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Değerli Ataşehirliler, yeniden 
merhaba!

Dergimiz bir ay boyunca 
elinizde olacak ve bu ayın sonuna 
yaklaştığımızda Cumhuriyetimizin 
94. yıl dönümü için toplanmış 
olacağız. Her zamankinden daha 
büyük coşkuyla, daha büyük arzuyla, 
daha büyük heyecanla, sel olup 
akacağız; Cumhuriyet yönetiminden 
vazgeçmediğimizi göstereceğiz.

Dostlar, “Cumhuriyet, neden 
adalettir” diye sorsam, binlerce 
gerekçe sayılabilir. Ama bugün 
içinde bulunduğumuz konjonktürde, 
en önemli gerekçe, Cumhuriyet 
yönetiminin, liyakata dayalı bir adalet 
sistemi olduğudur. Hak eden halk 
çocuklarının, devletin her kademesine 
yerleştirildiği bir sistemdir; kim hak 
ediyorsa, görev onundur. Tabiidir ki, 
rejimin eksiklikleri var. Her dönemde 
adam kayırma, adamı olanın hak 
etmediği yerlere geldiği olmuştur. Ama 
devletin her kademesine, her noktasına 
kanserli bir hücre gibi bu negatifliğin 
yayılması, yine bağımsız yargı 
tarafından önlenmiştir. Çünkü bizim 
savcılarımızın önünde cumhuriyet 
yazar; onlar, cumhuriyet savcısıdır. 
Adalet, zaman zaman yaralansa da, o 
tepede hep “ben buradayım” demiştir. 
Cumhuriyet’in yarattığı adalet sistemi, 
hepimizi korumuştur. İşte onun içindir 
ki, bu yıl “Cumhuriyet Adalettir, Adalet 
Cumhuriyet” diyorum. Çünkü her 
ikisine de, her zamankinden daha fazla 
ihtiyacımız var!

Değerli dostlarım, son bir iki cümle 
daha eklemek isterim ki, o da şudur:

Osmanlı’nın, yani, bizlerin son 
anayurdu olan, üzerine basmakta 
olduğumuz bu topraklar, karış 
karış emperyalistler ve onların 
uşakları tarafından parçalanmadı 
mı? Parçalanan, Devlet-i Aliye 
değil miydi? Osmanlı’nın başkenti 
İstanbul’da, Beyazıt Meydanı’nda, 

merasim bölüğünün silahsız askerleri 
uykudayken, İngiliz işgal askerleri 
tarafından öldürülürken kim sesini 
çıkardı? Kimse!

Eeee, o zaman, kurulan yeni 
devletimizi, yani Cumhuriyetimizi, 
sokakta bulmadığımızı unutmayacağız! 

Unutmayalım ki, bu 
Cumhuriyetimizin ardında Kurtuluş 
Savaşımız vardır. Bu Cumhuriyetimizin 
ardında Anadolu halkının işgale karşı 
verdiği büyük direniş vardır. 

Onun içindir ki, ne geçmişi, ne 
geleceği unuturuz. Onun içindir ki, 
ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten 
vazgeçeriz, ne de Cumhuriyetten!

Değerli dostlarım, bu vesileyle, tüm 
halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutlarım.  

…
Değerli Ataşehirliler, bu satırları, 

6’ncısını gerçekleştirdiğimiz 
Kardeş Kültürlerin Festivalimiz 
henüz bitmeden kaleme alıyorum. 
Daha sağlıklı değerlendirmeleri 
arkadaşlarımla yapacağız, ama ilk 
gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Bu 
yıl, gençler konserlerimize ağırlığını 
koydu. Bunda, konser programımızın 
doğruluğunun bir hayli payı olsa bile, 
ben bir başka havayı gözlemledim. 
Sekiz yıl boyunca gençlere çok yatırım 
yaptık; kültür ve sanat eğitimlerimizle, 
yaz-kış okullarımızla. Bu bir anda 
olacak bir şey değildi. Genç fidanlar 
yetişiyor ve ben bunu görebiliyorum…

Biliyorsunuz ki, Ataşehir’in 
en önemli meselesi olan imar 
konularında da ilerleme kaydetmeye 
başladık. Barbaros ve Yenisahra 
Mahallelerimizde de artık yeni 
bir hayatın ilk adımları atılmaya 
başlanacak. Sırada ise İçerenköy ve 
Küçükbakkalköy mahallelerimiz var. 
Şimdi söz İBB’de. Sıra bize geldiğinde 
ise hızla hareket edeceğiz.

Tüm halkımıza güzel bir Ekim ayı 
dilerim. Hoşçakalın.

BATTAL İLGEZDİ
Ataşehir Belediye Başkanı

@battalilgezdi34

@battalilgezdi34

@battalilgezdi
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İmarlı Ataşehir’e doğru
Ataşehir’in imar sorunu 
yavaş yavaş çözülüyor. Yeni 
Sahra, Barbaros, İçerenköy, 
Küçükbakkalköy’ün 1/5000’lik 
planları çıktı, Yeni Çamlıca ve 
Ferhatpaşa mahallelerinin planları 
hazırlanıyor. Mustafa Kemal 
ve Aşık Veysel mahalleleri ise 
İBB’den haber bekliyor. Belediye 
Başkanı Battal İlgezdi “İmar 
sorununda sona yaklaştık” diyor. 

12
Hastanemize dokunmayın
Ataşehir’in tek devlet hastanesi 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim 
Araştırma Hastanesi’nin kadın 
doğum, jinekoloji, çocuk hastalıkları 
gibi en kritik ve hassas servisleri 
Ataşehir’den 13 kilometre uzağa 
taşındı. Hem Ataşehirliler hem de 
meslek örgütleri hastanenin diğer 
servislerinin de taşınmasından, 
geniş arazisinin ise yapılaşmaya 
açılmasından endişeli.

Barbaros Mahallesi

10
6. Kardeş Kültürlerin 
Festivali coşkuyla kutlandı
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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, Kevser 

Öztek Özkol, 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

64
OGR3TM3N NDEN 
BANA KIZI YOR
Kimisi “zekâ geriliği” kimisi de 
“hastalık” olarak biliyor disleksiyi, 
oysa tıptaki karşılığı özel öğrenme 
güçlüğü. Belki siz ya da bir yakınınız 
da bu durumdan yakınıyor 
olabilirsiniz. Eğer öyleyse bu haber 
size yol gösterebilir.

44
Savaştan geriye     
sadece acı kalır
Yiğit Güralp’ın senaryosunu 
yazdığı, Can Ulkay’ın yönettiği 
“Ayla” 27 Ekim’de vizyona girecek. 
Oscar’a da aday film Kore’de 
savaşan bir astsubay ile koruması 
altına aldığı, Ayla ismini verdiği 
Kim’in dostluğunu anlatıyor.

40
Müzik için de özgürlük ve 
adalete ihtiyaç var!
Bir değil, iki değil, üç kuşağın 
kulaklarında Burhan ve Gökhan 
Şeşen’den oluşan Grup 
Gündoğarken’in şarkıları var. Sert 
hayatlarımızın ortasında kalbimizi 
naif şarkılarıyla yumuşatan grup 12 
Ekim’de Ataşehir’de konser verecek.

52
Masayı yazarken masa 
olabilmelisiniz!
Buket Uzuner’i roman, hikâye 
ve gezi yazılarından tanıyoruz: 
Karayel Hüznü, Ah Bir Kedi 
Olsam, Yolda, İki Yeşil Susamuru… 
Edebiyatı empati sanatı olarak 
da tanımlayan, “Masayı yazarken 
masa olabilmelisiniz” diyor. 



ADIM ADIM İMARLI BİR 
ATAŞEHİR’E DOĞRU

Ataşehir’in imar sorunu yavaş yavaş çözülüyor. Yeni Sahra, 
Barbaros, İçerenköy, Küçükbakkalköy’ün 1/5000’lik planları 

çıktı, Yeni Çamlıca ve Ferhatpaşa mahallelerinin planları 
hazırlanıyor. Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahalleleri ise 
İBB’den haber bekliyor. Sekiz yıllık Ataşehir’in sekiz yıllık 

Belediye Başkanı Battal İlgezdi imar sorunlarını çözmek için 
gösterdiği çabanın karşılığını alıyor. Bunu da Ataşehirlilerle 

paylaşıyor, tıpkı Kardeş Kültürlerin Festivali’nde olduğu gibi...



Konuşurken, belediyedeki odasından Ataşehir’e 
bakarken gülümsüyor Battal İlgezdi. Bu 
gülümsemede sekiz yıl önce kurulan Ataşehir’e, 

yine sekiz yıl önce başkan seçilmeden önce Ataşehirlilere 
verdiği sözleri tutmanın mutluluğu var. Israrlarıyla, hatta 
eylemleriyle yavaş yavaş da olsa Ataşehir’in imar sorununu 
çözmüş olmanın, “Bir metrekare yeşil alanı bile imara 
açmayacağım” vaadini yerine getirmiş olmanın mutluluğu 
bu. Biliyoruz ki birçok Ataşehirlilerin aklından aynı soru 
geçiyor, “İmar planlarımız ne zaman onaylanacak, biz ne 
zaman tapumuzu alacağız?” Biz de sizlerin bu sorularına 
yanıt bulabilmek için yoğun koşuşturmasının arasında 
Battal İlgezdi’nin yolunu kestik ve merak edilenleri sorduk. 
İşte yanıtları: 

- Ataşehir sekiz yıllık bir ilçe olsa da yerleşim olarak daha 
eski bir tarihe sahip. İmar sorunu neden bu kadar uzadı ve 
çözüm aramak ve bulmak size kaldı?

- Ataşehir Belediyesi’nin bölge sınırları içerisinde 
17 mahalle; bu 17 mahallenin 13’ünde de imar sorunu 
var. Mustafa Kemal, Âşık Veysel, Yeni Sahra, Barbaros, 
Yeni Çamlıca ve Ferhatpaşa mahalleleri Anadolu’nun 
ücra köşelerinden gelmiş insanlarla dolu. Vatandaş 
memleketinden kalkmış gelmiş, yerleştiği mahalleden üç 
yüz, beş yüz metrekarelik aldığı arsa için senelerdir imar 
planı çıkmasını bekliyor. Ve haklı olarak da kendine haksızlık 
yapıldığını düşünüyor. Benden önceki Belediye Başkanları 
bölgeye hiçbir yatırım yapmamış. Ne altyapısıyla, ne de 
imar planları ile ilgilenmişler. Biz Ataşehir’in altyapı ve yol 
problemlerinden sonra imar planları ilgili sorunu da etap 
etap çözümlemeye başladık. Tüm amacımız Ataşehir’deki 
haksızlıkları gidermek. 

- Geriye dönüp geçmiş sekiz yıla baktığınızda yapmak 
isteyip de yapamadığınız neler var, bu süreci nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

- Sekiz yıl önce ilçemiz sınırları içinde yer alan 13 
mahallenin büyük sıkıntısı olan imar sorununu çözüp, 
Ataşehir’i kent vizyonu dâhilinde yaşanabilir bir ilçe 
haline getirmeyi hedeflemiştim. Fakat bizler yetkimiz 
dâhilinde olan 1/1000’lik Nazım İmar Planı ile bu sorunu 
çözemiyoruz. Hatta bizim çatı plan yapması yetkimiz dahi 
yok. Ama bunu vatandaş bilmiyor, haklı olarak da seçtiği 
belediye başkanından çözüm istiyor, çözüm ondan bekliyor. 
Mahallelere gittiğimde “imarımızı ver başkan, planı ver” 
diyorlar. Ben de onlara 1/5000’lik Nazım İmar Planlarının, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yetkisinde olduğunu anlatıyorum. Bu 
kurumlar planları oluşturup onaylayacak ki bizler de 
bu planlar doğrultusunda faaliyete geçebilelim. Onlar 
1/5000’lik planları yapmazlarsa maalesef bizlerin hayata 
geçirme şansı olmaz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile 
yıllarca büyük sıkıntılar yaşadık, çok tartışmamız oldu. 

- İmar konusunda şu an gelinen son durum nedir?
- Bugün gelinen noktada sağ olsunlar, yetki sahibi 

kurumlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi konuyu ortaklaşa çözüme 
kavuşturmak için çalışıyor. Mahallelerimizin imar planları 
yavaş yavaş çözülmeye başlandı. Altı ay önce Yeni Sahra ve 
Barbaros Mahallelerimizin 1/5000’lik Nazım İmar Planları 
çıktı, plan itirazları yapıldı. İtirazlarla ilgili süreç tamamlandı 
ve planlar 1 Eylül 2017 itibariyle bize geldi. Kasım 
ayının ilk haftası Yeni Sahra ve Barbaros Mahallelerinin 
1/1000’lik planlarını meclise göndereceğiz. Büyükşehir 
Belediyesi’nin onayı sonucu yılbaşı itibarıyla Yeni Sahra 
ve Barbaros Mahallelerinin de imar planları çözüme 
kavuşmuş olacak. Böylece bizler de, Ataşehir Belediyesi 
olarak vatandaşlarımıza inşaat ve tadilat ruhsatı vermeye 
başlayacağız. ➦

ATAŞEHİR EKSPRES

Fotoğraflar: 
MURAT ŞİMŞEK



Ben aslen Malatyalıyım, ama 
kendimi bir İstanbullu, Ataşehirli 

gibi hissediyorum. İlkokul beşinci 
sınıfa kadar Malatya’da köyde 
okudum. Bizim zamanımızda 
Anadolu’da ilkokulda birden, beşe 
kadar bütün sınıflar bir arada 
olurdu, biz de öyle okuduk. İlkokulu 
bitirdiğim sene ailem İstanbul’a göç 
etme kararı aldı. 1970’lerin başında 
İstanbul’a geldiğimizde, dayımların 
da yaşadığı, Kuzguncuk’a yerleştik. 
O günkü Kuzguncuk’un günümüzde 
de güzelliğinden taviz vermediğini 
düşünüyorum. Ortaokula İstanbul’da 
başladım. Lise ve üniversite yıllarım 
da burada geçti. Sonrasında da iş 
hayatına atıldım.  

70’lerdeki İstanbul’a baktığımda 
yeşiliyle, boğazın maviliği ile o 
kadar güzel bir şehirdi ki, belki de 
yaşanabilir en güzel kentlerdendi. 
Şimdi ise sadece konutları, yüksek 
binaları görür olduk. Yeşil alanlar, 
parklar maalesef korunamadı, 
korunmadı. O zamanlar ile günümüz 
İstanbul’u arasında çok büyük 

fark var. Bizim belediyecilikteki 
amacımız ve temennimiz 
İstanbul’u çocuklarımıza, kendi 
çocukluğumuzda yaşadığımız gibi 
yaşatabilmek. Onların rahatça koşup 
oynayabileceği, insanların güzel 
ve huzurlu vakit geçirebileceği, 
bisikletle her yere ulaşımın olduğu 
bir İstanbul…

Biz Ataşehir’de bu arzumuzun 
gerçekleşmesi için elimizden 
geleni yaptık ve yeşil alanları imara 
açmadık. Her tarafı park olan 
ilçemizde yeşil İstanbul hayallerimizi 
korumaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz, 
Türkiye’nin ekonomik sorunları da 
çok farklı. Gönül ister ki Ataşehir’in 
hiçbir tarafında vatandaşımız 
akşam yatağa aç girmesin, sabah 
yatağından ekonomik sıkıntıyla 
kalkmasın. Çocuğunu okula 
gönderirken onun geleceği ile ilgili 
bir kaygısı olmasın. Ben böyle 
bir ülke, böyle bir şehir, böyle bir 
Ataşehir hayal ediyorum. Barışık, 
sevgiyle ve dostlukla yaşayan bir 
Ataşehir görmek istiyorum. l 
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➥ Yeni yıla yıllardır bekledikleri 
ruhsatları ile girecek olan Yeni Sahra 
ve Barbaros Mahallesi sakinlerini 
nasıl bir süreç bekliyor?

Mahallelerimizi imara açmış 
olacağız. Artık arsa sahibi 
vatandaşlarımız arsalarını kat karşılığı 
anlaştıkları müteahhit firmalara 
verebilecek. Böylece mahalle 
sakinleri; daha çok yeşil alana sahip, 
havuzlu, parklı ve depreme dayanıklı 
konutların yer aldığı sitelerde oturma 
imkanı yakalarken bir yandan da 
çocuklarının hayatlarını garanti altına 
almış olacaklar.

Yeni Sahra ve Barbaros mahalleleri 
için vatandaşlara önerileriniz var mı?

Yeni Sahra ve Barbaros 
mahallerimiz ile imarı olan ve daha 
sonra imara açılacak bölgelerimizde 
yaşayan vatandaşlarımızdan bir ricam 
olacak. Belediyemiz ile görüşmeden 
hiçbir müteahhit ile antlaşma 
yapmasınlar. Herhangi bir mağduriyet 
yaşamamak adına bilmedikleri, 
güvenmedikleri firmalardan uzak 
dursunlar. Vatandaşlarımıza yerinde 

Ataşehir imarıyla, parklarıyla, 
kültürüyle, eğlencesiyle başka bir 
hayat vaat ediyor...
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kat karşılığı anlaşma yapmalarını 
öneririm. Vatandaşlarımızdan, 
Ataşehir’de oluşturmaya çalıştığımız 
kent vizyonuna uygun, yaşam alanı 
bol, yeşil bir ilçe için doğru adımlar 
atmalarını rica ederim.

Bu iki mahalleye Ataşehir Belediyesi 
ne gibi katkılar sunacak?

Yeni Sahra ve Barbaros Mahallelerinin 
1/1000’lik imar planlarını yaparken 
Ataşehir’in vizyonu ve kentin gelişimi 
için de Büyükşehir Belediyesi ile 
beraber ortak bir plan geliştireceğiz. 
Yeni imar planı ile bölgemizde müthiş 
bir yeşil alan oluşacak. Bu yeşil 
alanları mümkün olduğu kadar imara 
açmayacağız ve halkın hizmetine 
sunacağız. Buralara vatandaşlarımızın 
yararlanabileceği kültür merkezleri, 
yürüyüş alanları, parklar yapacağız. 
Önümüzdeki beş yıllık süreçte Ataşehir, 
tüm mahalleleriyle bir bütün olarak 
gelişmiş ve kent vizyonumuza uygun bir 
hal almış olacak. 

Peki, diğer mahallelerin imar planları 
ile ilgili son durum nedir?

Temennimiz 1/5000’lik planları 
yapılan ve askı süresi biten İçerenköy 
ve Küçükbakkalköy mahallelerimizin 
İBB’den gelecek itiraz süresi bitiminden 
sonra bize ulaşması. Ataşehir Belediyesi 
olarak 1/1000’lik planları biz yapacağız; 
fakat Büyükşehir Belediyesi’nin 
yürüttüğü süreç bittikten sonra. Yeni 
Çamlıca ve Ferhatpaşa Mahallemizin 
imar planları ile ilgili çalışmalar Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile İBB tarafından 
yürütülüyor. 1/5000’lik planlar onlardan 
çıkıp, onaylandıktan 
sonra, 1/1000’ler 
için bize 

gelecek, onu bekliyoruz. Mustafa Kemal 
ve Âşık Veysel mahallelerinin imar 
planlarının ne zaman geleceği İBB’ye 
bağlı. Onların da en kısa zamanda 
çözüme ulaşması için elimizden gelen 
çabayı sarf ediyoruz. Tekrar ediyorum, 
temennimiz, imara açılacak Ataşehir’in 
daha yeşil ve konforlu bir kent vizyonu 
bilinci ile gelişimine devam etmesi ve 
vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı 
büyük mağduriyetin bir an önce 
giderilmesi.  

EMEKEVLER PROJESİ

Yerinde kentsel dönüşümün ilk 
örneklerinden biri Emekevler Projesi… 

Haklısınız, Ataşehir’de yapılan en 
önemli projelerden biri de Emekevler 
Projesi. Belediye Başkanı olurken 
vatandaşa “sizlere birer ev vereceğim” 
diye söz vermiştim. Belediye Başkanı 
olduktan sonra bu işlerin o kadar kolay 
olmadığını gördüm. Devletin kanunu, 
kaidesi var. Öyle istediğin gibi kimseye 
ev veremiyorsun, ama verdiğim sözün 
arkasında durdum ve vatandaşlarımızın 
daha konforlu evlerde yaşamlarını 
sürdürebilmeleri için elimden geleni 
yaptım. Bu projeye bakıldığında büyük 
önem taşıyan konu projenin yerinde 
dönüşüm ile yapılıyor olmasıydı. 50 
bin metrekaresi imarlı olan 170 bin 
metrekarelik alanda 739 konut yaptık. 
Bu konutların 400’ünü vatandaşa 
çok uygun fiyatlar karşılığında verdik. 
Diğerlerini ise Ataşehir’de mağdur, 
sıkıntısı olan vatandaşlara tahsis 
ediyoruz.

İçerenköy Mahallesi

Emekevler Projesi’nde çok fazla 
problemle karşılaşmanıza rağmen 
Ataşehirliler için mücadele ettiğinizi 
biliyoruz.

Tabii bu işleri yapmak o kadar kolay 
değil. Emekevler Projesi’ni hayata 
geçirmek için önümüze birçok siyasi 
engel çıktı. Dört yıl boyunca sırf 
yıkım için bekledik. Biz bu projeyle 
yola çıkarken, ayağımıza taş koymak 
isteyenlerin, vatandaşımızı yanlış 
bilgilendirenlerin olacağını biliyorduk 
ki bu konuda da yanılmadık. Biz 
Emekevleri kimseye peşkeş çekmek 
için yapmadık. Bu proje kapsamında 
vatandaşımızın nefes alabileceği, 
Ataşehir’in vizyonuna uygun 120 bin 
metrekarelik bir park yaptık. Bunun 40 
bin metrekaresini golf ve şehir kulübüne 
ayırdık. Bizler bu yola çıkarken Ataşehir 
için hayal ettiğimiz konsepti burada 
oluşturmayı başardık. 

Peki, İstanbul’un genelindeki 
imar planları hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

İstanbul oldukça yoğun göç aldı ve 
bu durum her geçen gün devam ediyor. 
Şehir bu kadar kalabalıklaşırken İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve kenti 
yönetenler bana göre kentin imar 
planları ile ilgili yanlışlıklar yaptı. Kent 
alabildiğine imara açıldı. İstanbul’da 
olası bir deprem yaşanması halinde 
yeterli deprem toplanma alanları 
yok; çünkü buralar dahi imara açılmış 
durumda. Maalesef geriye dönerek bu işi 
çözme şansımız yok. Bundan sonrası için 
Ataşehirlilerle beraber vereceğimiz ortak 
kararla, “Ataşehir’de daha fazla neler 
yapabiliriz” üzerine yoğunlaşacağız. l



Bir yandan sahne ışıkları ayarlanıyor, 
bir yandan da ses provaları yapılıyor. 
Yakasında “görevli” kartı bulunan onlarca 

kişi telaşla oradan oraya koşuştururken saat 
yedi olmuş bile. Neredeyse her şey hazır. 
Cumhuriyet Meydanı da şimdiden doldu. 
Kimisi sevgilisiyle gelmiş, kimisi kucağında 
bebeğiyle, kimisi de tekerlekli sandalyedeki 

babasıyla... Hava karardığında on binlerce kişi 
hep bir ağızdan “Sıla, Sıla” diye haykırmaya 
başlıyor. Yüzlerinde kocaman gülümsemeleri ve 
coşkusuyla bu kalabalık, 6. Kardeş Kültürlerin 
Festivali’nin sahipleri, Ataşehirliler.

Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl altıncısını 
düzenlediği Kardeş Kültürlerin Festivali 19 
Eylül’de Sıla konseri ile başladı. Onu diğerleri 
izledi: Ayla Çelik, Koray Avcı, İlyas Yalçıntaş, 
Ziynet Sali, Mümin Sarıkaya, Hadise… 
Ataşehirliler yedi ayrı mahallede, 14 sanatçının 

LEYLA ÖZ

GENÇLİK GÜMBÜR 
GÜMBÜR GELİYOR
Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği Kardeş Kültürlerin 
Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Festivale bütün Ataşehirliler ilgi 
gösteriyor, ama meydanlar konser geceleri daha çok gençlerin sesleri ve 
çığlıklarıyla inliyor. Bu da onların her yıl biraz daha kendilerine dayatılan 
yaşam biçimine, tek tip hayata karşı olduklarını gösteriyor… 

Hadise

Mümin Sarıkaya

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E Sayı: 16 Tarih: 25 Eylül-25 Ekim 2017Sıla



sahne alacağı konserleri izlemekten yoruldular 
mı, bilmiyoruz, ama yüzlerindeki gülümsemenin 
eksilmediğine tanığız, en çok da gençlerin.  

Bu yıl, geçen festivallere göre gözle görülür 
bir farklılık var, o da gençlerin festivale ağırlığını 
koyması. Bunda her ne kadar festival programı 
hazırlanırken doğru seçimler yapılmasının 
payı da olsa insan ister istemez başka 
nedenler de arıyor. Evet, gençler Ataşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği her festivale, her 
etkinliğe koşuyordu, ama bu yıl sesleri daha 
gür, coşkuları ise daha belirgin. Bu, elbette 
sosyolojik bir çalışma konusu, ama coşkunun 
altındaki öfkeyi sezmek de zor değil. Bu öfkenin 
nedenini hangi gence sorarsanız sorun benzer 
yanıtları alıyorsunuz: “Biz robot değiliz”, “Bizi 
tektipleştiremezler”, “Bize nasıl hissetmemiz 

gerektiğini öğretemezler”, “Biz bir bireyiz”, “Biz 
kendi kararlarımızı alabilecek akla sahibiz”, “Biz 
tek ses değil, çok sesiz, tek dil değil, çok diliz.”

Gençler hem şarkıları dinlerken, hem eşlik 
ederken sanki tüm bedenleriyle “birey” 
olduklarını haykırıyorlar konserlerde. Belli 
ki duyulmak, görülmek istiyorlar. Belli ki 
teknolojinin ellerine, masalarına taşıdığı 
dünyanın bir parçası olduklarının kabul 
edilmesinin peşindeler… Gençlerin 6. Kardeş 
Kültürlerin Festivali’ni, özgürlük arayışlarının 
bir zemini olarak gördükleri ortada. Ataşehir 
Belediyesi de festivallerle, etkinliklerle onları 
görmeye, anlamaya, ne istediklerini, nasıl bir 
gelecek düşlediklerini bilmeye çalışıyor. Peki 
bizler; anneler, babalar, öğretmenler… Onları 
tanımaya hazır mıyız? l

“Festivalimizin amacı Ataşehir’de yaşayan 
vatandaşlarımızı mahallelerinde müzikle 
yakalamak, onları meydanlara çıkarmak 
ve o güne kadar hiç tanımadıkları, belki de 
tanımayacakları komşularıyla bir araya getirip 
birlikte avaz avaz şarkı söylemelerini sağlamak. 
Her mahallede o mahallenin dokusuyla örtüşen 
veya bu sene en beğenilen müzisyenlerle 
çalışarak herkesin kendinden bir şeyler 
bulacağı bir festival gerçekleştirmek 
istedik. Ve gördük ki bu sene konserlere 
gençler diğer senelere göre daha fazla 
ilgi gösterdi. Bu yoğunluk bizim 
de beklentimizi aştı.

Bizler de Ataşehir Belediyesi 
olarak yıllardır, ilçede yaşayan 
gençlerimiz için düzenlediğimiz 
kültür-sanat, spor ve etüt 

merkezi hizmetlerimizde ne kadar doğru 
bir yol izlediğimizi çıkan bu güzel tabloyla 
bir kez daha anladık. Her zaman olduğu gibi 
bu festivalimizde de gençlerin fikirlerine 
önem vererek müzisyen tercihlerimizi de 
onların istekleri doğrultusunda yaptık. Çünkü 
onlar kültür sanatın en hareketli tüketicileri. 
Unutmamalıyız ki gençlerin meydanlara, 

meydanların gençlerin şarkılarına ihtiyacı 
var. Ayrıca gençlerin, sosyal hayatlarının 
baskılanmasından kurtulmaya “ben” 
olabildikleri bir yerde sevdiği sanatçıyla 

şarkı söylemeye ihtiyaçları var. Ne mutlu 
ki kapılarının önünden bir festival 

geçti. Biz de onları bu kadar mutlu 
ve coşkulu gördük. Ne mutlu ki bu 
ilçenin, kalbi gençleri için heyecanla 
atan bir belediye başkanı var.” l

Volkan Aslan (Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)

Ziynet 
Sali

Koray 
Avcı

İlyas 
Yalçıntaş

Ayla 
Çelik



Ataşehir’in tek devlet hastanesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi’nin kadın 
doğum, jinekoloji, çocuk hastalıkları gibi en kritik ve hassas servisleri Ataşehir’den 13 kilometre 

uzağa taşındı. Hem Ataşehirliler hem de meslek örgütleri hastanenin diğer servislerinin de 
taşınmasından, geniş arazisinin ise yapılaşmaya açılmasından endişeli. Onlar hastanenin yerinde 

kalmasını, ama yenilenmesini ve kapasitesinin arttırılmasını istiyor. 

Hastanemize dokunmayın

Soldan sağa: Fatma 
Yıldırım, Turan Dolu, 
Cevahir Efe Akçelik, 
Melahat Cengiz ve 
Şehriban Sevim.
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Farklı dinlere, siyasi anlayışlara, 
kültürlere, hatta dillere sahip 
olsak da hayattan iki temel 

beklentimiz aynıdır: Sağlık ve eğitim. 
Hepimiz hem kendimizin hem 
çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını 
isteriz, çünkü geleceğimiz bunun 
üzerine kuruludur. Yine hepimiz 
sağlık sorunlarımızın çözümü için 
tam donanımlı, uzman doktorların 
bulunduğu bir hastane ve bu 
hastanenin kolayca ulaşabileceğimiz 
bir yerde olmasını isteriz. Üstelik bu 
bizim hakkımızdır. 

Ama gelin görün ki yaşadıklarımız hiç 
de böyle değil, ne sağlığa ne eğitime 
kolay ve ücretsiz ulaşabiliyoruz. Dahası 
kolay ulaşabildiklerimiz de teker teker 
elimizden alınıyor. 

Tıpkı Ataşehir’deki Fatih 
Sultan Mehmet Eğitim Araştırma 
Hastanesi’nin kadın doğum, jinekoloji, 
çocuk hastalıkları ve yeni doğan 
servislerinin ilçe sakinlerinden 13 
kilometre uzağa taşınması gibi.  

Elbette Ataşehirliler bu uygulamaya 
sessiz kalmadı. Sadece Ataşehirliler de 
değil, çevre ilçelerin sakinleri, Ataşehir 
Kent Konseyi, İstanbul Tabipler Odası, 
Mimarlar Odası, Tüketiciyi Koruma 
Derneği eylemleriyle tepkilerini 
gösterdi, binlerce imza toplandı. 
Biz de Ataşehir Kent Konseyi’nden 
Turan Dolu, TMMOB’den Cevahir Efe, 
İstanbul Tabipler Odası’ndan Melahat 
Cengiz ve Ataşehir sakinlerinden Fatma 
Yıldırım ile Şehriban Sevim’le konuştuk. 
İşte Kent Konseyi’nden Turan Dolu’nun 
sorularımıza yanıtları:

Bu taşınma hakkında Ataşehir 
sakinleri, belediye, özellikle de Kent 
Konseyi bilgilendirilmiş miydi?

 Bu konuda biz ve kamuoyu 
bilgilendirilmedik. Vatandaşların 
sistemden randevu alamamaları ve bu 
servislere ilişkin başvuran hastaların 
başka hastanelere yönlendirilmeleri 
sonucu hastanenin bu servislerinin 
kapandığını, sağlık personelinin ek bina 

BERAT GÜNÇIKAN

Ataşehirliler FSMEAH’nin yerinde kalması için imza topluyor.

olarak açıldığı söylenen Şehit Prof. 
Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne atanmış 
olduğunu öğrendik.

Taşınma gerekçesi olarak size ve 
kamuoyuna ne söylendi?

Gelişmeler üzerine hastane 
yönetimini arayarak bilgi almaya 
çalıştık. Muhtarlarımız ve çeşitli 
STK’lardan oluşan heyetler hastane 
yönetimini ve İstanbul Kuzey 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreterliği’ni ziyaret ettiler. Hem 

Bu çelişkili açıklamalar neyi 
gizliyor? 

Bilinen şu ki, kadın doğum, 
jinekoloji, çocuk hastalıkları 
ve yeni doğan servisleri ve 
personeli Sancaktepe’de yeni 
açılan hastaneye taşındı, 13 km 
uzaklıktaki Sancaktepe’deki hastane 
FSMEAH’nin ek hizmet binası gibi 
gösteriliyor. Tepkiler üzerine taşınan 
branşlardan bazı hekimler “icaplı” 
tabir edilen tarzda görevlendirilerek 
bu bölümlerin poliklinik ve acil 

bilgi aldılar hem tepkilerini dile 
getirdiler. Hastane yönetimi ilk 
süreçte bazı binaların depreme 
dayanıklı olmadığı için bakıma girmesi 
gerektiği, taşınan bölümlere hasta 
başvurusu az olduğundan randımanlı 
çalışmadığı, zaten başvuran 
hastaların da çoğunlukla Ataşehir 
dışından olduğundan taşınmanın 
sorun yaratmayacağı gibi cevaplar 
verdiler. Tepkilerin artması üzerine 
bu bölümlerin taşınmadığı, hizmete 
devam ettiği, iddiaların doğru olmadığı 
gibi açıklamalar yaptılar.

hizmetlerini kısıtlı olarak vermeye 
çalışıyor. Ancak yataklı bölümler 
ve doğumhane, ameliyathane 
gibi üniteler hâlâ hizmet vermiyor 
ve hastalar başka hastanelere 
yönlendiriliyor.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi (eski adıyla PTT 
Hastanesi) Ataşehir için neden bu 
kadar önemli? 

Çünkü Ataşehir’in tek kamu 
hastanesi. D-100 karayolu ve 
Kadıköy-Kartal Metro hattı üzerinde, 
1. ve 2. çevreyolları ile TEM ➦



Sayı: 16 Tarih: 25 Eylül-25 Ekim 2017

 ➥ Otoyolu’nun kesişme 
noktasında, Marmaray ve Avrasya 
Tüneli çıkışlarına yakın, Bostancı 
iskelesine 10 dk mesafede. Bu 
nedenle Ataşehir, Maltepe, Kartal, 
Adalar, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, 
Sancaktepe, Üsküdar ve daha birçok 
yerden rahatlıkla ulaşılabilir konumda. 

ÇOK ŞİKÂYET VAR

Çizdiğiniz harita hastanenin 
yükünün ağır olduğunu gösteriyor.

 Evet, bu nedenle de günlük 5 
bin hastaya hizmet verirken yatak 
kapasitesi 300 civarında kaldı. Bunun 
için Kent Konseyi olarak bir senedir 
hastanenin fiziki kapasitesinin 
geliştirilmesi amacıyla hastane 
arazisiyle bitişik ve PTT’ye ait (sınırlı 
bir kısmı posta dağıtım hizmetleri 
için kullanılıyor, ama büyük bölümü 
atıl konumda) arazinin Sağlık 
Bakanlığı’na devredilerek modern bir 
hastane kurulması için bir çalışma 
yürütüyorduk. Aynı zamanda hastane 
arazisi içinde bulunan ve özel 

işletmeye verilen spor salonunun 
Ataşehir Belediyesi’ne devredilerek 
Ataşehir halkının kamusal ve kitlesel 
spor ihtiyacı için kullanılmasını 
istiyorduk.

Ama hastanenin kapasitesi ve 
teknik donanımı bu kadar hastaya 
yetmediğine göre taşınmak 
zorunluluk gibi görülüyor…

Biz hastanenin mevcut haliyle 
yetersiz olduğunu, yeni binaların ve 
ekipmanların eklenerek nitelikli sağlık 
hizmeti verecek modern bir hastane 
konumuna gelmesi gerektiğini 
zaten epeydir söylüyoruz. Ancak bu 
hastanenin bazı bölümlerini hem 
de hayati bölümlerini kapatmayı 
gerektirmiyor ve haklı kılmıyor. 
Biz hastanenin tüm bölümleriyle 
hizmete devam etmesini, fiziki, 
teknik ve organizasyon yapısının 
geliştirilmesini istiyoruz. Buna ilişkin 
uygun çözüm alternatifleri de var. 

Taşınanlar hayati önem taşıyan 
birimler, yani sürekli hareketliliği 
olan servisler. Bu Ataşehirlileri 
nasıl etkiliyor, etkileyecek?

Taşınan servisler öncelikle hastanenin 
hizmet kalitesini etkiliyor. FSMEAH bir 
eğitim ve araştırma hastanesi vasfını 
yitirdi. Sancaktepe’deki yeni hastaneyi 
ek hizmet binası gibi göstererek kâğıt 
üzerinde çözüm üretilse de pratikte 
eğitim araştırma hastanesi vasfı 
ortadan kalktı. Şehit Prof. Dr İlhan 
Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi adından da anlaşılacağı gibi 
ayrı bir hastane. FSMEAH’nin geleceğine 
ve hizmet niteliğine ilişkin hastane 
yönetimi ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri 
net açıklamalar yapmak zorundalar.
Dediğiniz gibi, taşınan bölümler 
hastanenin temel bölümleri. Yokluğu 
ciddi bir hizmet eksikliği yaratıyor ve çok 
sayıda şikâyet bize olduğu gibi hastane 
yetkililerine de ulaşıyordur.

Ataşehir’de FSMEAH’ne yakın bir 
alanda doğum evi ve tam teşekküllü bir 
başka hastane yok mu?

Ataşehir bir özel hastaneler kenti 
diyebiliriz. Ancak altını bir kez daha 
çizmekte fayda var, FSMEAH Ataşehir’in 
tek devlet hastanesidir.

Bir Ataşehirlinin servislerin yeni 
adresine, yani Sancaktepe’ye ulaşımı ve 
sağlık hizmetinden yararlanmaları ne 
kadar zorlaştı?

 Sağlık hizmetine erişim ciddi 
olarak engellendi. 13 km uzaklıktaki 
ve toplu ulaşım yollarına ters bir 

Ataşehir Kent Konseyi’nden Turan Dolu. (Fotoğraflar: MELİKE ŞENGÜL)
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FSMEAH, 1952 yılında PTT Genel 
Müdürlüğü’nce çalışanlarına 
sağlık hizmeti sunmak amacıyla 
kamulaştırılıp, sanatoryum olarak 
kullanılmaya başlandı. 

184 bin 276 metrekare arazi 
5283 sayılı kanunla Hazine ve PTT 
arasında paylı mülkiyet şeklinde 
tapuya tescil ettirildi. Arsanın maliye 
hazinesine ait 124 bin 276 metrekaresi 

Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilirken 
60 bin metrekaresi PTT Genel 
Müdürlüğü’nde kaldı. 2009’da imar 
planında Sağlık Bakanlığı’na tahsisli 
sağlık hizmet alanı PTT’ye ait alan 
donatı alanı olarak görülürken, 
İBB Meclisi 15 Haziran 2011’de imar 
planında değişiklik yaparak arazinin 
tamamını sağlık tesis alanına 
dönüştürdü. PTT Genel Müdürlüğü 

bu değişikliğe itiraz etti, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi itirazı uygun 
buldu. Bu kez Sağlık İl Müdürlüğü 
itiraz edince konu Kültür Bakanlığı 
Anıtlar Yüksek Kurulu’na intikal etti.

