Senar, 
“Âşık olduğum 
tek erkek” dediği 
Suudi Arabistan’ın 
Ankara Büyükelçisi 
Tevfik Hamza ile bir 
davette… Vahhabi (4) 
Kral Abdülaziz el-
Suud, Türkiye’deki 
temsilcisini, lâik 
cumhuriyet kızı 
Müzeyyen’den 
koparmak için 
Beyrut’a tayin 
edince, dillere destan 
bir aşk, gözyaşlarıyla 
son buldu.  

bekçileri olarak yetiştirmeyi görev 
bilen Müzeyyen, Tevfik Hamza’yı 
gözyaşlarıyla Beyrut’a yolcu etti. 
Hayatında ilk kez hayatın yükünü 
hafifletecek bir eş, başını yaslayacağı 
bir omuz bulmuştu ama olmadı... 
Dostlukları, Tevfik Hamza Bey’in 
1985’teki ölümüne kadar telefon ve 
mektuplarla sürdü…

TAKLİT ET, EKMEK YE

Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan, 
isimsiz yetenekleri kısa zamanda 
şöhrete ulaştıran, mesleğinin erbabı 
bir kişiydi. Menejerlerin, denemesi için 
gönderdiği şarkıcı adaylarını sahnede 
izler, fiziğini,  duruşunu, mikrofon 
tutuşunu beğenirse, klasik sorusunu 
yöneltirdi: 

“Kızım (ya da oğlum), Müzeyyen’i 
taklit edebilir misin, Müzeyyen’i?..”

Bu soruya olumlu yanıt gelirse, 
kadın ya da erkek fark etmez, zirveye 
çıkması için tüm şartlar hazır demekti. 

Çünkü denenmiş ve görülmüştü 
ki, Müzeyyen ekolüne kendini teslim 
eden kişi, bu meslekten ekmek 
yiyordu. Hem de ne ekmek. Örnek 
mi? Zeki Müren, Bülent Ersoy, Mediha 
Şen ve Adnan Şenses gibi, zamanla 
kendileri de ekol haline gelen nice 
isim… Bir de, Yılmaz Morgül gibi irili-
ufaklı klonlar vardı. Gerçi bu türde 

Diva için tek gerçek değer vardı: 
Sevgi... Feraye, Ömer ve komşu 
çocuğuyla geçirdiği zaman, ona göre 
paha biçilemezdi. Ve Feraye, gözlerini 
yumana kadar anacığını yalnız 
bırakmadı.
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olanlar ekol yaratacak kapasitede 
değildi ama karınlarını doyuracak 
kadar kazanmayı da bildiler. l     

(1) “Babanın kızı mı ki koskoca 
divaya ön adıyla hitap ediyorsun” 
diye çıkışanlara hatırlatalım: Soyadı 
Kanunu çıkmadan önce Müzeyyen, 
Belvü Gazinosu’nun müzeyyen 
(sözlük anlamı “süslenmiş, bezenmiş”) 
yıldızlarından biriydi. Dolayısıyla, 
ülkenin nüfusu o zamanlar 16 milyon 
olmasına rağmen, milyonlarca kişi onu 
Müzeyyen olarak tanıdı ve taparcasına 
sevdi. Bu tutku, ölümünün üzerinden 
iki yıl geçtikten sonra da artarak 
devam ediyor.  

(2) Ümit Yaşar Oğuzcan, kaleme 
aldığı “Biraz Kül Biraz Duman” 
şiirinin, Avni Anıl tarafından nihavend 
makamında bestelenmiş şarkısını 
Müzeyyen Senar’dan ilk dinlediğinde, 
yanındakilere şöyle der: “Kulaklarıma 
inanamıyorum. Kâğıda dört yılda 

dökebildiğim hislerimi, Müzeyyen 
Hanım dört dakikada, üstelik benden 
çok daha iyi dile getirdi.” www.
youtube.com/watch?v=8IoyrntMh6Y  

(3) Müzeyyen Senar, oğlu Ergun’un 
kendisinden on ay önce hayatını 
kaybettiğini öğrenemeden gözlerini 
son kez yumdu.  

(4) Suudi Kraliyet Ailesi, kendisini 
Vahhabiliğin temsilcisi kabul eder. 
Onlara göre Vahhabi olmayanlar, 
kâfirlerden pek farklı değildir. 
Farklı mezheplerden Müslümanları 
öldürmek ve mallarını yağmalamak 
caizdir. Bu inançla, Suudi Arabistan’da 
çok sayıda Sünni Müslüman, 
acımasızca kılıçtan geçirilmiştir. 

(5) Türk musıkîsi icrâında ekol yaratan 
büyük ustanın, “Cumhuriyet’in Divası 
Müzeyyen Senar” adlı olağanüstü 
güzellikteki biyografik eserin 
hazırlanması sırasında, kitabın yazarı 
Radi Dikici’ye anlattığı bu bölümü her 
okuyuşumda, bambaşka bir âleme 
yolculuk ediyorum.

Zeki Müren ilkokul çağlarında şarkı mırıldanmaya başladığında, hemşerisi 
Müzeyyen Senar’ın şöhreti yurtdışına taşmıştı. Ustasını taklit etmenin yanısıra, 
gazino sahnelerine peşpeşe yenilikler de getirince, zirveye yerleşmeyi başardı.

Panorama Bahçesi’nde ilk 
matineden sonra Sadi Işılay, 

“Seni bir yere götüreceğim kızım” 
dedi. Yürüyerek Talimhane’ye 
gittik, bir apartmanın ikinci katına 
çıktık. Sadi Bey cebinden anahtarı 
çıkarıp kapıyı açtı, içeri girdik. 
Salon penceresinin önündeki 
divanda bir hanım yatıyordu. 
Sadi Bey önce, “Bugün nasılsın 
hayatım? Bak sana kimi getirdim. 
Hep sözünü ettiğim Müzeyyen 
işte bu” dedi ve sonra bana 
yaklaşmamı işaret etti. Kadın 
çok solgun ve zayıftı. Güçlükle 
kaldırdığı elini alıp öptüm. 
Zor duyabileceğim bir sesle, 
neredeyse fısıldayarak, “Nasılsın 
kızım? Sadi’den duyuyorum, çok 
iyiymişsin. Allah gayret versin. 
Aman dikkat et, sahnede üşütüp 
kendini yorma” dedi. Teşekkür 
ettim. Sonra eşine dönüp, 
“Sadiciğim, Müzeyyen kızımız 
acaba bana Hayri (Yenigün) Bey’in 
hüzzam şarkısını okur mu?” dedi. 
Ancak bu birkaç cümle bile onu 
çok yormuştu. Sadi Bey kemanını 
çıkardı ve ben, “Ölürsem Yazıktır 
Sana Kanmadan” diye başladım. 
Şarkı bitince bana teşekkür etti. 
Elini öperek veda ettim ve ayrıldım. 
Bu, benim Denizkızı Eftalya’yı ilk 
ve son görüşüm oldu. (5)  l

MÜZEYYEN SENAR 
ANLATIYOR

Denizkızı Eftalya ve Sadi Işılay



Herşeye 
herkese rağmen, 

“Yine de Amin”

Ceyl’an Ertem 
hayranlarıyla bu kez 
bir plak aracılığıyla 
buluştu: “Yine de 
Amin”.  İsme bakıp 
tevekküle çağrıldığınızı 
düşünmeyin, Ertem’e 
göre “yine de 
amin” diyebilmek, 
gülebilmek, umut 
edebilmek demek. 
Bu yüzden de muhalif 
sesleri çağrıştırıyor.
Bu muhalefetin içine 
kadınlık bilinci de 
eklenince sahnede 
içinde binbir kadını 
barındıran, şarkıları 
söylemekle yetinmeyip 
yaşayan bir Ceyl’an 
Ertem görülüyor. 

M
Ü
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Ceyl’an Ertem dünle geleceği 
an’da buluşturmaya, öyle 
yaşamaya çalışan bir müzisyen. 

İsmindeki ayracın “an”a vurgu 
yapması da bu yüzden. Müziği hâlâ 
plaktan dinlemenin heveslileri bu ay 
Ertem’in Sony Music’ten çıkan “Yine 
de Amin”ini çoktan koleksiyonlarına 
eklediler. Biz de bu plaktan yola 
çıkarak Ertem’le müzik, kadınlık ve “an” 
üzerine konuştuk:

İsminiz kimi yerlerde Ceylan olarak 
yazılıyor, kimi yerlerde de Ceyl’an. 
Bu sizin tasarrufunuz mu, neyi ifade 
ediyor?

Ben orda an’ı vurgulamaya 
çalışıyorum. Yarın - dün kaygılarından 
kurtulup, “seninleyim, şu anda 
kendimleyim, hep burdayım” 
diyebilmenin, öneminin vurgusu. 
Ama kendime hatırlatıyorum. 
Şimdilerde pek ayırmıyorum an’ı, yine 
insanların bıktırışının sonucu, çünkü 
‘artizlik’olarak adlandırıp oradan bile 
saldırdılar, ne acı değil mi? Ben de bu 
ayırıcı üst virgülü sadece albümlerimde 
kullanıyorum artık.

Sony Müzik’ten çıkan albümünüzün 
adı “Yine de Amin”. Bu ismi bir şiir 
kitabından almışsınız, ama siz “Yine 
de Amin” derken ne söylemeye 
çalışıyorsunuz, içinizde tevekkül eden 
bir yan mı var, her şeye rağmen umuda 
mı sarılıyorsunuz?

Sinem Sal’ın kitabından aldım 
ismi. Sinem’i çok severim ve o 
cümleyi duyduğum andan itibaren 
günlük hayatımda da kullanmaya 
başlamıştım. Ne yaşarsak yaşayalım, 
umutsuzluğa alışmadan, inadına 
sarılarak, inadına aydınlık günlerin 
özlemiyle dolarak uyanmalıyız ve 
her gece “Yine de Amin” diyerek 
uykulara dalmalıyız, diye geçiyordu 
kalbimden. Çünkü bence kahkaha, 
sevgi, umut ve heves en güzel karşı 
duruştur, muhalefettir.

Şarkı seçiminden, söyleyişinize, 
giyiminizden beden dilinize, 

FATMA GÜL kitaplara… Ama işte dediğim gibi 
aslolan “bugün”. 

Oldukça gençsiniz, Türkiye’de 
müziğin tarihine bakarsanız, hangi 
dönem size müzik açısından zengin 
geliyor, hangi dönemde müzisyen  
olmak isterdiniz?

Her zaman zormuş ama en azından 
emeğinin karşılığını alan müzisyen 
sayısı daha fazlaymış eskiden. 
Şimdi hem kendinizi ve müziğinizi 
insanlara dinletmenin binbir yolu 
olsa da internet sayesinde, onca 
üretim arasında sivrilmeniz zorlu, 
hem de maddi olarak sadece müzik 
yaparak makul konser sayılarıyla 
yaşamanız çok zor. Tabii alternatif 
ve idealist müzisyenlerin şimdiki 
durumundan bahsediyorum. 
Bilemiyorum, sanırım bugün bu şartları 
zorlayarak dinleyicimi kazanmak, 
evime ekmek getirebilmek için canla 
başla çabalamak da ayrı bir keyif. Ben 
göremesem de benden sonraki nesil 
yaşayabilsin aradığımız konforu; belki 
bizler bir yol açabilirsek onlara, ne 
ala. Müzikal zenginlik ise her zaman 
varmış, şu an da çok zengin, doyurucu 
birçok örnekle karşı karşıyayız. 

Şarkı söylerken gözlerinizi 
kapatıyor, sanki kendinizi şarkıya 
hapsediyorsunuz. O sırada sizin 
kimyanızda neler olup bitiyor?

Bilerek, isteyerek, zorlayarak 
ulaştığım bir hal değil. Tamamen 
benim dışımda gelişiyor. O devinim 
müziğin içine girdiğimde poz 
duramadığımın, kendimi kontrol 
edemediğimin de kanıtı galiba. Bence 
de enteresan epey. Ben de sonradan 
kendimi izlediğim zaman “Aman 
allahım bu kadar mı kendimden 
geçiyorum” diyorum. Yine de bu 
konuda kendimi frenleyemeyeceğim 
veya törpüleyemeyeceğim. Çünkü 
beni ben yapan da bir şey bu. Müzik 
dinleyici olarak da öyleyimdir. Bir şarkı 
beni benden alınca kendimi bırakırım 
onun ritmine, hüznüne, neşesine…

Dinleyici/izleyici karşısında 
tedirginliğe kapılıyor, kendinizi tehdit 
altında hissediyor musunuz? ➦

içinizde birden çok daha fazla kadını 
barındırdığınız seziliyor. İçinizdeki 
bu kadınların tümüyle temas halinde 
misiniz, kim, size ne söylüyor?

Üzüm gibiyim evet, baktığım 
birçok kadın var, hepsine baka baka 
kararmışım ve renklenmişim. Ailemdeki 
kadınlardan, sanatçı ve yazar birçok 
kadına… Onlardan cesareti, yenilgiyi, 
sevgiyi, aşkı, tutkuyu, acıyla başa 
çıkmanın türlü yollarını öğrendim. 

ASLOLAN BUGÜN

Röportajlarınız feminist bir 
damarınız olduğunu gösteriyor, Cadı 
Avı çalışmanız da bunu belgeliyor. 
Şarkılarınızı kadınlığın ifadesi olarak da 
dinleyebilir miyiz, şarkı sözü yazarken 
ya da şarkı seçerken eril dilin tuzağına 
düşmekten kaygılanıyor musunuz?

Bence hepimiz feminist olmalıyız, 
yani kadın erkek eşitliğine inanmalıyız 
ve evet ezilen, itilen her kimse, 
yanında durmalıyız. Şarkı yazarken 
çok özgürüm. “Ben kadınım” bilgisiyle 
özellikle kendimi sınırlayarak 
yazmıyorum, ama kadın hikâyeleri 
yazmaktan hoşlanıyorum elbette.

 Şarkı söylerken bedeniniz kadim 
bir duruş sergiliyor. İçinizde birçok 
kadını barındırdığınız gibi sanki geniş 
bir zamanın içinde de geziniyorsunuz. 
Bugün sizin gününüz değil mi?

Bilemiyorum. Nostaljiden 
hoşlanıyorum, eski fotoğraf 
albümlerine takıntılıyım, eski 
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➥ Hayır, hiç bir zaman. Benim için 
sahne, üzerinde durduğum en doğal 
toprak sanki. 

Size ait şarkılar da var, ama sanırım 
cover şarkılar daha çabuk ve kolay 
dillere yerleşiyor. Sezen Aksu’dan 
Neşet Ertaş’a pek çok müzisyenin 
bestesini yorumluyorsunuz. Şarkı 
seçerken neleri önceliyorsunuz?

Sadece bende anısı olan, çok 
sevdiğim şarkıları yorumluyorum. 
Tek sırrım bu yeniden yorumlamak 
istediğim şarkıları seçerken. Sanırım 
o kadar seviyor ve saygı duyuyor 
olduğum için dinleyici de çoğunlukla 
beğeniyor, hoşlanıyor yorumlarımdan. 

Müziğin bir derdi taşıması ve 
yorumcunun da o derdi dinleyiciye 
aktarması gerektiğini düşünüyor 
musunuz? 

Böyle bir gereklilik elbette yok, ama 
bana tercihim sorulursa evet yazılan 
müziğin/eserin/şarkı sözünün bir derdi 

olanı makbuldür. İnsansın; sana, ikili 
ilişkilerden memleket meselelerine dek 
onlarca şey çarpıyor. Bu çarpmalar, bu 
şarjlar bir şarkıya-türküye dönüşecek 
mutlaka, deşarjdır bir nevi şarkı 
yazmak, şiir düzmek. Ferhan abi 
Ferhangi Şeyler isimli oyununda bu 
konu üzerinde durur bir süre. Herkese 
izlemelerini tavsiye ederim. 

BEN KİMİM Kİ EGOM UÇUŞSUN

Egonun kolaylıkla şişip, o kadar 
da kolay yerle bir olabileceği bir 
alandasınız. Kendinizi koruma ihtiyacı 
duyuyor musunuz?

Duymuyorum sanırım, çünkü 
ben kimim ki egom uçuşsun. İyiliği, 
sevgisi, asaleti ve naifliği ile onlarca 
insandan ilham alıyorum her gün, her 
an. Oralara ulaşmak lazım, nefesimizi 
ve nefsimizi dengelememiz önemli, 
gerisi bomboş. 

Sesinizde de, söyleyişinizde de bir 
isyan havası var. Bu isyanınız neye, 
kime?

Belki çocukluğumdan gelen, belki 
biraz evvel şahit olduğum bir acıya 
dek birikmiş binlerce fotoğraf var 
hafızamda. Tek ve yahut bir kaç örnekle 
anlatabileceğim bir his değil o isyan.

Dünyada ve Türkiye’de olup 
bitenlere kayıtsız kalmadığınız ortada. 
Şu sıralar canınızı en çok ne yakıyor?

Açlık grevleri önceliğim şu anda. 
Bir an evvel çözüme ulaşmalarını 
diliyorum, yüreğim ağzımda.  

En çok önem verdiğiniz, hayatınızı 
üzerine kurduğunuz ya da kurmak 
istediğiniz duygu ne: Merhamet, 
vicdan, özgürlük, adalet, eşitlik, iyilik… 

Barış. Herkesle, sadece birbirimizle 
değil, doğayla ve hatta hayvanlarla.

Daha önünüzde şarkı söyleyeceğiniz 
çok yıllar var, gelecekte müzikal açıdan 
kendinizi nereye taşımak, nerede 
olmak istiyorsunuz?

