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DİDİM’İN KADIN KAHRAMANLARI 
Bilindiği gibi her sayımızın özel bir teması var. Didim’in kadın kahramanlarını konu aldı
ğımız bu sayı bizim için de çok özel ve anlamlı. 
Bir birinden özel başarılı yenilikçi cesur ve güçlü ve farklı meslek dallarında kadınla-
rın yer aldığı bu özel sayıda tanıdığımız görüştüğümüz konuştuğumuz tüm kah-
ramanlara yer veremediğimiz için üzgünüz. Çünkü tek başına asgari ücretle 
üniversitede üç çocuk okutan kadınla da, eşi tarafından terk edildiği halde 
hayata küsmemiş, yılmamış çocukları ile birlikte hayat mücadelesi ve-
ren kadınla da konuştuk. Hepsinin de kahramanlık hikâyesi çok özel, 
çok paylaşılası, paylaştılar da hatta çok cesurca cevapları oldu özel 
röportaj sorularımıza ama çeşitli özel kişisel sebepleri ile rö-
portaj yaptığımız halde devam eden hukuki süreçleri gereği 
paylaşamadık. Çok şaslı hissediyoruz ki bu özel sayı vesi-
lesi ile neredeyse Didim’in tüm kadın kahramanlarını 
tanımış olduk.  Öyle çoklar ki…
Yapılmamışı yapan, inandığını yapan, söylenme-
mişi söyleyen, cesaret eden, soran, sorgulayan, ör-
nek olan, güç veren, kim ne derse desin! Diyen önce 
Didim’in sonra da Dünya’nın her yerindeki tüm kahra-
man kadınlara selam olsun. 
Bu okuduğunuz dergiyi çıkarmamda bana destek olan, benimle 
koşturan, dergi yeni bir reklam aldığında benimle birlikte mutlu 
olan, benimle sabahlayan İdea gönüllüsü ve görevlisi ki dergi ekibi-
mizin neredeyse tamamı kadın ve onların her biri de İdea’nın kahrama-
nıdır. 
En başta canım kızım Derin ki o benim en küçük kahramanım. İyi ki varsınız.
Bir sonraki sayımızda Bilinmeyen Didim ‘ BİLİYOR MUYDUNUZ? ’ olarak 
çıkacağız. Didim’in pek de popüler olmayan bilinmeyen mekânlarından, yol-
larından, haberlerinden, olaylarından, kişilerinden ve işletmelerinden bahsede-
lim istiyoruz. 
Bizimle bildiklerinizi paylaşır mısınız?
Biliyor muydunuz? Artık Didim’in de okunan ve takip edilen bir şehir dergisi var İdea Dergi. 

Sevgilerimle.
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Didim’s woman heros.
As you know, we have a special theme each month. This month we 
are subjecting Didim’s woman heros. So this issue is really 
special for us. 
We are sorry we could not give place to all the interviews 
we had in this special issue that full of special, suc-
cessful, brave and strong women. We talked to the 
woman taking care of her 3 children with just her 
one salary, the woman who left by her husband 
but never gave up. All the stories were special but 
because of their special issues, we could not share 
them. We feel so lucky for being known all of the hero-
ines of Didyma thanks to this special issue. They are too 
many. Doing what never done before, saying what never said, 
asking, supporting, no matter what, standing behind her own 
beliefs. We want to say hi to all women who can do these. 
My special thanks to, my team, the heroines of idea magazine, who are 
supporting, trying, being happy with me when we take commercials. Al-
most The whole team of idea is women by the way. My dear daughter Derin, 
at the first place.  Im glad you all here. 
On the next issue, we’ll subject the question “ Did you know about Didim ? “ We’ll 
mention Didim’s unpopular shops, roads, news and persons. If you know somewhere 
or something like that, please share with us. 
Did you know Didyma has a City Magazine that people read and love...
Loves…
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10 Ekim 2015’de Ankara’da düzenlenen Ba-
rış mitingine Aydın ve ilçelerinden yakla-
şık 235 kişi  gitti ve yola çıkanlardan birisi 
de Elif Kanlıoğlu’ydu. Elif de elinde kendi 
hazırladığı  “Güzel günler gelmez bize, biz 
güzel günlere yürümedikçe “yazan özel bir 
pankartla, yani güzel günlere inanarak kah-
ramanca çıktı yola.
10 Ekim 2015’te   Ankara Garı kavşağında 
3 saniye arayla 2 ayrı patlama ile Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül bombalı 
intihar saldırısı gerçekleşti.
107 kişi hayatını kaybederken 500’ün üze-
rinde kişi de şans eseri yaralı olarak kurtul-
du. Tren Garı önünde meydana gelen pat-
lamada kaybettiğimiz, canımızı çok yakan 
canlardan birisi de maalesef, Mersin Üni-
versitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, İngiliz 
Dili ve Edebiyatı 2’inci sınıf öğrencisi, kah-
raman kızımız ‘Elif Kanlıoğlu’ oldu.
Didim’in kahraman kadınlarını konu alan 
bu özel sayının kapağında da olsa bizi Elif’le 
yeniden buluşturan Elif’i bir kez daha ölüm-
süzleştiren kişi ise Elif’in okul arkadaşı, baş-
ka bir kahraman kızımız Seçil Telyakar’dır.
Seçil’in kaleminden yeniden gördüğümüz 
sevgi dolu, genç, güzel, cesur kahramanımız 
Elif’in malesef dergide okuyabileceğiniz bir 
röportajı ya da bize kendi anlattığı bir kah-
ramanlık hikayesi yok, keşke olsaydı ama iyi 
biliyoruz ki o kahraman çünkü biz biliyoruz, 