2017’de çıkan ve şu an yasal 
süreci devam eden imar planında 
ise bu araziye ilişkin hiçbir durum 
belirtilmiyor, planda beyaz bir alan 
olarak kalıyor. l

PLANLARDA “BEYAZ” ALAN!

Adım Fatma Yıldırım. 35 yıldır 
Ataşehir’de yaşıyorum. 

FSMEAH hastalandığımda gittiğim 
hastanelerden. Şimdi taşınması 
beni endişelendiriyor, çünkü 
emekli yurttaşlardan biriyim. 
Sağlığın evrensel bir hak olduğunu 
düşünüyorum, bu nedenle 
Ataşehir’in tek devlet hastanesinin 
kapatılmaması istiyorum. Bunun 
için etkinlikler yapıyoruz, bu 
sırada karşılaştığımız yurttaşların 
şaşkınlığı ve endişesini yüzlerinden 
okuyorum. Her kesimden insan 
hastanenin taşınmasının arkasındaki 
gerçeği kavrıyor ve tepkisini dile 
getirmekten kaçınmıyor. l

 Haklısınız, burası aynı zamanda 
değerli bir arazi. Birçok inşaat 
firmasının, özel hastanenin iştahını 
kabartıyor. Yakın geçmişte benzer 
örneklerde yaşadığımız birçok 
olumsuzluk da kaygılarımızı sürekli 
canlı tutuyor. Hastaneyle aynı 
parselde yer alan ve PTT Genel 
Müdürlüğüne ait olan, hastanenin yeni 
bir binaya kavuşmasına vesile olacak 
arazinin varlık fonuna devredilen 
PTT’yle birlikte satılma ihtimali bir 
başka kaygı noktamız. İsteğimiz 
bu arazinin Sağlık Bakanlığı’na 

devredilmesi. Yeni servisler kapatılır 
mı, hastane küçültülüp işlevsizleştirilir 
mi, tümden kapatılır mı bilmiyoruz. 
Ancak bunların karşısında durmaya 
kararlıyız. Bu nedenle muhtarları, ilgili 
meslek odalarını, sendikaları, STK’ları 
bir araya getirdiğimiz bir dizi toplantı 
yaptık ve buradan “FSM hastanesi 
İnisiyatifi” adında demokratik bir 
yapı çıktı. Bundan sonraki adımların 
takipçisi bu yapıdır. Bu inisiyatifin 
bir bileşeni olarak üzerimize düşen 
sorumlulukları yerine getirmeye 
çalışıyoruz. l

yerdeki hastaneye nasıl ulaşırsınız? 
FSMEAH hem Ataşehirlilerin hem 
de ulaşım kolaylığıyla tüm Anadolu 
yakasının neredeyse elinin altında. 
Yeni hastaneye gidenler söylüyor, 
ulaşım açısından güç bir yerdeymiş. 
Son zamanlarda bu servislerin 
taşınmasından kaynaklı birçok 
mağduriyet öyküsü dinliyoruz. 
En basit örnek olarak, çocuğu bu 
yeni hastaneye yatmış bir ailenin 
her gün Sancaktepe’ye gitmek için 
harcadığı zaman ve masrafı bir 
düşünün. İnsanların yanı başındaki 
bir hastanenin hem de temel 
hizmet birimlerinin uzaklaştılması 
birçok açıdan sorun yaratıyor ve 
Ataşehirliler buna tepkili. Sağlık 
hizmetine erişim bir haktır ve şu an bu 
engellenmektedir. Biz sonuna kadar 
bu hakkın savunucusu olacağız.

Gündemde hastanenin diğer 
servislerinin taşınması da var mı? 

Hastanenin geleceğine ilişkin 
biz de kamuoyu da ciddi kaygılar 
yaşıyoruz. FSMEAH yalnızca hastane 
olarak değil yeşil alanıyla da bölgeye 
hizmet veriyor. İçinde anıt ağaçların 
bulunduğu 3. dereceden sit olan bir 
yeşil alan, okijen kaynağı. Ataşehirli 
orada nefes alıyor. Yürüyüş yapıyor, 
dinleniyor, yaz sıcağında ağaçların 
ferahlığına sığınıyor. Bir tarih yatıyor 
orada, birçok insanın birçok anısı var. 
Bölgeyle bütünleşmiş bir alan. 

Taşınmanın altındaki asıl gerçek de 
bu sanırım.

SAĞLIK EVRENSEL BİR HAKTIR
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Fatih Sultan Mehmet 
Eğitim Araştırma 

Hastanesinin benzeri 
bir uygulama daha 
önce Yeni mahalle 
kadın doğum 
hastanesinde 
yapıldı. Hastane 
önce başka bölgeye 
yönlendirildi, daha 
sonra işlevsizleştirerek 
AVM yapılmak üzere 
satışa sunuldu. İki yıldır 
Bakırköy Ruh Sinir 
hastalıkları hastanesi 
çalışanları ve mahalli 
halkı hastanenin 
taşınmaması, yerinde 
ve yeniden yapılanması 
için bir dizi çalışma ve 
eylemler yaptı. Bunun 
yanı sıra fakülteler 
tarihinde çok önemli 
yeri olan Çapa Tıp 
fakültesinin Hasdal’a 
taşınması açık açık dile 
getirildi ve hazırlıkları 
yapılıyor.

İstanbul Tabip Odası’nın bakış 
açısı bellidir. Bu da, çevresinde 
onlarca özel hastanesi bulunan 450 
bin nüfuslu, ulaşımı ve yerleşimi 
açısından ideal olan Ataşehir’in 
biricik kamu hastanesinin yerinde 
ve yeniden yapılandırılması 
gerekliliğidir. Çünkü hastanelerin yer 
değiştirilmesiyle birlikte o bölgede 
halkın sağlık hizmetlerine erişimi 
zorlaşıyor, hastaları özel sağlık 
kurumlarına yönelmeye zorluyor. 
Günde beş bin poliklinik hizmeti veren 
hastane alanının boşalması ya da 
işlevsizleştirilmesi özel hastanelere 
nasıl bir artı gelir yaratır, düşünün? 
Bu durum ayrıca kamunun sağlık 
hizmetlerinden kopmasına ve 
vatandaşın en temel gereksinimi olan 

Ben Şehriban 
Sevim. Ataşehir’e 

bağlı Küçükbakkalköy 
mahallesinde doğdum ve 
57 yıldır burada yaşıyorum. 
Klasik deyimle doğma 
büyüme buralıyım. FSM 
hastanesi PTT hastanesi 
olarak hizmet verdiğinden 
beri ben, ailem, komşularım 
ilçemizdeki tek ve en 
yakın devlet hastanesi 
olan FSM’de tedavi olduk. 
Zaman zaman hastanenin 
çeşitli servislerindeki 
hizmetlerden yakınmalar 
oluyordu. Ancak yakınma 
oluyor diye hastane 
taşındığına veya kurum 
kapatıldığına bu güne 
kadar rastlamadım. Kaldı ki 
yakınmalar doğrultusunda 
iyileştirme yapmak ve 
daha iyi hizmet vermek 
gerekmiyor mu? 

Yaklaşık iki aydır 
hastanenin yerinde kalması 
için yapılan çalışmalara 
aktif olarak katılıyorum. 

Sokaktaki insanlara 
anlattığımızda 

büyük tepkiler 
alıyoruz. Bu güne 
kadar bize çok iyi 
yapıyorlar diyen 

olmadı. l

FSMEAH BENİM 
HASTANEM 

MELAHAT CENGİZ*: 
FSMEAH YERİNDE, YENİDEN YAPILANDIRILMALI

sağlık güvencesinin kaybolmasına da 
neden oluyor.

Şehrin yoğunluğunu taşıyan 
merkezlerin boşaltılması devletin 
bu alanları tamamen özel sektöre 
devretmesinin işareti, aynı zamanda 
sağlığın piyasalaştırılmasıdır. Bunun 
başka tanımlaması yapılabilir mi? 
Elbette ki çevrede yaşayan insanların 
sağlığa ulaşım sorunu 
çözülmeli ve bu bölgelerde 
yeni hastaneler kurulmalı. 
Hem de bu işlemler en 
nitelikli sağlık hizmeti 
verilerek yapılmalı. l

*İstanbul Tabib Odası 
Yönetim Kurulu 
Üyesi
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TMMOB (Türkiye Mimar 
Mühendisler Odaları Birliği) 
Ataşehir’de bulunan FSMEAH’nin 
bazı kliniklerinin taşınmasını nasıl 
değerlendiriyor? Sizce bu bir 
zorunluluk muydu?

Mevcut duruma baktığımız zaman 
evet, hastane bazı eksiklikler taşıyor, 
yenilenmesi gerekli. Ama kliniklerin 
daha sonra eski yerlerine dönmesi 
ve erişilebilir sağlık hizmeti açısından 
FSMEA hastanesinin bütününün 
alanda kalması elzemdir.

Peki, bunun yapılacağına, yani 
binalar yenilenip kliniklerin geri 
taşınacağına dair emareler var mı? 
Taşınmaması halinde bu alanın nasıl 
değerlendirileceğini ön görüyorsunuz? 

Binaların yenilenip kliniklerin 
geri taşınacağına dair tek emare 
başhekimliğin açıklamaları, o da 
20 bin şikâyet dilekçesinden sonra 
yapılan bir açıklama. İmar durumuna 
baktığımız zaman arazi sağlık tesis 
alanı, ayrıca koruma kurulunun 
23.02.2005 tarihli kararı ile III. Derece 
Doğal Sit Alanı. Unutulmamalı ki FSM 
hastanesi arazisi rantı yüksek bir arazi. 
İmar planında yapılacak değişiklikler, 
emsal artışı ile birlikte büyük bir rant 
elde edilebilir.

Sadece FSM Hastanesi değil, Çapa- 
Cerrahpaşa gibi hastanelerin de şehir 
dışına taşınması öngörülüyor. Üstelik 
bu sadece İstanbul’u değil, Türkiye’nin 
hemen hemen bütün kentlerini 
kapsıyor. Bu uygulama kentlerin, 
özellikle de İstanbul’un dokusunu nasıl 
etkileyecek?

Hastane tasarımları mekânın 
organizasyonu, erişilebilirlik, 
sıkıntısız ulaşım, yorucu ve zaman 
kaybettirmeyecek şekilde sistematik 
olarak yapılması gerekir. Belirttiğiniz 
gibi sadece FSM değil Çapa, Taksim 
İlk Yardım Hastanesi’nde de benzer 
sorunlar yaşanıyor. Taksim İlk Yardım 

CEVAHİR EFE AKÇELİK*:
HASTANELER ŞİRKET, HASTALAR MÜŞTERİ

Hastanesi’nin deprem nedeniyle 
yenileme çalışmaları sonucu 2013 
yılından beri bölge hastanesiz 
bırakılmış durumda. Yine Şehir 
Hastaneleri’nin inşası için önerilen 
bölgelere baktığımızda tamamına 
yakını şehir dışında, bu da yukarıda 
bahsettiğim erişilebilirlik açısından 
büyük bir sıkıntı.

Bu da sağlık hizmetlerinden ancak 
ekonomik geliri yüksek olanların 
yararlanabileceği anlamına mı 
geliyor? 

Evet, yavaş yavaş Türkiye’de 
bu sistem hayata geçirilmeye 
başlanıyor. Şehir Hastaneleri 
Projesiyle AKP hükümetinin 14 
yıldır uygulamakta olduğu “Sağlıkta 
Dönüşüm Programı”nın kamusal 
sağlık hizmetinin, döner sermayeli 
sağlık işletmeleri modeline geçiş 
var. Hastaneler şirket, hastalar ise artık 
müşteri olarak görülüyor. l

*TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri
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Elif Yılmaz: Sınavlara Kayışdağı 
Ataevi’nde hazırlandım. Her şeyden 
önce çok güzel arkadaşlıklar edindik 
ve başarıya ulaşmak için hep birlikte 
mücadele verdik. Hem birlikte 
çalıştık hem de çok eğlendik. Geziler 
düzenlenerek stresten uzaklaştırıldık. 
Sınava motive olduk. Ve beklenen sonuç 
geldi. Şimdi Yüksel- İlhan Alanyalı Fen 
Lisesi öğrencisiyim.

Salih Emre Kaya: Ben TEOG’a Ataşehir 

Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde 
hazırlandım. Bildiğim konuların 
üzerinden bir öğretmenin tekrar 
anlatması konuyu iyice pekiştirmemi 
sağladı. Ayrıca belediyemizin ders ve 
test kitap destekleri de bu aşamada çok 
büyük yardımcımız oldu. Ben bilgisayar 
parçalarıyla uğraşmayı, bilgisayarı 
söküp yeniden kurmayı çok seviyorum. 
Bu yüzden hedefim bilgisayar 
mühendisi olmak.

Merve Sabırlar: Hayalim beyin cerrahı 
olmak. Bunun için hem çok çalıştım hem 
de Ataevleri’ndeki kurslara katıldım. 
Öğretilen kaynaklar çok iyi, öğretmenler 
çok ilgililerdi. Okulda anlamadığımız 
bazı konuları burada öğretmenlere 
sorup öğrenme şansına sahiptik. Bu 
sayede çok iyi anlıyorduk. Ayrıca çok 
iyi bir eğitim sistemi vardı. Bu sayede 
şimdi Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi 
öğrencisiyim. l

BİZ ATAŞEHİR BELEDİYESİ SAYESİNDE BAŞARDIK

Soldan sağa: Yaren 
Can, Elif Yılmaz, 
Salih Emre Kaya, 

Merve Sabırlar ve 
Hüsne Dağlı



Temel Eğitimden Ortaöğretime 
Geçiş Sınavı kısa adıyla TEOG, 
öğrencinin başarısını anlık bir 

performansa dayalı olarak değil, 
geniş bir zaman dilimine yayarak 
belirliyor. İki ayrı dönem olarak 
hazırlanan TEOG sınavları 1. TEOG 
ve 2. TEOG sınavı olarak öğrencilerin 
başarı sonuçlarını belirliyor. 
Sınav sonuçlarına göre de her biri 
hedeflerine doğru uzanan yolda 
adım adım ilerliyor. Daha doğrusu 
ilerliyordu, çünkü bu sınav kaldırıldı. 
Yerine nasıl bir uygulamanın 
geleceğini ise önümüzdeki günlerde 
göreceğiz. 

Biz yine de bu yılın TEOG 
sınavına giren öğrencileri ve bu 
öğrencilerin kaygı, stres ve başarı 
korkularını dengelemeye çalışan 
Ataşehir Belediyesi’nin desteğinden 
ve bu desteğin sonuçlarından 
bahsedelim. 

Ataşehirli gençlere yönelik 
Ataevlerinde düzenlenen TEOG 
sınavına hazırlık ders ve etüt 
desteği Ataşehir Belediyesi’nin 
Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından 
ücretsiz olarak gerçekleştirildi. 
Öğrencilerin bu süreci verimli ve 
stressiz bir şekilde atlatmalarını 
hedefleyen Ataşehir Belediyesi, 
hem kitap desteğiyle hem de 
stres yönetimiyle gençlerin 
yanında oldu. Ayrıca sınava 
hazırlık sürecinden, 
tercih aşamasına kadar 
ücretsiz danışmanlık 
hizmeti verdi.  
Ataevleri’nde 
geçen yıl toplamda 
180 öğrenci TEOG 
sınavına hazırlandı. 
Bu öğrencilerin 
162’si Fen, 
Anadolu, 
Mesleki 
Teknik ve 
Özel liselere yerleşti.
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Ataşehir Belediyesi’nin her yıl 
TEOG sınavlarına hazırladığı 
öğrencilerden bu yıl 180’i 
hayalindeki okula gitmeye hak 
kazandı. Öğrenciler sadece 
sınavlara iyi hazırlanmakla 
kalmadı, her zorlandıkları 
anda ve tercihlerini yaparken 
öğretmenlerini yanında buldu.

Küçükbakkalköy Mahallesi’nde 
ikamet eden Yaren Can da hedeflediği 
başarıya ulaşanlardan. “Başta TEOG’a 
hazırlanmak için her hangi bir eğitim 
almayı düşünmemiştim. Evde kendi 
kendime çalışmayı planlıyordum. 
Annem böyle bir eğitimin verildiğini 
söyleyince hemen kayıt oldum” diyor 
Can. “Başarılı olmama çok büyük katkı 

sağladı, iyi ki ben de katılmışım dedim.” 
İstanbul Erkek Lisesi’ni kazanan Yaren 
öğretmenlerinden de sevgiyle söz 
ediyor “Bazen okulda anlamadığım 
konular oluyordu, bunları ders destek 
eğitimlerimizde öğretmenlerime 
soruyordum. Konuları tekrar pekiştirerek 
zihnimde sınava ait soru işaretlerini de 
yok etmiş oluyordum. Mesela bazen 
yoruluyor ve ‘artık çalışmak istemiyorum’ 
diyordum. Bu dönemlerde beni tekrar 
motive edip destek oluyorlardı. Onların 
bizde büyük emekleri var.”

Aşık Veysel Ataevi’nde ders 
desteği alan Hüsne Dağlı da Can gibi 
düzenli çalışanlardan ve dersi derste 
öğrenenlerden. “Eve geldiğimde tekrar 
yapıp test çözüyordum” diyor “Yine de 
düzenli bir şekilde Ataevi’ndeki derslere 
katıldım ve inandım. Haydarpaşa 
Anadolu Lisesi’ni kazanarak hedefime 
ulaştım. Gelecekte tıp okumayı 
düşünüyorum, çünkü insanların 
hayatlarını kurtarmak istiyorum.” l

ÇAĞLA GÜRSOY

Öğretmenlerimizin emeği büyük

Ataevleri’nde geçen yıl 180       
öğrenci TEOG sınavına hazırlandı. 



Gecikmiş sonbahar en çok 
çocukların işine yarıyor, bir de 
sinema meraklılarının. Bu yaz, 

Ataşehir’in pek çok sitesinde komşular 
yan yana, çocuklarıyla birlikte film 
izledi, havalar bozana kadar da 
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Ataşehirlilerin sorunlarını ifade edebilecekleri, çözüm yollarını birlikte üretebilecekleri ve 
birbirlerinin yaşamlarına katkıda bulunabilecekleri bir zemin olan Ataşehir Kent Konseyi, 
çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Film gösterimleri ile Ataşehir’in sitelerinde mahalle kültürünü 
yaşatıp, site sakinlerinin büyük kentlerin dayatması olan izole hayatlarından sıyrılmalarını amaçladı. 
Biz de Esin Sitesi sakinleri ile birlikte beyazperde karşısında yerimizi aldık.

Patlamış mısır sizden, 
beyazperde bizden

DENİZ KARA
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çocukları zamanlarını teknolojiye 
teslim etmekten kurtarıp hiç olmazsa 
bir film boyunca ebeveynleriyle birlikte 
aynı duygularda buluşturmak. Bununla 
da kalmıyor, Kent Konseyi Ataşehir 
Belediyesi’nin desteği ile kadın 
matineleri, atölyeler, seminerler ile 
çocuklara ve kadınlara yönelik birçok 
etkinlik hazırlıyor. Her yıl İşçi Filmleri 

Mahallesi’ndeki Esin Sitesi’ydi. Biz de 
aralarına karıştık ve 1988 yapımı Japon 
animasyon filmi “Komşum Totoro”yu 
birlikte izledik… 

Film bitince de site yöneticilerinden 
Sevgi Yalçın’a komşularıyla birlikte 
film izlemenin etkisini sorduk. “Yazlık 
sinemalar bizim çocukluğumuzun 
en unutulmaz aktiviteleriydi. Filiz 

izleyecek. Bu girişimin arkasında ise 
Ataşehir Kent Konseyi ile Belediyesi’nin 
imzası var. Amaç ise kozmopolit bir 
yapıya sahip olan Ataşehir’de hayatı 
televizyon programlarından öğrenen; 
üç, beş komşusu ile kapı önünde 
sosyalleşmekten öteye gidemeyen 
kadınları sinemanın birleştirici gücü 
ile bir araya getirmek. Bir amaç da 

Festivali düzenliyor, kitap yardımları ile 
kütüphaneler kuruyor.

Kent Konseyi’nin yaz başından beri 
Ataşehir’deki sitelere girerek, site 
yönetimlerinin de desteği ile yazlık 
sinema gösterimleri düzenlemesinden 
ilçe halkı da oldukça memnun. Film 
gösteriminin geçen haftalardaki 
adreslerinden biri de Örnek 

Akınlar, Tarık Akanlar, Türkan Şoraylar… 
Belleğimizde silinmez yer eden bu 
değerlerin yansımasıydı beyazperde… 
Belki de sosyalleşebildiğimiz, her 
şeyden uzaklaşıp çocukça yaşadığımız 
mutluluğun en ulaşılmaz yeriydi” diye 
yanıtladı Yalçın “Anılarda kalan bu 
güzelliği bizler de 27 yıllık sitemizde 
yeniden yaşatmak istedik.” l



Büyük şehirlerde çocuk yetiştirmek 
gittikçe zorlaşır oldu. Çağımızın 

hastalığı olan bilgisayar, tablet 
ve akıllı telefonların bağımlılığa 
dönüşmesi sonucu çocuklar, sokakta 
oynamayı bırakın zıplamayı dahi 
unuttu. Ben elimden geldiğince 
oğlum Efe’yi bizlerin yaşadığı 
çocukluğa yakın yetiştirmeye gayret 
ediyorum, sitemizin ve ilçemizin 
geniş parklarındaki oyun alanlarına 
götürmeyi ihmal etmiyorum. Yine 
belediyemizin açtığı spor okullarından 
yararlanan Efe’nin bu yaz ki en büyük 
heyecanı ise sitemizde haftalık 
kurulan yazlık sinema oldu. Efe de 
bizler gibi film seyretmeyi çok seviyor 
ve film sonunda da arkadaşları ile 
birlikte vakit geçirmekten oldukça 
keyif alıyor. Ayrıca birbirini tanımayan 
site sakinleri de bu aktiviteler 
dolayısıyla bir araya gelip, komşuluk 
ilişkilerini perçinleştiriyor. Ataşehir 
Belediyesi ve Ataşehir Kent Konseyi 
sayesinde birbirine selam vermekten 
aciz bir site olmanın ötesinde, 
komşusunun sorunlarını dinleyen ve 
çözüm arayan bir site olduk.” l

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 21Sayı: 16 Tarih: 25 Eylül-25 Ekim 2017

Ben Efe Doğan. Sekiz 
buçuk yaşındayım. Film 

seyretmekten çok keyif alıyorum, 
ama yalnız başıma olduğumda 
sıkılabiliyorum. Sitemizde yapılan 
film gösterimlerinde arkadaşlarımla 
toplanıp, hep birlikte aynı perdeye 
bakıp eğleniyoruz, tıpkı bugün 
ormanda yaşamı anlatan “Komşum 
Totoro” da olduğu gibi. Tabii 
filmden sonra da hep birlikte sitede 
oyunlar oynuyoruz, film gecelerini 
iple çekiyorum. Ataşehir’de ve bu 
sitede yaşadığım için çok mutluyum, 
kendimi şanslı hissediyorum. l

Ben Sinem Sarpkaya. Site 
yöneticisiyim. 326 dairelik 

sitemizde yaklaşık 1300 birey 
ikamet ediyor. İstanbul gibi büyük 
bir şehirde, şehrin göbeğinde 
komşularla toplanıp film seyretmek, 
hem de yazlık sinemada büyük 
lüks doğrusu. Özellikle çocukların 
mutluluk kaynağı film gösterimlerine 
her geçen gün katılım artıyor. 

Film seçimlerimizi de çocukların 
ilgisini çekecek filmlerden yana 
kullanıyoruz. Daha önce “Haçiko”yu, 
“Troller”i ve bugün de “Komşum 
Totoro”yu izledik. 

Site sakinleri ile bir araya gelip, 
hep birlikte bir duyguya ortak 
olmak, anılarda yaşattığımız bu 
etkinliği çocuklarımızla yan yana 
sandalyelerde yâd etmek tarifsiz. l

Hayriye Doğan

Hayriye Doğan oğlu 
Efe’yle birlikte. 

(Fotoğraflar: 
FUAT ÖZDEMİR)

Film gecelerini 

iple çekiyorum

Soldan sağa: Işıl Aysel Karacan, Sinem Sarpkaya ve Sevgi Yalçın.

Komşularla film
 seyrediyoruz



yakındır”, “Dünyanın yenilmesi de 
ancak değerlerinizle, emeğinizle ve 
ilkeli davranarak olanaklıdır”, “Keşke 
2002’deki sözlerim anlaşılsaydı, bugün 
dünya üçüncüsü bir futbol ülkesi 
olabilirdik” diyordu.

Şenol Hoca’nın dergimizdeki 
söyleşisi gazetelerde “Seni yeneceğim 
dünya” başlığıyla yer alıyordu. Ancak 
Hoca, “Ego azılı bir binektir. Kontrolü 
kaybedersiniz uçuruma sürükleyebilir” 
sözleriyle de Türk siyasetinin, Türk 

futbolunun bugününe gönderme 
yapıyordu. 

Ve Şenol Hoca, sözünün arkasında 
durdu, dergimizde çıkan söyleşisinden 
sonra Portekiz’e uçtu ve dünya 
futbolunun önde gelen takımları 
arasında üst sıralarda yer alan Porto’yu 
kendi evinde üç golle devirdi. 

Şimdi, Ataşehir Ekspres Dergisi 
çalışanları ve belediye olarak haklı bir 
gururu yaşıyor ve “Yolun açık olsun 
Hocam” diyoruz… l
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15 Eylül Cuma günü, medyanın 
spor sayfaları, “Beşiktaş, Porto’nun 
Türk takımları karşısındaki yenilmezlik 
serisine son verdi” satırlarıyla doluydu; 
“bunun Ataşehir Belediyesi’nin kurumsal 
dergisi olan Ataşehir Ekspres Dergisi ile 
ne ilgisi var” diyeceksiniz, ki haklısınız.

 Elinizde tuttuğunuz dergimizin 
geçen sayısında, takipçilerimiz bilir, 
yayın kurulumuzun tartışması sonucu, 
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i 
kapak yaptık. Çünkü ekibimizin bir 
hayli takibinden sonra Şenol Hoca’dan 

söyleşi sözü 
almıştık. Berat 
Günçıkan sormuş, 
Şenol Hoca da 
yanıtlamıştı.  

“Neden Şenol 
Hoca, neden 
Ataşehir Ekspres 
Dergisi”  sorusu 
da doğal olarak 
akla gelebilecek 
sorular 
arasında. Şenol 

Hoca, zaman buldukça Ataşehir’in 
müdavimlerinden de ondan. Eğer Şenol 
Hoca’nın nefes aldığı yerlerden biri de 
Ataşehir İlçesi ise, “neden olmasın” 
dedik ve kolları sıvadık. İşte dergimizin 
kapağı böyle çıktı.

Peki devamında ne oldu? Güzel bir 
kapak tasarımı ve Şenol Hoca’nın Türk 
futbolunun bugününe felsefi yaklaşımı, 
eleştirel dünya görüşü, temiz ve ahlaklı 
spor anlayışını anlattığı söyleşisine, 
kimse kayıtsız kalamazdı. Öyle de oldu. 
Hürriyet Gazetesi, Hoca’nın söyleşine 
geniş yer verdi. Haberler kartopu gibi 
büyüdü ve medyada hak ettiği yeri 
buldu.  

Değerli Hoca, “Seni yeneceğim 
İstanbul yerine seni yeneceğim dünya 
demek benim hissiyatıma daha 

TAYFUN GÖNÜLLÜ

Ataşehir 
Belediyesi’nin ücretsiz yayın 

organıdır

Ego çok

azılı bir
binektir

Beşiktaş Teknik Direktörü 

Şenol Güneş Ataşehir 

Ekspres’e konuştu:

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 25 OCAK 2017
EkspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 15 Tarİh: 25 AĞUSTOS-25 EYLÜL 2017
E

l Doğal afet deyip geçme, 

yaşadıklarımızın adı 

küresel ısınma

l Kardeş Kültürlerin 

Festivali 19-26 Eylül’de 

Ataşehir’de

l Kurban Bayramı’nız 

kutlu olsun...



Muharrem Ayı'nın hayırlara 
vesile olmasını diler, 

tüm dünyaya huzur ve 
barış getirmesini temenni ederim.



Sivas’tan, Kars’tan, Ordu’dan çıkıp 
gelen insanların evi Mevlana... 
Kozmopolit yapısı ile adeta 

küçük Anadolu… Yeşil sokakları, ferah 
caddeleri, yardımsever halkıyla örnek 
olan Mevlana Mahallesi’ni muhtar 
Recep Ali Kantarcı’dan dinliyoruz:

Recep Ali Kantarcı kimdir?
1971 Rize doğumluyum. Yeterli 

toprağı olmayan tüm Karadenizlilerin 
yaşadığı kaderi bizler de yaşadık ve 
83 yılında babamın işi dolayısıyla 
yemyeşil topraklarımızı bırakıp 
İstanbul’a geldik. Yaklaşık üç sene 
Küçükyalı’da kaldıktan sonra 1986’da 
İçerenköy’e yerleştik. Babam mobilya 
imalatçısıydı. Ben de baba mesleğini 
devam ettirenlerdenim. 1990’da 
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Ataşehir’in sakin ve güzel mahallerinden biri de Mevlana… 27 yıldır mahallede yaşayan Recep Ali 
Kantarcı ise mahallenin muhtarı. Kantarcı’ya göre mahallenin iki büyük sorunu var, biri imar, diğeri 

trafik. Bu sorunların üzerini her şeye rağmen yaşatılan dayanışma bir nebze olsun örtüyor.  

SİMAY GÖZENER

Küçük Anadolu: Mevlana

Mevlana mahallesine göç ettik 
ve o gün bu gündür Mevlanalıyız. 
Burası benim hem ekmeğim hem de 
memleketim oldu.

Muhtar olmaya nasıl karar verdiniz?
Benim sosyal bir yapım var. 

Etkinliklere katılır, derneklerle 
faaliyetler yürütürüm. Yine bir gün bu 
toplantılardan birinde muhtar adayı 
arkadaşlarıma “Mevlana ferah ve güzel 
bir mahalle ama yıllardır hak ettiği 
hizmeti alamıyor. Bu eksikliğin biraz da 
sizden kaynaklandığını düşünüyorum” 
dedim. Bana göre hizmet için yeterli 
talepte bulunulmuyordu. Oradan 
biri çıkıp “çok biliyorsan, buyur sen 
yap” diye söylendi. Aslında haklıydı. 
Bir konudan şikâyetçiysen elini taşın 
altına koymaktan da çekinmeyeceksin. 
Aklımda muhtarlık yokken, girdiğim 
polemik sonucu kendimi 2014 yılında 
seçimlerde buldum ve sağ olsun 
vatandaşımız bana bu görevi layık 
gördü. Ben de elimden geldiğince 
mahalleye hizmet, insanlara yardım 
konusunda çabalıyorum.

27 yıl önce Mevlana Mahallesi’ne 
ilk geldiğinizde mahallenin çehresi 
nasıldı?

Tipik bir Anadolu kasabası gibiydi. 
Tek katlı evlerin yeşil bahçelerle 
çevrildiği, komşuluğun akrabalıktan 
öte duygularla yaşandığı güzel bir 
mahalle... Büyük bir mahalle olan 
Yeniçamlıca’nın bir parçasıydık. 
Mahallemizde ne vukuat, ne de 
güvenlikle ilgili sorun yaşanırdı, ta 
ki Küçükbakkalköy’den yoğun göç 
alıncaya kadar. Küçükbakkalköy 
Mahallesi’ndeki dönüşüm sonucu 
mülk sahipleri evlerini yüksek 
fiyatlarla kiraya verip, mahallemize 
yerleştiler. Dolayısıyla nüfus arttı, 
kimse kimseyi tanımaz oldu. Buna 
rağmen huzuru ve birlik beraberliği 
korumayı başardık. 2009 yılında 
Yeniçamlıca Mahallesi’nin dörde 
ayrılması sonucu kurulan Mevlana, 
ferah ve yeşil siteleri, yardımsever 
halkı ile bilinir.  

Mevlana Mahallesi’nin en büyük 
sorunu nedir?
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elde etmek için onların çaresizliğini 
kullanıyor. Bir yandan insancıl 
olmayan şartlarda yaşıyor olmalarına 
üzülürken bir yandan da mahallelinin 
şikâyetlerine maruz kalıyorum.  

Peki, mahallelinin sizden talepleri 
neler?

Mahallemizde beş okul var, 
özellikle okul sonrasında gençler, 
vakit geçirebilecekleri, bilgisayar 
başındaki yalnızlıklarından bir nebze 
de olsun kurtulabilecekleri, spor ve 
kültürel etkinliklere katılabilecekleri 
merkezlerinin olmasını istiyor, tabii 
ki bizler de… Örnek Mahallesi’ndeki 

Mustafa Saffet Kültür Merkezi hem 
mahalleye hem de ilçemize kültürel 
ve ekonomik anlamda büyük katkı 
sağladı. Esnafın kalkınmasına destek 
oldu. Biz de mahallemiz için böyle 
bir kültür merkezi istiyoruz. İlçemizi 
kalkındırmak için sürekli yeni projeler 
üreten Belediye Başkanımız Sayın 
Battal İlgezdi’ye bu konuda oldukça 
güveniyoruz. 

İhtiyaçlarınıza karşılık verecek, 
kadınların meslek edinip 
sosyalleşebileceği; çocukların da hem 
eğitimine hem de kültürel birikimine 
katkı sağlayacak Mevlana Ataevi’nin 
açılmasına günler kaldı… ➦
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Mahallemizin şu an en büyük 
sorunu imar. Mevlana, yarısı 
gecekondu önleme planı dâhilinde 
yapılan siteler, diğer yarısı da kaçak 
yapı dediğimiz binaların olduğu iki 
farklı kutuptan oluşuyor. Konumu 
itibari ile önem taşıyan mahallemizin 
gelişiminde imarın büyük oranda etkisi 
olacağı kanaatindeyim. Belediyemizin, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İBB ile 
ortak yürüttüğü çalışma ile kısa sürede 
bu sorunumuzun da üstesinden 
geleceği inancındayım. Mahallemizin 
huzurunu kaçıran bir diğer konu da 
trafik… Metro çalışmasından dolayı 

mahalleye giriş-çıkışlar kapandı. 
Bu da okulların açılmasıyla ciddi 
sorunlar doğurdu. Kayışdağı ve İnönü 
Mahallesi’nin bütün çıkışı Mevlana 
üzerinden sağlanıyor. Dolayısıyla 
burada ciddi bir yoğunluk oluşturuyor. 

Mahallemizde üç kâğıt toplama 
alanı var. Bu alanlarda yaşayan kişi 
sayısını maalesef tespit edemiyoruz. 
Kâğıt topluyorlar, biriktiriyorlar ve 
orada kalıyorlar. Bu kontrolsüzlük can 
sıkıcı oluyor. Bu bilgiyi Emniyet ile 
paylaştık, takip ediliyor. Fakat 24 saat 
bu kontrolü sağlamak pek mümkün 
değil. Çok kötü koşullarda yaşıyorlar. 
Bunları çalıştıran insanlar da fazla kâr 

Muhtar Recep Ali Kantarcı Ataşehirli gençlerle birlikte...

Fotoğraflar: MURAT ŞİMŞEK
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➥ Kadınlarımızın arkadaşları, 
komşuları ile sohbet edip günün 
stresinden uzaklaşacağı yerler 
sadece mahallemizin üç büyük 
parkının içlerinde bulunan 
kafeler... İnsanlar ancak buralarda 
sosyalleşebiliyor. 

Yakında hizmete girecek 
Mevlana Ataevimiz, kadınlarımız 
ve çocuklarımız için büyük bir açığı 
kapatacak diye düşünüyorum. 
Mahallemizdeki imar sorunundan 
dolayı belediyemizin hizmetleri 
sınırlı kalıyor, ama vatandaşımız için 
yapabileceğinin en iyisini düşünen 
ve vakit kaybetmeden uygulayan 
bir belediye başkanına sahip 
olduğumuz için çok şanslıyız.  

Anadolu’nun bir kasabasını 
andıran Mevlana Mahallesi 
günümüzde de mahalle kültürünü 
devam ettiriyor mu? 

Mahallemiz özellikle Sivaslıların 
yoğun olarak yaşadığı kozmopolit 
bir yapıya sahip. İmece usulü 
yardımlaşmalar, komşuluklar hala 
devam ediyor. Özellikle Ramazan 
ayında, bayramlarda, düğün ve 
cenazelerde bu birlik ve dayanışma 
fazlasıyla hissediliyor. Bir de tabii 
eğlenceli aktiviteler var. Sosyal 
faaliyetlere oldukça önem verilen 
belediyemizde sürekli konserler, 
tiyatrolar düzenleniyor. Vatandaş 
da böylece ücretsiz olarak, iş 
stresinden, geçim sıkıntısının 
getirdiği aile içi huzursuzluklardan 
bir nebze de olsa uzaklaşıyor. 
Mesela birkaç gün önce düzenlenen 
Kardeş Kültürlerin Festivali 
kapsamında mahallemizde 
konser veren Hadise ve Mümin 
Sarıkaya tüm mahalleyi coşturdu. 
Konsere katılan kesimin büyük 
bir kısmı ücretli olan konserlerin 
bilet fiyatlarını karşılayamayacak 
durumda. Bu imkânı sağlayan başta 
Belediye Başkanımız Sayın Battal 
İlgezdi’ye ve ilçemize sunulan 
hizmetlerde emeği geçen tüm 
belediye çalışanlarına çok teşekkür 
ederim. l

Belki de en büyük kaybı 
çok küçük yaşta yaşamış 
Ahmet Cantürk, görme 

yetisini kaybetmiş. Belleğinde 
kalanlarla şimdi de otun 
yeşilinin, göğün mavisinin neye 
benzediğini hatırlıyor. Görmese 

de yaşamaktan ve mücadele 
etmekten vazgeçmemiş Cantürk, 
sadece kendisi için değil, kendi gibi 
tekrar göreme şansı olmayanlar 
için de. Gelin şimdi hikâyesini kendi 
ağzından dinleyelim:

Öykünüz nerede başladı?
1965, Kahramanmaraş Göksun 

doğumluyum. Dört kardeşiz. 
Dokuz yaşından itibaren ailemden 

Çağrı merkezinden talep ve isteklerinizi bildirmek için 
Ataşehir Belediyesi’ni aradığınızda ihtimal size ses veren 
Ahmet Cantürk’tü. Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü personeli Cantürk, hem siz Ataşehirlilerin hem 
de kendi gibi görme engellilerin adeta sözcüsü. Peki, şimdi 
Cantürk’ün sesine kulak vermeye ne dersiniz?

SİMAY GÖZENER

REKABET YOLU 
MÜCADELEDEN 
GEÇER...