Gelecekte çok daha iyi şartlarda, 
daha iyi sahnelerde, daha güzel 
akustikli salonlarda, kendi şarkılarımı 
hep bir ağızdan dinleyicim ile 
söylediğim güzel günlere! Çok 
da büyük hayallerim yok, yeter ki 
birbirimizi anlayalım. Anlaşmak önemli. 
Çünkü “beni anlamadan benden 
yana olsan da faydası yok, bana 
karşı da olsan” demiş Özdemir Asaf. 
Geçen gün twitterda da paylaşmıştım, 
artık müzisyenler/şarkıcılar müzik 
yapmaktan çok açıklama yayınlıyor. 
Müzisyenleri, sanatçıları biraz rahat 
bırakmalarını diliyorum hem bazı 
trollerin hem basının. Uğraşmaları 
gerekenler sadece; politikacılar ve 
onların yanlış kararları…

Şimdi bir de plağınız var. Artık 
pek albüm yapılmayan, müziğin 
dijital ortamda tüketildiği bir zaman 
diliminde, plağa okumak sizin için ne 
ifade ediyor? 

Plaklarımız yayınlanınca çok mutlu 
oluyoruz, hele de ben, çünkü eski 
kafalıyım, idare eder de bir plak arşivim 
var, büyütmeye uğraşıyorum. Evde 
kaset de dinlerim hâlâ. l

Ceyl’an Ertem’in 
önceliği barış, 
insanın insanla, 
insanın doğayla 
ve hayvanla 
barışı.





Fotoğraf:

S. KORAY UĞURLU
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Referandum öncesi oyunun 
rengini belli edip “Hayır” deyince 
rol aldığı televizyon dizisi “Arka 

Sokaklar”dan kovulup kovulmayacağı 
merak edildi. Şevket Çoruh kovulmadı. 
Herkes onu dizideki “Komiser Mesut” 
rolü, bir de bu rolünün devamını 
çağrıştıran çay reklamlarındaki 
karakterle özdeşleştirirken aradan 
sıyrılıp bir de tiyatro açtı: “Baba Sahne”. 
Üstelik varını yoğunu tiyatroya yatırdı, 
kredi çekip borçlandı. Bu durumda 
insan merak etmeden duramıyor tabii, 
dünya hem siyasi hem ekonomik 
açıdan savrulup dururken bu cesaretin 
kaynağı ne? Soruyoruz, Çoruh da dilini 
sakınmadan yanıtlıyor:

Televizyon dizisi “Arka 
Sokaklar”daki “Mesut” karakteriyle 
neredeyse ikinci kuşak izleyiciyle de 
tanışacaksınız. Dizinin bu kadar çok 
tutmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
İzleyiciyi ekran karşısında neler 
tutuyor?

Televizyonda neyin tutup 
tutmayacağını bilsem şu anda, şahsıma 
ait tropikal adamdaki şatomda içkimi 
yudumluyor olurdum.  Tek bildiğim 
alın teri, emek, özen, her zaman 
karşılığını buluyor, senaryosundan, 
çekim ekibine, oyuncularına kadar 
herkes çok emek veriyor bu işe. 
Haftanın altı günü aynı bölüm içinde 
onlarca mekânda çekim yapıyoruz. 
Bence, başta emek, iyi niyet ve kültürel 
kodları iyi gözlemlemek işe yarıyor. 
Seyirci kendini görebildiği hikâyelere 
rastlayınca takip ediyor. 

Şevket Çoruh 11 yıldır süren televizyon dizisi “Arka Sokaklar”ın Komiser Mesut’u. Çoruh, dizi devam 
ederken, yani haftanın beş günü çekimler sürerken, bütün varını yoğunu Baba Sahne’ye yatırdı. İlk 

oyunu ise “Bir Baba Hamlet”. İçi boş, sadece eğlenceye dönük bir tiyatro anlayışını savunmuyor Çoruh, 
hem kendisine hem seyirciye yeni sorular sordurmak istiyor, hem de hiç durmadan. 

Para tren, ben istasyon

BERAT GÜNÇIKAN Dizide canlandırdığınız karakter 
sorguda şiddeti bir yöntem 
olarak kullanıyor, hatta zaman 
zaman amirleri uyarmak, dengeyi 
korumak zorunda kalıyor. Bu 
karakterin izleyicinin gözünde polis 
şiddetini meşru kılma ihtimali sizi 
kaygılandırıyor mu? 

Ben oyuncuyum, senaristin 
yazdığı bir karakteri oynuyorum ve 
bu karakter hayata dair gerçekler 
barındırmak zorunda, keşke 
karakollarımız Norveç karakolları gibi 
olsaydı da ben de böyle bir karakter 
oynamak zorunda kalmasaydım. 
Şiddetin her türlüsüne karşıyım, 
fiziksel, psikolojik, cinsel şiddet hiç 
birini bir insan olarak onaylamak, 
meşrulaştırmak, savunmak mümkün 
mü? Aksini iddia edene ver odunu!:)

ÖZGÜRLÜK İÇİN 
DAHA FAZLA EMEK

16 Nisan referandumu öncesinde 
yaptığınız, oyunuzun rengini 
belli eden açıklamanızdan sonra, 
izlemeyenler bile, sırf sizin diziden 
atılıp atılmadığınızı görebilmek için 
televizyon karşısına geçmiş olmalılar. 
En azından çevremdeki birkaç kişiden 
bunu biliyorum. Gerçekten de bir 
reyting artışı oldu mu?

Açıkçası takip etmedim, sizin ilk 
sorunuzda altını çizdiğiniz gibi bu dizi 
11 yıldır devam ediyor, fakat ben on 
bir yıldır kamuoyunda ilgi uyandıran 
açıklamalar yapmıyorum, reyting 
artışı olduysa ya da olmadıysa bu 
tip açıklamalara bağlamak biraz işe 
haksızlık olur. 

Dizi devam ediyor, siz de. Neredeyse 
iki saat süren dizinin çekimleri de 
zamanınızı alıyor. Bu durumda tiyatro 
açmak, hatta oynamak cesaret, hatta 
delilik işi değil mi?

Olması gereken bence bu. Ne kadar 
özenli yapsak da televizyon ne yazık 
ki tüketime yönelik bir sanat aracı ve 
sizin dışınızda, yapımcı, TV kanalı, 
reklam veren, reyting sistemi vb. birçok 
faktörün belirlediği normlarda eserler 
ortaya koymanız gerekiyor. Oysa 
tiyatronun seyirci ve oyuncu arasında 
daha direkt, daha sahici, daha özgür 
bir ortam sunduğu inkâr edilemez, 
özgürlük için bazen daha fazla (delilik) 
emek vermek gerekiyor. Eskilerin 
dediği gibi zahmetsiz rahmet olmaz.

Bütün varınızı yoğunuzu “Baba 
Sahne”ye harcamışsınız. 17 milyon lira 
hiç de hafife alınmayacak bir miktar. 
İnsan merak ediyor, parayla nasıl bir 
ilişkiniz var, paranın hayatınızdaki 
manası ne?

Bu rakamları ben telaffuz etmedim 
ve etmeyeceğim de. Bunun nedeni 
yaptığımız işin değerini kim nasıl 
biçebilir? Maddi elbette bir değeri 
vardır ama ortaya çıkan gerçek değeri 
kim nasıl belirleyecek? Bir tablonun 
çıtası, bezi, boyası yüz liradır, ama 
bazı resimlere değer biçilemez. 
Tiyatro da bizim için öyle bir şey. 
Parayla ilişkime gelince. Kimileri 
varlıklı olmayı kimi var olmayı tercih 
eder. Ben varlıklı olmanın anlık, 
sürekli olmayan bir haz verdiğine ve 
hiç bir zaman insanı yeterince mutlu 
etmediğine inanıyorum. Bu yüzden 
de “para tren ben istasyon” diye 
bakıyorum, meseleye. ➦



➥ Tiyatro kurmak hep 
beraberinizde taşıdığınız hayaliniz 
miydi, sonradan mı oluştu?

Oyuncunun oyuncu olabilmesi için 
bir mekân gereklidir, ister bu bir sokak, 
ister dört duvardan oluşan bir depo, 
isterse tüm ışıltısıyla bir tiyatro salonu 
olsun. Mekân olmazsa oyun olmaz, 
oyun olmayan yerde de oyuncu 
olmaz. Boşuna dememiş eskiler, 
dünyada mekân ahirette iman diye. 
Hayalim desem yalan olur, sadece 
ustalarımdan gördüğüm buydu.

Baba Sahne’nin açılış gününü, 
Savaş Dinçel’in ölüm yıldönümüne 
denk getirdiniz. Dinçel ve Müjdat 
Gezen için “hocalarım” diyorsunuz. 
Onlardan tiyatroya ve hayata dair 
neler öğrendiniz?

Sanırım bunu anlatmaya ne benim 
satırlarım ne de sizin sayfalarınız 
yeter. Onlar hocalarım olmadı, 
ustalarım, babalarım, arkadaşlarım, 
meslektaşlarım oldu. Bunu laf 
olsun diye, onları onore etmek için 
söylemiyorum gerçek bu olduğu için 
söylüyorum. Yeri geldi rakı içtik, yeri 
geldi tokat yedim, yeri geldi ayağıma 
ayakkabı aldılar, en önemlisi (mesleği) 
öğrettiler. 

Oyunculuk bütünlüklü bir iş, 
oyun bitince karakterinizden 
de çıkıyorsunuz. Yine de merak 
ediyorum, dizide rol almakla sahne 
üzerinde oynamak arasında heyecan 
farkı var mıdır?

Teknik farklar var, en bilindik 
olanı, birinde tekrar şansınız 

varken, tiyatroda “bir dakika hata 
yaptım, tekrar baştan alalım sayın 
seyirciler” durumu yok. Elbette 
tiyatronun heyecanı başka, nedeni 
de belli. Seyircinin karşınızda bütün 
reaksiyonları anında alıyorsunuz. 

Oyun seçerken nelere dikkat 
ediyorsunuz, sizce bir oyuncunun işini 
iyi yapmanın dışında sorumlulukları var 
mı? Metin seçerken sadece seyircinin 
ilgisini çekmesini mi önemsiyorsunuz, 
yoksa bir şeyler söylemesini, en 
azından yeni sorular sordurmasını mı?

Oyun seçerken, ilk olarak, 
kadromuza, tiyatromuzun fiziki 
şartlarına, uygun oyunlar seçmeye 
çalışıyoruz. Elbette seyircinin ilgisini 
çekmek önemli ancak, içi boş, 
sadece eğlenceye yönelik bir tiyatro 

Şevket Çoruh: Oyuncunun 
oyuncu olabilmesi için bir 
mekân gereklidir, ister bu bir 
sokak, ister dört duvardan oluşan 
bir depo, isterse tüm ışıltısıyla bir 
tiyatro salonu olsun.
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anlayışımız yok ve olmayacak da. 
Sorumluluklarımızın farkındayız ve her 
türlü soruyu hem kendimize hem de 
seyircimize hiç durmadan sordurmaya 
çalışacağız. 

Baba Sahne’nin ilk oyunu “Bir 
Baba Hamlet”. Oyunu siz mi seçtiniz, 
metindeki hangi vurgular sizi 
cezbetti?

Tiyatromuzda hayatın başka 
alanlarında görmeyi özlediğimiz bir 
şey olan demokrasi çok şükür mevcut, 
orası Baba Sahne, Şevket Çoruh 
tiyatrosu değil, bu yüzden bir oyun 
seçerken ya da bir karar verirken, ben 
değil, bütün oyuncu arkadaşların, 
yazar dostların görüşlerini ve 
önerilerini dikkate alarak hep birlikte 
karar veriyoruz. Oyuna gelince, 
Hamlet’i böyle eğlenceli bir şekilde ele 
almak bize cazip geldi. 

Tiyatro hep bir metin sıkıntısı yaşadı, 
bugün de bu sorun sürüyor mu?

Evet, ne yazık ki, yeni yazarlar 
tiyatroda çok zor var oluyor. Bu biraz 
da tiyatro sahiplerinin suçu, genç 
ve yeni yazarlara şans tanımıyorlar. 
Biz bu şansı vermek için elimizden 
geleni yapıyoruz, onlarca genç yazarın 
oyununu okuduk ve okuyacağız, 
buradan da duyuruyorum, 
tüm genç oyun yazarlarının 
oyunlarına Baba Sahne açık.  

Bir sonraki oyun için 
tercihinizi yaptınız mı? 
Hep komedi rotasında mı 
gideceksiniz? 

Oyunun metni belli değil, 
ama nasıl bir oyun olacağı 
kafamızda belli, daha büyük bir 
yapım olacak. Daha kalabalık, 
müzikal, derdi olan bir oyun 
oynamayı düşünüyoruz. 

Oynamak için yanıp 
tutuştuğunuz bir karakter var 
mı?

Rol de seçmem yemek de. 
Oyunculuk insanın kendine 
yakışanı oynamasıdır. 

Uzunca bir zamandır tiyatroda 
farklı türler deneniyor, irili ufaklı 
sahneler açılıyor. Tiyatro sizce hep 

yakınılan değer bilmeme halinden 
kurtuldu mu ya da kurtuluyor mu?

Öyle olduğunu düşünmüyorum, 
AKM’nin, Muammer Karaca 
tiyatrosunun durumları ortadayken, 
gelişmiş ülkelerdeki, salon sayısı ve 
nüfus oranına baktığınızda bunu 
söylemek mümkün mü? 

SANAT VE SANATÇILAR ÖKSÜZ 
KALMASIN DİYE...

Dizide emniyet amirinin lakabı 
baba, tiyatronun adı baba, ilk oyunun 
adında da baba var, ayrıca Hamlet 
de babasının intikamının peşinde. 
Üstelik siz de babasınız, geçmişte 
Süleyman Demirel de seçmenleri 
tarafından “baba” yerine konulmuştu! 
Bilinçaltlarımızda da üstünde de 
güçlü bir yeri olan “baba” sizin için 
neyi ifade ediyor?

Baba kızan, karışan, sinirlendiren, 
koruyan, sarılan, manası yokluğunda 
daha iyi anlaşılan kişi. Birçok dilde 
benzerlik gösteren kelime çocuk 
sesinden türetilmemiş. Sözlük 
anlamı bu. Tiyatromuza Baba Sahne 
dememizin nedeni, sanat ve sanatçılar 
öksüz kalmasın diye... 

Malum, bu röportaj Haziran 
sayısında, yani babalar günü ayında 
yayımlanacak. Sizin babanız nasıl bir 
babaydı, siz nasıl bir babasınız? 

Benim babam başkalarına göre 
sıradan bir babaydı, ama her evlat 
gibi benim için çok özeldi, çünkü 
benim babamdı. Bizim için hiç şikâyet 
etmeden sağlığı elverdiği sürece 
çalıştı çabaladı. Benim nasıl bir 
baba olduğumu bana değil, kızıma 
sormanız lazım. 

Baba Sahne ilk 1967’de, Yıldırım 
Önal için kurulmuş. Biliyorsunuz, 
Önal’ın Antalya’da aldığı Altın 
Portakal ölümünden sonra bir 
bakkal dükkânında çıktı. Geçmişi 
kurcaladığımızda benzer örnekler çok. 
Sanatçının sonu bugün geçmişten ne 
kadar farklı? 

Trajik ya da parlak hayat hikâyeleri 
sadece oyuncular için geçerli değil, 
çok ünlü, zamanında çok büyük 
fabrikaları olan conta üreticisi adamın 
yılın sanayicisi ödülü de bir eskicide 
ortaya çıkabilir. Ama sanatçılar gibi 
çok göz önünde olmadıkları ve halka 
mal olmadıkları için ilgi çekmez ve 
mercek altına alınmazlar. Bunların 

hepsi hayata dair şeyler. 
Söyleyebileceğim tek şey umarım 
sadece sanatçıların değil, hiç 
bir insanın kendisi için değerli 
bir şeyi bir bakkalda bulunmaz. 
Herkesin insanca yaşadığı ve 
yaşlandığı bir ülke oluruz.  

Şeytanın avukatlığını yapmak 
gibi bir durum olacak, ama 
anlaşılan Baba Sahne için 
büyük bir borcun da altına 
girmişsiniz. Ya işler ters 
giderse diye bir tedirginliğiniz 
var mı?

Onu işler ters giderse 
düşünürüm. Şu anda o 
kadar güzel bir destek var 
ki arkamızda anlatamam. 
En önemlisi seyirci Baba 
Sahne’ye sahip çıkıyor 
ve oyunlarımıza geliyor, 
umarım bu ilginin hakkını 
veririz. l
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Ataşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, 
Nâzım Hikmet’i anma amacıyla 

hazırladığı Uluslararası Ataşehir Nâzım 
Hikmet Şiir Günleri’nin ikincisi 5-8 
Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. 
Türkiye’den çok sayıda şairin yanı 

sıra, Latin şairlerin de katılımıyla 
düzenlenen festivalde Ataşehirliler 
şairlerin sesinden şiirlerini dinleme 
fırsatı buldu. 

Şiir günlerinin açılış töreni 5 
Mayıs’ta Mustafa Saffet Kültür 
Merkezi’nde, şair ve oyuncu Pelin 

Batu’nun sunuculuğunda gerçekleşti. 
Hüsnü Arkan konseriyle devam eden 
programın bu yılki onur konuğu, yazar 
ve şair Özdemir İnce de şiirlerini 
Ataşehirliler için okudu.

6 Mayıs’ta ise Cemal Süreya Etkinlik 
Merkezi’nde Latin şairler Gabriel Jaime 
Franko Uribe, Annabell Manjarres 
Freyle, Julio Pavettini ve Annabel 
Vilmar “Barışı ve Nâzım Hikmet’i” 
anlattı. “Nâzım’a Şiirler Nâzım’a 
Şarkılar” dinletisiyle süren dinletide, 
Nâzım Hikmet şiirlerinden ve onun 
şiirlerine bestelenmiş müziklerden 
eserler seslendirildi.

7 Mayıs Pazar günü, aralarında 
konukların da bulunduğu 20 şair 
Ataşehir’in Uphill Court, Eston 
Çamlıevler, Evren Sitesi, Mozaik 
Çarşı ve Kent Plus 3352 Ada’da 
Ataşehirlilerle kahvaltı edip, 
sonrasında da site sakinlerine 
şiirler okuyup, şiir ve ülke gündemi 
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Şiire dönme 
zamanıydı,
dönüldü
Neruda’nın “şiir okurla 
bağlarını yitirdi, erişemiyor 
ona... Onu geri almalı...” 
düşüncesiyle yola çıkan 
Ataşehir Belediyesi, 
ikincisini gerçekleştirdiği 
Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir 
Festivali’nde Ataşehirlilere şiir 
gibi dört gün yaşattı.

