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Tüm güzel dileklerimle herkese 
merhaba…

Ben de “Ve Nihayet” dedim. Nasıl 
demem; sizler, bizler az mı bekledik 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
İçerenköy ve Küçükbakkalköy’ün 1 / 
5000’lik planlarının askıya çıkmasını. 
Süreç başladı. Sizler, bu yazım elinize 
geçtiğinde askı süresinin bitmesine 
ya az bir zaman kalmış olacak ya 
da bitmiş. İtirazlar varsa İBB’de 
değerlendirilecek. Bu işlemlerden 
sonra bizim sorumluluğumuzda olan 
1/ 1000’lik imar planları için çalışmaya 
başlayacağız. Detayları dergimizin iç 
sayfalarında bulabilirsiniz.  

Sıcak bir yaz geçiriyoruz. Önceki 
yıllarda hava sıcaklığından konuşurken, 
bu yaz pek öyle olmuyor. Ülkemiz önce, 
dünyada da pek benzeri olmayan, 
yüzbinlerce kişinin katıldığı “adalet” 
yürüyüşü ve bu yöndeki taleplerin 
dile getirilmesine tanık oldu. Bir 
hafta sonra da yüzbinlerce insan yine 
2016’nın 15 Temmuz’unda gerçekleşen 
hain kalkışmanın yıl dönümü için bir 
araya geldi. Her iki gelişmenin de 
toplumumuzda derin izler bıraktığı 
kuşku götürmez bir gerçek. 

Yazın ortasında gelişen ve kentimizi 
ciddi şekilde etkileyen yağmur sel, su 
taşkını ve baskınlara yol açarak, ciddi 
ekonomik kayıplara neden oldu. Tek 
tesellimiz, can kaybının olmamasıdır. 
Hemen ardından meydana gelen 
Ege’deki deprem ise, ister istemez 
hepimizi korkuttu. 17 Ağustos 1999 
Marmara Depremi’nin yıl dönümünde, 
korkmanın bir çare olamayacağını en iyi 
bilenlerdeniz. 

Ataşehirimiz yüksek binalarıyla anılsa 
bile, ben ilçemizin her yerinin yeşil 
alan olmasıyla övünüyorum. Dostlarım,  
yeşil alan gerçekten hayati değerde 
önemlidir. Çok amaçlı bir kullanım 
içerir. Toplanma alanlarımızdır, 
kendimizi ifade ettiğimiz yerlerdir, en 
önemli nefes borularımızdır.

Hayat sanki bir imar planı gibi, 

hepimiz için devam eden bir süreç. 
Yeni doğanlarımıza, yeni evler sunmak 
da işte bunun bir parçası değil mi? 
Lafı uzatmayayım, en iyisi şimdi açın 
sekizinci sayfamızı, sözünü ettiğim bu 
sürecin vücut bulmuş halini görün.

Biz, sağlıkla sürdürülebilir bir 
hayattan yanayız. Bu amaçla örneğin, 
her yıl açtığımız yaz spor okullarımızda 
atılan her kulacı, geleceğe sağlıkla 
atılan bir adım olarak görüyoruz.  

Sağlıklı nesiller demişken, son 
sözlerimi bir iki cümleyle tamamlamak 
istiyorum. Çalışma arkadaşlarımla 
konuşurken Türkiye’nin dört bir yanına 
gerçekleştirdiğimiz gezilerden söz 
ettik. Örneğin Çanakkale, örneğin 
Anıtkabir gibi. Fark ettim ki, ne kadar 
da eksiğimiz var. Çanakkale’de tarih 
yazdık, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ebedi istirahatgahı olan 
Anıtkabir’e bıraktık. Ecdadımız irili 
ufaklı binlerce savaş yaptı. Peki, ya 
Sakarya! Niye unutuyoruz, niye Türkiye 
Cumhuriyeti’nin var olduğu en önemli 
savaşa gerektiği önemi vermiyoruz? 
Oysa, emperyalist orduların son 
geldiği yer Sakarya’dır. Burası “ya 
İstiklal ya ölüm” diye direnişin yapıldığı 
son yerdir. Sakarya olmasaydı, ne 
Çanakkale’deki şehitler hakkını helal 
ederdi, ne de 30 Ağustos Büyük 
Taarruzu gerçekleşebilirdi. En önemlisi 
de ne TBMM olurdu, ne İzmir, ne 
Ankara, ne Trabzon, ne Edirne… 

Sevgili dostlarım, Sakarya’yı 
unutmamalıyız, çünkü bizler, bağımsız 
Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 
yaşıyoruz. Bağımsızlık için, hayatta 
kalmak için 22 gün boyunca Dua 
Tepe’de, Mangal Dağı’nda, Türbe 
Tepe’de düşenlere ve tüm şehitlerimize 
bir kez daha minnet borcumuzu dile 
getiriyorum.    

En içten dileklerimle, tüm 
okurlarımıza sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.

Hoşçakalın.

BATTAL İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34

@battalilgezdi

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 3Sayı: 14 Tarih: 25 Temmuz-25 Ağustos 2017

VE NİHAYET...



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E Sayı: 14 Tarih: 25 Temmuz-25 Ağustos 2017

İÇ
İN

D
E

K
İL

E
R

8
4

Ataşehir’de 
bir ilk yerinde 
dönüşüm
Ataşehir Belediyesi 
Emekevler Projesi 
ile bir ilke imza 
attı ve ilçe sınırları 
arasında “Yerinde 
Dönüşüm”le gecekonduda 
yaşayan 225 aileyi güvenilir, 
sağlıklı, yaşanabilir konut sahibi 
yaptı. Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi anahtar teslim töreninde 
hak sahiplerine Atapark’ın 
yapımına başlandığını müjdeledi.

12
Artık biz de üniversiteliyiz
Kimisi doktor olacak, kimisi 
hukukçu, kimi de bilim insanı. 
Mustafa, Ümran, Seray, Duru, 
Hilal... Ataşehir Belediyesi sınavlara 
hazırlanırken ücretsiz YGS ve 
LYS destek programıyla onların 
yanındaydı. Hem uzman kadrosuyla 
iyi bir eğitim almalarını sağladı hem 
de sinema, tiyatro gibi etkinliklerle 
streslerini azalttı.  

42 Ataşehir Belediyesi çocukların sosyalleşip, yaz tatillerinin 
daha eğlenceli hale getirilmesi amacıyla bu yıl da Yaz 
Spor Okulları açtı. Okullar da kick boks da var, pilates de.

Ataşehir’de çocuklar sporda
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60
Churchill: Bir film ve 
daha fazlası
Şu sıralar gösterimde olan 
“Churchill” filmi İkinci Dünya 
Savaşı’nın son yıllarına dair tarihi 
bilgiler ve görüntüler içeriyor. 
Roosevelt ve Stalin gibi müttefik 
liderlerin birbirleriyle kurduğu 
diyaloğu da anlatan filmde 
Türkiye yok, ama...

68
Bir kazı hikâyesi: 
Çatalhöyük
İnsanoğlunun yerleşik düzene 
geçişinin ilk örneği Çatalhöyük’tü. 
İ.Ö. 9 binlere kadar uzanan 
tarihiyle sadece arkeologlara değil, 
tüm dünyaya bir zamanlar barışçıl 
ve eşit yaşanıldığını gösterdi. 
Çatalhöyük şimdi üç boyutlu bir 
sergiyle İstanbul’da…
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İMTİYAZ SAHİBİ
Ataşehir Belediyesi adına

Belediye Başkanı 
Battal İlgezdi

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Zeynep Çetinkaya

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
T. Volkan Aslan

YAYIN KURULU
Ayten Kartal, Deniz Kutlu, 

Turan Dolu, T. Volkan Aslan, 
Dündar Şahin, 

Şehnaz Yabar, Tayfun Gönüllü, 
Berat Günçıkan, Aynur Çolak

KATKIDA BULUNANLAR
Ahmet Mert, Ayça Çeri,         

Berna Yaman, Çağla Gürsoy, 
Çiğdem Kara, Duygu Celepçi, 

Fuat Özdemir, Hüseyin 
Dinçtürk, İbrahim Karademir, 
Kübra Küçükolcay, Mehmet 

Oymak, Melike Şengül, Murat 
Şimşek, Naz Alçı, Oben Özkal,            

Perim Nak, Serap Uçar, 
Simay Gözener, Sinem Şahin 
Kahriman, Timuçin Akkaya,

Başkan Ataşehir’i Dinliyor Ekibi

YÖNETİM YERİ
Ataşehir Belediyesi

Barbaros Mah. Şebboy Sok. 
No: 4 A, 34746

Ataşehir / İstanbul
www.atasehir.bel.tr
Tel: 0216 570 50 00

atasehirekspres@atasehir.bel.tr

YAYIN TÜRÜ
Dergi

BASKI
RENKSA Reklam 

Org. Tanıt. Kimyevi Turizm İnş. 
San. Tic. Ltd. Şti

Merkez Mah. 8. Sok. No: 22/A
Bağcılar/İstanbul

Tel: 0212 434 05 77

Sakarya Savaşı: 
Tutsaklıktan bağımsızlığa
Ne ziyaret ederiz, ne anarız; ne 
de Devlet’in umurundadır, Dua 
Tepe’de, Türbe Tepe’de, Çal 
Dağı’nda düşen Mehmetçik ve 
subayı. Oysa, Sakarya olmasaydı, 
Büyük Taarruz olamazdı. Onun 
içindir ki, Sakarya direnişi, yeni 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
doğduğu yerdir.

72

Önce kapıyı açtık, şimdi gidin diyoruz, neden?
Türkiye’de üç milyondan fazla Suriyeli mülteci var.  İş, barınma, 
eğitim sorunları giderek büyüyor. Sağlıksız koşullarda yaşıyor, 
ucuz iş gücü olarak kullanılıyor, yine de tepki görüyor, yolunda 
gitmeyen her şeyden sorumlu tutuluyorlar.

22



İçerenköy ve Küçükbakkalköy 
mahallelerinin planlarıyla ilgili 
olarak İstanbul Büyükşehir Belediye 

Meclisi’nin Aralık 2016’da aldığı karar 
sonrası, 17 Temmuz 2017 itibariyle 
nazım imar planları askıya çıkarıldı. 

1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı 

yapma yetkisinin sahibi olan İBB, 
planı yaparak yasal prosedür 
gereği kendi meclisine gönderdi. 
Meclis, İmar Komisyonu’na havale 
etti, komisyon uygun bulduğu 
değişikliklerle birlikte planı tekrar 
İBB Meclisi’ne sundu. Meclis te oy 
birliğiyle onadı ve imza süreci başladı. 
Bu süreçte vatandaşlar imzaların 
tamamlanarak planların askıya 
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İçerenköy ve Küçükbakkalköy mahalleleri ve yakın çevresi (kısmen 
Atatürk Mahallesi) 1/5000’lik Nazım İmar Planı nihayet 17 Temmuz 
2017 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
askıya çıkarıldı. Yeni İmar planları 30 gün boyunca askıda kalacak. 
Vatandaşlar 15 Ağustos’a kadar planlara itiraz edebilecek.

TAYFUN GÖNÜLLÜ
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Nihayet imar 
planları askıda

Ataşehir Belediyesi tarafından bu iki mahallenin Nazım İmar Planı hakkında bilgilendirme çalışmaları, 
İçerenköy Mahallesi Neşet Ertaş Kültür Evi’nde 15 Ağustos’a kadar yapılacak. 

çıkarılmasını ve Ataşehir Belediyesi’ne 
gönderilmesini bekliyordu. Nihayet 
bu süreç 7 ay sonunda sonuçlandı. 
Planların çıkmasını umutla bekleyen 
vatandaşların gözü bu haberdeydi. 

30 gün boyunca İBB Planlama 
Müdürlüğü ilan panosu ve internet 
sitesinde askıda kalacak olan 
İçerenköy ve Küçükbakkalköy 
mahalleri ve yakın çevresi Nazım 
İmar Planı’na ilişkin 1/5000 ölçekli 16 
Aralık 2016 tasdik tarihli imar planı 15 
Ağustos’ta askıdan inecek.

Ataşehir Belediyesi Plan ve Proje 
Müdürü Temel Önder konu ile ilgili 
şunları söyledi:

“17 Temmuz itibariyle İBB tarafından 
askıya çıkarılan nazım imar planlarının, 
30 gün askı süresi var. Bu süreç 
içerisinde tapu sahibi olanlar, odalar 
ve resmi kurumların itiraz hakları 
bulunuyor. 1/5000 ölçekli planlar, 
uygulama planları değildir. Planlar 
askıya çıktığı tarihten itibaren ilçe 
belediyelerin görevi başlamıştır. 
Bu kapsamda biz bu 1/1000 ölçekli 
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uygulama imar planlarını yaparken 
kurumlardan görüş alıyoruz. 
Aralarında İSKİ, İGDAŞ, TSK, Türk 
Standardları Enstitüsü, Sağlık 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Emniyet’in 
de bulunduğu bu kurumların sayısı 
bölgelere göre 50 ile 60 arasında 
değişiyor. Kurumlara, “kurumunuzla 
ilgili bir teklifiniz veya bilginiz varsa 
tarafımıza bilgi verin” diyoruz. 
Bu kurumlar bize, örneğin Sağlık 
Bakanlığı, ‘mevcut plan doğrultusunda 
işlem yapılmasında sakınca yoktur’, 
Askeriye ‘söz konusu planda benim 
tehsisim bulmadığı için bu plana ait 
görüşüm bulunmamaktadır’ diyor. 
Bu şekilde diğer tüm kurumlardan 
gelen görüşleri değerlendiriyoruz ve 
bunlara uygun uygulamalı imar planı 
yapıyoruz.

Askıya çıkan bu 1/5000 ölçekli 
nazım imar planı üst ölçekli planlar 
olup; ana ulaşım aksalarının ve 
yoğunlukların belirlendiği genel 
fonksiyonlar içeren planlardır.

1/1000 ölçekli uygulamalı imar 
planı çıktıktan sonra imar planı netlik 
kazanır. Nazım imar planı ve uygulama 
imar planı belediyeler tarafından 
hazırlanır. İmar planı askıya çıktıktan 
sonra 30 günlük askıda kalma süreci 
vardır. Bu süreç içinde askıya çıkan 
imar planına itirazlar yapılabilir. 30 gün 
sonra yapılan itirazlar tekrar belediye 
meclislerince değerlendirilir.” l

İçerenköy ve Küçükbakkalköy 
mahallelerinin 1/5000’lik imar 

planlarının kendilerine gelmesiyle 
birlikte vatandaşlarla toplantı 
yapacaklarını belirten Başkan 
Battal İlgezdi şu açıklamayı yaptı: 
“1/1000’lik planlar Ataşehir Belediye 
Meclisi’nden geçerken vatandaş neyin 
nerede olduğunu bilecek. Plan şeffaf 
yapılacak. En doğru plan; şeffaf ve 
halkla birlikte yapılan plandır. Ben 

de bu 1/1000’lik planı Yenisahra, 
Barbaros, İçerenköy, Küçükbakkalköy 
mahallelerindeki vatandaşlarla 
birlikte yapacağım. Vatandaşlarımızla 
birlikte planlar değerlendirilecek olup, 
belediyemizce bu konular dikkate 
alınarak itirazlar yapılacaktır. En 
geç yılsonuna kadar 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planının belediye 
meclisimizden geçirerek İBB Meclisi’ne 
onaylanmak üzere göndereceğiz.” l

Başkan İlgezdi: “1/1000’lik planı mahallelerdeki vatandaşlarla birlikte yapacağım”

İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahalleleri ve yakın çevresi           
(kısmen Atatürk Mahallesi) 1/5000 lik nazım imar planlarının genel 

özellikleri ise şöyle:
❶ 1/5000 ölçekli Ataşehir ilçesi İçerenköy, Küçükbakkalköy 

mahalleri ve yakın çevresi nazım imar planı, plan paftaları, plan raporu 
ve plan notları ile bir bütündür.
➋ 1/5000 ölçekli Ataşehir ilçesi İçerenköy, Küçükbakkalköy 

mahalleri ve yakın çevresi nazım imar planı sınır plan onama sınırıdır.
➌ 1/5000 ölçekli Ataşehir ilçesi İçerenköy, Küçükbakkalköy mahalleri 

ve yakın çevresi nazım imar planı, 15 Haziran 2009 tarihli 1/1000 ölçekli 
İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda Ataşehir ilçesi için verilen
 1. derece merkez işlevleri kapsamında yer alan mekânsal 
düzenlemelerin planlama alanı genelinde dağılımını, yoğunluğunu 
tanımlar, bu işlevlerin birbirleri ile olan ilişkilerini ve birlikteliğini 
belirler. Başta ulaşım olmak üzere, teknik altyapı sisteminin planlamam 
alanı genelinde 1. derece merkez işlevlerine vereceği hizmeti mekansal 
olarak tarif eder. Bu nedenle 1/5000 ölçekli plan üzerinden ölçü 
alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Uygulamaya ait sınırlar ve 
detaylar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında netleştirilecektir. l
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Küçükbakkalköy
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EMEKEVLER’de 
yeni hayat başladı
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Çok değil elli yıl önce, yani 
1970’lerin başında boş, çorak bir 
araziydi sadece. Sonra ellerinde 

kazmaları, kadınlı erkekli geldiler. 
İlk kazma vuruldu, ilk sınırlar çizildi. 
1980’lerin başına geldiğinde küçük 
de olsa bir mahalleydi artık, içinde 
İstanbul’a göçle gelen Giresunlu, 

Sivaslı ya da Tokatlıları taşıyan. 
Herkes memleketlerinden getirdiği 
meyve ağaçlarıyla, ektikleri sebzelerle 
yeşillendirdi evinin önünü. 

Göç artıp da çevrelerinde yeni 
mahalleler kurulunca artık onlar da 
“İstanbulluyuz” demeye başladı, 
ama ne de olsa yaşadıkları evler 
birer gecekonduydu, onlar da şehrin 
gecekonduluları, istenmeyenleri, 
dışarıda bırakılanları…

Ataşehir Belediye bir ilke daha imza attı ve Emekevler’deki gecekondularda yaşayan 225 aileyi tapulu, 
güvenli ve sağlıklı  koşullarda yaşanılır konutların sahibi yaptı. Yerinde dönüşümün ilk örneği olan 

Emekevler Projesi’nde kuralar çekildi, anahtarlar dağıtıldı. 

MURAT ŞİMŞEK

Ataşehir Belediye 
Başkanı Battal 
İlgezdi hak 
sahiplerine 
anahtarlarını verdi.
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40 yıl sonra İstanbul’da yeni 
bir hayat açıldı önlerinde. Evleri 
mahalleye, mahalleleri ilçeye bağlandı. 
2009’da belediye kurulunca da 
Ataşehir’e… Sonra da Emekevler 
Kentsel Dönüşüm Projesi’ne alındılar.  
Kadıköy Belediyesi ile Toplu Konut 
İdaresi (TOKİ) Başkanlığı arasında 2005 
ve 2007 yıllarında yapılan protokoller 
ile hazırlanan projeye göre kendilerine 
ödeme kolaylığı sağlanarak yeni evler 
inşa edilecekti. Ataşehir Belediyesi 
2009’da kuruluşuyla birlikte projeyi 
devraldı, 2012’de Ataşehir Belediye 
Meclisi’nin kararıyla Emekevler 
Projesi’ne son şeklini verdi.  

Bir yıl sonra 230 dönümlük alanda 
çalışmalara başlandı. Atatürk 
Mahallesi Emekevler Bölgesinde 
3374 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz 
üzerinde apartmanlar yükseldi. 
İnşaatlar tamamlanınca sıra kura 
çekimine ve anahtar dağıtımına 
geldi. Noter huzurunda yapılan 
ilk çekilişte 197, ikinci çekilişte 
ise 28 aile anahtar sahibi 
oldu. Ev sahibi olanlar 
arasında sadece 
Emekevler’de değil, 
Ataşehir’in diğer 
bölgelerindeki 
gecekondularda 
yaşayanlar da vardı. 

Ataşehir Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi ikinci kura çekilişinde yaptığı 
konuşmada mülk sahiplerine 
dairelerin 115 metrekare olduğunu, 3 
oda ve bir salondan oluştuğunu, ayda 
180 TL ile 400 TL arasında değişen 
değerlerle 20 yılda ödeyeceklerini 
hatırlattı. Yüzünden daireleri 
protokolde vaat edilen maliyetle 
tamamlamanın, yani verdiği sözü 
tutmanın gururu okunan İlgezdi hak 
sahiplerini de konutlarına sahip 
çıkmaları konusunda uyardı: 

“Bu evlerinizi hemen 
satmayın, biraz daha 

bekleyin. Çünkü 
Emekevler 
Projesi sadece 
konuttan 
ibaret 
bir 

proje değil. Yapımına başladığımız ve 
110 bin metrekareden büyük bir alana 
yayılan Atapark bittiğinde evlerinizin 
değeri çok daha artacak.” 

İlgezdi’nin sözünü ettiği, içinde golf 
sahasından, çocuk bilim merkezine 
kadar birçok etkinlik alanının olacağı 
parkın inşasına da başlandı. Park 
açıldığında hem ilçeye, hem de 
Emekevler’e yepyeni bir değer 
katacak. 

Ataşehir Belediyesi için Emekevler 
Yerinde Dönüşüm Projesi bir ilk, 
ama sonuncu olmayacak. Kentsel 
dönüşüm için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nden hâlâ onay beklenen 
mahallelerde de onayın ardından 
yeni konutlar inşa edilecek ve tüm 
Ataşehir’de, ilçe sakinlerinin güvende 

ve sağlıklı koşullarda yaşaması 
sağlanacak. l

Belediye Başkanı Battal İlgezdi.

Fotoğraflar: 
SERAP UÇAR

Kura çekme töreninde Ataşehir 

Belediye Başkan Yardımcıları Metin 

Kaya (solda) ve Sadık Kayhan.



10

Kum-su taşıdılar, harç kardılar 
ve iki göz gecekondularını 
yaptılar. 40 yıl önce geceleri 
çakalların indiği araziye 
yapılan diğer gecekondularla 
kendilerine bir mahalle 
kurdular. Yıllarca “varoş” 
diye aşağılanan Sakine ve 
Tevfik Özyıldırım bugün 
gecekondularından çıkıp 
apartmana taşınıyorlar. 
Çünkü Ataşehir Belediyesi’nin 
Emekevler Projesi ile onlar da 
anahtar sahibi oldu. 

Bu 
anahtar
bizim

Tam 40 yıl… Sakine ve Tevfik 
Özyıldırım Yenişehir Mahallesi’ne 
geldiklerinde seçtikleri arazide 

ne yol vardı ne elektrik ne de su. Önce 
gecekondularını kurdular, ardından 
memleketleri Giresun’dan getirdikleri 
meyve ağaçlarını diktiler. Zamanla su, 
elektrik de geldi, yolları da yapıldı. Yine 
de “varoş”, “gecekonducu” yaftasından 
kurtulamadılar. Sakine ve Tevfik 
Özyıldırım çifti 40 yıl sonra bugün 
tapulu, depreme dayanıklı, yaşamlarını 
daha da kolaylaştıracak yeni evlerine 
taşınıyorlar. Çünkü onlar da Ataşehir 
Belediyesi Emekevler Projesi’nin 

hak sahiplerinden. Özyıldırım çifti, 
geçmişin acılarını, geleceğin hayallerini 
bizlerle paylaşıyor:

Tevfik Özyıldırım’ın hikâyesi nerede, 
nasıl başlıyor?

Tevfik Özyıldırım: 1951, Giresun 
Şebinkarahisar doğumluyum. 
Memlekette iş imkânı yoktu. 10 
kardeştik ve yokluk çekiyorduk. 15-16 
yaşlarımda çıktım İstanbul’a geldim. O 
zaman burada eniştemin marketi vardı, 
onun yanında çalıştım, ta ki askerliğe 
kadar. 

O yaşta tek başınıza zorlanmadınız 
mı?

Tevfik Özyıldırım: O zaman 
İstanbul’da yaşamak daha da zordu, 
bekâra ev bile vermiyorlardı. Tabii, 

bir de yalnızlık... Askerliği Sarıyer’de 
yaptım, dönüşte de memlekete gittim. 
Ailem “seni artık evlendirelim” demeye 
başladı. 

Nasıl tanıştınız, aynı köyden 
miydiniz?

Sakine Özyıldırım: Ben de 
Şebinkarahisarlıyım, ama ayrı 
köylerdeniz. İlkokulu bitirdikten sonra 
okuyamadım. Bağ bahçe işlerine 
yardım ediyordum. Bir gün yengem 
“sana talip çıktı” diye geldi.

Tevfik Özyıldırım: Görücü usulü… 
Eskiler anlatırlar ya nikâhta gördük 
birbirimizi diye, bizimki de o hesap. 
Eşimin yengesini tanıyorduk ve çok 
severdim. Biraz da ona güvendim. 
Bir, iki kez evlerine gittim geldim, 
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Sakine-Tevfik Özyıldırım oğulları Özkan’la. (Fotoğraf: FUAT ÖZDEMİR)

yarınımız
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ama evlenmeden eşimin yüzünü 
göstermediler.

İstanbul’a evlendikten hemen sonra 
mı geldiniz?

Tevfik Özyıldırım: Evlendikten sonra 
maddi imkânsızlıklar bizi İstanbul’a 
gelmeye zorladı. 1974 yılıydı. Yaklaşık 
bir sene Avrupa Yakası’nda otururduk. 
Ev kira, iki çocuk... O sırada Büyükşehir 
Belediyesi’nde şoför olarak çalışmaya 
başladım ama aldığımız para hiçbir 
şeye yetmiyordu. Ne yapsak da bu 
çıkmazdan kurtulsak diye düşünüp 
duruyordum, bir arkadaşım burada 
gecekondu yapmak için yer olduğunu 
söyledi.

Bölge, ilk geldiğinizde nasıldı?
Sakine Özyıldırım: Biz geldiğimizde 

burası kuş uçmaz, kervan geçmez bir 
yerdi. Eşim beni çocuklarla bırakır işe 
giderdi. Birisi gelip de kapıyı çalacak 
diye ödüm kopardı. Çevrede dikili 
bir ağaç bile yoktu. Sadece bir, iki 
gecekondu vardı. Özellikle geceleri 
çok korkuyorduk. 

Tevfik Özyıldırım: 1975 yılında 
abartmıyorum dağın tepesiydi 
buralar. Şimdi İstanbul’un merkezi 
olduğuna bakmayın, geceleri 
çakallar eksik olmazdı. Gece 
gündüz çalıştık, emek verdik. 
Borçla harçla tuğlasını, briketini 
aldık. Su yok, elektrik yok. Sırtımda 
onlarca kilo tahta taşıdım, ne yol vardı, 
ne de araba.  

Peki, burada yaşamak için tapu 
almak gibi yasal bir girişimde 
bulundunuz mu?

Tevfik Özyıldırım: Özal zamanında 
gecekondularla ilgili bir yasa çıktı, 
ondan yararlandık ve evin çizimi, 
planı, projesi her şeyini çıkarttırdık. 
Sadece tapuyu alamadık. Ben de 
isterdim çocuklarımı, eşimi iyi yerlerde 
yaşatmayı. Servis yaparken her gün 
geçtiğim Bağdat Caddesi’ne ben de 
hevesleniyordum. Çiftehavuzlar’da 
bir evim olsun; evimizde suyumuz, 
doğalgazımız olsun istemez miydim? 
İmkânım olsa neden gelip dağ 
başına oturayım. İnsanlar “işgalci” 
diyor, “varoş” diyor. Biz bunu hak       
etmedik. 

Az değil, yaklaşık 40 senedir 
buradasınız. O zamandan bu zamana 
neler değişti?

Sakine Özyıldırım: Köyden ağaç 
getirdik, her tarafı yemyeşil yaptık. 
80’li yılların başında bölge yavaş yavaş 
dolmaya başladı. İnsanlar geldikçe 
komşuluk ilişkilerimiz gelişti ve köyü 
aratmaz oldu. Birinin çamaşırı mı 
yıkanacak, leğenlerimizi kapar gider 
yıkardık. Hepimiz bir ev gibiydik. Belki 
şartlar iyi değildi, ama insanlık vardı. 

Kısa bir süre 
önce Emekevler 
Projesi’nden 
anahtarınızı teslim 
aldınız. Peki, 40 yılı 
geride bırakmak sizi 
üzüyor mu?

Tevfik Özyıldırım: 
İnsan ister istemez 
üzülüyor tabii. Kolay 
değil, o kadar emeği, 
geçmişi geride bırakmak, 
ama üç çocuğum var. Onların 
hayatlarını garantiye almak, güzel ve 
temiz evlerde yaşatmak istiyorum. İki 
oğlum, bir de kızım var. Çocuklar bizim 
gibi değil ki, seçiciler geç evlendiler. 
Biz ev bark düşünmüyorduk, yarım 
yorgan olsa yeter diyorduk, onlar 

daha garantici. Biri Bingöl’den, diğeri 
Rusya’dan gelin getirdi. Küçük oğlum 
ve gelinim de bizimle yaşıyor. Bir de 
torunumuz oldu, bu ev onun şansı.

Peki, bu zor kararı verdiren ya da sizi 
ikna eden kimdi?

Özkan Özyıldırım: Ben istedim. 
Buradaki emek inkâr edilemez, her 
yerinde anılarımız var, ama her şeyin 
de bir sonu var. Teklif, elinin tersi 
ile itilemeyecek kadar cazipti. En 
önemlisi Ataşehir Belediyesi kendi 
yerinden yer verdi, uzağa, şehrin dışına 
göndermedi. Bu konuda Belediye 
Başkanımız Battal İlgezdi’ye çok 
teşekkür ediyoruz, sözünde durdu. 
Bizlere sahip çıktı. 

KOMŞULARIMIZLA BİRLİKTEYİZ

Anahtarları da teslim aldınız, sırada 
taşınmak kaldı…

Sakine Özyıldırım: Evet, 13’üncü 
kat. Komşularımız da orada olacak, 
yabancılık çekmeyeceğiz, o açıdan 
rahatız. 

Özkan Özyıldırım: Şimdi projenin 
önüne bir de park yapılıyor, 

Atapark… Biz buraya 
geldiğimizde ne yol vardı 

ne de Bostancı’ya okula 
gidecek dolmuş. Şimdi 
evimizin önüne metro 
geliyor. Dolayısıyla 
her geçen gün 
evlerimiz de 
değerlenecek. 

Peki, ne zaman 
taşınacaksınız, belli 
mi?

Tevfik Özyıldırım: 
Evde biraz daha iş 

var, Ağustos sonu 
gibi taşınacağız. 

Kiraz mevsimi geçti, 
dutu bitirdik, inciri de yer, 

yaprakları sarartır öyle gideriz 
diyoruz, ama artık bundan sonrası 
kısmet. Yıllardır sırtımızda sürekli yük, 
eve harca borç yap, artık bitti. Yeni 
evimize taşınır taşınmaz eşimle tatile 
gitmek ve artık daha rahat bir hayat 
yaşamak istiyorum. l



Geleceğini nşa edecek 
gençleri üniversite yolunda 
da yalnız bırakmayan 

Ataşehir Belediyesi, Ferhatpaşa 
Gençlik Merkezi ile Neşet Ertaş 
Kültür Evi’nde Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans 
Yerleştirme Sınavı’na (LYS) 
yönelik verdiği hazırlık ders ve 
etüt desteğiyle ilçede yaşayan 
gençlerin eğitim oranını 
yükseltmeye hedefliyor. Ayrıca 
gençlerin hayatlarındaki 
tercihlerinden pişmanlık 
duymamaları için var 
gücüyle çalışıyor. Uzman 
kadrosu ile tümü ücretsiz 
olan ders destek 
programından  
11’inci ve 12’inci 
sınıf öğrencileri 
ile mezunlar faydalanabiliyor.  

Ataşehirli gençler için kariyer 
planı yapıp, onları gelecek 
kaygılarından uzaklaştırmayı 
hedefleyen belediye, dans, 
zumba, halkoyuları, bağlama, 
gitar, tiyatro ve sinema gibi 
atölyelerle de bu stresli süreci 
keyifli hale getiriyor.   

Ataşehir Ferhatpaşa Gençlik 
Merkezi ve Neşet Ertaş 
Kültür Evi’ndeki eğitimlerden 
faydalanan ve Ataşehir’in 
gurur tablosu olan gençler,    
başarılarını ve bunun için 
izledikleri yolu bizlerle 
paylaşıyor: 
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Kimisi doktor olacak, kimisi hukukçu, kimi de bilim insanı. Mustafa, Ümran, Seray, Duru, Hilal… 
Onlar üniversite sonuçlarını öğrendiler, şimdi tercihlerini yapıyorlar. Ataşehir Belediyesi sınavlara 
hazırlanırken ücretsiz YGS ve LYS ders destek programıyla onların yanındaydı. Hem uzman kadrosuyla 
iyi bir eğitim almalarını sağladı hem de sinema, tiyatro gibi etkinliklerle streslerini azalttı.  

Artık biz de üniversiteliyiz

FATMA UÇAR

YA
Ş

A
M

Ben Mustafa Kadir Yıldırım. Dört kardeşiz. Babam 
film setlerinde aşçılık yapıyor, annem ise ev hanımı. 

Büyük bir şehirde, bir de dört çocuğun iyi eğitim 
almasını sağlamak çok da kolay değil. Son 
seneye kadar çalışan bir öğrenci olmadım, 
ama yumurta kapıya dayanınca hem aileme 
yük olmadan hem de başarıma katkı 
sağlayacak bir kurs arayışına girdim. 
Arkadaşlarım Ataşehir Ferhatpaşa 
Gençlik Merkezi’nden bahsettiler, 
gerçekten söyledikleri kadar da 
varmış. Bir yıllık çalışma ile LYS’de ilk 
20 bindeyim. Ben de Ferhatpaşalı 
hukukçulardan olacağım. l

Ben Hilal 
Akdoğan. 

İçereköy’de 
oturuyorum. 

Kadıköy’de 
olan okulumdan 

çıktıktan sonra 
başka yerde bir kursa 

ya da etüt merkezine gitmek 
benim iki saat kaybıma neden 

oluyordu. O sebeple direkt evden çıkıp 
birkaç dakika içinde ulaşabileceğim 
bir merkezin olması benim için büyük 
şans. Sınava komşumda hazırlandım 
diyebilirim. LYS’de ilk 16 bine girdim ve 
tıp yazacağım. İstanbul’daki okullar şu 
an tutmuyor ama Neşet Ertaş Kültür 
Evi’ndeki öğretmenlerim tercihlerimde 
de yardımcı olacaklar ve hayallerimin 
fakültesine gireceğim. İyi bir doktor, 

başarılı bir bilim insanı olmak 
istiyorum. l
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Ferhatpaşalı hukukçulardan olacağım

Fotoğraflar: 
FUAT
ÖZDEMİR
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Ben Seray Korkmaz. Erzurum 
doğumluyum. Altı yaşına 

geldiğimde köyümüzdeki okulun 
yetersizliği nedeni ile ailem İstanbul’a 
taşınma kararı aldı. Eğitime çok önem 
veren bir anne ve babaya sahibim, 
ellerinden gelenin en iyisini yapmaya 
çalışıyorlar. Ama tabii maddi durumları 
da ortada. Ataşehir Ferhatpaşa Gençlik 
Merkezi’ne daha önce ağabeyim 
gitmişti, hem eğitimden hem de 
ortamdan çok memnun kalmıştı. Beni 
de yönlendiren o oldu. İki senedir ben 
de eğitimlere atılıyorum. Sınavda da ilk 
53 bine girdim, Edebiyatı çok sevmeme 

rağmen mezun olduktan sonra ya 
atanamazsam korkusu, tercihlerimi 
büyük ihtimalle etkileyecek. 
Gazetecilik yapmak istiyorum, 
onların da durumu malum. O sebeple 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
yazmayı düşünüyorum. Buranın en 
güzel tarafı sınava hazırlanırken bir 
yanda da sınav stresinden kurtulmamız 
için düzenlenen etkinlikler. Hep 
birlikte tiyatroya, sinemaya gidiyoruz. 
Ayrıca yıl sonu partileri düzenleniyor. 
Çok şanslıyız, mutlu olmanın 
başarı getirdiğine inanan bir eğitim 
kurumundan faydalanabildik. l

Bu yıl üniversite sınavlarında ter 
döken binlerce öğrenciden biri 

de Ferhatpaşa’da yaşayan Hilal 
Tatlı. Tatlı, sınav için yeterli hazırlığı 
yapmasına rağmen bu süreci oldukça 
stresli geçirdiğini belirtiyor. “Sürece 
bir de ETÜT merkezi seçimi eklenince 
daha da çekilmez hale geldi” diyor 
Tatlı “Neyse ki mahallemizde Ataşehir 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi var da 
yan komşum gibi sürekli gidip geldim 
ve tüm eksiklerimi tamamladım. 
Eğitim kadrosundaki öğretmenlerimiz 

Sınav stresine eğlence terapisi

Ferhatpaşa doktor yetiştiriyor

Ben Ertuğrul Öksüz. Geçen sene 
sınavda istediğim başarıyı elde 

edemeyince çalışma tempomu 
düşürmeden kütüphaneye gidip 
gelmeye devam ettim. Orada 
belediyenin ücretsiz ders destek 
programının afişlerini gördüm. Bu 
eğitimlerden birinin evime çok yakın 
olan Neşet Ertaş Kültür Evi’nde olması 
benim için büyük bir artıydı. Belki 
birçoğumuz yine sınavı kazanacaktık 

ama tek başına, rakibini görmeden 
hazırlanmak, motivasyonu zamanla 
düşürüyor. Kalabalık bir ortamda 
çalışıyor olmak hırsı artırıyor, bu 
da beraberinde başarıyı getiriyor. 
Öğretmenlerimiz sağ olsunlar, hem 
moralimizi yüksek tutmamız hem de 
sınavda iyi sonuçlar elde etmemiz için 
oldukça çaba sarf ettiler. İlk 28 bine 
girdim. Ülkeye adalet getirmek için 
hukuk okuyacağım. l

Adalet için okuyacağım

hem destekçimiz hem de arkadaşımız 
oldu”. Öğretmenleri sayesinde 
başarıyı yakaladığını vurgulayan Tatlı 
düşüncelerini şöyle aktarıyor: “Ben 
LYS’de Türkiye 1501’incisi, yabancı dil 
sınavında da 85’inci oldum. Yıllardır 
hayalini kurduğum Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’ne girebilmeye hak kazandım. 
Gelecekle ilgili işsizlik kaygımı da 
aşmama yardımcı olan Ataşehir 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’ne ve 
tüm öğretmenlerime çok teşekkür 
ediyorum.” l

➦



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E14 Sayı: 14 Tarih: 25 Temmuz-25 Ağustos 2017

Ben Duru Tap. Geçen sene 
istediğim performansı elde 

edemediğim üniversite sınavına 
bu yıl Neşet Ertaş Kültür Evi’nde 
hazırlandım. Çok memnun kaldım. 