B
E

L
E

D
İY

E
’D

E
N

 P
O

R
T

R
E

L
E

R



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 27Sayı: 16 Tarih: 25 Eylül-25 Ekim 2017

ayrı hayat sürüyorum. Sebebi 
anlaşılamayan bir nedenden dolayı, 
hatırlamakta zorluk çekebilecek 
kadar küçük yaşlarda görme yetimi 
kaybettim. Eğitimime başlamak için o 
günkü adıyla Gaziantep Körler Okulu 
ve Yetiştirme Yurduna yerleştim. 

Görme yetisini sonradan kaybetmiş 
biri olarak hatırladığınız, size o 
günlerden kalan neler var?

Köy yerinde yaşadığımdan dolayı 
gördüklerim de hatırladıklarım da 
oraya ilişkin. Otun yeşilini, göğün 
mavisini hatırlıyorum. Bir de annemin 
elbisesinin rengini… Ama belki de 
bunlar bende kalmış olan izlerdir, 
gerçek hali olmayabilir. Zamanla 
gerçek ile hayali birbirinden ayırmak 
zorlaşıyor, veriler silinmeye başlıyor. 
Maalesef artık güncelleme şansınız da 
yok.

Hem ailenizi hem de aile ile 
yaşamanın getirdiği rahatlığı dokuz 
yaşında bırakıp, erken yaşta hayat ile 
yüzleşmek size neler kattı? 

Yatılı okumak Türkiye’de zordur. 
Çünkü yatılılığın disiplin gibi 
değeri sonradan anlaşılabilecek 
artıları olmakla birlikte o disiplini 
anlayabilme, kavrayabilme ve 
uygulayabilme süreçlerinde bedel 
ödemeniz gerekir. Örneğin ben dokuz 
yaşında, kendi pantolonlarımı sıkmaya 
gücümün yetmediği dönemlerde, 
çamaşırımı kendim yıkıyordum, hem 
de sabaha karşı dört gibi… Okulda 
sadece bizler değil, 18 yaşında genç 
talebeler de 

vardı. Büyüklerin gazabına uğramadan 
sıcak su alma şansımız yoktu. Her 
yerde olduğu gibi orada da hayat güç 
dengesine bağlı olarak ilerliyordu. O 
yaşta yaşamın gerçekliği ile tanışmak 
zorunda kalmıştım.

Gaziantep’ten İstanbul’a gelişinizin 
nedeni yine eğitim miydi?

Kırsal kesimde yaşayanlar için can 
simidi olan parasız yatılı sınavına 
girdim ve Kabataş Erkek Lisesi’ni 
kazandım. Böylelikle Gaziantep’ten 
İstanbul’a gelmek için fırsat doğmuştu, 
ama gerçekleşmedi. 

yaşamıyordum ama hiç unutmam 
bir öğretmenim fen bilgisi sınavında 
aldığım nota inanmadı ve “sen benim 
fark edemediğim bir yöntem ile kopya 
çekiyorsun” diye notumu iki eksik 
vererek değerlendirmeye başladı. 
Yüzlük kâğıt verdiğimde, seksen 
alıyordum.

Bu durum eğitim hayatınızı olumsuz 
etkilemiş olmalı...

Babamın dahi bilgisinin olmadığı 
bir düzenleme sonucu bakanlık 
ile o yaşlarda verdiğim mücadele 
neticesinde bir yıl sonra da olsa 

Neden?
Bizlerin kalacakları pansiyonlar 

İstanbul’da yaşayanlar tarafından 
tercih edilince, Milli Eğitim Bakanlığı 
yer kalmadığı gerekçesi ile bizleri 
Niğde Bor’daki başka bir yatılı okula 
gönderdi. 83 yılı Türkiye’sinde Bor 
gibi bir yerde eğitim almak çok zordu. 
Sosyal çevre ve ilişkiler oldukça 
sorunluydu. Sokakta karşılaştığınız 
birine soru sorarken sizin görme 
engelli olduğunuzun farkına vardığı 
anda korkuyor ve kaçıyordu. 
Öğrenciler ve öğretmenler de 
nasıl davranmaları gerektiğini 
bilemiyor, yakınlık gösterenlerle 
de dalga geçiliyordu. İyi bir altyapı 
ile geldiğim için derslerde sorun 

Kabataş Erkek Lisesi’ne geçiş yaptım. 
Bor’da sistematik bir biçimde itilen, 
burada da sistematik bir biçimde 
kazanılmaya çalışılan bir kimse 
pozisyonuna gelmiştim. Bu okula 
geldiğim andan itibaren kendimi 
hep özel hissetmişimdir. Kabataş’ta 
geçen iki yılın ardından Marmara 
Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’ni 
kazandım. Burada bir yıl hazırlık sınıfı 
okudum; fakat yaşamımda ilk defa bir 
şeylerle baş edemediğimi anladım. 
İstanbul çok hızlı büyüyordu. Trafik her 
geçen gün artıyordu ve özel servisler 
ekonomik durumu iyi olanlar içindi. 
Toplu taşımayı kullanmak kalabalıktan 
dolayı problem yaratmaya başlamıştı. 
Günde dört buçuk saat trafikte ➦ 

Ahmet Cantürk üstte eşi ve arkadaşlarıyla, altta da çocuğuyla.



➥ kalıyordum. Bu da benim fiziki 
yeterliliğimin ötesindeydi. Bu gibi 
nedenlerle hazırlık sınıfının sonunda 
okulumu değiştirmeye karar verdim. 
Yeniden sınava girdim ve İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
kazandım.

Dönemin şartlarına göre görme 
engelliler için riskli bir bölüm değil 
miydi hukuk fakültesi?

Hukuk fakültesinde arkadaşlarımdan 
yardım alamadıkça onların rakibi 
olamayacağımı yaşadığım bir olayla 
anladım. Öğrenci yurdunda tıp 
fakültesinde okuyan bir arkadaşım 
bana kitap okuyacak, birlikte sınava 
çalışacaktık. Arkadaşım, tuvaletten 
dönerken koridorda futbol maçı 
için kadro oluşturan başka bir 
arkadaşımızla karşılaşıp takımda 
oynaması konusunda teklif aldı. 
Bana kitap okuyacağını, söz verdiğini 
söyledi ama ısrarlara da dayanamadı. 
“Unuttum dersin” sözlerine kandı 
ve gitti. Tabii, ben bu konuşmaların 
tümüne odadan şahit olmuştum. 
Çok üzülmeme rağmen onu ne o gün 
haksız buldum ne de şimdi bulurum... 

Bu olay sizin yönünüzü başka bir 
tarafa çevirmenize mi neden oldu?

O gün, onlara ihtiyacımın 
olmayacağı koşulları yaratarak onlarla 
baş edeceğim bir düzenlemenin 
diplomadan daha değerli olduğunu 
fark ettim. Akabinde de Türkiye’deki 
görme engellilerle ilgili STK’ların 
geliştirilmesi için mücadeleye 
başladım. Bu mücadele benim 
mücadelemse kimseden destek 
bekleme hakkımın da olmadığının 
bilincindeydim. Ne öğrenci bursu ne de 
baba harçlığı. Orman İşletmeleri’nde 
yangın işçisi olarak da çalıştım büyük 
holdinglerde de görev yaptım. Evlilikle 
birlikte artan sorumluluklarım sonucu 
kalıcı iş düzenine geçmem gerektiğini 
fark ettim ve 1990’da Kadıköy 
Belediyesi’nde işe başladım. Zaman 
zaman bıraktığım, zaman zaman da 
devamsızlıktan atıldığım durumlarla 
yüz yüze kaldığım okulumda tarih 
ve talih hep benden yana oldu. Her 
dönemde bir fırsat geçti elime. Şimdi 
artık mezun olma aşamasına geldim. 
Birkaç tane dersim var, onları verme 
çabası içerisindeyim. 

Hayatınızın her döneminde vermiş 
olduğunuz radikal kararlardan mıydı 
evlilik de?

Aslında eşim ile hemşeriyiz, fakat 
birbirimizi memleketten tanımıyoruz. 
STK çalışmalarına ağırlık verdiğimiz 
ilk yıllarda, Çanakkale’de bir şubenin 
açılışı esnasında karşılaştık. Eşimin 
ailesinin ileri gelenleri, benim 
koşullarımdaki bir damat adayından 
hoşlanmadılar. Bu nedenle o 
günkü tabir ile kaçarak evlendik. Bir 
oğlumuz oldu, şimdi 25 yaşında. İkinci 
üniversitesini okuyor, bana da “baba 
seni de mezun edeceğim” diyor. 

TELSİZ OPERATÖRÜ

Belediyecilik hikâyeniz nasıl başladı? 
Anavatan Partisi iktidarının 1987 

yılında yaptığı bir referandum 
ile 1983 yılındaki siyasi yasaklılar 
tekrar siyasete döndüler ve yeni bir 
yapılanma yaşandı. Yerel yönetimleri 
ve merkezi hükümeti ile 1983’ten 
89’a kadar iktidar olan Anavatan 
Partisi’ne karşı bir infial hali oluştu ve 
STK’lara yakınlığı ile bilinen muhalif, 

Ahmet Cantürk Ataşehir Belediyesi’nin 
telsiz operatörü, bugünkü ismiyle 
çağrı merkezi çalışanı. Ataşehirlilerin 
sorunlarının çözümünde Cantürk’ün 
emeği ve çabası büyük...

Fotoğraflar: KEVSER ÖZTEK ÖZKOL
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin (SHP) 
Kadıköy’de seçimleri kazanmasıyla 
birçok kişi gibi ben de belediyede 
çalışmaya başladım. Elimde 
diplomam olmadığı için santralde 
görevlendirildim. 

Peki, şu an da görev yaptığınız 
Ataşehir Belediyesi ile yollarınız nasıl 
kesişti?

Ataşehir Belediyesi’nin kurulmasıyla 
birlikte telsiz operatörü, yani bugünkü 
adıyla çağrı merkezi personeli olarak 
göreve başladım. O gün bugündür de 
görevime severek devam ediyorum. 

Çağrı merkezi ne iş yapar?
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü olarak bizler çağrı 
merkezinde iki farklı kategoride talep 
alıyoruz. Birincisi ilgili birimlere yazılı 
olarak iletilen ve kendi sürecinde 
çözümlenmesi gereken talepler, diğeri 
ise zaman kaybı yaşamadan ivedilikle 
çözümleyicilerine ulaştırılması gereken 
talepler. Bunlar çağrı merkezinde 
ayrıştırılıyor ve çözümü için zamana 
karşı yarış 

gerektiren talepler bana bildiriliyor. 
Ben de bu taleplerin telsiz, telefon ya 
da uygun bulunabilecek diğer iletişim 
araçları nelerse bunları kullanarak, 
ilgilisine ulaştırılmasını sağlıyorum. 
Böylece ilgili müdürlükler de, ivedilikle 
vatandaştan gelen sorunları çözüyor. 
Bunun ötesinde yine günün koşullarına 
göre ortaya çıkan anlık sorunlar 
halinde de telsiz kullanıcısı olduğum 
için müdahale etmem gerekiyor.

HIZLI VE SAĞLIKLI İLETİŞİM

Ataşehir Belediyesi Çağrı 
Merkezi’ne genellikle ne gibi talepler 
geliyor?

Genellikle belediyemizin çağrı 
merkezine Veteriner İşleri, Fen İşleri 
ve Temizlik İşleri Müdürlüğü kökenli 
şikâyet ya da talepler geliyor. Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’nün rutininde 
olmayıp da anlık ortaya çıkan krizler 
olabiliyor. Mesela bir mikser sokaktan 
geçerken yola harç dökerek ilerliyorsa 
oluşturduğu kirlilik hemen vatandaşlar 

tarafından bizlere bildiriliyor. Bu 
duruma müdahale edilmediğinde 
belediyemiz açısından ciddi anlamda 
prestij kaybı yaşanırken, hızlı 
müdahale de saygınlık kazandırır. 
O sebeple çağrı merkezi ve çalışma 
anlayışı belediye açısından oldukça 
önemlidir. Bizler çağrı merkezi 
hizmetlerimizde, Ataşehir Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’nün halkla ilişkiler anlayışı 
doğrultusunda hızlı ve sağlıklı 
iletişimden yanayız. 

Kaç kişilik bir ekipsiniz?
Sayı zaman zaman artıp azalsa 

da genel olarak 15 kişiyiz. 7/24 shift 
sistemi ile gece ve gündüz çalışan 
ekiplerimiz var. Ben gündüz servisinde 
çalışan tek erkek personelim. Yıllar 
içinde aramızda gelişen diyalog ve 
samimiyet çalışma arkadaşlarım 
ile aile gibi olmamızı sağladı. 
Aslına bakılırsa hatırı sayılı ölçüde 
benden genç olan arkadaşlarımla, 
tadamadığım kız çocuğu özlemimi 
gideriyorum diyebilirim. l

Ülkemizde görme engelliler ile ilgili aydınlanma hareketi bizimle başlar. Hak, 
menfaat kavramları, eşit yurttaşlık bilinci bizim sürecin ürünleridir. Ben görme 

engelliler ile ilgili mücadeleye bulaştığımda sesli kitap, bilgisayar 
teknolojisi bilinmiyordu. Örgütlenme ve haklar anlamındaki 
mücadele benim için bütün değerlerin önüne geçti. Bugünkü adıyla 
Türkiye Görme Engelliler 

Derneği’nde aktif olarak 
çalışmaya başladım. Üç 

dönem boyunca, 
toplam on yıl 
Türkiye Körler 
Federasyonu 
Başkanlığı’nı 
yaptım. Bugün bakım hizmeti aylığı, engelli maaşı, 
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri varsa 
bu bizimle gelen bir haktır. 5378 sayılı Engelliler 
Yasası olarak bilenen ve 2005 yılında çıkan yasanın 

çalışmalarını diğer engelli grupları ve parlamento ile satır satır 
çalışıp bu mücadeleyi verdik. Şu an da Türkiye Görme Engelliler 
Derneği’nde Başkanlık görevini yürütüyorum. l

HAK MÜCADELESİNİN İÇİNDEYİM



Güne borçlu başlayanlardandır 
taksiciler. Önce araba sahibi, 
sonra da kendi gelirleri için 

direksiyon sallarlar. Bazen trafikle, 
bazen yolcunun tedirginliğiyle 
uğraşırlar. Uğur Erol da o taksicilerden 
biri. Borçlarını ödemek için başladığı işi 
için “tadını bir kere alırsanız bir daha 
kolay kolay bırakamazsınız” diyen 
Erol’dan hayat hikâyesini ve mesleğinin 
zorluklarını dinliyoruz:  

Hikâyeniz nerede, nasıl başlıyor?
Aslen Sivaslıyım ama İstanbul’da 

doğup, büyüdüm. Liseden sonra 

eğitimime devam etmedim. O dönem 
babamın maddi durumu iyiydi, taksisi 
vardı. “Okumaya gerek yok, zaten işim 
hazır” diye düşünüyordum. Askerden 
sonra tuhafiyecide işe başladım, 
eniştemin yanında. Sonra da kendi 
dükkânımı açtım. Şans bu ya dükkânı 
açtığım günün ertesi günü devalüasyon 
oldu. Evlenmiştim, bakmakla yükümlü 
olduğum bir ailem vardı, bir yandan 
da bir sürü borcum. Dükkânı devrettik, 
eşimin altınlarına kadar bozdurup 
borçları ödedik. Sonra Erenköy’de 
bir dükkân devraldım. Orada da işler 

Kısa mesafede 
uzun yakınmalar

DENİZ KARA

Hangi araç sahibine 
sorarsanız sorun size İstanbul 
trafiğinde araba kullanmanın 
kendilerini çıldırmanın 
eşiğine getirmesinden yakınır. 
Bir de geçimini taksicilikle 
kazananlar var ki, onlar 
trafikle baş etmek kadar 
yolcunun rahatından ve 
güvenliğinden de sorumludur. 
Beş yıldır baba mesleği 
taksicilik yapan Uğur Erol’a 
sorarsanız bir taksicinin işi 
bundan da fazlasıdır. Çünkü 
işe kimi zaman ücretsiz 
“terapi” de karışır. 
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yolunda gitmeyince çözümü geceleri 
bir arkadaşımın taksisinde çalışmakta 
buldum. 

Taksici olmak sizin tercihinizden 
ziyade hayatın dayatması yani?

Taksiler tükenmişlerin yeridir. Ya 
iş bulamayan ya da borcu olanlar 
geçer direksiyon başına. Dükkânım 
varken sekiz gibi kepenkleri indirir, 
taksiye çıkardım. Sabah taksiyi bırakıp 
dükkâna geçerdim. Birkaç saatlik uyku 
ile yaklaşık bir sene devam edebildim. 
Bir seçim yapmam gerekti, hakkımı 
taksiden yana kullandım.

Takside çalışma saatleri oldukça 
uzun, bu durum sizi nasıl etkiledi?

Takside gececi olursan, sabaha 
karşı üçte aracı alır, öğlen üçe kadar 
direksiyonda kalırsın; gündüzcü 
olursan da bunun tam tersi saatlerde 
çalışırsın. Bazen de 24 saat… Zorluğu 
sanırım gecenin bir vakti sıcak 
yatağından kalkıp işe gitmek ya da 
gece üçte hırsız gibi parmaklarının 
ucunda sessizce eve girmek. Bazen 
öyle oluyor ki bir hafta çocuklarımı 
göremiyorum. Ne ailece akşam yemeği 
yiyebiliyoruz ne de hep birlikte 
kahvaltı yapabiliyoruz. Bayramda üç 
gün eve gidemedim, tam gün çalıştım. 
Buna rağmen para kazanamadım, araç 
sahibine borçlandım. 

Peki, taksi özgürlüktür diyebilir 
miyiz?  

Aslında takside çalışan da olsan 
direksiyon başındaysan patron sensin, 
bu büyük bir özgürlük. Canın istediği 
zaman arabayı kenara çekebilirsin. 
Sadece o gün arabanın parasını kazan, 
yeter. Taksi bu açıdan rahat ama daha 
işe çıkmadan karın ağrımız başlar 
“acaba bugün iş olur mu, yevmiye 
alabilir miyiz, trafik nasıl” diye. 
Güne bir sıfır geriden başlarız. Fakat 
taksicilikten bir kez keyif alırsanız bir 
daha kolay kolay vazgeçemezsiniz.

BEDAVA TERAPİ

Taksiyi terapi gibi kullanan 
müşteriler oluyor mu?

Olmaz mı? Daha geçen gün bir 
delikanlı ile kız arkadaşını aldım. Kız 
arkadaşı az ileride indirdikten sonra 
çocuk “ben eşeğim” diye söylenmeye 
başladı. “Ne oldu” diye sordum. “Kız 
arkadaşım ile birkaç ay evvel ayrıldık, 
o günden sonra ilk buluşmamızdı. 
Beni çok seviyor, ne yapacağım” diye 
sordu. Sonra da hayat hikâyesini 
anlatmaya koyuldu. Konuştuk, yer yer 
nasihat ettim “Sizin yanınızdayken 
arkadaşınızın yüzü gülüyordu” 
dedim. Taksiden inerken “şimdi onu 
arayacağım, bugünden itibaren evlilik 
hazırlıklarına başlamak istediğimi 
söyleyeceğim” dedi. Bu tarz durumlarla 
neredeyse her gün karşılaşıyoruz. 

Özellikle 
kadınlar 

çok anlatır, “sizi bir daha nereden 
göreceğim, bedava terapi” der, içlerini 
dökerler. Eşinden dert yanan mı 
ararsınız, memleketi kurtaran mı? 

İstanbul’un en büyük çilesi trafik… 
Sizin hayatınızın çoğu da bu çileden 
kurtulmak için farklı yollar aramakla 
geçiyor olmalı…

Trafik artık bize işlemiyor! Bu 
stresten kurtulmak için kendimizce 
yöntemler buluyoruz. Her gün farklı 
müzikler keşfediyorum, aracın hiç 
yürümediği anlarda film izliyorum. 
Tabii bizim hayatımız müşteriyi en 
kısa zamanda gideceğe yere ulaştırıp 
sonrasında başka bir müşteri bulmakla 
geçiyor. Bunun içinde sürekli alternatif 
yol arayışındayız. Ama bazen müşteri 
farklı yolların varlığından habersiz 
olduğundan sıkıntı çıkarabiliyor, “yolu 
uzattınız, nereden götürüyorsunuz” 
diye çıkışabiliyor. Maalesef 
meslekte hırsız, dolandırıcı ya da 
müşteriden ne yapıp da fazla para 
alırım düşüncesinde olanlar da var. 
Akıllı telefonlardaki taksi çağırma 
uygulamalarında beş yıldızın altında 
aldığım pek olmaz. Müşterilerin 
memnuniyetinin, benim cebimden 
daha önemli olduğu kanaatindeyim.

Yolu kısaltmaya çalışırken, bu tür 
suçlamalara maruz kaldığınız oldu 
mu?

Bir gün Ataşehir’den Bostancı’ya 
müşteri aldım. Trafikten dolayı farklı 
bir yola girdim. Hanımefendi “nereye 
götürüyorsunuz siz beni” diye sordu. 
“Bostancı’ya” dedim. “Yolu uzattınız, 

burası neresi” diye söylenmeye 
başladı. Biraz sonra 

“Ben ➦ 

Fotoğraf: SERAP UÇAR
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➥ ineceğim” demez mi? Benim de 
hayatta en nefret ettiğim, yapmadığım 
bir şeyin tarafımdan yapılmış gibi 
gösterilmesidir. Hemen kapıları 
kilitledim. “İsterseniz polis çağırın, 
onların eşliğinde sizi Bostancı’ya 
götüreyim. Eğer taksimetre sizin 
tahmin ettiğiniz ücretten bir kuruş fazla 
yazarsa ben sizden para almayacağım; 
ama az yazarsa siz benden özür 
dileyeceksiniz” dedim. Bostancı 
Köprüsü’ne yanaştık, hanımefendinin 
gözü taksimetrede. Tahmininden az 
ödemesine rağmen özür dilemedi. 
Hırsız muamelesi gördüğüm için çok 
üzüldüm, o moral bozukluğu ile durağa 
gittim. Arkadaşlara o mesafenin ne 
kadar yazacağını sordum. Biri “25”, 
diğeri “30 lira” dedi. Biri de “Hamza 
Ağabey’in yolundan gidersen 37 lira” 
demez mi, şaşırdım kaldım.  

BU TAKSİDE KİTAP VAR

Navigasyon cihazlarını sizler kadar 
müşteriler de kullanıyor. Bu nedenle 
işinize fazla karışan oluyor mu?

Navigasyon cihazları bizim işimizi 
çok kolaylaştırdı. Nerede trafik var, 
alternatif yollar hangileri hepsini 
görebiliyoruz. Tabii bazı müşteriler de 
bizi kontrol etmek amaçlı çaktırmadan 
telefonlarından uygulamalarını açıp 
bakıyor, birden telefondan “100 
metre ileriden sola dönün” veya “rota 
oluşturuldu” sesi gelince de mahcup 
oluyor. Onlarda haklı tabii… 

Taksicilik müşteri ile karşılıklı güven 
gerektiren bir meslek aslında, içinde 
fazlasıyla tehlike barındırıyor…

Direksiyon başındayken hiçbir 
güvencemiz yok. Her aldığım müşteri 
için bana zarar vermeye kalksa ne 
yaparım diye düşünüyor, müşterinin 
bizi seçtiği gibi biz de müşteri 
seçiyoruz. Neticede gaspa gelen adam 
sadece para için gelmiyor. 

Gece çalışmak tehlikeli, ama 
gündüze oranla trafik avantajı olmalı.

Gece sabah altıya, yediye kadar 
yaptığın iş çok olur, çünkü trafik yok. 
Yarım saatte 60 liralık mesafe kat 

edersin ama gündüz aynı sürede 
trafikten dolayı sadece 20 lira 
kazanabilirsin. Tabii bir de yakın 
mesafeler var. Bir gün gece üçte 
arabayı alıp üç saat sırada bekledim. 
Saat sabah altıda kafa arabası (sıranın 
başındaki araba) oldum. Bir müşteri 
geldi, “metro” dedi. 10 lira… Üç saat 
beklemişim, 10 lira… Biraz üzücü 
oluyor bu durumlar, ama tamamen 
şans. Bazen “saçım ıslak da fön 
çektirmeye gideceğim” diye 500 
metrelik yol için bile taksi çağıran 

oluyor. Bazen de öğleye kadar beş, altı 
kez havaalanı yapıyorum.

Peki, sosyal güvenceniz var mı?
Yok. Bu meslekte sigortanızı 

isterseniz kendiniz ödüyorsunuz. 
Hiçbir güvencesi yok. Günlük temizliğe 
giden kadınlarımız için nasıl ev 
sahipleri sigorta yapmakla yükümlü 
ise, araç sahibinin de çalıştığımız saat 
kadar bize sigorta ödemesi gerekir. 

Taksilere konulacak kamera 
uygulaması ile ilgili ne 
düşünüyorsunuz?

Kamera hususunda çelişkilerim 
var. Bizim ve müşterinin güvenliği 
açısından önemli; fakat taksi 
müşterisinin bir mahremiyeti vardır, 
istediği yere gider, takside de 
istediğini konuşur. Uygulamayı bu 
açıdan doğru bulmuyorum. Beni iki 
kez gasp etmeye kalktılar, arabada 
kamera vardı, hemen onu devreye 
soktum, korkup inmek istediler. Bu 
gibi durumlarda caydırıcı olabiliyor. 
Neticede geceleri sarhoş da biniyor, 
dolandırıcı da.  

Ataşehir Belediyesi’nin “Bu Takside 
Kitap Var” kampanyasına müşterilerin 
tepkisi nasıl oluyor, siz memnun 
musunuz? 

Bu kampanya sadece Ataşehir’de 
değil, tüm İstanbul’da çok ilgi 
görüyor. Bir iki defa taksiden kitap 
alan müşterim, bir sonraki binişinde 
evinden başka kitap getirip araca 
bıraktı, onlar da biz de çok sevdik, 
kitaplı taksileri. Bu uygulama için 
Ataşehir Belediyesi’ne çok teşekkür 
ediyoruz. l

Uğur Erol 





Türkiye’de, özellikle de 
İstanbul’da alternatif tiyatroların 
sayısı artıyor. Artık eskisi gibi 

geniş, akustiği sağlam salonlarda, 
rahat koltuklara gömülerek izlemiyoruz 
oyunları. Kimi zaman bir evin 
salonunda, kimi zaman sokakta, 
kimi zaman da kendimizi içinde 
bulduğumuz oyunlarla karşılaşıyoruz. 
Tiyatro Boyalı Kuş alternatif tiyatroların 
ilklerinden. Farklılığı feminist bir 
tiyatro topluluğu olması, sadece 
oyun sahnelemekle kalmayıp gönüllü 
katılımcılarla edebiyat eserlerindeki 
kadına bakış açısını didik didik etmesi, 
kadına dair yeni bir bakış açısının 
kapısını aralaması. Tiyatro Boyalı 
Kuş’u ve çalışmalarını, Uluslararası 
Ezilenlerin Tiyatrosu’nun Türkiye’deki 
uygulayıcısı da olan Genel Sanat 
Yönetmeni Jale Karabekir ile konuştuk: 

Tiyatro Boyalı Kuş, oldukça ilginç bir 
isim… Boyalı Kuş ismini koyarken ne 
düşündünüz, ne amaçladınız?

2000 yılında kurulduğumuzda 
alternatif tiyatro toplulukları parmakla 
sayılacak kadar azdı. Kendi sözümüzü 
söylemek için kurduğumuz Tiyatro 
Boyalı Kuş feminist bir tiyatro 
topluluğu. Kozinski’nin öyküsünden 
yola çıktık: Çocuklar kuş sürüsünden 
bir kuşu seçip farklı bir renge boyarlar 
ve tekrar sürünün içine bırakırlar. Diğer 
kuşlar onlara benzemediği için bu 
boyalı kuşu dışlar, hor görür, eziyet 
eder ve en sonunda da öldürürler. 
Biz de erkek egemen sistemin başta 
kadınlar olmak üzere tüm cinsiyetleri 
bu tür mekanizmalarla ezdiğini ve yok 
etmeye çalıştığına inanıyoruz. 
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Tiyatronun iyileştirici 
gücüne sığınıyoruz

BERAT GÜNÇIKAN
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Melek Kobra’nın hayat hikâyesinin 
anlatıldığı “Melek” oyununda 
Yeşim Koçak oynuyor.



Jale Karabekir, 
alternatif tiyatro 

gruplarından Tiyatro 
Boyalı Kuş’un Genel 

Sanat Yönetmeni, aynı 
zamanda Uluslararası 

Ezilenlerin Tiyatrosu’nun 
Türkiye’deki uygulayıcısı. 
Tiyatro Boyalı Kuş sadece 

oyun sahnelemiyor, gönüllü 
katılımcılarla “Okuma 

Tiyatrosu” düzenleyerek 
edebiyat eserlerindeki kadın 

imgesini sorguluyor. Boyalı 
Kuş’un diğer alternatif 

tiyatrolardan farkı feminist 
bir tiyatro topluluğu olması…

Tiyatro anlayışınız nedir? Bu 
anlayışın kaynağında ne yatıyor? 

Daha önce de söylediğim gibi, 
feminist bir tiyatro topluluğuyuz. 
Bazı çalışmalar sadece kadınlara 
açık olsa da karma bir topluluk 
olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir de 
karar mekanizmalarında sadece 
kadınlar yer alıyor. Tiyatroda yeni 
bir dil, anlayış, bakış açısı, biçim ve 
tabii ki çalışma yöntemi bulmaya 
çalışıyoruz. Hiyerarşinin en aza 
indirgendiği, demokratik bir düzen 
içinde. Feminist kuramları ve feminist 
tiyatro uygulamalarını takip ediyoruz. 
Kendimize dair bir çalışma yapımız 
var. Deneyerek bulmaya çalışıyoruz. 
Seneler içinde hem çok yol kat ettik, 
hem de sorularımız fazlalaştı. Hâlâ 
cevapları arıyoruz... 

Yaptıklarımızı üç ana bölümde 
tanımlayabilirim: Birincisi alternatif 
tiyatro prodüksiyonları yapmak, 
ikincisi Augusto Boal’ın Ezilenlerin 
Tiyatrosu teknikleriyle topluluklarla 
çalışmak ve eğitimler vermek, 
üçüncüsü de Feminist Dramaturjiyle 
Okuma Tiyatrosu etkinlikleri.

Feminist Dramaturjiyle Okuma 
Tiyatrosu nasıl doğdu, bugüne kadar 
nasıl bir çalışma izlendi?

2008-2009 sezonunda Namık 
Kemal’in “Vatan yahut Silistre” adlı 
oyunu ile başladık. Tiyatro Boyalı 
Kuş gönüllülerinden oluşan kadın 
katılımcılarla milliyetçilik, militarizm, 
toplumsal cinsiyet vb. konuları ele 
alan bu metin yapıbozum kullanılarak, 
feminist dramaturji ile sahneye 
taşındık. Bu yapımı İbrahim Şinasi 
Efendi’nin “Şair Evlenmesi” ve 
Osmanlı Türkçesi’nden Latin harflere 
transkripsiyon ettiğimiz 1911’de 
Şahabettin Süleyman’ın yasaklanan 
oyunu “Çıkmaz Sokak” takip etti. 
“Çıkmaz Sokak” bu coğrafyada 
lezbiyenlik hakkında yazılan ilk oyun 
olma özelliğini taşıyor ve 2012 yılında 
Agora Kitaplığı’ndan yayımlandı. 
2010-2011 sezonunda “Üç Kadın, 
Üç Mekan, Üç Oyun” başlığında 
Meşrutiyet dönemi kadın oyun 
yazarlarının oyunlarına ışık tuttuk: 
Nezihe Muhittin’in “Vicdanların Emri”, 
Mes’adet Bedirhan’ın “Hasbıhal”, 
Afife Kemal’in “Gençlere Nasihatlar” 

adlı oyunlarını su yüzüne çıkardık ve 
seyirciyle buluşturduk. Bu etkinlikleri 
oyuncu olmayan gönüllü katılımcılarla 
yaptığımız için, onlarla birlikte 
üretmeyi, feminist dramaturjiyle 
özellikle bu coğrafyada yazılmış eski 
metinlere ulaşmayı ve eleştirel bakışla 
okumayı hedefliyoruz.

Oyunlarınızın konusu da kadınlar 
Melek, Bir Bebek Evi/Nora, Matmazel 
Julie, Ophelia… Gerçek hikâye ya da 
kurgu, bu kadınların kesişme noktası 
nedir?

Yıllar içinde birbirinden farklı 
oyunlar sahneledik. Son yıllarda da 
kadın meselesini tartışan yarı-klasik 
sayılabilecek Nora ve Matmazel Julie 
-ki Strinberg’in İbsen’e cevap olarak 
yazdığını düşünüyorum Julie’yi- adlı 
oyunları feminist bir sahnelemeyle 
seyirciyle buluşturduk. “Ophelia’yı 
Kim Öldürdü?” oyunu da benim 
metnini oluşturduğum performatif bir 
çalışmaydı. Amacım Hamlet oyunu 
içindeki Ophelia karakterine dikkati 
çekmekti. Melek’i ekibimizden Rüstem 
Ertuğ Altınay kaleme aldı. 1930’ların 
kadın sanatçısı Melek ➦ 
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➥ Kobra’nın hikâyesi, erken 
Cumhuriyet dönemine eleştirel 
bir bakıştı. Mesele kadın karakter 
meselesine gelince çok dikkatli 
oluyoruz. Feminist çizgimizi koruyarak 
seyirciye nasıl yeni bir bakış, yeni bir 
hikâye sunabileceğimizi araştırıyoruz 
aslında.

EZİLENLERİN TİYATROSU

Türkiye’de kadın oyuncu bulmak 
zor değil sanırım, oyun yazarında 
durum nedir? Kadınlar bir oyun 
yazmakta ne kadar hevesliler?

Toplumun her alanında olduğu 
gibi otorite ya da karar verme 
mekanizmasındakilerin 
çoğunluğunu erkekler 
oluşturuyor. Erkek 
dediğim zaman 
bir erk’ten 
bahsediyorum. 
Dediğiniz gibi, 
kadın oyuncu 
bulmak zor 
değil, ama kadın 
yönetmen, kadın 
yazar, kadın 
tiyatro sahibi var 
olsa da erkeklere 
göre sayıca daha az. 
Bütün dünyada da bu 
böyle, ülkemize ait bir 
sorun değil. Ancak özellikle 
2010’dan itibaren İstanbul 
genelinde alternatif tiyatro 
toplulukları çoğalmaya başladı ve 
yeni yerli oyun metinleri sahneleniyor. 
Bunun kadın oyun yazarları için de 
iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 
Aslında bunu gelecekte bu güne 
bakarken daha iyi anlayabileceğiz 
sanırım. Kadınların söyleyecek sözleri 
çok. Bunu sahneden söylemek 
istiyorlarsa bu dönem en iyi, en doğru 
dönem sanırım.

Siz aynı zamanda Ezilenlerin 
Tiyatrosu’nu da temsil ediyorsunuz. 
Ezilenlerin Tiyatrosu neyi hedefliyor, 
bu hedefine ulaşmak için neler 
yapıyor?

Ezilenlerin Tiyatrosu bir halk 
tiyatrosu yöntemidir. Herkesin 
tiyatro yapabileceğini söyler. 
Adından da anlaşılabileceği gibi 
ezilme ve baskı kavramlarına 
odaklanır ve ezilen toplulukların 
tiyatro yoluyla bir mücadele alanı 
ve aracı oluşturabileceğini belirtir. 
Tiyatro Boyalı Kuş olarak birçok 
toplulukla Ezilenlerin Tiyatrosu’nun 
farklı tekniklerini çalışıyoruz. Temsil 
ettiğimizi tam söyleyemeyiz, ama 
Türkiye’de uzun yıllardır yaptığımız 

için diğer uygulayıcılara nazaran 
daha görünür durumdayız. Yüksek 
lisans tez araştırmamı, daha sonraki 
çalışmalarla birlikte ele aldığım 
“Türkiye’de Kadınlarla Ezilenlerin 
Tiyatrosu: Feminist Bir Metodolojiye 
Doğru” başlıklı kitabım da Türkçe’deki 
kapsamlı kaynaklardan. 

Ezilenlerin Tiyatrosu’ndan 
beslendiğimiz çok nokta var. 
Ezilenlerin Tiyatrosu’nun en bilinen 
tekniği Forum Tiyatrosu’dur. Bu 
teknikte bir toplulukla atölye 

çalışması yaptıktan sonra, o 
topluluğun ortak ezilmesi üzerine 
kısa bir oyun doğaçlanır ve daha 
sonra seyirciye bu kısa oyun gösterilir. 
Seyirci bu oyunu seyrettikten sonra, 
ezilen karakterin yerine geçerek 
bu ezilmeye karşı çözüm yolları 
bulmaya çalışır. Ama bunu oynayarak, 
eyleyerek yapar. Temelde amaç, pasif 
seyirciyi aktifleştirmek ve değişime 
giden yola teşvik etmektir.  

Neredeyse kuruluşunuzdan bu 
yana Kadın Beden Performansları da 
düzenliyorsunuz. Bu performanslarda 
nasıl bir yol izliyorsunuz? 

Hem Ezilenlerin Tiyatrosu 
alanında hem de kendi 

topluluğumuzda 
kullandığımız tiyatral 

yöntemleri atölyeler 
aracılığıyla 

katılımcılarla 
paylaşıyoruz. 
Kadın beden 
performansları 
atölyesi başta 
kadın oyuncular 
için sahnedeki 
varlığını 

güçlendirmek ve 
beden farkındalığını 

geliştirmek için 
düzenleniyor. 

AİLE, BİR BASKI KURUMU

Türkiyeli kadınlar bedenlerinin 
dilinin ne kadar farkında, kendilerini 
ne kadar bedenleriyle ifade 
edebiliyorlar? Diğer ülkelerin 
kadınlarıyla karşılaştırdığınızda nasıl 
farklar yakalıyorsunuz?

Oyuncu olmayan kadınlarla tiyatro 
yapmanın en güzel yanlarından biri 
bu. Farkı çok net görebiliyorsunuz. 
1996 yılından beri farklı mahallelerde 
kadınlarla tiyatro çalıştım. Kadınların 
bedenlerini ve seslerini hem de 
tiyatro sahnesinde seyirci karşısında 
kullanmaları çok önemli. Türkiye 
çok geniş bir coğrafya ve farklılıklar 
barındırıyor. Ancak Ezilenlerin 

“İç Ses” oyunundan.
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Tiyatrosu teknikleri özellikle var 
olan kalıpları fark etmek, kırmak ve 
değiştirmek yolunda çok önemli bir 
kaynak ve yöntem. Sınıf, ırk, din, yaş 
vb. birçok değişken olsa da, erkek 
egemen sistemin kadınlar üzerindeki 
politikası coğrafyadan coğrafyaya 
değişse de, kadınlar olarak ortak bir 
nokta buluyoruz. Bir kaç yıl önce, 
İtalya’da bir atölye çalışmasına 
katılmıştım. Çoğu feminist, eğitimci 
ve tiyatrocu kadın katılımcılardan 
oluşan bir gruptu. Aile her zaman 

önemli bir baskı kurumu. O atölyede 
de aile içi kılık kıyafet baskısı üzerine 
ortaklaşıldı ve çalışıldı. Anlatılan 
hikâyelerin hiçbiri belki birebir benim 
başımdan geçmemişti, ama atölye 
esnasında düşünmeye başladım. 
Nereye gidersek gidelim, nerede 
doğmuş olursak olalım kadın bedeni 
üzerindeki politikalar ve pratikler 
değişiklik gösterse de, maalesef 
mevcut. Bu konularda daha yürüyecek 
çok yolumuz, aşacak çok dağımız var 
sanırım.