DENİZ KARA

Site sakinleri şairlerinin sesinden, şiirlerini dinliyor.

Tuğrul Keskin, Mustafa Köz ve Hilal Aytekin
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üzerine sohbet ettiler. Sitelerdeki şiir 
sohbetlerine Müesser Yeniay, Betül 
Dünder, Tuğrul Keskin, Hilal Aytekin, 
Mahmut Temizyürek, Mustafa Köz, 
Didem Gülçiner, Seyithan Kömürcü, 
Şeref Bilsel, Sevda Alkoç, Ömer 
Erdem, Gülce Başer, Metin Cengiz, 
Muzaffer Özdemir, Onur Caymaz, 
Sibel Kır, Adnan Özer, Eren Aysan, 
Küçük İskender, Haydar Ergülen ve 
Pelin Özer katıldı.

Eston Çamlıevler’de düzenlenen 

şair, site sakinleri buluşmasına usta 
şairlere farklı bakış açısı ile 15 yaşındaki 
genç şair Hilal Aytekin de eşlik etti. 529 
dairenin bulunduğu sitenin sakinlerine 
önce Türkiye Yazarlar Sendikası 
Başkanı Mustafa Köz hitap etti. Sözleri 
hem şiirin gücünü hem de Nazım 
Hikmet’in şiirdeki yerini anlatıyordu:

“Bizi birbirimizden yabancılaştırıp, 
yalnızlaştırmaya ve dilsizleştirmeye 
çalışıyorlar. Buna karşı elinizdeki 
güçleri kullanmanız gerekiyor. Bu 

güçlerden biri, dilimiz ve bu dili 
incelten şiir… Yeniden dile ve şiire 
dönmenin zamanıdır. Bizi nesnelerle 
oyalayıp, nesneleştirmek istiyorlar. 
Görsel, işitsel bir çağ ve bu çağa uyun 
diyorlar. Ancak biz bu araçlardan önce 
dilimizi bulduk ve onunla güzellikler 
yarattık, yaratıyoruz. Dünyanın büyük 
şairleri var. İşte o şairlerden biri de 
bizim Nâzım’ımız… Nâzım Hikmet 
Şiir Günleri’nde sizlerle buluşmak bu 
yüzden güzel ve anlamlı.” l

Site sakinlerinden Şahin Fidan 
etkinliği sitedeki afişlerden 

görmüş. Nâzım Hikmet, Ahmet Arif, 
Birhan Keskin, Şükrü Erbaş gibi usta 
şairleri çok seven Fidan “Şiirin bu 
kadar yakınımıza gelmesi, halkla 
buluşması beni çok mutlu etti” 
sözleriyle anlattı duygularını “Belki 
de buradaki kişilerin birçoğu şiirle 

ilk defa bu kadar yakınlaştı. Şiir 
bizim geleneklerimizde olmasına 
rağmen, toplum olarak sanatın her 
alanında uzaklaştığımız gibi ondan 
da uzaklaştık. İçinde bulunduğumuz 
durumu herhalde Gülten Akın 
‘kimsenin vakti yok durup ince şeyleri 
anlamaya’ diyerek en iyi şekilde 
açıklıyor”. l

Site sakinlerinden Beyhan Sara, 10 yıldır Eston Çamlıevler sitesinde yaşıyor. Ataşehir Belediyesi’nin tüm kültür-sanat etkinliklerine katılmaya çalışan Sara, “şiir okumayı da dinlemeyi de çok severim. Hatta benim de bir iki satır karalamışlığım var. Tabii, usta Nazım Hikmet başımızın tacı… Onun adını taşıyan bu güzel etkinlik bizler için çok özel oldu. Şiiri ayağımıza getirdiği için Ataşehir Belediyesine çok teşekkür ederim” dedi. l

Merhabalar, hepinizi kalbimle 
selamlıyorum… Bazı kelimeler 

tarihin içerisinde kaybolmaya, 
kaybedilmeye mümkün hale geliyor. 
Özellikle son dönemlerde… Ama şu 
çimlerin, yeşilliğin üzerinde oturan 
iki umut parçası bile bize devamın 
sonsuzca geleceğini de anımsatıyor. O 

yüzden umut gibi, barış gibi, insanlık 
gibi, şiir, sanat, emek gibi sözcüklerin 
bizim hayatımızdan asla ve asla 
kaybolmayacağı bir gelecek arzusu için 
burada olduğumuzu düşünüyorum. 
Sizlerin de bunu paylaşmış olması beni 
çok mutlu ediyor. Hepinize şiir adına da 
teşekkür ederim. l
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Hakan Bayhan’ı çocuklar iyi tanıyor, çünkü Bayhan onlar için 
yazıyor. Gazeteciliğin gözlemci bakışını çocuk dünyasına da 
çeviren Bayhan ötekileştirici, ayrımcı, dikte edici ve öğretici bir dil 
kullanmaktan kaçınıyor. Bu da onu olup biten her şeyin farkında 
olan çocuklara daha da yakınlaştırıyor.

Çocuklara 
yazmak bana 
bir armağan

Hakan Bayhan gazeteci kökenli 
bir yazar. Ancak onun okurları 
yetişkinler değil, çocuklar: 

Bahçedeki İncir Ağacı, Küçük Salyangoz 
Pişinga, Karıncalar Ülkesine Yolculuk… 
Yazarlığın daha fazla sorumluluk 
ve incelik isteyen yolunda ilerleyen 
Bayhan’la çocukları ve çocuk kitaplarını 
konuştuk:

Siz gazetecisiniz, kitap, hele de 
çocuk kitabı yazma hevesi nasıl 
doğdu?

Ben gazeteciliğe foto muhabiri 
olarak başladım, ardından yazı 
işlerinde, yani işin mutfağında çalıştım. 
Sonra hep kültür-sanat gazeteciliği 
yaptım. Muhabirlikten geldiğim için 
aynı zamanda yazıyor, küçük küçük 
hikâyeler, öyküler biriktiriyordum. 
Oğluma aldığım kitapları okurken bir 
yandan da yazmaya devam ettim. 
Ancak hiç gün yüzüne çıkarmayı 
düşünmedim. 49 yaşında çocuk 
edebiyatına yönelmeye karar verdim. 
Neden derseniz, bir kız çocuğum oldu 
ve kızımla birlikte gözlemlerim daha da 
arttı. Çocuklarla iletişimim farklılaştı. 

Sizin çocukluğunuzda da çok 
kitapları var mıydı, sizde nasıl bir 
heyecan ya da merak uyandırırdı?

Vardı tabii, ancak biraz farklıydı. O 
kitaplara travma demek daha doğru 
olur. Ömer Seyfettinler, Kemalettin 
Tuğcular, öğretmenin ödev olarak 
verdiği hikâyeler… Mesela Kaşağı 
yedi yaşındaki bir çocuğun duygu 
dünyasını yerle yeksan eden bir durum. 
Niye? Çünkü onu yaparsan şu bedeli 
ödersin, diyor. Çocuk aklımla hiçbir 
şey yapmayayım, yaparsam başıma 
ne gelir diye düşünüyordum. Şimdiki 
çocuklar çok farklı. Teknolojinin 
erişilebilir olmasıyla beraber internet 
hayatın her alanına girdi. Çocuklar iyiyi 
kötüyü seçiyorlar. Hoşlanmadığı şeyi, 
kendine değmeyen kitabı okumuyor 
mesela. Neden Harry Potter rağbet 
görüyor? Çünkü içinde bilim var, 
gizem var, aksiyon ve daha pek çok 
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bileşen var. Siz çocuğa stabil metinler 
verirseniz çocukta hiçbir karşılık 
bulamazsınız.

Yazmaya başlamadan önce 
diğer çocuk kitaplarını ve yazarları 
araştırdınız mı, sizce mevcut olanlarda 
eksiklikler nelerdi?

Çocuklar için yazılmış kitaplar, 
masallar hayatımın her alanında 
oldu. Kırmızı Başlıklı Kız, Kül Kedisi 
gibi dünya masallarının alt metninde 
bir ayrımcılığın, ötekileştirmenin 
olduğunu gördüm, bazı kitapların çok 
piyasa işi olduğunu, çiziminden diline 
özensiz hazırlandığını. Ama bazıları var 
ki çok içten, çok sıcak ve çocuğa hitap 
eden, dikte etmeyen, çocuğa bir şey 
öğretmeye çalışmayan kitaplar. 
Çocuğa bir olay anlatın, 
çocuğun hayal dünyasını 
zenginleştirin, önemli olan 
bu. Çocuk bunu alır, heyecan 
duyarak okur.  Ben masallarımda 
hiçbir zaman ötekileştirici, ayrımcı, 
dikte edici ve öğretici metinler 
yazmıyorum. 

BU MASALI YAZAR MISINIZ?

Çocukların dünyası, hele de 
hayalleri çok farklı çalışıyor ve 
çok büyük. Bir çocuk kitabı yazarı 
olarak bu hayallerde sizi en fazla 
heyecanlandıran ve yazma hevesinizi 
pekiştiren hangisi? 

Çocuklar bizim gördüğümüz gibi 
değiller. Her şeyin, hatta doların 
yükselmesinin, işsizliğin, enflasyonun 
yani alım gücünün azalmasının da 
farkındalar. Bunu anne-babalarıyla 
alış-verişe gittiklerinde birebir 
yaşıyorlar. Ama bu farkındalık onların 
hayatında bir yer teşkil ediyor mu? 
Bence pek etmiyor. Çocuklar için her 
zaman heyecan verecek olaylar önem 
teşkil ediyor. Onların hayalleri ve bu 
hayallerini gerçekleştirecekleri duygu 
dünyaları var ki işte bunlar onları 
tetikliyor ve geliştiriyor. Bir okulda 
söyleşiye gitmiştim. Dokuz, on yaşında 
bir öğrenci arkadaş parmak kaldırıp 
söz istedi. “Size bir masal önerim var” 

sayarsam hayli geniş bir ailede 
büyüdüm. Sonrasında hem onların 
çocukları hem benim çocuklarımla 
olan diyalogum hep sıcak ve yakın 
oldu. Mesleğimin verdiği bir şey 
galiba, gözlem yapmak, çocukları da 
gözlemledim çocukları. Gözlemlerken 
de hep onların duygu ve düşün 
dünyasını anlamaya çalıştım. Anlarken 
yazmaya, biriktirmeye devam 
ediyorum. Bugün kızımla yürürken, bir 
yere giderken gösterdiği yaklaşımları 
hep kaydediyorum, bir masalda 
kullanırım düşüncesiyle…

Fuarlarda ve imza günlerinde 
okurlarınızla karşılaşıyor 
olmalısınız, size nasıl 
yaklaşıyorlar, sizden ne talep 
ediyorlar?

Çocuklarla fuarlarda, imza 
günlerinde ve söyleşilerde 
bir araya geldiğim zaman çok 
hoş duygular hissettiriyorlar. 
O zaman şunu düşünüyorum: 
Evet, yazmalıyım daha çok 
yazmalıyım. Önce çekinerek 
konuşuyorlar. Konuştukça 
açılıyor ve yazdıklarımı 
eleştiriyorlar: Şöyle olsaydı sanki 
daha iyi olurdu, bu kahraman 
neden böyle davrandı… Bu 

benim tam istediğim okur profili 
aslında. Benden taleplerine gelecek 
olursak. Masalların kısalığından 
şikâyet ediyor ve daha uzun maceralar 
bekliyorlar. 

Siz de bir babasınız, çocuk kitabı 
yazmak, çocuğunuzla ilişkinizi de 
yönlendirdi mi?

Olumlu yönde etkilediğini 
düşünüyorum. Ancak şu var, ben 
kızımın gözünde onun babasıyım, 
yazar değil. O yüzden eğer çocukla iyi 
iletişim kurmak, çocuklarınıza sağlıklı 
ebeveyn olmak istiyorsanız, onların 
dünyasına girin. Ebeveyn olduğunuzu, 
bir anne ve baba olduğunuzu 
hissettirin ama genel anlamda her 
zaman anne baba olmayın. Çocuğun 
ileride vicdanlı, barışçıl bir birey 
olmasını istiyorsanız, çocuklarınızla 
ilgilenin. l

dedi “Şöyle düşünün, ‘İstanbul’da 
yerçekimsiz ortamda bir fil yolunu 
kaybediyor ve ona yardım etmeye 
çalışan çocuklar var’ bu masalı yazar 
mısınız?” Çocuğun söylediklerinden 
çok etkilenmiştim. 

Kitap yazmak sorumluluk işidir, 
ama çocuk kitabı yazmanın çok 
daha fazla sorumluluk gerektirdiğini 
düşünüyorum. Siz ne dersiniz?

Evet, zor bir iş aslında çocuklara 
yazmak. Yetişkinlere yazsanız bu kadar 
ince eleyip sık dokumazsınız. Tabii bir 
parametresi var çocuk edebiyatının. 

Çocukların ilgisini çekebilmek, onların 
hayal dünyasını tetikleyecek ve 
aynı zamanda da eğlendirecek dili 
oluşturmak çok önemli. Bunun için de 
bir disiplin çerçevesinde çaba sarf edip 
yazmak gerekiyor. Çocuklara yazmanın 
benim için bir armağan olduğunu 
düşünüyorum. Hele ki ülkemizin, 
dünyanın haline baktığım zaman. 

Bir çocuğun algısına göre düşünmek 
ve yazmak sizin hayata bakışınızı nasıl 
etkiledi?

Çocukluğum kalabalık bir ailede 
geçti. Diğer akraba çocuklarını da 
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Kentleşmeyle birlikte her ne kadar doğadan koparıldıysak da neyse ki İstanbul’da hâlâ erguvanlar 
açıyor, Ataşehir hâlâ ıhlamur kokuyor… Ataşehir Belediyesi de işte bu nedenle 

18-19 Haziran’da “Ihlamur Festivali” düzenledi. 

IHLAMURLAR ALTINDA

Şu sıralar burnunuza her şeye 
rağmen yaşamanın iyi bir şey 
olduğunu hissettiren bir koku 

gelecek. Eğer kokunun kaynağını 
arayacaksanız, başınızı yukarı kaldırın, 
mutlaka bir ıhlamur ağacının altından 
geçiyorsunuzdur ya da yakınlarınızda 
bir ıhlamur ağacı vardır. Başlığımız 
size eski tarihli bir televizyon dizisini 
anımsatsa da, mesele çok daha 
başka. Ataşehir Belediyesi hem 

doğaya saygısını göstermek hem de 
hayatlarımızın kokularla renklendiğini 
hatırlatmak için “Ihlamur Festivali” 
düzenledi. İlki 18-19 Haziran günleri 
arasında düzenlenecek festivalin kalıcı 
olması umuduyla, gelin şimdi ıhlamur 
ağacına daha yakından bakalım.

Ihlamur denildiğinde aklımıza 
önce soğuk algınlığında ya da 
stresin eşiğinde içtiğimiz çay geliyor 
değil mi? Oysa ıhlamurun başka 
meziyetleri de var, elbette hikâyesi 
de. Mitolojideki hikâyesi ise bize 
demlenmiş bir sevginin nelere kadir 

olduğunu anımsatıyor. Rivayet odur 
ki İzmir’in Bergama’sının insanları 
bereketli toprakları sayesinde 
zenginleşip refah içinde yaşamaya 
başlar. İnsan refaha çabuk alışır ve 
hep süreceğini sanır ya, Bergamalılar 
da bu tuzağa düşer. Zenginleştikçe 
sevgiden yana fakirleştiklerini, 
paradan yana cimrileştiklerini bir türlü 
anlayamazlar. Hırstan gözleri dönmüş 
bir halde, tanrılarını da unuturlar, 
zenginliklerini paylaşmayı da.  

Olup biteni Olympos’tan izleyen 
Tanrı Zeus gördükleri karşısında 
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Ataşehir Kamelya Parkı.
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hem dehşete kapılır, hem de 
üzüntüye. Oğlu Hermes’i de yanına 
alıp Bergama’ya iner. İkisi de yoksul 
göründükleri giysiler içindedir. 
Kapıları tek tek çalmaya başlarlar, 
kimi kapılar açılmaz, açılsa da 
kendilerine bir dilim ekmek, bir 
bardak şarap veren çıkmaz. Geriye 
ormanın kenarındaki küçük kulübe 
kalmıştır, Zeus ve Hermes, umutsuz, 
kulübenin kapısını çalar. 

Kulübe yaşlı bir çifte, azla yetinmeyi 
bilen, bahçelerine ektikleriyle 
beslenen, ormandan topladıkları 
odunlarla ısınan, tanrılara minnet 
duası etmekten asla vazgeçmeyen 
Baukis ve Philemon’a aittir. Kapılarına 
gelen iki yabancıyı hemen içeri alır, 
ısıtır, yedirip içirirler. Zeus da oğlu 
da birbirlerine sevgileri yüzlerinden 
okunan iki ihtiyarı hayranlıkla 
izlerken Philemon’un şaşkın bakışları 
şarap fıçısındadır. Çünkü bitmeye 
yüz tutmuş şarabı, konuklarına 
ikram ettikçe çoğalmaktadır. Bu bir 
mucizedir ve Baukis ve Philemon 
misafirlerinin birer tanrı olduğunu 
anlamakta gecikmezler.

Zeus onlara kendileriyle birlikte 
gelmelerini söyler, birlikte ormanın 
yükseklerine doğru ilerlerler. Sıra 
Bergamalıların cezalandırılmasına 
gelmiştir. Zeus emrini verir, Bergama 
Ovası sular içinde kalır. Sadece yaşlı 
çiftin kulübesi yerindedir, ama o da 
şimdi beyaz mermerden bir tapınağa 
dönüşmüştür. Zeus çifte kendisinden 
bir istekte bulunmalarını söyler. 
Çift birlikte, aynı anda ölmeyi 
ister, çünkü zaten biri olmadan 
diğerinin yaşayamayacağından 
emindirler. 