Öğretmenlerimiz ve idari kadro 
oldukça cana yakın. Hiç kimsenin 
gereksiz egosu yok. İlk 27 bine girdim 

ve tıp mühendisliği okuma kararı 
aldım. Neşet Ertaş Kültür Evi’ne 
başladıktan sonra geçen sene tercih 
ettiğim ETÜT merkezinin büyük 
hata olduğunu düşünüyorum, 
ama mühim olan bundan sonraki 
tercihimiz, neticede tüm hayatımızı 
etkileyecek. l

Ben Ümran Parlar. Ferhatpaşa’da 
yaşıyorum. Ataşehir Ferhatpaşa 

Gençlik Merkezi evimize çok yakın. 
Bu süreçte bizi sınava hazırlayacak 
eğitimerin yanı başımızda olması hem 
zaman hem de performans açısından 
çok önemliydi. Ataşehir Ferhatpaşa 

Ben Atahan Gökhan. Liseden 
geçen sene mezun oldum 

ama LYS’de istediğim başarıyı 
elde edememiştim. Bu sene daha 
disiplinli çalışma kararı aldım. 
Öncelikle kurs araştırması yaptım. Bu 
süreçte bir aile dostumuz Ataşehir 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nden 
bahsetti. Hem ücretsiz hem de 
kaliteli bir eğitimin olduğunu 
söylemesi üzerine gidip görüştüm. 
Kapıdan girer girmez o sıcaklığı 
hissettim. 

Tüm açıklarımı, özellikle 
geometrideki açığımı kapattım. Sınav 
süreci çok zorlu ve stresli geçiyor. Bir 
de sürekli sistemin ve müfredatın 
değişmesi bizim açımızdan ekstra 
hayal kırıklıklarına neden oluyor. 
Merkezdeki öğretmenlerin ve idari 
kadronun ilgisi ve desteği ile bu 
zorlu sürecin üstesinden geldik. 
Ataşehir Ferhatpaşa Gençlik Merkezi 
sayesinde iyi bir hukukçu olup tüm 
ezilenlerin haklarını müdafaa etmek 
istiyorum. l

Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ikinci adresim

Hem ücretsiz hem kaliteli bir eğitim

Tıp mühendisliği okumak istiyorum

Gençlik Merkezi bir nevi komşum, 
ikinci adresim diyebilirim. 

Benim en büyük özelliğim 
takıldığım her konuyu sormak, 
araştırmak. Bundan dolayı eğitimde 
de hiçbir konuyu anlamadan 
geçmedim ve öğretmenlerim de sağ 
olsunlar hiç ikiletmeden her sorumu 
cevapladılar. 

Onlara emeklerinden ve 
sabırlarından dolayı çok teşekkür 
ediyorum. 

Türkiye’de ilk 53 bindeyim, 
ama tercih konusunda kararsızım. 
Tercihlerime de destek verecek 
hocalarıma şimdiden sabır 
diliyorum. l 
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? Hangi mesleği seçmeliyim, sorusu aslında 

nasıl bir hayat yaşamak istiyorum, 
sorusuyla eşdeğerdir. Sınavlar bitti, şimdi 

gelen puanlarla tercih yapma zamanı. Tercih 
yaparken puanınıza göre mi davranacaksınız, 
popüler ve iş olanağı çok olan bir mesleği 
mi yoksa ailenizin ve öğretmenlerinizin sizin 
için uygun gördüğü mesleği mi seçeceksiniz? 
Hangi bölüm olursa olsun fark etmez, yeter ki 
üniversiteye gideyim, olmazsa orada okurken 
yeniden hazırlanır, bu sefer istediğim yere 
girerim mi diyorsunuz? Size uygun mesleğin 
hangisi olduğunu, hangi bölümü okursanız 
mutluluğu yakalayacağınızı biliyor musunuz? 
Peki, o meslekten beklentileriniz neler? 

Yani, büyük ihtimal bir ömür boyu 
yapacağınız mesleği şansa bırakmadan 
araştırıp meslek uzmanlarıyla görüşmenin, 
hatta eğer yapabiliyorsanız bir gününüzü o 
meslek uzmanıyla geçirip, o ortamlarda çalışıp 
çalışamayacağınızı görmenizin ve kendinize 
yukarıda saydığımız soruları sormanızın zamanı 
geldi, çattı.  

Peki, nasıl bir yol ve tutum izlemelisiniz? 
Bölümünüzü, yani mesleğinizi seçerken lütfen 
sadece üniversiteye gideyim hangi bölüm olursa 
olsun demeyin, ya da sırf puanınız tutuyor diye 
hiç okumayı düşünmediğiniz bir bölüme kayıt 
yaptırmayın. Çünkü bu meslek sizin yaşamınızın 
yarısından fazlasını ifade edecek. 

Diyelim ki hangi bölümü okuyacağınız 
konusunda karar veremiyorsunuz? Bunun 
için ÖSYM’nin açıkladığı Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’ndan 
yararlanabilir, Merkezî Yerleştirme Yapılan 
Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri 
ve Puan Türleri kısmından yükseköğretim 
bölümlerini bulabilirsiniz. Hangi üniversitede 
hangi bölüm var, bölüm derslerine kimler giriyor 
öğrenebilir, üniversitelerin kendi sitelerinde 
bölümler hakkında bilgi kısmını inceleyip 

karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca üniversitelerin 
tanıtım günlerine gidebilir, forumlardan 
yorumları takip edebilir, o bölümü okuyan 
kişilerle konuşabilirsiniz. Eğer imkânınız 
varsa okumak istediğiniz üniversiteyi gidip 
görmek en iyisi. Seçmek istediğiniz bölümün 
mezunları ile konuşmak da çok kıymetli. 
Onlardan bölüm mezunlarının nerelerde 
çalıştığını, çalışma koşullarının size uygun olup 
olmadığını,  eğitiminiz süresince kendinizi hangi 
alanlarda donanımlı hale getirmeniz gerektiğini 
öğrenebilirsiniz. 

Üniversite seçerken dikkat etmeniz gerekenler 
ise üniversitenin fiziki alt yapısı, uluslararası 
faaliyetleri, öğrencilere sunduğu sosyal ve 
kültürel faaliyetler... Bazı üniversitelerin 
sitesinde birçok kulüp bulunur, ama hepsi aktif 
olmayabilir. Özellikle şehir dışında okuyacak 
olanların üniversitenin ulaşım, barınma ve 
merkeze olan uzaklığını çok iyi incelemeleri 
gerekiyor. Bazı bölümlerin yerleşkeleri şehrin 
dışında oluyor ve ulaşım zorluğu çıkıyor. Bazı 
üniversitelerin yurdu bulunmuyor, özel yurtlar 
ise bütçeyi aşabiliyor. Şehir dışında okumayı 
düşünen kişilerin aileleriyle yurt ücretini, yeme 
içme, bunların dışında harcama için verilecek 
parayı konuşmaları ileride oluşabilecek 
problemleri ortadan kaldırır. 

Son olarak tercih listenizi nasıl oluşturmanız 
gerektiğine dair önerilerimizi aktaralım. 
Listenizi oluştururken gitmeyeceğiniz ve 
okumayı düşünmediğiniz hiçbir yeri yazmayın. 
Hayaliniz ve aldığınız puan uyuşmuyorsa B 
planını devreye koyun. Bir yıl daha hazırlanmayı 
göze alıyor musunuz? Daha düzenli çalışma 
yöntemleri konusunda destek almayı ve 
çalışmayı düşünüyorsanız istemediğiniz yerlere 
hiç dokunmayın. Ben yerleşmek istiyorum, 
okuyacağım bölüm belli diyorsanız en çok 
okumak istediğiniz bölümü en üstlere yazın. 

Puanınıza göre tercih listesi yapmayın 
sizi yanıltır. Başarı sıranıza göre tercih listesi 
oluşturun. Meslek lisesi mezunları daha dikkatli 
tercih yapmalılar. Mezun oldukları yıl, doğum 
tarihi, okulun türü, okuduğu bölüm hangi 
alanları seçebiliyor, orta öğretim başarı puanı… 
Yerleştirmede bu kriterler çok önemli. Yanlış 
yaptığınızda açıkta kalma olasılığınız çok 

yüksek. Tercih listenizi oluştururken birçok kişi 
ve kurumla görüşseniz de, son kararı okumak 
istediğiniz bölümü siz seçin. Herkesin mutlu 

olacağı bölüm ve üniversiteyi seçmesi 
dileğiyle. l

SEVDA 

ÇAMAK

Sosyolog
(Ataşehir 
Belediyesi Yeni 
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Geçen sayıdaki 
yazımızda Enneagram 
kişilik sistemine 

giriş yapmış ve bu sayıdaki 
yazımızda da tiplerin temel 
özelliklerine ve bu özelliklere 
sahip kişilerin meslek 
seçiminde dikkat etmesi 
gereken bazı özelliklere dikkat 
çekeceğimizi belirtmiştik.

Kişilik özelliklerini 
dikkate alarak meslek 
seçimi noktasında ilk olarak 
hatırlatmamız gereken önemli 
nokta herkesin her mesleği 
yapabileceği gerçeğidir. 
Ancak o mesleği icra etmek 
için ortaya koyduğu çaba ve 
o meslekten aldığı doyum 
muhakkak ki farklılaşacaktır.  
Kişilik özelliğimize uygun 
mesleği seçmek daha az 

çaba ile daha fazla doyum 
elde etmemize yardımcı 
olacaktır. Şimdi sırasıyla tipleri 
ve özelliklerini tanımaya 
başlayalım.  

Tip 1 Reformcu/
Mükemmeliyetçi: Bu kişiler, 
ahlaki açıdan kendini üstün 
hisseden, hata yapma 
korkusuyla işi ağırdan 
alan kişilerdir. Başkalarına 
karşı öfkelerini, haklı 
olduklarından emin oluncaya 
kadar kontrol edebilen 
bu kişilerin kendilerine 
karşı öfke hissetmekte bu 
kadar toleranslı olduklarını 
söylemek mümkün 
değildir, yani acımasızca 
kendilerini eleştirebilirler. 
Güçlü özellikleri arasında 
idealist, düzenli, titiz, 

Hayat, yanlış mesleği 
seçecek kadar uzun değil

MEHMET 

AKİF 

KARAKUŞ

Psikoterapist/ 
Psikolojik 
Danışman

disiplinli, planlı, öğretici, 
vicdanlı ve prensipli olmak 
sayılabilirken, geliştirmesi 
gereken özellikler arasında 
eleştirel, esnek olamayan, 
aşırı detaycı, tartışmacı, 
kusur bulucu ve yargılayıcı 
olmak sıralanabilir. Bu 
kişiler, sistemin net olarak 
tanımlandığı disiplinli 
ortamlarda (şirket, askeriye 
vb.) verim içinde çalışmaya 
yatkınlarken, yaratıcılık 
gerektiren sanatsal iş 
ortamlarının yanı sıra bir 
işin arka planında kalıp 
dışsal olarak başarılarının 
görülmediği ortamlarda 
uzun vadede zorluk yaşama 
olasılığına sahiptirler. 

Tip 2 Yardımsever: 
Başkaları için vazgeçilmez 
bir insan olarak sevilmek 
ve takdir edilmek 
isteyen bu kişiler, 
kendilerini başkalarının 
gereksinimlerine adayabilir. 
Birbirinden çok farklı olan 
kişilerle iletişime geçebilme 
becerileri sayesinde 
kendilerine farklı gruplarda 
yer açabilen enerjik ve sosyal 
insanlardır. Bu kişilerin güçlü 
özellikleri arasında empatik, 
ilgili, destekleyici, cömert, 
şefkatli ve fedakâr olmak 
sıralanabilirken, geliştirmesi 
gereken özellikler arasında 
da aşırı sahiplenici, alıngan, 
konsantre olamayan, 
duygularını aşırı dışa vuran, 
kontrol edici ve dolaylı 
olmak sıralanabilir. Bu kişiler, 

9. Barışçı

1. Reformcu

2.
Yardımsever

8. Meydan
Okuyan

7. Maceracı

6. Sorgulayıcı

5. Araştırmacı 4. Özgün

3. Başaran

2



insanlarla iç içe olabileceği ve 
insanlara yardımcı olabileceği 
ortamlarda verim içinde 
çalışmaya yatkınlarken, 
insandan izole makine/
nesnelerle muhatap olacağı 
ortamlarda uzun vadede zorluk 
yaşama olasılığına sahiptirler. 

Tip 3 Başarı Odaklı: Rekabetçi 
özellikleri sayesinde her zaman 
kazanan olmak isteyen bu 
kişiler, düzenli ve zorlu çalışma 
şartlarına uyum sağlayabilen, 
imaj ve prestiji önemseyen 
kişilerdir. Kapasitelerine 
güvenmekle birlikte 
kazanmak için çalışmanın 

gerekliliğine inanan bu kişiler, 
başarıdan uzaklaştırabileceği 
düşüncesiyle duygusallıktan 
kaçmayı tercih ederler. 
Olumlu özellikleri arasında 
enerjik, verimli, sonuç odaklı, 
çalışkan, içten motivasyonlu 
ve motive edici olmak 
sıralanabilirken, geliştirmesi 
gereken özellikleri arasında 
kendini aşırı önemseme, aşırı 
rekabetçi olma, işkoliklik, ben 
merkezli, savunmacı ve sabırsız 
olması sıralanabilir. Bu kişiler, 
kendini göstererek kariyerinde 
yükselme olanağının bulunduğu 
ortamlarda verim içinde 
çalışmaya yatkınlarken, derin 

duygusal beceri gerektiren iş 
ortamlarının yanı sıra yıllar 
içinde yatay bir kariyere olanak 
veren durağan ortamlarda 
uzun vadede zorluk yaşama 
olasılığına sahiptirler. 

Tip 4 Özgün: Ulaşılmazın 
çekiciliğine kapılmış olan 
bu kişiler duyarlı, sanatkâr 
ve melankolik özellikler 
taşımaktadır. Sıradan 
duyguların tekdüzeliğine 
katlanamayan bu kişiler özgün 
ve yaratıcı özellikleri nedeniyle 
hayal gücü gelişmiş yapıdadır. 
Güçlü özellikleri arasında 
estetik ve güzelliği takdir eden, 

derinlik ve anlam arayan, kibar, 
stil sahibi, elegant ve sanatçı 
ruhlu olma sayılabilirken 
geliştirmesi gereken özellikleri 
arasında melankolik, karamsar, 
değişken ruh hali, çabuk 
öfkelenen, çekingen ve kıskanç 
olma sayılabilir. Bu kişiler, 
duyarlı ve sanatçı özelliklerini 
ortaya koyabileceği ortamlarda 
verim içinde çalışmaya 
yatkınlarken, sürprize olanak 
tanımayan kuralcı ve tekdüze 
iş ortamlarında uzun vadede 
zorluk yaşama olasılığına 
sahiptirler. 

Tip 5 Araştırmacı: Başkaları 
ile arasına duygusal mesafe 

koyarak özel yaşamını koruma 
altına alan içedönük kişilerdir. 
Maddi kazançla ilgilenmeyen 
bu kişiler, bilginin güç olduğuna 
inanarak dikkatini okuma ve 
araştırmaya yönlendirmede 
zorlanmaz. Ön planda 
olmak konusunda isteksizlik 
gösteren bu kişilerin güçlü 
yönleri arasında objektif, 
odaklanabilen, analitik, meraklı, 
öğrenmeye istekli ve öngörü 
sahibi olma sayılabilirken, 
geliştirmesi gereken özellikleri 
arasında ketum, yalnızlığı 
seven, soyutlanmış, karamsar 
ve münakaşacı olma sayılabilir. 

Bu kişiler, düşünme ve analiz 
becerilerini ortaya koyabileceği 
ortamlarda verim içinde 
çalışmaya yatkınlarken, kendini 
aşırı sosyal ve insanlarla iç 
içe ve vitrinde olmak zorunda 
hissedeceği ortamlarda 
uzun vadede zorluk yaşama 
olasılığına sahiptirler. 

Tip 6 Sorgulayıcı: Yaşamdaki 
muhtemel tehlikelere 
karşı tedbirli olmayı elden 
bırakmayan bu kişiler, insanlara 
kolay güvenememekle 
birlikte inandığı davasının 
sadık bir neferi olmakta 
zorlanmayacaktır. Kendi 
yeteneklerinden şüphe ➦ 
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➥ duyan bu kişiler, ön planda 
olmanın başkalarınca sabote 
edilebileceği endişesiyle az ile 
yetinmeyi becerebilen garantici 
kişilerdir. Güçlü yönleri arasında sadık, 
işbirliğine açık, görev bilinci gelişmiş, 
dürüst, planlı ve takım oyuncusu 
olma sıralanabilirken, geliştirmesi 
gereken özellikler arasında endişeli, 
savunmacı, kötümser, iğneleyici, aksi 
ve alıngan olması sıralanabilir. Bu 
kişiler, muhakeme ve neden sonuç 
ilişkilerine yönelik becerilerini ortaya 
koyabileceği ortamlarda verim 
içinde çalışmaya yatkınlarken, aldığı 
kararlarda yüksek risk taşıyan mesleki 
ortamlarda uzun vadede zorluk 
yaşama olasılığına sahiptirler.

Tip 7 Maceracı: Girişken, sosyal 
ve eğlence düşkünü olan bu kişiler 
insanlarla kalıcı ve uzun süreli bağlılık 
kurmakta zorluk yaşayabilirler. Yeni 
atılımlar yapabilen ancak başladığı 
işi bitirmekte zorlanan bu kişiler, 
yaşamdaki zorlukları seçici olarak 
göz ardı eden anti-depresif kişilerdir. 
Olumlu özellikleri arasında neşeli, 
enerjik, harekete geçiren, eğlenceyi 
seven, yenilikçi, hayal gücü gelişmiş 
ve spontane olma sayılabilirken 
geliştirmesi gereken özellikler 
arasında maymun iştahlı, hiperaktif, 
patavatsız, dağınık, dürtüleriyle 
hareket eden ve hesapsız risk alma 
gösterilebilir. Bu kişiler, yaratıcı ve 
sosyal becerilerini ortaya koyabileceği 
serbest ortamlarda verim içinde 
çalışmaya yatkınlarken, tekdüze ve 
kendini sıkışmış hissedeceği kapalı 
mesleki ortamlarda uzun vadede 
zorluk yaşama olasılığına sahiptirler.

Tip 8 Meydan Okuyan: Öfkesini 
ve gücünü açıkça ortaya koymaktan 
çekinmeyen bu kişiler, çatışmayı ve 
rekabeti seven lider özellikli kişilerdir. 
Baskı altında geri adım atmayan bu 
kişiler sevdiklerini koruma konusunda 
da aşırı duyarlılık sahibidir. Yaşamdaki 
zorluklara karşı dayanıklı olan bu 
kişilerin olumlu özellikleri arasında 
kendinden emin, adil, kararlı, açık 
sözlü, inisiyatif kullanan ve cesur 

olması sıralanabilirken, geliştirmesi 
gereken özellikler arasında baskın, 
aşırı saldırgan, ben merkezli, bildiğini 
okuyan, kavgacı ve aşırı sahiplenici 
olması gösterilebilir. Bu kişiler, açık 
iletişim ve liderlik becerilerini ortaya 
koyabileceği ortamlarda verim içinde 
çalışmaya yatkınlarken, arka planda 
kalacağı, kendini zayıf hissedeceği 
mesleki ortamlarda uzun vadede 
zorluk yaşama olasılığına sahiptirler.

Tip 9 Barışçı: Sosyal ilişkilerinde 
çatışmayı sevmeyen bu kişiler, 
öfkesini göstermeyen, duyarlı ve 
hırssız özellikler taşımaktadır. 
İnsanların görüşlerine rıza gösterir 
hallerine rağmen bildiğini okuyan 
kişilerdir. Farklı görüşlere eşit 

mesafede olabilme özellikleri 
sayesinde insanları anlama 
konusunda keskin bir beceri 
geliştirebilirler. Olumlu özellikleri 
arasında arabulucu, uyumlu, kibar, 
sabırlı, yargılamayan ve dengeleyici 
olma sayılabilirken, geliştirmesi 
gereken özellikler arasında üşengeç, 
karamsar, inatçı, iddiasız, dalgın, 
unutkan ve harekete geçmekte 
zorlanan özellikler gösterilebilir. 
Bu kişiler, rekabetten uzak dingin 
ortamlarda verim içinde çalışmaya 
yatkınlarken, yoğun çatışmanın 
yaşandığı ve ani karar vermek zorunda 
kalacağı mesleki ortamlarda uzun 
vadede zorluk yaşama olasılığına 
sahiptirler. l
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Dünyada 127 ülkede kâr 
amacı gütmeden gönüllülük 
esasına göre faaliyet 

gösteren AIESEC organizasyonu 
kapsamında 15 ülkeden, 27 yabancı 
öğrenci Ataşehir’de misafir ediliyor. 
AIESEC İstanbul Asya tarafından 
düzenlenen ve Ataşehir Belediyesi 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi 
işbirliğiyle yürütülen dört haftalık 
çalışma 4 Ağustos’a kadar sürecek.

Gençlerin kendi içindeki 
potansiyeli keşfetmesi amacıyla 
başlatılan uluslararası öğrenci 
organizasyonuna Bosna Hersek, 
Letonya, Mısır, Polonya, Meksika, 
Rusya, Slovenya, Ukrayna, Çin, 
Endonezya, Şili, Kazakistan, Birleşik 

Krallık, Tunus ve Arnavutluk’tan 
18-27 yaş aralığında 27 üniversite 
öğrencisi katılıyor. Ataşehir 
Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’ndeki 
gençlerle el ele yürütülen “Gümüş 
Ufuklar” Projesi’nde öğrenciler 
birlikte atölyelere katılıp, dans 
ediyor.  

Gençleri bir araya getiren 
proje bir yandan İngilizce pratik 
yapmalarına imkân sağlarken bir 
yandan da dünya sorunlarına dair 
farkındalık yaratıp, gençleri çözüm 
üretmeye yönlendiriyor.

Gençlik demek gelecek 
demek düşüncesi ile yola 
çıkılan projede, farklı kültürlerin 
birbirini tanıması, anlaması; 
özellikle hoşgörünün özleminin 
çekildiği şu günlerde birlikteliğin 
sağlanması vurgulanıyor. l

Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen gençlerle Ataşehirli gençleri buluşturan “Gümüş Ufuklar” Projesi 
öğrencilerin birbiriyle olan iletişimlerini geliştiriyor. Ayrıca kültürlerin kaynaşmasını yardımcı 

olurken, İngilizce pratik yapmalarına da olanak sağlıyor.

Gelecek Ataşehir’deE
T

K
İN

L
İK

DENİZ KARA

Gümüş Ufuklar Projesi’nin Komite Başkanı Güneş Karsen. Ataşehir Belediyesi ile birlikte yürüttükleri AIESEC İstanbul Asya’nın amacını “Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek, daha rahat İngilizce konuşabilmesini sağlamak ve dünyadaki sorunlara kayıtsız kalmasını engellemek maksadı ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikte kültürlerin kaynaşması adına çeşitli etkinlikler düzenliyoruz” sözleriyle tanımlıyor. Karsen “Bu buluşmada beraberce öğrenmek, eğlenmek ve bolca gülmek var. Yaşasın dünya barışı…” diyor. l

Yaşasın dünya barışı

Fotoğraf: 
MURAT 
ŞİMŞEK
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Yaşanan fiziksel değişiklikler ve 
istekler, sınav stresi, farklı olma 
çabası… Aileden uzaklaşıp, 

mutluluğu farklı kişilerde ya da 
maddelerde arayan gençlerin bu zor 
döneminde yanlarında olmayı isteyen 
Ataşehir Belediyesi Sağlık Merkezi 
Binası’nın kapılarını tüm Ataşehirli 
gençler ve ailelerine açtı. Ergenlik 
süreci ve bu süreçte yaşanabilecek 
sorunlar ile merkezin hizmetlerini 
Klinik Psikolog Candan Kaya anlatıyor:  

Ergenlik Çağı Fizyolojik ve Psikolojik 
Destek için Sağlık Merkezi’ne kimler 
gelebiliyor?

Ergenlik, bilindiği gibi çok geniş 
bir süreci kapsıyor. Bizler de 
merkezimizde ergenliğin, ön ergenlik, 
ilk dönemi ve ergenlik olmak üzere, 
11-18 yaş aralığı danışanlarımız 
ile sorunları üzerine görüşmeler 
yapıyoruz. Fakat hâlâ ihtiyacı olduğunu 
düşündüğümüz danışanlarımız 
20’li yaşlara kadar merkezimizden 
faydalanmaya devam edebiliyor.

Peki, görüşmeler ergenler ile birebir 
mi oluyor?

Danışanlarımız genellikle 18 
yaşından küçük olduğu için ilk 
görüşmeyi mutlaka ebeveynleri ile 
birlikte yapıyoruz. Sonraki süreçlerde 
de ihtiyaç duyulması halinde, ergenin 
de izniyle, ailelerde görüşmelere 
katılabiliyor, tabii danışanımızın 
yanında olmak kaydıyla. Eğer 
sıkıntının ailelerden kaynaklı olduğunu 
düşünüyorsak da aile ya da yetişkin 
terapisine devam ediyoruz.

Bütün ergenlerin psikolojik destek 
alması gerekiyor mu?

Çocukluk, ergenlik ya da yetişkinlik… 
Yediden yetmişe herkesin psikolojik 
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Her bireyde farklı da olsa sancılı bir süreçtir ergenlik. Ataşehirli hem ergenlere hem de ailelerine 
Ataşehir Belediyesi Sağlık Merkezi, psikolojik destek hizmeti veriyor. Sıklıkla karşılaşılan sorun 

dünyanın neredeyse tüm ergenleriyle aynı: Bilgisayar ve telefon bağımlılığı…

LEYLA ÖZ

YA
Ş

A
M

Hassas terazi: Ergenlik

Candan Kaya iki 
gençle konuşuyor, 
sorunlarını, 
isteklerini 
dinliyor.
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destek alması gerekiyor. Ergenlik 
çok kırılgan bir süreç. Kişinin 
başkalaştığı, bir varlıktan başka bir 
varlığa dönüştüğü çok önemli bir 
geçiş. Onların bu dönemde aldığı en 
ufak bir yaralanma, ilerde çok büyük 
travmalara sebebiyet vereceği için 
mutlaka destek almalarını tavsiye 
ediyoruz.  

Ergenlikte yaşanan hangi durumlar 
onları destek almaya itiyor?

Ergenlik döneminde meydana gelen 
bedensel değişimlere ek olarak 
toplumsal baskılar da bireylerin 
psikolojik sorunlar yaşamasına 
neden oluyor. Örneğin 
çocukluk döneminde itaatkâr 
olanlar, ergenlik dönemine 
girdiği andan itibaren genellikle 
isyankâr oluyor. Artık ailenin 
dışında bir yaşam olduğunu 
keşfedip, arkadaşlarını hayatının 
merkezine koymaya başlıyorlar. 
Bu süreçte yaşamı tanımak adına 
çok riskli bir hayata adım atabilme 
olasılıkları oldukça yüksek. 
Özellikle sigara, alkol, uyuşturucu 
alışkanlıkları ya da okulla ilgili 
sıkıntılarının kökeni, bu süreçte 
yaşadıkları ile doğru orantılı. 

ERGENLİKTE YAŞANANLAR

Bu sürecin her kişide farklı 
yaşanmasının nedeni nedir? 

Sandığımızın aksine bebeklik 
döneminden, hatta anne karnından 
itibaren gelişmeye başlayan kişilik, 
ergenlik çağında tam olarak şekillenir. 
Ayrıca anne ve babanın tutumu, 
yaşantıları, kendi çocukluk veya 
ergenlik dönemlerinde yaşadıkları 
tramvalar, ayrılıklar, kaygılar, kayıplar… 
Bütün etkenler kişilerde farklı sonuçlar 
doğurmaya neden oluyor.

Teknoloji her şeyi etkilediği gibi yeni 
neslin ergenliğini de etkiliyor mu?

Artık alkol, uyuşturucu bağımlılığı 
gibi; bilgisayar ve telefon bağımlılığı 
da bağımlılık listesine alındı. Yani 
modern çağın en fazla görülen 
hastalıklarından biri diyebiliriz. Biz 

Ataşehir Belediyesi Sağlık 
Merkezi, Bahriye Üçok 

Hasta Konukevi Binası’nın içinde 
yer alıyor. Yaklaşık beş yıldır 
Ataşehirlilere hizmet veren sağlık 
merkezinde, ergenlik çağı ve okul 
dönemi çocukları ile ailelerinin 
ergenlik dönemi, 

okul ve sınav stresi ve bunların 
yarattığı kaygı bozuklukları gibi 
sorunlarına terapi ile çözüm 
aranıyor. Uzmanlar eşiğinde 
Bir yandan da ailelerin ergenlik 
konusunda bilinçlenmesine 
çalışılıyor. Randevu sistemi ile 
çalışan merkezde uzman psikolog 
ile görüşme yaklaşık bir saat 
sürüyor. Görüşme sıklıkları ise 
kişilerin patalojik durumlarına 
göre değişkenlik gösterebiliyor. 
Merkezde dört senedir de 
yetişkinler için “Psikolojik Destek 
ve Aile Danışmanlığı” hizmeti 
veriliyor. l 

Tel: 0216 572 15 84

Ataşehir Belediyesi Sağlık Merkezi

de bu duruma danışanlarımızda 
fazlasıyla rastlıyoruz. Anne ve babalar 
çocuklarının yaşadığı bu süreci, sürekli 
kendi ergenlik dönemleri ile kıyaslama 
yapıyor ve rahatsızlıklarını dile 
getiriyorlar. Özellikle rahatsız oldukları 
konu, gençlerin aileleri ile masaya 
oturup yemek yiyip, birlikte vakit 
geçirmek yerine, saatlerce bilgisayar 
ya da telefon başında vakit geçirmesi. 
Bu durum ayrıca derslerinden geri 
kalmasına ve sürekli uyarıldığı için 
konsantrasyon bozukluklarına da 
sebebiyet veriyor. 

Peki, teknoloji bağımlısı olarak 
geçirilen ergenlik, gelecekte ne gibi 
sorunlar doğuruyor?

 Bu durum asosyal ve yüz 
yüze ilişkilerden mahrum kalan 
bireylerin türemesine neden 
oluyor. Ayrıca sosyal medya 
üzerinden kurulan yapay 
ilişkiler, gerçek hayatlarının da 
yapaylaşmasına neden oluyor. 
Bir de bilgisayar oyunları 
var tabii, şiddet içeren… Bu 
oyunları fazlaca oynayan 
bireyler, yetişkin dönemlerinde 

psikopati; yani şiddete eğilim, öfke 
kontrol problemi gibi sorunlarla 
karşılaşılabiliyor. 

Ataşehirli gençler, sizin kapınızı 
daha çok hangi nedenlerle çalıyor?

Özellikle erkekler, dikkat eksikliği ve 
konsantrasyon bozukluğu nedeniyle 
fazlaca geliyor. Teknoloji bağımlılığı 
sonucunda okulda yaşadıkları 
konsantrasyon eksiklikleri ve 
derslerdeki başarısızlıklar ve tabii en 
önemlisi de üniversite sınavı stresi... 
Ayrıca her türlü bağımlılıkla mücadele 
eden Yeniçamlıca Mahallesi’nde 
bulunan Yeni Hayat Gençlik Merkezi’ni 
de bir kez daha hatırlatmak isterim. 
İrtibat numarası: 0216 570 50 00 
dahili: 1966 l



Başta Türkiye’nin savaştan 
kaçan Suriyelilere sınır 
kapılarını açmasından 

“gurur” duyduk, ama şimdi onları 
küçümsüyor, ötekileştiriyor, hatta 
basit bir olayda bile linç etmeye 
kalkıyoruz. Ayrıca Suriyeli dokuz 
aylık hamile Emani el-Rahmun’un 
ve on aylık bebeğinin tecavüz 
edildikten sonra öldürülmesi bu 

coğrafyada sıklıkla karşılaşılan 
cinayetlerden biri olarak görülebilir, 
ama Emani’nin bir mülteci olması 
katillerin daha “rahat” davrandığını 
düşünmemize engel değil. 

Peki, neden Suriyeli mültecilere 
karşı bu kadar tepkiliyiz, neden o 
çok övündüğümüz “merhamet” 
duygumuz bu kadar kısa sürede 
çürüdü. Bu soruları Hacettepe 
Üniversitesi Göç ve Siyaset 
Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Murat Erdoğan’a sorduk.      
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Önce kapıyı açtık, şimdi 
gidin diyoruz, neden?

BERAT GÜNÇIKAN
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O
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Türkiye’ye altı yılda beş milyon 
Suriyeli mülteci geldi. 1.5 milyonu 
başka ülkelere göçtü. Kalanlarsa 
kendilerine yeni bir hayat kurmaya 
çalışıyor. İş, barınma, eğitim 
sorunları giderek büyüyor. Sağlıksız 
koşullarda yaşıyor, ucuz iş gücü 
olarak kullanılıyorlar. Buna rağmen 
tepkiler artıyor, yolunda gitmeyen 
her şeyden Suriyeli mülteciler 
sorumlu tutuluyor. Oysa…



Hacettepe Üniversitesi Göç ve 
Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO 
Suriyeli mültecilerden önce kurulmuş 
ve bugüne kadar Avrupa’daki Türkiyeli 
göçmenlerle ilgili çalışmışsınız. 
Türkiyeli göçmenlerle Suriyeli 
mültecileri karşılaştırdığınızda 
nasıl benzerlikler ve ayrımlar 
görüyorsunuz?

Türkler Avrupa’ya davetli olarak, 
çalışmak için gitmişler ve davul 
zurnayla karşılaşmışlar, hediyelere 
boğulmuşlardı. On yıl sonra ise 

istenilmeyen gruplara dönüştüler. 
Çünkü başta Almanya, Avrupalı 
ülkelerin toplumları önce tahammül 
göstermiş, hatta göçmenleri 
“kullanışlı” olarak görmüş, belki de 
merhamet etmişti. Nedenleri farklı da 
olsa kitlesel olarak göç edenler kalıcı 
olunca sorunlar ortaya çıkıyor. Şu an 
Türkiye’de yaşadığımız da bu. 