Bugünün tiyatrosunu, oyun 
seçimi, oyuncu ve seyirci açısından 
değerlendirdiğinizde ortaya nasıl bir 
tablo çıkıyor?

Bugünün tiyatrosu dediğimiz 
aslında 21. Yüzyıl tiyatrosu. 
Değişimlerin hızlı yaşandığı bir tarihin 
içinde yaşadığımızı düşünüyorum. 
Belki bu yüzyılın ilk on yılı bir 
geçiş dönemiydi, ancak ikinci on 
yıla baktığımızda toplumsal, 
politik ve sanatsal birçok 
değişimin gerçekleşmekte 
olduğunu görüyorum. 
Aslında değişimin içinde 
yaşadığımızdan ve üretimde 
bulunduğumuzdan 
değerlendirmem çok da 
mümkün değil. Ancak 
umutlu olduğumu 
söyleyebilirim. 
Özellikle böyle baskı 
dönemlerinde sanatın, 
tiyatronun iyileştirici 
gücüne sığınıyoruz, bu da 
üretimi çoğaltıyor. Genç 
tiyatro toplulukları kuruluyor, 
yeni metinler sahneleniyor, 
çeviriler yapılıyor, hatta sahneler 
kuruluyor. Seyirciye düşen 
de, bu değişimi takip etmek, 
deneyimlemek ve içinde bulunmak. l

Bu sezon hangi oyunu 
sahneleyeceksiniz? 

Bu sezon Feminist Dramaturjiyle 
Okuma Tiyatrosu çerçevesinde 
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Kadın 
Erkekleşince” adlı oyununu seçtik. 
Yeni prodüksiyon olarak da benim 
kaleme almakta olduğum bir tragedya 
sahnelenecek. Adını şimdilik “Troyalı 
Kadınlar Korosu ya da Kayıp Tablet” 
olarak düşündüm... Bakalım... l

Tel: 0212 245 21 09 / 0542 477 27 53

BUGÜNÜN TİYATROSU

Tiyatro Boyalı Kuş Henrik 
Ibsen’in 1879’da yazdığı 
kadın özgürleşme hareketiyle 
özdeşleşmiş “Nora: Bir Bebek 
Evi” adlı oyununu “Nora/Nurê” 
ismiyle Kürtçe sahneledi.



60’lı yıllarda tüm dünyada Beatles 
rüzgârı esiyordu. Şanslı olanlar 
konserlerini izliyor, kimisi de plaklarına 
sahip olabilmek için aylarca hummalı 
bir arayışa giriyordu. Takdir edersiniz 
ki o yıllarda dünyanın diğer ucunda 
üretilen şarkıların yankısı sadece 
radyo frekansları ile taşınabiliyordu. 
O dönem için şanslı sayılabilecek 
isimlerden biri de 17 yaşındaki 
Mazhar’dı. Çünkü çok sevdiği ve 
hayran olduğu The Beatles Grubu’nun 

“Rubber Soul” plağını zor da olsa 
bulmuş, istediği zaman dinleme 
imkânı yakalamıştı. Bugün 7’den 70’e 
herkesin büyük hayranlık duyduğu 
ve şarkılarını ezbere bildiği grup 
MFÖ’nün bir araya gelmesi, işte o plak 
sayesinde oldu. 

Mazhar, Fuat, Özkan; kısaca 
MFÖ… Aşklara, dostluklara, İstanbul 
yağmuruna ve hatta Bodrum’a mâl 
olmuş şarkıları yapmak için nasıl 
bir araya geldiklerini grubun solisti 
Mazhar Alanson şöyle anlatıyor: 
“Elimde ‘Rubber Soul’ plağı olduğu 
duyulmuş etrafta. ‘Baba dinlemek 

istiyor’ dediler. ‘Baba hangisi?’ dedim, 
‘Fuat’ dediler. Bilgisi bizden ileride… 
Hocamız olarak onunla Beatles 
söylemeye başladık. Fuat sırtıma 
vurdu, ‘Aferin, bu zamanda böyle 
kulağı olan adam az’ dedi. Baba 
ama 18 yaşında! O gün beni grubu 
‘Kaygısızlar’a davet etti.”

Fuat Güner; yani nam-ı diğer “F”, 
top peşinde geçen gençliğini, inşaat 
mühendisliğini Beatles hayranlığı 
nedeniyle bir kenara itip, 1965 yılında 
“Kaygısızlar” grubunu kurdu. Grup, 
bir yandan hayranı olduğu The 
Beatles, The Rolling Stones ve Crosby, 

SİMAY GÖZENER
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Müziğin ortak paydası
Türkçe popun üç dev isminin birlikteliğidir “MFÖ”, yani Mazhar, Fuat, Özkan. Onlar adeta 

üç sesin tek nefes halidir. Birden çok neslin kimi zaman kederlenip kimi zaman da eğlendiği 
şarkıların mimarı, sahnelerin “şapkasız çıkmam abi”leri 29 Ekim’de, Cumhuriyet’in 94’üncü yıl 
kutlamalarında Ataşehir’de olacak. Geleceğe dair hâlâ umudunuz varsa ve mazeretiniz yoksa 

MFÖ efsaneleşen şarkıları ile sizleri bekliyor. 
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Stills & Nash şarkılarını yorumluyor, 
bir yandan da turneler sayesinde 
ufak tefek paralar kazanarak ses 
ekipmanları alıyordu. 1971 yılında 
prova için toplandıkları bir gün kapıyı 
kırmızı yanaklı bir delikanlı açtı onlara. 
Aslında o genç Mazhar Alanson’un o 
güne kadar mahallede rastlamadığı 
komşusuydu ve tüm hayali 
“Kaygısızlar”da çalmaktı. Grubun hali 
hazırda başka bir basçısı olmasına 
rağmen yeteneğinden dolayı gruba 
dâhil olan kişi, MFÖ’nün starı Özkan 
Uğur’dan başkası değildi. 

ELE GÜNE KARŞI YAPAYALNIZ

Bir süre sonra “Kaygısızlar”ın 
dağılmasıyla farklı gruplarda üretim 
içine giren grup üyeleri, 1980’de bu 
kez bir daha ayrılmamak üzere bir 
araya geldi.

“Mazhar Fuat Özkan” olarak adları 
yavaş yavaş duyulmaya başlayan grup, 
Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Seyyal 
Taner ile çalışmaya başladı. 1981’de 
besteleri “Ele Güne Karşı”yı Seyyal 
Taner’e sundular; ancak sanatçı 
TRT’den boykot yediği için albümü 
çıkaramadı. Bunun üzerine eseri 
kendileri için saklayan grup, şarkı ile 
aynı adı taşıyan ilk albümlerini 1984 
yılında çıkardı ve 26 hafta boyunca 
müzik listelerini 

alt üst etti. “Ele Güne Karşı”, 
“Yalnızlık Ömür Boyu”, 
“Bu Sabah Yağmur Var 
İstanbul’da”, “Güllerin 
İçinden” gibi birçok 
unutulmaz şarkının yer 
aldığı bu albümde Erkan 
Oğur, Garo Mafyan, Onno 
Tunç, Taner Öngür, Asım 
Ekren gibi ünlü 
müzisyenler gruba eşlik 
etti. Ayrıca Mazhar 
Alanson da bu albüm 
sayesinde söz yazarlığı 
kimliği ile de dikkatleri 
üzerine çekmeyi 
başarmıştı. Artık sesleri 
duyulmaya başlamış, 
şarkıları dillere 
düşmüştü! 

1980’li yıllar MFÖ’nün 
Eurovision yılları olarak hafızamızda 
yer aldı. Grup 1985’teki “Diday 
Diday Day”ın ardından, 1988’de 
de “Sufi” ile yarışmada Türkiye’yi 
temsil etti. “Mazhar Fuat Özkan” 
olarak katıldıkları Eurovision Şarkı 
Yarışması’nda sunucunun isimlerini 
kısaltarak, onları İngilizce anons 
etmesi nedeniyle grubun ismi değişti 
ve o günden itibaren “MFÖ” oldu. 

İkinci albümleri “Peki Peki Anladık”ı 
sırasıyla; 1986’da “Vak The Rock”, 

1987’de “No Problem”, 
1990’da “Geldiler”, 1992’de 
“Agannaga Rüşvet” ve 
“Dönmem Yolumdan”, 
1995’te “M.V.A.B.”, 2006’da 
“AGU”, 2011’de “Ve MFÖ” 
ve bu yıl çıkardıkları “Kendi 
Kendine” albümleri takip 
etti. 

Şarkılarında acıdan uzak 
durmayı tercih eden grup 
üyeleri “Buselik Makamı” 
ile tasavvufa giriş yaptı. 
1990’larda bir neslin 
sözlerini ezberlemek 
için büyük çaba sarf 
ettiği efsane “Ali 
Desidero” ya da günlük 
yaşantımızı yerden yere 

vuran “Mecburen” ile alışkanlıkları 
yıkmayı başardı. Onlar bununla da 
yetinmeyip, her ne kadar siyasetten 
uzak kalmayı tercih etseler de 
“Agannaga Rüşvet” albümünde 
“Rüşveti kimler alır/ hiç kimse rüşvet 
almaz, olamaz/ memur rüşvet alır mı/ 
almaz, katiyyen almaz, olamaz/ bakan 
rüşvet alır mı/ almaz, katiyyen almaz, 
olamaz/ emekli general rüşvet alır mı/ 
almaz, katiyyen almaz, olamaz/ neden 
alsın…” sözleriyle dikkatleri üzerlerine 
çektiler. Yeri geldi “Mazeretim Var 
Asabiyim Ben” dediler, yeri geldi 
“Sakın Gelme”… “Vurgun Yedim”, 
“Benim Hâlâ Umudum Var”, “Hep 
Yaşın 19” ve saymakla bitmez onlarca 
unutulmaz şarkı…

Yarım asıra sığmış 11 albüm… 
45’likler, single’lar… Albüm sonrası 
yaşanan kavgaları, küslükleri, ölümle 
tehdit eden hastalıkları olsa da 
onlar bitmek tükenmek bilmeyen 
enerjileri ile hep sahnede olmaya 
devam etti. O sahnelerden biri de 
29 Ekim’de Ataşehir’de kuruluyor. 
Ataşehirlilerle Cumhuriyetin 94’üncü 
yıl kutlamalarında bir araya gelmeye 
hazırlanan MFÖ, mazeretiniz yoksa 
sizleri Cumhuriyet Meydanı’nda 
bekliyor. l
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Bir değil, iki değil, üç kuşağın kulaklarında Burhan ve Gökhan Şeşen’den oluşan Grup Gündoğarken’in 

şarkıları var. Sert hayatlarımızın ortasında kalbimizi naif şarkılarıyla yumuşatan grup 12 Ekim’de 

Ataşehir’de bir konser verecek. Peki, grup şarkılarını nasıl, hangi ortamda hazırlıyor? İki yeğen 

nelerden yakınıyor, nelere seviniyor? Konsere gitmeden önce onları tanımaya hazır mısınız? 
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Grup Gündoğarken bu yıl müzik 
yolculuğunun 35. yılını kutluyor. 
Yola “Amca” İlhan Şeşen ve 

yeğenler Burhan ve Gökhan Şeşen 
olarak çıkan Grup Gündoğarken İlhan 
Şeşen’in ayrılmasından sonra da 
yolculuğunu sürdürdü. İki yeğen yine 
şarkı yazdı, besteledi, albüm yaptı, 
konserler verdi. Geçtiğimiz günlerde 
“Özlemişim” albümüyle hayranlarıyla 
buluşan grup 12 Ekim Perşembe günü 
Ataşehir’de, Cemal Süreyya Etkinlik 
Merkezi’nde bir konser verecek. Biz 
de konser önce Burhan ve Gökhan 
Şeşen ile görüşüp müzikleri üzerine 
konuştuk: 

Grup Gündoğarken bu yıl 35 
yaşında. Bu 35 yılda hem hayatınızda 
hem müziğinizde neler değişti? 

35 yılda neler değişmez ki? Bırak 
sadece müziğimizi, şarkılarımızı, 
şeklimizi şemalimizi, tüm dünya 
değişti. Ve bizler hala dünyanın 
iyileşeceğine, güzelleşeceğine olan 
inancımızı sürdürüyoruz. Saflık işte!

Yola çıktığınızda amca ve 
yeğenlerden oluşan bir gruptunuz. 
Şimdi kuzenler olarak yolculuğunuzu 
sürdürüyorsunuz. Bu müziğinize nasıl 
yansıdı? 

Yok, yine yeğenler olarak 
sürdürüyoruz, kuzenler değil. 
Amca’nın Gündoğarken’e olan katkısı 
küçümsenemez, ama yıllar geçtikçe, 
huylar değişip karakterler bir nebze de 
olsa erozyona uğrayınca bu hayatınıza 
da yansıyor yaptığınız müziğe de… 
Amca ile son yıllarda hem grubun 
popülerliğe doğru kayışı nedeniyle 
hem de müzikal olarak anlaşmazlıklar 

çıktığı için Gündoğarken’e daha fazla 
zarar vermemek için yolları ayırdık. 
Eskiden Amca’nın ve Gündoğarken’in 
müziği bir iken şimdi İlhan Şeşen’in 
müziği ayrı, Gündoğarken’inki ayrı.

Müziğiniz, enstürmanların 
kullanımından sözlerine kadar oldukça 
naif. Oysa dışarıdaki dünya her 
geçen gün biraz daha sertleşiyor. Bu 
şiddetten kendinizi ve müziğinizi nasıl 
koruyorsunuz?

Bu sertlikten neredeyse kapalı devre 
yaşayarak, televizyon izlemeyerek, 
gazete okumayarak, kalabalıklardan 
uzaklaşarak korunmaya çalışıyoruz… 
Nerdeyse, kendimize izole bir dünya 
kurduk desek doğrudur.

ÖNCE KENDİMİZE, SONRA 
DİNLEYİCİMİZE ŞARKI YAPIYORUZ

Müzik dahil sanatsal yaratıcılığın 
bu dönemde yara aldığını düşünüyor 
musunuz, bu nasıl bir yara?

Yara lafı biraz hafif kalır… Kolumuz 
bacağımız koptu. Bir sanatçının 
yaşayabilmesi için sadece havaya 
suya gıdaya ihtiyacı yoktur. Özgürlüğe, 
demokrasiye, eşitliğe ve adalete de 
ihtiyaç vardır. Ülkemiz, tarihinde hiç 
olmadığı kadar insan hakları ihlallerinin 
pençesinde kıvranıyor. Ve daha da 
acısı, ülkenin yarısı da bu gidişata 
ortak. Bu şartlarda insanın içinden 
nasıl şarkı yapmak gelebilir ki? Ama 
bu anti demokratik şartlar bir sürü 
sanatçıyı tetikleyecek ve bu kara 
dönemi eserleriyle anlatacaklardır, 
diye umuyorum…

Uzun aralarla albüm çıkarıyorsunuz, 
aradaki zaman diliminde neleri, nasıl 
biriktiriyorsunuz? 

Evet… Albümlere, daha doğrusu 

şarkılara “meta” gözüyle bakmadığımız 
için öyle pek bir acelemiz olmuyor. 
Şarkılar bitince albümde yer alıyorlar. 
Bu kadar basit! Bu ara süreçte de 
konserler yapıyoruz, filmler izliyoruz, 
kitaplar okuyoruz. Biraz da aylaklık 
yapıyoruz…

Şarkılarınızı yaparken dinleyiciyi, 
dolayısıyla piyasayı ne kadar göz 
önünde bulunduruyorsunuz?

Şarkı öyle unsurlar düşünülerek 
yapılmaz ki… Biz yapımcıya değil, 
önce kendimize, sonra dinleyicimize 
şarkı yapıyoruz. Tek dikkat ettiğimiz 
şarkılarımız karamsar olmasın ve direkt 
mesaj vermesin. 

Bir röportajınızda, hâlâ 
profesyonelleşmediğinizi 
söylüyorsunuz. Bu size nasıl bir 
özgürlük sağlıyor?

Profesyonelleşmemekten sözünü 
ettiğimiz müzik değil, müziğin sunuluş 
biçimi ve müzisyeni sırça köşkte 
gösteren algı operasyonları. Kliplerimiz 
de öyle değildir, sahne giysilerimiz 
de, saçımız başımız da. Siyah film 
kaplı minibüslerimiz de hiç olmadı, 
korumalarımız da. Ve olmayacak da…

Şarkı sözlerini genellikle siz 
yazıyorsunuz, hangi durumlar, 
hangi insanlık halleri sizi yazmaya 
kışkırtıyor?

Sadece söz değil müzikleri de biz 
besteliyoruz… Bu şarkılar tamamen 
kendini anlatma ihtiyacı ve hayata karşı 
ölümlü olmamızın getirdiği bir tepki. 
İçinde yaşadıklarımız da var, tamamen 
kurmaca olanlar da…

Tarih olarak baktığımızda neredeyse 
üçüncü kuşak dinleyici ile karşı 
karşıyasınız. Duygulanma, müziği 
kavrama ve tepki verme anlamında 
kuşaklar arasında bir fark var mı? ➦

FATMA GÜL

Müzik için de özgürlük 
ve adalete ihtiyaç var!



➥ Güzel bir soru… Aslında hepsi 
çok değişti, ama en çok ilgimi çeken 
sanırım dinleyicinin tepki vermesi. 
Bu sadece müzik için geçerli değil, 
spor karşılaşmalarına bakın. Bir gol 
oldu ya da bir sayı atıldı diye insanlar 
niye kendilerini böyle hırpalıyorlar, 
hiç düşündünüz mü? Benim fikrim, 
bu birey olmadan toplumsal olmaya 
çalışmaktan geliyor. Bunu da çok saçma 
ve abartı buluyorum. Bir de eskiden 
dinleyici yeni bir şarkı söylememiz için 
gözümüzün içine bakardı, şimdi ise hep 
bildik şarkıları dinlemek istiyor…

Son albümünüz, “Özlemişim”in 
çalışmaları ne kadar sürdü, nasıl bir 
hazırlık süreci geçirdiniz?

“Özlemişim” biraz uzun sürdü. 
Aslında çalması söylemesi değil de, 
bir takım teknik işler nedeniyle uzadı. 
Zaten her şey bittikten sonra da bir 
sene kadar bekledi. Demlendi diyelim!

Bir şarkının albümde yer alıp 
almamasını kararlaştırırken nasıl bir 
yol izliyorsunuz? 

Biz iki kişi olduğumuz için her karar 
oy birliğiyle alınır. Gerçi üç kişiyken 
de böyleydik. Hiç bir zaman şarkı 

seçimlerinde çoğunluğa bakmadık, 
hep birbirimizi ikna ettik. Ama inanın 
birçok şarkı albüme girememiştir. 
Mesela bu albümde yer alan 
“Gereksiz” Gökhan’ın 70’li yıllarda 
yazdığı şarkı. Ancak 10. Gündoğarken 
albümünde yer alabildi!

“Özlemişim”de Sivas katliamında 
yitirdiğimiz Metin Altıok’un da bir şiiri 
var. Bu seçim bir tepkinin dile gelmesi 
mi? 

Ülkenin bu gidişatına olan tepki 
sadece bir şarkıyla açıklanamaz ki. Ülke 
adım adım, göz göre göre bir Ortadoğu 
ülkesi olmaya doğru gidiyor ve ülkenin 
aydın kesimi ya sadece izliyor ya da 
sosyal medyadan yaptıkları tepkilerle 
bu işin çözüleceğini sanıyor… Bizler 
sosyal demokrat insanlarız. Doğal 
olarak çevremiz de böyle dostlardan 
oluşuyor. Rahmetli Uğur Mumcu’nun 
kızı Özge Mumcu Aybars beni rahmetli 
Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok 
Akatlı’yla tanıştırmıştı -farkındaysanız 
böyle değerli insanlar hep alçakça 
bir eylemle öldürüldüler-. Zeynep 
de bana Metin Altıok’un şiirlerinden 
oluşan bir albüm yapma fikrini açmıştı. 

O zaman “Geriye Kalan” isimli şiiri 
aldım ve bir saat içinde besteleyip 
Zeynep’e dinlettim. Çok mutlu oldu. 
Bizler de en az onun kadar mutlu 
olduk. “Özlemişim”in soundu bu 
şarkıyla oluştu, ilk kez “Metin Altıok 
Şiirlerinden Şarkılar” albümünde yer 
aldı. Şimdi de bizim albümümüzde. 

Konser öncesi nasıl bir ruh hali 
içinde oluyorsunuz? Seyircinin/
dinleyicinin karşısına çıkmaktan 
tedirginlik duyuyor musunuz? 

Konser öncesi genellikle mutlu 
ve müzisyen arkadaşlarımızla bol 
muhabbetli bir ortamda oluyoruz. 
Öyle konsantre olma, ses açma vs. 
bizde pek yok. Gerginlik de hemen 
hemen hiç olmaz, eğer ses-ışık sistemi 
ya da organizasyon falan kötü değilse. 
Zaten grup arkadaşlarımızın hepsi 
yıllardan beri dostumuz, kardeşimiz. O 
sinerji konserlerimize de yansır…

Teknojinin hızlı gelişimi ve sizin 
naif şarkılarınız… Uyum sağlamakta 
zorlanıyor musunuz?

Teknolojiyi de kullanıyoruz, az çok 
naif de kalıyoruz işte! Bu sır, bırak da 
bize kalsın… l

Grup Gündoğarken 12 Ekim 

Perşembe günü Ataşehir’de, 

Cemal Süreyya Etkinlik 

Merkezi’nde bir konser verecek.





Birer birer gidiyorlar. Çünkü 
artık seksenli yaşlarındalar. Bu 
yılın Şubat’ında Rum asıllı İlya 

Banago 86 yaşında yaşamını yitirdi, 
Haziran’da toprağa verilen Necati Filiz 
89 yaşındaydı. 2009’da Muğla’da bir 
lokantanın barakasında ölü bulunan, 
oğlu ABD vatandaşlığına geçen, 
diğer yakınları da sahip çıkmadığı 
için cenazesi ortada kalan Muharrem 
Topçu’yu hatırlıyor musunuz? O da 
80 yaşındaydı. Yaşı vurgulamamızdaki 
neden Kore Savaşı’nın tanıklarının birer 
ikişer tarih sayfasından düşmesi, geriye 

sadece yazılıp çizilenlerle, yakınlarının 
anlatacağı anıların, çekilecek filmlerin 
kalması. 

Türkiye’nin de önce beş bin asker 
gönderme kararı alıp 721 ölü, 175 kayıp, 
234 esir ve 2147 yaralı ile döndüğü 
savaş hakkında, daha savaşın sürdüğü 
yıllardan başlayarak onu aşkın film 
çekildi: Kore’de Türk Kahramanları, 
Kore’den Geliyorum, Kore Gazileri, 
Kore’de Türk Süngüsü, Dokunulmaz 
Bu Aslana, Yurda Dönüş, Şimal Yıldızı, 
Ağlayan Gelin, Sonbahar Yaprakları, 
Ezo Gelin… 27 Ekim’de yaklaşık 60 yıl 

Yiğit Güralp’ın senaryosunu 
yazdığı, Can Ulkay’ın yönettiği 
“Ayla” 27 Ekim’de vizyona 
girecek. Gerçek bir hikâyeye 
dayanan film, Kore’de savaşan 
astsubay Süleyman Dilbirliği 
ile ailesi savaşta katledildiği 
için koruması altına aldığı, 
Ayla ismini verdiği Kim’in 
dostluğunu anlatıyor. Oscar’a 
da aday filmde üç yıl süren 
savaştan bir kesit, ama 
arkasında görmezden gelinen 
bir tarih var.

ZİLHA
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Savaştan geriye 
sadece acı kalır
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sonra Kore Savaşı’nı anlatan bir film 
daha vizyona girecek: Ayla. Senaryosu 
Yiğit Gökalp’e, yönetmenliği Can 
Ulkay’a ait filmin yapımcısı ise Mustafa 
Uslu. Filmin oldukça zengin kadrosu 
var; Çetin Tekindor, Ali Atay, İsmail 
Hacıoğlu, Taner Bilsel, Altan Erkekli, 
Damla Sönmez, Duygu Yetiş, Erkan 
Petekkaya… Küçük Ayla’yı Kim Seol’un, 
yetişkin Ayla’yı ise Lee Kyung-Jin’ın 
canlandırdığı filmin müzikleri ise Fahir 
Atakoğlu’na ait. 

Hikâyeyi gazetelerden okumuş, 
televizyon haberlerinde izlemiş 
olmalısınız: Astsubay rütbesiyle 
savaşa katılan Süleyman Dilbirliği 
cephede küçük bir kız çocuğuyla 
tanışıyor. Ailesi katledilen kızın adı Kim 
Eunja, ancak Dilbirliği ve arkadaşları 
bu ismin telaffuzu zor olduğu ve 
küçük kızın yüzü aya benzediği için 
ona Ayla ismini veriyorlar. Dilbirliği’nin 
görev süresi dolana kadar Ayla askeri 
kampta kalıyor, biraz Türkçe öğreniyor, 
hatta Dilbirliği’ne “baba” diyor. 
Dilbirliği Ayla’yı da Türkiye’ye getirmek 
istiyor, ama yasalar engelliyor. Bir 
süre mektuplaşıyorlar, ama sonra o 
da kesiliyor. Savaşın 60 yılında Kore 
Büyükelçiliği’ndeki resepsiyona katılan 
Dilbirliği olup biteni konsolosluk 
yetkililerine anlatıyor. Onlar da 
heyecanlanıp Dilbirliği’nden aldıkları 
fotoğrafla iz sürüyor ve Kim’i 
buluyorlar. 2010’da Kim ile Dilbirliği 
ilk kez yeniden bir araya geliyor. 

AYLA OSCAR’A GÖRE ÇEKİLDİ

“Ayla” filmi işte bu 
hikâyeden doğuyor. 
Çekimler sırasında 
Dilbirliği de sete 
getirilerek filmin tanıtımı 
yolunda ilk adım 
atılıyor, arkasından 
gazete ve televizyon 
röportajları başlıyor, 
ama ortada daha çok 
yapımcı Mustafa Uslu’nun 
adı dönüyor. Uslu bir 
hayli heyecanla anlatıyor 

hedeflerini; Oscar’a gideceklerini, 
hatta daha ileri gidip filmi Oscar 
için çektiklerini, çekimler boyunca 
yönetmenden “bir Hollywood 
yönetmeni gibi davranmasını 
istediğini” söylüyor. Uslu filmden 
söz ederken “milliyetçi bir hikâye 
yapmamaya çalıştık” dese de afişte 
“Ay yüzlü bir kızla ay yıldızlı bir askerin 
65 yıllık anlatılmamış hikâyesi” yazıyor. 
Zaten Uslu da ekliyor, “Eğer bu 

filmden kızın çekik gözleriyle 
ay yıldızı çıkarırsanız bir dünya 
filmi olur.” 

İhtimal Uslu’nun bu 
filme yaklaşımında daha 

önce reklam filmleri 
ve klip çekimleri 
yapmasının payı var. 

Oscar üyelerinin 
dört dakikalık 
fragmanı izlerken 
gözyaşlarına 
boğulduklarını 
anlatması da bir 
filmin kalitesini 
ancak güldürmek 
ya da ağlatmak 
üzerinden inşa 

ettiğini gösteriyor. Talihsizlik, aynı 
yaklaşım filmin yönetmeninde de 
görülüyor. Can Ulkay 42. Toronto 
Uluslararası Film Festivali’nin market 
bölümünde gösterilen filme izleyicinin 
tepkisini aktarırken “Ayakta, ama 
gözyaşlarıyla alkışladılar” diyor. 

Türkiyeli seyircinin “Ayla”yı beğenisi 
ya da eleştirisi 27 Ekim’de film 
gösterime girdikten sonra belli edecek. 
Oscar jürisi ise filmin yarışmaya katılıp 
katılamayacağını 23 Ocak 2018’de 
açıklayacak, ama biz şimdi gelin 
Kore Savaşı’nda neler yaşandığını, 
Türkiye’nin neden bu savaşa katıldığını 
hatırlayalım.

TÜRKLER NEDEN KORE’DE? 

İkinci Dünya Savaşı bitip de 
dünya iki kutuplu (SSCB-ABD) bir 
siyasal haritanın içine hapsolunca 
barışın hep tehdit altında olacağı 
da ortaya çıkmıştı. Nitekim Nagazaki 
ve Hiroşima’ya atom bombalarının 
atılmasıyla (bu katliamda ölenlerin 
dörtte biri Koreliydi) biten savaştan 
sadece 25 gün sonra ABD Kore’de 38. 
Paralel’in güneyini kontrol altına ➦

Süleyman Dilbirliği ve Çetin Tekindor (üstte). Dilbirliği ve Ayla (alta).



➥ aldı. Kuzeyde ise SSCB birlikleri 
vardı. Önce güneyde Kore 
Cumhuriyeti, sonra kuzeyde Kore 
Demokratik Halk Cumhuriyeti kuruldu. 
İki taraf da kendini Kore’nin asıl sahibi 
ilan ediyordu. 25 Haziran 1950’de 
Kuzey Kore Güney Kore’nin sınırlarını 
geçti ve sıcak savaş başladı.    

Birleşmiş Milletler ABD’nin çağrısı 
üzerine Kuzey Kore’yi saldırgan ülke 
olarak tanımladı ve iki taraftan da 
38. Paralel’in iki yanına çekilmelerini 
istedi. BM bununla da kalmadı üye 
ülkelerden Kore’ye asker göndermeleri 
talebinde bulundu. İlk kabul eden 
13 ülke arasında Türkiye de vardı. 
İktidarda ikinci ayında Adnan 
Menderes’in başbakanlığındaki 
Demokrat Parti Kore’ye asker 
gönderme kararı aldı. Bu karara ilk 
tepki ise Behice Boran ile Adnan 
Cemgil’in kurucuları arasında yer aldığı 
Türk Barışsever Cemiyeti’nden geldi. 
Boran, Cemgil ve cemiyetin diğer 
yöneticileri ile üyeleri tutuklandı. 

Menderes’in Kore’ye asker 
gönderme kararının arkasında hem 

ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nda 
zarar gören ülkelerin sosyalist bloka 
kaymalarını önlemek için hazırladığı 
Marshall planından yararlanmak vardı 
hem de yeni kurulan Kuzey Atlantik 
Paktı’na, yani NATO’ya alınma isteği. 
Menderes muhalif seslere karşılık 
gönüllü askerler oluşturmak adına 
bir derneğin kurulmasına onay 
verdi. Derneğe daha ilk gün üç bin 
kişinin başvurması Türk yetkililerden 
çok Amerikalıları şaşırttı, çünkü 
kendi ülkelerinde bu kadar gönüllü 
çıkmamıştı. 

SEVGİ Mİ ÖLÜM MÜ?

CHP savaşa TBMM’nin kararı 
olmadan katılmaya itiraz etse de 
dönemin bütün gazeteleri Menderes’i 
destekliyordu. Sonunda 1950 
Eylül’ünde 5090 kişiden oluşan 
ilk birlik Kore’ye gönderildi. Bunu 
diğer birlikler izledi ve Kore’deki 
Türkiyeli asker sayısı neredeyse 15 
bini buldu. Üç yıl süren savaşta kaç 
kişinin öldüğünü, yaralandığı, esir 

düştüğünü yukarıda yazdık. Menderes 
ise 18 Şubat 1952’de Türkiye’nin NATO 
üyeliğine alınmasıyla hedefine ulaştı. 

Kore’den dönenlerin anlattıkları ise 
bir hayli inciticiydi. Cephede konuşma 
fırsatı buldukları Kuzey Koreliler 
artık kendi kendilerine de sormaya 
başladıkları “Ne işiniz var burada” 
sorusunu yönelttiğinde duydukları 
huzursuzluk peşlerini bırakmıyordu. 
Amerikalıların “geri çekilin” komutunu 
İngilizce bilmedikleri için “ileri” anlayıp 
öne atılan arkadaşlarının vurulup 
düşmesi hala gözlerinin önündeydi. 
Dahası bir kısmı derin bir depresyonun 
içindeydi, bu yetmiyormuş 
gibi, delilere “Koreli” denmeye 
başlanmıştı…

Savaş filmleri eğer sizi barış için 
mücadele etmek adına oturduğunuz 
yerden kaldırıyorsa, elbette manalıdır. 
Gerçi “Ayla”nın yapımcısı da 
oyuncuları da bunun bir savaş değil, 
“sevgi” filmi olduğunu söylüyorlar, 
ama tarih bize tekrar tekrar gösteriyor 
ki, savaşlardan sevgi değil, ölüm ve 
mülteci çıkıyor hep…  l

Kore Savaşı Vietnam Savaşı kadar bilinmese de arkasında oldukça büyük bir yıkım bırakmıştı... (30 Kasım 1950)





Canan’ın işlerine baktığınızda 
sorguya çekildiğinizi 
düşünürsünüz: Kimim, 

neredeyim, ne yapıyorum, nereye 
gidiyorum? Çünkü sanatçı neredeyse 
her işinde kendisiyle de yüzleşmekte, 
her türlü iktidarla kendisi arasındaki 
duvara bir darbe daha vurmaktadır. 
“Şenol” soyadını bırakıp sadece 
“Canan” olarak kalması da bu 

yüzdendir. Sanatçı şimdi de “Kaf 
Dağı’nın Ardı” sergisindeki işleriyle 
hem kendine hem izleyenlere sorular 
soruyor, dahası yeni soruların kapısını 
aralıyor. Arter’de, Nazlı Gürlek’in 
küratörlüğünde başlayan sergiyi 24 
Aralık’a kadar görebilirsiniz. 

Serginin hazırlıkları ne kadar 
zamanınızı aldı, sergiye adını veren 
işlerini belli bir hikâyeyi ve iddiayı mı 
takip ediyor? 

Sergiye yaklaşık olarak bir senedir 
hazırlanıyorum, ama ilk üç ayı 

özellikle kavramsal hazırlık süreci 
olarak geçti, sonrasında daha çok 
üretime ayırdığım bir zaman oldu. 
Bununla birlikte sergide yedisi yeni 
olmak üzere 14 iş yer alıyor. Bazı işler 
yeni üretim olsa bile düşünme süreci 
eski dönemleri de kapsayabiliyor. 
Cennet, araf, cehennem üzerinde 
11 yıldır düşündüğüm kavramlar. 
Sergide yer alan Garaib’ül Mevcudat 
işini kavramsal olarak 11 yıl önce 
düşünmüştüm, gerçekleştirmek 
ancak bu zamana denk geldi. Bazen 

Canan feminist bir ressam. 
İşlerinde kadınlık durumu kadar 
iktidar ilişkilerini de sorguluyor, 
toplumun ve sistemin kadınla 
bedeni arasında koyduğu duvarı 
yıkmaya çabalıyor. Canan’ın son 
işlerini Beyoğlu’nda bulunan 
Arter Sanat Galerisi’nde 
görebilirsiniz.
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düşündüğüm projeleri bir kenara 
not alıyorum. Onun uygulaması ve 
somutlaşması için belli bir zaman 
gerekiyor ya da zamanı gelmemiş 
oluyor. Bu iş de öyle bir işti. Şimdi 
sergideki yerini buldu, olması 
gereken zamanda da yapıldı, diye 
düşünüyorum. 

Kaf dağı sizin için neyin ya da 
nelerin simgesi?

Kaf dağı biziz, kendimiziz, kendi 
kolektif ve bireysel bilinçaltımız. 
Kendimizi bulmak ve tanımak adına 
yaptığımız yolculuğumuz olarak 
tanımlayabilirim Kaf dağını. Gerçekten 
tanıyor muyuz kendimizi? Ya da 
yaşadığımız toplumu? Persona olarak 
sunduğumuz maskemizin ardında 
hâlâ çok korkan çocukluğumuz ne 
halde? Belki de önce ona şefkat 
gösterirsek ve kendimizi sevmeye 
başlarsak, bireysel ve toplumsal 
ilişkilerimizde birbirimizin acılarını 
paylaşarak birer adım yanaşmayı 
başarabilirsek biz de bireysel ve 
toplumsal kurtuluşumuz için birer 
Simurg olabiliriz. Nerede yanlış 
yapıyoruz? Kendimizi gerçekten anlıyor 
muyuz? Kendi cehennemlerimizi 
yaratırken, bu dünyada iyileştirilmiş bir 

“Dışarıda Çok Kötülük Var” ve 
“Hayvanlar Alemi” (solda).

Ardı olduğuna göre Kaf dağının bir 
de önü olmalı, bu önde neler var?

Kaf dağının önünde dengesini 
yitirmiş ve aslında aynaya bakmayan 
bizler varız. Bence her birimiz için 
sorgulama zamanı bu zaman. 
Nasıl yaşıyoruz, ilişkilerimizde 
birbirimize nasıl yaklaşıyoruz, 
birbirimize,  özellikle de kendimize 
başkalarının gözleri ile bakarken kendi 
kendimizi nasıl hırpalıyoruz ve nasıl 
hırpalanıyoruz?

Kaf dağının ardı ve önü kadınlara ne 
vaat ediyor, ne sunuyor?

Kaf dağının önünün ne yaşattığı 
belli ama ardı her birey için cinsel 
yönelimi ya da biyolojik kadınlık ve 
erkeklik durumuna bakmadan eşitlik 

vadediyor. Bütün farklılıkların ve 
renklerin birarada olduğu bir 
eşitlikten bahsediyorum. Çünkü 
korkularımızdan arındığımızda, 
kurtarıcının yalnızca kendimiz 
olduğunu fark ettiğimizde ve 
o zorlu yolculuğu kat etmeyi 

başardığımızda davranışlarımız 
ve ilişki biçimimiz değişmeye 

başlayacak ve önyargılarımızdan 
arınacağız, diye düşünüyorum. Kaf 
dağının ardı kendimiz olma süreci, ➦ 

doğa, aşk ve sevginin ağırlıkta olduğu 
ilişkiler ile cennetimizi yaratmak 
mümkün değil mi? İşte ben de aslında 
Kaf dağında sembolik olarak bulunan 
dost ya da düşman gibi görünen 
mitolojik kahramanlardan yola çıkarak 
hem kolektif ve bireysel bilinçaltımıza 
bakmaya çalıştım. Bu bilinç ve bilinçaltı 
durumlarıyla gündelik hayatımızda 
kolektif ve bireysel olarak mutluluğu 
nasıl yakalayabileceğimize dair 
bir düşünme süreci geçirip, bunu 
izleyicilerle paylaşmayı tercih ettim. 

Hezeyan
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➥ Kaf dağının ardı kadın ya da erkek 
tanımı olmadan insan olmanın süreci. 