Zeus sözünü tutar, vakti 
geldiğinde, o günden beri 
tapınakta yaşayan Baukis ile 
Philemon’u aynı anda ölüme 
bıraktırır. Öldükleri yerde, yani 
tapınağın önünde kök salar 
yaşlı çift. Birbirine sarılı birer 
ağaca dönüşürler: Philemon çınar 
olur, Baukis ıhlamur. O günden sonra 

da hem 
ıhlamur 
hem çınar 
gölgelerinde 
nice soluksuz 
kalmışı dinlendirir, 
sevgiyle kollar gözetir…

Mitolojiden aldığı 
destekle mi bilinmez, 
kadim kültürlerde de ıhlamur 
kutsal bir ağaç sayılıyor. 
Alman masallarında ıhlamur 
sıklıkla işleniyor, Slav halkları 
çocukları olunca kısmet 
diye ıhlamur dikiyor, Orta 
Avrupa’nın birçok köyünde 
mutlaka altında mahkemeler kurulan, 
bu nedenle de mahkeme ağacı da 
olarak tanımlanan ıhlamur ağacı 
bulunuyor. Kiliselerdeki ikonalar 
ve heykelcikler de ıhlamurdan 
yapıldığından Polonya’da pek çok köy 
“Kutsal Ihlamur” adını taşıyor.  

MELANKOLİDEN MİGRENE 
IHLAMUR

Şimdi mitolojiden ve tarihten 
bilime geçelim, ıhlamurun bilimsel 
olarak kanıtlanmış yararlarını 
aktaralım. Latince Tiliaceae ismini 
taşıyan ıhlamur yaklaşık 30 türü 
bünyesinde barındıran bir familya. 
Ilıman iklimlerde kök salıp büyüyor. 

Yapılan araştırmalar bazı 
ıhlamurların etken maddesinin 
savunma sistemini koruduğunu 
gösteriyor, soğuk algınlığında 
ıhlamurdan medet ummamızın da 
nedeni bu. Ayrıca kanı temizliyor, 
kan dolaşımını düzenliyor, damar 
kireçlenmesini önlüyor, idrar arttırıcı 
özelliğiyle böbrek ve mesaneyi 
temizliyor, balgam söktürüyor, 
sinirleri güçlendiriyor, sakinleştiriyor, 
uyutuyor. Hatta melankoliye bile 
deva oluyor.  Eğer ıhlamur çayına bol 
limon ve bal eklerseniz öksürüğünüz 
kesiliyor, aspirinle birlikte içerseniz 
antibiyotik işlevi görüyor, portakal 
çiçeğiyle birlikte demlenirse migrene 
iyi geliyor, kabuğunun altındaki 
liflerden elde edilen merhem ise 
yaraları iyileştiriyor. 

Sadece bedeni değil, kenti de 
koruyor ıhlamur. Örneğin yol 

kenarına dikilen ıhlamur ağaçları 
gürültüyü emiyor, rutubeti 

önleyip havayı serinletiyor. 
Bitmedi. Ihlamur pek çok 
ürünün de hammaddesi 
olarak kullanılıyor, ıhlamur 
ağacından saz, ud, kibrit, 
kâğıt, ayakkabı kalıbı, selüloz 
yapılıyor. 
Ne dersiniz, hayatımınız her 

alanına kök salan Ihlamur bir 
festivali, belki de daha fazlasını hak 

etmiyor mu? l
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İstanbul, o 15-16 Haziran’da en 
hareketli günlerinden birini yaşadı. 
Kimilerine göre 100, kimilerine göre 

150 bin işçi kentin ana caddelerinde 
gasp edilen haklarının iadesi için 
yürüyor, barikatları aşıyor, sesini 

dalga dalga büyütüyordu. Yıl 1970’ti 
ve beş kişinin ölümüyle sonuçlanan 
iki günlük eylem tarihe 15-16 Haziran 
Direnişi olarak geçti. O gün ölenlerden 
biri Abdurrahman Bozkurt, annesinin 
deyişiyle Şahper’di. Hemşinli şair 
Çaldur Sakine, oğlunun ardından bir 
de destan yazmış, ne yazdıkları ne de 
zaman içindeki sızıyı dindirememişti. 

Çaldur Sakine ile oğlu Şahper’in 
hikâyesinden önce gelin, 47 yıl 
öncesine dönelim ve 15-16 Haziran’ın 
nedenini ve sonuçlarını hatırlayalım:

1970 yılının başlarında Adalet ve 
Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri 
sendikalar ve grev-lokavt kanunlarında 
değişiklik yapılması için kolları sıvadı. 
İki partinin ayrı ayrı hazırladığı taslaklar 

İşçiler 15-16 Haziran 1970’te İstanbul’da bir tarih yazdı. Sendikalaşmaya getirilen sınırlamayı protesto 
eden yüz bin işçi yollara döküldü. Ne E-5, o zamanki adıyla Ankara Asfaltı kaldı ne de Bağdat Caddesi. 
Eylemin ikinci gününde işçilerin üzerine ateş açıldı, beş kişi öldü. O beş kişiden biri annesi şair Çaldur 
Sakine’nin 27 kıtalık ağıt yaktığı Abdurrahman Bozkurt, nam-ı diğer Şahper’di.

Kıyamete kadar 
Ağlasun Çaldur
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Şahper 16 Haziran 1970’de Kadıköy’de öldürülmüştü. (Fotoğraflar: GARBİS ÖZATAY)

Şahper



birleştirildi, TBMM’ye gönderildi. 
Kanunlardaki değişikliğe gerekçe olarak 
“güçlü sendikacılığın yaratılması” 
gösterilmişti, ama gerçekte hedef 
giderek güçlenen DİSK’ti. Tasarıyla 
bir sendikanın bir iş kolunda varlık 
gösterebilmesinin ve federasyon ile 
konfederasyon oluşturabilmesinin 
koşulları ağırlaştırılıyordu. Bu niyet 
dönemin Çalışma Bakanı Seyfi 
Öztürk’ün “Çok yakında DİSK’in çanına 
ot tıkayacağız” sözleriyle de ulu orta 
dile getiriliyordu. Elbette tasarının 
arkasında işverenler vardı. Aziz Nesin’in 
deyimiyle henüz “prekapitalizm” 
aşamasında olan Türkiye’de, son beş 
yıldır işçiler hakları için mücadele 
veriyor, grev hakkını kullanıyordu. Bu 
hakkı onlara tanıyansa 1965 yılında 
Çalışma Bakanı olan Bülent Ecevit’ti. 
Bu hak yüzünden işverenler Ecevit’i 
asla bağışlamayacak, 1979’da hükümeti 
devirmek için TÜSİAD çatısı altında 
ellerinden geleni yapacaktı. 
Tasarı TBMM’de dört ret oyuna karşılık 

230 oyla kabul edilince işyerlerinde 
“Anayasal Direniş Komiteleri” kuran 
işçiler harekete geçti. 15 Haziran’da 
70 bin işçi fabrikalarda üretimi 
durdurdu, ardından da yürüyüşe 
başladı. Şimdi, Anadolu yakasında, 
E-5, o zamanki adıyla Ankara Asfaltı 
üzerindeki fabrikaların işçileri Kartal’a, 
Avrupa yakasındaki fabrikaların 
işçileri ise Topkapı ve Şişli’ye doğru 
yürüyordu. “Savaş Başladı”, “İşçiyiz, 
Haklıyız, Güçlüyüz”, “Satılmış Türk-
İş”, “Patronsuz Türkiye” sloganlarıyla 
yürüyen işçiler Başbakan Süleyman 
Demirel’in kardeşi Şevket Demirel’e 
ait bir fabrikayı işgal edince devreye 
asker ve süngüler girdi. İlk gün iki 
işçi gözaltına alınsa da işçilerin 
karakolun çevresinde birikmesi üzerine 
salıverildiler. Akşam evlerine dağılırken 
bütün işçiler kendilerinden emindi, 
zoru başardıklarına inanıyorlardı. 

Ertesi gün, yani 16 Haziran’da, bir 
gün öncesinden çok daha fazla işçi 
yine sokaktaydı. Türk Demir Döküm, 

Sungurlar, Otosan, Rabak, Philips, 
Profilo, Arçelik, AEG, Singer, Simko, 
Auer, Mercedes, Magirus, Elfa, Uzel, 
ECA, Grundig, Türk Kablo, Aygaz, 
Haymak… Bugün bir kısmı artık 
üretim yapmayan, ama o gün Türkiye 
sanayisinin bel kemiğini oluşturan 
fabrikaların işçileri kollar halinde 
İstanbul’un bütün semtlerine yayıldı, 
dahası İstanbul’la İzmit birleşti. 

Ne geçişlerini engellemek için Galata 
köprüsünün açılması, ne asker ve 
polis barikatları işçileri durdurabildi. 
Başbakan Demirel, tarihe geçen “Yollar 
yürümekle aşınmaz” cümlesini kursa da 
işçilerin, özellikle Bağdat Caddesi’nden 
geçişleri tedirginliği büyüttü, çünkü 
amele sınıfı haddini iyice aşmış, patron 
sınıfının kalesine girmişti! Caddenin 
sonunda, Fenerbahçe stadının önünde 
polis barikatlarından işçilerin üzerine 
ateş açıldı, çok sayıda işçi yaralandı, 
biri polis beş kişi yaşamını yitirdi. 
Akşama doğru İstanbul ve Kocaeli’nde 
sıkıyönetim ilan edilmesi üzerine ➦ 
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İşçiler E5’i, o dönemdeki adıyla Ankara 
Asfaltı’nı trafiğe kapatmıştı.



➥ işçiler evlerine, fabrikalarına çekildi. 
İstanbul, 17 Haziran sabahına sakin 
uyanmış görünüyordu, ancak binlerce, 
özellikle de sendikalaşma mücadelesi 
yürüten işçi işten atıldı, yüzlerce işçi ile 
iki günlük yürüyüşte saflarına katılan 
öğrenci gözaltına alındı, tutuklandı. 

Yasa mı? 6 Ağustos’ta 
cumhurbaşkanı tarafından onaylandı, 
ancak TİP ve işçilerin direnişi üzerine 
yasadan desteğini çeken CHP Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurdu ve yasa iptal 
edildi. 

KARDAŞUM ŞAHPER

Başta da söyledik, 15-16 Haziran 
eylemlerinde ölenlerden biri de 
Abdurrahman Bozkurt’tu. Kadıköy’de 
lokanta işletiyordu. İşçilere müdahale 
başladığında ortağı Hasan’ın defalarca 
uyarmasına rağmen kalabalığın 
arasından çekilmedi, belki de çekilmek 
istemedi. Polisin açtığı ateş sırasında 
kurşunlardan biri boynunu geçip gitti. 
Bozkurt’un şah damarı parçalanmıştı, 
hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Peki, Abdurrahman Bozkurt kimdi? 
1918’de Hemşin’de doğmuştu, yani 

Galata Köprüsü 
işçilerin geçişini 
engellemek için 
açılmıştı.

Çaldur 
Sakine

Rize’de. Babasının adı Mustafa’ydı, 
annesi ise Sakine. Daha çocukluğunda 
türkü ve taşlamalarıyla nam salan 
Sakine on beşinde evlenirken 
kaynatasına taşlama söyleyecek 
kadar cesur bir kadındı. Ama o 
cesareti düğününde takılan beşi bir 
yerdelerini çaldırmasını engelleyemedi. 
Üzüntüsünü kocasının takılmaları 
yumuşattı: “Çaldur Sakine Çaldur”. O 
günden sonra adı da namı da Çaldur 
Sakine oldu.

Üçü kız, üçü erkek altı çocuk doğurdu 
Sakine. Kocası genç yaşta hastalanıp 

yatalak kalınca hayatın tüm yükünü 
sırtlandı. Yine de taşlamadan ve 
türkülerden vazgeçmedi, nişanlanacak 
yaşa gelen kızı taş altında kalıp 
öldüğünde de, bir oğlu askerliği 
sırasında yaşadığı depremde enkaz 
altında kalıp sakatlandığında da 
kederini türkülerle anlattı. 

Toprak da artık ailesini ayakta 
tutmaya yetmiyordu. Sakine, 
“kardaşum” diyecek kadar bağlandığı 
oğlu Abdurrahman’ı, kendi dilindeki 
adıyla Şahper’i kendisine başka bir 
hayat kurması için İstanbul’a gönderdi. 
Şahper çalıştı, kahvecilik yaptı, lokanta 
açtı. İşleri yolundaydı, hem kendisinin 
hem de ailesinin gelecek kaygısını 
gidermesine az kalmıştı. 

Ama olmadı. 16 Haziran 1970’te, işçi 
tarihine “Büyük Direniş” olarak geçen o 
günde kurşunların hedefi oldu. Çaldur 
Sakine oğlunu İstanbul’da toprağa 
vermeye kıyamadı, yanına Rize’nin 
Pazar’ına istedi, orada gömdü ve acısını 
27 kıtalık bir ağıda döktü:

“…….Sana yara bana kara bağladı / 
Haberi alanlar doldi ağladı / 16 Haziran 
ocağum yandi / Kıyamete kadar 
ağlasun Çaldur.” l



Tabiatta yüzlerce çeşit tohum var. Her 
tohumun hava, su, toprak ve güneş ihtiyacı 
birbirinden farklı. Bazı tohumlar güneşli 

ortamı severken bazıları gölgede büyür. Bazı 
tohumların her gün sulanması gerekirken bazı 
tohumlar hafta da bir kez sulanırsa sağlıklı boy 
atar. Kimi zaman da aynı miktarda su, aynı toprak 
özellikleri ve aynı güneşli ortamda büyüyen farklı 
tohumlar farklı bitkiler olarak büyür, farklı çiçekler 
ve meyveler verir. Tohumu bilmek tohumun özüne 
uygun şartları oluşturmak ve tohumun ihtiyaçlarına 
uygun bakım vermek o tohumun bir bitkiye, hatta 
kocaman bir ağaca dönüşmesine neden olur ve 
tohum özüne uygun şekilde doğada yerini alır.

Çocuklarımız da tıpkı tohumlar gibidir. Her 
doğan çocuğun özü diğerinden farklıdır. Çocuğun 
özünde ne olduğunu doğuştan bilemeyiz. 
Ancak zaman içinde onu gözlemleyerek 
onunla birlikte  deneyimleyerek, onun hayat 
yolculuğunda onunla yürüyerek çocuğun kendi 
özünü bulabilmesi için destek olabiliriz. Bazen çok 
erken tanımlamalar ile çocuğun özüne müdahale 
edip onun özünü bulma yolculuğunda yolunu 
değiştiririz. Üstelik bunu yapmak hiç de zor olmaz. 
“Benim çocuğum çok inatçı, çok uslu, çok zeki, 
çok akıllı, huysuz, şımarık, çekingen, karamsar, 
öfkeli, kıskanç, temkinli, ilgisiz, uyuşuk” gibi birçok 
tanımlama ile çocuğun kendine dair inançlarını 
değiştiririz.

Öyleyse anne baba olarak bizler, hem çocuğun 
özüne müdahale etmeden ona eşlik etmek hem 

de özünü ortaya çıkarabilmesi için 
ona destek olabilmek adına ne 

yapabiliriz? Öncelikle dünyaya 
gelen her çocuğun içindeki 

özü, yani varlığının aslını 
kuran temel şeyi açığa 
çıkarabilmesi için tıpkı 
tohumlardaki gibi özüne 

uygun koşullarda yaşaması 
gerekir. Her çocuk için ortak 

olan temel koşullar vardır. 
Bunu sağlamak için 
yapabileceklerimiz 

hem çok kolay hem 
de çok zordur: 

l Yaşama, hayatta kalma duygusunun doğuştan 
geldiğini bilerek çocuğa kendini güvende 
hissedeceği ortamı sunmak.

l Beslenme, bakım, ilgi ve güvenlik  ihtiyacını 
zamanında ve istekle karşılamak.

l Doğuştan getirdiği merak duygusunu fark edip 
bu duyguyu engellemeden keşfetme ve fark etme 
sürecinde ona destek olmak.

l Oyun ihtiyacını ve spontanlığını desteklemek, 
ancak yaratıcılığına zarar verecek hazır 
oyuncaklara boğmamak.

l Çocuğun utanç, korku, öfke gibi duygulara 
da ihtiyacı olduğunu bilmek ve bu duyguları 
hissettiğinde abartmadan ya da yok saymadan 
yaşaması için güven ve sevgi ile yanında olmak.

l Çocuğu ama demeden çünkü’lere boğmadan 
sadece sevmek. Yaşı kaç olursa olsun ona saygı 
göstermek. 

l Çocuğu hangi saatte ve ne şekilde olursa 
olsun  gördüğümüzde mutlu olmak. 

l Çocuğu olduğu gibi kabul  etmek ve bunu 
hissettirmek.

l Çocuğun kendini değerli hissetmesi 
için  hiçbir  gerekçe sunmadan onu  sevmek.

l Çocuğun da tüm canlılar gibi sosyalleşme 
ihtiyacı olduğunu bilerek insanlardan, 
akrabalarından, doğadan uzaklaştırmamak.

l Herkes gibi çocuğun da anlaşılma ihtiyacı 
olduğunu bilmek, nasihat ve akıl vermelere 
boğmadan desteklemek.

l Hareketli olma ve yaramazlık yapmanın 
çocuk için en önemli ihtiyaçlardan olduğunun 
bilinciyle ona alan açmak ve tüm bu ihtiyaçlarını 
karşıladığımızda aslında zihinsel ihtiyaçlarını da 
karşıladığımızın bilincinde olmak. 