Toplumların ötekileştirme dilinde 
de benzerlikler var mı? 

Sorunlar başlayınca Almanlar 
Türkleri çok gürültücüler, zamana 

Savaştan kaçan milyonlarca Suriyeli evlerini, işlerini ve anılarını geride bırakıp, hayatta kalma mücadelesi verdi.

uymazlar, yalan söylerler, illegal işler 
yaparlar diyerek ötekileştirmişti. 
Bugün Türkiye’de de Suriyeli 
mülteciler için bunlar söyleniyor. 
Kitlesel göçler büyük rakamlara 
ulaşıyorsa bu tür tepkiler kaçınılmaz, 
bu nedenle konuyu çok ciddiye almak 
gerekiyor. 

Almanya’nın kalkınma için 
Türklere ihtiyacı vardı, Suriyeliler 
ise Türkiye’de işsizliğin yüzde onları 
geçtiği bir ortamda geldiler ve ucuz 
iş gücü olarak istihdam ediliyorlar. 
Hatta Başbakan Yardımcısı Veysi 
Kaynak Suriyelilerin gitmesi halinde 
ekonominin sarsılacağını söyledi.   

Evet, “Suriyeliler giderse 
ekonomimiz durur” dedi. Şunu 
gözden kaçırmamamız gerekiyor, 
hiçbir Türk politikacı krizin bu noktaya 
geleceğini beklemiyor, hatta 2012’de 
dönemin Dışişleri Bakanı “İki-üç hafta 
içinde Esad gidecek, mülteciler de 
dönecek” diyordu. Ama dengeler 
değişti, bizim siyasi hesaplamalarımız 
ve denklemlerimiz ne yazık ki çöktü. 
Gelenleri başta kontrol bile etmedik, 
kim geliyor, nasıl geliyor, nereye 
yerleşiyor kaydetmedik. Ancak iki yıl 
sonra kayıt tutmaya başladık. ➦

1960’larda Almanya yolcusu Türkler...



➥ Mülteciler ve sorunlarıyla ilgili 
kurumsallaşmaya gidilmesi gerektiği 
önemsenmedi mi? 

Mültecilerle ilgilenen kurumun 
kuruluş tarihi 2014 yılının Nisan 
ayı ve o tarihe kadar gelenlerin 
sayısı 1,5 milyonu aşmıştı. Sürece 
olağanüstü boş vermiş bir halde ve 
küçümseyerek başladık. Oysa Türkleri 
Almanya’ya devlet bile çağırmamış, 
şirketlerin isteğiyle pasaportları 
ve belgeleriyle, düzenli bir şekilde 
gitmişlerdi. Mültecilikte öyle olmuyor, 
savaştan kaçan insanlar kapınıza 
yığılıyor ve kim olduklarını kontrol bile 
edemiyorsunuz. 

Türkiye’nin Suriye politikasının 
mülteciler konusunda payı var mı? 

Elbette. Suriye ile bütün siyasi 
ilişkimizi bitirdiğimiz için gelenler 
hakkında bilgi de alamıyoruz. Bu, 
çok vahim bir durum. Bakın, Almanya 
3 milyon Türkü 55 senede aldı, biz 
son altı senede beş milyon Suriyeli 
mülteciye kapımızı açtık. Bu rakamın 
1.5 milyonu başka ülkelere gitti, şimdi 
3.2 milyon Suriyeli bizimle yaşıyor. 
Bu, Türkiye tarihinde görülmemiş 
bir durum, dünya tarihinde de kolay 
rastlanacak bir şey değil. 

Suriyelilere gösterilen tepkilerin 
altında 3.2 milyon Suriyeliden 

yetişkinlerin iş gücüne katılması mı 
yatıyor?

Biraz önce siz de söylediniz, 
Türkiye’de yüzde 13 civarında işsizlik 
var. Devletten iş bekleyenlerin ise 
sayısı 4 milyon. Devlet bu insanlara 
nerede, nasıl iş yaratacak? Bu yüzden 
Suriyeli mülteciler ucuz emek ve kayıt 
dışı olarak ekonominin içine giriyor.

DEVLET MERMAHETLE 
YÖNETİLEMEZ

Devlet parasal destek sağlamıyor mu?
Toplum bu insanların devletten 

destek gördüğünü sanıyor, ama 
almıyorlar. Şu anda İstanbul’da 600 
bin Suriyeli var, içlerinden olsa olsa 
10 bini düzenli destek alıyordur 
devletten, belediyelerden ya da sivil 
toplum kuruluşlarından. Geri kalan 590 
bin mülteci çalışmak zorunda, başka 
seçeneği yok. Bu da başta işsizler, 
toplumun bir bölümünde gerginlik 
yaratıyor, tıpkı Almanların bir süre 
sonra bize dönüp “İşimizi elimizden 
aldın, dönün ülkenize” demesi gibi… 

Kapıların Suriyeli mültecilere 
açılması “merhamet” olarak sunuldu 
topluma, ama şimdi baktığımızda 
iki halka da haksızlık edildiği sonucu 
çıkıyor…

Aynen öyle. Bakın, bir devlet 
merhametle yönetilemez. Devlet 
soğuk bir kurum olmak zorundadır, 
merhamet size, bana ait bir duygudur. 
Bizim seçtiğimiz, ülkeyi yönetecek 
insanların merhametle hareket etme 
lüksü yok. Savaştan kaçan insanlara 
elbette kapınızı açacaksınız, ama en 
azından bu insanları kayıtlayacak, 
nerede olduğunu bilecek, bununla 
ilgili politika belirleyeceksiniz. Aradan 
altı sene geçmesine rağmen hala 
politika belirleyemiyorsanız, burada 
bir sıkıntı var demektir. Sürekli “ensar” 
olduk deniliyor, tamam, ensar İslam 
literatüründe çok önemli, ama ben 
soruyorum, neden ensarlık yapan 
başka bir İslam ülkesi yok? Petrol 
şeyhlerinin olduğu ülkelerde neden 
mülteciye rastlayamıyorsunuz. 
Yani bu, ensarlıkla açıklanabilecek 
bir durum değil. Mültecileri almak 
doğruydu, ama devletin soğukkanlı 
davranıp krizin bu şekilde evrileceğini 
tespit etmesi ve yönlendirmesi 
gerekirdi. 

Suriyeliler Türkiye’de en çok 
nelerden yakınıyorlar? 

Hakaretlerden, dışlanmadan, ucuz 
maaşa çalışmaktan. Bizde garip bir 
ruh hali var, sanıyoruz ki Suriyelileri bu 
ülkeye getirdik ve bir elleri yağda, bir 
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Merkezin çalışmaları hakkında bilgi 
verir misiniz?

Hacettepe Üniversitesi Göç ve 
Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO 
yaklaşık 8 yıl önce kuruldu, ben de 
merkezin kurucu müdürüyüm. İki 
temel çalışma alanımız var; birisi yurt 
dışında kalan Türkiye kökenlilerin karşı 
karşıya kaldıkları uyum sorunları, bu 
sorunlarla baş etme yöntemleri, diğeri 
zorunlu göçler. 

Suriyeliler Türkiye’ye geldikten 
sonra doğal olarak konuya ilgi duyduk 
ve bu konuda sürekli çalışmalar yaptık. 
Bir yandan Suriyelilerin durumunu 

anlamaya çalıştık, diğer yandan 
Türkiye toplumunun bu konuya nasıl 
baktığını araştırdık. İkinci çalışmamız 
Türk ekonomi dünyasıyla ilgili oldu, 
ekonomi dünyası Suriyelilere nasıl 
bakıyor, kaygıları ve beklentileri neler, 
çocuk işçiliği, kayıtsız işçilik konularını 
nasıl değerlendiriyorlar, bunu 
araştırdık. Üçüncü çalışmamız ise 
kamplarda kalan çocuklarla oldu, bu 
çocukların yaşamlarını, beklentilerini 
anlamaya, bizim geleceğe nasıl 
bakmamız gerektiğini yakalamaya 
çalıştık. Ayrıca İstanbul’daki 39 ilçe 
belediyesi, anakent belediyesi ile bir 

çalışma yürüttük, belediyelerin bu 
süreci nasıl yönettiklerini, nasıl yasal 
değişimler yapılması ve belediyelere 
ne gibi katkılar sağlanması gerektiğini 
sorguladık. Tamamlanmak üzere 
olan çalışmalarımızdan biri Türkiye 
medyasının Suriyeli mültecilere 
nasıl yaklaştığı, diğeri 14.700 Suriyeli 
üniversite öğrencisi ile Suriyeli 
akademisyenlerin yaşadıkları 
ve beklentileri üzerine. Ayrıca 
önümüzdeki beş sene boyunca her 
yıl kapsamlı kamuoyu araştırmaları 
yaparak iki toplumun birbirine nasıl 
baktıklarını anlamaya çalışacağız. l

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi / HUGO

elleri balda yaşıyorlar. Onları kurtardık 
diye her gün elimizi öpeceklermiş gibi 
bekliyoruz, ama genç kuşaklarda öyle 
bir ruh hali yok. İçlerinde ülkemizin bu 
hale gelmesinden Türkiye sorumludur 
diyen de var, burada bize kötü 
davranıyorlar diyen de. Üstelik onların 
yaşadığı, çalıştığı koşulları görseniz 
insanlığınızdan utanırsınız. Duygusallık 
mültecileri buraya getirmeye yetebilir 
ama o insanların burada nasıl 
yaşayacaklarını planlamazsanız, o 
zaman başka türlü bir duygusallık 
yaratırsınız, o da nefret olur. Sadece 
Türk tarafının değil, aynı zamanda 
Suriyelilerin de nefreti olur. 

Sizce sorunların daha fazla 
büyümemesi ve nefretin çoğalmaması 
için neler yapılmalı?

Öncelikle şunu bilmeliyiz; 
dünyanın hangi ülkesinde olursa 
olsun böylesine kitlesel bir göç 
kolay yönetilemez. Türkiye çok iş 
yapıyor, kamu kurumları olağanüstü 
gayret gösteriyor, ancak bürokratlar 
günü kurtarabilecek kararlar veriyor. 
Bu kararlarda da ne yazık ki olayın 
gerçekliğinin henüz tam kavrandığını 
göremiyoruz. Bu konuda toplumun 
ve bürokratların çabası takdire şayan, 
ama siyaset mültecileri unuttu ya da 
görmezden geliyor. Bu işin herkesi 
mutlu edecek hiçbir çözümü yok, ➦ 
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Doç. Dr. Murat Erdoğan



➥ mutlaka ve mutlaka bu işin olumsuz 
bir takım etkileriyle karşılaşacağız, 
bugün de karşılaşıyoruz. Sosyolojik 
bir gerçeklik var, o insanlar bizimle 
birlikte yaşıyorlar, akademik bir 
tespit olarak söylüyorum, bizimle de 
kalacaklar. Bu nedenle bizim geleceği 
Suriyelilerle birlikte planlamamız, 
Suriyelilerle birlikte huzurlu bir 
Türkiye’nin hangi dinamikler içinde 
gelişmesi gerektiğinin derdini 
taşımamız lazım. Sorunu tamamen 
gideremeyiz, ama en azından 
azaltabiliriz. 

İki temel ihtiyaç var, sağlık ve 
eğitim. Mültecilerin bu sorunlarının 
çözümü için neler yapılıyor? 

Bütün sağlık hizmetleri ücretsiz 
olarak veriliyor ve bugüne kadar 
25 milyon adetin üzerindeki bir 
sayıda Türkiye’deki Suriyeliye sağlık 
hizmetleri verildi, bir milyon civarında 
Suriyeli de ameliyat edildi. Yani sağlık 
anlamında iyi imkânlar yaratıldığı 
söylenebilir. 

Eğitimde ise sıkıntı büyük, çünkü 
yaklaşık 900 bini aşkın okul çağında 
çocuk var ve yarısı okula gidiyor. 
Öğrenciler de veliler de karma 
sınıf istemediği için bazı yerlerde 
sırf Suriyeli çocuklardan sınıflar 
oluşturuluyor. Çocukların yüzde 
70’inden fazlasının gittiği Geçici 
Eğitim Merkezlerinde ise eğitimin 
kalitesi düşük, dersler Arapça veriliyor 
ve Suriye müfredatı uygulanıyor. 
Daha fazla kuşak kaybedilmeden bu 
çocukların Türk milli eğitim sistemi 
içine dahil edilmesi lazım, aksi halde 
Türkiye’nin eğitim sistemi de çökebilir.

MESLEKSİZ KUŞAKLAR
  
Eğitimin yetersizliği uyum sürecini 

uzatmayacak mı?
Uyumun temelinde olan faktörler 

eğitim, çalışma koşulları ve barınma 
vs.dir. Ülkesinden kaçıp gelen, bunun 
travmasını yaşayan, yabancı bir 
ülkede sürekli ötelenen, aşağılanan, 

bir taraftan da eğitimden uzak kalan 
yüzbinlerce çocuktan söz ediyoruz. 
Bu çocukların gelecekte mesleği 
olmayacak. İçlerinden sadece yüzde 
biri istemediğimiz grupların, örgütlerin 
içine girecek olsa, başımıza gelecek 
felaketi şimdiden kestirebiliriz. 
Dolayısıyla bu işi çok ciddiye almak 
gerekiyor. 

Bugün için Suriyeli mültecilerin suç 
oranlarında yeri nedir? 

Hem açıklanan rakamlara hem de 
benim alan çalışmasında gördüklerime 
göre bugün çok düşük. Ama şöyle 
bir durum var: Türklerin Almanya’ya 
gittikleri ilk yıllardaki suç oranı ile on 
yıl sonrasının suç oranları arasında 
beş kat fark var. Bu doğaldır. Çünkü 
ilk gittiklerinde başına ne geleceğini 
bilememenin endişesiyle, ülkelerine 
geri dönme ihtimaliyle durumu idare 
ediyorlar, ama kalıcılıkları netleşince 
gelişmeler karşısında suç oranları da 
artıyor. Suriyeli mültecilerde de gidişat 
oraya doğru. l
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Suriyeli çocuklar Suriye müfredatıyla Arapça eğitim görüyor.
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Güler Tokatçıoğlu yaklaşık 35 senedir kendi evinin işlerini üstlenmekle kalmıyor, temizlik, 
çocuk ve hasta bakımı işlerinde de çalışıyor. Kimi zaman kibar davrananlarla karşılaşıyor kimi zaman 
ezmeye çalışanlarla. Yeni çıkan bir yasa artık bir günlük emeği de sigortalamaya mecbur kılsa da ne 

çalıştığı yerler buna uyuyor ne Tokatçıoğlu şikâyet edebiliyor.

SİMAY GÖZENER

YA
Ş

A
M

Kadınların çalışma yaşamına 
katılmasıyla birlikte başka 
kadınlara da iş kapısı açıldı: 

Gündelik temizlikçilik. Güler 
Tokatçoğlu da 35 yıldır bu işi 
yaparak evini geçindiriyor. Tek 
arzusu emekli olabilmek ama yasaya 
rağmen çalıştığı evlerin sahipleri 
buna önem vermiyor. İş kazaları 
da tetikte bekliyor… Yıllardır elleri 

Ağır işçi gündelikçi Güler

birbirimize destek ola ola bu 
günlere geldik. 

Annenizi hiç görmediniz mi?
Ablamın düğününe kadar, altı 

sene boyunca hiç görmedim. O 
günden sonra ara sıra evine gitmeye 
başladık ama evde üvey baba var, 
yanına ne kadar sığabilirsin? Çocuk 
yaşta bir yetişkin kadar sorumluluk 
yüklenmek zorunda kaldık. Belki 
de erken evlenmemizin sebebi 
de annesizliğimizdi. Okumayı çok 
istememe rağmen kısmet olmadı, 
13’ümde evlendim. 

O yaşta evlenmek, daha zorlu bir 
hayatı tercih etmek değil mi?

13 yaşındaydım, görücüler 
gelmeye başladı. Biraz da yaşımdan 
büyük gösteriyordum. Eşimin 
babası ile babam tanışıyorlardı. 
Başta evliliğimizi onaylayan babam, 
nişanlılık dönemimizde pişmanlık 
duydu. O saatten sonra da millet laf 
söz eder, diye ben geri adım atmak 
istemedim. 13’ümde resmi nikâh 
için yaşım tutmadı, dini nikâh ile 
evlendik.

Peki ya düğün?
Eşim ile aramda 11 yaş var, onun 

ikinci evliliği. Belki o sebeple 
önemsemedi, belki de maddi 
imkânsızlıklar bilemiyorum, düğün 
olmadı, dolayısıyla gelinlikte 
giymedim. Eşimin babası kapıcılık 
yapıyordu. Kapıcı dairesine, onların 
yanına yerleştik.

Eşinizin annesi, size de “anne” 
olabildi mi?

Aslında yağmurdan kaçarken 
doluya tutuldum desem daha doğru 

sudan, sabundan çıkmayan Güler 
Tokatçıoğlu’dan hikâyesini ve gündelik 
temizlikçi olarak çalışmanın sıkıntılarını 
dinliyoruz:     

Güler Tokatçıoğlu, kimdir, nerelidir? 
Üsküdar doğumluyum. Yedi göbek 

İstanbullu değilim ama 52 senedir 
bu şehrin havasını soluyup, suyunu 
içiyorum. Beş evladı olan bir ailenin 
en küçüğüyüm. Annem ben daha 
bebekken babamdan ayrılmış. Biz 
beş kardeş, gümrükte gece bekçiliği 
yapan engelli babamızla düşe kalka, 

Güler Tokmakçıoğlu torunlarıyla. (Fotoğraflar: FUAT ÖZDEMİR)



olur. Kayınvalidem çok sertti. Ne beni 
ne de oğlunu seviyordu. Bize evde 
oda dahi vermedi, sığınak gibi dökük 
bir yerde dört sene yaşadık. Eşim 
inşaatlarda çalışıyordu. Kış olunca 
iş yok, para yok. Yazın kazandığını 
kışın biriken borca veriyorduk. 
Dolayısıyla yanlarında kalmaktan 
başka çaremiz de yoktu. Dört sene 
sonra Ataşehir’deki eski evlerine 
taşınmamıza ikna oldu, ama hem ev 
hem de çocuk konusunda yine dirlik 
vermedi. 

Kaç yaşında anne oldunuz?
14 yaşında anne oldum. Ne 

hamileliğimi anladım ne de 
anneliğimi... Apartman işlerinde 
kayınvalideme yardım edeceğim 
diye tüm gün çöpleri toplar, 
merdiven silerdim. Yaklaşık beş aylık 
hamileyken karnımda bir hareketlilik 
fark edince, anne olacağımı anladım. 
Doğumumu evde, eşimin köyden 
gelen babaannesi yaptırdı. Daha 
çocuk yaştayım, “doktora götürün” 
diye bağırıyorum. Kimsenin umurunda 
değildi. Sen cahilsin, evdekiler cahil. 

Çocuk doğduktan sonra da 
yaşadığınız sorunlar devam etti mi?

Bir gün oğlum hasta oldu, aldık 
eşimle doktora götürdük. Eve döndük 

ki yatak yorgan sokakta… 
Kayınvalidem yanan sobamızı 
bile söküp kapıya koymuş. Beni 
yakaladığı gibi “ne işiniz var doktorda” 
diye dövdü, ağza alınmayacak 
hakaretler etti. Sorun biter mi? 

MADDİ VE PSİKOLOJİK BASKI

Peki, ya eşiniz, annesine müdahale 
etmiyor muydu?

Annesi eşime süt bile vermemiş, 
babaannesi büyütmüş. Sanırım 
bu sebeple, oğlunu evladı gibi 
görmüyordu. Tabii maddi olarak 
onlara muhtaç olmamız, eşimin de 
sesini kısıyordu. 

Hem maddi hem de psikolojik 
baskıyı atlatmak için ne yaptınız?

Maddi olarak çok zor durumda 
olduğumuz bir dönemde, daha 
20 yaşını doldurmamıştım evlere 
gündelikçi olarak gitmeye başladım. 

Para kazanmaya başlayınca 
kendime olan güvenim arttı, 
haksızlıklara karşı sesim biraz da olsa 
yükseldi.

Çok genç yaşta, her gün huyunu 
bilmediğiniz, tanımadığınız 
insanların evine gitmek sizi 
ürkütmedi mi?

Ev işinde çok farklı insanlarla 
karşılaştım. Çok kibar davranan da 
oldu, ezmeye çalışan da... Çok pis 
evlere de gittim, bekâr erkeklerin 
evlerine de… Korktuğum, çekindiğim 
zamanlarda eşimi yanıma alır, 
giderdim. Mesela sürekli temizliğe 
gittiğim bir evin sahibi anahtarı 
bırakıp tatile çıktı. Ben de eşimi 
yanıma aldım, gittim. Kapıyı bir türlü 
açamıyoruz, telaşlanmaya başladım. 
Yakında annesi oturuyordu onu 
aradık, sonra da polisi... Meğer eve 
hırsız girmiş. Evden alacaklarını almış, 
arkadan sürgüyü çekip diğer ➦ 

Daha küçük 
yaşta evlenen 
Tokatçıoğlu’nun 
albümünden 
büyümesine dair 
fotoğraflar...
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➥ kapıdan kaçmış. İftiradan, 
haksızlığa uğramaktan çok 
korkarım, ya üstüme kalsaydı? 

“Benden de titizleri var” 
dediğiniz oluyor mu?

35 yaşındayken çocuk bakmak 
için bir evde işe başladım. Geç yaşta 
anne olmuş bir kadındı ve hem 
çocuğuna hem de eşine oldukça 
özeniyordu. Bir süre sonra mutfakta 
dahil evin tüm işleri bana kaldı, 
ama hakkımı alıyordum, sigortam 
da vardı. Ev sahibinin titizliği ise 
her geçen gün artıyordu. Üstüm 
ıslandığında çıkardığım kıyafetimi 
nereye asacağımı şaşırıyordum, o 
derece. Kalorifer peteği ya da çamaşır 
askılığını kullanmam yasaktı. Evimi 
ihmal etmeye başlayınca, eşim “ayrıl” 
diye tutturdu. Evde sorun çıkmaması 
için ayrıldım ama zor günler yine bizi 
bekliyordu. Bundan sonra birden 
kısmetim kapandı, iş bulamaz oldum. 
Eşim de çalışamıyordu, yine büyük 
sıkıntıya düştük. 

Çocuklarınızı evde bırakıp 
başkasının çocuğuna bakmaya 
gitmek zorunuza gitmiyor muydu?

Çok zordu, üç çocuk bir de eşimin 
yatağa mahkûm babaannesi… Bir 
süre akrabalar idare etti, oğlum biraz 
büyüyünce de kardeşlerine o baktı. 
Hayatta en korktuğum şey kapıya 

borçlunun gelmesiydi. Onun için çok 
çalıştım. Gündüz el evinde, akşam 
kendi evimde… 

Gittiğiniz evlere ya da yaşam 
tarzına özendiğiniz hiç oldu mu?

Hiç olmadı. Çok zengin evlerde 
çalıştım ama hiçbir gün “benim 
niye böyle evim yok” demedim. 
Hayatımda istediğim tek şey emekli 
olmak. Kimseye muhtaç olmadan, 
eşim de dâhil, yaşayayım bana yeter.  

Peki, çalıştığınız sürece bir ev 
kazası yaşadınız mı?

Gittiğim bir evde avizeyi 
temizlerken yerinden çıktı ve üstüme 
düştü. Neyse ki bir zarar görmedim. 
Başka bir evde de işe başlayalı henüz 
bir hafta olmuştu ki banyo kabininin 
sürgülü cam kapısı tuzla buz oldu, 

patladı. Gözümde gözlük olmasaydı 
o camlar geri dönülmez zarara yol 
açabilirdi. 

Bu kazalarda güvenceniz olan 
sigorta artık zorunlu. Ev sahipleri 
buna özen gösteriyor mu?

Yaklaşık 35 senedir hem günlük 
hem de aylık birçok eve gittim. Çoğu 
da emeğimin karşılığını vermedi. Bu 
iş eğitim ya da diploma yerine alın 
teri ve dürüstlük gerektiriyor. Kimi ev 
sahibi emeğimize saygı duyarken, 
kimi de canımıza dahi değer vermiyor. 
O sebeple sigorta yapmaya da 
gerek duymuyor. Günlük işlerde 
dahi sigortanın zorunlu olmasından 
sonra yakınlarım böyle evleri şikâyet 
edebileceğimi söyledi ama ekmeğini 
yediğim kapıyı nasıl şikâyet edeyim? l 

Eşim bel fıtığından ameliyat oldu bir dönem çalışamadı. Para 
yetmiyordu, sıkıntıya düştük. Gazeteden aylık bir iş buldum, 

temizlik işi. Bir ev diye başladım iki ev oldu, kadın bir yanda kızının 
evine de gönderiyordu. Evde iki yaşında bir çocuk var; fakat çocukla 
ilgilenmemi istemiyorlardı. “Çocuk uyandığı zaman seni görmesin, 
bana haber ver ben geleyim” diyordu,  nasıl olacaksa? İki evin arasında 
neredeyse 15 dakikalık mesafe var. Çocuk uyanınca battaniyesini alıp 
yanıma geliyordu, daha iki yaşında. Her seferinde kadından azar işitir 
hale geldim. Çocuğuma da bayramlık alacağım, diye söz vermiştim, o 
paraya ihtiyacım vardı, bu yüzden ayrılamıyorum da. Dişimi sıktım, bir 
ay idare ettim. Aylığımı aldığım gün işi bıraktım. l

Hayata dair kimi 

güldüren, kimi ağlatan 

ne varsa yaşamış 

Güler Tokatçıoğlu, 

ama pes etmemiş...

Çocuklara bayramlık





YA
Ş

A
M Nerede iş varsa 

orası artık senindir!
Adım Ahahit. 62 yaşındayım, 

Ermenistanlıyım. Ülkemde müzik 
öğretmeniyim. Şimdi İstanbul’da, 

bulduğum işe göre çocuk ya da hasta 
bakıyor, çalıştığım evin yemekten 
temizliğe bütün işini üstleniyorum. 
Bazen gündeliğe de gidiyorum, ama bu 
iş biz yabancı işçilere göre değil, yatılı 
kalmayı yeğliyoruz. Çünkü İstanbul’da 
bir evimiz yok, birkaç arkadaş bir araya 
gelip ev kiralıyor, izin günlerimizde 
orada dinleniyoruz.

Ülkemde komünist sistemin 
dağılmasından sonra her şey 
tepetaklak oldu, fabrikalar kapandı, 
okullar özelleştirildi, işimizi korusak 
da aldığımız maaş karnımızı bile 
doyurmaya yetmemeye başladı. 
Dağılmadan önce ülkemde sağlık, 
eğitim, ulaşım, hatta yakıt ücretsizdi, 
sonra her şey paralı oldu ve bizim 
hayat kalitemiz düştü. Gençlerimiz 

başka ülkelere çalışmaya gitti, orta 
yaşlılarımız da. 

Ben İstanbul’a ilk kez 2003’te geldim. 
İlk işim Bakırköy’de Ermeni yaşlı 
bir kadına bakmak oldu. Rahattım, 
çünkü aynı dili konuşuyorduk. Kadın 
da çocukları da bana iyi davranıyor, 
halimden anlıyordu. Ancak o ölünce 
işsiz ve ortada kaldım. Benden önce 
gelenlerin neredeyse hepsi Kumkapı’da 
ev ya da oda kiralamıştı ve izin 
günlerinde Meryem Ana Kilisesi’nde 
bir araya geliyorlardı. Ben de onlara 
katıldım ve onlar sayesinde gazeteci bir 
kadının yanında iş buldum. Çocuğuna 
bakacak, ayrıca yemeğini yapıp evi 
çekip çevirecektim.

İyi bir kadındı, ama içki masasının 
başına geçene kadar. Hemen her gün 
öğle saatlerinde içmeye başlıyor, içtikçe 
hırçın ve öfkeli oluyordu. Bana da 
çocuğuna da kırıcı sözler söylüyordu. 

Türkiye’de çok sayıda 
yabancı ve kaçak işçi 
var, kimi çocuk bakıyor, 
kimi hasta. Kimi de 
temizlik işinde çalışıyor. 
Anahit Ermenistan 
vatandaşı bir kaçak işçi. 
Yedi yılda İstanbul’da 
on iş değiştirmiş. Kimi 
işinde aşağılanmış, 
kimisinde aileden 
biri gibi davranılmış. 
Arada ülkesine de 
dönmüş, ama parasızlık 
yolunu yine İstanbul’a 
düşürmüş.  

BERAT GÜNÇIKAN

Yönetmen Ahu Öztürk’ün 
“Toz Bezi” filminden. Temsili 
olarak kullanıldı.
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Başlarda sabır göstersem de 
sonunda dayanamadım ve işi 
bıraktım. Benden sonra bu sefer 
Gürcistanlı bir kadın girdi işe. Bir 
gece alkollüyken kızıp kadını kapının 
önüne koyduğunu işittim.

Türkçeyi bilmeyince kolay iş 
bulunmuyor, ben de bir an önce 
öğrenebilmek için çok çabaladım. 
Türkçe konuşabildikten sonra da 
sadece arkadaşlarımın aracı olduğu 
işlerle yetinmeyip Türklerin kurduğu 
şirketlerle de çalışmaya başladım. 
Şirketler iş buldukları takdirde bir 
maaşımız kadar tutarı komisyon 
olarak alıyordu. Gerçi eğer çok 
samimi değilsek, bazen samimi 
olduğumuzda bile arkadaşlarımıza 
da daha az da olsa bir komisyon 
veriyoruz. Türk şirketler Türklerin ne 
istediğini iyi bildiği için bizlere akıl 
veriyordu. Bir şirketin yerleştirdiği bir 
zenginin mutfağında yaklaşık altı ay, 
Maya ismiyle ve Müslüman olarak 
çalıştım!

Kazandığımın neredeyse tamamını 
Ermenistan’a ikisi de evli olan kızımla 
oğluma ve eşime gönderiyorum. Dört 
de torunum var, her fırsatta onlara 
giyecek alıp yolluyorum. Benim 
evim var, çocuklarımın da, eşim de 
taksi şoförlüğü yapıyor, ama yine de 
para yetişmiyor, ihtiyaçları bitmiyor. 
Oğlum bir şirkette çalışıyor, kızım 
da benim gibi öğretmen, ama bazen 

evlerinde ekmek alacak paraları bile 
kalmıyor. 

Temizlik hafife alınıyor, ama ağır 
bir iş, çocuk ve yaşlı bakmak da öyle. 
Çocuğu kucağınıza alıyorsunuz, 
hastayı yatakta kaldırıyor ya da 
yara açılmasın diye sık sık yerini 
değiştiriyorsunuz. Bu yüzden rahmim 
sarktı. Doktora gitmedim, çünkü artık 
dönmeyi düşünüyor, Ermenistan’da 
“tedavi olurum” diyordum. Döndüm 
de, 2015 yılının yılbaşını evimde, eşim, 
çocuklarım ve torunlarımla geçirdim.

Dönerken ülkemde bir şeylerin 
yoluna girmiş olacağını hayal 
ediyordum, ama daha da kötüleşmişti. 
Kısa zamanda para bitti, ihtiyaçlar 
arttı. 2016’nın Ekim’inde yeniden 
İstanbul’a geldim. Bu kez eşimi de 
yanımda getirdim. O da bir ayakkabı 
imalatçısında çalışmaya başladı. Bir ev 
de tuttuk, ama ben yine yatılı işteyim. 
Yaşlı bir kadına bakıyorum. Çok sert, 
benimle hiç konuşmuyor, hiçbir şeyi 
beğenmiyor ve sürekli söyleniyor. 
Sertliği beni üzüyor, ama başka 
bir iş buluncaya kadar dayanmak 
zorundayım. Üstelik ülkeme 
dönmeden önce 700 dolara çalışırken 
şimdi 500 dolar alabiliyorum, çünkü 
dolar yükselince bizim maaşlarımız 
düştü. Ayrıca artık yaşım geç, herkes 
en fazla 50 yaşlarında birisini 
çalıştırmak istiyor, bu yüzden iş 
bulmakta zorlanıyorum. l

Türkiye’de çalıştığım toplam 
yedi yıl boyunca yaklaşık on 

ev değiştirdim. Birbirinden farklı 
aileler tanıdım, ama işte bu “Türk 
ailesi” diyebileceğim bir düşünce 
edinemedim. Kimi evde kadının sözü 
geçiyordu, kiminde erkeğin. Kiminde 
kadın asık suratlıydı, kiminde erkek. 
Kimi evde penceresi bile olmayan 
odalarda kaldım, kimi evde ise aileyle 
birlikte yemek masasına oturdum. 

Kimisi bana çok merhamet gösterdi, 
kimisi aşağıladı, hakaretler etti. 

Tek eğlencem televizyon, bazı 
evlerde odamda televizyon vardı, 
ama olmayan evlerde çok sıkıldım. 
Çocuklarımla telefonla konuşmamı 
sorun edenler bile çıktı. Biz de hafta 
sonları internet kafelerde skype 
üzerinden konuştuk, hasret giderdik. 
Çalıştığım yerlerde dinim hiç sorun 
olmadı, diyebilirim. Bazı evlerde 

Bizim gibi yabancı 
işçilerin tacize 

uğradığını biliyorum, 
ama ben yaşamadım. 
Bizim için tehlikeli olan 
yerler sokaklar. Bir izin 
günümde polis olduğunu 
söyleyen biri yolumu 
kesip boynumdaki altın 
zincirimi aldı. Kaçak 
çalıştığım için sesimi bile 
çıkaramadım. Tanıdığım 
birini yine polis olduğunu 
söyleyen birileri zorla 
arabaya bindirmiş, 
telefonunu ve parasını 
çalmışlardı. Başına 
daha fazla ne gelecekti, 
bilmiyorum, ama o da 
bir gazetecinin yanında 
çalışıyordu, patronunun 
işini söyleyince “Bu 
başımıza bela olur” diye 
bırakmışlar. Bir başkası ise 
tecavüze uğradı, şikâyetçi 
oldu, ama tecavüz edenler 
yakalanacağına o sınır dışı 
edildi. Bu yüzden sokakta 
hep dikkatli davranıyor, 
başka bir dilimiz olduğu 
anlaşılmasın diye 
telefonla konuşmuyor, 
karanlığa kalmıyor, 
kimsenin yüzüne 
doğrudan bakmıyoruz. l
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Türkiye’de 1915’te yaşananları 
soranlar da oldu, ama ben bütün 
o yaşananların geçmişte kaldığını 
düşünüyorum. 

İzin günlerimde kiliseye gittiğimde, 
yanında kaldığım, sevdiğim insanlar 
için de mum yakıyorum. Ben 
İstanbul’u da Türkleri de seviyorum. 
Çünkü ne de olsa nerede iş 
buluyorsan, orası senin memleketin 
gibi oluyor. l



Adını 1977 yılının kanlı 1 
Mayıs’ından alan “Âşık Veysel 
Mahallesi bununla yetinmemiş, 

mücadele ruhunu da korumuş… 

Yıllarca bir odalı hayatlar kurma hayali 
ile Anadolu’dan gelenlerin haklarını 
savunmuş. Bugün gecekondular 
yerini yüksek binalara bıraksa da hâlâ 
geçmişin izlerini taşıyan Âşık Veysel 
Mahallesi’ni, Muhtar Hasgül Bakır’dan 
dinliyoruz:

Âşık Veysel Mahallesi ile hikâyeniz 
ne zaman başladı?

1989 yılında, ben 15 yaşındayken, 
Arabistan’da inşaat sektöründe çalışan 
ağabeylerimin İstanbul’a dönmesi ile 
biz de yollara düştük. Hem çalışmak 
hem de tüm aileyi bir arada tutmak 
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FATMA UÇAR

Hoşgörünün kalbi 
ÂŞIK VEYSEL 
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Ataşehir’in 17 mahallesinden biri 
olan Âşık Veysel, adını aldığı ozan 

gibi hoşgörünün kalbi… Birçok 
dilden, dinden insanı barındıran 

mahallenin muhtarı Hasgül Bakır 
çok sevdiği mahallesi için “hoşgörü, 

sevgi ve saygı timsali olan Âşık 
Veysel’in adının mahallemize 

verilmesi tesadüf değil” diyor.
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için mahallemize geldik. 2009 yılında 
Mustafa Kemal’in dörde ayrılmasıyla 
oluşan Aşık Veysel’de aile mesleği 
olan inşaat üzerine çalışmaya 
başladık.

Peki, mahalleye ilk geldiğiniz gün 
ile bugünü kıyasladığınızda ne gibi 
farklılıklar görüyorsunuz?