Siz feminist bir ressamsınız ve 
kendinizi de böyle tanımlıyorsunuz. 
Bu tanımı sahiplenmek üretirken 
kendinizi daha özgür hissetmenizi 
sağlıyor mu? 

Üretirken bu kimliğimi düşünerek 
üretmiyorum ya da başka kimliklerimi. 
Sorunuza karşılık, Simone de 
Beauvoir’ın “kadın doğulmaz kadın 
olunur” sözünü düşünürsek eğer, 
cinsiyetsiz olarak düşünüyor ve 
üretiyorum. İşlerimin konusu “kadın 
oldurulduğum” için ve bu ayrımcılığı 
hissettiğim zamanlarda feminizm 
üzerinden şekilleniyor ve aslına 
bakarsanız, sanırım bu hissettirilme 
durumu çok da baskın hayatımda. 
Feminist kimliğimi sahiplendiğim 
için kendimi özgür hissettiğimi 
söyleyemezsem de sergileme 
kaygısını düşünmeden ürettiğim için 
o özgürlüğü üretirken yaşıyorum. 
Sergileme sırasında bazı kaygılar 
taşıdığımı da söyleyebilirim. 

İşlerinizde birçok disiplini bir arada 
kullanıyorsunuz, bu derdinizi daha açık 
ve net anlatabilmenizin bir yolu mu? 

Aslına bakarsanız işlerimi üretirken 
bazı kavramları imge olarak zihnimde 
canlandırıyorum, bazılarını ise 
kavramsal olarak düşünüyorum. Bu 
imgeler ya da kavramlar zihnimde 
oluştuğunda onu en iyi hangi 
şekilde üretebilirim diye çalışmaya 
başlıyorum. Bazen kendi sunum 
biçimi bu imge ile beliriyor bazen ise 
farklı teknikler üzerinde çalışmam ya 
da düşünmem gerekiyor. Dolayısıyla 
hangi teknik zihnimde beliren kavrama 
ya da imgeye denk geliyorsa o disiplini 
uygulamaya çalışıyorum. 

DUVARI YIKMAK

İşlerinizin tümünde çok yoğun 
bir duygu ve düşünce var ve kat kat 
okumak, hatta her izlendiğinde 
bu okumaya yeni bir şeyler 
ekleme ihtimali var. İzleyiciyi 
bile bu kadar yoğunlaştıran işleri 
üretirken size neler olur, ne kadar 
parçalanıyorsunuz?

Bu sorunun cevabını vermek 
zor. Bence sanat üretimi bir çeşit 
terapi gibi. İyileştiren bir şey, tam 
tersi parçalanmış olanları bir araya 

topluyor. Bazen insan farkına varmıyor 
üretirken. Yavaş yavaş akıtıyorsunuz 
içinizde birikenleri. Sonra işi üretip 
zaman geçtikten sonra fark ediyorum, 
hangi parçalanmışlıklar üzerine 
işlerimi ürettiğimi. 

İşlerinizde bu serginizde “Kibele” 
işinde olduğu gibi bedeniniz de 
sanatsal dilinizin bir parçası. Bunu 
toplumun, dolayısıyla kadının 
bedeniyle arasına koyduğu duvarı 
yıkmak olarak okuyabilir miyiz?

Yukarıda da söylediğim gibi beni 
üretmeye ilk iten dürtü toplumsal 
ya da kimlik duyguları değil, daha 
içgüdüsel bir dürtü, ya da bilinçaltımın 
yüzeye çıkması ile oluyor. Bazen 
gerçekten toplumsal baskıların verdiği 
öfkeyle de üretim yapıyorum ama 
bunu genellememem gerekiyor, diye 
düşünüyorum. Yine de bireysel ya da 
kolektif bilinçaltı ile üretilmiş olsa da 
bu duvarı yıkmak olarak okuyabiliriz. 
Sonuçta bilinçaltımızı da bilinç 
hallerinde yaşadıklarımızı bastırarak 
oluşturuyoruz. 

Kadınlar zihinleri ve bedenleriyle 
siyasal, ekonomik, kültürel savaş ve 
çatışmaların hep hedef tahtasında. 
İnsan bu kadar şiddetin ortasında 
kadınlık bilincinin daha kolay 
oluşacağını düşünüyor, ancak görülen 
pek öyle değil. Bu gecikmeyi siz nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Öğrenilmiş çaresizlik olarak 
değerlendiriyorum. Her seferinde 
tekrar tekrar aynaya bakıp 
kendimizle yüzleşmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Ben özellikle son 
bir yıldır bunu yapıyorum ve sürekli 
hayret ediyorum kendime. Kendimi 
feminist aktivist olarak tanımlarken 
bile ne çok öğrenilmiş çaresizliğim 
olduğunu fark ediyorum ve bu zihnimi 
sürekli değiştirmeye ve yenilemeye 
çalışıyorum. İtiraf etmeliyim ki bu 
çok zorlu ve kolay olmayan bir süreç. 
Sürekli sorgulamak gerekiyor. l

Arter Sanat Galerisi: Tomtom 
Mahallesi, İstiklal Cad. No: 211 

Beyoğlu/İstanbul
Telefon: (0212) 708 58 00

Şahmeran



Kimimiz ilgisizlikten, kimimiz de imkânsızlıktan es geçiyoruz müze ve sergileri. Kültürel zenginliği 
ile her fırsatta övündüğümüz coğrafyamızın ya da dünyanın eşsiz sanat eserlerinin sergilendiği bu 
mekânların kapısı itmek için artık yoldaşınız Ataşehir Belediyesi. Siz de bu eşsiz sanat yolculuğuna 

hazırsanız Mustafa Saffet Kültür Merkezi başvurularınızı bekliyor.

Güncel sanatın ABECESİ

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri 
Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği Gençlik 
Atölyesi başvuruları başlıyor. Atölyede, 

çağdaş sanatı en ince ayrıntılarına kadar konuşma 
fırsatı yakalayacak gençler için bu yıl bir de sürpriz 
var. Katılımcılar, yazar ve eleştirmen Kültügin Kağan 
Akbulut ile sekiz hafta çağdaş sanatı ayrıntılı bir 
şekilde tartışırken, düzenlenecek gezi programları ile 
İstanbul’da benzersiz bir tura da çıkılacaklar. 

Sanatın, kültürün, tarihin ve doğanın rant kurbanı 
olduğu kentimizde hala benzersiz müzeler ve seçkin 
sergiler var. Bu güzelliklerin tadına varmak ve kendine 
kültürel açıdan yatırım yapmak isteyenler için “Güncel 
Sanatın ABECESİ” adeta biçilmiş bir kaftan. Hem 
meraklısı olunan konularda arayıp da bulunamayacak 
sohbet ortamının bir parçası olup hem de eserlerin 
yerinde inceleneceği muhteşem bir gezi ile farklı bakış 
açıları yakalama şansına erişilecek atölyenin sınırlı 
sayıdaki katılımcılarından biri olmak isteyenler acele 
etmeli ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi’ne biran önce 
başvuru yapmalı.

5-19 Ekim ile 2-16 Kasım tarihleri arasında Perşembe 
günleri 19.00’da eğitimler yapılacak; 14-28 Ekim ile 
11-25 Kasım Cumartesi günleri 13.00’de bu yıl ilki 
düzenlenecek kültür-sanat turları gerçekleştirilecek. l

Tel: (0216) 570 50 00 (2200-2201)

Bu eşsiz gezi ve atölye fırsatından yararlanmak 
isteyen 16-35 yaş aralığındaki Ataşehirli gençleri 

neler mi bekliyor? İşte Gençlik Atölyesi kapsamında 
gerçekleşecek olan Güncel Sanatın ABECESİ Programı:

1. hafta: Çağdaş Sanata Gelirken-Tanışma Semineri 
/ 2. hafta: İstanbul Bienali Turu / 3. hafta: Çağdaş 
Sanat Yükseliyor / 4. hafta: Müze-Sanat Kurumu 
Gezisi / 5. hafta: Türkiye’de Çağdaş Sanat / 6. hafta: 
Türkiye’den Üretimler Gezisi/ 7. hafta: Çağdaş Sanatta 
Güncel Tartışmalar / 8. hafta: Ticari Sergi / Araştırma 
sergisi gezisi. l
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İstanbul Bienali turunda belki de siz de bu kapıdan içeri 
gireceksiniz... (Jonah Freeman&Justin Lowe, bienalden)
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Hangi yazara sorarsanız sorun size 
üretme sürecinin sancılı olduğunu 
söyleyecektir. Buket Uzuner 

de her kitabını yazarken duyguların 
bin bir türüne bulanan yazarlardan. 7 
Ekim Cumartesi saat 15.00’da Cemal 
Süreya Etkinlik Merkezi’nde Ataşehirli 
edebiyatseverlerle buluşacak olan 
Uzuner “Edebiyatta Kedi İmgesi” 
üzerine okurlarıyla söyleşi yapacak. Biz 
de söyleşi öncesi yazarla edebiyatı, 
kadınlığın yazarlıktaki yerini ve daha pek 
çok konuyu konuştuk:

Edebiyatta da hakim olan hızlı üretim 
ve tüketim anlayışının sebebini ne ile 
açıklarsınız?

İnsanlığın internet çağına girmesi, 
iletişimin hızlanması, ucuzlaması ve 
hayatımızı kolaylaştırmasına bağlı olarak 
dikkat süremiz ve tüketim miktarımız 
büyük süratle değişti. Dış dünyada her 
şey hızlandı. “İç Hizmetler”, bir gecede 
“İnsan Kaynakları” oldu mesela. Ve 
artık dünya bir daha asla eski ritmine 
dönemeyecek bir çağa girdi. Ama 
beynimiz, sinir ve sindirim sistemimiz 
bu hıza uygun şekilde evrimleşmedi, 
değişmedi. Ninelerimizin sindirim ve ağrı 
eşiği aynen devam ediyor. Bu yüzden 
çok hızla iletişim kursak da mutlu değiliz, 
ruhsal ve bedensel acı çekiyoruz ve 
tüketim/israf çılgınlığıyla gezegenimize 
de acı çektiriyoruz. Bunların yarattığı 
ivme ve akıl tutulmasıyla herkes çabucak 
ünlü ve zengin olmak istiyor. Sosyal 
medyada hiç ummayacağınız hanımlar 
ve beyler her hafta ne kadar mutlu 
olduklarının, ne kadar sevildiklerinin 
ve ne muhteşem yemekler yediklerinin 
boy boy fotoğraflarını paylaşmaya 
doyamıyor. Ne oldu bu insanlara? 
Örneğin ben 3-5 yılda bir roman 
yazabilen bir yazarım. Herkesin bir 
yazma süreci ve tarzı var. Benim yazıyı 
demlemem, bol bol araştırmam, 
mekân gezmem, düşünmem, yeniden 
yazmam, okumam lâzım. Ama daha 
bir romanım yayımlanır yayımlanmaz, 
ertesi aydan başlayarak yeni romanımı 

Buket Uzuner’i roman, hikâye ve gezi yazılarından tanıyoruz: 
Karayel Hüznü, Ah Bir Kedi Olsam, Kumral Ada Mavi Tuna, 
Yolda, İki Yeşil Susamuru… Edebiyatı empati sanatı olarak da 
tanımlayan, “Masayı yazarken masa olabilmelisiniz” diyen 
yazar “Edebiyatta Kedi İmgesi” üzerine söyleşmek üzere 
7 Ekim’de Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde olacak. 

SİMAY GÖZENERMasayı yazarken 
masa olabilmelisiniz!K
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soranlar oluyor artık. Acaba kaç kitap 
okuduğumuz yerine kaç kitabın bizde 
iz bıraktığını düşünsek mi? Bu hızlı 
talebe karşılık veren yazarlar var, ama 
ben yapamıyorum. 

Sizce edebiyat gücünü nereden 
alıyor?

Bence insan denen canlı bu 
gezegende hikâye dinlemeye, okumaya 
ve anlatmaya ilgi duyan tek canlı türü. 
Dünyada en çok okunan kitaplar, tek 
tanrılı üç kutsal kitaptır ve üçünde de 
daima kıssadan hisseli hikâyeler yoluyla 
ahlâkî dersler verilir. Düşüncenin 
hayal gücüyle (hikâye) güçlendiği söz 
sanatına edebiyat diyebiliriz. Edebiyat 
gücünü düşünce, hayal gücü ve 
sanattan alır, diyebilirim. Hepsi insan 
aklının ve duygularının eseridir. Tabii 
yazıldıktan sonra yüzyıllarca okunan ve 
tazeliğini hiç kaybetmeden klasikleşen 
edebî roman ve öykü ile yazıldığı yıl 
zevkle okunup, unutulan romanlar ayrı 
kategoriye konuyor. 

EMPATİ SANATI

Kadın yazar olmanın günümüzde 
hâlâ dezavantajlı olduğu durumlar var 
mı, ülkemizde bu konudaki algı nedir? 

Kadınların entelektüel alanlara 
kabulünde hem Türkiye’de hem 
de dünyada sıkıntılar hâlâ çok. 
Kadınları tıp, eczacılık gibi çok güçlü 
oldukları alanlardan binlerce yıl güç 
zoruyla ve işkenceyle uzak tutup, 
on binlerce yıl okuma ve yazma 
öğrenmelerini engelleyen eril iktidar 
şimdi astronotluktan kalp cerrahlığına, 
bakanlıktan Nobelli yazarlığa her 
işi son derece başarıyla kotaran 
kadınları hâlâ entelektüel alanlarda 
küçümseyerek, “kadınsı duyarlılık”, 
“kadın kitapları” vb etiketlerle 
itibarsızlaştırma hevesini koruyor. 
Kadın yazar kavramının kullanımdan 
kalktığı zamanları umarım görebiliriz.

Yazarın cinsiyeti, yarattığı 
karakterleri nasıl etkiler? Karşı cinsini 
yazmak nasıl duygu?

Edebiyata empati sanatı da derler. 
Bence doğrudur. Önyargılarınızı bir 

kenara bırakıp, kendinizi başkasının 
yerine koyabilmek hiç kolay değildir. 
Yazdığınız karakteri sevmeseniz 
bile onu iyi, derinlikli anlamaya 
çalışmalısınız ki, okura âdil bir portre 
çizebilesiniz. Yani aslında yazar, 
yazdığı her karakteri içinde yaşar, 
daha doğrusu onun ruhunun içine 
girer, onun gibi düşünmeye başlar. 
Bu arada gerçekte olmayan bir kurgu 
karakterden bahsediyoruz.  Çok 
çileli, yorucudur ama ancak o zaman 
karakterleriniz yaşamaya başlar. 
Savaşta bir askeri yazarken siz de 
ölürsünüz orada… Öyle acıtır, üzer 

Seyahat etmek derken bunun 
turistik gezi veya iş, eğitim, sağlık 
gezileri dışında bir eylem olarak ele 
aldığımı baştan belirtmek isterim. 
Benim için seyahat başka dünyaları 
merak için yola çıkmışken kendini 
de keşfetme yolculuğudur. Seyahat 
etmek ve yazmak bazı insanların 
sorunlarına, sıkıntı hatta hastalıklarına 
şifa olabiliyor. Ben o insanlardan biri 
olduğumu erken yaşlarda keşfettim. 
Bana iyi gelen öyküler, romanlar ve 
seyahat yazıları hiç tanımadığım 
başka insanlara da iyi gelince, ben bir 
hastalık için ilaç icat etmeye çalışırken 

yani… Ama başarırsanız yayınlandıktan 
20 yıl sonra Balat’ta bir sokakta “Tuna 
Gibi Sevmek!” diye bir duvar yazısıyla 
karşılaşır ve içiniz sevinç dolar. (Kumral 
Ada-Mavi Tuna romanı karakteri) 
Bu yüzden cinsiyetiniz ne olursa 
olsun karşı cinsten birini yazarken o 
olursunuz. Hatta masayı yazarken 
masa olursunuz. Olabilmelisiniz. Yoksa 
karakterleriniz karton, yani sahte kalır. 
Bu empati ve hikâyecilik doğuştan 
gelen yeteneklerdir, bu yüzden 
yazarken çok farkında olmazsınız.

Yazarlık ve seyahat arasındaki 
bağlantıyı nasıl tanımlıyorsunuz?

bulduğum formülün yan etkileriyle 
başka şifalara da yol açtığını gören bir 
bilimci kadar mutlu oluyorum. İşin sırrı 
da bu! Seyahat, bir bakıma içinde rahat 
yaşadığınız koşullardan çıkıp, bilinmez 
ve tehlikeli sularda hayatta kalabilmek 
sınavı. Bu yüzden bilgisayarın “restart” 
etmesi gibi seyahat de insanın zihnini 
kapatıp yeniden taze bir başlangıca 
açar. Bütün bu zihinsel ve fiziksel 
değişim mutlaka yazı işinizi olumlu 
etkiler. Yazmak çok yalnız bir iştir. 
Belki de o derin yalnızlığın ıssızlığını 
kalabalıkta yaşayarak beynimi koruyor 
olabilirim? Bilmem ki… l

Uzuner’e göre seyahat başka dünyaları merak için yola 
çıkmışken kendini de keşfetme yolculuğudur. 



Dünya haritasında birbirine 
uzak dursalar da bazı ülkelerin 
tarihinde birbirine benzer 

sayfalar vardır. Bu benzerliği biraz 
ekonomileri sağlar, biraz politikaları, 
biraz da gelişmiş ülkelerin arka 
bahçelerinde nerede, nasıl yer 
aldıkları… Türkiye ile Şili de öyle 
ülkelerden ikisi. Soğuk Savaş’ın 
hüküm sürdüğü 40 yıl boyunca 
(soğukluğu bir hayli tartışma götürür 
elbette) iki ülkede de bir hayli kan 
aktı, hem de birbirlerine yakın 
tarihlerde. Türkiye 12 Mart ile 12 Eylül 
arasında, yani dokuz yıl içinde iki 
darbe yaşarken 1974’ün 11 Eylül’ünde 
Şili’de halkın seçtiği devlet başkanı 
kanlı bir şekilde devrildi. 12 Eylül’de 
Türkiye bir yayıncıyı İlhan Erdost’u 
işkencede kaybederken 11 Eylül’de 
sadece Şili’nin değil, dünyanın en 
ünlü şairlerinden, Nobel ödüllü 
Pablo Neruda katledildi. Üstelik 
iki ülkenin de yaşadığı bu kanlı 
tarihin arkasında Amerika, onun 
biri Ortadoğu’nun kapısında duran, 
diğeri hemen güneyinde yer alan 
iki ülkede toplumsal muhalefeti, 
demokrasiyi, sosyalist bir iktidarı 
tehdit olarak gören yöneticileri ve 
istihbarat örgütleri vardı.

İki ülkenin ortak acısını anlatan 
bir sahneyi de hatırlatalım ve asıl 
mevzumuza geçelim. Şilili müzik 
grubu İnti İllimanı (güneşin kuşları) 
2004’te Harbiye’de verdiği konserde 
1974’te Salvador Allende’yi deviren 
Pinochet yanlılarının katlettiği, 
sonra da cesedini uçaktan attığı 
Marta Romano’yu anlatan ağıtı 
söylerken binlerce kişi ellerinde 
yanan çakmaklarıyla ayaktaydı. Ve 
koca tiyatroda binlerce kişi tek bir 
duyguda buluşmuştu: Acı.

Sıra ana mevzumuzda ve bu 
mevzu yukarıda anlattıklarımızdan 
hiç de uzak değil. Çünkü Şili’nin 
katledilen lideri Salvador Allende’nin 
yeğeni, o sıralar otuz yaşlarında olan, 

Üç kıta bir roman: 
JAPON SEVGİLİ
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Şilili yazar Isabel Allende’nin son romanı “Japon Sevgili”de 
karakterler hem İkinci Dünya Savaşı’nın, hem sosyalist bloğun 
çözülüşünün, hem göçmenliğin, hem de “öteki” olmanın 
çaresizliğinin tanığı. Allende bütün bu acılara katlanmanın 
yolunu bu romanında da aşkta arıyor.
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bir çocuk dergisinde editörlük yapan 
Isabel Allende’nin son romanı “Japon 
Sevgili” Türkçe’de, Can Yayınları 
tarafından yayımlandı.  

Isabel Allende’nin devamlı okurları 
hatırlayacaktır: Yazar, daha sonra 
filme de çekilen ilk romanı “Ruhlar 
Evi”nde ülkesinin bu yaralı sayfalarını 
anlatmıştı. Bir röportajında da 
“Hayatım acılar, kayıplar, aşk ve 
anılardan ibaret sanki” demişti. 
“Aşk tüm bunlara göğüs 
germemi mümkün kılıyor, 
bana keyif veriyor. Anılar 
ise yazdıklarımın özü.”

KIZIM PAULA

Türkiyeli okur, 
Ruhlar Evi’nden 
sonra Eva 
Luna, Eva Luna 
Anlatıyor, Aşktan 
ve Gölgeden, Sonsuz 
Düzen, Paula kitaplarıyla 
takip etti Allende’yi. 
Burada Paula’ya ayrı bir 

paragraf açmak gerekiyor, çünkü 
yazarın yaşamından en sızılı zaman 
dilimini anlatıyor: 

Babası Tomas Allende sözünü 
ettiğimiz darbeyle katledilen Salvador 
Allende’nin kuzeni olan Isabel Allende 
1942’de Peru’nun başkenti Lima’da 
doğdu. Henüz üç yaşındayken 

babası ortadan kaybolunca iki 
kardeşi ve annesiyle 

Şili’nin başkenti 
Santiago’ya 
döndü. Annesinin 
ikinci evliliğini 
yaptığı diplomat 
üvey babasıyla 
Lübnan’a gitti, 
16 yaşına kadar 
Beyrut’ta eğitim 

aldı. 1962’de ilk 
evliliğini yaptı, kızı 

Paula ile oğlu Nicolas’ı 
doğurdu. Bu arada 
çeşitli gazete ve 

dergilerde çalıştı, 
çeviri yaptı. 1974 

darbesinden 

Allende bazı kaynaklara göre çarpışarak öldü, bazı kaynaklara göre intihar etti.

Isabel ve Salvador Allende.

sonra ölüm tehditleri alınca eşi ve 
çocuklarıyla Venezuella’ya yerleşti. 

İlk romanı “Ruhlar Evi”ni de 
sürgünde yazdı. Aslında bu bir roman 
değil, dedesinin ağır hasta olduğunu 
öğrendiğinde ülkesine gidemediği 
için annesine her gün yazdığı 
mektuplardan oluşan bir metindi. Ama 
bu mektuplar ona yazarlık kapısını 
araladı ve adı Gabriel Marquez’le 
birlikte büyülü gerçekçilik akımının 
etkili kalemleri arasında anılmaya 
başladı. Hatta Marquez’i taklit ettiğini 
de yazıp çizenler oldu. Allende’nin bu 
yazılara yanıtı netti: “Eğer bir dansçı ➦

Paula
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gidiyor: İpek boyama kimono, 
gömlek ve eşarplarıyla ünlenen 

Alma, yaşlılığını bir dinlenme evinde 
geçirmeye karar verir. Burası, “Barış 
İçin Yaşlılar Hareketi” gibi muhalif 
gruplara katılan, her biri kendi 
hikâyesini yazmış kadın ve erkekleri 
ağırlayan bir merkezdir. Alma İrina’yı 
kendisine eşlik etmesi, mektuplarını 
postaya vermesi için işe alır. Ara 
sırada iki günlüğüne arabasıyla 
nereye, kime gittiğini söylemeden 
ortadan kaybolur. Bu İrina ile ona 
âşık Alma’nın oğlu gibi sevdiği tek 
ziyaretçisi yeğeni Seth’in dikkatini 
çeker. Mektupları açıp okumaya, iz 
sürmeye başlarlar. Karşılarına Alma- 
Ichimei- Nathaniel üçgeni, bir de 
Lenny çıkar… 

Biz gerisini kitabı merak eden 
okura bırakalım ve yazımızı Isabel 
Allende’nin “Japon Sevgilisi”ne dair 
birkaç yorumla tamamlayalım: 

l Dokunaklı, çarpıcı… “dünü ya da 
yarını” olmayan, zamansız bir dünya. 

Boston Globe
l İhtişamlı… Kader, savaş ve her 

şeye rağmen yılmayan aşk üstüne 
nesillere yayılan bir destan. 

Harper’s Bazaar
l Peri masalı gibi bir roman… 

Allende’nin diğer eserlerinde olduğu 
gibi burada da birçok renkli karakterle 
karşı karşıyayız… 

New York Times Book Review

Isabel 
Allende 
bugünün en 
çok okunan 
yazarlarından.

 ➥ olmak istiyorsan ve Nurayev 
gibi dans ettiğin söyleniyorsa 
bundan daha güzel ne olabilir? 
Benim Marquez gibi yazdığımı 
söylediklerinde ben öyle 
hissediyorum. Onunla kıyaslanmam 
harika bir şey, ama kendisinin bundan 
hoşlanacağından kuşkuluyum.”

İkinci evliliğini Amerikalı bir avukatla 
yapan Allende’nin neşesi uzun 
sürmedi, İspanya’da yaşayan yeni 
evli 28 yaşındaki kızı Paula aniden 
rahatsızlandı. Madrid’de kızına iyi 

bakılamayacağı 
endişesiyle onu 

alıp 

Kaliforniya’ya 
götürdü, bir 
hastaneye yatırdı. 
Paula’nın hastanede koma 
halinde yattığı bir yıl boyunca ona 
duygularını, öfkesini, isyanını yazarak 
anlattı. Paula romanı işte böyle 
ortaya çıktı ve kızının ölümünden üç 
yıl sonra yayımlandı.  Kızının ölüm 
tarihi 8 Ocak’tı, Allende sonraki bütün 
romanlarını yazmaya artık hep o gün 
başlayacaktı: Aphrodite, Kaderin Kızı, 
Yüreğimdeki Ülkem, Zorro, Günlerin 
Getirdiği, Sararmış Bir Fotoğraf, Canım 
Sevgilim, Denizin Altındaki Ada, 
Günlerin Getirdiği, Maya’nın Günlüğü, 
Cinayet Romanı…

JAPON SEVGİLİ

Isabel Allende son romanı “Japon 
Sevgili”deki karakterleri de insanlığın 
peşini bırakmayan dertlerden 
muzdarip. Her birinin yola çıktığı 
ya da ulaştığı yerde ya bir savaş ya 
bir yıkım var. Alma, İkinci Dünya 
Savaşı sırasında Polonyalı ailesinin 
Nazi şiddetinden korumak için 
Amerika’ya akrabalarının yanına 
gönderdikleri ana karakter. 
Samuel, Alma’nın Nazilere karşı 
direnişçilerin safında yer alan, esir 
düşüp kamplarda tutulan ağabeyi. 

Japon asıllı Ichimei Alma’nın çocukluk 
aşkı ve Pearl Harbor çıkarmasından 
sonra ABD hükümetinin aldığı kararla 
diğer tüm Japonlarla birlikte kamplara 
kapatılıyor.   Alma’nın kuzeni, dostu ve 
kocası Nathaniel, Nathaniel’in sevgilisi 
Lenny, Alma’nın yaşlılık yıllarındaki 
göçmen eşlikçisi Moldovyalı İrina, 
İrina’nın İstanbul, Aksaray’daki kadın 
simsarlarının eline düşen annesi 
Radmila, İrina’yı sessiz ve derinden 

seven Alma’nın yeğeni Seth… 
Roman bu karakterlerin 

birbirleriyle ilişkisi 
üzerinden 
akıp 





Sosyal belediyecilik anlayışı ile 
politikalar geliştiren Ataşehir 
Belediyesi özellikle kadınların 

ve çocukların yaşamlarında daha 
aktif olabilmeleri adına birçok projeyi 
hayata geçiriyor. Bu anlayışın mimarı 
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi 
6. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde bu 
bağlamda yaptığı konuşmasında “Bir 
bireyin kendini ispat etmesinin yolu 
öncelikle özgüvenli olmasından geçer. 

Kadınların iş dünyasında daha fazla yer 
bulabilmeleri, bu sayede kendi ayakları 

üzerinde durabilmelerini amaçlayan 
bir proje Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi 

(AKAGİM). Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü’nün öncülüğünde Ataşehir’de yaşayan 100 

kadına farklı üç alanda verilen eğitimler sona erdi, sıra meyvelerin 
toplanmasına, yani kadınların kendi işlerini kurmasına geldi.

LEYLA ÖZ Ayrıca kadınların olmadığı bir yerde 
başarı da olmaz. Bu evde de, siyasette 
de, sanatta da böyledir” diyordu “Bizler 
ilçe kadınlarımız için meslek edindirme 
programları hazırlayarak hayatın içinde 
olmalarına destek oluyoruz. Benim 
Ataşehirli kadınlardan bir ricam var, 
mutlaka ayaküstünde duran, güçlü 
bireyler olsunlar ki onların yetiştirdiği 
çocuklar da bir o kadar güçlü olsun.” 

İlgezdi’nin de desteğiyle Kalkınma 
Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın destekleri ile Ataşehir 
Belediyesi’nin hayata geçirdiği 
AKAGİM Projesine 300 Ataşehirli kadın 
başvurdu ve 100’ü bu eğitimlerden 
yararlandı. Eğitimi tamamlayan girişimci 
kadınlardan ikisi şirketlerini kurdular 
bile. Ayrıca 13 kadın da KOSGEB iş 
planlarını hazırladı, destek bekliyor. 

Biz de eğitimlerin cesaretlendirdiği 
kadınlardan Çiğdem Akbaş ve Mine 
İzmirli ile konuştuk.  

32 yaşında olan Çiğdem Akbaş 
Makine Mühendisi. Rusya’da saha 
çalışmalarından tutun da tasarım 
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Eğitimler
bitti, artık
çalışma 
zamanı
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Çiğdem Akbaş
Fotoğraflar: 
FUAT ÖZDEMİR
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mühendisliğine kadar pek çok alanda 
çalışmış. 2014 yılında “artık kendi işimi 
yapmalıyım” diyen Akbaş, arkadaşı ile 
kurdukları şirkette finansal sorunlar 
yaşayınca ortaklıktan ayrılmış. Bir süre 
çocuğu ile vakit geçirip, dinlenmek 
istemiş, iki ayın sonunda tekrar kendi 
şirketini kurmaya karar vermiş:

 “İçerenköy’de oturuyorum. Mayıs 
ayında Bostancı’ya doğru giderken 
‘Ataşehir’de Kadın Girişimcilik Merkezi 
açılıyor’ yazan bir billboard gördüm. 
Pazartesi günü hemen koşa koşa 
merkeze gittim. Eğitimler ile kadın 
girişimcilerin destekleneceği, hatta 
ortak çalışma alanlarını ofis olarak 
kullanabileceğimizi belirttiler. Proje 
beni çok heyecanlandırmıştı, hemen 
kayıt yaptırdım. Yaklaşık üç hafta süren 
eğitimlere Temmuz ayında başladık.”

 Eğitimlerde en çok “Yaratıcı iş 
fikri ve iş geliştirme” konusundan 
etkilenmiş Akbaş. Çünkü başından beri 
doğru planlama ile kurulan bir şirketin 
uzun soluklu olacağına inanıyormuş.  
Bir hafta süren KOSGEB eğitimini 
de alan Akbaş, elinde sertifikası ile 
kurumun kapısını çalmış: 

“Benim hizmet etmek istediğim 
savunma sanayi kolay bir alan 
değil. Ciddi şartnameler var, onları 
sağlayabilmeniz gerekiyor. Yaptığınız 
her şeyi taahhüt ediyorsunuz. 
AKAGİM’e gelmeden önce finansal 
anlamda kafamda oturmayan konular 
vardı. Bu eğitimler aslında biraz 
da onları net görmemi, bir önceki 
işimde nerelerde hata yaptığımı fark 
etmemi sağladı. Daha emin adımlarla 
yürüyebileceğim yolu gördüm. 
Bu eğitimler bana bir de cesaret 
verdi, ‘yapabilirim’ dememe vesile 
oldu. Şirketimin ilk adımını attım ve 
ofisimi tutum. Orada endüstriyel 
tasarımdan başlayıp, ürünlerin testleri, 
dokümantasyonu, protatiflerinin 
yapılması, seri üretimi ve sahaya 
çıkıncaya kadar tüm süreçleri 
kapsayacak bir şekilde hizmet vermeyi 
planlıyorum. Ataşehir Belediyesi’ne 
böyle yararlı bir hizmet sundukları için 
çok teşekkür ediyorum.” l

Ben Mine İzmirli. Galatasaray 
Üniversitesi Siyaset 

Bilimi lisansımdan sonra, 
Fransa’da yüksek lisans yaptım. 
Sürdürülebilir kalkınma konusunda 
uzmanım. Sürdürülebilir kalkınma; 
insan ve doğa arasında denge 
kurarak, doğal kaynaklara zarar 
vermeden, kaynakların bilinçli 
bir şekilde tüketilmesini sağlayıp 
gelecek nesillerin ihtiyaçlarının 
karşılanmasına ve kalkınmasına 
imkân verecek biçimde bugünün 
ve geleceğin yaşamının ve 
kalkınmasının planlanmasıdır. 

Gelir dağılımının dünya 
üzerindeki eşitsizliklerinden 
kaynaklı savaşlar ya da açlık gibi 
sorunlar büyük ölçüde devam 
ederken diğer yandan da doğal 
kaynakların sonsuz olduğu 
algısı ile tüketilmesi bizleri yeni 
sorunlarla karşı karşıya bıraktı. Bu 
sürdürülemez gidişata artık hem 
ülke hem de KOBİ, holding ya da 
yerel yönetimler bazında cevap 
verilmesi gerekliliği oluştu. Ben 
de bir kalkınma çalışanı olarak 
bir şirket kurmak ve tüm bu yeni 
sosyal ve çevresel göstergeler 
üzerinde çalışmak istedim. 

Haziran 2017’de üç arkadaş 
olarak kurduğumuz Maya 
Sürdürülebilir Kalkınma Ajansı 
ile kurumların ya da toplumun 
ihtiyaçlarını belirleyip, çevresel 
ve sosyal etkileri ölçmek adına 
çeşitli eğitim, danışmanlık ve 
program geliştirme faaliyetleri 
yürütüyoruz. Önemli olan 
bir şirketi kurmak değil onun 
devamlılığını sağlayabilmek. 
Tesadüfen billboardlardan 
öğrendiğim AKAGİM ile Temmuz 
ayında yollarımız kesişti. Son 

bir yıl içerisinde 
işletmesini kurmuş 
kadın işletmecileri 
destekleme 
programına dâhil 
olup, işletmemizi 
ortak ofiste hayata 
geçirme imkânı 
yakaladık.

Ataşehir 
Belediyesi 
AKAGİM Projesi 
ile bizlere, 15-20 
şirketin birlikte 
faydalanabileceği 
bir ortak ofis 
imkânı sundu. 
Bunun yanında 

bilgisayar donanım desteği, 
telefon, yazıcı, dolap, masa, 
sandalye, toplantı odası verdi. 
Bina girişinde bir güvenlik 
görevlisi var. Temizlik ve mutfak 
hizmetlerinin verilmesi de cabası… 
Ben bir sene boyunca imzaladığım 
sözleşme ile ne ofis kirası, ne 
de yakıt ücreti ödeyeceğim. 
Ayrıca aydınlatma ve iletişim 
giderlerinden de kurtuldum. 
Bu sabit giderler aslında her ay 
işletmeyi yoran giderler. AKAGİM 
bu olanakları ile hayallerime daha 
çabuk kavuşabilme imkânı verdi. 
Projede emeği geçen herkese 
teşekkür ederim. l

ŞİRKET ADRESİM AKAGİM ORTAK OFİSİ

Mine 

İzmirli



Arnavut kaldırımı sokaklar değildi 
bizimki. Toprakların arasına 
sıkışmış irili ufaklı taşların 

olduğu, hani, yağmur yağdığında 
çamurun bol olduğu sokaklar. Fatih’in 

fethettiği İstanbul. Deniz tarafı olduğu 
için hastanelerle çevrili bir semt; 
Kocamustafapaşa, Şehremini. Bizim 
sokağın evleri genellikle iki katlı; 
ahşabı da var, kâgiri de. 

Sokak aralarında çift kale maçların 
yapıldığı, camların kırıldığı, topların 
damlara kaçtığı; neredeyse her 

birinde camsız demir parmaklıklarında 
mumlar yanan bir yatırın olduğu 
sokaklar.

Pıt diye Samatya’ya, Yedikule’ye 
inildiğinde, mavi Marmara’nın 
kucakladığı semtler.     

Depremleri, yangınları bol İstanbul. 
Bizim ev de iki katlı. Arkasında, içinde 

Babaannem Bedriye Gönüllü Cumhuriyet öncesinin depremlerine, yangınlarına bir de 
işgaline tanıktı. Onun anlattıklarıyla büyüdüm, Kocamustafapaşa’da. Evden her çıkışında 

hırsızlara karşı evini bir sur gibi koruması için dua ederdi. O yok artık ama duaları var, 
Cumhuriyet’in, 94. yılında da sur olup bizi koruması için…  

TAYFUN GÖNÜLLÜ

Cumhuriyet 94 yıldır bizi bir arada tutuyor

TA
R
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BABAANNEMİN DUASI 
VE CUMHURİYET

1923, Uşak



Sayı: 16 Tarih: 25 Eylül-25 Ekim 2017

dört beş ağacın olduğu bahçesi de var. 
Hemen, her evin olduğu gibi. 

Henüz göçün başlamadığı, herkesin 
birbirini tanıdığı yıllar. Bizim ev 
duvarları kalın, ama içerde bol deprem 
çatlağı olan bir yapıydı. Korkardım 
depremden. Benim yatağım, Bedriye 
Gönüllü ile aynı odadaydı. Kendisi 
babaannem olur. Yattığımda, ıslık 
çalmama kızardı, ısınmak için ellerimi 
bacaklarımın arasına koymama da. 
Anlayacağınız, depremleri de, büyük 
İstanbul yangınını da dinleyecek 
bol zaman geçirdim kendisiyle. 
Çekinirdim. Bi’ ben mi! Babam, annem 
ve evdeki herkes. Otoriterdi, “tam bir 
Osmanlı kadını” derlerdi.

Acaba 70’lerin başı 
mıydı, bilmiyorum, 
herkesin ayakta 
olduğu bir akşam 
saatinde “deprem 
oluyor” sesiyle 
irkildim. Belki 
yedi, belki de 
sekizdim. Bizim 
Bedriye, ev halkına 
“korkmayın” 
uyarısını yaptıktan 
sonra sokak kapısına 
yöneldi. Ben de onunla 
beraber. Kapıyı açtı, bir 
sağa, bir de sola baktı. Ben de 
onun gibi yaptım. Sokakta karanlıktan 
bir duvar vardı. Sokak lambaları 
zaten çoğunlukla yanmazdı, şimdi de 
yanmıyordu, ama bu seferki karanlık, 
bir acayipti. Bir santim adım bile 
atılamaz gibiydi. Kısa boylu Bedriye, 
sol bacağını dışarı attı ve kollarını 
dışarı attığı dizine dayadı. Ne yapacak 
diye, korkuyla bekliyordum. Birden 
karanlığın içine Allaaaahu ekber 
Allaaaaahu ekber, diye bağırmaz 
mı? Sokak, mahalle sanki bu sesi 
bekliyormuş gibi karanlığın içinden ses 
vermeye başladı. Tekbir sürüyordu; 
Laaaa ilaheeee illallah. Sesler bir 
ahenk içinde, karanlığı deliyordu. Ben 
mi? Depremden mi, karanlıktan mı, 
yoksa kime ait olduğunu bilmediğim 
bu seslerden mi korkayım, bilemedim. 