Çıktığımız yaşam yolculuğunun yetişkin 
dönemimize denk gelen kısmında, bize eşlik eden 
yol arkadaşımız ile birlikte ilerlerken  aramıza 
katılan çocuklarımızın ayrı birer özü olduğunu 
bilmek ve bu bilinç ile yürümek aile sisteminin 
dengede kalmasını sağlayacaktır. Bilmemiz ve ayırt 
etmemiz gereken tek şey, kendi ihtiyaçlarımızı 
fark edip bizim gerçekleştirmek istediğimiz, 
ama gerçekleştiremediğimiz hayallerin yükünü 
çocuklarımıza taşıtarak onların özüne zarar 
vermemek olmalı. Herkes kendi özünü bulma 
yolculuğunda keyif, arzu ve azimle ilerler, 
başkalarının hayallerini taşırken değil. l

ÜLKÜ UNSU

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

Çocuğun özünü örtmeyin
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Eminim bir çoğumuz 
travma deyince 
yaşandığında kişiyi 

çok olumsuz etkileyen ve 
hazmedilmesi çok zor olan 
ağır deneyimleri düşünürüz. 
Hatta yaşamında travmatik 
deneyimlerle karşılaşmadığını 
iddia eden insanlara 
bile rastlayabiliriz. Oysa 
travma, içinde bulunduğu 
gelişim dönemi içerisinde 
beynin hazmetmekte 
zorlandığı her şey olarak 
tanımlanır. Tanımdan da 
anlaşılacağı üzere, travmanın 
etkisinin belirleyici olduğu 
faktörlerden birisi kişinin 
yaşıdır. Yani bir çocuk için 
travmatik kabul 
edilebilecek deneyim, 
bir yetişkin için sıradan 
bir yaşantı olarak 
görülebilir. Tabii bu 
durum yaşı büyük olan 
kişilerin her zaman 
travmaya daha dayanıklı 
olduğu anlamına gelmez.  

Hepimiz, yaşadığımız 
travma bizi hayatımızın geri 
kalanında travma sonrası 
stres bozukluğuna maruz 
bırakmış olsun ya da olmasın 
hayatımızın herhangi bir 
noktasında travmatik 
deneyim yaşamışızdır. Hatta 
travma yaşamımızda o kadar 
yaygınlaştı ki, bir çoğumuz 
varlığını bile fark etmiyoruz. 
Çünkü travmanın hem 
nedenleri hem de belirtileri 
inanılmaz derecede geniş ve 

çeşitlidir. Travma semptomları 
kendilerini başlatan 
olaydan sonra yıllarca gizli 
kalabildikleri için, bazılarımız 
bu semptomları henüz fark 
edememiş olabiliriz. Stresli 
bir dönemin ardından ya da 
başka bir olayın sonucunda 
hiçbir uyarı vermeden 
birdenbire ortaya çıkabilirler. 
Küçük gibi görünen bir olay, 
felaket yaratan bir olaylar 
zincirinin başlamasına neden 
olarak kelebek etkisi yaratıp, 
ani bir çöküşe ya da kırılmaya 
yol açabilir. Örneğin bugün 
bir travma yaşamış ya da 
semptomlarıyla bugün bile 
karşılaşmış olabilirsiniz.

Travmanın formülasyonuyla 
ilgili kabul edilen bu formülden 
de anlaşılacağı üzere, 
yaşanan travmanın şiddetini 
(yani büyüklüğünü) kişisel 
kaynağımıza (yani travmayla 
baş edebilme gücümüze) 
böldüğümüzde, o travmanın 
bizi ne derece etkileyip 
etkilemediğini belirleyebiliriz. 
Bunu bir örnekle açıklamak 
gerekirse; iki kişi aynı travmaya 
maruz kaldığında, o travmadan 
ne derece etkilendiklerini 
o kişilerin kişisel kaynakları 
belirler. 

Travmayla baş 
edebilme

MEHMET 

AKİF 

KARAKUŞ

Psikoterapist/ 
Psikolojik 
Danışman

Örneğin 10 birimlik bir 
travma kaynağı 2 olan 
bir kişi için 5 şiddetinde 
hissedilirken, kaynağı 10 
olan bir kişi için 1 şiddetinde 
hissedilmektedir. Durum 
böyle olunca, bir travmanın 
bizi daha az etkileyebilmesi 
için ya travmanın şiddetinin 
düşük olması ya da kişisel 

kaynaklarımızın yüksek 
olması gerekmektedir. 
İçine düştüğümüz 
en büyük yanılgı, 
travmanın şiddetini 
düşürebileceğimizi 
düşünmemizdir. 

Oysa bu durum bizim 
kontrolümüzde olmayan 
değişkenlerce belirlenir 
çoğu zaman. Aslında bize 
düşen en önemli ve işlevsel 
görev, kişisel kaynağımızı 
arttırmaktır. 

Bu formülasyonu daha da 
somutlaştırabilmemiz için 
bir metaforla açıklamaya 
çalışalım. Travmanın şiddetini 
soğuk hava, kişisel kaynağı da 
kıyafet olarak düşünebiliriz. 
Bu şekilde düşünüldüğünde 
havanın bu kadar soğuk 
olmasına müdahale şansımız 

Travmatize oluş=
10

2
=5

Travmatize oluş=
10

10
=1

TRAVMATİZE OLUŞ=

Travmanın şiddeti

Kişisel kaynak
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neredeyse yokken, 
kıyafetimizi soğuk 
havaya dayanabilecek 
şekilde arttırabilme 
şansımız vardır. Aynı 
soğuklukta bir hava, kalın 
kıyafetler içindeki birini 
üşütmezken, örneğin 
t-shirtle duran birini 
oldukça etkilemektedir. 
Giydiği t-shirt nedeniyle 
tir tir titreyen birine, mont, 
bere vb. donanıma sahip 
birinin “Abartma lütfen, 
ne var bu kadar üşüyecek” 
demesi ne derece 
anlamsız ise, olumsuz bir 
olay karşısında bir kişiye 
“Abartma lütfen, ne var bu 
kadar etkilenecek” demesi 
o derece anlamsızdır. Siz 
hiç soğuk bir kış gününde 
sahip olduğu yegâne 
kıyafet olan t-shirtle 
üşüdüğü için suçlanan 
birini gördünüz mü? Tabii 
ki hayır. Oysa hissettiğimiz 
duygular için ne kadar da 
kolay suçlanabiliyoruz.

“NE VAR BUNDA 
KORKACAK”

Bu sahneyi özellikle 
sevdiklerimizle 
ilişkilerimizde daha sık 
yaşamaktayız. Örneğin 
bizim için sıradan bir 
olay karşısında olumsuz 
duygusal bir tepki 
veren çocuğumuza, 
rahatlıkla “Ne var bunda 
ağlayacak” ya da “Ne 
var bunda korkacak” 
şeklinde tepkide 
bulunabilmekteyiz. 
Bedenin soğuk havada 
üşümesi kadar normal 
ve sağlıklı olan korku, 
üzüntü, öfke, utanç gibi 
duyguların hissedilmesinin 

duymayan çocuğun, evden 
dışarı çıkmak zorunda 
kalacağı o büyük gün 
geldiğinde yaşayacağı 
zorluğun derecesini 
tahmin edebilirsiniz 
sanırım. Tabii kendisini 
gerçek yaşam koşullarına 
hazırlayamamış olan 
ailesine duyabileceği öfke 
ve gücenmişliğin boyutunu 
da. 

Hayatta yaşadığımız 
zorluklar, beynimiz 
tarafından 
hazmedilebildiği 
sürece kişisel kaynağa 
dönüşmektedir. 
Yaşamında hiç 
zorlanmamış birinin 
kaynağının güçlü olmasını 
beklemek de gerçekçi 
bir beklenti değildir. 
Sevdiklerimizin baş 
edebileceği zorluklarla 
mücadele etmesine izin 
vermek, onu sonuçta 
elde ettiği başarıya 
göre değil çabasından 
dolayı desteklemek, 
başarısız denemelerinden 
sonra yeniden 
cesaretlendirebilmek, 
hissettiği tüm olumsuz 
duygularının normal 
olduğuna dair geribildirim 
vermek ve yaşla beraber 
zamanı geldiğinde 
dayanıklılığının daha da 
artacağını bilerek yanında 
durabilmek o kişinin kişisel 
kaynağının artmasını 
sağlayan (yani kıyafetlerini 
kalınlaştıran) en temel 
faktörlerdir.  

Eski bir hava durumu 
spikerinden esinlenerek 
bitireyim yazımı: “Havalar 
nasıl olursa olsun, sizin 
ve sevdiklerinizin kıyafeti 
sağlam olsun.” l

nasıl engellenmeye 
çalışıldığı da bu şekilde 
ortaya çıkmaktadır. 
Hissettiği bu normal ve 
sağlıklı duygu nedeniyle 
bile suçlanan ve kendisini 
anlaşılmamış hisseden 
çocuğun, bu tepkiyi 
hissetmemesini beklemek 
imkânsızdır. O sadece 
bu tepkiyi göstermemeyi 
öğrenmektedir. 

Sevdiklerimizin, 
yaşadığı travmayla baş 
edebilmesinde sıklıkla 

yaptığımız ikinci bir 
yanlış tutum da onları 
dışardaki soğuk havadan 
korumak adına, dışarıya 
bırakmayıp, güvenli olan 
evimize alıp, kombiyi 
sonuna kadar açarak oda 
ısısını yükseltmemizdir. Ev 
ortamının bu yapay yüksek 
ısısından dolayı yazlık 
kıyafetlerle ev ortamına 
rahatlıkla uyum sağlayan 
ve kıyafetlerini soğuk 
havaya adapte olacak 
şekilde geliştirme ihtiyacı 
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DİKKAT! TÜKENİYOR 
OLABİLİRSİNİZ

Her gün yataktan zor kalkıyor, işe gitmemek için bahaneler üretiyorsanız, işinizi aksatıyorsanız, 
kendinizden ve çevrenizden hoşnut değilseniz, “Tükenmişlik Sendromu”nun kıskacına girmiş 

olabilirsiniz. Üstelik bu hafife alınacak, geçer diyerek beklenilecek bir durum da değil. Bir an önce 
destek almanız gerekebilir…

olumsuz duygular beslemesidir. Dr. 
Christina Maslach ve arkadaşlarına 
göre tükenmişlik; duygusal tükenme, 
duyarsızlaşma, kişisel başarının 
azalması olmak üzere üç bileşenden 
oluşan bir sendromdur.

Peki, tükenmişliğin nedenleri 
nelerdir?

Tükenmişliğin birçok nedeni vardır. 
Nasıl bir ortamda çalıştığınızdan iş 
arkadaşlarınıza, hizmet verdiğiniz 
insanlardan ülkenizdeki siyasal 
sistemin çalışma hayatına yansımasına 
kadar her şey tükenmişliğe neden 
olabilir. Emek-ücret dengesizliği, 
trafik, büyük şehir stresi ve bireysel 
yatkınlıklar da tükenmişlik için 
belirleyicidir.  

Bu sendrom nasıl gelişiyor, bunun 
bir rotası var mıdır?

Tükenmişliği günlük yaşam 
pratikleri açısından 
tarif edersek; kişinin 

işe giderken ayaklarının 
geri geri gitmesi; 
çevresindeki insanlara, 

özellikle iş arkadaşlarına 
yabancılaşması, keyifsiz 

hissetmesi, işine karşı 
alaycı bir tutum geliştirme 
ya da işine duyarsızlaşması 

gibi durumları yaşamasıdır. 
Genelde sinsice gelişir. Önce 

bıkkınlık ile kendini gösterir.  
Arkasından sürmenaj hali oluşur. 
Zaman içerisinde dozu artarak 
tükenmişlik yaşanır. 

Gaziantepspor’lu 
Frantisek 
Rdizidenajtoral 
tükenmişlik 
sendromu 
nedeniyle 
intihar etti...

S
A

Ğ
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IK

Kişinin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği için 
depresyon, kaygı bozukluğu 

gibi psikolojik rahatsızlıkların 
gelişmesine neden olabilir. l

Önlem alınmazsa nasıl sonuçlar doğurabilir?

Tükenmişlik Sendromu ile birkaç 
yıl önce, Muhteşem Yüzyıl’ın 
Hürrem’i, Meryem Uzerli 

sayesinde tanıştık. Uzerli diziden 
ayrılma gerekçesini “tükendim” 
diyerek açıklamıştı. Geçtiğimiz 
günlerde Gaziantepspor’un 
Çek asıllı futbolcusu Frantisek 
Rdizidenajtoral’ın intiharının ardından 
sendrom bir kez daha gündeme geldi. 
Rdizidenajtoral ülkesinde tükenmişlik 
sendromu nedeniyle tedavi görmüştü. 

9/5 çalışan insanların büyük 
çoğunluğunun pazartesi korkularını 
da göz önünde bulundurduğumuzda 
sendromun hepimizin eşiğinde 
bekleme ihtimali hiç de düşük 
gelmiyor. Biz de merak ettik ve 
sendrom hakkında merak ettiklerimizi 
Uzman Klinik Psikolog Reyhan Algül’e 
sorduk:

Tükenmişlik sendromu nedir?
Tükenmişlik sendromu; iş 

stresinin kişide, fiziksel, zihinsel ve 
duygusal bitkinlik yaratması; kişinin 
mesleğinden uzaklaşması, kendisine, 
çalışma arkadaşlarına ve işine karşı 

LEYLA ÖZ
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Kişilerin, içinde bulundukları 
durumu uzman desteği almadan fark 
etmesi mümkün mü?

Tabii ki mümkün... Günümüzde 
insanlar tükenmişlik sendromu 
konusunda eskiye nazaran daha çok 
bilgi ve farkındalık sahibi. Yaşadıkları 
durumun tükenmişlik olduğunu 
çoğu zaman fark edebiliyorlar, ancak 
bu durumun farkına varamayıp, 
uzunca bir süre onunla yaşamak 
zorunda kalanlar da olmuyor değil. 
Kendinizde böyle bir şey olduğunu 
düşünüyorsanız, bir an önce bir 
uzmandan destek almak faydalı 
olacaktır. Bazen küçük tavsiyeler bile 
büyük değişimler yaratabilir. 

Tükenmişlik sendromu ile nasıl baş 
edilir, tedavisi var mıdır?

Hazır bir reçete sunmak çok doğru 
değil; ancak bunu yaşadığını düşünen 
kişilerin durumlarını kanıksamamaları, 
farkında olmaları ve işi işte bırakmayı 
başarabilmeleri gerekmektedir. 
Hem fiziken hem de ruhen 
esneyebilmek, sendromla ve 
iş stresiyle başa çıkabilmeyi 
kolaylaştırır. Bu esnekliği 
kazandıracak şeyler de 
hobiler, spor, sanat ve 
sevdiklerimizle beraber vakit 
geçirmektir. Stresi yenmek 
değil, onu yönetmeyi 
öğrenmek mümkündür.  
Bu yüzden öğrenmek 

Üç türlü belirtisi vardır, 
fiziksel, zihinsel ve duygusal. 

Fiziksel belirtiler: 

Yorgunluk, enerji düşüklüğü, 
uyanmakta ve/veya uykuya 
dalmakta zorluk, bedensel 
ağrılar (en çok sırt, bacak vb. 
yerlerde), solunum güçlüğü, 
kalp çarpıntısı, sindirim 
sistemi ile ilgili sıkıntılar olarak 
sıralanabilir. (Özellikle midede 
şişkinlik, mide ağrıları vs.) 

Zihinsel belirtiler:

Karar vermede güçlük, 
emin olmama, eskiden zevk 
veren kitap okuma, bulmaca 
çözme gibi etkinliklerden 
çabuk sıkılma, konsantrasyon 
problemleri, dikkat sorunları, 
unutkanlık, dalgınlık

Duygusal belirtiler:

Kolay öfkelenme, sinirlilik, 
hayal kırıklığı, çökkünlük, 
özsaygının ve özgüvenin 
düşmesi, yabancılaşma, 
ümitsizlik olma. l

için de gerekirse yardım almaktan 
kaçınmamak gerekiyor. 

Yani iş sadece bireylere mi düşüyor?
Bireysel olarak yapılabilecekler kadar 

kurumların da yapabileceği şeyler 
var. Tükenmişliğin ivedilikle bir sorun 

olarak hem hukuki hem de çalışma 
hayatı düzleminde tanımlanması 

gerekiyor.  İnsanca ve güven 
içinde çalışma şartlarının 
sağlanması, denetimlerin 
göstermelik olmaması, 

çalışana değer verilmesi 
gibi birçok faktöre dikkat 

edilmesi, mücadeleyi 
kolaylaştıracaktır. l

Tükenmişlik Sendromunun belirli 
meslek gruplarında ve sektörlerde 
daha fazla görüldüğü bilinmektedir. 
Özellikle;

✓ Riskin çok ama hata oranın en az 
olması gereken sağlık, havacılık gibi 
alanları,

✓ Çalışma şartları ağır olan ve 
vardiya sistemi ile çalışanlar: Maden 
ve tekstil işçileri, 

 ✓ Doğrudan insana hizmet veren 
sektör çalışanları: Çağrı merkezi 

Belirtileri neler?

Tükenmişlik 
sendromuyla 
Meryem Uzerli 
sayesinde 
tanıştık.

çalışanları, bankacılar ve hizmet 
sektörünün tüm kolları,

✓ Geniş kitleler tarafından 
değerlendirilen ve eleştirilebilen 
meslek sahipleri: Yazarlar, gazeteciler, 
medya çalışanları ve sanatçılar, 

✓ Öğretmen, özel eğitimci, polis 
ve itfaiyecilerin tükenmişliği çok sık 
yaşayan gruplar olarak belirtebiliriz.

✓ Bekâr, mükemmeliyetçi ve yüksek 
eğitim düzeyine sahip olmak da 
tükenmişlik için diğer risk faktörleridir. 

Reyhan 
Algül

Kimler daha fazla risk altındadır
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Hayvanseverler ve evinde 
hayvan besleyenler için bu ay 
Ataşehir Küçükbakkalköy’deki 

Asimo Veteriner Kliniği’ni ziyaret ettik. 
Klinik sahibi Veteriner Hekim Sinan 
Birdal, hayvanseverlerin merakını 
giderecek sorularımızı yanıtladı: 

Havaların ısınmasıyla insanlar, 
park ve bahçelerde daha çok vakit 
geçirmeye başladı. Haliyle kene 
ve pireden kaynaklı hastalıklarda 
artıyor. Akıllara geçmiş dönemlerde 
görülen Kırım-Kongo geliyor. Biraz bu 
hastalıklardan bahsedebilir misiniz?