Ben mahalleye geldiğimde tek odalı 
gecekondular yıkılmaya, yapılar yavaş 
yavaş günümüzdeki halini almaya 
başlamıştı. Bir gecede üç, dört bina 
tamamlanıyordu. Şimdi Âşık Veysel’in 
mimarisine baktığımızda, İstanbul’da 
birçok mahalle ile yarışacak düzende 
olduğunu görüyoruz. Devrimci 
mücadele ile kurulan mahallemizde, 
evlerin yapımında görev alan 
üniversiteli gençlerin mimari bilgisi 
sayesinde, bugünkü düzen kuruldu.

Gecekondu mücadelesi ile tarihe 
adını yazdıran 1 Mayıs Mahallesi’nin 
bir parçası olan Âşık Veysel’e bu özel 
adın verilmesinin bir hikâyesi var mı?

Yaklaşık 15 bin nüfusu olan 
mahallemizde çoğunluğu Tokatlılar 
ve Sivaslılar oluşturuyor. O kültürden 
gelen; hoşgörü, sevgi ve saygı 
timsali olan Âşık Veysel’in adının 
mahallemize verilmesi tesadüf değil. 
Vatandaşlarımızın yüzde 80’inin, 
büyük ozanımız ile aynı kökleri 
taşıması ve mahallelinin her dile, 
dine olan anlayışı sebebiyle bu ismi 
hak ettiğini düşünüyorum. Bu isim ile 
anılmaktan da çok gurur duyuyoruz.

Neredeyse bütün yaşamınızı Âşık 
Veysel’de geçirmişsiniz. Sizi bu 
mahallede tutan neydi?  

20 yıl sonra memleket özlemine 
dayanamadım ve hayvancılık 
yapmak üzere köyüme, Tokat’a 
döndüm. Oralarda aradığım eski 
tadı, dostluğu bulamadım. Aydın 
olduğunu düşündüğüm insanlar gerici 
olmuş, hoşgörüden uzaklaşmışlardı. 
Duramadım, mahalleme geri döndüm. 
Âşık Veysel sakindir, herkes birbirini 
tanır. Kimse kimseye selam vermeden 
geçmez. Mahallemizin en büyük 
özelliği, o yardımsever Anadolu 
kültürünü yitirmemiş olması. O 

sebeple buranın tadını başka yerde 
bulmak zor.

Muhtar olmaya nasıl karar verdiniz?
Muhtarlık seçimleri olmadan 

mahalleli “kimi seçelim, ne yapalım” 
diye telaşa düştü. Dönemin muhtarı 
için “devam etsin” denildi, nabız 
yoklandı. Kendisini çok severdik fakat 
yaşı itibari ile aktif çalışamıyordu. Yedi 
aday içinden okun ucu birden bana 
döndü ve kendimi burada buldum. 
Mahallelimin yüzünü kara çıkarmamak 
için dört yıldır da elimden geleni 
yapıyorum. Şimdiye kadar alın terimin 
olmadığı hiçbir işten para yemedim. 
Benim muhtarlıkla ilgili düşüncem her 
zaman “bu işi üstlendiysem hakkını 
vererek yapmalıyım” oldu ki burası 
farklı bir mahalle, bu sebeple daha 
çok çalışmaya ihtiyacı var.

TEKNOLOJİYİ SEVİYORUM

Âşık Veysel’i diğer mahallelerden 
farklı kılan özelliği ne?

Mahallemize karşı bir ön yargı var... 
Bu nedenle buraya ne esnaf gelir ne 
de yatırımcı. Adam oruç tutuyormuş, 
namaz kılıyormuş, Cemevi’ne 
gidiyormuş ya da kilisede ibadet 
ediyormuş, kime ne… Bizler barıştan ve 
huzurdan yanayız. Muhtarlık siyasetin 
üstünde bir makamdır, herhangi bir 
dini temsil etmez. Ben muhtar olarak 
kimseyi siyasi görüşü ile yargılamam. 
Mahallemizin de bu şekilde 
yargılanmasını doğru bulmuyorum. 

Mahallenin farkı biraz da 
muhtarından kaynaklanıyor olabilir mi? 

Diğer muhtar arkadaşlarıma 
haksızlık etmek istemem. Neticede 
hepimiz Ataşehir’in ilerlemesi ve 
Ataşehirlilerin rahat bir yaşam sürmesi 
için çalışıyoruz. Fark demeyeyim, ama 
teknolojiyi seviyorum ve hayatımın 
her alanında kullanmaya çalışıyorum. 
Tabii, özellikle de mahallem için... 
Mesela sokakları elimde tablet ile 
geziyorum, yama yapılması gereken 
bir yol mu var, hemen fotoğrafını çekip 
muhatabı olan kuruma gönderiyorum. 
Böylelikle başvurum anında ➦ 

Fotoğraflar: MELİKE ŞENGÜL
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➥ ilgililerin eline ulaşıyor. Âşık 
Veysel’de kurumların korkulu rüyası bir 
muhtar var, vatandaşın içi rahat olsun. 

Âşık Veysel’in acilen çözülmesi 
gereken sorunu nedir?

Mahallemizdeki binaların yüzde 
80’i deniz kumu ile yapıldı ve inşa 
sırasında kolonlar bir, iki sene 
yağmur, güneş gördü. İnşaat niteliğini 
yitirmiş binaların yüzleri sıvanarak, 
insanlar içine sokuldu ve yıllardır bu 
çürük evlerde yaşamaya mahkûm 
edildi. Neden? Çünkü imar yok. Bir 
deprem olsa, burayı düşünemiyorum. 
Mahallemizin bir an önce imara 
ihtiyacı var. Büyükşehir’in 1/5.000’lik 
Nâzım İmar Planı’nı hazırlaması ile 
ilçe belediyemiz 1/1.000’lik planı 
hemen çıkaracak. Benim tek derdim, 
Ataşehir’in kanayan yarası, imar… 
Mahallenin imarını çıkarayım, ölsem de 
gözüm açık gitmez.  

Peki, imarın çıkması Âşık Veysel’in 
kurtuluşu mu?

Tabii en büyük sorun imar ama 
bununla biter mi? Başka belediyelerin 
foseptiğinin getirilip mahallemizdeki 
dereye bırakılmasıyla oluşan 
Kurbağalıderemiz var mesela. Derenin 
çevresinde kokudan durulmuyor, 
ne yapacağımızı şaşırdık. Diğer bir 
sorun da işsizlik. İş bulma kurumu 

gibi çalışıyorum desem mübalağa 
etmiş olmam. Yokluktan gelen insan, 
her kötü yola gitmeye hazır oluyor. 
Bu nedenle mahallelinin elinden 
tutmak benim ilk görevim. 250’ye 
yakın gencimizi işe yerleştirdik. 1 Mayıs 
Mahallesi denildiğinde çekinilse, 
insanlar el uzatmaktan tedirgin olsa da 
öğrencilerimize burs için iş adamlarının 
kapısını çalmaktan asla yılmayacağım.

“Kötü yol”dan kastınız nedir?
Uyuşturucu ülkenin her yerinde 

olduğu gibi burada da büyük sorun. 
Bir gün bir vatandaşın “ben bu ilacı 
almak zorundayım, duramıyorum” 
diye gelmesi, eczacının da bu ilaçları 
genellikle madde kullananların aldığını 
söylemesi üzerine uyuşturucu ile 

mücadeleye başladık. Mustafa Kemal 
Mahallesi ile birlikte çok uğraştık, ama 
değdi. Bir yıl önce de belediyemiz 
sağ olsun Doğuşspor Kulübü için spor 
sahası yaptı. Çocukları uyuşturucu 
batağından çıkarmak için yapılan bu 
sahada beş, altı yaşındaki çocuklarımız 
top koşturuyor. Belediyemiz sayesinde 
zula olarak kullanılan alan artık 
tertemiz ve geleceğin futbolcularını 
yetiştiren güzide bir saha oldu.

Mahallede kadınlar için destek ya 
da yardım alabilecekleri bir merkez 
var mı?

Ben bir toplumun kadınlar sayesinde 
ilerleyeceğini düşünüyorum. Kabul 
etsek de etmesek de kadınlar erkeklere 
göre daha güçlü ve sorumluluk sahibi. 
Ama maalesef bizim mahallemizde 
hâlâ okuma-yazma bilmeyen 
kadınlarımız var. Belediyemiz de 
bizimle aynı bilinçte ki Âşık Veysel’de 
okuma-yazma bilmeyen kadın 
kalmasın, hatta bilgisayar kullanıp, 
İngilizce öğrensin ve meslek sahibi 
olsun diye Âşık Veysel Ataevi’ni açtı. 
Ayrıca çocuklar da ücretsiz özel dersler 
sayesinde okulda gördüğü dersleri 
tekrar ediyor ve daha başarılı oluyor. 
Bizim zamanımızda öyle miydi? 
Okuldan gelir, hayvanları otlatmaya 
giderdik. Ataşehir Belediyesi’nin, 
toplumun ileri gitmesi için ailelerin 
aydın ve bilinçli olması gerekir 
politikasının haklılığını bir kez daha 
anlıyoruz. Sayın Belediye Başkanımız 
Battal İlgezdi’ye tüm hizmetlerinden 
dolayı çok teşekkür ediyorum. l

Muhtar Hasgül Bakır mahalle esnafının da sorunlarıyla ilgileniyor.





Güçsüzlüğün kolundan çok 
zihinlerde olduğunu daha çocuk 
yaşta kavrayan Ataşehir Belediyesi 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personeli 
Deniz Özcan, eğitimini yarım bıraksa 
da mücadele etmekten, hayatın içinde 
olmaktan asla vazgeçmeyenlerden. Engelli 
kadrosu ile Ataşehir Belediyesi’nde çalışan 
ve çalışkanlığı ile sevilen Özcan’dan 
hikâyesini dinliyoruz:

Sizi tanıyabilir miyiz?
1985 Sivas, Hafik doğumluyum. Babam 

taş ustası. Sivas’ta altı boğaza bakmak 
güçleşince evi toparlamış, ben daha 
iki yaşındayken almış bizi, o zamanın 
Ümraniye’si, bugünün Ataşehir’ine getirmiş. 
İstanbul’da doğmadım, ama bütün hayatım 
Ataşehir’de geçti, diyebilirim. 

Peki, eğitim hayatınız…
Benim okumakta pek gözüm olmadı. 

Haylaz bir çocuktum. Arkadaşlarımın sürekli 
bana takılıyor olmasından mı bilemiyorum 
okuldan uzak durmayı tercih ettim ve eğitim 
hayatım ortaokuldan sonra bitti. 

Arkadaşlarınızın size takılma sebebi 
neydi?

Benim doğuştan sağ kolum diğerine 
göre iki santim daha kısa, ayrıca biraz da 
güç kaybı var. Aslında bu durum benim 
hayatımı pek zorlaştırmıyor, sadece 
kaldırıp indirmem gereken bir şey olursa 
sıkıntı yaşıyorum. 
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SİMAY GÖZENER

Umudun aynası “Deniz”

B
E

L
E

D
İY

E
’D

E
N

 P
O

R
T

R
E

L
E

R

Sağ elinin zayıflığını soluyla 
kapatmayı bilen, hayatın tüm 
sorumluluklarını omuzlarına 
genç yaşta alan üç çocuk babası, 
Deniz Özcan... Muhtarlık İşleri 
Müdürlüğü’nde çalışan Özcan 
“Ataşehir Belediyesi benim 
hayatımda ailemden sonra 
yakaladığım en büyük şans” diyor.

Fotoğraflar: 
FUAT
ÖZDEMİR



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 39Sayı: 14 Tarih: 25 Temmuz-25 Ağustos 2017

Arkadaşlarınızın dokundurmalarına 
tahammül etmenin bir yolunu 
bulamadınız mı?

Çocukların acımasızca 
davranmasının nedeni kolumdan 
ziyade sol gözümün üstündeki 
doğum lekesiydi. Sürekli “o ne, neden 
öyle” diye sorarlardı. Garip 
bakışlarını üzerimde hissetmeye 
alışmıştım, o açıdan bu sorular 
beni etkilemiyordu, 
gülüp geçiyordum. 

Okulu bıraktığınız 
için pişmanlık 
hissettiğiniz mi?

En azından 
liseyi 
okusaydım, 
dediğim çok 
oldu. Özellikle ilk 
zamanlar annem 
çok üzüldü. Bir 
diplomamın 
olmasını çok 
istiyordu. 
Sanırım kolumun 
durumundan 
dolayı iş 
bulamayacağımı 
düşünüyordu. O yaz 
mobilya yapımı için 
kalfalık kurslarının 
olduğunu 
duydum ve 
heves ettim. Tam 

Müdürlüğümüz, ilçemizde bulunan mahalle 
muhtarlarımız ile koordineli çalışarak vatandaş, 

muhtarlık, site yönetimleri, STK’lar ve okul aile birlikleri 
ile belediye arasındaki köprüyü oluşturarak sorunlara 
kısa sürede çözüm üretmeye çalışıyor. Muhtardan gelen 
şikâyetleri ve talepleri dinleyip, ilgili müdürlüklere; çıkan 
sonuçları da muhtara bildirerek bir nevi köprü vazifesi 
görüyor. Her ay mahalle muhtarlarıyla istişare toplantıları 
düzenleyen müdürlüğümüz, tüm hizmetleri mahalle bazlı 
raporlayıp, ilçemiz ve vatandaşlarımız için kısa zamanda 
çözmek amacı ile çalışıyor. l

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Şahin Baran, Deniz Özcan ve Halil İbrahim Kılıç.

Deniz Özcan, eşi Badegül 
ve çocuklarıyla...

birbirimizi arıyorduk. Hislerimizde 
yanılmadığımızı, 2007 yılında attığımız 
imzadan itibaren yakaladığımız 
mutlulukla kezlerce daha anladık. 
Üç çocuğumuz var: Toprak, Irmak 
ve Yağmur... 22 yaşında üstlendiğim 
sorumluluk oldukça büyüktü, ama hiç 
korkmadım.

Mobilyacılıktan neden vazgeçtiniz?
Mobilya işinde kolumdan dolayı 

zaman zaman sıkıntı yaşıyordum. 
2009 yılında belediyemiz kurulduktan 
hemen sonra engelli kadrosundan 
zabıtada yardımcı personel olarak işe 
başladım. Pazarlarda vatandaştan 
gelen şikâyetleri dinliyor ve çözüm 
üretilmesi için müdürlüğümüze 
bilgi veriyorduk. Benim için farklı ve 
güzel bir deneyimdi. Sonra Destek 
Hizmetleri’nde, ardından Temizlik 
Birimi’nde ondan sonra da Fen 
İşleri’nde çalıştım… Şu an ise bir 
yıl önce kurulan Muhtarlık İşleri 
Müdürlüğü’nde evrak kayıtta görev 
yapmaktayım. 

Oldukça farklı birimlerde 
çalışmışsınız, bu size neler kattı?

Farklı birimlerde çalışmak benim 
için büyük bir avantaj oldu. Böylelikle 
hem iş tecrübesi hem de insan ilişkileri 
açısından kendimi geliştirme fırsatı 
yakaladım. 

Ataşehir Belediyesi benim hayatımda 
ailemden sonra yakaladığım en büyük 
şans. l

üç sene kurslara devam ettim, sırf 
annem üzülmesin diye atıldığım bu 
ilk maceram tam 10 yıl sürdü. 10 yıl 
boyunca mobilya üretiminde çalıştım, 
mutfak, banyo dolabı, kapı… 

Mobilya yapımı fiziksel güç 
gerektiren bir iş değil mi, sizin için zor 

olmadı mı?
Sağ kolumun kısalığı nedeniyle 

zaten solağım, o nedenle de 
elimi rahat kullanabiliyorum. 

Ayrıca ağır bir yük 
taşımadığım sürece kolum 

pek sorun çıkarmıyor. 
Üretimin içinde 

olmak açıkçası beni 
rahatlatıyordu. 

Mobilya yaparken 
hiçbir şey 
düşünmüyordum, 
ne ay sonunu ne 
de iş stresini... 

Peki, ya evlilik…
Askere 

gidemedim, o 
süreçte evlenip 
yuvamı kurmak 

istedim. Uzaktan 
bir akrabamızın kızı 
vardı, tanıştırdılar. 
O an hayatımın 

bundan sonraki 
kısmında çok mutlu 
olacağımı hissettim. 
Sanki yıllardır 
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Domuz burnu, Çarşamba işi ya 
da Antalya kalıbı… Onlarca çeşit 
ayakkabının dili olan İsmail 

Özaslan, yıllarını verdiği mesleğini hâlâ 
ilk günkü heyecanı ile yapıyor. Bakıma 
gelen ya da özel tasarım ürettiği 
ayakkabıları bir sanat eseri titizliği ile 
işleyen Özaslan’dan 40 yılın hikâyesini 
dinliyoruz: 

Mesleğe ilk adımı nasıl attınız?
1964 Sinop, Boyabat doğumluyum. 

Ailemin ekonomik durumu iyiydi ama 
ben biraz dik kafalı olduğumdan “artık 
okula gitmek istemiyorum” dedim 
ve ortaokuldan ayrıldım. Bizimkiler 
sürünsün de aklı başına gelsin, diye 
beni bir ayakkabı tamircisinin yanına 
gönderdiler.

Peki, ailenizin dilediği gibi 
“süründünüz mü”?

Ben ayakkabı işini çok sevdim. 

Ayakkabı peşinde bir ömür
“Dost başa, düşman ayağa bakar” dense de ayakkabı ilk izlenimin en önemli göstergelerinden. Ayrıca 
ayaklarımızın koruyucusu. İşte bunun için İsmail Özaslan yıpranmış, delinmiş ayakkabılara adeta bir 
doktor inceliği ile yaklaşıyor. Ayakkabı tamircisi Özaslan “sağlığın yolu ayaktan geçer” diyor.

Ustam bana evladı gibi davrandı, 
mesleğin tüm inceliklerini öğretti. 
Mesela ben askerdeyken babamdan 
çok ustam arar sorar, 15 günde bir para 
gönderirdi. 

Mesleğe ilk ayakkabı boyayarak mı 
başladınız?

Köylerden, kasabalardan alışverişe 
gelenler, çamurlu ayakkabılarını 
getirirlerdi. Onları temizleyerek 
başladım. Usta ilacı hazırlar, ben 
de sürerdim. Sonra kollu makineyi 
öğrendim, peşine de ayakkabı 
dikmeye başladım. Eski ayakkabıları 
tamir ederken bir yandan da yenilerini 
tasarlamayı öğreniyordum.

Sizi İstanbul’a getiren zenginlik 
hayalleriniz miydi?

Kesinlikle… 88 yılında askerden 
döndükten bir hafta sonra tek 
başıma İstanbul’a geldim. Beyoğlu 
Gedikpaşa’da bir yıl kalfalık yaptım. 
O yıl hiç durmadan çalıştım ve para 
biriktirdim. Kalfalıkta o zamanlar 
iyi para vardı. Biriktirdiğim parayla 
88’in son aylarında İçerenköy’de 
dükkân açtım. Bir yandan ısmarlama 
ayakkabı yapıyor, bir yandan da 
tamir işini devam ettiriyordum. Sonra 
işleri büyüttüm iki katlı bir dükkâna 
taşındım. Üst kat mağaza, alt kat ise 
imalathaneydi. 

İstanbul’da tutunmayı başardınız 
yani…

İşler çok iyi giderken, “5 Nisan 
Kararları” ile ülkenin ekonomik krize 
girmesi her şeyi alt üst etti. O yıl, 
Eylül sonuna kadar bir çift ayakkabı 
bile satamadım. İki bin çift ayakkabı 
elimde kaldı. Yanımda da aşağı yukarı 
15 kişi çalışıyordu. Neyim var neyim 
yok sattım, ona rağmen 20 milyon 
borcum kaldı. Borcu ödemek için 

LEYLA ÖZ

Fotoğraflar: 
FUAT ÖZDEMİR
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tam iki yıl gündüz fabrikada, gece 
Beyazıt’ta imalathanede çalıştım. 

Patronluktan, işçiliğe dönüş sizin 
için zor olmalı?

Ayakkabı sektöründe sözü geçen 
yerli bir firmada kalite kontrol 
biriminde işe başladım. İlk altı ay 
çok zorlandım, yaklaşık 10 kez 
işi bıraktım. Kendi işimden sonra 
başkasının yanında çalışmak, özellikle 
de üretimden uzak olmak beni çok 
üzüyordu. Yaklaşık 18 sene böyle 
devam etti. İşçiler yüzünden müdürle 
tartışıp fabrikadan ayrıldım. Bizim 
sektördeki insanlar yardımseverdir. 
Derici arkadaşlarım malzeme verdi, 
para almadı. Kalıpçım “ben seni idare 
ederim” dedi, Ataşehir’de YEDPA 
Ticaret Merkezi’nde tekrar dükkân 
açtım. Burada özel üretimin yanında 
ayakkabılara son şeklini veriyordum. 
Boyasını yapıyorum, rötuşluyorum, 
çiziği varsa onu kaybediyorum.

Hâlâ ayakkabı yaptıran oluyor mu?
Ayak numarası 37 olan erkekler var, 

onların piyasada ayakkabı bulması 
imkânsız, hele ki istediği modeli… Ya 
da düztaban veya ayak kemiklerinden 
şikâyetçi olanlar... Giydiğinde tüm gün 
rahat edebilecekleri özel ayakkabılar 
yaptırmaları gerekiyor. Tabii bir de özel 
tasarım meraklıları var. 

Kişiye özel bir ayakkabı seri üretime 
göre daha mı maliyetli?

Burada yaptığım ayakkabıları 
Beyazıt’ta bir arkadaşım İtalya’ya 
fiyatının üç katına satıyor. Çünkü 
gerçek değeri bu. Yapımı 15 gün 
sürüyor, ama müşteri beklemek için 
zamanım ve lüksüm yok. Ben günü 
kurtarayım, ekmek paramı çıkarayım 
derdindeyim, o sebeple değerinin çok 
altında satıyorum.

Peki, 40 sene evvel ile günümüzü 
kıyasladığınızda sektörde ya da 
insanların ayakkabı tercihlerinde neler 
değişti?

Ne değişmedi ki? O zaman ki 
müşteri bile farklıydı. Suni ayakkabı 
yok denecek kadar azdı, kösele 

ayakkabı sektöre hâkimdi, fakat 
çeşit yoktu, herkes aynı ayakkabıyı 
tercih etmek zorunda kalıyordu. 
Gerçi şimdi çeşit var ama bu sefer de 
insanların sağlığı ile oynanıyor. Alım 
gücünün düşük olması nedeni ile 
insanlar mecburen ucuz, yani sağlıksız 
ayakkabıları tercih ediyor.   

Ucuz ayakkabıların sağlığa ne gibi 
zararı var?

Sağlığın yolu ayaktan geçer; çünkü 
denge unsurudur. Bazen öyle bir 
ayakkabı ile geliyorlar ki 20 liralık 
bir babet, alalı bir ay olmadan 
parçalanmış. Bakımını yapayım 
yapmasına da 20 liralık ayakkabıdan 
ücret alsam olmuyor, almasam 
olmuyor. 

Size bakıma getirilen ayakkabıların 
genel olarak sorunu nedir?

Türk halkının yüzde 80’i ayakkabının 
dışına basar ya da arabada gaz 
pedalına fazla basmaktan ayakkabının 
arkası yıpranır. Genellikle bu şikâyetler 
ile gelirler. l



Okul stresinden uzaklaşıp, 
dinlenmenin sonuna kadar 
hak edildiği yaz tatilleri, 

birçok aile ve çocuk için sorun haline 
dönüşüyor. Üç ay boyunca evde 
bilgisayar başında oturan çocuklarını, 
yalnız başına sokağa göndermeye ya 
da evde bırakmaya cesaret edemeyen 
ailelerin kurtarıcısı artık Yaz Spor 
Okulları. Ama çoğunun da ücretleri el 
yakıyor. Ataşehirli aileler çözümü, özel 
yaz okullarından fark göremedikleri ve 
en önemlisi de ücretsiz olan Ataşehir 
Yaz Spor Okulları’nda buldu. 

Her yaz öğrencilerin boş vakitlerini 
spor yaparak değerlendirmesi ve 
sporla iç içe yaşama alışkanlığı 
kazanması için birçok branşta açılan 
Yaz Spor Okulları’nda, profesyonel 
antrenörler eşliğinde ücretsiz spor 
yapma imkânı yakalayan çocuklar, 
futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, 
tekvando, tenis, kick boks ve yüzme 
olmak üzere toplam sekiz branşta 
eğitim alıyor.

Yaz Spor Okulları’na büyük ilgi 
gösteren çocuklar, aileleri ve onlara 
sporu sevdiren antrenörlerinden Yaz 
Spor Okulları’nı dinliyoruz: 

ATAŞEHİR’de 
çocuklar sporda

Ataşehir’de 
yaşayan çocukların 
sosyalleşip, yaz 
tatillerinin daha 
eğlenceli hale 
getirilmesi amacıyla 
Ataşehir Belediyesi 
tarafından her yıl 
düzenlenen Yaz 
Spor Okulları’nda, 
çocuklar hem 
eğleniyor hem de 
öğreniyor.

DENİZ KARA

YA
Z

 S
P

O
R

 O
K

U
L

L
A

R
I

Fotoğraflar: 
FUAT ÖZDEMİR



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 43Sayı: 14 Tarih: 25 Temmuz-25 Ağustos 2017

Türk futbolunun 
gelişmesinin en büyük 

sebeplerinden biri sokak 
futbolu; fakat günümüzde 
yavaş yavaş ölüyor. Hem 
sokakların tekin olmaması 
hem de çocukların 
apartmanlarının önünde 
dahi becerilerini, 
koordinasyonlarını geliştirebileceği 
alanların kalmaması, aileleri ücretli 
futbol okullarına yönlendiriyor. 
Bunu da ülkemizde kaç aile 
karşılayabiliyor, muamma. Ayrıca 
ülkemizin her şehrinde, her 
sokağında madde bağımlılığı çok 
yaygınlaşırken, insanları spora teşvik 
etmek de oldukça önemli. Bizler 
burada yaklaşık iki yüz çocuğa 

sadece eğlensinler 
amacıyla değil, gerçek 
anlamda temel futbol 
eğitimi vermeye 
çalışıyoruz. İçlerinde 
gerçekten yetenekli 
olanları kulüplere 
yönlendiriyoruz. Burada 
sorunlu, özgüveni düşük, 

içine kapanık çocuklar da var. Hepsini 
mümkün olduğu kadar topluma 
kazandırmaya çalışıyoruz. Kız 
futbolcumuz da, engelli çocuklarımız 
da var. Yaz Spor Okulları çocukların 
güzel vakit geçirip, fiziksel gelişim 
sağlamalarının yanı sıra kültürel 
gelişim açısından da oldukça önemli. 
Burada hem çocuklar, hem de aileler 
çok mutlu. l

Birçok kadın ofsaytın ne olduğunu bilmezken 10 yaşındaki 
Emine Canruh, yeşil sahalarda top koşturuyor. Ataşehir 

Belediyesi Yaz Spor Okulları’na iki yıldır devam eden 
Canruh, çok sevdiği futbolu ve aldığı eğitimi şöyle anlatıyor: 
“Futbol erkek sporu olarak bilinse de ben çok seviyorum 

ve başarılı olduğumu düşünüyorum. Hatta mahallede 
arkadaşlarım bana sürekli ‘futbolcu kız’ diye takılıyor. Yaz 
Okulu’nda benim dışımda kız yok, ama erkek arkadaşlarım 
bana çok iyi davranıyor. İçlerinden birini kendime rakip 
seçtim bile. Burada olmaktan çok mutluyum.” l

Ben Ulaş Akkurt, 13 
yaşındayım. Futbol 

benim için çok önemli. 
Okulda, mahallede imkân 
bulduğum her an top 
ayağımda. Mahallemizde 
futbol oynayabileceğimiz 
bir sahamız yok. Ben de 
bu sebeple yazı daha iyi 
değerlendirmek için futbol 
okuluna gitmek istedim, 
kuzenlerim ile birlikte buraya 
kayıt yaptırdık. Ataşehir 
Belediyesi’nin Yaz Spor 
Okulları’nın ücretsiz olması 
bizim için büyük bir avantaj. 
Şimdi her pazartesi ve 
çarşamba buraya geliyoruz. 
Sol kanatta, çift ayağımı 
da kullanarak oynuyorum. 
Hayalim Manchester City... l

Futbolcu kız
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Serhat Akdoğan (Ataşehir Futbol Okulları Danışmanı)
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Oğlum, bu sene tenis öğrenmek 
istedi; fakat özel kurslar hem 

evimize uzak hem de oldukça 
pahalı. Ataşehir Belediyesi’nin 
Yaz Spor Okulları’nda tenis 
eğitimi olduğunu öğrendik. Kayıt 
yaptırdığımız günden itibaren 
yaşadığı mutluluğu tarif etmem 
imkânsız. Hocamız çok iyi; Haktan, 
severek geliyor en önemlisi de çok 
eğleniyor. Ayrıca raket dışında tüm 
ekipmanı ve kıyafetleri belediye 
karşılıyor. Çocuklar burada bir tek 
spor yapmıyor, mutlu bir yaz tatili 
de geçiriyor. Ataşehir Belediyesi’ne 
spora verdiği destekten dolayı çok 
teşekkür ediyorum. l10 yaşındayım. 

İçerenköy’de 
oturuyorum. Yaz Spor 
Okulları’nda daha önce 
jimnastik ve yüzmeye 
gitmiştim, bu yıl da 
voleybolu tercih ettim. 
Ablam profesyonel 
voleybolcu, aslında biraz 
da o yönlendirdi ama çok 
keyif alıyorum. Bu sporu 
profesyonel olarak devam 
ettirmek istiyorum. l

Çocuklarda takım sporu, 
kendilerine olan 

özgüvenlerini geliştirmeleri için 
her zaman bir artıdır. Zamanla 
paylaşmayı, sosyalleşmeyi 
öğrenirler. Voleybol da 
çocukların hem fiziksel hem 
de bireysel gelişimine katkı 
sağlıyor. Burada amacımız 
onlara bir yandan sporu 
sevdirirken, bir yandan da 
hayatlarının vazgeçilmezi haline 
getirmelerini sağlamak. l

Havva Gürçıtak: 
Çocuklar burada mutlu

Ben Haktan Gürçıtak, 11 
yaşındayım. Ataşehir 

Belediyesi’nin tenis okuluna 
geliyorum. Burada olmaktan çok 
mutluyum. İlk geldiğimde topu 
sektirmekte zorlanıyordum, şimdi 
onu da çözdüm. Burada olmak 
bana büyük zevk veriyor. Seneye 
de mutlaka geleceğim. l

Seneye de geleceğim
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Ben üç çocuğumu da Ataşehir 
Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’na 

getiriyorum ve çok memnunum. Eğitmenler 
çok ilgili ve oldukça başarılı. Kızım 
jimnastik, küçük oğlum tekvando, büyüğü 
de basketbola geliyor. Sporla ilgilenmeye 
başladıktan sonra çocukların daha disiplinli 
olduğunu fark ettik. Burada paylaşmayı 
öğreniyorlar. Ayrıca kurslarda yorulmaları 
benim açımdan büyük rahatlık, eve gidince 
çok sakin oluyorlar. Tabii bu işin bir de 
maddi boyutu var. Buraya üç çocukla 
geliyorum. Dışarıda ücretli bir yere götürsem 
baya külfetli olacaktı. Bu açıdan Ataşehir 
Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. l

Ben Baran Durgun. 10 yaşındayım. Beş yıldır Ataşehir 
Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’nda yüzme kursuna 

geliyorum. Yüzmeyi burada öğrendim, her sene de üstüne 
bir şeyler katıyorum. Bu da bana büyük keyif veriyor. Bütün 
yüzme stillerini öğrendim. İleride profesyonel bir yüzücü 
olmak istiyorum. l

Baran beş senedir yüzme kursuna 
gelir. Buraya başladığından 

beri vücudunun şekil aldığını, daha 
hareketli olduğunu görüyorum. 
Beslenmesi bile düzene oturdu. 
Yapılan yarışmalarda dereceye girdi 
ve kendine olan güveni arttı. “İleride 
profesyonel yüzücü olacağım diyor”, 
bu da bana gurur veriyor. Kayışdağı’nda 
oturuyoruz, haftada iki gün otobüs 
ile geliyoruz ama Baran için her şeye 
değer. Belediyenin bize sunduğu bu 
imkânlardan çok memnunuz. l

Ataşehir havuzlarında beşinci senem
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Ataşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
ile Kadın ve Aile Hizmetleri 

Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 
Yaz Sanat Okulları’nın ilk dönemi 3 
Temmuz’da başladı. 

1,064 çocuğun sanatla    
buluşmasına vesile olan okulların 31 
Temmuz’da başlayıp, 25 Ağustos’a 
kadar devam edecek ikinci     
dönemine ise 570 öğrenci kayıt 
yaptırdı. 

Tamamen ücretsiz olan Yaz Sanat 
Okulu’nda 7-12 yaş arası çocuklar için; 
Hayal Atölyesi’nin yanı sıra Akıl Zekâ 
Atölyesi, Enstrüman Yapım Atölyesi, 
İngilizce oyunlar, dans, ritim, drama, 
koro, cup song, temel müzik eğitimi, 
resim, eğlenelim öğrenelim, halk 
oyunları, satranç sınıfları bulunuyor. 
Çocukları sanatla tanıştırıp, hayal 
dünyalarını zenginleştirmek ve yaz 
tatillerini daha renkli hale getirmek 
için düzenlenen kursların minik 
kursiyerlerini ve Ataşehirli çocukların 
tüm günlerini eğlenceli hale getirmeye 
çalışan eğitmenleri dinliyoruz: 
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Ataşehir Belediyesi, her yıl 
Yaz Sanat Okulları’nda minik 
Ataşehirlileri sanatın birçok 
farklı alanı ile tanıştırıyor. Resim, 
müzik, dans gibi pek çok alanda 
eğitim alan çocuklar, uzun yaz 
tatillerini dolu dolu geçirirken, 
bu aileleri de etkiliyor.
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Ben Efsun Kaygusuz. Ataşehir 
Yaz Sanat Okulları’nda 7-8, 

9-10, 11-12 yaş gruplarına drama 
ve tiyatro eğitimi veriyorum. 25 
Ağustos’a kadar sürecek dört 
haftalık eğitimlerde şu an iki 
grubumuz var. Eğitim süresi uzun 
değil ama çocuklar bu derste, 
basit bir yakalama oyununu 
oynarken bile birbirleriyle nasıl 
temas kurmaları ya da birbirlerini 
düşürmeden, zarar vermeden 
bir oyunu nasıl oynamaları 
gerektiğini öğreniyorlar. 
Ayrıca bu derslere 
katılan öğrencilerimiz 
doğaçlama çalışmalarında 
hayal güçlerini geliştirip, 
arkadaşları ile güçlü 
iletişim kurmayı 
öğreniyor. Çocuklar 
derslerden keyif 
alırken veliler de 
onların gelişimini 
ve değişimini 
görmekten 
mutluluk duyuyor. l

Her 
yaşta 
sanat

Sekiz yaşındayım. Haftanın üç günü 
Zübeyde Hanım Kültür Evi’ndeki 

Yaz Sanat Okulu’na geliyorum. 
Burada keyif aldığım etkinlikler 
drama, pilates, dans ve müzik. Ama 
en sevdiğim satranç... Dört yaşından 
beri oynuyorum. Burada da kendime 
iyi rakipler buldum ama hepsini şah 
mat ediyorum. Arkadaşlarımı ve 
öğretmenlerimi çok seviyorum, birlikte 
çok güzel vakit geçiriyoruz. l

Ben Ali Eren Akdağ

Fotoğraflar: FUAT ÖZDEMİR

Haydi çocuklar dramaya
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Ben Duygu Teke. Yaz Sanat 
Okulları’nda pilates eğitmenliği 

yapıyorum. Pilates her yaştan insanın 
uygulayabileceği bir egzersiz olup, 
çocuk yaşta yapılması çok önemli. 
Ne yazık ki günlük aktivitelerimiz 
esnasında bedenimizin bir tarafını 
daha fazla kullanıyoruz ve bu durum 
da ilerleyen yıllarda çeşitli omurga 

hastalıklarına yol açıyor. Çocuklar 
pilates sayesinde dik ve dengeli 
durmayı öğrenirken, bir ayda aldıkları 
eğitimlerle en azından nefeslerini 
doğru kullanmayı ve kaslarını nasıl 
esnetebileceklerini öğrenmiş oluyor. 
Dersleri müzik eşliğinde yapıyoruz, 
işin içine bir de pilates topu girince 
kahkahalar eksik olmuyor. l  

Dokuz yaşındayım. Ataşehir 
Yaz Sanat Okulları’na 

geldiğimde moralim bozuk olsa bile 
öğretmenlerim ve arkadaşlarımın 
sayesinde birden farklı dünyalara 
dalıyor ve bütün sıkıntılarımdan 
arınıyorum. Özellikle Hayal Atölyesini 
çok seviyorum. Öğretmenimiz bir 
kelime söylüyor, biz de o kelimeyi 
kullanarak hikâyeler yaratıyoruz. l

Ataşehir Belediyesi Sanat 
Koordinatörü Yardımcısı Ercan 

Tulunay, Yaz Sanat Okulları’nın 
amacının çocukların hayatlarını 
sanatla harmanlayıp, renklendirmek 
olarak ifade ediyor. “Ataşehirli 
çocuklar sosyalleşirken, aileleri de 
o üç saatlik dilimde kendilerine 
zaman ayırabiliyor” diyen Tulunay 

sözlerini şöyle 
sürdürüyor: 

“Ataşehirli 
çocukları 
sanat bilinciyle 
yetiştirmeyi 
fazlasıyla 
önemsiyoruz. Bu 
yıl çocuklarımıza 
ev sahipliği 

yapan her bir kurumumuzda yaklaşık 
120 öğrencimiz bulunuyor. Dersler 
yapılan kuruma göre üç ya da dört 
gün olarak değişiklik gösteriyor. 
Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 
iki gruptan oluşan etkinliklerimiz 
üçer saat sürüyor. Çocuklar genellikle 
içinde müziğin olduğu ve aktif 
olabilecekleri drama, zumba ve 
pilates gibi derslerden fazlasıyla 
keyif alıyor. Önemsediğimiz diğer 
bir konu da onların hayallerini 
geliştirebilecek ve hayatlarına 
zenginlik kazandıracak Hayal 
Atölyesi. Onların ucu bucağı olmayan 
hayal dünyasına girmek, bizlerin 
hayatını da renklendiriyor.” l

Sanatı çocukların 
hayalleriyle besliyoruz

Ben Nehir Naz Özel

Ben Ada Kostakoğlu. Yedi 
yaşındayım. Bu yıl ilk kez Ataşehir 

Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Sanat 
Okulları’na geldim. Zübeyde Hanım 
Kültür Evi, evimize çok yakın olduğu 
için burayı tercih ettik. Haftada üç 
gün öğleden sonraları üç saat burada 

öğretmenlerim ve arkadaşlarım ile 
hem öğreniyor hem de keyifli vakit 
geçiriyoruz. Özellikle resim yapmayı 
çok seviyorum. Bir de pilatesi… 
Topun üstünde zıplıyoruz, oyunlar 
oynuyoruz. Yazın tadına burada 
varıyoruz. l

Yazın tadı sanatta

Pilates denge işidir



Bir canı dünyaya getirmekten 
daha bir güzel duygunun 
olmadığı fikrinden yola çıkan 

Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü, anneliğin muazzam 
duygularla hissedildiği o ilk günlerde 
hem anneye belediyenin her zaman 
yanlarında olduğunu hissettirmek 
hem de bebeğe hediyeler iletmek için 
“Hoş Geldin Bebek” Projesi’ni hayata 
geçirdi. Projeyi, Sosyal Yardım işleri 
Müdürlüğü’nden Yasemin Özata, 

Öznur Çelenk ve Menekşe Tatar 
anlatıyor:

“Hoş Geldin Bebek” projesi nedir?
Yasemin Özata: “Hoş Geldin Bebek”, 

yeni doğum yapmış annelerin, en 
geç doğumdan 40 gün sonraya kadar 
bizimle iletişimi geçmesi halinde 
annenin ve bebeğin elzem ihtiyaçlarını 
giderecek bir paketi onlara ulaştırma 
projesi.