Babaannem Bedriye, 
sadece depremleri, 

yangınları anlatmazdı. 
Yatırlarından 
ödümün patladığı, 
top oynadığım bu 
sokakların işgal 
öyküsünü de 
anlatırdı. 

“Gençtik, o 
zaman. Gerçek 

İstanbul o zamanlar, 
buralardı. İstanbul 

işgal edilmişti. 
Sokaklarımızda süslü, 

renkli elbiseleri, uzun 
şapkalarıyla İngiliz askerleri devriye 
geziyorlardı. Bizlere, her eve 
bakarlardı. Sıcak havada, camın 
arkasından su verdiğim de olmuştur.”

“Düşmanla işbirliği mi yaptın yani?”
“Oğlum, o da insandır. Bir gün yan 

komşumuz Zehra Hanım’ın evini 
bastılar. Bütün sokağı çevirmişlerdi. 
Eve girdiler, altını üstünü aradılar. 
Artık bir ihbar mı var, evi mi gözlerine 
kestirmişlerdi anlayamadım.”

O günlerde çok dışarı çıkılmazmış, 
ama babaannem ara sıra Saray’da aşçı 
olan akrabasını ziyarete gidermiş. 

“Taksim tarafına çıkardık. Oradan 
yokuş aşağı inerdik. Bir işgalin ne 
olduğunu o zaman daha iyi anlardık.”

“Nasıl yani, fark ne?”
“Fark ne mi? Oğlum, garip garip 

demirden arabalar vardı. Sonra adının 
tank olduğunu öğrendik. Üstlerindeki 
silahlar insanları tehdit edercesine 
bakıyordu. Meydanlar yabancı askerle 
doluydu.”

Fatih bugün olduğu gibi o zaman da 
hareketliymiş.

“Gazete filan olmadığı gibi, 
kimsenin zaten okuryazarlığı da 
yoktu. Aksaray’da, -o zaman daha çok 
Horhor derdik- olaylar oluyormuş, 
diye duyardık.”

İŞGAL ALTINDA BEŞ YIL

İşgal! Ne kadar da uzak geliyor 
insanın kulağına. Romanlarda 
okuyabildiğimiz, filmlerde veya dizi 
filmlerde görebildiğimiz hikâyelerden 
alıntı gibi. Ama hikâye değil, gerçek. 

Tam 5 yıl. Dile kolay, koskoca 
Payitaht 5 yıl işgal altında.  

Bugün, “Cumhuriyet için bedel 
ödenmedi, İstanbul tek kurşun 
atılmadan teslim alındı” görüşünde 
olanların, karanlıklardan beslenenlerin 
ortalığı kasıp kavurduğu yıllardayız.

Sonraları Yunanistan’ın diktatörü 
olacak General Metaksas bile, 30 
Ağustos’u önceden görüp kendi 
halkını ve hükümetini uyarmıştı:

“Küçük Asya’ya adım atmayın. 
Türklerin orduları, komutanları 
vardır. Kısa zamanda bunun bedelini 
ödetirler.” ➦

İlk Cumhuriyet Bayramı’nda 
Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’nin 
durumu. Afişlerde “Var olsun 
Cumhuriyet”, “Var olsun halâskârımız” 
yazıları var (Ekim 1924).

Babaanne 
Bedriye Gönüllü
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➥ Oysa bir porselen fabrikasının 
müzesinde alınan kararlar, (Sevr) 
anavatanı paramparça etmişti. Ve 
hem Cumhuriyet, hem de İstanbul 
için çok bedel ödenmişti. O bedel, 
gelmiş geçmiş savaşların en kanlısı 
ve inatçı direnişi olan Sakarya’dan 
başlar, 30 Ağustos’la sürer. Kurşun mu 
istiyorsunuz? Alın Sakarya! Bedel mi 
istiyorsunuz? Alın Büyük Taarruz!

Paramparça edilen işgal ordularının 
generali bunu önceden görmüş, 
ama bugün olan biteni bile görmek 
istemeyenler var. Hatta, 30 Ağustos 
ile Türkiye, 1071’de adım attığı 
vatanı tekrar korumuş ve işgali 
sona erdirmiştir. Gidilecek bir 
yer yoktur bizlere. Son topraklar, 
burasıdır. Osmanlı’nın son devleti, bu 
Cumhuriyettir. “Tüccar, züğürtleyince 
eski defterleri karıştırırmış” diye 
bir söz vardır. Türkiye’de ne zaman 
konusuz kalınsa, ne zaman halka 
anlatacak bir söylem kalmamışsa, 
ya Lozan’a vurulur ya Cumhuriyet’e. 
Akıllarına hiç getirmezler, sözü işi 
bilene, bir tarihçiye bırakmayı. İşte 
ünlü tarihçilerimizden Prof. Dr. İlber 
Ortaylı’nın Lozan’a dair aktardıkları: 
“Cumhuriyet tarihinin üzerinde en 
çok tartışılan olaylardan biri kuşkusuz 
Lozan Antlaşmasıdır. Bu konuda 
Lozan’ı bir hezimet olarak görenler 
de bir zafer olarak nitelendirenler de 
mevcuttur. Lozan mantıklı, onurlu 
bir uzlaşmadır. Nitekim kalıcı ve 
düzeni sağlayıcı bir anlaşma olarak 
görülmelidir. Lozan Antlaşması, 
Cumhuriyet ilan edilmeden evvelki, 
geçiş döneminde gerçekleşen, 
kabul edilen bir kurucu belgedir. 
Bu çok ilginç bir noktadır. Bundan 
dolayı Lozan’a bütün bir Cumhuriyet 
dönemi bürokrasisi ve politikacıları 
Cumhuriyet’in temel anlaşması, 
hatta temelidir derler. Bu abartma 
şuna dayanıyor: Lozan’ın ahkâmına 
baktığımız zaman, gerçekten bir 
imparatorluğun tasfiyesi de yeni gelen 
rejimin iç meselesi de beynelmilel bir 
antlaşmayla yerine getirilmiştir. Bu 
özelliğinden dolayı Lozan’a muhalif 

çevreler, bu antlaşma tamamen 
dışarının yönettiği bir hezimet diye 
yorum yaparlar. Aslında Lozan 
bir uzlaşmadır. Yani, hem muhalif 
devletlerle bir antlaşma, hem de Türk 
halkıyla. Kurulacak yeni rejim için bir 
anlaşma sayılır. Birinci Dünya Savaşı 
hukuken bununla bitmiştir. Ve Lozan 
sayesinde Türkiye ezilmişlikten, 
haksızlığa uğramışlıktan kurtulmuş 
ve ikinci büyük savaşa bu gibi 
psikolojik tepkiler yüzünden katılma, 
destekleme gibi çılgın bir fikirden, 
kâbustan uzak kalmıştır.” 

Bedriye Gönüllü mü? O evlenip, 
çoluk çocuğa kavuşup, torunları 

olup ölünceye kadar onlarla beraber 
yaşamayı başardı. Onları ve evini 
bir arada tutmasını bildi. Evden 
çıkarken, herkes uzaklaşınca o evin 
karşısına geçer, ellerini açar, bir şeyler 
mırıldanırdı. 

“Ne yapıyorsun babaanne böyle?”
“Oğlum, Allah’a evimizin etrafına 

hırsızlara karşı sur örmesi için dua 
ediyorum.”   

Cumhuriyet 94 yıldır şu veya bu 
şekilde, karşılaştığı tüm badirelere 
rağmen bu topraklarda yaşayanları 
bir arada tutmayı başardı. Bedriye 
Gönüllü’nün duasında dilediği bir sur 
gibi... l

Cumhuriyetin iki kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
İsmet İnönü.
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Kimisi “zekâ geriliği” kimisi de “hastalık” olarak biliyor disleksiyi, kimisi de yaşadığı durumun 
farkında bile değil. Oysa disleksinin tıptaki karşılığı özel öğrenme güçlüğü. Belki siz ya da bir 
yakınınız da bu durumdan muzdarip olabilirsiniz. Eğer öyleyse bu haber size yol gösterebilir.

SİMAY GÖZENER

YA
Ş

A
M

Belki birçoğumuz sınıf içinde sesli 
okumak zorunda kaldığımız 
için ilkokul sıralarından nefret 

ettik, belki de “neden anlayamıyorum, 
okuyamıyorum” diye sürekli 
kendimizi sorguladık. Oysa belki 
de sorunumuzun adı özel öğrenme 
güçlüğü olarak da bilinen ve genetik 
yollarla aktarılan disleksiydi. Peki 
diskleksi ne? Sorunun yanıtını aynı 
sıkıntıyı yıllarca kendisi de çekmesine 

rağmen 37 yaşında, küçük kızının 
tanısı sayesinde öğrenen ve “teşhis 
koyulduktan sonra başvurabileceğim 
bir yer olmadığını gördüğüm için bu 
vakfı kurmaya karar verdim” diyen 
Türkiye Disleksi Vakfı (TDV) Başkanı 
Elif Yavuz’dan alıyoruz: 

Disleksi nedir?
Normal ya da normalin üstünde 

zekâya sahip olan kişilerin, yaşı ve 
verilen eğitim düzeyine göre beklenen 
seviyede öğrenememesi disleksi; 
yani özel öğrenme güçlüğü olarak 
tanımlanır. Bu kişilerde okuma-yazma, 

matematik, zaman zaman da denge 
ile ilgili problemler görülür. Disleksili 
çocuklar için “farklı öğrenen çocuklar” 
da diyebiliriz. 

Disleksi bir hastalık mıdır?
Disleksi hastalık değil, bir durumdur. 

Bununla doğar ve hayatı sürdürmeyi 
öğrenirsiniz. Disleksinin herhangi bir 
ilacı da yok. Varlığı anlaşıldığında 
izlenecek tek yol öncelikle bir 
çocuk psikiyatristinin kapısını 
çalmak, sonrasında da disleksi ile 
yaşamayı öğrenmek için özel eğitime 
başvurmak. Maalesef hem halk 
arasında hem de internette bu konu 
ile ilgili pek çok yanlış bilgi mevcut: 
Örneğin disleksili bireylerde zekâ 
geriliği olduğu kanısı. Ülkemizde de 
oranı oldukça yüksek olan disleksiye 
genel olarak dikkat dağınıklığı, 
hiperaktivite ya da dürtüsellik, ikili ya 
da üçlü olarak, eşlik eder. 

TERSTEN OKUMA

Peki, disleksinin belirtileri nelerdir?
Kelimeleri tersten okuma, kelimeleri 

ve heceleri atlama, heceleri ve harfleri 
karıştırma, duraksayarak okuma; 
harfleri ters yazma, bazı harflerle 
rakamları karıştırma; kısacası birbirine 
benzer sembolleri karıştırıp hatalı 
kullanmaları olası. Örneğin “E” harfini 
ters yazabilir veya “E” yerine “3” 
rakamını kullanabilirler. Özellikle 
küçük “d” harfi ile “b” harfi, noktalı 
harflerle noktasız harfler sıklıkla 
karıştırılır. Disleksili kişilerde neredeyse 

OGR3TM3N NDEN 
BANA KIZI YOR



olduğu kadar psikolojik açıdan da 
oldukça yıpratıyor. Bir kere akran 
zorbalığına maruz kalıyorlar. Maalesef 
disleksili çocukları öğretmenler de 
çok hırpalıyor. “Anlamıyor musun, 
aptal mısın” gibi hakaretlere 
uğrayan çocuklara, okuma güçlüğü 
çekmelerine rağmen sınıfta yüksek 
sesle yazı okutulmaya çalışılıyor. Bu 
nedenle çocukların çoğu psikolojik 
olarak bitmiş, özgüvenleri fazlasıyla 
sarsılmış olarak bizlere başvuruyor. 
Bu durumu birebir yaşayan biri olarak 

korkunç bir ilkokul dönemi geçirdiğimi 
söyleyebilirim. İlkokul öğretmenim 
anneme dördüncü sınıftayken “Bu 
kızı okutmak için uğraşmayın. Allahtan 
güzel, kocaya ver gitsin” demişti. O 
dönem “Ben aptal mıyım” diye sürekli 
kendimi sorguluyordum. Okuyamıyor, 
yazamıyor, öğrenemiyordum. 
Hâlâ bir şey okuduğumda yanlış 
okuyabiliyorum; resmi yazışma asla 
yapmıyorum, yapmamam gerekiyor, 
yanlış ya da eksik yazabiliyorum. 

Siz de disleksi olduğunuzu ilkokulda 
mı öğrendiniz? 

Ben disleksi olduğumu 37 
yaşında, kızımın tanısı ile öğrendim. 
Kızım birinci sınıfa başladığında 
ne okuyabildi ne de yazabildi. 
Öğretmeni bir gün beni çağırdı ve 
“Kızınız sayesinde Arapçayı söktüm” 
dedi. Önce anlamadım. Kızım okula 
erken başlamıştı. “Daha küçük, 
yazısının çirkin olması normal” diye 
düşündüm. İkinci sınıfa geçtiğinde 
okulunu değiştirdik, yeni öğretmeni de 
“kızınızın ağır zihinsel engelli okuluna 

gitmesi lazım” dedi. Şoke 
oldum. Çünkü kızım oldukça 
akıllıydı ve zihinsel bir problemi 
yoktu. 

Kızımın ağır zihinsel engelli 
okuluna gitmesi konusunda 
başta inat ettim ama öğretmenin 
baskılarına dayanamadım, en 
azından görüşeyim, kızım için 
faydalı olabilir mi bir araştırayım, 
dedim. Yetkililerle eğitimler 
hakkında konuştum ve okuldan 
ağlaya ağlaya çıktım, çünkü 
orada yemek yeme, tuvalet 
ihtiyacı gibi basit yaşam ihtiyaçları 
öğretiliyordu. Çok üzüldüm ve bir 
şey yapmamız gerekiyor derken 
ortaya Türkiye Disleksi Vakfı 
çıktı. 

ANT ÖZEL EĞİTİM VE 
REHABİLİTASYON MERKEZİ

TDV bu zorlu yolda neler yapıyor?
2014 yılında kurduğumuz TDV 

olarak,  özel öğrenme ve algılama 
farklılığı olan çocuklarımıza; eğitim, 
yardım, psikolojik destek gibi 
konularda ortak çözümler arıyoruz. 
Amacımız disleksinin “hastalık” veya 
“bozukluk” olmadığını anlatmak, bu 
konuda bilinçli bir kamuoyu oluşturup, 
ülke çapında yaygınlaştırılmasını 
sağlamak, eğitim kadrolarının bu 
konuda daha bilgili ve deneyimli 
olmasına öncülük etmek ve eğitimde 
dünya standartlarına ulaşılmasına ön 
ayak olmak… ➦
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kuyruklu harflerin hiçbirisi yoktur. Bu 
belirtiler her zaman birlikte görülmez 
veya bu tarz her bozukluk için disleksi 
teşhisi konulmaz.

Bir bireyin disleksili olduğu ne 
zaman anlaşılır?

Bir çocuğun geç yürümesi ya da 
bezden geç çıkması; ayakkabılarını 
bağlayamaması veya ters giymesi, 
kıyafetinin düğmelerini ilikleyememesi, 
çatal-kaşık gibi ince motor nöronlarını 
kullanamaması disleksi olasılığı 
için belirleyici olabilir. Eğer 
aileler konu hakkında bilinçli 
ve dikkatli ise çocukların 
verdiği belirtilerden disleksili 
olup olmayacağını erken 
dönemde anlayabilirler. 
Mesela anaokulundaki bir 
çocuğun boyama kitabını artık 
taşırmadan boyaması gerekir, 
ama genel olarak disleksi 
kendini ilkokul birinci sınıfta 
belli eder. Bu dönemde 
çocuklar akıcı olmasa da artık 
okuma-yazmayı yavaş yavaş 
öğrenmiş olmalı. Eğer aksi 
bir durum yaşanıyorsa; yani 
okuma-yazma konusunda 
sıkıntı varsa çocuğun disleksi 
olma ihtimali yüksek. 

Peki, çocuğunun disleksi 
olduğundan şüphelenen 
ya da tanısı konulan 
ebeveynlerin izlenmesi 
gereken yol nedir?

Bu tanıyı kesinlikle 
çocuk psikiyatristleri 
koyar. Disleksi 
tanısının konulması için iki test var: 
Birinde çocuğun zekâsına bakılır, 
diğerinde de öğrenme güçlüğünün 
derecesine... Tanı konulduktan sonra 
bu konuda uzman eğitmenlerin 
olduğu özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde eğitimlere başlanır.

Disleksili çocuklar için okullarda 
ayrı bir müfredat mı uygulanıyor? 

Maalesef, diğer çocuklarla 
standart müfredat üzerinden 
eğitim görüyorlar. Tabii, bu durum 
onlarda öğrenme zorluğuna neden 

Elif 
Yavuz
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➥ Vakfa bağlı Ant Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nden kimler, 
nasıl faydalanabiliyor?

2017 Haziran’ında Ataşehir’de 
açılan ve vakfımıza ait özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezinden, 6-14 yaş 
aralığındaki, raporlu ya da raporsuz 
disleksi tanısı almış çocuklarımız 
yararlanabiliyor. Vakfımızın 
akademik kurulu her çocuğumuz 
için ayrı eğitim planı oluşturuyor. Ön 
değerlendirmede çocuğa okuma-
yazma ve problem çözme ile ilgili 
bazı testler uyguluyoruz. Çirkin, eksik 
yazıyor mu ya da harf atlayıp, ekliyor 
mu bunlara bakıyoruz. Yine belirli 
harfleri yazdırarak motor kasları ile 
ilgili sıkıntısı olup olmadığını tespit 
ediyor, sonra da aile ile birlikte bir yol 
haritası çiziyor ve beraber yürümeye 
başlıyoruz. 

Bu çocukların işitme, görme ve 
en önemlisi de zekâ ile ilgili bir 
sıkıntısının olmaması gerekiyor. Bunun 
yanında kurumumuzun psikoloğu 
çocuklarımıza ve ailelerine psikolojik 
destek imkânı sağlıyor. Anne-baba 
sınıfımızda da ebeveynleri çocuklarına 
davranışları ve eğitime nasıl devam 
etmeleri gerektiği konusunda 
bilgilendiriyoruz. Özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezimizden 
yararlanmak isteyenlerin bizimle 
direkt irtibata geçmesi gerekiyor. 

Peki, bu eğitimler ücretli mi?
Disleksi raporu olan çocuklarımız 

kurumumuzdan ücretsiz olarak 
faydalanabiliyor. Raporu olmayanlar 

Maalesef net bir rakam olmamakla 
beraber, yaklaşık yüzde 10 

diyebiliriz. TDV olarak kısa bir süre 
sonra uygulamaya başlayacağımız 
projemiz ile Ankara’dan Keşan’a 
kadar yapacağımız okul taramalarıyla 
disleksili çocukların oranını 
netleştirmeyi, hem çocukları hem 
de eğitmenleri bu konu hakkında 

bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Zor olan 
hayatlarını kolaylaştırmak için vakıf 
olarak her zaman el vermeye hazırız. 
Ayrıca bu çocuklara destek olması 
gerekirken, bilgisizliğinden dolayı 
onların hayatlarını daha da zorlaştıran 
öğretmenler için de eğitim veriyoruz. 
Vakıf olarak, kurumumuzdan eğitim 
alan tüm çocuklarımızın okullarını tek 

tek dolaşıp, öğretmenlerine disleksi 
hakkında bilgi verip, çocuklarımızın 
akademik konuda nasıl desteklenmesi 
gerektiği ile ilgili görüşmeler yapıyoruz. 
Tüm eğitmenlerin bu konuya duyarlı 
olması ve disleksili bir çocuğa nasıl 
yaklaşması gerektiği konusunda Milli 
Eğitim Bakanlığı ile de ilgili bir çalışma 
yürütme planımız var. l

Disleksinin ülkemizdeki oranı nedir?

için bu eğitim ve rehabilitasyon 
maalesef ücretli. Bize müracaatlarda 
hem üniversite hastanesinden hem 
de rehberlik araştırma merkezlerinden 
rapor almaları gerekiyor. Bir eğitim, 
bir de sağlık raporu istiyoruz. 
Ayrıca raporlu çocukların bir takım 
haklarının olduğunu da belirtmekte 
fayda görüyorum. Mesela sınavlarda 
okutman, kodlayıcı isteyebilir; 
hesap makinesi kullanabilirler. 
Yine sınavlarda yarım saat fazla 
kalabilme hakları var. Ayrıca raporlu 
çocukların okullarının rehberlik 
servislerinde, çocuğun seviyesine 
göre bireyselleştirilmiş eğitim planı 
yaptırılabiliyor.  

DİSLEKSİLİ BİRÇOK BİLİM ADAMI, 
AKADEMİSYEN VE SANATÇI VAR

Disleksili insanların mesleki başarı 
oranı nedir?

Çok yüksek. Süreci başarı ile 
götürdükten sonra kendini dış 
dünyaya kapatanı yok. Okul 
hayatı ağır darbelerle geçse de 
sonra başarıyı yakalamış birçok 
akademisyen, dünya starı ve 
bilim insanı var. Aslı Enver, Ebru 
Cündübeyoğlu, Tom Cruise bunlardan 
birkaçı. Disleksi ile ilgili yanlış 
bilgiler nedeniyle ailesinden, yakın 
çevresinden dahi bu durumu sır gibi 
saklayan oldukça fazla insan var. l

www.turkiyedisleksivakfi.org 
Tel: 0216 380 30 00 

Albert 
Einstein

Wolfgang 
Amadeus Mozart

Leonardo da Vinci
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Disleksi ile yaşamayı öğreniyoruz

Duygu Sever’in oğlu Bulut da 
disleksili çocuklardan. Bir yıl önce 

tesadüfen bu durum ile tanıştığını 
ifade eden Sever “Gece yarısı 
televizyonda izlediğim bir sağlık 
programındaki doktorun disleksi 
hakkındaki konuşmalarına şahit 
oldum. Daha önce hiç duymadığım 
bu durumun tüm belirtileri oğlumda 
da vardı” diyor. Duydukları karşısında 
yaşadığı şaşkınlığı ve sonrasını ise 
şöyle anlatıyor: 

“Bulut maalesef devletin o yıl 
çıkardığı uygulama ile 66 aylık iken 
okula başladı. Başta küçük, bu 
yüzden okuma-yazmada sıkıntı 
yaşıyor diye düşündük, fakat birinci 
sınıfı tekrar etmek durumunda kaldı. 

İkinci sene özel okula gönderdik,  
öğretmenleri ‘haylaz’ diyordu, biz de 
‘hem küçük yaşta başladı hem de iki 
sene birinci sınıfı okudu sıkıldı’ gibi 
mazeretler üretiyorduk kendimizce. 
Bence en acısı da öğretmenler bu 
konuda çok bilinçsizler, ne konuyu 
anladılar ne de bizleri yönlendirdiler. 

Bu yaşadıklarımızı hatırlayıp 
hemen televizyonda duyduklarımı 
bilgisayardan araştırmaya başladım. 
Okuduklarım karşısında şaşkınlık 
yaşıyordum, çünkü internette bu 
konu ile ilgili çok fazla kirli bilgi 
mevcuttu. Öğrendiklerimiz karşısında 
eşim ile benim üstümüzden sanki 
tanker geçmişti. O kabullenmek 
istemedi, ama bir şey de yapmak 

gerekiyordu. Hemen bir psikiyatri 
kliniğine gittik ve testler yapıldı. Ne 
deseler yaptırıyorduk, çünkü hem 
konu hakkında bilgisizdik hem de 
çaresizdik… 

Maalesef bu durumu uçuk 
ücretler karşılığı kullanıp istismar 
etmek isteyen merkez ya da kişiler 
olabiliyor. Sonunda internetten 
Ant Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ni de buldum ve hemen 
oğlumu getirdim. Haftanın dört 
günü buradayız ve Bulut akademik 
anlamdaki eksikliklerini gidermek 
için ek ders takviyesi alıyor. Sürekli 
ev ödevi ve okuma yapıyoruz. Hem 
oğlum hem de bizler bu durumla 
yaşamayı öğreniyoruz.” l

Duygu Sever oğlu Bulut’la. 
Fotoğraflar: FUAT ÖZDEMİR
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Bir sunucuyla yeğeni arasında 
görüntülenen ilişki Türkiye’de 
zaman zaman gün yüzüne çıkan, 

ama çoğunlukla görmezden gelinen 
ensest sorununu yeniden tartışmaya 
açtı. “Yuh”, “üfürme”, “atma Recebiye” 
gibi amiyane kelimelerin de kullanıldığı 
bu tartışma büyük ihtimal gündemin 
değişmesiyle birlikte yine unutulacak, 
yine Türkiye’de böyle bir sorun 
yokmuş gibi davranılacak. Toplumsal 
yargılar, aile kavramının bütünlüğünü 
koruma adına susulacak, mağdurlar da 
yine hatayı, suçu kendinde arayacak. 
Oysa konunun yeniden yeniden 
tartışılması, yasal değişikliklerin 
yapılması, mağdurları koruyucu ve 
tedavi edici bir yapının oluşturulması 
gerekiyor. Biz de bu nedenle bu ay bu 
konuyu gündemimize aldık ve İstanbul 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp 
Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. 
Ayşen Ufuk Sezgin ile görüştük: 

Hâlâ bilmeyenlerimizin 
olabileceğini hesap ederek önce 
ensesti tanımlamanızı isteyelim.  

Ensest, kan bağı nedeniyle 
evlenmeleri yasaklanmış kişiler 
arasındaki cinsel ilişki olarak 
tanımlanır. Bu kişiler ülkelerin medeni 
kanunlarında belirlenmiştir. Türk 
Medeni Kanunu’nun 92. maddesinin 
1 sayılı bendine göre, “sahih nesep 
olsun olmasın usul ve füru (altsoy 
ve üstsoy) arasında da; ana baba bir 
veya ana bir yahut baba bir kardeşler 
arasında; bir kimse ile amca, dayı, 
hala ve teyzesi arasında” evlenmek 
yasaktır. Üstsoy-altsoy hısımlığı, biri 
diğerinden gelen, yani birbirlerinden 
üreyen kişiler arasındaki hısımlıktır, 
çocuk ile ana arasında soybağı 
doğumla kurulur. Bunlar anne, baba, 
dede, nine, kardeşler arasında; amca, 
dayı, hâlâ ve teyze ile yeğenleri 
arasında, kayın hısımlığı meydana 
getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa 
bile, eşlerden biri diğerinin üstsoyu 
veya altsoyu arasında, evlat edinen 

Geçen ayın en çok 

tartışılan konularından 

biri ensestti. Tartışmalar 

sayılar ve oranlar 

üzerinde dönüp durdu. 

Oysa bu da insanlığın 

en büyük suçlarından 

biriydi. Oysa Türkiye’de 

görmezden gelinmek 

istenen, ceza yasalarında 

bile yeri olmayan ensest 

travması çoğu kez kişiyle 

birlikte yaşamı boyunca 

sürüyor. Bu yüzden 

konuşulması, tartışılması, 

ailelerin uyarılması ve 

yasal önlemlerin alınması 

gerekiyor.

BERAT GÜNÇIKAN temaslardır. Biz, psikolojik olarak da 
“temasın gerçek doğasından çok, 
cinsel motivasyonu ve saklı tutulması 
önemlidir” tanımını kullanırız. 

1990’lı yıllarda ensestin daha 
çok Doğu ve Karadeniz bölgesinde 
görüldüğü konuşuluyordu. Bugün de 
bu saptama geçerli mi? 

Böyle bir saptama yapmak, bir 
bölgede yoğunlaştığını söylemek zor, 
çünkü başvuranların bölgesel özellikleri 
Türkiye’nin geneline yayılıyor. 

Dünyada ensest vakalarının görülme 
sıklığına dair bir değişim var mı? 

Yok, onlar bu konuya yeterlilik 
vermiş durumdalar. Yoktur denmiyor 
ve pek çok ülkenin yasalarından yer 
alıyor. O nedenle ortaya çıktığında 
şaşırtıcı olmuyor, gerekli işlemler 
yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
yaptığı çok uluslu çalışma yüzde 
1-21 oranında kadının 15 yaşından 
önce cinsel istismara uğradığını, 
çoğu istismarın ailenin erkek üyeleri 
tarafından gerçekleştiğini belgeliyor. 

Türkiye’de de ensesti önlemeye 
yönelik yasal düzenlemeler gerekiyor 
mu?

Elbette gerekiyor, şu anda var olan 
yasal düzenlemede açıkça ensest 
vurgusu veya suçu yok. 

Ne yapılmalı?
Söyleyebileceğim ceza kanununda 

ayrı bir suç başlığı altında 
düzenlenmesi gerektiğidir. İçeriği ise 
uzmanlarca tartışılır. 

Ensest ilişkide “rıza”dan söz etmek 
mümkün mü? 

Ensest eğer ilişkiyse evet, ama 
ensest çoğunlukla ilişki değil, erişkin 
kişinin çocuk ya da ergene uyguladığı 
cinsel saldırıdır. Böyle bir duruma ilişki 
diyemeyeceğimiz gibi, rızadan da söz 
edemeyiz. Eğer kast edilen mağdurun 
sesini çıkaramıyor olması veya şikayet 
edemiyor olması gibi durumlarsa ve 
bundan dolayı rızadan bahsediliyorsa 
bu fazlasıyla yanlış olur. Benim 
bugüne kadar dinlediğim onlarca 
ensest tanıklığımda tehdidin olmadığı 
hiç bir durum yoktu. Açık ➦ 

ile evlatlığın veya bunlardan biri ile 
diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlilik 
de bu yasağa dahildir. Biz alanda 
çalışanlar ise ana baba otoritesine 
sahip bir erişkin ile bir çocuk veya 
ergen arasındaki her çeşit ilişkisi ensest 
olarak görürüz. (Armsworth/1990) 
Önemli olan aradaki kan bağı değil, 
erişkinin anne-baba hakimiyeti, 
gücü ve çocuğun bağımlılığıdır. 
Cinsel ilişkiden kast edilen de gizli 
tutulmaya çalışılan bütün cinsel içerikli 

Prof. Dr. Ayşen Ufuk Sezgin.



➥ veya kapalı, fiziksel veya duygusal 
veya ekonomik tehdidin olduğu hiç 
bir durumda rızadan söz edilemez. 
Ona zorunluluk mecburiyet, çaresizlik 
vb. denebilir. Ama içinde herhangi bir 
tehdit yoksa ki bu yalnızca erişkinler 
arasında olabilir, o zaman ilişkiden ve 
belki rızadan söz edilebilir. 

Çocukluğunda ensest travması 
yaşamış, ancak kimseye söyleyememiş, 
hala travması ile yaşamaya çalışanlara 
neler önerirsiniz?

Gidip bir uzmanla konuşmalarını 
öneririm, çünkü yaşamları boyunca o 
travmanın acısıyla yaşamak zorunda 
değiller. Uzmanla konuştuktan 
sonra olayı unutmazlar, ama o sırrın 
yükünden ve hissettirdiği acılardan  
kurtulabilirler.

Kadın cinayetlerinin artmasıyla 
ensest vakaları arasında bir bağ var mı? 

Benim bildiğim yok. Kadın 
cinayetlerinin artmasında pek 
çok faktör rol oynuyor. Kadınların 

yönelik şiddeti açıkça destekleyen 
söylemlerde bulunması kadın 
cinayetlerinin artmasında rol oynayan 
faktörlerden. Ama kanımca ensest 
doğrudan bir rol oynamıyor.

Kitle iletişim araçlarının 
yaygınlaşması, psikolojik danışma 
merkezlerinin kurulması, sonradan 
başına aile eklense de Kadından 
Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın 
kurulması ensesti daha görülür 
kılmaya yetmedi mi? 

Buna şöyle cevap vermem gerekir, 
ensestlerin “tümünün” görünür 
kılınmasına yetecek bir sistem 
olacağını düşünmüyorum. Kadından 
Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın ensesti 
görünür kılmak gibi bir çabası olmasa 
da illerde kurduğu merkezler bireylerin 
bir şekilde ulaşabilecekleri yerler 
haline geldi ve ensest mağdurlarının 
da başvurması görece daha mümkün 
oldu. Bu merkezlerde böyle bir 
başvuruya çözüm, orada çalışan 
uzman ve sorumluların bilgi, beceri ve 
anlayışlarına göre şekilleniyor olsa da 
çoğunlukla işlem yapılıyor.

Kadın hareketinin varlığı, Mor Çatı 
gibi kadın merkezlerinin kurulması, 
kadınların kimliklerine daha çok sahip 
çıkması ensest vakalarının üzerine 
gidilmesinde bir rol oynadı mı?

Evet, farkındalığın artmasında 
ve dile gelmesinde rol oynadı 
elbette. Zaten bugün bu konuda 
çalışmalarımız kadın merkezleriyle 
işbirliği sayesinde yapılabiliyor. l

l Dinle,
l Ona inandığın doğrultusunda iletişim kur, 
l Mağdurun ne konuşmak istediğine karar vermesine izin ver,
l Suçlayıcı sorular sorma, 
l Kendi limitini farket, tepkilerini kontrol et, mağdurla çalışırken
yargılamayan bir tutum sergile,
l Aktif ve direktif şekilde cesaretlendirici ol,
l Mağdurun kişisel kaynaklarını belirle ve vurgula, 
l Korkularından kurtulması için güven ver.  

ENSEST MAĞDURU İLE KARŞILAŞIRSANIZ

yaşadıkları eziyete katlanmak 
istememeleri ve dolayısıyla ayrılık 
talep etmeleri, ailelerin, toplumun 
bu kadınlara yeterince destek 
olmamaları, adalet sisteminin sağlıklı 
ve hızlı refleks göstermemesi, devlet 
koruma ve tüm destek sistemlerinin 
yetersiz kalması, bir takım toplum 
liderleri ve dini temsilcilerin kadına 
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Ebeveynler doğrudan ensestin 
tarafı değilse, çocuklarındaki hangi 
davranış ve duygulanım değişimlerini 
dikkate alıp durumu anlayabilirler?

Ataerkil, baskıcı, rol yapılanmasının 
çok katı olduğu aile yapısı, ailede 
geçmişte çocuk cinsel tacizinin 
olması, evde şiddet yaşanması, kız 
çocuklarının erkek arkadaşları ve 
diğer çift ilişkilerine aşırı ilgisi, aile 
üyeleri arasında alışılmadık, uygunsuz 
fiziksel dokunuşlar, çocuğun baştan 
çıkartıcılığından şikâyet edilmesi 
mutlak olmasa da aile içinde taciz 
sinyali açısından dikkat edilmesi 
gereken durumlardır.

Çocuklar tacizin kendi suçları 
olduğunu düşündükleri için 
yaşadıklarını kimseye söylemezler. 
Bu nedenle tacizin işaretlerini fark 
etmek ana babaların, yetişkinlerin, 
öğretmenlerin, rehberlerin, 
klinisyenlerin sorumluluğudur. 

Tacizin işaretleri çocukların 
yaşlarına göre değişebilir. Çocuğun 
daha erken dönemdeki çocuksu 
davranışlarına geri dönmesi, tuvalet 
alışkanlığını kazanmış olmasına 
rağmen tuvaletini altına yapmaya 
başlaması, anlamsız korku, içine 
kapanma, sinirlilik, uyku-yeme 

Ensest travması yaşayan bir bireyin 
bu travmayı atlatması mümkün mü? 

Öncelikle saldırıya uğrayanın o 
ortam ve o kişiden uzaklaştırılması 
gerekir. Yani cinsel saldırı durmalıdır. 
Sonra koruma, bilgilendirme, 
değerlendirme ve tedavi için uzmanlara 
başvurulmalıdır. Ne kadar erken 
müdahale edilirse saldırı o kadar erken 

önlenmiş ve uzun vadedeki etkileri 
azaltılmış olur. Unutulmamalıdır ki 
destek sistemleri en etkili sağaltıcı 
onarıcı sistemlerdir. Bunlar başta 
ailenin saldırgan olmayan diğer üyeleri, 
geniş aile, çevre,  toplum, yasal ve 
sağlık sistemleridir. Bu sistem ne kadar 
güçlü ise mağdur o ölçüde bu durum 
ve durumun etkilerinden kurtulabilir. 

Çocuk, ensest gibi bir sorunu 
söyleyebilmek için güven duyduğu 
ortama ve kişilere ihtiyaç duyar, bu 
çoğunlukla anne, abla ya da benzer bir 
yakındır. Bu kişilerin çocuğa desteği 
çok önemlidir. Okul sistemi içinde de 
rehberlik servisleri aktif  olmalı, yeterli 
bilgi, donanım ve farkındalığa sahip 
eğitimlerle güçlendirilmelidir. l

ERKEN VE ACİL MÜDAHALE

ÇOCUĞUNUZA 
DİKKATLE BAKIN!

problemleri, kâbuslar, mutsuzluk, okul 
başarısında aniden düşme, kaçma 
davranışları, davranış değişiklikleri, 
kendine zarar verme davranışları gibi 
durumlar çocuğun bir sıkıntısının 
olduğunun işaretidir. Mutlaka ensestle 
bağlantılı olması gerekmez. 

Ancak vücuduna dokunulmasından 
rahatsızlık duyması, yetişkinlerin 
cinsel davranışlarını taklit etmesi, 
diğer çocuklarla, kendi kendine, 
oyuncakları veya hayvanlarıyla 
oynarken cinsel davranışlar 
göstermesi, yaşına uygun olmayan 

cinsel dil, ifade kullanması 
veya davranışlar göstermesi, 
açıklanamayan ağrı, akıntı, kanama, 
ağız, anüs veya genital bölgede 
iritasyon, üriner enfeksiyonlar, cinsel 
yolla bulaşan hastalıklar, tacizle 
ilgili imalar, dolaylı bilgi vermeler 
veya açıklamalar varsa bunlar cinsel 
istismarın işaretleridir. 

Çocuk cinsel istismarlarının 
çoğunlukla tanıdıkları tarafından 
gerçekleştiği biliniyor, bu nedenle 
aile içi olma ihtimali göz ardı 
edilmemelidir. l



Orson Welles’in “I know what 
it is to be young” şarkısını 
dinlemişsinizdir. Şarkısında 

“Ben genç olmanın ne olduğunu 
biliyorum/ Fakat sen yaşlılığın ne 
olduğunu bilmezsin./ Bir gün sen de 
aynı şeyleri söylüyor olacaksın” der 
şarkısında Welles. Biraz hüzünlü, bir 
o kadar gururlu bir yaşlının şarkısıdır 
bu. Kendisiyle alay etmeyi çok 
seven Welles bu şarkıyı besteleyip 
söylediğinde 69 yaşındaydı, bir yıl 
sonra da yaşamını yitirdi. Yani Dünya 
Sağlık Örgütü’nün belirlediği yeni 
yaş dilimlerine göre  orta yaşlarının 
eşiğinde öldü. 