Yaz aylarına girdiğimizde en büyük 
problemlerden biri kene ve pireden 

bulaşan hastalıklardır. Hayvan 
bakanlar, özellikle de evde kedi 
besleyenler, hayvanlarının kene ve 
pire kapmayacağını düşünüyorlar. 
Fakat şöyle bir durum var: İnsanlar, 
bunların larva formlarına bulaştıkları 
anda, pantolonlarla ve ayakkabılarla 
evlerine getirebiliyorlar. Hayvana 
sürtününce de kene ve pire bulaşmış 
oluyor. Neticede Kırım-Kongo denilen 
kanamalı bir rahatsızlığa sebebiyet 
verilebiliyor. 

En büyük paniği köpek 
oluşturabiliyor. Çünkü tuvalet 
ihtiyacını gidermek için dışarı 
çıkarmak gerekiyor. Bunlardan çok 
hastalık türevleri oluşuyor. Mesela 
Pire Alerjisi, Kedi Tırmığı ve Lyme. 
Bunların belli aşılamaları var, fakat 

bazı zamanlarda aşılamalar yetersiz 
kalabiliyor. 

Kene ve pirelerden nasıl 
korunabiliriz?

Kene ve pirelerden korunmak 
için düzenli aralıklarla yapılan ense 
damlası dediğimiz uygulamalar, iç 
ve dış parazitin beraber mücadele 
edildiği ilaç grupları var. Özel yapılmış 
kene ve pire tasma çeşitleri de 
mevcut. Aşı periyoduna uyulduğu 
sürece karşıdaki kişide herhangi bir 
problem oluşmuyor, uymazsanız evin 
her tarafını pire sarabiliyor. Temizliğe 
ve hijyene çok dikkat edilmeli, 
hayvanlar temiz yerlerde gezdirilmeli. 

Evcil hayvanlarda bu mevsimde 
başka hangi sorunlar görülüyor?

Bu bölgede deri hastalıkları çok 

H
A

Y
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Yaz 
geldi, 
kene ve 
pireye
dikkat!
Değişkenlik gösteren havalar, 
insanların olduğu kadar 
hayvanların da sağlığını 
etkiliyor. Buna kene ve pire 
gibi böceklerden bulaşan 
hastalıklar da eklenince, 
evcil hayvan sahipleri soluğu 
veterinerde alıyor. 

FATİH KIZILHAN
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fazla, özellikle mantar hastalıkları 
görülüyor. Havanın ısınmasıyla 
birlikte kediler ve köpekler 
bahçelere çıkartılıyor. Mantar ve 
deri lezyonlarıyla bu süreçte çok 
karşılaşıyoruz. Bir de kedi nezlesi var. 

Bu hastalıklar için ne gibi bir tedavi 
uyguluyorsunuz?

Tedavi şekli ve yöntemi, hayvandan 
hayvana değişir. Çok ilaç kullanma 
taraftarı değilim. Hayvanlar ne 
kadar kaliteli beslenirse hastalıklara 
dirençleri o kadar artar. Oturup her 
gün et yerseniz bir saatten sonra gut 
olursunuz. Kediler etçildir. Köpekler 
ise hem et hem ot orantılı beslenmek 
zorundalar. Çiğ ete karşıyız. Kemik 
ve köpek karşılaştırması çok kötü 
bir yaklaşım, kemik kırıldığı zaman 
bağırsakları parçalar. Ondan sonraki 
dönem ölüme kadar gidebilir. 

Sözünü ettiğiniz hastalıklar 
insanlara bulaşır mı?

Mantar hastalıkları insanlara 
bulaşır. Özellikle kedi sahipleri 
severken farkına varmıyor. 

Ataşehir Belediyesi ile birlikte 
yürüttüğünüz bir çalışma var mı?

Bazı vatandaşlar, talep ettikleri 
takdirde Ataşehir Belediyesi’nden 
kuru mama yardımı alabiliyorlar. 
Veteriner Müdürlüğü ile de düzenli 
olarak görüşüyoruz. Biz zaten 
veteriner odası ile koordineli bir 

Kriz zamanlarında hayvan satışı 

artar. Çünkü kriz zamanlarında 

maddi imkânları düşen insanlar çok 

yalnızlaşır. Bu yalnızlığı gidermek için 

de hayvan alırlar. 

Mesela, bir adamın 10 tane 

hayvanı vardır, fakat tümüyle 

ilgilenemez, hastalıklarını ve sağlık 

durumlarını kontrol edemez. Hayvan 

beslemek için illa evinizde bakmanız 

gerekmiyor, dışardaki hayvanları 

sevip onlara mama verebilirsiniz. l

şekilde çalışıyoruz, fiyat politikamız 
da buna göre belirleniyor. Hemen 
hemen her ay civardaki tüm 
veterinerler toplanıyor, sorunları 
konuşuyoruz. 

Ataşehir’de en çok hangi hayvana 
bakılıyor?

Benim gözlemlediğim kadarıyla 
en çok kedi bakılıyor. Yeri geliyor 
çağrıldığım hayvanat bahçelerinde 
aslan, kaplan gibi hayvanları da 
tedavi ediyorum. Kliniğime egzotik 
hayvanlar da geliyor. 

Çok ağır vakaları tedavi ettiğiniz 
oldu mu?

İlk açtığım günlerde bir köpek 
getirdiler. Öyle bir trafik kazası 
geçirmiş ki her yeri dağılmış bir 
vaziyetteydi. Derisi tamamen 
yırtılmıştı. Yaklaşık dört buçuk saat 
operasyona aldım. 136 tane dikiş attım 
ve onu tekrar hayata döndürdüm. 

Son olarak hayvan sahiplerine 
neler önerirsiniz?

Öncelikle hayvana saygı duyulmalı. 
Genel olarak evcil hayvan bakan 
kişilerin bazı temel bilgilere sahip 
olmamaları nedeniyle hayvanlar 
hastalanıyor. Yüksek katlardan düşen 
hayvanlar da oluyor. l

Kriz ve hayvan sevgisi

Sinan Birdal
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Çocuklarımız ve 
gençlerimiz için varız

Ataşehir Doğuş Spor Kulübü, 
sporun çocuklar üzerindeki 
faydasını keşfetmiş, bunu da 

uyuşturucu ve diğer tüm bağımlılıklarla 
mücadele için kullanmayı kendine ilke 
edinmiş. 

Ağırlıklı olarak Mustafa Kemal ve Aşık 
Veysel Mahallelerinden 240 çocuğun 
bünyesinde spor yaptığı Ataşehir 
Doğuş Spor Kulübü Başkan Yardımcısı 
Cevdet Kuruçay’dan kulübünü ve 
hedeflerini dinliyoruz:

Ataşehir Doğuş Spor Kulübü’nün 
kurulma amacı nedir?

Kulübümüz, 1989 senesinde 
11 arkadaşın Mustafa Kemal 

Mahallesi’ndeki çocukları tiner, bali ve 
diğer kötü alışkanlıklardan korumak ve 
kurtarmak amacıyla bir dernek olarak 
kuruldu. Daha sonra mahallemizdeki 
yöresel futbol takımlarını bir federe 
spor kulübü çatısı altında toplamayı 
amaçladık ve Ataşehir Doğuş Spor 
Kulübü’nü kurduk. Kulüp olarak 
asıl amacımız, çocuklarımızı ve 
gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak 
tutmak, onları özellikle spor sayesinde 
sosyal bireyler olarak topluma 
kazandırmak.

Ataşehir Doğuş Spor Kulübü 
için aslında bir kulüpten de öte, 
bir sosyal sorumluluk projesidir,                   
diyebilir miyiz? 

Kesinlikle diyebiliriz. Bizler isimsiz 
gönüllü yöneticileriz. Gönüllü 

olduğumuz konu ise, özellikle 
akıllı telefon, tablet ve bilgisayarın 
çocuklarımız ve gençlerimiz üzerindeki 
olumsuz etkilerini yok etmek ve oyun, 
eğlence ve spor odaklı etkinlikler 
yaparak, hayata karışmalarına bir 
nebze de olsa katkı sağlamak. 

Çocuklar bu kulübe gelip neler 
yapıyor?

Kulübümüze gelen çocukların 
önceliği futbol... Burada hem takım 
ruhunu hissedip sosyalleşiyor hem de 
profesyonel futbol yolunda ilerliyorlar. 
Bizler de imkânlarımız doğrultusunda 
onlara futbolun dışında da bir dünya 
olduğunu göstermek ve hayallerini 
genişletmek için tiyatro, oyuncak 
müzesi, satranç turnuvaları gibi 
aktivitelere götürüyoruz. 

DENİZ KARA
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Ataşehir Doğuş Spor Kulübü, adı üzerinde sporla haşır neşir, özellikle de futbolla. 
Yaklaşık 240 çocuğun spor yapmasına ön ayak olan kulübün esas amacı çocukları ve gençleri spor 

yoluyla sosyal hayata katmak. Ataşehir Doğuş Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Cevdet Kuruçay 
“Çocuklarımızı bağımlılıklarından kurtarmak istiyoruz” diyor. 

Çocuklar antrenörleri Zeynep Özcan ve Tolga Şahin ile birlikte.
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Uyuşturucu ile mücadele konusunda 
da çalışmalarınız var...  

Spor ile hayata başlayan çocuklar 
birçok kötü alışkanlıktan uzak 
durup, hayata daha iyi bir başlangıç 
yapıyor. Ataşehir Doğuş Spor 
Kulübü bir mahalle takımı ve bizler 
de mahallemizin uyuşturucu ile 
mücadelesi konusunda harcadığı 
çabaya ortak oluyoruz. 

Bu çabada ne kadar başarılı 
olabildiniz?

Başarı oranı için, çocukların ve 
gençlerin, burada daha fazla zaman 
geçirmesini sağlamak zorundayız. 
Bu süreyi uzun tutmak için kulübü 
daha eğlenceli ve aktif hale getirmek 
için çeşitli etkinlikler yapmaya gayret 
gösteriyoruz. Oyun odaklı projelerimiz 
var. Satranç ve kütüphanemize ek 
olarak masa tenisi, eskiden oynanan 
çocuk oyunlarını tertiplemek 
amacındayız. Bütün bunları 
yaptığımızda ve aileleri bu işin içine 
daha fazla kattığımızda, başarı oranı 
çok daha yüksek olacaktır. 

Sizler kulüp olarak gençlerin hayata 
tutunabilmeleri için büyük çaba sarf 
ediyorsunuz, peki ya aileler…

Büyük bir klişe olan “çevre kötü” 
denilse de çocukların okul ve ergenlik 
dönemlerinde esas görev anne ve 
babalara düşüyor. Yeni çocuğu olan 
bir çiftin, 20 yıl boyunca bu önemli 
görevi üstlenmek zorunda olduğunu 

bilmesi gerekiyor. Aileler bu konuda 
kendisini geliştirmek, en azından çocuk 
psikolojisini bilmek zorunda. 

Doğuş Spor Kulübü’nün kapısı 
kimlere açık?

Bize gelen herkese yardımcı 
olmaya çalışıyoruz. Kulübümüzden 
şu an yaklaşık 240 kişi yararlanıyor. 
Özellikle ayrılmış anne-babaların, 
ihtiyaç sahibi olanların ya da gazi ve 
şehit çocuklarının; bunun yanı sıra 
dikkat dağınıklığı olan ve zayıflamaya 
gelen çocukların da kulübümüzden 

Cevdet Kuruçay (Fotoğraflar: FATİH KIZILHAN)

yararlanmalarına öncelik veriyoruz. 
Çocuklarda obezite ve beslenme 
alışkanlığı hakkında aileleri 
bilgilendiriyoruz. Bir nevi ailelere 
danışmanlık yapıyoruz.

Peki, kulüpten sadece erkek 
çocuklar mı faydalanıyor? 

Kız çocuklarının da kulübümüzde 
spor yapması ile ilgili ailelerden 
talepler geliyor, ama şu an fiziki olarak 
böyle bir imkânımız yok. Ataşehir ve 
çevre ilçelerde bu alanda faaliyet 
gösteren spor kulüpleri ile görüşerek 
bize yapılan bu istekleri oralara 
yönlendiriyoruz. 

Ataşehir Belediyesi ile ortak 
yaptığınız ya da destek aldığınız bir 
proje var mı?

Mahallemizin ve kulübümüzün 
ekonomik yapısı belli, o yüzden 
sınırları zorluyoruz. Bu konuda da 
bizden desteklerini esirgemeyen 
Ataşehir Belediye Başkanımız Battal 
İlgezdi’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Mahallemizdeki gençlerin altyapı eksiği 
çok fazla… O sebeple, başkanımızın 
desteği ile büyük başarılar elde etmek 
istiyoruz. Biz gençlerimizi sporla 
uyuşturmak değil, uyuşturucudan 
kurtarmak istiyoruz. l
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“UEFA (Avrupa Futbol 
Federasyonları Birliği) para pul 
işlerine niye karışıyor kardeşim? 
Hani serbest piyasaydı? Hani herkes 
istediğini istediği gibi alır satardı? Ceza 
tehdidiyle kural üstüne kural koyuyor. 
UEFA başımıza sosyalist kesildi.”

Bu sözler transfer döneminin 
resmen başlayacağı 10 Haziran 
öncesinde 4 büyük kulübün 
taraftarları arasında konuşulan 
konulardan biri. Konuşmaların kaynağı 
da UEFA’nın Avrupa’daki kulüplerin 
tepesinde “Demoklesin kılıcı” gibi 
dolaşan Finansal Fair Play uygulaması.

Hatta bu tartışmada daha ileri 
gidip, Türkiye’nin Avrupa futboluna 
ayar verecek vizyona sahip olduğunu 
ileri sürerek, “Türk takımlarının önü 
kesiliyor” diyenler bile var. Bir grup 
ise son 10 yıldır en zengin kulüpler 
sıralamasında ilk zirveyi oluşturan 
Real Madrid, Barcelona, Manchester 
United, Bayern Münih gibi takımlara 
dikkat çekip, “Arap şeyhleri, Rus 

HİLMİ ŞAHİN
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UEFA SOSYALİST Mİ?
Tam tersini iddia edenler ise 

UEFA’nın Finansal Fair Play 
çerçevesindeki yaptırımlarını IMF’nin 
geçmiş yıllarda az gelişmiş ya da 
gelişmekte olan ülkelerde yaptığı 
dayatmalara benzetip, “Zengin 
daha zengin, fakir daha fakir olacak. 
Uygulamayla, para babalarının 
önü açılıyor. Yakında taraftarı olan 
Avrupa’daki kulüpler el değiştirmeye 
başlarsa kimse şaşırmasın” görüşünü 
dile getiriyorlar.

Tartışmalar “Bir deli kuyuya taş 
atmış 40 akıllı çıkaramamış” kıvamında 
süre dursun, Finansal Fair Play’in 
nereden çıktığına ve bugün başta 
4 büyük kulübümüz olmak üzere 
Türkiye’deki takımları nasıl etkilediğine 
kısaca göz atalım.

Futbolun sadece spor ve eğlence 
amacı olmaktan çıkıp, endüstriyel 
hale gelmesiyle milyar dolarla 
ifade edilen bir sektöre dönüşmesi 
kaçınılmaz olarak yeni düzenlemeleri 
de beraberinde getirdi. Finansal Fair 
Play fikri işte bu dönüşün sürecinin 
ardından ortaya çıktı. Sektörün 
kara para aklamanın en önemli 

milyarderler şimdi de Çinliler, taraftarı 
olan ama ekonomik olarak zor 
durumdaki kulüplerin peşinde. Rus 
oligark Roman Abramoviç’in 2003 
yılında İngiliz kulübü Chelsea’yi alarak 
açtığı yoldan yürüyen Şeyh Mansour 
bin Zayed Al Nahyan Manchester 
City’i (2008), Digiturk’ü de satın alan 
Bein Sports’un da sahibi olan Nasser 
Al-Khealifi, Paris Saint Germain’i 
(2011) satın alıp Avrupa futbolunda 
taşları yerinden oynattılar. UEFA 
Avrupa’daki büyükleri korumak için bu 
uygulamayı icat etti” görüşünü öne 
sürüyor.

Nasser Al-khealifiŞeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 89Sayı: 12 Tarih: 25 Mayıs-25 Haziran 2017

araçlarından biri haline gelmesi, 
kulüplerin karalık güçlerin eline geçme 
tehlikesi Avrupa futbolunu yönetenleri 
harekete geçirdi. Sahadaki dürüst-
adil oyun (Fair Play) ilkesinin kulüp 
yönetimlerine Finansal Fair Play olarak 
yerleştirilmesi için düğmeye basıldı. 
UEFA, 2004 yılında attığı ilk adımda 
UEFA kriterleri adı altında kulüpleri 
mali ve idari olarak disiplin altına 
almaya yönelik uygulamaları hayata 
geçirdi. Bu konudaki denetim de yerel 
federasyona verildi.

Ancak bu kriterler yeterli olmadı. 
Sadece biz de değil, Avrupa genelinde 
uygulama etkili olmayınca bu kez 2009 
yılında içinde cezalar da barındıran 
Finansal Fair Play uygulaması için 

start verildi. Uygulamanın 2012-
13 sezonda başlatılmasına karar 
verilmesine rağmen İngilizlerin 
itirazı nedeniyle  2014-15 sezonuna 
ötelendi.

Finansal Fair Play ile kulüplere, 
futboldan kazandığını futbola 
harcama, denk bütçe, ücretlerde 
sınırlama, borçları sıfırlama gibi 
mecburiyetler getirildi. Bütçesi 5 
milyon Euro’nun altındaki kulüpler 
ise uygulamanın dışında bırakıldı. 
İncelemelerin de 2011-12’den itibaren 
başlatılacağı açıklandı.

Bu kez işi sıkı tutmaya kararlı olan 
UEFA, Kulüp Finansal Denetim 
Masası isimli bir kurul oluşturdu ve 
başına da Belçika eski başbakanı 
Jean-Luc Dehaene getirildi.