Peki, paketin içinde neler var?
Öznur Çelenk: Tamamen üniseks 

olan hediyeler; bebek bezi, bebek 
deterjanı, sırt çantası, yeni doğan 
takımı, zıbın, battaniye gibi her yeni 

doğan bebeğin ihtiyacı olan ürünler. 
Anne için de lohusa takımı… Bu 
projenin en güzel yanı ise Ataşehir’de 
yaşayan ailelerin hiçbir şekilde 
ekonomik durumuna bakılmaksızın 
hediyelerimizi iletiyor olmamız. 

Yasemin Özata: Yıllar sonra bir 
annenin çocuğuna bırakacağı çok 
kıymetli bir hediyemiz daha var, anı 
defteri… Bu, annelerin çocuğunun kaç 
kilo doğduğunu, ilk dişinin ne zaman 
çıktığını ya da ilk adımını attığında 
neler hissettiğini kaydedebileceği bir 
defter. Geçmişi yâd etmek için dönüp 
baktıklarında, geri gelmeyecek o 
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Ataşehir Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün sekiz ay önce başlattığı 
“Hoş Geldin Bebek” projesi ile yeni doğan bebeklere “evine ve Ataşehir’e hoş geldin” diyor. 

Götürdüğü hediye paketi ile de annelerin yüzünü güldürüyor.

LEYLA ÖZ

YA
Ş

A
M

HOŞ GELDİN BEBEK

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden Menekşe Tatar, Öznur Çelenk ve Yasemin Özata. 

Fotoğraf:
FUAT ÖZDEMİR
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mutlu anları anımsatacak bu hatırayı, 
bebeğin ağabeyi ya da ablası var ise 
ona emanet ediyoruz. “Bu defter gibi 
kardeşin de sana emanet” diyoruz, 
mutlu oluyorlar.

Sanırım projenin amacı paketin 
içindekileri aştı…

Menekşe Tatar: Aslında insanlara 
hediye götürmek, onları sevindirmek 
çok büyük mutluluk ama bizim 
bu projede esas amacımız, 
çaldığımız kapı açıldığında bir 
insana dokunabilmek, onların o 
mutlu anlarına ortak olabilmek ve 
belediyemizin yanlarında olduğunu 
hissettiklerindeki yaşadığı sevinci 
paylaşmak... Esasında onlar da 
paketin içindekilerden çok bizlerin 
yanlarında olmamızla ilgileniyorlar.  

Öznur Çelenk: Her kadın hem 
hamilelik hem de lohusa döneminde 
değer görmek ister. Fakat bölgenin 
büyük çoğunluğu ekonomik sıkıntı 
çeken insanlardan oluşuyor. Maalesef 
bu sebeple çoğu eş de bu isteklere 
olumlu cevap veremiyor. Ulaştığımız 
kadınların çoğu belki de şimdiye 
kadar eşlerinden hiç hediye almamış, 
en önemlisi de anneliği tattıkları ilk 
anlarda kendilerini özel hissetmemiş. 
Bizler 10 dakika da olsa o anı onlarla 
paylaşıp, kendilerinin ve bebeklerinin 
çok kıymetli olduklarını hissettirmek 
istiyoruz. O gülen gözlere şahit olmak 
da bizler için her şeyden değerli.  

Peki, bu hizmetten faydalanmak için 
ne yapmak gerekiyor? 

Menekşe Tatar: Ataşehir Belediyesi 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü 
aramaları yeterli. Onlardan tek 
isteğimiz annenin ve bebeğin TC 
kimlik numaraları. Ertesi gün “Hoş 
Geldin Bebek” paketimizle dünyaya 
gözlerini yeni açmış yavrularımıza 
“hoş geldin” diyoruz.

Yaklaşık olarak sekiz ay gibi bir 
sürede kaç haneye ulaştınız?

Yasemin Özata: Bir günde ortalama 
dört, beş aileyi ziyaret ediyoruz. Bir 
ayda da yaklaşık olarak Ataşehir’de 
gözlerini açmış 80 bebeğe “hoş 
geldin” diyoruz. l

2010 yılında evlenip Esatpaşa 
Mahallesi’ne gelin gelen Fatma 
Kurban altı gün önce ikinci 
çocuğu Elif Duru’yu dünyaya 
getirdi. Biz de “Hoş Geldin 
Bebek” ekibiyle Elif Duru’yu 
ziyaret ettik ve düşüncelerini 
sorduk: “Anne olmanın ilk 
mutluluğunu oğlum Efe’de 
tatmıştım ama kız annesi olmak 
da çok güzel ve heyecanlı. 
Bebekler çok kısa sürede 
büyüyorlar. Aldığınız bir 
kıyafeti bazen ikinci kez dahi 
giydiremiyorsunuz. Ayrıca 
çok da pahalı, yetişkinlerin 
kıyafetlerinden pek de farkları 
yok. Bir parça alayım diyorsunuz, H
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başka bir ihtiyacı mutlaka eksik 
kalıyor. Doğuma birkaç ay 
varken Ataşehir Belediyesi’nin 
su dağıtımı yaptığı bir alanda 
mahalleden arkadaşlarım 
‘Hoş Geldin Bebek’ paketleri 
hakkında konuşuyordu, kulak 
misafiri oldum. Sosyal Yardım 
İşleri’nde çalışan personelden 
konu hakkında bilgi aldım. 
Sağ olsunlar hemen telefon 
numarası verip, doğumdan 
sonra aramam gerektiğini 
söylediler. Doğum yaptığım 
günün hemen ertesi sabahında 
iletişime geçtim ve bugün 
de buradalar. Belediyemizin 
çalışmalarından çok memnunuz 
ama evime kadar gelip hem 
beni tebrik etmeleri hem de 
bebeğime hediye getirmeleri 
bize verdiği değerin önemli bir 
göstergesi, mutluluğumu tarif 
edemem. Bu projede emeği 
geçen tüm Ataşehir Belediyesi 
çalışanlarına çok teşekkür 
ediyorum.” l

Fotoğraf:
MELİKE ŞENGÜL



Çanakkale domatesi, Ayşe kadın 
fasulyesi, kirtik kirazı ve daha 
niceleri… Sebzenin ve meyvenin 

envai çeşidinin bulunduğu; kabandan, 
ayakkabıya; gece kıyafetinden, 
bujiteriye kadar birçok eksiğinizi 
giderebileceğiniz ya da orjinalini 
almaya gücünüzün yetmeyeceği 
dünyaca ünlü markaların benzerlerini 
bulabileceğiniz, alışverişin kalbi ve 
vazgeçilmezi, pazarlar… 

Avrupa standartlarına 
pazarlarımızdaki sessiz düzen 

ile girebileceğimizi düşünenlerin 
koyduğu yasakla artık tezgâhlardan 
“gel abla gel” ya da “sebzenin 
hası, meyvenin şifalısı burada” 
diye bağıranlar olmasa da pazarlar 
ülkemizde popülerliğini hiçbir zaman 
yitirmedi. 

Gerçi artık tezgâhları süsleyen 
ürünlerin her geçen gün artan 
fiyatları, emeklinin de çalışanın da 
pazar arabasını doldurmasına mani 
olsa da “sosyete pazarları” her daim 
dolu. Bir de “almasam da bakmak da 
parayla değil ya” diyenler var. 

Sokaklarda ya da kapalı pazar 
alanlarında kurulan semt ya da 

sosyete pazarlarında her kesimden 
insana rastlamak mümkün. Akşam 
saatlerinde düşen fiyatları takip 
eden de, erkenden gelip taze ürünün 
peşine düşen de var. 

Tabii bir de cebindekini idareli 
kullanmaya çalışırken pazarda 
“pazarlık” yapmanın gerekliliğine 
inananlar da… 

Her keseye, her kesime hitap eden 
alışverişin kalbinin attığı Ataşehir 
pazarlarını tanımaya ne dersiniz? 
Belki yolunuz düşer de direkt 
üreticisinden sebze-meyve alıp, tatil 
için son eksiklerinizi uygun fiyatlar ile 
gidermek istersiniz. l

SİMAY GÖZENER

YA
Ş

A
M

Bu pazarda hayat var
Pazara gitmekten hoşlanmayanınız yoktur. Sebzesi, meyvesi, bakliyatı, kıyafeti… Ataşehir’in 
kadına, erkeğe, çocuğa her keseye, her kesime uygun pazarlarını tanımaya ne dersiniz?
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Ben Aytekin Genç. Ataşehir’de 
yaşıyorum. Yaklaşık 20 

yıldır pazarcılık yapıyorum. Salı 
günleri İçerenköy, çarşamba 
Esatpaşa, perşembe de Kayışdağı 
pazarındayız. Bizim tezgâh kalabalık. 
Sekiz kişi çalışıyoruz, dayımın 
çocukları, enişteler… Sebze bizim 
işimiz. Havalar ısındı, fiyatlar düştü. 
Geçtiğimiz günlerde domatesin 10 
liranın üzerine çıktığını gördük. Bu 
durum halkın zannettiği gibi ne bizim 
suçumuz ne de işimize geliyor. Alıcı 
da satıcı da mağdur. Gerçi üreticinin 
bir liradan sattığı ürünü, vatandaş 
beş liraya alınca kimi suçlasa yeri... 
İnsanlar akşam saatlerini bekliyor ki 
ezik, çürük mal da olsa ucuza alayım 
da karnımı doyurayım diye. Biz de 
üzülüyoruz ama elimizden de bir şey 
gelmiyor. l

ATAŞEHİR SEMT PAZARLARI (06:00- 20:00)Pazaryeri Adı
ADRESİ

Kurulduğu GünİNÖNÜ
İnönü Mah. Üniversite Yolu Cad.

Pazartesi
İÇERENKÖY

İçerenköy Mah. Hakkı Erdoğan - Uysal -Nezihli Sk. Salı
FERHATPAŞA

Ferhatpaşa Mah. G.6 - G.9 Sk.
Salı

YENİSAHRA
Yenisahra Mah Yıldırım Beyazıt Cad. ÇarşambaESATPAŞA Esatpaşa Mah. Hacıbekir Cad. - Bayındır Cad.          

Mehmet Katip Sk. -Gülşen Sk.- Toplu alan. Çarşamba
KAYIŞDAĞI

Kayışdağı Mah. Nasır Cad. - Nusret Sk. Perşembe
AŞIKVEYSEL

Aşıkveysel Mah. 3002 Cad.
PerşembeYENİÇAMLICA

Yeniçamlıca Mah. Mithatpaşa Cad. - Reşitpaşa Cad. Cuma
YENİŞEHİR

Yenişehir Mah. Pazaryolu Sk.
Cumartesi

ÖRNEK
Örnek Mah. Abdülkerim Şebik (G-17) Sk. Pazar 

ÇOK AMAÇLI K.BAKKALKÖY SEMT PAZARI
Küçükbakkalköy Mah. Gülnaz Sk.

Çarşamba
K.BAKKALKÖY KAPALI PAZAR YERİ Küçükbakkalköy Mah. Gülnaz Sk.

Pazar

1

Sebze bizim işimiz
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Ben Deniz Coşkun. Yaklaşık 20 senedir pazarcılık yapıyorum. 
Kadıköy’deki ayakkabı mağazamda satılmayan, bir önceki 

sezondan kalan ürünleri elden çıkarmak için haftanın iki günü 
pazarlara çıkıyorum. Çarşamba günleri kurulan Küçükbakkalköy 
Sosyete Pazarı da bu için biçilmiş kaftan. Ataşehirli müşteri çok kaliteli 
ve ne istediğini biliyor. l

Ben Saffet Sancaklı. 
Küçükbakkalköy’de yaşıyorum. 

Mahallemizde çarşamba günleri 
kurulan sosyete pazarına her 
hafta gelmeye çalışıyorum ama 
gelmeden mutlaka alacaklarımı 
aklımda belirliyorum. Yoksa 
diğer türlü her gördüğümü almak 
istiyorum ona da ne para dayanıyor 
ne de dolaplar… Mağazadaki 35 
liralık ürünler, pazarda 15 lira. Ben 
kesemi düşünmenin ve torunlarımı 
sevindirmenin yolunu pazar 
tezgahlarında buluyorum. l M
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Sebzenin de meyvenin de tazesi pazarlarda.

Pazar da peynir de var.

Pazar renktir, kokudur...

Aynısı pazarda 15 lira
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Ben Emine Adıgüzel. Yaklaşık 20 
yıldır Ataşehir’de yaşıyorum. 

Bütün gün evde olan bir emeklinin en 
büyük zevki ne olabilir, pazar gezmek. 
Benim de en büyük zevkim Ataşehir’in 
pazarlarını gezmek, alışveriş yapmak. 
Bir şey almasam da fiyatlar nasıl 
diye, piyasa araştırması yapıp zaman 
geçirmeye geliyorum. Sebze-meyve 
ya da kıyafet hiç fark etmiyor. Gerçi 
emekliye her şey pahalı... Pazar 
filemizi dolduramadan eve dönmek 
zorunda kalıyoruz ama pazarlardan 
da vazgeçemiyoruz. l

İki senedir Ataşehir’in 
pazarlarında tezgâh açan 

Hülya Kırdemir, tezgâhını 
süsleyen yeşillik ve sebzeyi 
kardeşinin İstanbul 
dışındaki büyük bahçesinde 
yetiştiriyormuş. Haftanın 
beş günü pazarlara satışa 
çıkan Kırdemir “Ataşehir’de 
Küçükbakkalköy ve İçerenköy 
pazarlarında satış yapıyorum. 
Kadın pazarcı olmak bence 
büyük avantaj” diyor 
“Sanırım kadın olmak titizliği 
de beraberinde getiriyor. 
Bu sebeple ürünlerimin 
tazeliğine ve doğallığına 
fazlasıyla güveniyorlar. Ben 
de hiçbir zaman onların 
güvenini boşa çıkarmamak 
için çalışıyorum.”

Peki, Kırdemir’in sattığı 
sebzeler organik mi?

“Ürünlerim organik 

demeyeceğim. Çünkü ne topraklarımız 
ne de tohumlarımız doğal. Ben 
ürünlerim için ‘daha sağlıklı’ demeyi 
tercih ediyorum. Her yerde organik 
yazılarını görmekten sıkıldık. 
Toprağımız bile organik değil ki. 
Sen git hibrit tohumu bahçeye ek, 

sonra organik ürün satıyorum diye 
ortaya çık, olacak iş mi? Önemli olan 
yerli tohum ekip, kimyasal ilaçları 
kullanmamış olmamız. Ben Ataşehir’i 
ve Ataşehirlileri çok seviyorum. Bence 
Ataşehir’in pazarlarında olmak büyük 
ayrıcalık.” l

Pa
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Fileyi 

doldurmak 

zor!

Sosyete pazarında takı da bulabilirsiniz, peruk da...
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İzleyenler hatırlayacaktır, Gönül 
Yarası filminde Aynur Doğan türkü 
söyler, dinleyenlerden Şener 

Şen, yanıbaşında ağlayan Meltem 
Cumbul’a “Kürtçe biliyor musun” 
diye sorar. Cumbul “hayır” der, 
Şen bir daha sorar “O halde niye 
ağlıyorsun”? Cumbul yanıt verir: 
“Bu türküye ağlamak için Kürtçe 
bilmem mi gerekir”? Gerçekten de 
Doğan’dan dinlediğimiz bütün türküler 
-aralarında Türkçe söyledikleri de 
var- kalbimizin en ücra köşelerine 
sızar ve acıyı havalandırır. Son albümü 
“Hawniyaz” Sony Music’ten çıkan 
Doğan’la müziğini ve müziğin dilini 
konuştuk:

Sizinle 2005’te, Cumhuriyet Pazar 
Dergisi için bir röportaj yapmıştık. 
O gün “Daha yolun başındayım. 
Başarıyı taşıyabilmek gerçekten zor, 
çünkü içini doldurmak gerekiyor.” 
demiştiniz. Aradan 12 yıl geçti. İçinizi 
neyle, nasıl doldurdunuz?

Evet, gerçekten de epeyce bir 
zaman geçivermiş:) Bütün bu garip, 
kirli dönemin kasvetinin hepimizi ne 
derece hırpaladığı meydanda. Fakat 
başka yerlerde başka bir ton, tını, 
enerji, yani adına ne derseniz deyin, 
gelip sizi tekrar uyandırıyor. Mesela 
bu süreç içerisinde gerçekten de çok 
değerli ustalarla müzik yaptık. Yo-Yo 
Ma’nın tınılarında şarkı söylemek 
ve aynı zamanda da belgesel müzik 

filminde yer almak bir dönemler 
benim için hayaldi, fakat gerçekleşti. 

Ajda Pekkan, Sertab Erener, Mikail 
Aslan gibi müzisyenlerle düetler 
yaptınız. Bu çalışmalar size ne kattı? 

Elbette o süreçte Türkiye’de böyle 
güzel şeylerin önünün açık olması, 
üstelik de başarılı, popüler iki Türk 
yıldız ile Kürtçe söylemek mutluluk 
ve umut vericiydi. Ve üstelik bu, 
hatıralarda hep var olacak bir ilkti. 
Biz güzel birşey yapmaya çalıştık, 
ne kadar farklı olursak olalım, yan 
yana durmamızın, birlikte hoş 
olmanın mümkünlüğünü müzik ile 
yaptık ve bundan da çok zevk aldık 
diyebilirim. O çalışmalar birer şarkılık 
sosyal sorumluluk projeleriydi, 
fakat sevdiğim, hissettiğim, birlikte 
birşeyler paylaşacağıma inandığım 
her tarzdan veya her milletten insanla 
müzik yapabileceğime inanıyorum.

İKİ DİL ARASINDA KALMAK

Zaten İranlı ve Azeri sanatçılarla 
müzik yapıyorsunuz. Nasıl bir çalışma 
izliyorsunuz, şarkı seçerken nelere 
öncelik tanıyorsunuz?

Kayhan Kalhor İran Kürt’lerinden, 
Salman Gambarov Azeri. Cemil Qocgiri 
Kürt-Alevi… Geldiğimiz coğrafya ve 
söylediğimiz şarkılar zaten ortak, 
birbirinden uzak tınılar değil. Elbette 
müzisyenlerin de kendini daha 
yaratıcı ve özgür hisettiği şarkıları 
tercih ediyoruz. Birlikte çalıştığım 
bütün müzisyenlerin hepsi birbirinden 

yetenekli ve başarılı ustalar. Çok iyi 
caz müzisyeninden tutun klasik, etnik, 
elektronik vs kadar dünyanın bir çok 
ülkesinden müzisyenlerle çalışmak 
elbette bana çok şeyler katmıştır. 
Bazen ortak tek kelime anlaşamadığım 
insanlarla aynı ton içinde bütünlüğü 
hissettim ve ben bunu ancak müzikle 
anlatabilirim. 

Hem doğulu hem batılı 
müzisyenlerle çalışıyorsunuz. Müziğin 
evrenselliğini bir yana bırakırsak 
kültür, dil, müzik anlayışı ve birikimi 
konusunda tedirginlikler ve çelişkiler 
yaşıyor musunuz? 

Bireysel olarak en çok zorlandığım 
durum kendi ana dilimde bir 
hayat yaşayamıyor olmam. Çünkü 
konuşamadığın bir dilin hangi alanı 
zengin kalabilir ki? İki dil arasında lal 
kalmak… Dilini yaralıyor ve zayıflatıyor 
haliyle. 

Daha çok kadın müzisyenlerle 
kalbimize işleyen müzikler var; 
flamenko, fado… Elbette pek çok Kürt 
ve Kürtçe söyleyen erkek müzisyen 
de var, ama sizce Kürt müziğinde de 
kadınlara daha çok yakışan haller 
var mı? Ya da Kürt müziğinde kadının 
ağırlığı ne?

Kürt kültüründe kadının tüm 
baskılara rağmen müzik ile doğal 
yaşam arasındaki bağdan asla 
vazgeçmemesi inanılmazdır. Bir 
yolunu bulup bir şekilde topluma 
ulaştırma cesareti ve kabiliyeti 
gelişmiştir. Bunu bazen bir cenazede 
bazen de bir düğünde erkek ➦ 

Aynur Doğan’ın son albümü “Hawniyaz” Sony Music etiketiyle müzik marketlerde yerini aldı. “Bir 
olmak, birlikte olmak” anlamına gelen Hawniyaz’da Aynur’a İranlı Kemençe virtüözü Kayhan Kalhor, 
tambur ustası Cemîl Qoçgîrî ve Azeri piyanist Salman Gambaro eşlik ediyor. 

Şarkılarım birlikte, bir 
arada olmak için...

BERAT GÜNÇIKAN
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➥ dengbeje devretmiştir. Kürtlerde 
kadınlar her zaman müzik ve sanata 
büyük katkılar sunmuştur. Bütün 
baskılara rağmen de en güzel 
güzellemeler, en ciğerden ağıtlar, 
en güzel aşklar en güzel govendler, 
kadınların duygularında dile 
dökülmüştür. 

Son albümünüz de kadın ismi 
taşıyor: Hawniyaz. Anlamı nedir? 
Hawniyaz neyi anlatıyor?

Hawniyaz; birlikte, bir arada 
olabilmek anlamını taşıyor. Bir diğer 
bir anlamı ise havadaki dilek.

Sizinle yapılan röportajlarda 
genellikle Kürt şarkıcı olarak 
tanıtılıyorsunuz. Bir dile ve kültüre 
sıkıştırıldığınızı düşündüğünüz oluyor 
mu? 

Müzikal olarak Kürtçe söylediğim 
zaman sıkıştırıldığımı hissetmiyorum, 
herkes kendisini en iyi kendi ana 

dilinde ifade eder. Dil müzikte bir 
araçtır, en iyi hangisiyle ifade edersen 
onu kullanırsın. Beni asıl sıkıştıran dile 
olan dar politik yaklaşımlardır. 

Dünyanın pek çok ülkesinde 
konserler verdiniz, veriyorsunuz. 
Seyirci tepkisi nasıl farklılıklar 
gösteriyor? 

Genel anlamda müzikseverler 
hemen hemen her yerde aynı 
reaksiyonu gösteriyor. Fakat yabancı 
dinleyicilerin arasında da takipçilerin 
ve her performansımdaki detayı, 
sözlerimdeki vurguyu takip edenlerin 
olması oldukça heyecanlı. 

Bu 12 yılda çatışmalı süreçten, barış 
sürecine, oradan yeniden çatışmalı 
sürece geçildi. Dünyanın hali de 
malum. Barışa dair umudunuzun 
azaldığı zamanlar ve durumlar oluyor 
mu?

Barış bu toprakların ilacı, bu 
toprakların gerçekliğidir!  Bunu 
kabulllenmek lazım… 

Müzik de bir dil ve bu dil de -artık 
her ne kadar aksini iddia edenler çıksa 
da- politik. Siz bu dili kullanırken 
nelere özen gösteriyorsunuz, neleri 
savunuyorsunuz?

Bir halkın dilini, kültürünü yıllarca 
yasakladığınızda müziği de doğal 
olarak politikleşir. Ben geleneksel 
olanın kaynağına inmeye, onları 
bulup çıkarmaya özen gösteriyorum. 
Unuttuklarımızı hatırlamaya…

Artık kendi şarkılarınızı yapıyor ve 
söylüyor musunuz?

Albümlerimde genelde birkaç tane 
kendi yaptığım şarkılar yer alıyor. 

Bir röportajınızda “istediğimiz gibi 
müzik yapamıyoruz” diyorsunuz. 
İstediğiniz nasıl bir müzik, ne yapmak 
istiyorsunuz?

Türkiye’deki koşullar, dengeler ortada. 
Yaklaşık 3 yıldır gönül rahatlığıyla konser 
yapma koşulları neredeyse yok. 

Bundan sonrasına dair 
hayallerinizde neler var? Kimlerle düet 
yapmayı ya da nerede, kimlere şarkı 
söylemeyi hayal ediyorsunuz?

Koşullarım el verdikçe dünyada 
başka güzel müzisyenlerle, yeni 
denemeler yapmak istiyorum. l

Aynur 
Doğan her 
albümünde 
kendi 
şarkılarını da 
söylüyor.





Amerika ya da Avrupa’da bir anda 
popüler olup müzik listelerinde 
zirveye koşan şarkıcılara tüm 

dünya gibi biz de alışkınız. En azından 
yadırgamıyor, arabada, evde, işte, 
yürüyüşte kulağımızda sürekli onunla 
yaşar hale geliyoruz. Ama Kore müziği 
dersem, kaç kişi “çok severim” ya 
da “dinlemekten keyif alırım” der, 
bilemiyorum. Hatta birçoğumuz beş yıl 
önce PYS’nin hayatımıza  “Gangnam 
Style” şarkısıyla girene kadar Kore 
müzikten bihaberdik. Şarkı internet 
üzerinden iki milyardan fazla tıklanınca, 

birden tüm dünyayı PSY çılgınlığı 
sardı. Böylelikle insanlar Kore ve Kore 
kültürünü keşfetti, sevdi ve gözler 
bir anda Uzak Doğu’ya çevrildi. Artık 
kabul etsek de etmesek de son üç-
dört yılda Kore müziği ve beraberinde 
getirdiği kültür tüm dünyayı, özellikle 
de gençleri etkisi altına alıyor. Gençler 
Kore müziğini seviyor. 

Son yıllarda dünya listelerinde 
zirvede olan ve “Gangnam Style”la az 
buçuk giriş yaptığımız müziğin türüne 
“K-Pop” deniyor. Yani Kore Pop... 

K-Pop’ta şarkıların isimleri ve çoğu 
kez sözleri de İngilizce, dans ise 
olmazsa olmaz... Özellikle gruplarda 
erkekler asi, kızlar ise rengârenk ve cıvıl 
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Kuşaklar arasındaki farkı ele verenlerden biri de müzik. Değil orta 
yaşın üzerindekilerin, altındakilerin bile bilmediği müzikler gençleri 
büyülüyor. Bunlardan biri de Kore müziği. Teknolojiyi yakalamaya 
çalışan, yenilikleri yakından takip eden gençler artık yüzünü 
doğuya, Uzak Doğu’ya çevirdi ve dünya trendlerini takip ediyor. Ne 
dersiniz, Kore Pop müziği bir şans vermeyi hak etmez mi?

Gençlerin kulağı 
Uzak Doğu’da

DENİZ KARA

M
Ü

Z
İK

cıvıl… Şimdi dünyada büyük hayran 
kitlelerine sahip ve dinlediğinizde 
belki sizlerin de çok seveceği K-Pop 
grupları tanımaya ne dersiniz? 

KRALLAR

K-Pop’un Kralı, Uzakdoğu’nun 
en başarılı müzik gruplarından biri: 
BIGBANG. Güney Koreli grup müzik 
piyasasına çıktığı 2006 yılından 
bu yana dünya sahnelerinin yıldızı 
haline geldi. BIGBANG Güney 
Koreli G-Dragon, TOP, Taeyang, 
Daesung ve Seungri olmak üzere 
yetenekli beş müzik aşığı gencin 
oluşturduğu, sahne performanslarıyla 
dikkat çeken, müzik tarzlarıyla K-POP 
eksenini kendi yönlerine kaydıran, 
sadece Asya’da değil Avrupa ve 
Amerika’da da kalabalık hayran 
topluluklarına sahip olan bir grup. 
Aldıkları sayısız ödül ile adlarını 
dünyaya kabul ettiren grup, kimilerine 
göre kültürel ikon haline geldi. 

Hip Hop ve R&B türünde şarkıları 
olan BIGBANG’in, diğer gruplardan 
farklı olmasının nedeni şarkılarında 
rap bölümlere yer vermesi. Kendilerine 
has müzik tarzları ve gösterişli moda 
anlayışları sebebiyle grup “Hallyu 
Dalgasının Devrimci Grubu” ve 
“Kore’nin en çok istenilenleri” olarak 
tanımlanıyor. Grubun, bütün Kore 



Sayı: 14 Tarih: 25 Temmuz-25 Ağustos 2017

müzik listelerinde tam yedi hafta 
boyunca birinci olan “Lies” şarkısı 
tüm dünyada çok sevildi. Grup, 2007 
Asian MNet Music Awards’da “En 
İyi Erkek Grubu” ve Lies ile “Yılın 
Şarkısı” ödülleri almaya hak kazandı. 
BigBang fanları “VIP” olarak biliniyor 
ve simgeleri BigBang’in “Krallar” takma 
ismini temsil eden sarı bir taç.

En önemlisi de Güney Koreli grubun 
başarısı birçok gencin hayallerinin 

peşinde koşmasının yolunu da açıyor. 
Hatta dünyanın birçok yerinden Seul’e 
gelen gençler, grup üyeleri gibi dans 
edip, şarkı söylemenin peşinde. Hatta 
bu durum ülkeyi cazibe merkezi haline 
getiriyor.

BLACK PINK

Black Pink, K-Pop dünyasında 
büyük ilgi ve beğeni topluyor. Geçen 

yıl “Whistle” ve “Boombahay”  ile çok 
başarılı bir çıkış yaptıktan sonra dört 
kişiden oluşan grubun popülaritesi 
arka arkaya çıkardıkları “Stay” “Playing 
with Fire” ile daha da büyüdü.  
Kuşkusuz Black Pink şu an en etkili 
kız gruplarından biri. Muhteşem 
yorumlarının yanında dikkat çeken 
dansları ile de büyük beğeni toplayan 
grubun fanları her geçen gün dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de artıyor. l

TVXQbeş üyeden oluşan Güney Koreli 
müzik grubu özellikle dans, acapella, 

oyunculuk ve R&B stiliyle karışık pop müzikleriyle tüm 
dünyada tanınıyor. 2009’da üç üyesi; JunSu, Yoochun, 
JaeJoong gruptan ayrıldı. Yine de TVXQ şu an Kore’nin 
en sevilen pop gruplarından. İsimlerinin çevirisi 
“Doğu’nun Yükselen Tanrıları”. Güney Kore’de ilk kez 
2003 yılında sahneye çıkan grubun fanları da tüm 
dünyada “Cassiopeia” olarak anılıyor. l

Doğu’nun Yükselen Tanrıları



Churchill: Bir film 
ve daha fazlası
Şu sıralar gösterimde olan “Churchill” filmi İkinci Dünya Savaşı’nın son 
yıllarına dair tarihi bilgiler ve görüntüler içeriyor. Churchill biyografisi olarak 
tanıtılsa da film daha çok savaş taktikleri ve Roosevelt ve Stalin gibi müttefik 
liderlerin birbirleriyle kurduğu diyaloğu anlatıyor. Filmde Türkiye yok, ama 
Churchill’in Türkiyeliler üzerindeki etkisi çok…
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“Savaş eskiden acımasız ama 
görkemliydi, ama artık acımasız ve 
çirkin hale geldi. Eskiden ülkelerinin 
amaçları uğruna mücadele veren az 
sayıda iyi eğitimli profesyonel vardı. 
Bu cesur adamlar aralıksız olarak 
uluslarının alkışlarıyla desteklenirdi. 
Şimdiyse, kadın ve çocukların da 
olduğu büyük topluluklar kızarmış 
gözlerle kasapların faturalarını 
toplayan kâtipler gibi, birbirlerinin 
kuyusunu kazıp karşılıklı vahşice bir 
imhaya girişiyor.”  

Bu sözler İkinci Dünya Savaşı’nın 
beş liderinden -diğer dördü Stalin, 
Mussolini, Hitler, Roosevelt- Winston 
Churchill’e ait. Alıntı ise Jonathan 
Teblitzky’nin yönettiği “Churchill” 
filminden. Teblitzky’i Churchill’i 
canlandıran Brian Cox’a bu cümleleri 
yüklerken ihtimal modern zamanların 
savaşlarına dikkat çekmek istiyordu. 
Gerçekten de daha önce bütün 
savaşlar kentlerden uzakta, geniş 
alanlarda yapılırken İkinci Dünya 
Savaşı’yla birlikte caddelere, 
sokaklara, evlere sızmıştı. Sonrasında 
bugüne kadar bu kadar büyük bir 
savaş yaşanmadı, ama bölgesel bütün 
savaşlarda askerlerden çok siviller 
yaşamını yitirdi. Şu sıralar dünya 
ekonomisini elinde tutan liderler 
üçüncü dünya savaşının ➦ 

Churchill’in Türkiye’de bıraktığı 
iz İkinci Dünya Savaşı ile sınırlı 

değil. 1915’te, Birinci Dünya Savaşı 
sırasında Çanakkale Çıkarması’nın 
düşüncesi ve hazırlıkları ona aitti. 
İhtimal aklından bile geçirmiyordu, 
ama İngiliz donanması 
püskürtüldü ve bu Churchill hem 
askeri hem siyasi ilk büyük yenilgisi 
oldu. Bugün siyasetle ilgilenen 
hemen herkesin hemfikir olduğu 
konu, eğer İngilizler Çanakkale 
Savaşı’nın galibi olsaydı, dünyanın 
haritasının başka türlü çizileceği. 