Yaşlılık Welles’in iddia ettiği gibi bir 
gurur, eğlence vesilesi olabilir, ama 
elbette bu nerede, hangi koşullarda, 
nasıl, kimlerle yaşadığınıza bağlı. 
Malum, kendisi yaşlandıkça içinde 
yaşayanların ömrü uzayan dünya 
herkese eşit ve adil davranmıyor. 
İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın 
raporuna göre dünyanın en zengin 
yüzde birlik kesiminin serveti, geri 
kalan yüzde 99’luk kesimin servetinin 
toplamına eşit. Aynı rapor dünyanın 
en zengin 62 milyarderinin servetinin 
dünya nüfusunun en yoksullarının 
yüzde 50’sinin servetine denk 
düştüğünü söylüyor. Türkiye de 
bu durumdan muaf değil, Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 
50 bin kişi resmen aç, 1 milyon 250 
bin kişi de yoksulluk sınırının altında 
yaşıyor. Üstelik işsizlik giderek artıyor 
ve yoksullara yenileri ekleniyor. 

YAŞLILIK VE GERÇEKLER

Uluslararası raporlar dünyada 60 
yaş üstü kişi sayısının 800 milyon 
olduğunu, yani dünya nüfusunun 
yüzde 11’inin orta yaşlı ve yaşlı 
olduğunu tahmin ediyor. Bu oranın 
2050 yılında yüzde 22’ye çıkması 
beklenirken Türkiye için öngörülen 
oran yüzde 17,6. Yani, 2050’de her 

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
yaşlı nüfusun oranı giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 18-65 
yaş aralığını genç, 66-79 yaş aralığını ise orta yaş olarak göstermesi 
de bunu belgeliyor. Asıl önemli olan ise yaşlılığın nasıl geçirildiği, 
çünkü hâlâ yaşlılık yoksulluk ve yalnızlıkla bir arada geliyor…

Yaşlanıyoruz, 
ama nasıl?

ZİLHA

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E72 Sayı: 16 Tarih: 25 Eylül-25 Ekim 2017

YA
Ş

A
M



beş kişiden biri yaşlı olacak, 3,2 milyon 
kişi de yüz yaşını aşacak. 

Bu rakamlar ve oranlar Dünya 
Sağlık Örgütü’nü de tetikledi ve yaş 
dilimlerini yeniden belirledi. Yeni yaş 
dilimi kriterlerine göre 0-17 yaş ergen, 
18-65 yaş genç, 66-79 orta yaş, 80-99 
yaşlı sayılıyor. TÜİK’in bu yılın Mart 
ayında açıkladığı yaşam tablosuna 
göre ise Türkiye ortalama yaş 78, 
erkeklerde 75,3, kadınlarda ise 80,7 yıl. 

Bu durum, tek tek bireyleri değil 
belki, ama hükümetleri çok tedirgin 
ediyor ve önlem almaya sürüklüyor. 
Gelişmiş ülkeler sorunu çoktan 
ekonomik programlarına aldılar ve 
ona göre politika geliştirdiler. Ancak 
araştırmalara göre gelişmekte olan 
ülkelerin bu gerçekle baş edebilmeleri 
çok zor, çünkü yaşlanma süreci ve 
demografik dönüşümü çok hızlı 
yaşayacaklar. 20-40 yıl içinde yaşlı 
nüfusun artışıyla birlikte iş gücü 
sayısı da azalacak. Bugün Avrupa’da 
her bir yaşlıya karşı dört çalışan yaş 

Dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfus giderek artıyor. Daha sağlıklı bir yaşlılık için önerilen ise aktif olmak.

grubundan birey varken, bu oran 
2050’de bir yaşlıya karşılık iki olacak, 
ama gelişmekte olan ülkeler bunu 
daha da sert yaşayacak. Dahası 
hükümetlerin sağlık ve emeklilik 
harcamaları artacak, sosyal güvenlik 
sistemleri sarsılacak. 

DEVLET SUSUYOR, 
ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞIYOR!

Türkiye’de de hem hükümet hem 
özel sektör bu gerçeğin farkında. 
Hükümet yaşlı nüfusun sağlık ve sosyal 
güvenlik ihtiyacının karşılanmasını bir 
sosyal devlet anlayışı içinde çözmeye 
istekli değil, sorunun çözümünü 

belediyelere ve özel sektöre yüklüyor. 
Özel sektör, özellikle de hizmet 
sektörü ise bu ihtiyacı yeni yatırımların 
kapısı olarak değerlendiriyor. En 
tedirgin olan kesim ise sanayiciler. 
Kendilerini yaşlı bir nüfusla üretmeye 
hazırlamaya çalışıyor, en çok da 
teknolojiden, yapay zekâdan medet 
umuyorlar. Ancak bugün bile bu kadar 
işsiz varken, üretimi yapay zekâya, 
robotlara bırakmanın yaratacağı sosyal 
patlamaların tedirginliğini yaşıyor, 
zaman zaman hükümeti bu konuda 
uyarıyorlar. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
da konu üzerinde çalışıyor. Kurumun 
hazırladığı model bakanlığın ➦ 
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➥ da yeniden yapılandırılmasını 
öngörürken, yerelde duyulan ihtiyacı 
belediyeler, özel sektör ve sivil toplum 
örgütleriyle işbirliği içinde karşılamayı 
hedefliyor. Bu işbirliğinde evde bakım 
da var, bakım merkezleri kurmak 
da. Modelin anlatıldığı raporda 
yaşlıların ihmali ve istismarı da yer 
alıyor. Bu da sosyal hizmet uzmanları 
görevlendirilerek aşılmak isteniyor. 

Peki, yaşlıların daha sağlıklı ve 
güvende yaşaması için kurulan huzur 
evleri ne durumda? Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığına bağlı 140 
huzurevinde yaklaşık 15 bin kişi kalıyor, 
13 bin kişi de yine bakanlığa bağlı 
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nden hizmet alıyor, 160 bin 
kişi de ailesinin yanında bakılıyor. 170 
özel huzurevinde kalan yaşlı sayısı ise 
6 bin 659. Özel huzurevlerinin sayısı 
her geçen gün artıyor, üst gelir grubuna 
dahil hem yaşlılar hem de yakınları 
böyle bir çözümü daha akılcı buluyor. 
Son beş yılda 50 huzur evinin açılması 

bunun yaşlının ruh sağlığını dolaylı 
olarak etkilediğini vurgularken yaşlı 
istismarına da dikkat çekiyor. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün “Yaşlı 
bir kişiyle güven ilişkisi içinde olması 
gereken bir kişi tarafından yapılan 
fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik 
ve hak istismarı gibi zarar verici ya da 
uygun olmayan davranışlar” olarak 
tanımladığı yaşlı istismarının ortaya 
çıkarılması oldukça zor. Gelişmiş 
ülkelerde bile istismar bildirimi yüzde 
4-6 oranında kalırken Türkiye gibi 
muhafazakâr ve “ailenin kutsallığı”nı 
savunan bir hükümet ve toplum 
anlayışında sessizliğin çok daha derin 
olacağını kestirmek zor değil. 

Yaşlılarda depresyon 
oranının yüksekliğine dikkat 
çeken psikiyatrların daha 
sağlıklı bir yaşlılık için önerileri, 
aktif bir yaşam. Bunun için 
belediyelerden yaşlıları sosyal 
etkinliklere katılmaya teşvik 
etmelerini, kentlerin “yaşlı 
dostu” haline getirilmesini, 
devletten ise yaşlıya verilen 
sağlık hizmetlerinin ücretsiz 
olmasını talep ediyorlar, 
yani sosyal bir devlet 
olunmasını…

Peki, geçimini sağlayacak 
emekli maaşı olmayanların ikinci, 
hatta üçüncü işte çalıştığı, bırakın 
yaşlıları gençlerin bile gelecekten 
umutsuz olduğu, kadınların üç “Y”nin 
yoksulluğun, yalnızlığın ve yaşlılığın 
kıskacında yaşadığı bir ülkede 
yaşlılığın “özgürlüğü”nü yaşamak ne 
kadar mümkün?

Orson Welles “I know what it 
is to be young” şarkısını şöyle 
sürdürüyordu: “Hatırlanacak günler 
olacak/ gözyaşı ve kahkahalarla dolu/ 
yazdan sonra kış gelecek/ böylece 
yıllar geçecek/ Öyleyse arkadaşım, 
gel beraber müzik yapalım/sen bana 
yenisini söylerken ben sana eskisini 
çalacağım…”  

Keşke hepimiz Welles gibi alaya 
alabileceğimiz, hatta üzerine şarkı 
yapabilecek bir yaşlılık yaşasak! l

Ataşehir Belediyesi de yaşlılara 
yönelik faaliyetleriyle onların hayata 
açılan pencerelerini kapatmamaları 
için çabalıyor, yatan hastalara ise 
evlerinde destek oluyor.

da bunu doğruluyor. Fiyatlar ise dudak 
uçuklatıcı: Ortalama bir emekli maaşı 
kadar olan da var, aylık 15 bin lirayı 
geçen de… 

YAŞLILIK ALGIMIZ ARIZALI!

Genel kanı, yaşlılara saygı 
duyduğumuz, sözünü dinlediğimiz, 
deneyimlerini göz ardı etmediğimiz... 
Ancak Türkiye Psikiyatri Derneği böyle 
düşünmüyor. Ülkemizde yaşlılara 
karşı gizli önyargıların bulunduğunu, 
bunların başında da fiziksel ve 
zihinsel açıdan zayıf olduklarının, 
çalışamayacaklarının geldiğini 
hatırlatıyor. Medya da yaşlıları 
bunamış, eski kafalı ya da huysuz 
kişiler olarak gösteren karikatürleriyle 
bu algıyı besliyor. Psikiyatrlar 



İlkokulu iyi bir lise kazanmak, 
liseyi iyi bir üniversite kazanmak 
“gerekliliğiyle” o dersten bu derse 

sürüklenirken, tüm bunların ardından 
nasıl bir hayat istediğini kimse sormaz 
öğrencilere. Amaç sonunda iyi bir 
işe girmek elbette ama iyi bir işi nasıl 
tanımlayacağınız hayal gücünüze 
kalmış. Öğrenci hayatından iş hayatına 
geçtiğinizde nihai sonuca ulaşmış 
gibi hissedebilirsiniz, tüm bedellerin 
karşılığını almış gibi ve asıl kısma 
geçip büyük şehirde bir iş sahibi 
olmanın mutlu heyecanını yaşarsınız. 
İş fırsatlarının çoğunu barındırsa da 
metropoller, o dev plazaların içinde 
bir toz tanesi olmanın hayal ettiğiniz 
kısma dahil olmadığını da o büyük 
kapılardan geçince anlarsınız.

Büyük şehirlerin kaotik yerler olduğu 
aşikâr; şehirdeki herkesin her an 
acelesi olması ve stresin eşlik ettiği 
mesailer, bir yerden bir yere ulaşmak 
için harcanan ekstra mesailerle 
geçen günler… Bu rutine dahil olmak 
insana kendini hem bir şeylere 
aitmiş gibi hissettirir hem de yalnız. 
Çünkü bilirsiniz ki metroda değmek 

Onlarla metroda, vapurda, 
metrobüste karşılaşıyorsunuz. 
Gençler, şıklar, ama mutsuzlar…  
Çünkü eğitim alırken 
kurdukları hayallerle çalışmaya 
başladıklarında karşılaştıkları 
arasındaki uçurum büyük. Hele 
de bir plaza da çalışıyorlarsa. 
İşte o gençlerden biri düşünce 
ve duygularını size “incognito” 
mahlasıyla, tam da mahlasının 
Türkçe karşılığı olan tebdili 
kıyafetle, daha doğrusu tebdili 
isimle anlatıyor!

INCOGNİTO

İçi kuru 
bir ağaç 

olmamak

zorunda kaldığınız o yabancı da sizin 
varlığınızdan pek memnun değil, fakat 
günün sonunda ikiniz de aynı yolun 
yolcususunuz.

Sistem acımasızlığıyla bilinse de 
şeytan tüyü misali bir çekiciliği vardır. 
Çünkü teorik eğitimle dolup taşmış 
taze beyinler meyveleri toplansın 
ister, fikirleri eyleme dönüşsün ve 
takdir görsün ister. Sistem meyveleri 
toplar, toplar fakat meyveleri alırken 
yaprakları ve dalları da götürür. Hatta 

öyle bir hızla götürür ki ağaç içinin 
kuruduğunu fark edemez. Büyük 
şehir hayatına dahil olmak tüm şehir 
yerlileriyle aynı anda işe gidip dönmek, 
tüm günün yorgunluğunu ve stresini 
onlarla paylaşıp trafik ve kalabalık 
denen illetlere katlanmak demektir. 
Mesai saatleri içinde tanımadığın 
insanlar için ezbere -çoğu zaman- 
işler yapıp eve dönmek istediğin için 
ayıplanmaktır. Ve asıl korkunç kısmı 
bu sistemi sorguladığında karşılaştığın 
yüzlerdir.

Yolun başında kendinden gidecekleri 
fark edenlerin mutlu olması pek 
zor. Farkındalığın getirdiği en büyük 
korku da içi kurumuş ağaç durumuna 
alışmak. Düzenin içinde olduktan 
sonra ne kadar debelenirse debelensin 
bir parçası haline gelmekten kaçamıyor 
insan, geriye sadece alışılmış bir 
mutsuzluk kalıyor. 

İyi bir iş belki iyi bir statü, belki iyi 
bir maaş, belki de iyi bir iş yeri demek. 
Belki de hepsi. Ama iyi bir iş mutluluğa 
denk değil ve çoğu zaman mutluluk 
sistemin içinde değil. Babam bir 
keresinde “Farklı olanlar her zaman 
kazanır, kaybetseler bile” demişti. Belki 
de sisteme karşı 1-0 yenik düşmek 
sizin galibiyetinizdir. l
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Bağımlılık, yaşadığımız dönemin en 
ciddi sorunlarının başında yer alıyor. 
Bağımlılık denildiğinde kişilerin aklına 

belirli kimyasal bağımlılıklar geliyor ve kişiler 
bağımlılık olgusunu sigara, alkol, madde olarak 
biliyor. Oysa bilinmeli ki; günümüzde bu üç 
bağımlılık türünden çok daha fark ettirmeden 
ilerleyen ve pek çok kişinin hayatında ciddi 
olumsuz değişiklikler yaratan davranışsal bir 
bağımlılık türü daha var: “teknoloji bağımlılığı”. 
Teknoloji bağımlılığı da diğer tüm bağımlılıklar 
gibi bir hastalık. Kişinin bağımlı olduğu 
teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk 
yaşadığı bir durum. Bu sebeple de teknoloji 
bağımlısı kişiler kendilerinin bağımlı olduğunu 
kabul etmiyor ve bağımlı olduklarının farkında 
olmadıklarından tedavi için de başvurmuyor. 

Çevrenizde birçok kişiden “ben bağımlı 
değilim ki sadece zaman geçsin diye 
giriyorum”, “istersem oynamayabilirim”, 
“istediğim zaman sosyal medyamı 
kapatabilirim” vb. cümleler duymuşsunuzdur. 
Ancak bu cümleler sadece içinde bulundukları 
teknoloji bağımlılığına kılıf uydurma niteliği 
taşıyor. Zamanla görürüz ki; sadece zaman 
geçirmek için değil, oyun oynama isteklerine 

engel olamadıkları ya da sosyal medyalarını 
isteseler dahi kapatamadıkları, yani bağımlı 
oldukları için bu teknoloji kullanımını 
sürdürüyorlar. “Şu bölümü geçeyim bir 
daha uzun süre oyun oynamayacağım” ya 
da “bilgisayarın başına oturalı daha beş 
dakika oldu” da bağımlı kişilerin sıklıkla 
arkasına saklandıkları cümleler. Kişi gerçekten 
bilgisayarın başına oturduğu sürenin beş 
dakika olduğunu zannediyor, fakat çevresi 
gözlemlediğinde bu sürenin bir saati 
bulduğunu görüyor. Görüldüğü üzere; kişinin 
zaman mevhumu gidiyor, algısı kapanıyor 
ve bağımlı kişi bilgisayar başında geçirdiği 
zamanın beş dakika olduğunu zannediyor. 

Bu bağımlılık türü tüm dünya genelinde var, 
bazı ülkelerde bu bağımlılık türünden kaynaklı 
oluşabilecek zararlara engel olmak adına bazı 
önlemler alınıyor. 

Örneğin; Amerika’da bazı yollarda “dont 
text to drive” yani “araba kullanırken 
mesajlaşmayın” tabelaları var. Yine bu sebeple 
Çin’de cep telefonu ile yürümeye ayrılan 
yollar mevcut. Yani teknoloji bağımlılığı bu 
örneklerden de anlaşılacağı üzere sanıldığı 
kadar masum değil. Peki, bu bağımlılık türünün 
belirtileri nelerdir?

Teknoloji ve internet bağımlılığı belirtileri:
l Yalnızca birkaç dakika diyerek bilgisayar 

başında saatler harcamak,
l Çevrenizdekilere ekran karşısında 

geçirdiğiniz zaman hakkında yalan söylemek,
l Uzun süre bilgisayar kullanmaktan dolayı 

fiziksel sorunlardan şikâyet etmek,
l Anonim bir kişiliğe bürünmek,
l İnsanlarla internet üzerinden konuşmayı 

yüz yüze konuşmaya tercih etmek,
l İnternete girmek için yemek öğünlerinden, 

derslerden ya da randevulardan ödün vermek.
l Bilgisayarın başında çok fazla zaman 

geçirdiğiniz için suçluluk duyuyorken bir 
yandan da büyük bir zevk almak ve bu iki 
duygu arasında gidip gelmek,

Bilgisayar melek de 
olabilir şeytan da

kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E76 Sayı: 16 Tarih: 25 Eylül-25 Ekim 2017

P
S

İK
O

L
O

Jİ

AYÇA B. 

AYDOĞDU

Psikolog 
(Ataşehir 
Belediyesi Yeni 
Hayat Gençlik 
Merkezi’nde)



kspreS
ATAŞEHİR

Sayı: 08  Tarİh: 08 OCAK 2017

E 77Sayı: 16 Tarih: 25 Eylül-25 Ekim 2017

l Bilgisayardan uzak kaldığınız zaman gergin ve 
boşluktaymış gibi hissetmek,

l Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak ve 
uyku problemleri yaşamak.

Peki, teknoloji bağımlılığı beynimizi nasıl etkiliyor?
Bağımlılığın anlaşılması için öncelikle dopamin adı 

verilen nörotransmitterin iyice anlaşılması gerekiyor. 
Dopamin duyguları, hareketleri, hazzı ve acıyı etkileyen 
bir kimyasal. Beynimiz tekrarlanması hoşluk hissi veren 
davranışları kodlamak için dopamin hormonu salgılıyor. 
Bu tip davranışları pekiştirme eğiliminde, 
kişiyi haz duyabileceği şeyleri aramaya 
itiyor. Yani kişi, o ödülü (hazzı) tekrar 
tatmak istiyor. Örneğin sosyal 
medyada bir paylaşımda bulunan 
kişinin amacı beğeni toplamak. 
“Like işareti” kişiye haz veriyor, kişi 
bu hazzı bir kere deneyimlediği 
zaman, tekrar deneyimlemek istiyor 
ve tekrar tekrar fotoğraf paylaşıyor. 
İşin bağımlılık boyutu da burada 
başlıyor. 2015 yılında 12 yaşında 
bir kız fotoğrafına hiç beğeni 
gelmediğinde intihar etti ve 
öldü. Oyunlarda level atlamak, 
like ve smilelar dopamin 
salgılanmasına yardımcı 
oluyor. Ayrıca beynin 
“nucleus accumbents” 
adı verilen ödül merkezi 
bu tarz haz verici durumlarda aktif hale geliyor.

Teknoloji bağımlılığının fiziksel ve ruhsal 
zararları: 

Carpal tunnel sendromu (fazla mouse 
kullanımından dolayı elde oluşan sinir sıkışması 
durumudur), göz kuruluğu, baş-boyun ve sırt ağrıları, 
yeme sorunları, uyku sorunları, kişisel bakım ihmali, 
arkadaş edinme problemleri, yoğun yalnızlık duygusu, 
ilişki kuramama, kurulan ilişkilerde zorluklar yaşanması, 
topluma karşı olumsuz duygu ve düşünceler besleme vb.

Teknoloji kullanımı beraberinde hayatımıza bazı yeni 
kavramlar getirdi. Bu kavramları şöyle sıralayabiliriz:

Nomofobi: No mobile phobia diye de adlandırılan bu 
fobi, hayatın bir parçası olarak görülen cep telefonundan 
ayrılamama, iletişim kopukluğu yaşamaktan endişe duymak 
olarak tanımlanabilir. Bu kavram kadınlara oranla erkeklerde 
daha sık görülebiliyor ve kişilerin hayatlarını olumsuz yönde 
etkiliyor. Bu durum panik atak, nefes darlığı, baş dönmesi, 
titreme, terleme, kalp hızının artması, göğüs ağrısı ve bulantı 
gibi fiziksel yan etkilere neden oluyor.

FOMO: Teknolojinin beraberinde getirdiği diğer bir 
kavram ise “Fear of missing out” yani “gelişmeleri kaçırma 

korkusu”dur. Kişiler sosyal medyada ya da sanal alemde 
herhangi bir olayı kaçırmalarının bir eksiklik olduğunu 
düşünüp böyle bir durum yaşamamak için ekran başında 
çok fazla zaman geçirirler. Sosyal medyada arkadaşlarının 
durumlarından sürekli haberdar olma isteklerine karşı 
koyamazlar. Aksi takdirde kendilerini gergin ve huzursuz 
hissederler.

Ego Sörfü: Online narsisizim olarak da tanımlanan 
ego sörfü teknoloji bağımlısı kişinin sürekli kendi ismini 
internette aratması olarak açıklanabilir. Kendi isim, soy 
ismine sahip kişileri sürekli gizli gizli araştırıp ne yaptıklarını 
takip ederler.

Siperhondrik: Herhangi bir hastalık durumunda, 
doktora gidip muayene olmak yerine 

internette tedavi yöntemlerini araştırma 
hastalığıdır.

Photolurking: Sosyal ağ 
platformunda sürekli olarak insanların 

fotoğraflarına bakarak vakit 
geçirmek olarak adlandırılır.

Facebook depresyonu: 
Özellikle genç 

kızlarda görülen, 
kişinin özellikle 

facebooktaki 
arkadaşlarıyla 

mutsuzlukları ve 
hayal kırıklıkları ile 

ilgili konuşmaları durumudur. 
Kişilerin bunun sonucunda 

daha da mutsuz oldukları biliniyor.
Ayrıca kendinizde ya da çevrenizdeki kişilerde internet 

siniri denilen bir olguyla sık sık karşılaşmışsınızdır. 
İnternet siniri denilen kavram mobil cihazlarda yaşanılan 
performans düşüklüğü ya da geçici sorunların kişide 
önemli bir stres kaynağı haline gelmesi durumudur.

Sonuç olarak, internet ve teknoloji kullanımı bizlere 
çok büyük faydalar sağlamakla beraber birçok fiziksel 
rahatsızlığı, ruhsal bozukluğu ve bahsettiğim kavramları 
beraberinde getiriyor. Teknoloji sınırlı, uygun ve faydalı 
kullanıldığında bizlere kolaylık sağlarken, fazla ve yanlış 
kullanım kişilere çok büyük zararlar verebiliyor. Bu yüzden 
teknolojiyi dikkatli kullanmakta fayda var. l



4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bu 4 Ekim’de 
de yine hayvanların yaşamımızdaki öneminden 

söz edeceğiz, onların refahı için neler yapmamız 
gerektiğini tartışacağız. Oysa aslolan onların 

yılın her günü, her saati bizimle aynı havayı 
soluduğunu, en az bizim 

kadar hakları olduğunu 
kabul etmek ve buna 

göre yaşamak…
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HAYVANSIZ HAYAT 
DÜŞÜNÜLEMEZ

Her canlının, doğadaki 
dengenin korunmasında bir 
rolü var. Yaşam için gerekli 

olanların karşılanmasında doğaya 
ve hayvanların çeşitliliğine muhtacız. 
Ancak doğal kaynaklara yönelik 
talebimiz sürekli arttığı için de bu 
çeşitlilik tehdit altında kalıyor.

Hayvan sevgisi ilk kez 1825 yılında 
İngiltere’de Hayvanları Koruma 
Birliği’nin kurulması ile resmi bir 

insan tarafından evcilleştirilen, yine 
insanın olduğu her yere insanla birlikte 
gelen canlılar. İnsan evcilleştirmekle 
birlikte hayvanı kendisine mahkûm 
kıldığının farkında elbette, ama 
bu, bugün onların haklarına saygı 
göstermemesini, sokağa bırakmasını, 
üstelik sokağa bırakan kendisiyken 
buna tahammül edememesini 
engellemiyor. Kendisini doğanın bir 
parçası değil, hâkimi olarak gören 
insan, aslında doğayla ve hayvanlarla 
birlikte kendisini de imha ediyor. 

YEREL YÖNETİMLERİN GÖREVİ

Bu acı gerçeğin önüne geçilebilmesi 
için elbette ilçe belediyelerine 
de büyük görevler düşüyor. 5199 
sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 
kapsamında sokak hayvanları 
rehabilitasyonu, sahipli ve sahipsiz 

ÇAĞLA GÜRSOY nitelik kazandı. Zamanla dünyanın her 
yerinde, hayvanları koruma dernekleri 
kuruldu ve tüm derneklerin ortak 
kararı ile “4 Ekim”, Hayvanları Koruma 
Günü olarak kabul edildi.

Türkiye’de hayvanları korumak için 
ilk derneğin kurulduğu tarih 1924. Bu 
dernek ve ardından kurulanların hedefi 
hayvanları korumak, hayvan sevgisini 
yaygınlaştırmak ve nesli tükenmekte 
olan hayvanları koruma altına almaktı. 
Gelgelelim ki, çoğu kişi hayvanların 
sadece bu özel günlerde korunması 
gerektiğini düşünüyor, diğer günlerde 
hayvanlara da doğaya da sanki 

düşmanmış gibi davranıyor ya da 
düşman gibi davrananlara 

duyarsız kalıyor. 
Hepimizin aklına 
sokak hayvanı 
denildiğinde kedi 
ve köpekler geliyor, 



hayvanların kayıt altına alınması, salgın 
ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele, 
zoonoz hastalıkların kontrolü, çevre 
ve hayvan sağlığının korunması gibi 
konular onların görevlerinin bir parçası. 

Ataşehir Belediyesi de hayvanları 
korumak, onların yaşam alanlarına 
sahip çıkmak için büyük projelere imza 
atmakla kalmadı, duyarsızlığa karşı 
toplumu bilinçlendirme çalışmalarını 
aralıksız sürdürdü. 2015 yılında 
başlattılan “Birlikte Koruyalım Birlikte 
Sevelim” projesiyle Ataşehir’de 47 
ilkokulda, 25 bin öğrenciye hayvan 
sevgisi aşılandı.

Bu proje kapsamında çocuklara; 
hayvan sevgisi, hayvan davranışları, 
hayvanlar ile iletişim, aşılamanın 
önemi, sokak hayvanlarının da 
mahallelerimizin bir sakini olduğu, 
can dostlarımıza özellikle yaz 
aylarında her gün bir kap 
su vermeleri ve yılın her 
gününde yemek artıkları ile 
beslemeleri, hayvanların da 
hissedebilen canlılar olduğu, 
sokak hayvanlarına destek 
olmaları gerektiği anlatıldı.

Ayrıca hayvanların 
korunmasıyla ilgili 
belediyelerin en büyük 
yardımcıları olan Yerel 
Hayvan Koruma Gönüllüleri 

de yasaların vermiş olduğu yetki 
ile bölgelerindeki yardıma muhtaç 
hayvanlara destek oluyor, onların 
imdadına yetişiyor. Belediye ile 
birlikte kedilerin zorlu kış şartlarında 
barınabilmeleri amacıyla sokaklara, 
sitelerin bahçelerine ve parklara kedi 
evi kuruyor. 

Ataşehir Belediyesi’nin sokak 
hayvanları için bir çabası da ilçenin 
belli bölgelerine beslenme noktaları 
ve su istasyonları yerleştirmesi. Her 
4 Ekim’de etkinlikler düzenleyen 
belediye bir adım daha atarak İstanbul 
Veteriner Hekimler Odası ile birlikte 
Türkiye’de ilk Sokak Hayvanları Refahı 
Kongresi düzenledi. 

Bilmeliyiz ki hayvanlar her yaşımızda 
bizim için önemli. Küçük yaşlardan 
itibaren bilinçlenen 

çocuklarda oluşan hayvan sevgisi, 
sorumluluk almasını sağlayarak 
duygusal ve sosyal gelişiminde de 
önemli rol oynuyor. Çocuğun çıkar 
gözetmeksizin bir hayvanla sevgi bağı 
oluşturması ve sorumluluk alması 
onu hayata hazırlıyor. Yaşlılara da yol 
arkadaşlığı yapıyor, onların hayatla 
bağını kuruyor 

Ancak eğer hayvan bilinçsizce 
sahiplenilmişse sonu sevgiye ve 
bakıma alıştıktan sonra sokağa 
bırakılmak oluyor. Onun canlı olduğu, 
duyguları arasında üzülmenin de 
yer aldığı sahibinden ayrılmanın onu 
üzdüğü, hatta onda travma yarattığı 
göz ardı ediliyor.  

Oysa onlarla yaşamayı öğrenmek 
zorundayız. Her canlının kendine 

uygun şekilde yaşamını 
devam ettirebileceği bir 
alanın farkındalığı ve bilinci 
içerisinde olmalıyız.

Belki de yapmamız 
gereken bir görev değil. 
Sadece bir kap su, biraz 
yemek ve sevgi. Bunu 
yapmak kesinlikle çok zor 
olmamalı. 

Unutmayın ki, bu dünya 
hayvanlarla birlikte 
güzel, onlarsız bir hayat 
düşünülemez. l

Ataşehir 
Belediyesi sokak 
hayvanları için  
ilçenin belli 
bölgelerine 
beslenme 
noktaları ve 
su istasyonları 
koyuyor.
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İlk önce buhar ve su gücü, sonra 
elektrik ve seri üretimler, ardından 
ise bilişim. Bunlar üretim alanında 

şimdiye kadar yaşanan devrimler. 
Peki, sırada ne var? Bazıları 4. Endüstri 
Devrimi ya da Endüstri 4.0 diye 
isimlendiriyor ancak nasıl adlandırılırsa 
adlandırılsın, önemli olan sanal ve 
fiziksel sistemlerin hibriti olan bu çağı 
doğru okuyabilmek.

Avrupa, Çin ve ABD interneti 
endüstriyel gelişimin anahtarı olarak 
görüyor ve Endüstri 4.0 tam da bu 
noktada devreye girerek, küresel 
çaptaki rekabeti kızıştırmaya 
zemin hazırlıyor. Bu öyle 
bir rekabet ve değişim 
ortamı ki, Endüstri 4.0;  
interneti tüm olanakları 
ile yaşamımıza adapte 
ederken, akıllı fabrikalar 
dönemini de başlatıyor. 

Neyin nesi bu 
akıllı fabrikalar, nasıl 
çalışırlar? Gelin bakalım: 
Akıllı fabrikalar, internet ağı 
ile üretim proseslerinin 
birbirleri ile iletişim 
kurduğu 

yapılar. Makineler ürün zincirini 
tamamıyla tahlil ederek, kendi 
kararlarını veriyor ve uygun zeminde, 
gerçek zamanda farklı dinamik 
aksiyonları hayata geçiriyorlar.

Bu yapılar mühendislikten 
başlayarak, üretim malzemeleri, tedarik 
zincirleri ve depolama biçimlerinde 
güçlü değişiklikleri ve iyileştirmeleri 
de beraberlerinde getiriyorlar. Sipariş 
aşamasından, fabrika çıkışına kadar 
birbirine ağlarla bağlı olan bu sistemler, 
birçoğumuza bilim kurgusal gelecek 
yeni bir üretim aşamasının kapılarını 
açıyorlar.

Akıllı fabrikalarda otomasyon 
süreçleri, cihazların ve 

makinaların birbirleriyle 
haberleşerek, işlemleri 

kendi başlarına 
kararlaştırıp, 
düzenlemeye 

gitmeleri ile 
ilerliyor. Bu 
aynı zamanda 
AR-GE, tasarım 
ve pazarlama 
süreçlerinde de 
önemli farklar 

yaratıyor. Örneğin 

bir fabrika fiziksel olarak kurulmadan 
önce simülasyonla bütün fizibilite 
çalışmaları yapılabiliyor. Bu sistemler 
sayesinde üretimler tüketicilerin 
talepleri doğrultusunda kolayca 
şekillenip, şeffaf ve optimum üretim 
için yeni koşullar yaratıyor. 

Gelin bu söylediklerimizi biraz 
daha açalım ve akıllı bir fabrika nasıl 
işleyecek bakalım:

Akıllı fabrikalarda ürünlerin 
üzerinde gerekli tüm enformasyonları 
barındıran barkodlar olacak, scanner ve 
bilgisayar bu dataları okuyarak, online 
ağ üzerinden paylaşacak. Böylece 
objelerin kendi aralarındaki iletişim 
sağlanacak. Fiziki dünya ile sanal dünya 
fizik sistemlerinde iç içe geçmiş olacak.

Hangi deterjan, hangi şişeye 
doldurulacak? Yarı mamul ürünün 
neresi zımparalanacak? Yedek parça 
nereye gönderilecek? Bu ve benzeri 
sorulara ürün kendisi yanıt verecek ve 
makineyi bu yönde işletecek.

Endüstri 4.0, küresel rekabette 
önemli faktörler arasında gösterilen, 
değişikliklere verilebilecek reaksiyon ve 
adaptasyona da dokunuyor. Örneğin, 
bir tedarikçi ürün sevkiyatında sorun 
yaşıyorsa otomatik olarak diğer 
tedarikçi devreye girecek ve zaman 

kaybı yaşanmadan üretim devam 
edecek. Endüstri 3.0’da üretim ve 
aşamaları kesin çizgilerle belliyken, 

Endüstri 4.0’da ani değişikliklere, 
aksaklıklara anında reaksiyon 

gösterilebilecek.  Örneğin bir 
ürünün mavi ya da kırmızıya 
boyanması mümkünse, 

makine bu iki boyayı da 
yapacak kapasiteye sahip 
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Dünya, Hannover 2011 Fuarı’nda Almanların ortaya attığı Endüstri 4.0 deyimiyle tanımlanan 
yeni bir sanayi dönemini konuşuyor. Endüstri 4.0, asıl olarak imalat sanayiinde 

bilgisayarlaşmanın en üst düzeye çıkarılması ve dolayısıyla üretimin yüksek teknolojiyle 
donatılmasını hedefleyen bir yaklaşım. Yani bir devrim!

ENDÜSTRİ VE BİZ

AYBALA ÇAKIR*



olup, siparişi nasıl şekillendireceğine 
optimum olarak kendisi karar verecek.

Çarpıcı bir örneği de otomotiv 
sektöründen verelim: Endüstri 4.0 ile 
birlikte robotların iletişimi sayesinde 
üretimin tamamında bütüncül 
robotik yaklaşım elde edilebilecek. 
Mesela boyama işleminden sorumlu 
robot, başka bir alanda ihtiyaç 
olması durumunda kendi yazılımını 
güncelleyerek, başka noktada hizmet 
verebilecek. Üstelik bunu insan kaynaklı 
herhangi bir komut olmadan tamamen 
kendi gözlem, analiz ve öngörüsüyle 
yapacak.

Evimize de girecek olan Endüstri 
4.0, hayatımızı kolaylaştırmak 
adına zemin hazırlayacak. 
Bilgisayarlarımıza, tabletlerimize; 

buzdolabı, çamaşır makinesi ve / veya 
kahve makinelerimizle ilgili bilgiler 
gelecek ve onları uzaktan takip etme 
şansımız olacak. Biz daha yoldayken 
makinelerimiz kendini hazırlayıp, 
görevlerini bir dizilimle gerçekleştirecek. 
Bizlere de keyfini çıkartmak düşecek.

BULUT BİLİŞİMİ

Peki Endüstri 4.0 neden şimdi? 
Bu sorunun yanıtı ise Bulut Bilişim. 
Bildiğiniz gibi bilgi teknolojilerinde 
gelişmelerle artan veri hacimleri, 
mevcut donanım sistemlerinin 
ve yazılımların yükü kaldırmasını 
zorlaştırdı. Bu ihtiyaçla Bulut Bilişimi 
(BI) ortaya çıktı. Büyük altyapı 
yatırımlarına gerek kalmadan, internet 

Gelecekte her alanda üretim bize bugün bilim kurgu gibi gelen tekniklerle yapılacak.

1. 2. 3. 4.

üzerinden istenilen anda gerekli 
uygulamalar kullanılabiliyor. Bulut 
Bilişim, Endüstri 4.0 için de gelişmiş 
hesaplama gücü, veri toplanmasına, 
analizine ve saklanmasına olanak 
sağlıyor. Böylelikle endüstride yeni bir 
çığır açıyor. Endüstri 4.0 ile verilerin 
sadece yetkili kişilere açık olması, veri 
kaynak ve bütünlüğünün doğrulanması 
önem kazanıyor. Bu da siber güvenlik 
ortamının daha da güçlenmesi anlamına 
geliyor. Böylece işletmeler bilgi 
birikimlerini koruma altında alabiliyor.

Kısacası siber-fiziksel sistemler 
dolayısıyla Endüstri 4.0 bugün bile 
hayal edemeyeceğimiz çözümlerin 
üretilmesi, kaynak kullanımının 
iyileştirilmesi, verimliliğin artması 
anlamında vaatler içeriyor. Bizler,  
Endüstri 4.0 ile yeni teknolojilerin; 
fiziksel, dijital ve biyolojik dünya 
kombini ile yüzleşmek üzereyiz. Bu 

da birçok bilimsel disiplinin, 
endüstrinin, ekonomilerin ve 
hatta insanlık tarihinin değişmesi 

anlamına geliyor. Ve şimdi soru 
şu; Dünya Endüstri 4.0’ın 
eşiğinde peki Türkiye nerede? l

*Pamukkale Üniversitesi 
Mekatronik Mühendisliği 

4. sınıf öğrencisi



Hepimiz öyle ya da böyle yeni 
teknolojileri takip ediyoruz, 
kimi zaman bilgisayarımızla, 

kimi zaman cep telefonumuzla. Her 
yeni teknoloji beraberinde güvenlik 
sorunlarını da getiriyor. Şirketler, 
kamu kurumları ve bireyler kendince 
önlem almaya çalışıyor. Peki, 
finansal hizmetlerini, yazışmalarının 
tümünü teknoloji üzerinden yürüten 
firmalardan tutun da yastığımızın 
altına kadar giren cep telefonlarındaki 
bireysel verilerin güvenliği nasıl 
sağlanıyor dersiniz? Bilişim dünyası 
ile ilgili tüm merak edilen soruların 
yanıtlarını; veri koruma, veri güvenliği 
ve profesyonel hizmetler konusunda 
faaliyet gösteren teknoloji firması 
Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan 
Bamyacı’dan dinliyoruz: 

Günümüzde neredeyse tüm 
sektörler iş süreçlerine bilgisayar 
teknolojisini adapte etmiş durumda. 
Oluşabilecek siber saldırı sonucu 
şirketlerin tüm verilerini 
kaybetme ve büyük 
zararlara uğrama riskine 
karşı Platin Bilişim 
neler yapıyor, ne gibi 
önlemler alıyor? 