Artık ok yaydan çıkmıştı. UEFA 
başta Galatasaray, Fenerbahçe, 
Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere 
kriterlere uymayan Türk takımlarını 
masaya çağırdı. Galatasaray, 1 yıl 
Avrupa Kupaları’ndan men edildi. 
Sarı-Kırmızılı ekip 2015-16 sezonunda 
Türkiye Kupası finalinde Podolski’nin 
golüyle Fenerbahçe’yi 1-0 yenip 
kupayı kazandı ve UEFA Avrupa 
Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Ancak 
katılamadı ve cezasını tamamladı. 
Hâlâ inceleme altında.

BORÇLANMA HAKKI

Bu kapsamda Fenerbahçe’ye 2015-
16’da 30 milyon, 2016-17’de 20 milyon 
2017-18’de 10 milyon borçlanma hakkı 
verildi. Yani Fenerbahçe futbolcu 
satamazsa bu sezon transfere en 
fazla 10 milyon Euro harcayabilecek. 
Ayrıca Fenerbahçe’nin 7.5 milyon 
Euro’luk UEFA katılım gelirlerine 
tedbir kondu. Sarı-Lacivertliler, 
bu rakamın 2 milyon Euro’sunu 
taksitler halinde ödeyecek, anlaşma 
şartlarını yerine getirirse geriye kalan 
5,5 milyon Euro’yu ödemeyecek. 
Fenerbahçe de hâlâ mercek altında.

Beşiktaş da 2015-16, 2016-17, 2017-
18 ve 2018-19 sezonlarını kapsayan 

yapılandırma anlaşmasına imza attı.  
5.5 milyon Euro tutarındaki UEFA 
katılım gelirlerine tedbir konan Siyah-
Beyazlı kulüp (1,5 milyon Euro 3 eşit 
taksitle ödenecek) son 2 sezonda 
verdiği sözleri yerine getirmiş olmasına 
rağmen hâlâ yakından izleniyor.

Trabzonspor da 3 sezonu kapsayan 
anlaşmada UEFA gelirlerinin 2 milyon 
Euro’suna tedbir konulmasını kabul 
etti. Bordo-Mavililer anlaşma şartlarını 
yerine getirirse 1 milyon Euro ödeyerek 
cezadan kurtulacak.

UEFA sosyalist mi kapitalist mi 
tartışmaları bir yana… Bir maçta 1,5 
milyar dolara kadar paranın döndüğü 
Asya bahis piyasası, Avrupa’nın 
futbolcu madeni olan Afrika, her 
transferde usulsüzlük söylentilerinin 
ayyuka çıktığı Güney Amerika öylece 
dururken, kapısının önünü süpürmeye 
çalışan Avrupa Finansal Fair Play ile 
dünya futbolunu kurtarabilir mi? Ya 
da her şey göründüğünden çok mu 
farklı? l
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Yaza merhaba demeden
önce son çıkış

Yaz mevsimine aylar kala dergi kapaklarını 
süsleyen ve mucize arayan gözlerle 
okuduğumuz “yaza kadar fit olun!” 
başlıklarını masaya yatırma zamanımız 

geldi. Çoğunluğu oluşturduğuna 
inandığım bu kitle -ben dahil- 
panik halinde çabuk etki 
edecek detokslar, birbirinden 
ilginç isimli diyetler, sporlar 
peşinde koşmaya başlıyor. 
Hayatımızda hep olması 
gereken ana şeyleri birkaç aya, 

hatta haftalara sıkıştırarak 
vücudumuzdan müthiş 

performanslar bekliyoruz. 
Aslında gördüğümüzde 
dudak büktüğümüz 
“klişeler” hayatımızda 
hep ihtiyacımız 

olanlar. 

Her yazının, her 
diyetin, her 

doktorun basbas 
bağırdığını göz önünde 
bulundurursak demekki 
bu işte bir bit yeniği 
var diye düşünebiliriz. 
Su içme alışkanlığı 
olmayan insanlara 
azap gibi gelmesin, 
artık her şey çok daha 
kolay. Masanızda 
durması için pipetli ve 
çok eğlenceli koca su 
bardakları alabilirsiniz, 
ki emin olun en 
azından el alışkanlığı 
kazanacaksınız. Hatta 
artık akıllı telefonlar 
bile su içmeniz için 
size hatırlatmalar 
yapıyor, kaçış yok     
anlayacağınız. l

İşe su içmekle 
başlayalım

ALAZ CEREN GÖNÜLLÜ
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Sabahları açma-poğaça ekibini bir kenara bırakalım

Kurumsalda hayat erken başlıyor. 
Sağlıklı bir kahvaltı hazırlamak 

için de daha erken kalkmak imkansız, 
gerçekçi olalım İstanbul’da yaşıyoruz. 
Hem sağlıklı hem de çabuk hazırlanan 

bir kahvaltı istiyorsanız 
sizi buraya alalım! 

Bu sefer ki 
boş bir vaat 
değil, gerçek. 
Üstelik sonsuz 
seçeneğiniz 

var. “Smoothie” kelimesini mutlaka 
bir yerlerde görmüşsünüzdür, ama 
öncelikle bir blendera ihtiyacınız 
olacak. 

Blenderın içine istediğimiz meyve-
sebzeyi canımız ne kadar isterse o 
kadar koyuyoruz, üstüne ister yoğurt 
ister süt istersek de su ekliyoruz. 
Yulaf, bal, keten tohumu, chia 
tohumu artık ağzınızı sulandıran ne 
varsa hepsini koyup çırpıyoruz ve 
bomba kahvaltınız hazır. l

Sporu günlük rutinine koymayı 
başaramamışsanız ve nabzınızı 

yükseltmek çok hoşunuza gitmiyorsa 
diğerlerine göre daha sakin olan 
aletli pilatesi önereceğim. Ben 
kendisiyle yeni tanıştım, biraz geç 
olmuş olsa da, iyi ki olmuş. Bu spor 
tarzını hayatınıza entegre etmek 

çok daha kolay bence; yorgun bir iş 
gününün ardından trafikle boğuşup 
eve ulaştığınızda spor fikri çok çekici 
gelmiyor olsa gerek. Pilatesin farkını 
burada hissedebilirsiniz, sizi önce 
mental olarak sonra da fiziksel olarak 
dinlendiriyor yormak yerine. “Spora 
gitmek” düşüncesi külfet olmaktan 

çıkıp rutin halini 
alıyor hızlıca. 
Sadece yazın değil 
dört mevsim fit 
olmak isteyenlere 
evlerine en yakın aletli pilates 
stüdyosuyla gitmesini şiddetle 
öneriyorum. l

Nefes nefese kalmayı sevmeyenlere...



5 Haziran Dünya Çevre Günü. Nükleer santrallerle, erozyonla, HES’lerle, çarpık kentleşmeyle, nüfus 
artışıyla dünyada ve Türkiye’deki çevre sorunları bir kez daha masaya yatırılacak. Biz de 5 Haziran 

vesilesiyle belleğinizi bir yoklayalım, çevre sorunlarının ne kadar farkındasınız ortaya çıkarın, istedik.
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1. 
31 yıl önce, 26 Nisan’da 
nükleer santraldeki patlama 
sadece santralin olduğu kenti 
ve ülkeyi değil, Türkiye’yi 

de derinden etkiledi. Yiyecekler 
zehirlendi, düşükler yaşandı, kanser 
vakaları arttı. Türk yetkililerin, bilim 
insanlarının uyarılarına karşılık çay 
içerek “Bakın bir şey olmuyor işte” 
şovu yaptığı nükleer patlamanın 
yaşandığı santral hangisiydi?

a) Çernobil
b) Buenos Aires
c) Saint Loren
d) Windscale

2. 
Önce deprem, ardından 
tsunami nükleer santralde 
sızıntıya neden oldu. 
Şehir sularına radyasyon 

sızdı. 2011 yılında yaşanan ve 
nükleer santrallerin nasıl bir tehlike 
oluşturduğunu gösteren bu olayın 
yaşandığı ülke hangisiydi?

a) İngiltere
b) Japonya
c) Güney Afrika
d) Brezilya

3. 
Dünyada bugün 438 nükleer 
redaktör var. Sizce bu 
redaktörler en çok hangi 
ülkede bulunuyor? 

a) Hindistan
b) Çin
c) ABD
d) Hollanda

4. 
Türkiye de üç nükleer 
santralle, dünyada 
nükleer santrale sahip 
ülkeler arasına girmeye 

hazırlanıyor. Bu üç santralin isim ve 
yerlerini biliyor musunuz?

a) Çorlu - Kastamonu - Kayseri
b) Isparta - Köyceğiz - İskenderun
c) Akçakoca - Rize - Samsun
Akkuyu- Sinop- İğneada

5. 
Türkiye’nin gölleri 
denildiğinde ilk beş 
arasında yer alıyordu, ama 
bugün neredeyse hiçbir 

yaşam belirtisi yok. Oysa bir zamanlar 
temel ihtiyaçlarımızdan birini 
karşılıyordu. Bu göl hangisiydi?

a) Tuz Gölü
b) Van Gölü
c) Eğridir Gölü
d) Nemrut Gölü

6. 
Alman bilim adamları, 
dünyanın insanda işitme 
kaybına yol açacak kadar 
gürültü kirliliği yaşanan 

illerini saptadı. Sizce ilk sırayı hangi il 
alıyor?

a) Moskova
b) Barselona
c) İstanbul
d) Londra

7. 
Dünya Sağlık Örgütü 
şubat ayında 103 ülkede, 
3000 kentte hava kirliliği 
ölçümlerini açıkladı. Avrupa 

kıtasında havası en kirli kentlerden 
ilk 10’unun 8'i Türkiye'de. Acaba 
havası en kirli ilimiz hangisi?

a) Hakkari
b) Gaziantep
c) Afyon
d) Batman

8. 
Türkiye’de 595 aktif 
hidroelektrik santrali 
var, çoğu da çok uluslu 
şirketler tarafından 

işletiliyor. HES’lerin kurulmasına 
karşı çıkanlar, yani suyuna sahip 
çıkanlar da var. Oysa dünyada 
bir “Su Günü” var ve HES’lere 
karşı çıkanlar her Su Günü’nde su 
haklarını da talep ediyorlar. Siz 
“Dünya Su Günü” ne zaman, biliyor 
musunuz? 

a) 25 Mart
b) 17 Haziran
c) 22 Mart
d) 23 Eylül

9. 
HES’ler yetmedi, bu kez 
de Karadeniz’in doğasını 
değiştirip sekiz ilin 
yaylalarını birleştirecek 

bir yol gündeme geldi. Karadenizliler 
elbette bu yolu istemiyor, “Bize yol 
değil, bataklık yapacaklar” diyor. 
Peki, bu yolun ismini hatırlıyor 
musunuz?

a) Siyah Yol
b) Kırmızı Yol
c) Pembe Yol
d) Yeşil Yol

Yanıtlar: 1) a 2) b 3) c 4) d 5) a 6) c 7) d 8) c 9) d
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Bu ay geleneksel ramazan 
tatlımızın tarifini verelim. Yufka 
tatlısı baklava tadında (hatta 
yalancı baklava da denir) hafif 
ve lezzetli bir tatlıdır ve aynı gün 
tüketilirse daha iyi olur.

MALZEME: 3 yufka, 200 gr. 
tereyağı (erimiş), 150 gr. ceviz 
(dövülmüş)

ŞURUBU: 3 bardak şeker, 3 
bardak su (Günlük tüketilen 
bir tatlı olduğu için limon 
koymayın)

YAPILIŞI: 
Tatlıyı yapmaya şurubu 

pişirmekle başlayın ki şurup 
soğusun. Tencereye şeker 
ve suyu koyun. Kaynamaya 
başladıktan 20-25 dakika sonra 
altını kapatın. Şurubun iri iri, göz 
göz olması lazım.

Tepsinizin altını yağlayın, 
yufkanın ilkini olduğu gibi 
yayın. Her kata erimiş tereyağı 
ve ceviz ekleyerek bitirin. En 
alta koyduğunuz yufkayla her 
tarafını kapatın. İstediğiniz 

şekilde kesip 180 derece ısıtılmış 
fırında altı ve üstü kızarana 
kadar pişirin. Soğuyan şurubu 
üstüne dökün… Ilınınca afiyetle 
yiyin. l

Not: Yağına fazla demeyin, 
pişerken yağ kaynadıkça 
tatlınız kabarıp her katı tek 
tek pişecektir. Arzu ederseniz 
piştikten sonra yağını 
alıp şurubu ondan sonra 
dökebilirsiniz. Bana kalırsa, 
kilo sorununuz da yoksa yağını 
dökmeden tadında yiyin.
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Tariflerle ilgili aklınıza takılan birşey olursa beni arayabilirsiniz. Tel: 0533 7169293 / firdevs.gunacar@hotmail.com

MALZEME: 1 kilo kuzu eti 
(doğranacak, tavuk da olabilir),  
1 kilo patlıcan (yuvarlak doğrayıp 
tuzlu suya koyun), 3 tane büyük 
kırmızı biber, dörde bölünmüş 
2 büyük soğan (ben büyük 
soğan yerine 20 tane arpacık 
soğanı kullandım), 4 büyük 
domates (kabuğu soyulmuş), 
8 diş sarımsak, 1/2 çay bardağı 
zeytinyağı, 1 çorba kaşığı biber 
salçası (yarım bardak suda 
açılmış), 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı 
kaşığı pul biber (arzuya göre)

YAPILIŞI: Önce zeytinyağını 
güvecinize koyup etlerinizi 
ilave edin. Harlı ateşte etleriniz 
suyunu salıp, çekip yağına 

kalacaktır. O zaman güzelce her 
tarafını kızartın. Üzerine sırasıyla 
dörde böldüğünüz soğan ve 
sarımsakları, tuzlu sudan çıkarıp 
yıkadığınız ve iyice sıktığınız 
patlıcanlarınızı, biberlerinizi ve 
en üstüne de irice doğradığınız 
domateslerinizi ekleyin. 1/2 
bardak suyla açtığınız salçanızı 
da üzerine ekleyin, ateşe koyun 
kaynasın. Daha sonra 200 
derece ısınmış fırına verin. Yarım 
saate pişer diyorum, ama siz 
yine de kontrol edin. l

Not: Güvecinizin üzerini 
mutlaka kapatın. Nostalji yapmak 
isterseniz mahallenizdeki fırına 
götürün pişirsin.

FİRDEVS 

GÜNAÇAR 

Yufka tatlısı

@firdevsgunacar

Sebzeli güveç
Bu çok lezzetli sebzeli bir et yemeği ve Ramazan ayının 
vazgeçilmezlerinden. Lezzetini güveçte pişmesinden 
alıyor. Hanımlar evde hâlâ bir güveciniz yoksa bu yemeği 
yapmak için en kısa zamanda edinin.

Hazırlanışı: 1/2 saat / Pişme süresi: 35 dk. / 8 Kişilik

Hazırlanışı: 20 dk. / Pişme süresi: 35 dk. / 8 Kişilik
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ATAŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ataşehir Belediyesi

Hizmet Binası

Barbaros Mah. 

Şebboy Sok. No: 4/A

Tel: 0216 570 50 00

Fax: 0216 688 07 54

www.atasehir.bel.tr

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1150

BASIN YAYIN VE HALKLA 
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

Tel: 0216 570 50 00 /1598

Fax: 0216 687 07 54

EMLAK VE İSTİMLAK 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Tel: 0216 570 50 00 /1453

Fax: 0216 687 07 78

TEFTİŞ KURULU 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1118

Fax: 0216 687 07 58

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

Fax: 0216 687 07 93

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

Fax: 0216 687 07 92

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1411

Fax: 0216 687 07 75

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

Fax: 0216 687 07 76

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1466

Fax: 0216 687 07 77

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1275

Fax: 0216 687 07 63

MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1159

HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1126

Fax: 0216 687 07 57

SAĞLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1619

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1147

Fax: 0216 687 07 61

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1801

Fax: 0216 687 07 52

YAPI KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1361

Fax: 0216 687 07 72

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

Fax: 0216 687 07 82

ULAŞIM HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 
Tel: 0216 570 50 00 /1221

Fax: 0216 687 07 67

VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1658

Fax: 0216 687 07 89

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

Fax: 0216 687 07 53

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

Fax: 0216 687 07 65

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1245

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

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

MUHTARLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1414

DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1735

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0216 570 50 00 /1508

EVLENDİRME DAİRESİ
Şehit Şakir Elkovan Cad.

No: 20 Küçükbakkalköy

Tel: 0216 570 50 00 / 

1950-1951

KÜÇÜKBAKKALKÖY 
HİZMET BİRİMİ
Küçükbakkalköy Mah.

Fevzipaşa Cad. 

(Prestij Cad.)

Tel: 0216 469 65 56

ATAŞEHİR SPOR KULÜBÜ
Barbaros Mah. Lale Sok.

Tel: 0216 570 50 00

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
AFET KOORDİNASYON 
MERKEZİ
Ataşehir Bulvarı

Tel: 0216 570 50 00 

/2300-2301-2302-2303-

2306-2307

YENİSAHRA ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Yenisahra Mah.

Sütçüyolu Cad.

Tel: 0216 317 31 84

KÜÇÜKBAKKALKÖY 
ZABITA HİZMET BİRİMİ
Küçükbakkalköy Mah.

Geziciler Sok.

Merdivenyolu Cad. No: 4

Tel: 0216 573 42 21

MEVLANA ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Mevlana Mah. Albayrak 

Cad. Muhtarlık yanı

Tel: 0216 314 77 87

FERHATPAŞA ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe

Cad. G4 Sok. No: 5

Tel: 0216 471 99 37

MUSTAFA KEMAL ZABITA 
HİZMET BİRİMİ
Mustafa Kemal Mah. 3004 

Cad. Deniz Gezmiş Parkı içi 

Tel: 0216 570 50 00 /1918

FETİH MAHALLESİ 
ZABITA HİZMET BİRİMİ
Fetih Mah. Atatürk Bulvarı

başı, İMKB İlköğretim 

Okulu yanı.

30 AĞUSTOS ATAEVİ
Mevlana Mah. 

Sakarya Cad. 