Churchill İkinci Dünya Savaşı 
sırasında da Türkiye’yi hep 
aklında tuttu. 20-31 Ocak 
1943’te Adana’nın Yenice tren 
istasyonunda iki gün dönemin 
cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü 
savaşa katılmaya ikna etmeye 
çalıştı. Hedefi Almanların yeni 
petrol kaynaklarına ulaşmasını 
engellemekti. İnönü’nün yanıtı kısa 
ve netti: “Savaşa kararını ancak 
Türkiye, kendisi verir.” 

Churchill Türkiyeliler için 
“kurnaz” bir politikacıydı. Uzun 
süre sadece politikacılara değil, 
sıradan, ama kurnazlık yapmaya 

çalışan insanlara “Churchill 
gibi” dendi. Bir de Churchill’e 
benzeyenler vardı, Kırklareli’nde 
1930’larda açılan bir işkembeciye 
sırf sahibi Hasan Usta Churchill’e 
benziyor diye Çörçil adı verildi. 
Lokanta bugün de açık ve hâlâ 
Çörçil Lokantası olarak biliniyor. 
İzmir’in meşhur içeceği limon, tuz 
ve maden suyuyla yapılan Çörçil’in 
adının kaynağı da Churchill. 
Rivayete göre Karşıyaka’da 
bulunan “Ahmet’in Yeri” 
meyhanesinin sahibi Churchill’e 
benziyordu ve sarhoş müşterilerini 
bu karışımla kendisine getirdiği 
için içeceğe de Çörçil ismi 
verilmişti.

Bir de “Churchill Hıçkırığı” var ki, 
bu sadece Türkiye’yi değil, bütün 
Orta Doğu’yu etkiliyor. Savaş tarihi 
literatürüne giren rivayete göre 
Birinci Dünya Savaşı sırasında bir 
dört başı mamur bir yemekten 
sonra Orta Doğu’nun haritasını 
çizen Churchill sıra Ürdün ile 
Suudi Arabistan arasını belirlerken 
hıçkırık tutuyor ve haritada 
Amman’a yönelen girinti böyle 
oluşuyor. l

TÜRKLERİN 
GÖZÜNDEN 
CHURCHILL



➥ çığırtkanlığını yaparken hatırlatmakta 
fayda var: İkinci Dünya Savaşı’nda 
yüzde 67’si sivil 65 milyon kişi öldü. 
Aradaki farkı görmek için Birinci Dünya 
Savaşı’nın rakamlarını da yineleyelim. 
Bu savaşta 9.5 milyon kişi yaşamını 
yitirmişti ve sadece yüzde beşi sivildi!

Jonathan Teblitzky ABD-İngiltere 
ortak yapımı filmde Churchill’in 
sadece İkinci Dünya Savaşı’nın son 
dönemini anlatıyor. Film savaşın 
hemen ardından Churchill’in eşi, 
korumaları ve yardımcılarıyla Fransa’da 
tatilde olduğu sahnelerle açılıyor. 
Yüzerken geçmişe dönüyor Churchill, 
başbakan olduğu 1940 Mayıs’ına, 
Almanya’nın Hollanda ve Belçika’yı 
işgal ettiği güne… Başbakanlıkla 
savunma bakanlığını birlikte yürüten 
Churchill İngiltere’yi hem savaşa 
sokmamak için çabalıyor hem de 
savaştan ülkesinin kârla ayrılmasının 
çarelerini arıyor. Fransa’nın Almanlar 
tarafından işgalinden sonra Akdeniz’i 

Almanlara kaptırmak, böylece petrol 
sevkiyatı yolunu kaybetmek korkusuyla 
ABD’ye gidip Roosevelt’ten yardım 
istemekten çekinmiyor. Almanların 
limanları kullanmasını engellemek 
adına Fransa limanlarına saldırma kararı 
almakta bir dakika bile duraksamıyor, 
sivil Fransızların bombalar altında 
kalmasına da “yeni savaş yöntemi” 
gereğince göz yumuyor.

Filmin odak noktası savaşın bitmesini 
hızlandırdığı varsayılan Normandiya 
Çıkarması. Churchill kurmayları 
çıkarmaya katılacak 350 bin askerden, 
eğer “şansları varsa” 50 bininin 
geri döneceğini söylemesi üzerine 
çıkarmayı geciktirmeye çalışıyor, Tahran 
Konferansı’nda Stalin’inle bu yüzden 
karşı karşıya geliyor, Roosevelt’in “Biz 
hazırız” sözü üzerine susuyor. Sonuç 
Churchill’i haklı çıkarıyor, çıkarmayla 
birlikte savaşın sonu görünüyor, ama 
ilk gün karaya çıkan 156 bin ABD, İngiliz 

ve Kanadalı askerlerden 10.500’ü 
yaşamını yitiriyor. 

VİSKİ, PURO VE ZAFER İŞARETİ

Normandiya Çıkarması’na, 
Dresden’in bombalanmasına 
dair gerçek görüntülerin 
de yer aldığı film, biyografi 
olarak tanıtılsa da 
Churchill’in çocukluğundan 
ve gençliğinden pek iz 
taşımıyor. Eşi Clementine’in 
Churchill’in başyardımcısına 

söylediklerinden çocukluğunda ailesi 
tarafından ihmal edildiğini, kendi 
ağzından da çocukluğunda askercilik 
oynamayı sevdiğini, kardeşini hep 
yendiğini, savaş taktiklerini beğenen 
babasının askeri okula yazdırdığını 
öğreniyoruz. Clementine soğukkanlı, 
eşinin İngilizlere yapacağı konuşma 
metinlerini okuyup önerilerde bulunan, 
Churchill’e göre “solcu” damarı olan 
bir eş, ama Churchill’in anlık çıkışlarına, 
öfkesine, iktidar hırsına kolay kolay 
boyun eğmiyor. 

Filmdeki Churchill hangi koşullarda 
olursa olsun her öğleden sonra iki 
saat uyuyan, mutlaka banyo yapan, 
sonraları adını alan purosunu elinden 
düşürmeyen, müttefiklerin liderleri 
tarafından “ayyaş” ve “pervasız” 
bilinen, resim yapan bir adam. 
Savaşmayı, “Savaş olmayınca kendimi 
yalnız hissediyorum, her şeyi yeni 
baştan yaşayabilirim” diyebilecek 
kadar seviyor. Bu cümlesinde savaştaki 
zaferini parlamentoda kaybetmesinin 
de payı var. Savaş ertesi yapılan 
seçimlerde İngiliz halkı, yaptığı 
açıklamalarda “komünizm tehdidi”ni 
kulaklarına soksa da “Tam istihdam ve 
refah toplumu” isteğiyle iktidara İşçi 
Partisi’ni taşıyor. Churchill’e göre ise 
refah toplumu tam bir “baş belası”. 
Üstelik İngilizlerin savaşa gidenlere 
borçlu olduğuna inanıyor ve savunuyor: 
“İnsanlığın savaş tarihinde hiçbir 
zaman bu kadar çok insan, bu kadar 
azına bu denli borçlanmamıştı.” l

Churchill ve eşi Clementine (filmden).

Winston Churchill, 
Franklin D Roosevelt ve 
Joseph Stalin.
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Canınız sıkkınsa, gündelik hayatın 
dertleriyle baş edemiyorsanız, 
varoluşunuz herkesten fazla 

size ağır geliyorsa yapılacak en iyi 
işlerden biri kitap sayfalarının arasına 
saklanmaktır. Ayten Kaya Görgün de 
“Kimseye Söyleyemedim” başlığında 
topladığı öyküleriyle size sağlam bir 
sığınak sunuyor. Anlattıklarını okurken 
bir de bakıyorsunuz ki hayatı da 
kendinizi de ciddiye almanın bir gereği 
yok! Kaya, saklandığınız duvarları 
usulca yıkıyor ve sizi sokağa, yeniden 
hayata çıkarıyor. 

İlk kitabınız “Arıza Babaların Çatlak 
Kızları”ndan sonra ikinci kitabınızı 
“Kimseye Söyleyemedim”i çıkardınız. 
İki kitap arasında neler yaşandı, neler 
biriktirdiniz?

Hayatın akışından iki kitap arasına 
epey zaman girdi. Siz sorunca 
düşündüm de beş yılda neler neler 
yaşanmış… Yaşadığımız coğrafyada ki 
tüm karmaşa, acı, tecavüz, zorbalık, 
cinayet, haksızlık hepsi bana da değdi. 
Özgecan’a, Dilek Doğan’a, Roboski’ye,  
Ankara Gar’ındaki patlamaya, köprüde 
öldürülen gençlere… Hepsine çok, 
çok yandım. Ama nedendir bilmem 
bunların içinde en çok Ali İsmail’e 
ağladım. Ve nerede bir fotoğrafını 

görsem içim kaynar, boğazım 
düğümlenir. Rüyalarımda hala 
Eskişehir’e gidip Ali İsmail’i ararım.  
Henüz adını koyamadığım bir bağ var 
aramda.

Sokaktan avlu içine girdiğimde arka 
arkaya babamı ve annemi kaybettim. 
Bu kadar acının yanında ailemize yeni 
katılan gençler oldu, halay çektik, kep 
attık. Ağladık, güldük… Hayatta ne 
varsa, kaderimiz coğrafyada insana 
dair ne yaşanıyorsa, payıma düşenleri 
aldım.

Kimseye Söyleyemedim’deki 
öykülerin pek çoğunda mezarlık 
metaforu var. Bugüne kadar bu, bu 
kadar yoğun kullanılmadı sanırım. 
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Hâlâ kendisine ait 
bir odası yok!
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Gündelik hayatta, kadın ölümle bu 
kadar içli dışlı olmasına rağmen, 
mezarlık kadın hikâyelerinin yatağı 
olmadı. Karakterlerinizi mezarlıklarda 
dolaştırırken ne düşündünüz, neyi 
hedeflediniz?

Belki de etrafımdaki insanların 
teker teker kayması, yoğun biçimde 
mezarlıklara gidip gelmek kalemimi 
de etkiledi. Aslında ilk mezarlık 
öyküsüyle birlikte bu kitabı sonuna 
dek cenazelerde, mezarlıklarda 
dolaştırmayı hedeflemiştim. Çünkü 
oralarda insan yüzleri, halleri hem 
çıplak hem de dikenli bir yandan da 
çok komik. Yalnız kitabın sonuna dek 
mezarlıklarla gitmeye galiba gücüm 
yetmedi.  

Karakterleriniz işemek gibi, 
toplumsal ahlakın saklı tutmayı 
öğütlediği pek çok bedensel 
işlevi rahatlıkla kullanıyor, 
hatta öykülerinize noktayı bu 
eylemleriyle koyuyor. Yeni bir yol mu 
öneriyorsunuz kadınlara, zaten var 
olan yolu mu ortaya çıkarıyorsunuz?

Aslında benim önerdiğim bir yol 
değil. Benden önce kadınlar o yollara 
düşmüşler, ben yeni keşfediyorum. 
Mezarlıklar ölenler için bir son 
durak, rahatlama olarak görülüyor 
kalanlar açısından. Gözlerin kapanıp 
üstüne toprak atıldığında kalbin ritmi 
dursa da zamanın tik takları hala 
işliyor, duyuluyor. Başka bir değişim, 
dönüşüm başlıyor. Toprağa, suya, 
havaya karışıyor bitkiye dönüşüyor, 
börtü böcek oluyor. Gidenler için 
kızgınlıklar, beklentiler, tüm hesaplar 
bitiyor. Bitmeyen kalanlarda... Bu bir 
intikam almak değil hesaplaşmak, 
defteri kapatmak. Kimbilir o 
defteri kapatmazsa, yoluna devam 
edemeyecek. Nasıl ki dualar orada 

yatandan çok okuyanla ilgiliyse 
işemek ya da mezar taşına süslenerek 
gitmek de kalanlarla ilgili bir şey. Bu 
topraklarda ölüye “saygı” gösterilir 
ama sıkışınca, kavgada “mezarına…” 
diye başlayan küfürler kalıp olarak 
kullanılır. Fikrini beğenmediği adamın 
mezar taşını hiç erinmez, korkmaz, 
öfkeyle bir daha bir daha yıkıp, kırar. 
Mağlup ettiği düşmanının kulağını 
keser, yerde süründürür, cenazeyi 
günlerce ortada bekletir... Daha neler 
neler... Bütün bu gerçekliğin yanında 
bir gün bir öyküde kadının biri hem 
de kızıl saçlı kadın aleni mezara işer. 
Üstelik toplumsal ahlakın  öğütlerini 
yok sayarak. Ne kadar ayıp üstelik 
günah değil mi?

Ben bir öyküyü anlatırken ders 
vermek, yol göstermek niyetiyle 
çıkmıyorum yola. Sadece anlatıyorum, 
kim üstüne ne alırsa.

GÜLMEK DAVETKÂRDIR

İlk kitabınızda da öyleydi, bu 
kitabınızda da humor öne çıkıyor, 
kadınlar sizce hayatla en sağlam 
biçimde humorla mı baş edebiliyor?

Gülmesen, deliliğe vurmasan 
katlanılır gibi değil. Yukarda sıraladığım 
ölümler, acılar karşısında yanıp da 
bu kitabı yazmak hiç akıl işi gibi 
gelmiyor. Ya o Ayten yalan, ya bu 
kitabı yazan. Babam yıllar önce sıkça 
gülmelerimden rahatsız olup “Sen ne 
gamsız, arsız birisin” deyip kızmıştı.  

Yalnız, mizah yokluktan, zorluktan 
çıkar. Bir pes etmeme halidir. 
Ve zayıfın gülmesi güçlüyü deli 
eder. Çünkü yalnız, tek başına da 
ağlayabilirsin hem de çok, günlerce. 
Gülmek yanına birini ister, davetkârdır 
sonra sonra çoğalır. Senin kolun 

“Kimseye Söyleyemedim” Ayten Kaya Görgün’ün ikinci kitabı. 
İlk kitabı “Arıza Babaların Çatlak Kızları”nda da kadınların 
canını en çok yakan konuları humorla anlatan Kaya’yı okurken 
gülümsüyorsunuz, ama kalbiniz de fena ağrıyor. Kaya, gündelik 
dilin estetiğini yakalayan ender yazarlardan. 

kanadın kırık ağlarken biri gülerek, 
güldüğünü sana işaretleyerek seni 
yerinden kımıldatır. İşte bu efendinin 
işine gelmez, yerinden kıpırdamak.

Nasıl bir ortamda, nasıl 
yazıyorsunuz, mesela karakterleriniz 
gün boyu sizinle birlikteler mi?

Zaten genellikle karakterlerimle 
akşama dek birlikteyim. Günboyu 
gezdiklerimi, oturup sohbet ettiklerimi, 
karşılaştıklarımı yazıyorum. Zaman 
zaman gün içinde konuşan karekterimi 
susturup cümlelerini, bakışlarını, bir 
olayı anlatırken “ah” çekişlerini not 
ediyorum. Duymadığım atasözlerini, 
yerel kelimeleri, anlatımları, 
benzetmeleri topluyorum. Onlar 
da bana alıştılar, bazen kelimeleri 
kendileri toplayıp getirdikleri oluyor. 
Kalem ne yazsam ki diye sıkıntıya 
düşmeyecek kadar bollukta. 

Nasıl bir ortamda yazıyorum’a 
gelince, ne yazık ki kendime ait bir ➦ 
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Ayşe Kadıoğlu Yıldız’ı 
tanımıyorsunuz. Doğrusu 
biz de tanımıyorduk, 

ta ki “Umuda Tutunmak” 
(Zinde Yayıncılık) kitabı elimize 
geçene kadar. Yıldız Rize’nin 
Pazar’ında doğmuş, ama aslen 
Çamlıhemşinli. İlkokuldan 
liseyi bitirene kadar Pazar’da 

öğrenim görmüş, kaleminin 
maharetine bakılırsa daha da 
ileriye gidecekmiş, ama ekonomik 
koşullar önünü kesmiş. Evlenmiş, 
biri kız biri oğlan iki çocuğu 
olmuş, eşi ölmüş, çocuklarını 
yalnız büyütmüş…

Pek çok kadın gibi Yıldız da 
hep başkalarını mutlu etmek 
için didinmiş, ailesini, eşini, 
çocuklarını, dostlarını… Pek sorup 
kurcalamamış, “Kendim için 
ne yapıyorum” diye. Ta ki 2014 
yılının Temmuz’una kadar… 

Yıldız bir hayli sosyal bir kadın, 
akrabalarıyla, komşularıyla, 
çocuklarıyla güçlü bir bağı 
var, ama sosyal medyanın 
da sıkı takipçilerinden. 
Yazdığı şiirleri bazı internet 
sitelerinde paylaşıyor, 
edebiyat tartışmalarının sıkı 
dostluklara çevrilmesine, 
sanal dostlukların yüz yüze 
ahbaplıklara dönüşmesine 
itiraz etmiyor. Okumaya 
meraklı ya, internette de 
bilginin peşini bırakmıyor. 
İşte o gün, yani 2014 
Temmuz’unun ortalarında 
duşta sağ göğsündeki kitle 

Umuda 
tutundum, 
kanseri yendim
Hepimiz yaşadığımız deneyimlerin sadece bize ait olduğunu 
düşünürüz. Bazı şeyleri başımıza gelmedikçe anlamaz, 
anlayamayız. Ayşe Kadıoğlu Yıldız bu algıyı kırmak için 
kaleme sarıldı ve dişe diş mücadele ettiği meme kanserini ilk 
tanıdan son kontrollere kadar yazdı. Okudukça anlıyorsunuz 
ki, konu hastalık oldu mu hepimiz birbirimize benziyoruz.

➥ çalışma odam yok. Evde mutfak 
masasında, koltukta, yatakta neresini 
boş bulursam… İşyerinde mesaiden 
çalıyorum, öğle aralarında ve en çok 
uykudan çalarak yazıyorum. 

Yazdıklarınız güçlü bir gözlem 
beceriniz olduğunu gösteriyor ve 
daha çok sıradan, hatta aynı sınıftan 
insanları konu ediniyorsunuz. Bu 
karakterlere kendinizi ne kadar 
katıyorsunuz?

İnsanları gerçekten seviyorum, 
onları dinlemeyi.  Hani parklarda 
yaşlı kadınlar vardır hemen konuşup 
kaynaşırlar, içimde öyle bir ruh 
var. Konuşmadan, bulaşmadan, 
dinlemeden duramam.  Kimi zaman 
beni kitaplardan çok sokaktaki insanlar 
besler. Bu yorucudur, oyalayıcıdır, 
masraflıdır da aynı zamanda. Kendimi 
disipline etmeyi defalarca denedim 
geldiğim nokta: Ama Ayten öyle biridir 
işte. 

Genelde aynı sınıftan insanları konu 
ediyorsunuz dediniz ya doğru, en 
iyi bildiğim, üyesi olduğum sınıftan 
insanları anlatıyorum. Bir sarayda 
geçen yaşantıyı ancak çalışırsam 
yazabilirim ama bir gecekonduyu gözü 
kapalı tüm ayrıntılarıyla anlatabilirim.  

Bu anlattıklarımda ben ne kadar 
varım; az ama çok hepsinde varım. 
Yazarken kendimi kenara koymuyorum, 
koyamıyorum. Deli Gül’de de varım, 
çöplük böceğinde de, mezarda 
söylenen kadında da.   

Yazmaya hazırlanma, yazma ve 
okurun karşısına çıkma... Bu serüvende 
en çok sizi ne ürkütüyor?

Yazdıklarımdan daha iyisini 
yazamama düşüncesi korkutuyor 
beni. O duruma düştüğümde kalemi 
bırakacak aklımın başımda olmasını 
diliyorum. 

Erkekleri de yazmayı düşünüyor 
musunuz, galiba humora onların da 
ihtiyacı var...

Aslında erkekleri de yazdığımı 
sanıyordum. Her ne kadar esas kişiler 
erkekler olmasa da onlarsız kadın 
hikâyesi de olmuyor. Ama kafamda bir 
iki esas erkekli hikâyeler de var. l
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eline gelince edindiği bütün bilgiler 
birer kâbusa dönüşüyor: Meme 
kanseriyim!

Hemen ertesi gün doktora koşuyor, 
tahliller, tetkikler yapılıyor. Sonuçları 
alıp da kızıyla birlikte doktorun 
karşısına oturunca kuşkusunda 
haklı olduğunu anlıyor. Kanser 
başlangıcı olduğunu söyleyen doktor 
hemen biyopsi yapılmasını istiyor. 
Yaptırıyor... Sonuçları beklerken 
kendine hayıflanmaya, acımaya 
fırsat bulamıyor, çünkü kızı da 
oğlu da gözünün içine bakıyor. 
Bir akşam oğlunu masasında 
uyuyakalmış buluyor, önünde 
bilgisayarı, bilgisayarında da meme 
kanserine dair bilgilendiren bir site 
açık. O an karar veriyor, biyopsi 
sonuçları olumsuz çıkarsa da sonuna 
kadar kanserle mücadele edecek, 
çocuklarını kendisinden, kendini 
hayattan mahrum bırakmayacak.

EVET, KANSERSİNİZ

Biyopsi sonuçları çıkıyor, Yıldız 
meme kanserinin ikinci evresinde. 
Ameliyatla göğsündeki ve koltuk 
altındaki kanserli lenf ve hücreler 
alınıyor, ancak kanser direniyor, 
doktor göğsünün alınması gerektiğini 
söylüyor. Sağ memesinin alınmasını 
kemoterapi ve radyoterapi izliyor. 
Doktorlarına güveniyor Yıldız, ama 
hastaneler başta tam bir azap 
yatağı. Muayene olabilmek için 
sabahın beşinde hastane kapısında 
dikilme, sıra için çıkan kavgaları 
izleme, bekleme salonunda 
oturacak yer bulamama… Her 
seferinde bu karışıklığın nedenini 
soruyor kendisine, hastalara 
yetişemeyen doktorların ve diğer 
sağlık personelinin mutsuz yüzlerinin 
nedeni… Neyse ki son kontrollerinde 
hastaneler randevulu sisteme geçiyor 
da, Yıldız da rahat bir soluk alıyor…

Yıldız iyi bir gözlemci. Hastaneye 
her gidişinde diğer hastaları ve 
yakınlarını izliyor, tepkilerini, 

kaygılarını… Pek konuşma yanlısı 
değil, hele kemoterapi sırasında 
yaşadığı sıkıntı konuşmasına hiç 
mecal bırakmıyor, ama derdini 
anlatmak isteyenlere de kulaklarını 
tamamen tıkamıyor. Bir kadın meme 
kanserine yakalandıktan sonra eşinin, 
“Ben genç ve yakışıklı bir adamım, 
hasta bir kadınla ömür geçiremem” 
deyip çekip gitmesini anlatıyor, 
bir başkası oğlunun kendisine sırt 
çevirdiğini… Başkalarının acısından 
beslenmiyor elbette, ama dinledikleri 
kendisine acımaktan daha da 
uzaklaştırıyor Yıldız’ı… 

Kitabında kimilerine sitem etmeyi 
de ihmal etmiyor Yıldız, arayıp 

sormayanlardan çok teselli adına 
“Güçlü olmalısın” öğüdünü diline 
dolayanlara, bir de halini hatırını 
bir cümleyle sorduktan sonra kendi 
hastalıklarını anlatanlara sitemi. 

Yıldız’ın kitabını okuyanlar eğer 
aynı hastalığın yolundan geçmişlerse 
yutkunarak okuyacaklar elbette, 
hasta olmayanlarsa eğer bir gün 
kanser tanısı konulursa neler 
düşünüp neler hissedeceklerini az 
buçuk anlayacaklar. Yıldız’ın kitabı 
bütün kadınlara bir çağrı aslında:

“Erken teşhis kanseri önlemiyor, 
ama hayat kurtarıyor. En önemlisi 
şikâyetiniz yokken düzenli bir şekilde 
kontrollerinizi yaptırmanız…” l

Ayşe Kadıoğlu Yıldız meme 
kanseri olduğunu öğrendiğinde 

şaşırdı, üzüldü. İki çocuğu 
vardı, onlar için umudunu 

büyüttü ve hastalığı yendi.



İnsanoğlunun yerleşik düzene geçişinin ilk örneği Çatalhöyük’tü. 
İ.Ö. 9 binlere kadar uzanan tarihiyle sadece arkeologlara değil, 
tüm dünyaya bir zamanlar barışçıl ve eşit yaşanıldığını gösterdi. 
Çatalhöyük şimdi üç boyutlu bir sergiyle İstanbul’da… 

Bir kazı hikâyesi: 
ÇATALHÖYÜK

S
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ELİF SU
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İnsanın belki de en büyük yanılgısı 
tarihi kendisiyle, en fazla beş kuşak 
gerisiyle başlayıp bitirmesi. Bu 

da ganimet arzusunu doğuruyor,  
bu arzuyu gerekirse savaşarak 
gidermesine kapı aralıyor. Oysa 
insanlığın bugün düşü kurulan adil, 
eşit ve özgür yaşadığı dönemler de 
var. 

Eğer bu dönemlere tanıklık etmek, 
insanlık tarihinin sokaklarında 
yürümek istiyorsanız Koç 
Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi’nde birkaç saat 
soluklanmanız yeterli. Çünkü kısa 
adıyla ANAMED’de açılan “Bir Kazı 
Hikâyesi: Çatalhöyük” sergisi sizi İ.Ö. 
9 bin yılına kadar götürüyor. 1993’ten 
bu yana Çatalhöyük kazılarına 
başkanlık eden Ian Hodder’ın 
danışmanlığını üstlendiği sergide 
dünyanın en eski topluluklarından 
birinin avcı-toplayıcılıktan tarım 
toplumuna geçiş sürecini izliyor, 
bugüne kadar yapılan çalışmaları, 
buluntuları görebiliyorsunuz. Dahası, 
başka bir dünyayı inşa etme hayalini 
kurabiliyorsunuz.  

Peki, Konya’nın Çumra ilçesi 
sınırları içinde yer alan Çatalhöyük 
bize başka neler sunuyor, neler 
anlatıyor? Araştırmalar öncelikle iki 
höyükte günümüzden 9400 yıl önce, 
yani Neolitik ve Kalkolitik çağlarda 
yaklaşık iki bin yıl süreyle, sekiz binin 
üzerinde insanın yaşadığını anlatıyor. 
18 yerleşim katmanından oluşan Doğu 
Höyüğü İ.Ö. 7400- 6200, Batı Höyüğü 
ise İ.Ö. 6200-5200 yıllarına dayanıyor. 
Doğu Höyüğü Neolitik, Batı Höyüğü 
ise Kalkolitik dönemin sosyoekonomik 
yaşamına dair izler taşıyor. Bazı 
araştırmacıların “Neolitik Kasaba” 
olarak tanımlaması da boşuna değil, 
çünkü Çatalhöyük insanoğlunun 
toplayıcılık ve avcılıktan kurtulup 
toprağı ekip biçtiğini, hayvanlarını 
otlattığını, yani ürettiğini belgeleyen ilk 
yerleşim yeri.   

Çatalhöyük’te sınırları belirleyen 
işaretler, surlar ve sokaklar yok. Ağaç, 
kamış ve kerpiçten yapılan, bir oda ve 
depodan oluşan evler birbirine bitişik 
ve içeriye damdaki açıklıktan taşınabilir 
merdiven sarkıtılarak giriliyor. Güvenlik 
ve yağmurdan-kardan korunmak için 

gerektiğinde bu açıklık kapatılıyor. 
Gündelik hayat ya damlarda ya da 
ışıksız odalarda geçiyor. Sıvandıktan 
sonra üzeri beyaza boyanan odalarda 
topraktan tümsekler ocak, masa, yatak 
ya da divan olarak kullanılıyor. Sarı, 
kırmızı ve siyah renklerde yapılmış 
duvar resimleri -insan ve hayvan 
figürleri- gündelik hayatın akışını, 
inançlarını, korkularını, sevinçlerini 
anlatırken avcılık başarısı duvara asılan 
kille sıkıştırılmış boğa, koç ve geyik 
başları ile sergileniyor. 

İnsanoğlunun yerleşim yeri olarak 
Çatalhöyük’ü seçmesinin nedeni 
ise çevresinde sulak alanların, yani 
tarıma uygun ve bereketli toprakların 
bulunması. Bulgular tarım yaptıkları 
alanları koruduklarını, hayvanlarını 
Çatalhöyük’ten 45 dakika uzaklıktaki 
alanda güttüklerini gösteriyor. Tarım 
ve hayvancılığın dışında madencilik 
ve dokumacılık da yapıldığı, ağaçtan 
kase, tepsi, kutu oyulduğu, taş, kemik 
işçiliği ile sepetçiliğin de iş kollarından 
olduğu, sığırın ilk kez Çatalhöyük’te 
evcilleştirildiğini de buluntuların bize 
söyledikleri arasında. ➦

Bulgular 
Çatalhöyük’te 
anaerkil bir 
düzende 
yaşandığını, 
bereketin 
de Ana 
Tanrıça’dan 
beklendiğini 
gösteriyor.
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➥ Çatalhöyük’te surlar olmadığı 
gibi, merkezi bir yönetim ve 
paranın bir ya da birkaç kişinin 
elinde birikmesi gibi bir durum 
da yok. Araştırmalara göre gelirin 
adil dağılımı nedeniyle çatışmalar 
ve savaşlar da yaşanmıyor 
Çatalhöyük’te. Buradan anaerkil 
bir toplum yapısı olduğu sonucuna 
ulaşan arkeologları daha çok 
ambarlarda bulunan tanrıça 
figürleri de destekliyor. Duvar 
resimleri ve tanrıça heykelleri 
Çatalhöyüklülerin bereketi ana 
tanrıçadan beklediklerini gösteriyor. 
Pişmiş toprak ve taştan yapılan 
tanrıça heykelleri şişman, iri göğüslü 
ve büyük kalçalı. Pek çok eşyanın 
üzerinde de tanrıça figürü yer alıyor.  

Çatalhöyük’ün bize bir 
hatırlatması da insanoğlunun bir 
zamanlar ölümle içli dışlı oluşu. 
Bazı evlerde 60’a yakın mezar 
bulunuyor. Ölülerini açık havada 
bırakarak iskelet haline gelmesini 
bekliyor, sonra kırmızıya boyayarak 
odanın tabanına gömüyorlar. Kadın 
mezarlarına ayna, iğne, gerdanlık, 
boncuklar konulurken, erkek 
mezarlarına çakmak taşı, ok, bıçak, 
mühür bırakılıyor.

Sadece Türkiye’ye değil, bütün 
dünyaya insanoğlunun barış ve 
eşitlik içinde yaşayabileceğini 

Çatalhöyük’i ilk keşfeden, 
James Mellaart, David 

French ve arkadaşlarıydı. 1958 
yılında bulunan höyüklerde ilk 
kazı 1961-1965 yılları arasında 
İngiliz Arkeoloji Enstitüsü 
adına Mellaart tarafından 
yapıldı. Doğu höyüğünde 
16 tabakada, yüzlerce 
evi inceleyen Mellaart’ın 
bulgularına göre Çatalhöyük 
sakinleri İ.Ö. 5500’lerde burayı 
terk ederek Batı höyüğüne 
yerleşti ve ilk yerleşim yerinde 
bir daha yaşam sürdürülmedi. 
Bu göçün nedeni tam olarak 
belirlenemese de yeryüzünün 
ilk salgın hastalığı ihtimali 
üzerinde duruluyor.  Batı 
höyüğünde yapılan kazılarda ise 
13 yapı katı ortaya çıkarıldıktan 
sonra çalışmalara 1993’e kadar 
ara verildi. Bu tarihte yine İngiliz 
Arkeoloji Enstitüsü tarafından 
Ian Hodder görevlendirildi ve 
kazılar yeniden başladı. Kazılara 
Türkiye’nin yanısıra İngiltere, 
Amerika, İsrail, Almanya, İsveç, 
Kanada, Polonya ve Yunanistan 
gibi ülkelerden de araştırmacılar 
ve öğrenciler katılıyor. Kazıları 
Türkiye adına ise İstanbul 
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi 
ve Trakya Üniversitesi 
arkeologları sürdürüyor. l

gösteren Çatalhöyük 2012’den 
bu yana UNESCO Dünya Miras 
Listesi’nde. Eğer bütün bu 
anlattıklarımızı daha yakından 
görmek isterseniz, Çatalhöyük’e 
gidebilir, kazıları izleyebilir, 
Konya Müzesi’nde de buluntuları 
görebilirsiniz. Ama yolculuk için 
zamanınız yoksa dokuz bin yıllık 
Çatalhöyük tarihini Beyoğlu’nda 
bulunan Koç Üniversitesi 
Anadolu Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi’nde 25 Ekim’e kadar üç 
boyutlu olarak izleyebilirsiniz. l

Koç Üniversitesi Anadolu 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi 

Tel: (0212) 393 60 00
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Ian Hodder

Çatalhöyük’te bir duvar resmi. 
Hasan Dağı’nın volkanik patlaması 
ve tarihin ilk şehir planlaması.





SAKARYA SAVAŞI

Mustafa Kemal Paşa 
Dua Tepe de Salih 
Bozok’la. (10 Eylül 1921)

TA
R

İH

Tutsaklıktan
bağımsızlığa
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Bu satırlar, kaosun, gerginliğin 
ve bölünmüşlüğün gittikçe 
arttığı; bireyin ve toplumun 

psikolojisinin uçurumun kenarında 
olduğu günlere denk geldi. Bir 
yanda yüzbinlerce insanın yollara 
dökülerek gezegenimizin en uzun 
ve en kalabalık 9 Temmuz “Adalet 
Yürüyüşü”nü gerçekleştirmesi, 
diğer yanda yüzbinlerce insanın, “15 
Temmuz Şehitlerini Anma Günü” 
nedeniyle bir araya gelişi. Toplumlar, 
içinde bulundukları durumu yaşarken, 
doğruyu bulmakta bir hayli zorlanır. 
Yaşanacak ne varsa da yaşanır.

Böyle zamanlarda belki de en iyisi, 
tarihe sarılmaktır. Sizler, bu satırlara 
göz gezdirirken gözlerinizi Çanakkale 
Savaşları’nın, 30 Ağustos’un gölgesinde 
kalan, 96 yıl önceki bir meydan 
muharebesine çevirmeyi öneriyorum: 
Sakarya. Ben bu savaşa Sakarya 
direnişi diyorum; hem de ölümüne bir 
direniş. Bu ölümüne direniş, sadece 
bir bedene değil, bir toplumun toptan 
imhasına karşı gerçekleşti.

Evet, imha diyorum; çünkü alınan 
kararlara bakarsanız, sizin de farklı 
düşüneceğinizi sanmam.  

İngiltere’de Liberal Parti’den seçilen 
son İngiliz Başbakanı David Lloyd 
George ve heyeti, karşısında da 
Yunanistan Başbakanı Kalogeropoulos 
ve komutanları…

Kendinden emin iki heyet, Saint 
James Sarayı’nda oturmuş, Sevr’i 
hayata geçirmenin son adımını 
hesaplıyor. Kendilerinden eminler, 
çünkü işgale karşı direnen, şu andaki 
TBMM’nin ordusu, Kütahya-Eskişehir 
savaşını da kaybetmiş, Sakarya 
Nehri’nin doğusuna kendini zor 
atmıştı. Ruslar ise yardım konusunda 
fazla cömert değildi; bekle-gör taktiği 
izliyordu. 

Kalogeropoulos (Yunan Başbakanı): 
Doğu cephesinde harekât şimdilik 
fiilen durdu. Batı cephesinde Mustafa 
Kemalci kuvvet 35 bin kişiyi bulmaz. 
Mustafa Kemal’in karşısında ve bütün 
Anadolu’da bugün Yunanistan’ın 120 
bin silah altındaki savaşçı ve yardımcı 
askerleri var.

Lloyd George (İngiltere Başbakanı): 
Huzur ve sükûnu sağlamak için ne 
kadar zamana gerek var?

Kalogeropoulos: Bu sorudan 
memleketten Türkleri süpürmüş olmak 
manasını anlıyorum. Bunun için askeri 
danışmanlarım, bana üç aydan fazla 
bir zaman lazım olmadığını söyledi. 

Şuna kesinlikle inanıyorum ki, Yunan 
askeri, Mustafa Kemal kuvvetlerini 
ve Sevr Antlaşması’nın hükümlerini 
kabul etmeyenleri cezalandırmaya 
elverişlidir.

Lloyd George: Türklerin memleketten 
süpürülmesi sözünden ne anlaşılıyor?

Kalogeropoulos: Kemalistlerin işgal 
ettiği bütün memleket kast ediliyor. 
Yunan hükümetince düşünülen 
harekâtın sonucu, Mustafa Kemal 
kuvvetlerini ileride hiçbir direnmede 
bulunamayacak hale koymak üzere 
dağıtmaktan ibaret olacaktır. 