Veriler şirketlerin 
en önemli 
varlıkları. Bu 
yüzden 
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SALDIRI VAR, 
hack’lendim diyorsanız
FATMA UÇAR
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mevcudiyetlerini sürdürebilmek için 
verileri kesintiye uğramayacak şekilde 
korumak zorundalar. Platin Bilişim, 
hayati öneme sahip bu verilere 
erişim güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri 
alıyor. Öncelikle, birbirinden farklı 
onlarca teknolojiyi entegre ederek 
sistemlere erişmek için gereken 
güvenli altyapıyı oluşturuyoruz. 
Bunun yanında sistemlere yazılan tüm 
içeriği kayıt altına alıyoruz. Kamera ile 
herkesin hangi işlemi nasıl yaptığını 
silinmez bir biçimde kaydederek, 
olası risklere karşı alarmlar üretiyoruz. 
Son olarak da bilgileri yedekliyor, 
farklı lokasyonlarda arşivliyor ve 
felaket durumunda yeniden aktif hale 
getiriyoruz.

Firmaların güvenlik duvarındaki 
ne tür açıklarından yararlanılarak 
sistemlerine sızılır ve bu duvar kırılır? 

Eski tip güvenlik duvarlarında 
sadece kapılar var. Örneğin; “yedi 
nolu kapıyı şu makine için aç” gibi 
komutlar ile güvenli iletişim sağlanıyor. 
Ancak, o kapıdan kimin girdiği bilgisi 
tam kontrol edilemiyor. Kendini 
bizim istediğimiz uygulama veya 
trafik gibi gösteren zararlı kişiler 
de bu kapıdan girebilir. Yeni nesil 
güvenlik duvarlarında ise bu risklerin 
azaltılması için kapı güvenliği dışında 
trafik güvenliği, uygulama güvenliği, 
şifreli trafiğin incelenmesi gibi 
teknolojiler ile güvenlik artırılıyor.

Özellikle hangi sektörler bu 
hizmetlere ihtiyaç duyuyor?

Genel anlamda, bilgisayar kullanan 
her şirketin ve her bireyin güvenlik 
teknolojilerine ihtiyacı var. Ancak 
hackerların yoğun hedef gözettikleri 
sektörlerde yer alan firmaların 
ileri düzeyde güvenlik tedbirleri 
uygulaması bir zorunluluk. Finans ve 
perakende gibi doğrudan paraya ve 
ürüne erişebilecek sektörler sıklıkla 

saldırganların hedefi olabiliyor. 
Çünkü verisini 

kaybeden 
bir şirket 

öncelikle 
piyasada 
itibar, 
sonra da 
müşteri ve 
para kaybı 
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Bireylerin sosyal medya 
hesapları ile sınırlı kalmayan 
siber saldırılar artık savaşlara 
dönüştü, hatta ülkeler bu 
konuda asker yetiştirmeye 
başladı. Üstelik teknoloji 
geliştikçe saldırı tehlikesi de 
büyüyor ve yeni önlemler 
almak gerekiyor. Platin 
Bilişim işte bu önlemlerin 
Ataşehir’deki adresi. 
Şirketlerin veri güvenliğini 
sağlarken bireylere de 
uyarılarda bulunuyor. 

fotoğraflara, 
mikrofona, kameraya, konum 
bilgisine erişmek istiyorsa bu tür 
uygulamalara karşı dikkatli olunmalı. 
Mutlaka güvenliği kanıtlamış yazılımlar 
kullanılmalı.

Bilişimin gelişmesi ve ilerlemesi için 
Platin Bilişim nasıl bir eğitim sistemini 
uygun görüyor?

Genel anlamda, herkesin bir 
bilişim okur-yazarı olması gerektiğini 
düşünüyoruz. Akıllı cep telefonları, 
tablet bilgisayarlar ve dizüstü 
bilgisayarların yaygınlaşması ile bunun 
altyapısı oluşmuş durumda. Okullarda 
da bilinçli kullanım ve olası risklerden 
haberdar olmak ve bilgiye daha 
güvenli şekilde erişmek için eğitimler 
verilmeli görüşündeyiz. Öte yandan 
sektörde güvenlik mühendisi ➦

yaşar. Hatta bu durum firmanın 
piyasadan silinmesine dahi neden 
olabilir. Ayrıca ülkelere yönelik 
terörist hacker saldırıları kamu 
kurumlarını, enerji tesislerini, 
nükleer tesisleri, su kaynaklarını 
ve benzeri altyapı tesislerini 
hedef gözetebiliyor. Sanayide de 
yeni modelleri, üretim planlarını 
çalmaya yönelik sanayi casusluğu 
için de hackerların kullanıldığını 
gözlemliyoruz. 

Devlet kurumları siber saldırılara 
hazırlıklı mı? Casus yazılımlara karşı 
ne gibi tedbirler alıyorlar?

Kamu kurumları oluşabilecek 
risklerden haberdar ve ciddi önlemler 
alıyorlar. Ancak hangi tedbirleri 
uyguladıklarından emin olamayız, zira 
alınan önlemleri açıklamak da ayrı 
bir güvenlik riski oluşturur. Devletler 
ölçeğinde bakıldığında perde 
arkasında bir siber savaşın sürdüğünü 
söyleyebiliriz. En büyük aktörler olan 
Kuzey Kore, Çin, Rusya, Amerika, İran 
gibi ülkelerin siber orduları bulunuyor. 

Bunlar, karşı 
tarafa zarar vermek amacı ile mesai 
yapan, siber alanda mücadele eden 
askerlerden oluşuyor. Türkiye’nin de 
bu alanda ciddi çalışmaları olduğunu 
biliyoruz. Siber mücadele de istihbarat 
faaliyetleri gibi düşünülebilir. 

GÜVENLİĞİ KANITLANMIŞ 
YAZILIMLAR KULLANILMALI

Cep telefonları üzerine yapılan 
çalışmalar sonucunda, kötü 
yazılım yüklü çipler aracılığı ile 
cihazdaki zayıflıklar bulunup; sızma 
gerçekleştirilebileceği biliniyor. 
Telefonların güvenliği için neler 
yapılmalı?

Öncelikle telefon yazılımının en 
son sürüm olması gerekir. İkincisi ise 
emin olunmayan, özellikle ücretsiz 
yazılımlar, oyunlar yüklenmemeli. 
Çünkü bu uygulamaların içine 
zararlı yazılımlar kodlanabiliyor. 
Uygulamanın ihtiyacı olmadığı 
halde telefonunuzdaki kişi listesine, 
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➥ açığı var. Platin Bilişim’in misyonları 
arasında, güvenlik mühendisi açığının 
kapatılabilmesi için yeni mezun 
mühendislere güvenlik mühendisliği 
eğitimi vermek de yer alıyor. Bu 
konunun da altını özellikle çizmek 
isterim.

Bilişim hukuku ülkemizde ne 
aşamada, sizce mevzuat yeterli mi?

Bilişim hukuku alanında ülkemizde 
önemli hukuki düzenlemeler 
yapıldı. E-İmza, E-Fatura, E-Arşiv, 
Kayıtlı E-Posta ve son olarak Kişisel 
Verilerin Korunması kanunu gibi 
düzenlemeler bu alandaki mevzuatı 
oluşturuyor. Yargının aldığı örnek 
kararlarla gri noktalar daha net hale 
geldikçe bilişim hukuku da belirli 

bir olgunluk dönemine giriyor. Öte 
yandan teknoloji de çok hızlı ilerliyor. 
Sürücüsüz araçlar, robotlar, dron’lar 
ve yapay zekâ pek çok yeni uygulama 
alanı oluşturuyor. Bu konularda 
da yeni hukuki düzenlemelere 
ihtiyaç olacağı açık. Teknoloji 
ilerlemeye devam ettikçe, bu ilişkileri 
düzenleyecek yeni kurallara olan 
ihtiyacımız devam edecek. 

Platin Bilişim’in önündeki hedefler 
nelerdir? Yeni projeleriniz neler?

Platin Bilişim’in amacı, bilgi güvenliği 
alanındaki tüm hizmetleri müşteriye 
verebilecek bir erişim noktası olmak. 
Güvenlik denildiğinde akla ilk gelen 
isim olmayı hedefliyoruz.

Platin Bilişim neden Ataşehir’de? 
Ataşehir’in gelişiminin bu seçimde 
etkisi var mı?

Ataşehir, altyapı olanakları yüksek, 
yeni ve modern bir ilçe. Ayrıca 
birinci ve ikinci köprüye yakın bir 
konumda yer alıyor. En önemlisi de 
finans merkezi oluşumu nedeniyle 
de oldukça hızlı gelişiyor ve bir çok 
büyük firma artık Ataşehir’de. Bizler 
de müşterilerimize daha yakın 
olmak ve Ataşehir’in nimetlerinden 
yararlanmak için tercihimizi buradan 
yana kullandık. l

Sadece büyük şirketler değil, 
bireylerin de parolalarını güvenli 

olmayan ortamlara kaydetmeleri veya 
birçok servis ya da uygulama erişimi 
için aynı parolayı kullanmaları yaygın 
rastlanır güvenlik riskini oluşturuyor. 
Uzmanlar, özellikle birbirini takip 
eden rakamlarla belirlenen şifrelerin 
kötü amaçlı kişilerin ekmeğine yağ 
sürmek olduğunu ifade ediyor. 
Örneğin banka kartları, sosyal medya 
ya da uygulamalarda kullanılan en 
yaygın şifrenin “123456” olduğu, bunu 
da “696969” ve “password” gibi 
kombinasyonların takip ettiği tespit 
edilmiş durumda. Ayrıca Facebook’ta 

köpeğinin, çocuklarının isimlerini, 
yaş günlerini paylaşan kişiler bu 
bilgileri parola olarak da kullanarak 
güvenliklerini büyük ölçüde riske 
atıyorlar.

Hem veri hem de finansal güvenlik 
açısından belirlenecek şifrelerin nasıl 
olması gerektiğini Platin Bilişim Genel 
Müdürü Ayhan Bamyacı şöyle ifade 
ediyor:

“Şifreler tahmin edilmesi zor, güçlü 
kombinasyonlarda olmalı ve bir 
süre sonra değiştirilmeli. Güvenlikle 
konfor birbiriyle ters orantılıdır. Her 
uygulamaya farklı parola oluşturmak 
durumunda olan kişiler konforundan 

taviz vermiş olur. Mümkünse parola 
+ telefona SMS gibi çift aşamalı 
kimlik doğrulaması kullanmak 
lazım. Güvenliğin üç fazı vardır. İlki 
kullanıcının bildiği bir bilgidir, örneğin 
parolasıdır. İkinci fazı kullanıcının 
sahip olduğu veya ulaşabildiği bir 
cihaz veya araçtır, Telefon kartı veya 
ATM gibi. Üçüncüsü ise kullanıcıya 
ait biyometrik verilerdir. Retina, 
parmak izi, avuç damar sistemi gibi. 
Uygulamada iki veya üç fazlı bir 
güvenlik sistemi öngörüyorsanız, 
güvenlik düzeyini artırmış; ancak 
kullanıcı konforunu azaltmış 
olursunuz.” l

“123456” ARTIK GÜVENLİ DEĞİL!

Ayhan Bamyacı “bilişim hukuku 
alalınında ülkemizde önemli 

hukuki düzenlemeler 
yapıldı” diyor.





“Ölmeye, ölmeye, ölmeyle geldik”, 
“Vur, kır, parçala bu maçı kazan.” 
Yukarıdaki sınırsız şiddet içeren bu ve 
benzer sloganları tribünleri dolduran 
binlerce insan gırtlaklarını yırtarcasına 
bağırdı, bağırıyor ve bağıracak. 
Bağıranların yalnız alt sınıftan eğitim 
düzeyi düşük insanlar olmadığı bir sır 
değil. 

Evinde ailesiyle birlikte şiddeti 
lanetleyerek yaşayan bir ebeveyn… 
Şirketinde ya da çalıştığı kurumda 
üst düzey görevler üstlenen iyi 
eğitimli, harekete geçmek için 
herkesin ağzının içine baktığı rol 
modeller… Hastalarına şiddetten uzak 

durması için öfke kontrolü tedavisi 
uygulayan psikologlar, psikiyatristler… 
Kaleminden dostluk, kardeşlik ve barış 
damlayan yazarlar, şairler, gazeteciler 
daha epeyce uzatılabilecek bu listenin 
içinde yer alıyorlar. Büyük bölümü 
takımları için gözünü kırpmadan fiziki 
veya sözlü kavgaya girmeye hazır 
olan bu sporseverlerin, eğitim düzeyi 
yükseldikçe işin içine duygusal şiddet 
de giriyor.

Antik dönemlerde arenaları 
dolduran ve aslan veya gladyatör son 
nefesini verene kadar “Öldür, öldür, 
öldür” diye tempo tutan insanlarla 
bugün tribünleri dolduran çağdaş 
insanları aynı ortak paydada, yani 
sınırsız şiddette buluşturan ne? Bu 
sorunun birden çok cevabı var. Ancak 

hiçbir cevap tek başına yeterli değil. 
Bu cevaplarda ortaya çıkan sonuç 
körlerin fili tarif etmesine benziyor. 
Psikologlar, sosyal psikologlar, 
psikiyatristler, hukukçular, tarihçiler, 
sosyologlar, ekonomistler neredeyse 
insan hayatını masaya yatıran her 
bilim dalı olaya kendi bakış açısıyla 
açıklık getirmeye çalışıyor. 

Bu arada sporda şiddeti farklı 
disiplinlerdeki verileri bir araya 
getirip açıklayan çalışmalar da var. 
Tüm bu çalışmalar doğal olarak 
sporda şiddetin önlenmesiyle ilgili 
öneriler de içeriyor. Ancak ne yapılırsa 
yapılsın bir anlamda “Futbol teröristi” 
sayılan holiganları ortadan kaldırmak 
mümkün olmuyor, kısa sürede olacak 
gibi de görünmüyor.
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Tribünlerde “Vur, kır, parçala, bu maçı kazan” diye bağıran taraftarlar sadece alt sınıftan 
eğitim düzeyi düşük bireyler değil, aralarında iyi eğitimli, üst düzey görevde olanlar da var. 

Araştırmalar şiddetin de “mutluluğun dört atlısı”nı tetiklediğini gösteriyor.

HİLMİ ŞAHİN

S
P

O
R

Hormonlu 
şiddet ve 
bağımlılık



Takımları 
kazansa da 
şampiyon olsa 
da sürekli mutsuz ve 
memnuniyetsiz olan 
holiganların bu durumu nasıl 
açıklanabilir?

Peki, genel anlamda 
bakıldığında sadece holiganları 
değil tüm insanları ne mutlu 
eder? Epikür’den bu yana 
tartışılan bu soruya günümüzde 
verilen “Mutluluk kişinin ekonomik, 
sosyal veya siyasi koşullarıyla değil, 
biyokimyasıyla belirlenir” cevabı 
giderek yaygınlık kazanmaya başlıyor. 
Biyoloji temelinde disiplinler arası 
bir dal olarak üniversitelerde yeni 
yeni kürsüleri kurulmaya başlayan 
yaşambilimleri (Life sciences) 
uzmanları, “Mutluluk ve acı, bedensel 
hislerin farklı dengelerinden ibarettir” 
sözleriyle bu cevaba bilimsel altyapı 
da hazırlıyorlar.

Artık üniversitelerde vücut 
kimyasallarını nelerin etkilediği 
araştırılıp, hastalıkların sebeplerine 
ilişkin yeni cevaplar ve tedavi 
yöntemleri üzerinde duruluyor. 
Örneğin son olarak bağırsak bakterileri 
ve beyin kimyası arasındaki bağı 
araştıran İrlanda’daki Cork Üniversitesi 
uzmanları, “Endişeli ve kaygılı 
olduğunu düşünenler bağırsaklarını 
kontrol ettirmeli” uyarısında 
bulunuyor. 

Bu araştırmanın sonuçlarını 
tartışan bilim insanları gelecekte bazı 
durumlarda antidepresan ilaçların 
yerine sıkıntıya neden olan bağırsak 
bakterilerinin yok edilmesi için 

kolonoskopi yöntemiyle gaita (dışkı) 
naklini de gündeme getiriyorlar.

MUTLULUĞUN 4 ATLISI

Peki, insanı mutlu eden, bulutların 
üzerine çıkaran vücut kimyasalları 
neler ve bunların sporda şiddetle ne 
ilgisi var? Hormon olarak bilinen vücut 
kimyasallarından bedensel hazzı 
sağlayanları, işin uzmanları tarafından 

“mutluluğun 4 atlısı” olarak 
adlandırılıyor. Bunlar, serotonin, 
dopamin, oksitosin ve endorfin. 

Bu hormonlar, binlerce yıldır 
hayatta kalma ve soyun 
devamı için üreme şansını 

en üst düzeye çıkaracak 
şekilde evrilen 

insana beyninin 
verdiği ödüller. 

Hayatta kalmak 
için avlanmak 
savaşmak, 

kavga etmek 

zorunda 
olan insan, 

böyle bir durumda 
kaldığında fiziksel gücü en üst 

düzeye çıkarabilmek için heyecanı 
tetiklenen adrenalin hormonu 
salgılamaya başlıyor. Arkasından da 
haz almamızı sağlayan dopamin, 
mutluluk, canlılık hissi veren serotonin, 
güven, yakınlık hissi veren oksitoksin, 
stresi yatıştıran, acı hissini azaltan 
endorfin salgılanmaya başlıyor.

Bu hormonların salgılanmasını 
sağlayan diğer etmen de üremeyi 
sağlayan cinsellik. Yani bir anlamda 
insan şiddet içeren bir aktivitede 
yer aldığında da cinsel ilişkiye 
girdiğinde de farklı düzeylerde 
de olsa aynı hormonları salgılıyor. 
Sportif aktivitelerin ilk başlarda ava 
ve savaşa hazırlık olduğunu ve bu 
yanıyla da içinde şiddet barındırması 
tribünleri dolduranların bir kısmını 
heyecanlandırmaya yetiyor. 

Ancak bu heyecanla yetinmeyenler 
ya maç sırasında ya da maçtan sonra 
hiç kimseyi bulamazlarsa birbirleriyle 
kavga ediyor. 

Peki, gerçekten insan iddia 
edildiği gibi hormonlarının esiri 
ve “mutluluğun 4 atlısı” olarak 
adlandırılan serotonin, dopamin, 
oksitosin ve endorfin bağımlısıysa 
çözüm ne? Genetik bilimciler bu konu 
üzerinde çalışıyor. Diyelim ki, başarılı 
oldular, bu hormonların seks ya da 
şiddet olmadan vücut tarafından 

salgılanmasını başardılar. 
Sonuçta insan soyu mutlu bir 
şekilde yok olup gider mi?
Yoksa dünya daha yaşanası 

bir yer mi olur? Yoksa çözüm Amerikalı 
yazar Chuck Palanhiuk’un kitabından 
uyarlanan Dövüş Kulübü filminde 
olduğu gibi insanların mutluğu 
yakalamak için birbirlerinin ağzını 
burnunu kırdığı mekânların sayısının 
artırılmasından mı geçiyor? Tabii çözüm 
için adrenalin patlaması sağlayan ve 
yapanları bağımlı hale getiren bungee 
jumping, skydiving, snowboarding gibi 
sayıları giderek artan ekstrem sporları 
da unutmamak gerek. l



l 2017 Sonbaharının modasına 
geçmeden önce her senenin 
mevsimine ayak uyduracak bir 
öneriyle başlayalım. Mini altı botlar! 
Uçuş kaçış elbiseleri hemen rafa 
kaldırmaya gerek yok, kullandığınız 
parçaları değiştirerek sonbahara 
uyarlayabilirsiniz. Üstünüze alacağınız 
kot veya deri cekete eşlik eden 
kısa botlarınız elbiselerin havasını 
bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Havalar henüz sonbahar moduna geçmemiş olsa da Ekim ayı her 
anlamda bir dönüşü hatırlatıyor, gerçek hayata. Şezlonglardan 
ofis masalarına geçiyoruz, okullar açılıyor ve trafik başlıyor. Ama 
her zaman bu kadar olumsuz düşünmeye gerek yok, sonbaharın 
harika renklerinde de motivasyon bulunabilir.
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Kırmızının
muhteşem

dönüşü
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l Eşofmanların günlük hayatımıza 
sızmasıyla birlikte birçok çeşidi de 
çıktı, bunlarla zaman zaman vintage 
formlarda kimi zaman da modern 
tatlarla karşılaşıyoruz. Artık tarzları 
kesin çizgilerle birbirinden ayırmak 
yok! Topuklularla şıklaştırdığınız 
kombininizi spor bir montla 
karıştırabilirsiniz.

l Bu sonbaharla hayatımıza 
girecek şeylerden biri de uzay 
teması. Rugan pantolonlar 
raflardaki yerlerini almaya 
başladı bile, parlak griler ve altın 
sarıları kullanmaktan çekinmeyin. 
Milenyum geri döndü!

l Son olarak da bir renk tüyosu. 
Kırmızılı kadın geri dönüyor, bu 
sonbahar-kış kırmızıyı vitrinlerde 
bolca göreceğiz. Havalar soğumaya 
yüz tutmuşken içimizi ısıtan bir 
haber olsun bu! 

l Bu dönem her ne kadar her şeyi 
bol bol giymeye alışmış olsak da 
bunların hatlarımızı kapatmasına 
izin vermiyoruz! İnce belli bardak 
misali belinize geçirdiğiniz 
bir kemerle tüm kıyafetin 
havasını değiştirip zarafetinizi 
vurgulayabilirsiniz.

l Anneannelerimizin 
gardıroplarından aşina olduğumuz 
takımlar da bu sezonda tekrar hayat 
buldu. Döpiyesleri, maskülen ve 
oversized takımları hem bir arada 
hem de ayrı ayrı kullanabileceğiniz 
çok seçenek var.
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USA network’ün yeni dizisi 
The Sinner, gizemli cinayet 

dosyalarına ilgi duyanların merakla 
izleyeceği iyi bir yapım. Hele bir de 
psikolojiye merakınız varsa, tam 
sizlik!

Alman yazar Petra Hammesfahr’ın 
aynı adlı çok satan romanından 
uyarlanan dizinin her sezonu 
farklı karakterlerin etrafında 
gelişen olayları konu edinecek. 
Sekiz bölümden oluşan ilk sezon 
ise, Jessica Biel’in canlandırdığı 
Cora Tannetti isimli karakterinin 
hikâyesini ekrana taşıyor. 

İlk sezonunun kahramanı 
Cora Tannetti, genç bir annedir. 
Kayınvalide dırdırı hariç, görünürde 
güzel bir hayatı vardır, çocuğuyla ve 
eşiyle ilişkisi iyidir.  Tabii bu sadece 
görünürde böyledir. Çok geçmeden, 
Cora’nın aslında ağır bir depresyon 
yaşadığını anlarız. Olaylar da 
hemen bunu anladığımız sahneden 
sonra kopar zaten... İngilizce’de 
“climax” denen hikâyenin yükseliş 
noktası, belki de şuana kadar hiçbir 
yapımda beni bu denli sarsmamıştı. 

Açık konuşmak gerekirse 
dizinin ilk bölümünün 20 

dakikasında, bir gerilim sevdalısı 
olarak beklentilerim karşılık 
bulmamıştı. Ancak bu yükseliş 
noktası izleyeni ekrana kilitliyor, 
ilerleyen bölümlerde olaya dair 
yapılan çözümlemeler ise, özellikle 
hikâyeye hayran bırakıyor.

*bu kısımdan sonrası bir miktar 
spoiler içerir.

Her şey, Cora’nın ailesiyle beraber 
plaja gitmesiyle başlar. Ailesini 
plajda bırakıp tek başına yüzmeye 
giden Cora’nın ne denli ağır bir 
depresyonda olduğunu kendini 
boğmaya çalışmasıyla anlarız. Cora 
bu durumdan kendisini arayan 
eşinin ve çocuğunun sesini duyunca 
vazgeçer. Kumsala döndüğünde 
hiçbir sorun olmadığını söyler. 
Her şey sakin ve sıradan haliyle 
devam eder, Cora çocuğuna elma 
kesmekte, eşi yanında yatmaktadır. 
Ardından karşılarında, alt alta, üst 
üste gülüp eğlenen bir çift belirir. 
Cora tuhaf bir şekilde çifte bakar, 
ama olay çiftin çaldığı şarkıdan 
sonra kopar. Cora tamamen 
kilitlenmiştir. Elmayı bir kenara 
bırakır ve elinde bıçakla çocuğa 
doğru yürür. Güpe gündüz, 

Bu ay, polisiye ve gerilim 
düşkünleri için şanslı bir 
ay. Tür adına, iki önemli 
yeni dizi ilk sezonlarıyla 
yayında. Biri uzun zamandır 
beklenen Stephen 
King uyarlaması Mr. 
Mercedes, diğeri ise Petra 
Hammesfahr’ın aynı isimli 
kitabından uyarlanan The 
Sinner (Günahkâr). Başrolde 
Jessica Biel’ın yer aldığı The 
Sinner, özellikle psikolojiye 
de ilgi duyan gerilim-
polisiye severler için bire 
bir. Sonbaharın gelmesiyle, 
yerli yapımlarda da bir ivme 
söz konusu. Bu ay öne çıkan 
iddialı yapım ise, Kanal D’de 
yayınlanacak olan Siyah 
Beyaz Aşk. Senaristliğini 
Eylem Canpolat ve Sema 
Ergenekon’un üstlendiği 
dizide başrolleri Birce 
Akalay ve İbrahim Çelikkol 
paylaşıyor.
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ortalıkta, çalan müzik eşliğinde, 
genci defalarca bıçaklar. Gencin kız 
arkadaşı ve etraftaki herkes şoka 
girmiştir ve çığlık çığlığadır. Eşi zar 
zor Cora’yı durdurur. Ancak çok 
geçtir, genç ölür. Polisler gelir, Cora 
tutuklanır ve hikâye başlar.

Cora cinayeti neden işlediğini, 
hatta öldürdüğü gencin kim 
olduğunu dahi bilmediğini 
iddia eder. Olay anını da 
hatırlamamaktadır.  Cora’yı 
gençlerin çaldığı şarkı tetiklemiştir. 
İlginçtir ki şarkı herkesin 
bilebileceği popüler bir şarkı değil, 
ölen gencin tıp okulundayken 
kurduğu amatör grubun bir 
şarkısıdır. Dedektif, bu noktadan 
yola çıkarak olayın izini sürer, 
şarkıyı bulur. Ancak şarkıyı Cora’nın 
yanında tekrar çaldığında Cora ona 
da saldırır. Üstelik genci öldürürken 
vurduğu darbeleri birebir aynı 
noktalara bu defa yumruğuyla 
dedektife sallar. Böylelikle yaptığı 
hareketin tamamen istemsiz, 
bir travma anının tekrarı olduğu 
anlaşılır. Tıbben, post travmatik 
sendrom bozukluğu yaşamaktadır. 
Cora’nın, cinayet anının yanı sıra, 
geçmişinde de hatırlamadığı 
bir kaç gün olduğu ortaya çıkar. 
Durumu çözmek için, dedektifin 
talebiyle terapist eşliğinde hipnoz 
seanslarına başlar. Bu cinayeti 
neden işlediğini çözmek, Cora’nın 
hatırlamadığı o birkaç günün 
gizemini ortaya çıkarmaktan 
geçmektedir. Belki de asıl kurban 
Cora’dır. Dizinin sonrası Cora’nın 
geçmişine dair flashbackler ve 
günümüz eşliğinde gizemin 
çözümüne doğru ilerler. 

The Sinner’da Biel’e, dedektif 
rolüyle Bill Pullman eşlik ediyor. 
Jessica Biel’ın güzelliğinden çok 
oyunculuğuna tutulacağınız 
bu yapım standart Hollywood 
polisiyelerinden oldukça farklı.  The 
Fall, The Killing veya İskandinav 
polisiyelerini sevenler, bu diziyle 
beklentilerini karşılayabilir. l

Mr. Mercedes, Stephen King’in 
2014 yılında kaleme aldığı aynı 

adlı kitabın uyarlaması. İlk bölümü 
9 Ağustos’ta yayınlanan dizinin 
başrolünde Brendan Gleeson ve 
Harry Treadaway yer alıyor.  

Bill Hodges’un son dosyası, iş 
arayan insanların kuyruğa girip 
toplandığı bir noktaya Mercedes 
marka arabayla dalan psikopat bir 
katildir. Ne yazık ki Hodges katili 
bulamadan emekli olur. Aklı hâlâ 
dosyada olan eski dedektif bir de 
katil tarafından taciz edilince tekrar 
olayın peşine düşmek zorunda kalır. 
Ancak eski ekibi, ona inanmamakta, 

tüm bunları kendisinin yarattığını 
düşünmekte ve sebebini de 
emekliliğin getirdiği depresyona 
bağlamaktadır. Bu nedenle 
yaşlı dedektif, olayla tek başına 
cebelleşmek zorunda kalacaktır. 
Hodges, katil Hartsfield’a yaklaştıkça 
kendi geçmişiyle de yüzleşir... 

Mr. Mercedes, katilin ve dedektifin 
paralel olarak izlendiği tarzda bir 
polisiye. Yani katilin kim olduğunu 
seyirci olarak biliyoruz, dedektifin 
olayı çözmesini izliyoruz. Hem bu 
tarz polisiyeleri hem de Mr. Robot 
tarzı dizileri severlerin hoşuna 
gidebilecek bir yapım. l

Başrollerinde; güzelliği kadar 
oyunculuğuyla da dikkatleri çeken 

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un 
yer aldığı dizinin yönetmenliğini Yasin 
Uslu üstleniyor. Senaryosunu ise, 
en iyi yerli yapımlara imzalarını atan 
Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon 
kaleme alıyor. Siyah Beyaz Aşk, insan 
öldürmekten çekinmeyen bir adam ile 
kendini hayat kurtarmaya adamış bir 
doktorun aşkını konu alıyor. 

“Aşk en olmazı oldurur. Çünkü 
aşk bütün kötülükleri temize çeker, 
değiştirir, iyileştirir” diyerek yola çıkan 
dizi, yakında Kanal D ekranlarında... l

MR. MERCEDES / İmdb Puanı: 8,2
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1. Ona sinemamızın ilk komedi 
filmi diyebilirdik. Moliere’in “Zor 
Nikah” isimli oyunundan Benliyan 

Grubu tarafından uyarlanıp sahnelenen 
bu tiyatro yapıtı filme çekilirken; 
oyuncuları silah altına alınmış, çekimler 
durdurulmak zorunda kalmıştı. Bu 
oyunun adı neydi?
a) Leblebici Horhor
b) Himmet Ağanın İzdivacı
c) Cimri
d) Kadınlar Mektebi

2. Aslında onu gazeteci, hatta 
Türkiye’nin en çok satılan 
gazetelerinden birinin kurucusu 

olarak tanıyoruz, ama onun ilk göz ağrısı 
sinemaydı. Mehmet Rauf’un “Pençe” 
romanını sinemaya uyarlayan bu 
yönetmen-gazeteci kimdi?
a) Yunus Nadi
b) Hüseyin Cahit Yalçın
3) Zekeriya Sertel
4) Sedat Simavi

3. Cumhuriyet sonrasının 
ilk komedi filmlerinde 
tuluat ustaları başroldeydi. 

Bu ustalardan biri Naşit, diğeri 
Dümbüllü’ydü. Macera Peşinde, 
Tarzan gibi filmlerin başına Dümbüllü 
eklenmişti ki, seyirci yabancılık 
çekmesin, salonu doldursun. Peki, bu 
tuluat ustasının ilk ismi neydi?
a) Bekir
b) Hasan
c) İsmail
4) Kamil

İsimleri içeriklerini ele verip 
heves kırsa da Türkiye sineması 
uzun bir süredir komedi 
filmlerini baş tacı ediyor, 
neredeyse her hafta bir komedi 
filmi gösterime giriyor. Gülüp 
gülmemek izleyicinin takdiri, 
ama biz de bu arada ilk sinema 
filminden bu yana bizi güldüren 
filmleri ve oyuncuları testimiz 
vasıtasıyla hatırlayalım istedik. 
İşte sorularımız: 

T
E

S
T

1. b, 2. d, 3. c, 4. b, 5. c, 6. d, 7. c, 8. d

5. “Yine mi gol değil!” Dört 
kuşak sinema izleyicisi onu bu 
repliğiyle tanıyor. Hulki Saner’in 

yönettiği “Turist Ömer” filmlerinin ana 
karakteri olan oyuncunun ismi nedir?
a) Yılmaz Köksal
b) Öztürk Serengil
c) Sadri Alışık
d) Feridun Karakaya

6. 1970’li yıllarda en çok onun 
filmlerine güldük, ama sık sık 
gözlerimiz dolarak. Seyircinin, 

dolayısıyla toplumun nabzını tutmasını 
iyi bilen bu yönetmen onlarca filme 
imza attı, ama biz birinin ismini 
vermekle yetinelim: “Köyden İndim 
Şehire.” Bu yönetmen kimdir?
a) Kartal Tibet
b) Hulki Saner
c) Yavuz Turgul
d) Ertem Eğilmez

7. Seksenli yıllarda pek gülecek 
halimiz yoktu, ama bu komedi 
filmleri yapılmasını, bizim de 

seyretmemizi engellemedi elbette. 
Bizi güldüren bu kez Nesli Çölgeçen’di. 
Türkiye’nin dönüşümünü de anlatan 
bu filmin başrol oyunculuğunu ise 
Şener Şen üstlenmişti. Peki, filmin ismi 
neydi?
a) Arabesk
b) Çiçek Abbas
c) Züğürt Ağa
d) Davaro

8. Bu soruya kadar yönetmen 
de oyuncu da hep erkekti. 
Oysa Türkiye’nin her ne kadar 

yönetmen koltuğuna oturanı az olsa 
da güldüren kadınları da var. Hem 
tiyatroda hem sinemada yüzümüzde 
güller açtıran bu oyuncunun da 
tek filminin ismini verelim ki, yanıtı 
bulmanız hiç olmazsa birkaç dakikanızı 
alsın: “Neredesin Firuze?”
a) Adile Naşit
b) Binnur Kaya
c) Ayşen Gruda
d) Demet Akbağ

4. Malum Türkiye sinemasında 
ilk yönetmenler de oyuncular 
da tiyatro kökenliydi ve 

filmlerde bir tiyatro sahnesinin 
ağırlığı hissediliyordu. 50’lerde 
sinema kendi yolunu bulmaya 
başladı ve melodramlarla komedi iç 
içe geçti. Kasaba komedilerinin ilk 
örneklerinden sayılan 1957 yapımı 
“Gelinin Muradı”nın yönetmeni 
kimdi?
a) Osman Seden
b) Atıf Yılmaz
c) Metin Erksan
d) Ergin Orbey

Dümbüllü
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FİRDEVS 

GÜNAÇAR 

@firdevsgunacar

MALZEME

l 1/2 kg yaprak (salamura)
l 1/2 kg tek çekilmiş dana 
döşten kıyma
l 1 büyük soğan (incecik 
kıyılmış)
l 3 diş sarımsak (ezilmiş)
l 1 küçük çay bardağı pirinç 
(iyice yıkayıp süzdürün)
l 1 küçük çay bardağı 
kısırlık bulgur (iyice yıkayıp 
süzdürün)
l 1/2 limon suyu
l 1 tatlı kaşığı biber salçası
l 1 küçük çay bardağı 
zeytinyağı
l 1/2 küçük çay bardağı su
l Yarım bağ maydanoz (iyice 
yıkayıp, ince ince doğrayın)
l 4-5 dal taze nane (yoksa 
bir dolu çay kaşığı kuru nane)
l Yarım bağ dereotu (iyice 
yıkayıp, ince ince doğrayın)
l 1/5 çay kaşığı tuz (lütfen 
yeterliliğine bakın)
l 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay 
kaşığı karabiber
l Pişerken üzerine koymak 
için 4-5 tane ince yuvarlak 
kesilmiş limon dilimleri
l 2 çay bardağı su
l 1/2 çay bardağı zeytinyağı
l Servis yaparken sunmak 
için yoğurt

Etli
yaprak
sarma

Tariflerle ilgili aklınıza takılan bir şey olursa beni arayabilirsiniz. Tel: 0533 7169293 / firdevs.gunacar@hotmail.com
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Zamanı geri alıp Osmanlı mutfağına gittiğimizde 
karşımıza sarmalar ve dolmalar çıkıyor. Biz işin sarma 
kısmından başlıyoruz.

Bütün malzemenizi geniş ve derin bir kaba alıp 
iyice yoğurun. Sarmayı elinizde de sarabilirsiniz, bir 
tahtanın üzerinde de, hiç sorun değil. Önemli olan küçük 
sarmanız ve tencereye dik dik koymanız. İki çay bardağı 
suyu zeytinyağı ile karıştırıp sarmalarınızın üzerine 
dökün, limon dilimlerinizi üzerine koyup pişirmeye 
başlayın. Önce orta ateşte kaynasın sonra altını kısın, 
yavaş yavaş tıkır tıkır 1,5 saat iyice pişsin. Büyükçe bir 
tabağa ters çevirip yoğurtla servis yapın. Afiyet olsun. l

Not: Ben iki ölçü sarıp yarısını dondurucuya 
koyuyorum. Pişireceğim zaman bir gece evvel dolaba, 
pişirmeme bir saat kala da tezgâhın üzerine alıyorum ki 
oda sıcaklığına gelsin.
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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

ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM 
VE KÜLTÜR EVİ
Küçükbakkalköy Mah. 
Merdivenköy Yolu Cad. 
No: 70/1 Tel: 0216 577 10 51

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 67 20

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
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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

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

ADANA DOSTLAR KEBAP
Barbaros Mah.
Halk Cad. No: 31
Tel: 0216 472 90 93

BELUGA FISH GOURMET
Küçükbakkalköy Mah.
Dereboyu Cad. 7/C
Tel: 0216 469 54 54

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

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

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

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 577 63 85-86-87

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 81

BATI ATAŞEHİR 
ESMAN TAKSİ
Barbaros Mah.Örnek Sok.
Tel: 0216 456 25 81



Yanıtlarınızı atasehirekspres@atasehir.bel.tr adresine gönderebilirsiniz.
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Isabel Allende’nin okurla yeni buluşan “Japon Sevgili” kitabını 
ve yazarını tanıtan yazımızı okudunuz mu, bilmiyoruz. Isabel 
Allende, Şili’de ülkesine barış, özgürlük ve eşitlik getirmek 
üzere iktidara gelen, ama ABD’nin dolaylı müdahalesiyle 
öldürülen Salvador Allende’nin yeğeniydi. Bu ismi biliyorsunuz, 
çünkü Ataşehir’de bir parkta, Atatürk ile yanyana heykelleri var. 
Bizden Can Yayınları’ndan bir kitap kazanmanızı sağlayacak 
sorumuz ise bu parkın isminin ne olduğu?
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