30 Ağustos Parkı üzeri

Tel: 0216 570 50 00 / 

1984-1985-1986

AŞIK VEYSEL ATAEVİ
Aşıkveysel Mah.

3001 Cad. No: 116

Tel: 0216 570 50 00 / 

1980-1981

FERHATPAŞA ATAEVİ
Ferhatpaşa Mah. Mareşal

Fevzi Çakmak Cad. No: 12

Tel: 0216 660 02 40

İNÖNÜ ATAEVİ
İnönü Mah. 

Kartal Cad. No: 57

Tel: 0216 573 86 35-36-37

KAYIŞDAĞI LİONS ATAEVİ
Kayışdağı Mah. 

Akyazı Cad. No: 84 

Tel: 0216 540 74 30

MUSTAFA KEMAL ATAEVİ
M. Kemal Mah. 

3004 Cad. No: 36 

Tel: 0216 570 5000 / 

1970-1978

ATAMEM
Küçükbakkalköy Mahallesi

Vedat Günyol Cad. No: 6

Tel: 0216 574 80 79

ATAŞEHİR BELEDİYESİ 
KIZ ÖĞRENCİ KONUK EVİ
Kayışdağı Mah. Akyazı 

Cad. No: 104 

Obalar Durağı

Tel: 0216 540 62 75

DÜŞLER AKADEMİSİ
Barbaros Mah. 

Fesleğen Sok.

Tel: 0216 688 31 53

BAHRİYE ÜÇOK HASTA 
KONUK EVİ
Küçükbakkalköy Mah.

Cengiztopel Cad. No: 11

Tel: 0216 572 15 84

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

Necmettin Erbakan Cad.

No: 108-110

Tel: 0216 570 50 00 /1944

YENİ HAYAT GENÇLİK 
MERKEZİ
Yeni Çamlıca Mah.

Dursunbey Cad. No: 2

(Hüseyin Ağırman Parkı İçi)

Tel: 0216 570 50 00 /1966

ATAŞEHİR GENÇLİK 
MERKEZİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 

Cad. 16. Sok. No: 25

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

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

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

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

MUHTARLIKLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAĞLIK MERKEZLERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

186: Elektrik Arıza
187: Doğalgaz Arıza
188: Cenaze Hizmetleri
189: Alo Maliye-Vergi 
Danışma
11811: Bilinmeyen     
Numaralar
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ÖZEL FEMME PLAST TIP 
MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Ahmet Yesevi Cad. No: 33
Tel: 0216 355 75 75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SİNEMALAR

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

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

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

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

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

MÜZELER

DÜŞTEPE OYUN MÜZESİ
Barbaros Mahallesi 
Mimar Sinan Cami Yanı, 
Mimar Sinan Parkı
Tel: 0216 688 13 29

KÜLTÜR MERKEZLERİ

MUSTAFA SAFFET 
KÜLTÜR MERKEZİ
Örnek Mah. Cahar Dudayev 
Cad. Tel: 0216 570 50 00/2200

İÇERENKÖY SANAT MERKEZİ
İçerenköy Mah. Demet Sok.
No: 61/1 Tel: 0216 570 50 00

CEMAL SÜREYA SERGİ 
VE ETKİNLİK MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mahallesi 
Şehit Şakir Elkovan Cad. 
No: 20 Tel: 0216 575 6720

ÜNİVERSİTELER

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İnönü Mah. Kayışdağı Cad.
Tel: 0216 578 00 00
Fax: 0216 578 02 99

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
Kerem Aydınlar Kampüsü
İçerenköy Mah. 
Kayışdağı Cad. No: 32 
Tel: 0216 500 44 44
Fax: 0216 576 50 76

ADIGÜZEL ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir Mahallesi Baraj 
Yolu Cad. Çağlayan Sokak 
No: 18 Tel: 0216 455 77 70-74
Fax: 0216 548 28 17

AVM’LER

BAUHAUS
İçerenköy Mah. Hal Yanı
Tel: 0216 578 70 70

BRANDIUM
Küçükbakkalköy Mah.
Dudullu Cad. No: 23-25
Tel: 0216 574 33 33

BULVAR 216
Barbaros Mah. Mor Zambak 
Sok. Tel: 0216 668 32 16

İÇERENKÖY CARREFOUR
İçerenköy Mah. Kayışdağı
Cad. No: 2
Tel: 0216 448 02 96-97

METRO
Yeni Sahra Mah. Yavuzlar 
Cad. Tel: 0216 544 68 00

MOZAİK ÇARŞI
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
No: 21 Tel: 0216 455 91 69

NOVADA
Küçükbakkalköy mah. 
Şehit Şakir Elkovan Cad. 
No: 20 Tel: 0216 575 65 20

OPTIMUM
Yeni Sahra Mah. İstiklal Sok. 
No: 10/4 Tel: 0216 664 14 14

PALLADIUM
Barbaros Mah. Halk Cad. 
No: 8 Tel: 0216 663 15 00

WATERGARDEN
Barbaros Mah. 
Kızılbegonya Sok. No: 10/1 
B.Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 504 75 25

RESMİ DAİRELER

T.C. ATAŞEHİR 
KAYMAKAMLIĞI
Küçükbakkalköy Mah.
Merdivenköy Yolu Sok. 
No: 9/2 Tel: 0216 577 51 10
Faks No: 0216 577 63 93

T.C. ATAŞEHİR MÜFTÜLÜĞÜ
Barbaros Mah. Hasat Sok.
No: 2 Mimar Sinan Parkı İçi C 
Binası) Tel: 0216 688 87 77-78
Faks: 0216 688 87 83

ATAŞEHİR İLÇE BÖLGE 
TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ
Barbaros Mah. Ardıç Sok. 
No 12, 34704
Tel: 0216 580 8704

ATAŞEHİR İLÇE EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ
Barbaros Mah.
Ardıç Sok. No: 12, 34704
Tel: 0216 580 8704

ATAŞEHİR MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ
Küçükbakkalköy Mah. 
Işıklar Cad. No: 1 Kat: 2 34758
Tel: 0216 577 51 86-87

ATAŞEHİR İLÇE TOPLUM 
SAĞLIK MERKEZİ
Küçükbakkalköy Mah.
Merdivenköy Yolu Cad. 
Selim Sok. No: 7
Tel: 0216 580 98 58
Faks: 0216 580 98 59

ATAŞEHİR NÜFUS 
MÜDÜRLÜĞÜ
Küçükbakkalköy Mah. 
Merdivenköy Yolu Sok. 
No: 9/2a Tel: 0216 577 51 20 / 
577 51 22 Faks: 0216 577 5121

ATAŞEHİR İLÇE SEÇİM 
KURULU
Atatürk Mah. Meriç Cad. 
No: 2 D: 5 Tel: 0216 456 41 00

ATAŞEHİR REHBERLİK VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ
Atatürk Mah. Çiftlik Cad. 
No: 5 Tel: 0216 548 21 22

DARÜLACEZE KAYIŞDAĞI
İnönü Mahallesi Kayışdağı
Cad. No: 65, 34755
Tel: 0216 528 84 00

EMLAK KONUT GYO 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Barbaros Mah. Mor 
Sümbül Sokak No: 7/2 Batı 
Ataşehir Tel: 0216 579 15 15
Faks: 0216 456 48 75

TİV-TÜRKİYE İŞİTME 
VE KONUŞMA 
REHABİLİTASYON VAKFI
Barbaros Mah. 
Fesleğen Sok. No: 8 
Tel: 0216 688 58 45
Fax: 0216 688 58 46

POLİS MERKEZLERİ

ATAŞEHİR EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Mah. 
Meriç Cad. No: 2/7 
Tel: 0216 580 87 04-05
Fax: 0216 580 87 02

ŞEHİT ÖRNEK HAYRETTİN 
YILDIRIM POLİS MERKEZİ
Örnek Mah. Zemzeme Sok. 
No: 49 Tel: 0216 317 10 20

İÇERENKÖY POLİS 
MERKEZİ AMİRLİĞİ
İçerenköy Mah. Kayışdağı 
Yolu Cad. No: 28 
Tel: 0216 576 61 22

ŞEHİT SALİH SEVGİCAN 
POLİS MERKEZİ
Yeni Çamlıca Mah. 
Albayrak Cad. No: 1 
Tel: 0216 415 64 93

OTELLER

SHERATON GRAND 
İSTANBUL
Barbaros Mah. 
Morsümbül Sok. 
Tel: 0216 547 00 00
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İSTANBUL MARRIOTT 
HOTEL
Küçükbakkalköy Mah. 
Kayışdağı Cad. No: 1
Tel: 0216 570 00 00

SILENCE İSTANBUL
Küçükbakkalköy Mah. 
Dudullu Yolu Cad. No: 29
Tel: 0216 570 70 00

THE GREEN PARK HOTEL
İçerenköy Mah. Manolya
Sanayi Sok. No: 36
Tel: 0216 573 30 30

RESTORANLAR

ADA GURME
Barbaros Mah. Dereboyu
Cad. Fulya Sok. No: C-b4, 
Tic. Merkezi / 1d, 34746
Tel: 0216 688 80 83

ADANA DOSTLAR KEBAP
Barbaros Mah.
Halk Cad. No: 31
Tel: 0216 472 90 93

ATAŞEHİR BALIKÇISI
Küçükbakkalköy Mah. 
Vedat Günyol Cad. No: 34/A 
Tel: 0216 572 65 15

BELUGA FISH GOURMET
Küçükbakkalköy Mah.
Dereboyu Cad. 7/C
Tel: 0216 469 54 54

BENZİN BIG YELLOW 
Barbaros Mah. 
Ihlamur Sok. No: 11 
Tel: 0216 688 74 81

Bİ BUÇUK
Barbaros Mah.
Ardınç Sok. Kent Çarşı 
Tel: 0216 688 83 88

BRASSERIE POLONEZ
Barbaros Mah. Halk Cad.
(Palladium AVM)
Tel: 0216 663 20 27

ÇÖPÇÜ ATAŞEHİR
Barbaros Mah. 
Sütçüyolu Cad. No: 81
Tel: 0216 315 30 10

DEVELİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Vedat Günyol Cad. No: 9
Tel: 0216 575 68 68

FOÇA BALIK
Küçükbakkalköy Mah. Doruk 
Sok.Tel: 0216 577 86 86

HASAN KOLCUOĞLU
Küçükbakkalköy Mah.
Dereboyu Cad. Emel Sok. 
No: 7/B Tel: 0216 573 89 89

KAVALYE
Barbaros Mah. Halk Cad. 
34746 Tel: 0216 444 17 08

KIRÇİÇEĞİ RESTORANT
Atatürk Mah. Meriç Cad.
Mozaik Çarşısı T 14 Blok 
D: 1/b Tel: 0216 455 06 06

KITCHENETTE
Barbaros Mah. Halk Cad.
(Palladium AVM)
Tel: 0216 663 14 15

KÖZ KANAT
Küçükbakkalköy Mah.
Ahmet Yesevi Cad. Doruk 
Sok. Ergovan Parkı 7/A
Tel: 0216 577 75 46

MIDPOINT
Barbaros Mah. Halk Cad.
(Palladium AVM)
Tel: 0216 663 14 35

ÖZGÜR ŞEF
Barbaros Mah. Zambak Sok. 
No: 61 Tel: 0216 688 43 43

SAHAN VEGA ATAŞEHİR
Barbaros Mah. Kardelen Sok. 
No: 18 Tel: 0216 472 48 56

SHOT İSTANBUL
Barbaros Mah. Leylak 
Sok. Ağaoğlu My World 
Andromeda AVM Batı Ataşehir 
Tel: 0216 688 74 68

SUSHICO
Barbaros Mah. Halk Cad. 
Palladium Alışveriş Merkezi 
No: 6 Tel: 0216 663 13 45-46

ŞAŞKIN BALIK
Barbaros Mah. Evren Cad. 
No: 1 Tel: 0216 470 05 40

VE RESTORAN
Barbaros Mah. Halk Cad.
No: 8B Tel: 0216 663 15 25

WOOD ATAŞEHİR
Barbaros Mah. Ardıç Sok.
Tel: 0216 688 19 20

TAKSİ DURAKLARI

SİTELER TAKSİ
Mevlana Mah. Sakarya Cad. 
34758 Tel: 0216 364 32 63 
/ 0216 455 66 65

52 YENİ ÇAMLICA
Tel: 0216 364 32 63

HALYOLU MERKEZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Eski 
Üsküdar Cad. No: 3 Halyolu 
Tel: 0216 574 70 92

ATAŞEHİR KERVANCILAR 
TAKSİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Karaman Çiflik Yolu No: 1
Tel: 0216 573 10 27

ATAŞEHİR SOYAK TAKSİ
Örnek Mah. Libadiye Cad. 
No: 97/2 Tel: 0216 317 10 93

BATI ATAŞEHİR MERKEZ 
TAKSİ
Barboros Mah.Menekşe
Sok. No: 1 Tel: 0216 688 20 02

ŞENTUR TELSİZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Kayışdağı 
Yolu, No: 1 Tel: 0216 572 38 81

ESTON KURUCULAR TAKSİ
İçerenköy Mah. Karaman 
Çiflik Yolu Cad. Eston Evleri 
Karşısı Tel: 0216 574 48 84

ATAŞEHİR UMUT TAKSİ
İçerenköy Mah. Eski 
Üsküdar Yolu Umut Sok. 
Tel: 0216 577 11 10

KÜÇÜKBAKKALKÖY TAKSİ
Küçükbakkalköy Mah. Cengiz 
Topel Cad. Kocayusuf Sok. 
No: 21 Tel: 0216 573 80 05

PALLADIUM TAKSİ
Barbaros Mah. 
Halk Cad. No: 8 
Tel: 0216 663 21 40

AĞAOĞLU MY 
TOWERLAND TAKSİ
Atatürk Mah. 
Meriç Cad. No: 1/4 
Tel: 0216 455 57 15-16-17 

AĞAOĞLU MY WORLD 
TAKSİ
Barbaros Mah. Halk Cad.
Ihlamur Sok. No: 1
Tel: 0216 688 19 40

ÖRNEK TAKSİ
Örnek Mah. Şehit
Cahar Dudayev Cad.
Merkez Cami Karşısı
Tel: 0216 324 17 60

FATİH TELSİZ TAKSİ
Fetih Mah. Atatürk Bulvarı
No: 2 Tel: 0216 315 55 83

BİZİM TAKSİ
İnönü Mah. Kartal Cad. 
No: 85 Tel: 0216 577 68 80

GREENPARK 
BAYINDIR TAKSİ
Ertaç Sok. No: 14/B
İçerenköy Mah.
Tel: 0216 575 44 74

TANZİM TELSİZ TAKSİ
İçerenköy Mah. Karslıahmet 
Cad. Aydın Sok. No: 1 
Tel: 0216 572 33 33

FINDIKLI MERKEZ TAKSİ
Fındıklı Mah. Ayşegül Sok.
No: 45 Tel: 0216 469 69 89

İÇERENKÖY TAKSİ
Değirmenyolu Cad. 
61/A İçerenköy
Tel: 0216 575 77 78

ATAŞEHİR İNÖNÜ TAKSİ
İnönü Mah. Ulusu Cad. 
No: 108 Tel: 0216 537 63 85

KAYIŞDAĞI MERKEZ TAKSİ
Kayışdağı Mah. Akyazılı Cad. 
No: 29 Tel: 0216 420 54 99

AKSÜT TAKSİ
Yeniçamlıca Mah.
Kemalpaşa Cad. No 46
Tel: 0216 660 16 64

YEDİTEPE ÜNİVERSİTE TAKSİ
İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 
Memba Sok. No: 1 Yeditepe 
Üniv. Yanı Tel: 0216 573 65 89

BATI ATAŞEHİR ŞİRİN TAKSİ
Barboros Mah. 
Zambak Sok. No: 3/A1
Tel: 0216 688 60 21

ACARLAR TAKSİ
Yeni Çamlıca Mah. Albayrak 
Cad. No: 3 Tel: 0216 314 10 17

FERHATPAŞA 
MERKEZ TAKSİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe 
Cad. No: 30 Tel: 0216 471 53 97

MUSTAFA KEMAL 
MERKEZ TAKSİ
Mustafa Kemal Mah. 
3001 Cad. 3022. Sok
Aşıkveysel Parkı İçi
Tel: 0216 470 07 81

PALMİYE TUR TAKSİ
İnönü Mah.Öksüz Deresi
Reisoğlu Sok. No: 2
Tel: 0216 573 12 98

İÇERENKÖY MERKEZ TAKSİ
İçerenköy Mah.
Gülcardağı Sok. No 4/1
Tel: 0216 572 77 78

OPTIMUM
Yeni Sahra Mah. Optimum 
AVM İçi Tel: 0216 644 14 14

ATAŞEHİR 
UYDUKENT TELSİZ
Atatürk Mah. Bilfen Okullar 
Karşısı Sedef Cad. No: 1 
Tel: 0216 455 78 20

ATAŞEHİR MERKEZ TAKSİ
Atatürk Mah. 67. Ada 3. 
Cadde Ataşehir
Tel: 0216 455 80 64

ATAŞEHİR UĞUR TAKSİ
Yenişehir Mah. Baraj Yolu 
Cad. Yaren Sok. No: 3
Tel: 0216 456 25 18

BATI ATAŞEHİR 
ESMAN TAKSİ
Barbaros Mah.Örnek Sok.
Tel: 0216 688 14 58
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Önceki sayfalarda gördünüz, hatırladınız. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ydü. 
Havasını, suyunu, toprağını el birliği ile kirlettiğimiz doğadan bir kez daha özür diledik. Oysa insan 

doğadan, doğa insandan kolay kolay kopamıyor, tıpkı yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi. 
Sorumuz malum, burası neresi? Yanıtı bilen ilk beş kişiye Can Yayınları’ndan 

Pınar Kür’ün “Sonuncu Sonbahar” kitabını armağan edeceğiz.

Yanıtlarınızı atasehirekspres@atasehir.bel.tr adresine gönderebilirsiniz.

Fotoğraf: SERAP UÇAR
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