Lord Curzon: Düşünülen harekâtta 
Yunan orduları nereye kadar 
ilerleyecek?

Albay Sariyanis: Yunan orduları ilk 
merhale olarak Ankara’ya kadar ileri 
gitmek niyetindeler. Bu harekâtın, 
Mustafa Kemal kuvvetlerinin tamamıyla 
dağılıp yok olmasına yeteceğini tahmin 
ediyorum. Yunan genelkurmayı, batı 
cephesindeki Kemal ordularının 
dağılmasıyla, bu kuvvetlerin tamamının 
yok olmasını sağlayacağını hesapladı.

Onlar bu hesapları yapadursun, 
Mustafa Kemal ve arkadaşları bir kaderi 
ellerinde tutacakları savaşa doğru hızla 
ilerlemekteyken, savaş tek cephede 
yapılmıyordu. İstanbul, Mustafa 
Kemal’in askerlerini sıkıştırmış, tam ➦ 

Ne ziyaret ederiz, ne anarız; ne de Devlet’in umurundadır, Dua Tepe’de, Türbe Tepe’de, Çal Dağı’nda 
düşen Mehmetçik ve subayı. Oysa, 2. Viyana Kuşatması’nın yapıldığı 1683 yılından 1921 yılına 
kadar, 238 yıl boyunca Türk Orduları hep geri çekildi, hep toprak kaybetti. Düşman ordularının son 
durdurulduğu yer, Ankara’nın burnunun dibi Haymana yakınlarıdır. Sakarya olmasaydı, Büyük Taarruz 
olamazdı. Onun içindir ki, Sakarya direnişi, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin doğduğu yerdir.

TAYFUN GÖNÜLLÜ

Diğer zaferlerin gölgesinde kalsa da 
Sakarya Savaşı, Atatürk’ün askeri 
dehasıyla, ülkeyi bağımsızlığa taşımıştı.
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➥ teçhizatlı Yunan ordusu, Ankara’nın 
kapısına dayanmış beklerken, belki 
de bu son kanlı savaş olacaktı. Çok 
az kişi Mustafa Kemal kuvvetlerine 
güveniyordu. Meclis’in çoğunluğu 
bile, bağımsız bir devlet için girişilen 
bu yolun kaybedildiğine inanıyordu. 
Vekillerden evlerine gidenler, izin 
alanlar vardı. Sonunda, Mustafa 
Kemal’in aynı zamanda ordunun 
başına geçmesi teklif edildi. Yenilme 
olasılığı yüksek bir ordunun başına. 
Mesele Mustafa Kemal’den kurtulmak 
ise gerisi teferruattı. Bazıları için vatan, 
milli dava kaybolmuştu…  Onlara göre 
Türk ordusu 238 yıldır olduğu gibi yine 
çekilecek, yine toprak kaybedecekti. 
(ne kadar da benzer)

Mustafa Kemal, Meclis’in yetkilerini 
almak şartıyla başkomutanlık teklifini 
kabul etti. Az sayıdaki kuvvetlerin 
Başkomutanı Mustafa Kemal Paşa, 
Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı 
Cephesi Komutanı ise İsmet Paşa’yla 
birlikte, yaklaşık 50 bin kişilik yeni 
bir ordu kurulacaktı (savaşın sonuna 

doğru bu sayı 60 bine erişti). Hem de 
sessiz sedasız; padişah fermanına, 
şeyhülislam fetvasına karşı. Üstelik, 
İslam âleminin ezilen ulusları ayağa 
kalkmış, girişilen bu anti-emperyalist 
mücadeleye yardım ve dualar ederken. 
(ne büyük tezat)

SAKARYA MELHAME-İ KÜBRASI 

Ve başladı… Yunan Ordusu, 
Başkomutan Papulas’ın emriyle 
Ankara’ya doğru hareket etti. 1921 
Ağustos’unun 21’iydi. 80 kilometrelik 
bir alana yayılacak saldırı için batıda 
kadehler kalkıyor, Ankara’da 4 gün 
sonra Türk kahvesi içmenin hesapları 
yapılıyordu. Mustafa Kemal ise 
kaburgasını kırmış, uyarılara rağmen 
Ankara’dan cephenin hemen 
gerisindeki Alagöz’e, karargâhına 
gelmişti.

Satranç tahtasının üstünde oynatılan 
her taş, binlerce askerin hareket 
etmesine, yüzlercesinin bir iki saat 
içinde yaşamlarından olmasına yol 

açıyordu. Türk Ordusu’nun üç önemli 
ismi, gaza gelmeyen, tarihin en 
önemli figürleriydi. Fevzi Paşa bilgileri 
eğip bükmeden konuşan, nesnel 
değerlendirmeleri iyi olan; İsmet Paşa 
ise hesapçı, sabırlı, ayağını yorganına 
göre uzatan bir komutandı. Analiz 
yeteneği yüksekti, karşısındaki komutan 
Papulas’ı da izlemiş, yeteneklerini 
ve zaaflarını iyi okumuştu. Neticede 
Mustafa Kemal Paşa askeri bir dehaydı.

Cepheye dönelim… Ankara’nın batıya 
doğru önünde Malıköy, Alagöz, Polatlı; 
güneyinde Haymana var. Ankara 
yolunun açılması için 120 bin kişilik 
Yunan ordusunun Dua Tepe, Kartal 
Tepe, Karadağ, Yıldız Tepe, Çaldağ; 
güneyde ise Mangal Tepe, Türbe Tepe, 
Güzelcekale’yi aşması gerekiyor.

Her bir tepenin birçok kez el 
değiştirdiği; her el değiştirmede 
yüzlerce askerin can verdiği ölüm kalım 
savaşını tarih kitapları yazıyor… Yunan 
ordusu büyük gücüyle,  güneyden 
Haymana yönüne ağır bir saldırı 
başlattığında savaşın 8. günüydü. 

Mustafa Kemal’e göre Sakarya 
Savaşı bir subay savaşıydı ve 
hem subayların hem askerlerin 
fedakarlığı büyüktü. 
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Karşısında direnen birliklerde bakın 
neler oluyordu:

“7. Tümen Komutanı Yarbay 
Ahmet Derviş Bey yaralandı, 41. Alay 
Komutanı Ahmet Muhtar Bey, 4. 
Tümen Komutan Yardımcısı Yarbay 
Esat Faik Bey, 42. Alay Komutanı 
Yarbay Hüseyin Avni Bey ile birçok 
subay ve er şehit oldu.”

Mustafa Kemal Paşa’nın savaşın 
hemen bitiminde Meclis’teki 
konuşmasında söylediği gibiydi,  
Sakarya melhame-i kübraydı, yani kan 
deryasıydı. Türk Kurtuluş Savaşı’nın 
bu en kanlı, en uzun bu savaşında, 
277 subay, 5 bin 436 er şehit oldu. 
1058 subay, 17 bin 422 er yaralandı. 23 
subayla 805 er esir düştü. 31 subayla 
8 bin 602 er kayıp olarak kayda geçti. 
Ama Mustafa Kemal adındaki bir asker, 
İngilizlerin hesaplarını Çanakkale 
Savaşı’nda nasıl bozduysa, Sakarya’da 
da bozmuştu.

Bir planın bozulması, zekâya 
muhtaç bir olaydır. Savaş sırasında, 
bütün literatürü alt üst eden zekâyı, 
ne İngilizler, ne Yunan ordusu ve hatta 
ne de Türk birliklerinin komutanları 
anladı. Mustafa Kemal cephede yeni 
taktiği anlatırken, Fevzi Paşa’nın eli 
başkomutanın sırtını sıvazlıyordu: İşte 
çözüm bu, dercesine. Bence, Fevzi 
Paşa, başkomutanın o taktiğinde 
kurtuluşu gören ilk komutan olmuştu. 
Yeni taktik uygulamaya konduğunda,  
zafer kazandığını sanan Yunan kurmay 
heyeti, savaşı aslında kaybettiğinin 
farkında bile değildi. Başkomutanları 
ise durumu anlamış ve geri çekilme 
emrini vermişti. Askeri uzman değilim 
ama Türk orduları yüzlerce yıl, geri 
çekilmeyi kaçmak olarak algılayıp 
hep bozguna uğradı. Türk askeri, 
Sakarya’da geri çekilmenin bir başka 
sanatını ve taktiğini de öğrenmiş 
oluyordu. 

İngiliz tarihçi Joseph Amold Toynbe, 
“Tarih bir gün Sakarya kıyılarında 
cereyan eden ve çok kimsenin 
bilmediği bu savaşı, dönemin en 
büyük olaylarından biri olarak 
kaydedecektir” diye yazıyordu. İşte 
unutturulmak istenen savaş, bu 

savaştı. Bu savaştan, bağımsızlık için 
Afyon Ovası’na kısrak başı gibi uzanan 
bir Türk Ordusu çıktı. Bu savaştan, 
bugünün Türk Silahlı Kuvvetleri çıktı. 
Bu savaştan, bağımsız bir Türkiye 
Cumhuriyeti çıktı. Bu savaşta ezilen 
tüm uluslara ilham kaynağı olan 
Müslümanların bağımsız bir devleti, 
yeniden doğdu.

Bugün, Türbe Tepe’de, Çal Dağ’da, 
Mangal Tepe’de, Dua Tepe’nin altında 
koyunlarını otlatan çobanlar, bazı 
geceler (ister inanın, ister inanmayın) 
kanla sulanmış otlaklara, gökyüzünden 
nur yağdığına tanık olurlar. Nasıl 
yağmasın! Kanın oluk gibi attığı bir 
sırada, “yeter” diyerek, bütün alayın 
şaşkın bakışları altında, 300 askerin 
subaylarıyla birlikte siperlerinden 
fırlayıp, Yunan birliğine saldırması nasıl 
anlatılabilir ki?  

Şimdi hızla Meclis’e dönelim ve 
Mustafa Kemal Paşa’nın konuşmasını 
dinleyelim: 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ordusunun Sakarya’da kazanmış olduğu 
meydan muharebesi, pek büyük bir 
meydan muharebesidir. Savaş tarihinde, 
benzeri belki olmayan bir meydan 

savaşıdır. Bundan dolayı ordumuzun 
savaş tarihine bir örnek bahşeden bu 
zaferi kazanmış olması itibariyle, yüce 
heyetinizi tebrik ediyorum. 

 …Bu savaş, subay savaşı olmuştur. 
Bundan dolayı subay arkadaşlarımın en 
ufak rütbelisinden en büyük rütbelisine 
kadar değer ve fedakârlıklarını bütün 
kalp ve vicdanımla ve hakkını vererek 
anarım. Erlerimizi övgülerden çok 
yüksek görürüm. Zaten bu milletin 
evlâdı, başka türlü düşünülemez. Bu 
milletin evlâtlarının fedakârlıklarının, 
kahramanlıklarının tek bir benzeri 
bulunamaz. Erlerimiz hakkında yeni bir 
şey eklemek isterim: Kahraman Türk 
askerî, Anadolu savaşlarının manasını 
anlamış, yeni bir ülkü ile savaşmıştır.

Efendiler, Cenab-ı Hak bize yardım 
etti. (elhamdülillâh sesleri) Yunan 
ordusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ordusu karşısında yüz geri etti. Bütün 
dünyanın bilmesi lâzımdır ki: Türk halkı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun 
hükümeti, uşak yerine konulmayı kabul 
edemez. Her medeni millet ve hükümet 
gibi varlığının, hürriyet ve istiklâlinin 
tanınması talebinde kesinlikle 
ısrarlıdır.” l

Sakarya cephesinde üç komutan, Atatürk, İnönü ve Çakmak.



Havaların ısınmasının birçok 
hastalığı tetiklediği aşikâr, 
elbette yazlık kıyafetlerde ince 

görünme isteği de… Kimi sağlığına 
dikkat etme kimi de fazla kilolarından 
kurtulmanın peşinde. Peki, sıcak 
havalarda hem sağlıklı hem de daha 
formda olmak için neler yapmalıyız? 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda 
Sıla Bilgili, yaz aylarında nasıl 
beslenmemiz gerektiğini ve bu konuda 
doğru bildiğimiz yanlışları bizlerle 
paylaşıyor:

Sıcak havalarda beslenme 
konusunda nelere dikkat edilmeli?

Öncelikli olarak aşırı yağlı, kremalı, 
şekerli yiyeceklerden uzak durulmalı. 
Kan şekerinin hızla yükselip, 
düşmesine sebep olan şerbetli ağır 
tatlılar yerine dondurma veya sütlü 
tatlılar ile meyve tercih edilmeli. ➦ 

İçilen su miktarını en iyi tayin etme 
şekli idrar rengidir. Bir kişinin 

tüketmesi gereken su miktarı kilo 
başına 30 ml olmalı. Sabah çıkılan 
idrar rengi açık sarı ve kokusuz olana 
kadar su içmeye özen gösterilmeli. 
Bu da günde ortalama 8-10 bardak 
civarından suya tekabül ediyor. Ancak 
egzersiz yapan kişiler bu miktara, 
yaptıkları her yarım saatlik spor için 
bir ya da iki bardak su daha ilave 
etmeliler. l
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Sağlığınıza “YANLIŞ” 
yapmayın

Su tüketimi için “ne kadar 
çok, o kadar sağlıklı” 
diyebilir miyiz?



Peki, sıcak havalarda bozulan 
insan psikolojisi ve artan öfke 
beslenme ile dengelenebilir mi? 

Trans ve doymuş yağ içeriği 
fazla olan bir beslenme şeklinin 
depresyonu artırdığı biliniyor. 
Bu tür beslenme, kavrama 
yeteneğini olumsuz etkilerken, 
abur cubur ve fast food tüketimi 
de beyin hücreleri arasındaki 
bağlantıları zayıflatıyor. 
Lezzetli fakat uzun süreli 
enerji sağlamayan yağlı, şekerli 
işlenmiş gıdalar yerine, gün boyu 
enerjinizi sağlayacak vitamin ve 
mineral zengini sebze, meyve 
tüketilmeli. Kahvaltı kesinlikle 
atlanmamalı. l
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Yaz akşamlarında hem tatlı 
ihtiyacını karşılayan hem de 
akşam yemeklerinin vazgeçilmezi 
olan kavun ve karpuz gibi 
meyveleri tüketmek doğru bir 
beslenme alışkanlığı mıdır?

Ana yemek esnasında meyve 
yemek, sindirim sırasında diğer 
besinler ile birleştiğinde midede 
mayalanmaya neden olabilir. Bu 
da hazımsızlık, mide ekşimesi 
gibi sindirim rahatsızlıklarına 
yol açabilir. Bu nedenle ana 
öğünlerden en az iki saat sonra 
tüketilmesi gereken meyvelerden 
özellikle akşam yemeğinden 
sonra da uzak durulmalı. 

Peki, muhteşem ikili karpuz- 
peynir sağlıklı bir öğün müdür?

Göründüğü kadar masum 
olmayan karpuz-peynir ikilisinin 
çok miktarda tüketilmesinin kilo 
verdirmek yerine kilo aldıracağı 
unutulmamalı. Tercih edilen 
peynir, eğer çok yağlı ve tuzlu 
ise karpuzun miktarı da fazla 
kaçırılırsa, masum gözüken 
bir öğün, hiç de istenildiği gibi 
olmayabilir. Karpuz-peynir 
ikilisini diyetlerde ana öğün 
olarak kullanmak yerine, miktarı 
iyi ayarlandığı zaman iyi bir 
ara öğün olarak kullanmak 
sağlıklı beslenme programını 
bozmayacaktır. Ancak diyabet 
hastalarının meyve şekerini 
fazla aldıkları zaman şekerlerini 
yükselteceğini bilmeleri gerekir. l

Yaz meyveleri

Pek çok kişinin yaptığı gibi limonlu 
su içerek hem sıvı desteği alıp hem de 
yağ yakılabilir mi?

Vücutta depo edilen yağlardan 
kurtulmak, herhangi bir yiyecek veya 
içeceğin tüketilmesi ile olmaz. Bir 
paket katı yağın üzerine limon suyu 
döküp beklendiğinde hiçbir fark 
olmadığı gözle görülebilir bir gerçek. l

Özellikle şeker hastalarının tükettiği ekşi meyvelerdeki şeker oranı diğerlerine 
göre daha mı düşük?

Ekşi elmanın kanda şekeri yükseltmeyeceği veya kalorisinin daha az olduğu ile 
ilgili bilgi, yanlış bir bilgidir. Elmanın bir adedi ortalama 100 gram olup yaklaşık 14 
gram karbonhidrat içermektedir. Bu tüm elma çeşitleri için aynıdır. Yani tadının 
ekşi veya tatlı olması elmanın karbonhidrat değerini değiştirmez. l
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Sağlıklı beslenmeye dair hepimizin az ya da çok 
bilgisi var. Neler zayıflatır, neler şişmanlatır, günde 

ne kadar su içmeliyiz? Bu soruların yanıtlarını 
artık çoğumuz biliyoruz, ama doğru bildiğimiz 
yanlışlar da az değil. Beslenme ve Diyet 

Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili yanlış bildiklerimizi 
düzeltirken doğrulara da dikkat çekiyor.

Bozulan psikoloji

Limonlu su
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➥ Ayrıca hamur işleri yorgunluk 
ve isteksizliğe neden olacağı için 
mümkün olduğunca tüketilmemeli. 
Bunların yerine;

❶ Izgara, buğulama, fırında veya 
haşlama olarak hazırlanmış, yağı 
alınmış etler tercih edilmeli. 

➋ Sıcak havalarda su, vitamin 
ve mineral içerikli meyveler 
tüketilmeli. Bol bol taze 
sebzelerden salatalar tercih 
edilmeli. 

➌ Serinlemek için gazlı içecekler 
yerine düşük sodyum içeren soda 
veya taze sıkılmış meyve suları, 
soğuk bitki çayları, şekersiz olarak 
meyvenin kendi tadıyla pişmiş 
kompostolar ve şekersiz limonata 
içilebilir. 

➍ Aşırı tüketilen çay, kahve 
diüretik etki yapacağından vücudun 
su dengesini bozabilir. Günde en 
fazla iki fincan kahve, üç fincan çay 
içilmeli. Abartıya kaçmadan kafeini 
düşük ve kremasız soğuk kahve gibi 
içecekler de tercih edilebilir. 

➎ Hem yüksek protein içeriği 
hem de düşük glisemik indeksi 
sayesinde ayran ve kefir sıvı alımını 
arttırmada oldukça sağlıklı bir 
alternatif olacaktır. Ayrana ilave 
tuz eklemeyin. İçine nane, salatalık 
gibi sebzeler ekleyerek posa içeriği 
arttırılabilir. 

Sağlıklı beslenmek ya da 
zayıflamak için ara öğün tercih 
edilmeli mi?

Bir kişi üç öğün beslense de 
hayatını rahatlıkla sürdürebilir. 
Ancak beslenme programının en 
ideali, çeşitli besinlerden oluşan 
küçük porsiyonlu üç ana öğün ve 
en az bir veya iki ara öğün olması. 
Ancak hipoglisemi yaşayan kişiler 
veya diyabet hastaları mutlaka üç 
saatte bir öğün yapmak zorunda, 
aksi halde hızlı inip çıkan kan 
şekeri açlıkla birlikte baygınlık 
yaratabilir. Yapılan çalışmalarda 
ara öğün yapan kişilerin 
yapmayanlara göre daha az kalori 
aldıklarını gözlemlenmiştir. l

Tarçın ve limonun kan şekerini 
düşürdüğü iddiası ne kadar doğrudur?

Düzenli olarak günde yarım çay 
kaşığı tarçın tüketmek kan şekeri 
seviyesini yaklaşık yüzde 20 oranında 
düşürür. Eğer kişi kan inceltici ilaç 
kullanıyorsa tarçın kullanmaya 
başlamadan önce mutlaka doktoruna 
danışmalıdır. Limon için ise bu durum 
bilimsel olarak ispatlanmamıştır. Eğer 
glisemik indeksi yüksek gıdalardan 
oluşan bir öğün yiyecekseniz aynı 
öğünde limon ve sirke tüketmek, 
yemek sonrası kan şekerinin aşırı 
yükselmesine engel olur. l

Ürünün light olması veya diyet ibaresi içermesi dilediğiniz kadar 
yiyebileceğiniz anlamına gelmez. Light ürünlerin de pek çoğu belli miktar 

kalori içeriyor; yani sınırsız tüketmek light da olsa doğru değil. l

Kepekli demek daha az kalori 
alımı anlamına gelmez. Kepekli 

olması onun lif, yani posa içerdiğinin 
daha zengin olduğunu gösterir. 
Kan şekerinin, kolesterolün ve kan 
basıncı seviyelerinin dengelenmesine 
yardımcı olur. Kepek kısmını da içeren 
tam tahıllı ürünler doygunluk ve 
tokluk hissi verdiği, bağırsak hareketini 
artırdığı için iyi bir alternatiftir. Fakat 
daha düşük enerjili değildir. l

Tarçın ve limon

Tatlının yanında içilen ayran 
şekeri dengeler mi?

Tatlının yanında asitli ve 
doğal olmayan içecekler yerine 
ayran içilmesi damak zevkine 
hitap ederse biraz daha sağlıklı 
oluyor, ama baklavadan aldığımız 
şeker uçup gitmiyor. Sadece 
baklavadaki karbonhidratın daha 
yavaş kana karışmasına kısmen 
fayda sağlıyor. Ayrıca şekerin 
yaratacağı diş çürüklerinin 
önlenmesi için bu geleneksel 
ikiliyi tavsiye edebiliriz. l

Tatlı ve ayran

Light / diyet ürünler sınırsızca tüketilebilir mi?

Kepekli ürünlerin 
enerjisi düşük müdür?





Çocukları dört duvarlı 
evlere ve kocaman 
apartmanlara 

hapsettiğimiz, sosyalleşsin 
diye kreşlere gönderdiğimiz, 
mutlu olsunlar sıkılmasınlar 
diye bir sürü plastik oyuncak 
ve teknolojik aletlere mahkûm 
ettiğimiz günlerden bu yana 
çocuklar mutsuz ve doyumsuz. 
Ne ile oynayacağını, nasıl 
oynayacağını yetişkinlerin 
belirlediği anlar yaşıyorlar. Ve 
sonuç sürekli sıkılan, sürekli 
yeni oyuncaklar alınan, 
hayalleri oyuncaklara sıkışmış 
çocuklar. 

Çocukların hayal 
dünyalarının gelişebilmesi, 
her türlü nesneyi oyuna ve 
oyuncağa dönüştürülebilmesi 
ve sosyalleşebilmeleri için 
de yaşıtları ile oynaması 

ÜLKÜ UNSU

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

P
E

D
A

G
O
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Ruhun özgürlüğe açılan 
kapısı oyunlar

gerekir. Yetişkin yönlendirmesi 
olmadan oynanan bu 
oyunlarda çocuklar hem 
grubun bir üyesi olur hem 
de kendine en uygun şekilde 
bireyselleşir. Kuralları, ben 
ve biz olmayı, muhakeme 
yapmayı, enerjisini 
yönlendirmeyi öğrenir, ne 
yapacağına kendisi karar verir. 

Şehir hayatına sıkışmış, 
günün büyük bir bölümünü 
işyerinde ve yetişme telaşında 
trafik sorunu ile yollarda 
geçiren anne babalar için 
oyuncaklar elbette kurtarıcı 
görevi görüyor, ancak sadece 
günümüzü kurtarıyoruz. 
Oysa bu durum; sürekli 
sıkılan, yaşıtları ile bir araya 
geldiğinde ne yapacağını 
bilemeyen, daima yetişkinlerin 
denetimi, yönlendirmesi ve 
gözetimine ihtiyaç duyan 
dikkat, muhakeme, el-göz 
koordinasyonu ile fiziksel 
becerileri ve yetenekleri 
konusunda sorunlar yaşayan 
çocukların sayısının her geçen 
gün biraz daha artmasına 
neden oluyor.  

Çocuklar için hal böyleyken 
anne babalar için de durum 

gittikçe daha zorlaşıyor. 
Sürekli çeşitliliği artan 

oyuncaklar, her geçen 
gün yenisi açılan 
oyun ve aktivite 
grupları, kurslar, 
hafta sonu oradan 
oraya koşturmalar 

ve tüm bunlara 
ödenen paralar. Bu 

maddi yükün altından 

kalkabilmek için daha çok 
çalışan ve daha çok yorulan, 
ama çocukları ile daha az 
zaman geçiren ebeveynler. 
İnternette bir dolu etkinlik 
önerisini okuyan, ama bunları 
yapamadığı için anne babalığını 
sorgulayan, suçluluk hisseden 
suçluluk hissettikçe gerginleşen 
birçok insan. Bir süre sonra 
her şey içinden çıkılmaz bir 
sarmala dönüşüyor. Hiçbir şeye 
yetişemiyoruz ve hiçbir şey tam 
olamıyor hem zihnimizde hem 
ruhumuzda. 

Oysa çocukların kendi 
ürettiği oyunlara ve 
oyuncaklara ihtiyacı var. 
Birkaç tahta parçası ve gazoz 
kapağını bir araya getirip 
yaptığı oyuncağa, toprağa 
şu katıp çamurdan yaptığı 
nesnelere, elbisesini diktiği 
bebeğe, bir tahta parçasını 
ata dönüştürmeye, koltuk 
minderlerinden yaptığı 
tren ile ülkeyi dolaşmaya, 
sandalyeleri arka arkaya dizip 
otobüs yolculuğuna çıkmaya, 
kâğıtlardan yaptığı uçakları 
uçurmaya, gemileri yürütmeye, 
gazete kâğıdından yuvarlayarak 
yaptığı top ile çift kale maç 
yapmaya ihtiyacı var. 

Yakan top oynarken birlikte 
hareket eden çocuk diğerlerini 
de gözetirse kazanacağını, 
yani takım olmanın önemini 
öğrenir. Sek sek oynarken 
hem çizgiye hem taşa hem 
bedenine hem yola dikkat 
ederse sonuca ulaşacağını 
kavrar. Ağaca tırmanabildiğinde 
kinestetik becerilerinin, beden 
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algısının, dikkatinin, derinlik 
algısının ve tüm kaslarının 
gelişeceğini görür. Beş 
taş oynayan çocuk el-
göz koordinasyonunu ve 
dikkatini geliştirir. Matematik 
becerisinin kurslara 
gitmeden gelişeceğini 
öğrenen çocuğun ruhu da 
bedeni de zihni de huzurlu 
olur. Ve tüm bunları yapmak 
için yetişkine ihtiyaç 
duymayan çocuk zamanında 
ve takvim yaşına uygun bir 
şekilde büyür. 

Çocuğun hayal gücünün, 
kinestetik becerilerinin 
gelişebilmesi, bilişsel 
becerilerinin desteğe ihtiyaç 
duymadan yaşına uygun 
ilerleyebilmesi yukarıda 
saydığım ve sayamadığım, 
ancak tüm anne babaların 
çocukluğunda fazlası ile 
yaşadığı doğal oyun ve 
oyuncaklar ile mümkündür. 
Tüketim toplumlarında 
sürekli pazarlanan zeka 
oyuncakları da dahil 
hiçbir oyuncak çocuğun 
kendi hayal gücü ile 
ürettiği oyuncak kadar 
zeka geliştirici olamaz. 
Çocuğumuzun dil 
becerilerinin, kişisel sosyal 
becerilerinin, ince ve kaba 
motor becerilerinin yaşına 
uygun ilerlemesini istiyorsak 
yapacağımız sıradan, doğal 
ve masrafsız hayal gücünü 
harekete geçirmek ve 
çocuklarımıza alan açmak 
olmalıdır. Bunun için;

Öncelikle tanıdığımız 
çocuğu olan komşularımız, 
arkadaşlarımız ve 
akrabalarımız ile ilişkilerimizi 
düzenleyerek doğal oyun 
grupları oluşturabiliriz. 

Çocukların odasında ve 
oyun alanlarında en fazla üç 
dört oyuncak bırakıp diğer 
oyuncakları göz önünden 

kaldırmalıyız, çünkü fazla 
oyuncak dikkat dağınıklığı, 
uyaran fazlalığına bağlı 
gerginlik, huzursuzluk ve 
hayal gücünün zayıflaması 
gibi olumsuz etkiler yaratır.

SIKILAN ÇOCUK MUTSUZ 
DEĞİL, YARATICI OLUR

TV ve tablet gibi tüm 
teknolojik aletlerin 
kullanımını çocuğun 
yaşına uygun şekilde 
sınırlandırabiliriz. Çocuğa 
sıkılabilmesi için imkân 

tanımalıyız, çünkü sıkılan 
çocuk mutsuz değil, yaratıcı 
olur. Çocukluğumuzda 
oynadığımız oyunları 
çocuklara göstererek, 
hatta onlarla oynayarak 
doğal ve yüzyıllar boyu 
nesilden nesle aktarılan 
oyunları oynamaları için 
imkân yaratabiliriz. Kendi 
oyuncaklarını üretmeleri için 
çocukları destekleyebiliriz.

En azından tatillerde ve 
uygun havalarda alışveriş 
merkezleri gibi kapalı 
alanlara gitmektense 

çocukları sokak oyunları 
oynayabileceği ve 
akranlarının olduğu 
ortamlara götürebiliriz. 

Çocuklar yetişkinlerle 
oynadıklarında değil, kendi 
yaşıtları ile oynadıklarında 
mutlu olur, rahatlar, gelişir 
ve öğrenir. Bir çocuğun 
yetişkinle oynadığı oyun 
yetişkinle olan ilişkisini 
geliştirir, ancak çocuğun 
akranlarıyla oynadığı oyun 
kişiliğini, hayal gücünü, 
sabrını, benliğini, algılarını, 
muhakemesini, yaratıcılığını, 

sosyal becerilerini, fiziksel 
ve zihinsel becerilerini 
geliştirir. En önemlisi duygu 
dünyasını düzenleyerek 
ben kimim sorusunun izini 
sürmeye başlar çocuk. 
Ruhunun özgürlüğe açılan 
kapısını oyunla aralar. 
Üreten, hayal kuran, 
benliğini özgürce evrenle 
bütünleştiren çocuklar anne 
babasına sadece huzur ve 
mutluluk verir. Oyuncak 
alan değil oyuncak üreten 
çocuk mutlu olur. Bırakın 
çocuklarınız sıkılsın, telaş 

yapmayın. Daha çok üreten, 
daha az tüketen yaratıcı bir 
gelecek için izin verdiğinizde 
sıkılan çocuğunuzun ürettiği 
oyuncaklara ve oyunlara 
şaşıracaksınız. 

Ve bir de çocuklarımız 
sıkılmasın diye neler 
yapıyoruz ve bu 
yaptıklarımız duygularımızı, 
aile içi ilişkilerimizi nasıl 
etkiliyor, buna bakın. Resmin 
biraz dışından bakınca iyi 
niyetli bu telâşlarımızın 
hem çocukların doğal 
gelişimini ne kadar olumsuz 

etkilediğini hem de evlilik 
ilişkimizi sadece çocuk 
üzerinden yaşanan bir 
çıkmaza soktuğumuzu daha 
net görebiliriz. Yapacağımız 
tek şey modern dünyanın 
bize dayattığı oyuncakları 
sınırlayıp yüzyıllardır farklı 
kültürlerle ve özümüze 
uygun harmanlanmış bilgece 
bir deneyimle oluşan 
oyunlara hayatımızda 
yer açmak. İşte o zaman 
çocukların hayalleri 
birer oyun atölyesine   
dönüşecek. l
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Bir yandan her geçen gün 
artan sıcaklar, diğer yandan 
nem… Yazın iyice kendini 

hissettirmeye başladığı şu günlerde 
sudan çıkamaz, klimasız yaşayamaz 
hale geldik. Peki, ya sadık dostlarımız 
hayvanlar? Sorumluluğunu 
üstlendiğimiz kedi ve köpeklerimiz 
ya da hepimize emanet sokak 
hayvanlarının bu havalardan nasıl 
etkilendiğini ve onlar için neler 
yapmamız gerektiğini Veteriner 
Sezayi Yılmaz’dan dinliyoruz: 

Havaların ısınmasının hayvanlar 
üzerindeki etkileri nelerdir?

Hem ev, hem de sokak 
hayvanları sıcak havalarda günlük 
ihtiyaçlarından üç, dört kat daha 
fazla suya ihtiyaç duyar. Ayrıca uzun 
süre güneş ışınına maruz kalan 
hayvanlarda güneş çarpması sonucu; 
solunumda yavaşlama, göz kararması, 
sinirlilik, yürürken sendeleme, kusma, 
dilin koyu kırmızı ya da mor bir renk 
alması gibi belirtiler görülür. Özellikle 
bu havaların hayvanlarda kronik 
hastalıklara neden olduğu ve buna 
bağlı olarak da ölüm oranlarının 
arttığı biliniyor. 

Sıcaklığın artması hayvanları 
psikolojik açıdan da etkiliyor mu?

Hem yüksek sıcaklığa hem de 
susuzluğa maruz kalan hayvanlar 
aşırı ajitasyon ve asabiyet gösterir. 
Kışın uysal olan bir kedi, sıcaklığın 
yükseldiği yaz aylarında gergin olur ve 
sürekli kendini tehdit altında hisseder. 
Bu durum onu saldırganlığa iter.

Peki, sıcakların etkisi ile 
saldırganlık gösteren hayvanlara 
karşı nasıl davranmalıyız?

Örneğin köpeklerin yaşam alanına 
girdiğinizde, hızla gelip bir yerde 
durarak havlıyorsa bilin ki “burası 
benim mekânım ve bunun için kavga 
etmeye hazırım” diyor. Bu durumda 
asla göz teması kurulmamalı. Göz 
göze geldiğinizde “seninle kozlarımızı 
paylaşmaya hazırım” dediğinizi 
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Sıcaklardan bunalıyor, yakınıyor, önlem alıyoruz. Ev ve 
sokak hayvanları da en az bizim kadar rahatsızlar, ama dile 
getiremiyorlar. Bu nedenle onları kollamak bizim görevimiz. 
Veteriner Sezayi Yılmaz neler yapmamız gerektiğini anlatırken  
yüksek sıcaklığa ve susuzluğa maruz kalan hayvanların aşırı 
ajitasyon ve asabiyet gösterdiğini hatırlatıyor.

Aç kalabilirler 
ama susuz asla!

FATMA UÇAR
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düşünür. O an saldırma olasılığı 
çok yüksek olduğundan kesinlikle 
kaçmamalısınız. Neticede sizin iki, 
köpeklerin dört ayağı var. Sakince 
geldiğiniz yöne doğru devam edin. 
Korkuyor olabilirsiniz ama bunu 
belli etmemeye çalışın ve sakın çığlık 
atmayın. Bu, köpeğin av güdüsünü 
kışkırtmaktan başka bir işe yaramaz. 
Asla korkmuş bir köpeğe yaklaşmayın. 
Bu durumda son çare olarak kendini 
koruma içgüdüsü ile sizi ısırarak 
kendisine kaçacak alan açacaktır. 
Kendi köpeğiniz dahi olsa kaza 
geçirmiş veya herhangi bir nedenden 
dolayı canı yanan bir köpek kendisine 
dokunulmasından hoşlanmayacağı 
için varsa ağızlık, yoksa da kemer vb. 
bir malzeme ile önlem alınıp, sonra 
müdahale edilmeli.

Yaz aylarında hayvanları tüylerini 
sık sık tıraş ettirmek doğru bir tutum 
mudur?

Çok yanlış... Böyle bir durum 
vücudun doğal ısı izolasyonunu bozar, 
kansere, güneş yanıklarına, güneş 
çarpmasına neden olabilir. Tıraş 
nedeniyle tüy ve cilt sağlığı bozulan 
hayvanlar daha çok kokar. Savunma 
ve iletişim aracı olan tüylerin 

kaybedilmesi strese ve davranış 
problemlerine de sebebiyet 

verebilir. Bu 
nedenle 

Köpekler ağızlarını açıp hızlı 
nefes alıp vererek vücut ısılarını 
dengelemeye çalışır. Fakat burnu 
basık olan ırklar normalde de nefes 
almakta güçlük çektiğinden sıcak 
havalarda fazla yorulmamalı ve 
güneş altında çok kalmamalıdır. 
Örneğin Pug, Bulldog, Pekines gibi 
ırklar vücut ısılarını dengelemekte 
zorlandıkları için güneş çarpmasına 
maruz kalabilirler. Su kesinlikle 
ihmal edilmemeli, özellikle evden 
gün içerisinde ayrılmak zorunda 
kalanlar, evin birkaç faklı noktasına 
taze su bırakmalı. Kedi ve köpeklerin 
aşırı sıcaklardan korunması için 
güneşin yoğun olduğu saatlerde 
dışarıya çıkarılmaması, kapalı boğucu 
mekânlarda; örneğin bir aracın 
içerisinde bekletilmemesine dikkat 
edilmeli. Kedisini evde yalnız bırakmak 
zorunda olan hayvan sahipleri 
kedilerinin gün boyunca yeterli 
serinlikte kalabilmesi buz aküsü gibi 
materyaller ile kedilerinin çoğunlukla 
bulunduğu ortamları daha serin hale 
getirebilir.

Peki ya sokak hayvanları için…
Sokaktaki sahipsiz hayvanların 

durumlarının daha da zor olduğu 
aşikâr. Yazın sokak hayvanları için 
sokakların belirli yerlerine su kapları 
konulması ve bu kapların günlük 
temizlenip suyun tazelenmesi ile 
dostlarımızın ömürlerini uzatacağımızı 
unutmayalım. l

havalar çok sıcak olsa da 
hayvanların tüyleri sık aralıklarla tıraş 
ettirilmemelidir.

Peki, yazın beslenme düzeni 
değiştirilmeli mi? 

Kesinlikle… Yazın daha hafif 
beslenmeye geçilip, vücutlarına alınan 
su miktarını artırmak açısından sulu 
gıdalara yer verilmeli. Eğer kuru mama 
tüketiyorlarsa da mama ıslatılarak 
yedirilmeli. Dışarıda kalan yiyeceklerin 
çok hızlı bozulacağı unutulmamalı. 
Verilen yemeği bir saatten fazla 
önünde bırakmamak çok önemli, 
aksi takdirde gıda zehirlenmeleri 
kaçınılmaz olur.

Bu sıcak yaz günlerinde ev 
hayvanları için neler yapmalıyız?

Sezayi Yılmaz



İstanbul’un iş merkezi haline 
dönüşen Ataşehir, büyük firmalara, 
holdinglere ev sahipliği yapmaya 

devam ediyor. Bu büyük firmalardan 
biri de Pupa Bilişim… Her kesime nüfuz 
eden ve sürekli gelişim halinde olan 
teknolojiyi ve firmayı, Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Ölken’den dinliyoruz: 

Pupa nedir, ne iş yapar?
Pupa’yı, 2006 Eylül’ünde kurduk 

ve ilk mağazayı da aynı yılın Kasım 
ayında açtık. Pupa, dünya devi 
Apple’ın Türkiye’deki iş ortaklarından 
biri. Biz telefon, bilgisayar, tablet ve 
bu markaya uyumlu aksesuar satışı 
yapıyoruz. İstanbul’da dört, İzmir’de 
iki, Samsun, Kayseri, Gaziantep, 
Bursa ve Eskişehir’de de birer tane 

olmak üzere ülke genelinde toplam 11 
mağazamız, 140 personel ile yılın 365 
günü hizmet veriyoruz. 

Sadece tek bir markayla mı 
çalışıyorsunuz? 

Biz bu dünya markasının yatırımcı iş 
ortağıyız. Bizim bütün mağazalarımızı 
onlar onaylar, dizaynını yapar, hatta 
bütün mobilyasını da yurt dışında 
yaptırıp bize gönderir. Dolayısıyla 
biz Apple’ın kurduğu ekosistemin 
bir parçasıyız ve başka bir marka ile 
çalışmıyoruz.

Peki, ürün satışının dışında Pupa 
neler yapıyor?

Biz aynı zamanda bu markanın 
yetkili teknik servisiyiz. Türkiye’de 11 
farklı noktada teknik hizmet veriyoruz, 
Ataşehir de bunlardan bir tanesi. Çok 
önemsediğimiz teknik desteği tüm 
ülkeye yayma amacındayız. 

Ayrıca eğitim kurumları için tablet 
projemiz mevcut. Bilindiği gibi artık 
teknoloji hayatımızın her alanında 
ve çok büyük bir kolaylık sağlıyor.  
Hem zamanın hem de eğitimin daha 
verimli olması açısından bu cihazların 
okullarda kullanılması oldukça önemli.

Eğitim projelerinde ne gibi bir 
misyonunuz var?

Cihazların okullara satılması 
ve kurulumunun dışında eğitim 
kurumlarına danışmanlık hizmeti 
veriyoruz. Tabii, sadece cihazı vermek 
yetmiyor, bunun bir de altyapısı var. 
Tecrübeli iş ortaklarımızla altyapının 
kurulmasını sağlıyoruz. Bu cihazlar 
kendi programları ile çalışıyor. Bilindiği 
gibi Apple’ın da eğitim üzerine on 
binlerce uygulaması mevcut. Eğitim 
kurumları için üretilen “itunes u” 
adlı eğitim versiyonu da bunlardan 
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Teknolojinin hızına yetişmek 
oldukça güç, bir o kadar da 
kaçınılmaz. Çünkü çoktan 
hayatımızın her alanına nüfuz 
etti, yön verdi ve kolaylaştırdı. 
Ataşehir merkezli teknoloji 
firması Pupa Bilişim Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Ölken 
“Dijitalleşme çağımız için 
kaçınılmaz bir son” diyor.

Merkezimiz ATAŞEHİR
SİMAY GÖZENER
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ve değerlendirmede çok daha etkin 
sonuçlar veriyor. 

Öğretmen sınıfta dersi işliyor ve 
dersin sonunda da ufak bir sınav 
yapıyor. Anında hangi çocuğun hangi 
konuda eksik olduğu eğitimcinin 
tabletinde görülüyor. Böylelikle 
eksikler daha kısa sürede tespit edilip 
buna istinaden tekrar çalışmaları 
yapılmasına olanak veriliyor.

Şu an 
ülkemizde, 
özellikle devlet 
okullarında bu 
cihazların kullanım 
oranı nedir? 

Eğitimde cihaz 
uygulamasına 
başlanırken büyük 
heyecan yaşadık. 
Özel okullar kısa 
sürede uyum sağladı 
ve bu konuda yatırım 
yaptı; fakat cihazların 
pahalı olması 
nedeniyle devlet 
okullarında kullanımı, 
özel okullar kadar 
yaygın olamadı. 

Tüketici profilinde kimler öne 
çıkıyor?

Ülkemizde her ay bir milyonun 
üzerinde bu telefonlardan satılıyor 
ama net bir sayı söylemem pek 
mümkün değil. Erkek, kadın ya da 
genç, yaşlı gibi bir sınıflandırma 
yapamam çünkü Türkiye’de herkes bu 
tüketimin içinde. Enteresan ama böyle. 

Peki, sizce bu tüketimin sebebi ne?
Sanırım bu cihazları kullanmak 

günümüzde bir statü göstergesi haline 
geldi. Baktığınızda ucuz cihazlar 
da değil. Hangi kesimden olursa 
olsun insanlar herhangi bir ortama 
girdiğinde kendilerini ifade etmek için 
ister taksitle, ister borçla harçla bu 
cihazları kullanmayı tercih ediyor. 

Pupa’nın Ataşehir’i tercih etmesinin 
sebebi nedir?

Biz şirketi 2006 yılında 
kurduğumuzda Ataşehir’de henüz 
iş merkezleri yoktu. Çamur deryası 
olan ilçe birden gelişmeye başladı. 
Bu gelişim bizde de bir merak 
uyandırdı ve şirketimizin ana 
merkezini Ataşehir’de kurmaya karar 
verdik. İstanbul’un merkezi, bizim de 
merkezimiz olsun istedik. l

Fotoğraflar: 
FUAT ÖZDEMİR

biri. Harvard’dan tutun da Anadolu 
Üniversitesi’ne kadar çeşitli derslerin 
yayınlandığı ya da takip edildiği bu 
program kurulumlarına da biz destek 
oluyoruz. 

Kurulumun yanında yazılım yapmak 
gibi bir planınız da var mı?

Bizim için öncelik üretimin içinde 
olmak, eğitime destek vermek. 
Cihaz zaten bir şekilde satılıyor, 
en son önemsediğimiz konu bu 
diyebilirim. Aslında bir yazılım 
ekibimiz var. Önceliğimiz bu olmasa 
da onlarla bazen firmalara özgü 
projeler üretiyoruz. Örneğin AVM 
otoparklarında bırakılan araçların 
kolaylıkla bulunması için navigasyon 
uygulaması geliştirdik. Ya da 
cihazlardaki programlar için yurt 
dışından eğitmenler getirip, seminerler 
düzenliyoruz. Bu seminerlerden birini 
THY kokpitinde kullanacak cihaz 
için yaptık. Neticede bu programlar 
herkesin rahatlıkla kullanacağı 
programlar değil. Çoğu zaman eğitim 
gerektiriyor. 

Peki, sizce eğitimde dijitalleşme 
şart mı? 

Dijitalleşme çağımız için kaçınılmaz 
bir son. Bu projeler tahtayı, tebeşiri ya 
da öğretmeni dışlamadığı gibi zamanı 
daha verimli kullanmayı amaçlıyor. 
Tablet uygulamaları kesinlikle ölçme 



“O el, Tanrı’nın eliydi.” Bu sözler 
1986 Dünya Kupası çeyrek final 
maçında İngiltere’ye elle gol atan 
Arjantinli yaşayan futbol efsanesi 
Dieogo Armando Maradona’ya ait. 
Bu turnuvada Meksika dalgası olarak 
adlandırılan tribün şovuyla birlikte 
akıllara kazınan “Tanrı’nın eli” kavramı 
birçok tartışmayı da beraberinde 
getirdi. Maradona’nın elle attığı gol ilk 
hakem hatası değildi, son da olmadı. 

O yıllarda “Futbol hatalar 
oyunudur” denilerek hakem hataları 
içselleştiriliyor, canı yanan takımların 
feryatlarına kulak tıkanıyordu. İşte bu 
feryatlar arasında hakem hatalarını en 
aza indirmek için video teknolojisinin 
kullanılması dillendirilmeye başlandı. 
Ancak mevcut teknoloji bu iş için 
yeterli değildi. Farklı açılar ve ışık en az 

hakem hatası kadar hatalı sonuçların 
alınmasına neden oluyordu. Ta 
ki 2001 yılında Dr. Paul Hawkins 
tarafından geliştirilen “Şahin Gözü” 
uygulamasına kadar. 

Spor yapılan alanın etrafına 
yerleştirilen bilgisayarlara bağlı 8 
kameranın aldığı görüntülerin dijital 
ortamda farklı açılarla üç boyutlu 
olarak yeniden oluşturulmasıyla 
çalışan bu uygulama, ilk olarak 2006 
yılında profesyonel teniste kullanıldı. 
Artık macun tüpten çıkmıştı. Konuyla 
ilgilenen herkes teknolojinin spor 
karşılaşmalarında hakeme yardımcı 
olarak kullanılabileceğini görmüştü. 
Bu durum konuyla ilgili tartışmaları 
da hızlandırdı. Basketbol ve voleybol 
maçları da teknolojik desteği takım 
sporlarına soktu. 

Sırada futbol vardı. Kaderin cilvesine 
bakın ki, tartışmaları iyice alevlendiren 
maçtaki taraflardan biri yine 
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Tanrı’nın eli VAR
HİLMİ ŞAHİN
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Maradona

İngiltere’ydi. 2010 Dünya Kupası’nda 
İngiltere-Almanya arasında oynanan 
2. tur maçında, İngilizlerin yıldızları 
arasında yer alan Frank Lampard’ın 
çektiği şutta top üst direğe çarptıktan 
sonra kale çizgini geçmiş ancak 
Uruguaylı hakem Jorge Larrionda 
devam kararı vermişti.

Video Hakem 
Uygulaması’nın 
Türkiye’deki ilk testi 
Başakşehir Fatih Terim 
Stadı’nda yapıldı.



Tarihe geçen bu hatanın 
ardından FIFA tarafından çok 
boyutlu bir çalışma başlatıldı. 
2011 yılını kapsayan bu çalışmalar 
bir anlamda Video Yardımcı 
Hakem VAR’ın (Video 
Assistant Referee) doğum 
sancılarıydı. FIFA ilk 
etapta 2012’deki Dünya 
Kulüpler Kupası’nda 
“Gol Çizgisi Teknolojisi” 
olarak bilinen sistemi 
devreye soktu. Önemli 
bir adım atılmıştı.

Teknoloji 
karşıtlarının “Futbolun 
ruhuna aykırı” 
demelerine rağmen 
hakem hatalarını 
minimize etmek 
için bu teknolojinin 
geliştirilmesi adına yapılan 
çalışmalar yoğunlaştı. Gol, 
kırmızı kart, ofsayt, penaltı gibi 
maçın kaderini etkileyecek 
tartışmalı pozisyonlarda 
kullanılmak üzere VAR devreye 
sokuldu. FIFA başkanlık 
seçimlerinde vaatlerinden 
biri de VAR sistemini devreye 
sokmak olan Gianni Infantino 
Şubat 2016’da koltuğa oturunca 
sistemin yaygınlaştırılması 
çalışmaları hız kazandı.

VAR NASIL ÇALIŞACAK?

Uygulama ilk kez 1 Eylül 2016’da 
İtalya ile Fransa arasında oynanan 
hazırlık maçında denendi. İtalyanlar, 
Hollandalı hakemi Björn Kuipers, 
Fransız savunmacı Kurzawa’nın ceza 
sahası içinde topu elle oynadığını 
iddia etti. Hakem oyunu durdurup 
saha kenarında videodan pozisyon 
tekrarını izledikten sonra penaltı 
olmadığına karar verdi. Maçın 
ardından Infantino uygulamayı, 
“Futbolda devrim” olarak niteleyerek 
2018’de Rusya’da düzenlenecek 
Dünya Kupası’nda kullanılacağını 
söyledi. 

Peki, VAR nasıl 
çalışacak? Şahin 
Gözü teknolojisinin 
daha ileri aşaması 
olan VAR 
uygulamasında 
öncelikle bir kontrol 

odası oluşturulacak. 
Bu odadaki 2 
hakem maçı izleyip, 
gerekiyorsa orta 
hakemi uyaracak. Ya 
da hakem kuşkuya 
düştüğü pozisyonu 
kontrol odasına 
soracak. Orta hakem 
gerekli görürse saha 
kenarına kurulan 
ekrandan tartışmalı 
pozisyonu izleyip 
karar verecek.

Sistemin Türkiye’de 
de uygulanabilmesi 
için çalışmalar 
sürüyor. Kavram 
Türkçeye “Video 

Hakem Uygulaması” 
olarak tercüme edildi 

ama İngilizce kısaltması VAR 
(Video Assistant Referee-

Video Yardımcı 
Hakem) ile anılıyor. 
Uygulama ile 

ilgili çalışmaları ise 
Süper Lig hakemleri Fırat 
Aydınus ve Bülent Yıldırım 
yürütüyor. Başakşehir alt 
yapı takımları arasında 
yapılan bir maçta test 
edilen uygulamayı izleyen 
Futbol Federasyonu 
Başkanı Yıldırım 
Demirören, “İngiltere, 
Almanya, İtalya başlıyor. 
Biz de ilk adımı 
attık. Uygulamayı 
sezon başına 
yetiştirmemiz 
imkânsız. Ocak 
ayına yetiştirmeye 
çalışıyoruz” 
açıklamasını yaptı.

VAR ile ilgili çalışmalar birçok 
ülkede tam gaz sürerken, sistemin 
baştan sona test edildiği, Rusya’da 
düzenlenen Konfederasyon Kupası 
maçlarındaki uygulamalar epey kafa 
karıştırdı. 

Turnuvada Portekiz Milli Takımı 
formasıyla mücadele eden Beşiktaşlı 
Quaresma, Meksika ile yaptıkları 
maçın ardından VAR ile ilgili soruya, 
“Konuşursam ceza alırım” diyerek 
cevap vermedi. 

Aslında Quaresma’nın susarak 
verdiği tepki bir yana Almanya ile 
Şili arasındaki final maçında tam 
bir hakem faciası vardı. Sırp hakem 
Milorad Mazic’in yönettiği maçta Şilili 
Gozalo Jara, Alman Timo Werner’e 
dirsek attı. Hakem yaklaşık 4 dakika 
saha kenarındaki ekrandan pozisyonu 
tekrar tekrar izledi ve Jara’ya sarı kart 
gösterdi. Kurallara göre kafa bölgesine 
yapılan bu hareketin cezası kırmızı kart 
olmalıydı. Eğer hakem pozisyonda 
bir aldatma sezdiyse, sarı kartı Alman 
oyuncuya göstermeliydi.

Skandal bununla da bitmedi. Oyuna 
sonradan giren Türk asıllı Alman 
oyuncu Emre Can, ikili mücadele 
sırasında yere düştü ve belki zaman 

çalmak belki de kendisine faul 
yapıldığını düşündüğü için topu 
rakibe vermek istemedi. Rakip 
oyuncular Emre Can’ı ablukaya 
alırken, kalesinden fırlayıp 

gelen Şili kalecisi Claudio 
Bravo, sahayı adeta güreş 

minderine çevirdi. Mazic, 
sadece Emre Can’a sarı 
kart göstererek pozisyonu 
bitirdi.

Uygulama ile ilgili 
yapılan açıklamaların 
tamamında VAR 
sisteminin hakem 
hatalarını yüzde yüz 

bitirmesinin mümkün 
olmadığının altı 
çiziliyor. Görünen o ki, 
önümüzdeki yıllarda 
da “Tanrının eli” VAR 

olacak. l
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Bülent Yıldırım

Fırat Aydınus
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Ağustos geldi çattı, yaz mevsiminin 
son ayındayız. Sinema ve dizi 
sektörünün de adeta bizimle 
birlikte tatile girdiği yaz sezonunda, 
izleyecek bir şey bulamamak, pek çok 
kişinin ortak sıkıntısı. 16 Temmuz’da, 
ilk bölümü gösterime giren Game of 
Thrones dışında, başyapıt denecek 
düzeyde büyük prodüksüyonlar 
hâlâ yok karşımızda. Ancak G.O.T’un 
merakla beklenen 7. sezonu, 
“internet dizicileri” için yeterince 
tatmin edici. Yedi bölümden oluşacak 
bu sezon, Eylül ayına kadar, dizi 
severleri meşgul edecek. Yine 
fantastik film severler için, Netflix’ten  
The Defenders Ağustos ayında 
başlayacak. Bu tür dizilerden pek haz 
etmeyenler için ise, Netflix’in başka 
bir yapımı, “Gypsy” iyi bir seçim 
olabilir. Televizyonda gösterime 
giren yerli dizilerden de, “Dolunay”    
dikkat çekiyor.
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Bu ay ne 
izlesek?
DENİZ YAVAŞOĞULLARI

İlk sezonu, Haziran ayında başlayan 
Netflix dizisi Gypsy’nin başrolünü 

Naomi Watts üstleniyor. Mullholand 
Drive, 21 Gram, The Ring gibi 
filmlerden de tanıdığımız Watts, 
Gypsy’de Jean adlı bir terapist 
olarak karşımıza çıkıyor. Orta 
yaşlarının başında, evli çocuklu, 
güzel bir kadın. İyi bir evliliği, güzel 
bir yaşantısı olmasına rağmen, 
hayattaki arayışı bitmemiş olan 
Jean’in bu durumu, her bölüm artan 
dozuyla önümüze seriliyor.

Jean, hastalarını idare etmek 
yerine, çözüm bulmak ve bir sonuca 
ulaşmak isteyen idealist bir terapist. 
Her ne kadar şefi ona bazen, sadece 
dinlemesi gerektiğini öğütlese de, o 
bununla yetinmek istemiyor. 

Hastalarının karşısına geçip her 
gün aynı hikâyeleri anlatmaları, 
hiçbir gelişim göstermemeleri, onu 
farklı bir yöntem arayışına itiyor. 
Ancak bu yöntem pek de etik değil... 

Dizinin ilk bölümünde dakika 
bir gol bir, Jean’in de annesiyle 

Yine yeni bir Netflix dizisi... 
“The Defenders”, Marvel 

çizgi romanlarından uyarlanan 
yeni bir süper kahraman dizisi 
olarak Ağustos ortasında başlıyor. 
Sigourney Weaver, Charlie Cox, Finn 
Jones, Mike Colter ve Krysten Ritter 
gibi isimlerin yer aldığı dizi, New 
York’ta geçiyor. The Defenders, bu 
süper kahraman grubunun suça karşı 
mücadelesini konu alıyor. l

Netflix
’ten, psikolojik-gerilim

: Gypsy

The Defenders
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Her salı, Star TV ekranlarında 
yayınlanan ”Dolunay”ın 

başrollerini sevilen oyuncu Özge 
Gürel ile Can Yaman paylaşıyor. 
Senaryosu “Kule Dibi Senaryo 
Ekibi”, yani Ayşen Günsu Teker, 
Fikret Bekler ve Elif Özsüt 
tarafından yazılan dizinin, 
yönetmeni Çağrı Bayrak. 

Dolunay’ın konusu ise şöyle; 
Ferit Aslan (Can Yaman), düzen 
takıntılı başarılı bir iş adamıdır. 
İşindeki düzeni evinde de arar. 
Ancak evi için aradığı aşçıyı bir 
türlü bulamaz. Daha doğrusu 
bulduğu aşçılar, Ferit’in titizliğine 
ve mükemmeliyetçiliğine ayak 
uyduramaz. Gastronomi bölümü 
yüksek lisans öğrencisi Nazlı 

(Özge Gürel) ise arkadaşı ve 
kardeşiyle yaşadığı evi çekip 
çevirebilmek için acilen iş 
aramakta ama dediğim dedik 
tavırları yüzünden bulduğu 
işlerde tutunamamaktadır. 
Birbirine zıt karakterli, bu iki 
insanın yolu Ferit’in mutfağında 
kesişir. Ve beklenmedik bir aşk 
başlar.

Yaz akşamlarında izleyecek 
sevimli bir yerli romantik komedi 
arayışında olanlar için, iyi bir 
tercih olabilecek Dolunay 
dizisinin kadrosunda, Hakan 
Kurtaş, Necip Memili, Öznur 
Serçeler, Türkü Turan ve İlayda 
Akdoğan gibi isimler de yer 
alıyor. l

problemli bir ilişkisi olduğunu ve ara 
sıra ilginç bir şekilde farklı bir isim 
kullandığını görüyoruz. Neden sonra, 
kendine verdiği “Diane” adıyla, 
gazeteci-yazar rolüyle hastalarının 
hayatlarındaki problem kaynağı olan 
kişilerle ilişkiye geçtiğini anlıyoruz. 
Zaten olay tam da bu. Gypsy, bir 
terapist olarak sınırı aşan Jean’in 
başına gelenleri konu alıyor. Jean, 
kendini farklı tanıtarak bir hastasının 
unutamadığı aşkıyla, diğer bir 
hastasının problemini bir türlü 
çözemediği kızıyla vb. durumdaki 
kişilerle tanışıyor, muhabbet ediyor, 
yönlendirmeler yapıyor. Niyeti 
sorunları dinlemek kadar direkt 
çözümlere yönelmek... Ancak bu 
ilişkilerden biri, rayından çıkıp flörte 
dönüşünce işler karışıyor. Jean’in 
hayatına giren bu heyecan, ona 
sıkıldığı “mükemmel hayatından” 
kaçış sağlasa da, hem evlilik, hem 
de iş hayatını riske sokuyor. Dahası 
birkaç bölüm içinde bu flörtün, 
duygusal açıdan ivme kazanması da 
söz konusu. 

Üstelik bu bahsi geçen yasak ilişki, 
her açıdan “norm dışı”, eşcinsel 
bir ilişki. Sezon boyunca Jean’in 
danışanlarına yönelik psikolojik 
çözümlemelerini duyarken, son 
bölümde dizi, Jean karakterinin 
psikolojik analizini izleyiciye 
bırakıyor. Bu kısım Gypsy’nin benim 
adıma en ilgimi çeken noktasıydı.

Gypsy, hem bir Netflix yapımı 
olmasıyla, hem de Naomi Watts’ın 
varlığıyla, öne çıkıyor. Özellikle 
psikolojik gerilim temalı dizileri 
tercih eden yetişkin izleyiciler için ilgi 
çekici olabilir, hem de yayınlanmış 10 
bölüm hazırda. Bölümlerden birinde, 
Watts yani Jean için “yaşsız kadın” 
tabiri geçiyor. Ben de izlerken böyle 
düşündüm, gittim yaşına baktım. 
48 yaşında olan güzel oyuncu için 
36 yaşında deseniz de oluyor, 45 
deseniz de. İlginç bir durum. Zaten 
oyunculuğuna diyecek söz yok, 
sırf Watts’ın oyunculuğu için dahi 
izlenebilecek bir dizi... l
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Kuralların en başında 
vücut tipinizi tanımak 

geliyor. Aslında çok basit: 
görünümünüzde sevdiğiniz 
yerleri vurgulayın ve sorun 
ettiğiniz kısımları geri plana 
atın. Bunu makyaj yaparken 
uyguladığımız highligher-contour 
tekniği gibi düşünebilirsiniz. Eğer 
klasik bir Türk kadını vücuduna 
sahipseniz ve geniş kalçalarınıza 

ince beliniz eşlik ediyorsa, bel 
kısmı oturan ve altlara doğru 
bollaşan elbise vb. sizi iyi 
gösterecektir. Fazla kilolarınız 
bel bölgenizde toplanmışsa 
ve bacaklarınız inceyse dar 
pantolonlarla daha bol üstleri 
birlikte kullanabilirsiniz. 

Kısa boylu olanlar, crop-
cuff dediğimiz kısa paçalı 
pantolonlardan uzak durmalı ve 

bacak boylarını kesmemeliler, 
hatta tek renk giyinerek 
boyunuzu olduğundan uzun 
gösterebilirsiniz, elbise 
ve eteklerde de tercihinizi 
minilerden yana kullanmalısınız. 
Kıyafetlerinizi seçerken kendinizi 
içinde iyi hissetmediğiniz şeyleri 
giymeyin, kıyafeti en güzel yapan 
şey onu taşıyabilen ve kendine 
güvenen bir kadındır! l

KA
D

IN
LA

R
 İÇ

İN

Her birim
iz giyinirken çeşitli h

atalara 

düşüyoruz, makyaj yaparken ya da 

saçımızı kestirirk
en. Vücut tip

imizin 

bize sunduğu opsiyonlar var, 

bunların dışına çıktığımızda bazen 

bir şeyler tam yerine oturmuyor ve 

göze hitap etmeyen görüntülerle 

karşılaşabiliyoruz. Bu durumdan 

kaçınmak için birkaç basit kural var.

3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU 
GÖTÜRÜR MÜ?

ALAZ CEREN GÖNÜLLÜ
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Gelelim erkeklere… Her 
zaman kadınların yapması-

yapmaması gereken ipuçlarından 
bahsederiz. Bu durum erkeklerin 
ipucuna ihtiyacı olmadığını 
düşündürtmesin! Eğer kurumsal 
bir işte çalışıyorsanız ve 
günleriniz takım elbisenizin 
içinde geçiyorsa üstünüze 
tam oturan takımı bulmanız 
gerektiğini öğrenmiş olmalısınız 

fakat yine de hatırlatalım: boyu 
uzun kalmış bir ceket ve uzun 
kollar yanlış seçimler arasında. 
Kravat deyip geçmeyin ve 
kravat boyunun kemerinizi 
geçmediğinden ve çok kalın 
olmadığından emin olun. 

Bunların aksine bir çift kol 
düğmesi edinerek anında şık 
statüsüne erişebilirsiniz. 
Şık ve stil sahibi erkekler de 

mutlaka bir sneaker sahibi olmalı, 
spor ayakkabınızı smart-casual 
stilinizle kombinleyebilirsiniz. 
Ayakkabı demişken sivri burunlu 
ayakkabılardan kaçının ve 
kıyafetlerin tamamlayıcısı olan 
ayakkabılara özen gösterin, 
yatırım yapın. 

Son olarak da bir beyefendi 
olun! Böylece her kıyafeti 
kendinize yakıştırabilirsiniz. l
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FİRDEVS 

GÜNAÇAR 

@firdevsgunacar

Malzeme: 1 kg çilek, toz şeker 
(çıkan çilek sosuna göre).

Soğuk 
reçel

Hazırlanışı: 1/2 saat

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

1) Bu reçeli 
aynı zamanda 
pastalarınıza 
sos olarak da 
kullanabilirsiniz. 
Çok da güzel 
olur.

2) Her meyveden 
yapabilirsiniz 
(şeftali, 
böğürtlen, 
frambuaz, 
mürdüm eriği, 
incir…)

3) Ben daha 
az şekerli 
seviyorum 
diyorsanız 1 
bardağa 1 bardak 
şeker koyun ama 
dolapta ikinci 
gün karıştırırken 
muhakkak tadına 
bakın, şekeri az 
geliyorsa ilave 
edin.

Sayı: 14 Tarih: 25 Temmuz-25 Ağustos 2017

Elde ettiğiniz sosu evinizde 
olan istediğiniz bir bardakla 
ölçün. Bende 4 bardak çıktı. 

her gün 3-4 defa dışarı alıp 
iyice karıştırın ve tekrar dolaba 
koyun. Daha sonra kapaklı 
plastik bir kaba boşaltın ve 
dondurucuya koyun. Reçelin 
özelliği kaynatılmadan 
yapılması ve dondurucuda her 
an taze kalması. Reçelinizden 
yemek istediğiniz zaman 
tüketeceğiniz kadarını alın, 
kalanı yine dondurucuda 
kalsın. l

Yapılışı: Önce çilekleri 
ayıklayıp, iyice yıkayın ve 
tel süzgecinizin içine irice 
doğrayın. (Mutlaka tel süzgeç 
kullanmanız gerekiyor.) 

Sonra elinizle ezerek alta 
geçmesini sağlayın. Çok az 
posası ve odunumsu kısımları 
kalana kadar ezin. Kalan posayı 
atın, süzgecinizin altını sıyırın. 

Ölçümüz şu: 1 bardak çileğe 
1/5 bardak şeker. Ben 6 bardak 
koydum. Sosunuzu şekerle 
iyice karıştırıp kaşığı içinde 
buzdolabına koyun. Bu karışım 
üç gün dolapta kalacak. Siz 

REÇEL Z
AM

ANI

Kal
an

ı 

donduru
cu

da
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1. Türkiye sınırları içinde ilk 
gazete Padişah 2. Mahmud 
döneminde Türkiye’den ve 

dünyadan haberleri topluma duyurmak 
için kurulmuş, ancak zamanla resmi 
gazete niteliğine bürünüp haberden 
uzaklaşmıştı. Ancak Takvim-i Vakayi 
isimli bu ilk gazete de sansüre uğramış 
ve kapatılmıştı. Gazetenin kapatılma 
nedeni neydi?

a) Dizgi hatası
b) Muhalif haberler yapması
c) Padişahı eleştirmesi
d) Muhabirlerinin ajanlık yaptığı 

iddiası

2. Özel sermayenin yayımladığı ilk 
gazetenin, Ceride-i Havadis’in 
ilk sahibi dünyanın tanıdığı 

gazetecilikten gelme bir politikacıydı. 
Muhabir olarak İstanbul’da bulunduğu 
sırada ava çıkmış, yanlışlıkla birini 
vurduğu için tutuklanmıştı. Batının 
tepkileri üzerine salıverilen bu 
gazeteciye pek çok armağanla birlikte 
gazete kurma hakkı da verilmişti. Bu 
gazeteci-politikacı kimdi?

a) Paul Von Lettow Vorbeck
b) Catherine Leroy
c) Winston Churchill
d) Charles de Gaulle

3. Siyasi görüşleri nedeniyle ilk 
öldürülen gazeteci kimdi?

a) Ahmet Samim
b) Hasan Fehmi
c) Hasan Tahsin
d) Hüseyin Hilmi

4. Tasvir-i Efkâr 27 Haziran 
1862’de yayımlanmış, ilk millet 
kavramı bu gazete yazarları 

tarafından kullanılmıştı. Ancak bir 
süre sonra başyazarı iftiraya uğramış, 
ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu 
gazeteci kimdi?

a) Namık Kemal
b) Ali Suavi
c) Ahmet Vefik Paşa
d) Şinasi

5. İstibdat (despotizm) 
döneminde, yani 1. Meşrutiyet 
ile II. Meşrutiyet arası 

yıllarda bazı kelimelerin kullanılması 
yasaklanmıştı. Bu kelimelerden biri 
hangisiydi?

a) Dost
b) Eş
c) Sevgili
d) Kardeş

6. Cumhuriyet döneminin en 
güçlü kalemlerinden biri ve 
her daim muhalifti. Tek parti 

döneminde hem cezaevine girdi, hem 
sürgüne gönderildi. Demokrat Parti 
döneminde yaşı 80’e dayanmışken 
yargılanıp tutuklandı. Vasiyeti, 
cenazesinde hiç eğilip bükmediği 
kaleminin tabutunun önünde 
taşınmasıydı. Bu gazeteci kimdi?

a) Hüseyin Cahit Yalçın
b) Zekeriya Sertel
c) Ahmet Emin Yalman
d) Falih Rıfkı Atay

7. Türkiye basını kalem 
savaşlarıyla ünlüdür ve her 
dönemde iktidar yanlıları 

ile muhalif yazarlar köşelerinde 
savaşa tutuşmuştur. İkinci Dünya 
Savaşı sırasında Türkiye’nin Almanya 
yanlısı tutum izlemesini isteyenlerle 
karşı çıkanlar da bu savaşın dışında 
kalmamıştı. Kimdi bu yazarlar?

a) Arif Oruç-Ali Naci Bey
b) Zekeriya-Sabiha Sertel- Hüseyin 

Cahit Yalçın
c) Necip Fazıl Kısakürek-Bedii Faik
d) Uğur Mumcu-Nazlı Ilıcak

8. Türkiye’de mizah dergisi 
tarihi de oldukça eskilere 
dayanıyor -1876/ Çaylak-, 

ama bir dergi var ki, neredeyse her 
sayısında dönemin iktidarını canından 
bezdirmişti. Bu dergi hangisiydi?

a) Akbaba
b) Diken
c) Marko Paşa
d) Gırgır

9. Şimdiye kadar hep geçmişe 
dair sorular sorduk, testimizi 
daha yakın tarihe ait bir 

soruyla bitirelim. Bir siyasi lider Türkiye 
basınının kan kaybının da başlangıcı 
olan “Türkiye’de iki buçuk gazete 
kalacak” cümlesini kurmuştu. Kimdi bu 
lider?

a) Süleyman Demirel
b) Turgut Özal
c) Necmettin Erbakan
d) Tansu Çiller

T
E

S
T

Malum, 24 Temmuz Basın Bayramı’ydı ve bu yıl da çok sayıda gazeteci yazdıkları, söyledikleri 
nedeniyle cezaevinde olduğu için oldukça buruk kutlandı. Biz de bu ayın test konusunu 

mesleğimizden, yani gazetecilikten seçtik. Bakalım, bir zamanların dördüncü kuvveti basın, 
bugünkü deyimiyle medya hakkındaki bildikleriniz neler?

Yanıtlar: 1) a, 2) c, 3) b, 4) d, 5) d, 6) a, 7) b, 8) c, 9) b



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E94 Sayı: 14 Tarih: 25 Temmuz-25 Ağustos 2017

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 50 00 

/ 1970-1978

ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM 
VE KÜLTÜR EVİ
Küçükbakkalköy Mah. 

Merdivenköy Yolu Cad. 

No: 70/1 

Tel: 0216 577 10 51

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. Dudullu Cad. 
4D, 34779 Ataşehir
Tel: 0216 364 32 63

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

FETİH TELSİZ TAKSİ
Fetih Mah. Kafkas Sok.
No: 1 Tel: 0216 315 55 85 / 
0216 324 77 73

BİZİM TAKSİ
İnönü Mah. Kartal Cad. 
No: 85 Tel: 0216 577 68 80

GREENPARK 
BAYINDIR TAKSİ
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



Yaz tatlarından biri mısır. Her ne kadar GDO’lu olduğu söylense de insan eski alışkanlıklarından, 
tatlarından bir türlü kurtulamıyor. Elbette bu ay ki sorumuz mısır hakkında değil, bu mısırcının 

dolaştığı parkın hangisi olduğu. Hem yürüyebildiğiniz, hem spor yapabildiğiniz hem de banklarına 
oturup soluklanabildiğiniz Ataşehir’in sayısız yeşil alanından biri olan bu parkı tanıyabildiniz mi? 

Ödülümüz yine Can Yayınları’ndan, bu kez Isabel Allende’nin “Japon Sevgili” kitabı.

Yanıtlarınızı atasehirekspres@atasehir.bel.tr adresine gönderebilirsiniz.

Fotoğraf: FUAT ÖZDEMİRBU
RASI N

ERESİ?
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