çok da iyi biliyoruz ki O’nun kahramanlık 
hikayesi barış için güzel günler gelsin diye 
çıktığı o yolda yazıldı.  Elif Kanlıoğlu  10 
Ekim 2015’de Ankara’da 20 yaşında kahra-
man oldu.
Kahraman kızımız Elif’in bize vesile olması 
ile biz de bir kez daha haince ve kalleşce sal-
dırılarda hayatını kaybeden tüm kahraman-
lara rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır 
diliyoruz.
Kahramanlar ölmez ki...Elif’ciğim madem 
sen anlatamıyorsun o zaman biz anlatırız. 
Didim’in birbirinden özel kadınlarının bu-
luştuğu bu özel sayımızı da sana ithaf edi-
yoruz Elif. 
Teşekkür ederim Seçil Telyakar.

Güzel günler bize gelmez, 
biz güzel günlere yürümedikçe

‘’If we don’t walk to beautiful days, 
those beautiful days will not come to us’’
At 10th October 2015, about 235 people 
from Aydın and there districts went to the 
peace rally in Ankara. Elif Kanlıoğlu was 
one of them. Elif also became, heroic with a 
special banner written by her own,  ‘ İf we 
don’t walk beautiful days, those beautiful 
days will not come to us”  On October the 
10th, 2015, the most deadly bombed suici-
de attack of the history of the Republic of 
Turkey was realized with 2 separate exp-
losions with in between 3 seconds  on the 
Ankara Roundabout.
107 people lost their lives, and more than 
500 people were luckly saved . Unfortuna-
tely, one of the  lost  was the second grade 
student Elif  Kanlıoğlu who studied  Mersin 
University School of Foreign Languages, 
English Language and Literature.
The person who immortalized  Elif and  
brought us back to her,in this special is-
sue about Didim’s women, is Elif’s school 
friend ‘ Seçil Telyakar ’
We also dedicate this special census of Di-
dim’s special women’s.  Special thanks to 
Secil Telyakar for her own special sketch on 
our magazine’s cover this month.
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Ne yüce tecrübedir böyle eşsiz bir yüreği 
çizmek, hiç ummadığım bir çemberdeyim. 
Başladığımdan beri seninle konuşuyorum. 
Senin hiçbir zerrenin ‘tesadüf’ olmadığı 
bu dünyada, ilk defa fark ediyorum. Ne 
güzelmiş gülümseyişinin kıvrımları, du-
daklarının gölgesi, göz bebeklerin ne kadar 
parlakmış. Ve göz pınarlarının ışıltısı, 
inandıkların uğruna savaşırken ki haykırı-
şın kadar naif, ama kudretliymiş. Kaşların 
ne güzelmiş: var da, yok. Ben bunu 23 yıl 
sonra ilk defa fark ediyorum. Tekrar, hoş-
geldin Elif. Seninle gülmeyi çok özlemişim. 
Haydi, dinlemeyi çok özledim. Biraz da sen 
anlat.” 
Seçil Telyakar.10.04.2017 / 23.37

Güzel Elif Kahraman Elif. Varsın bu özel 
sayı da öngördüğümüz vakitte çıkmasın. 
Varsın şu hayatta bir şeyin daha zamanla-
ması berbat olsun. Elif bilmeni isterim ki bir 
anne olarak günlerce kızımı bile ihmal edip, 
belki de yeni başladığım meslek hayatımın 
en zor ama en anlamlı sayısını yaptığımı 
hissediyorum. Güzel günlere yürüyenler 
var Elif hiç merak etme… o kahraman ka-
dınlardan biri olarak sana ithaf ettiğim bu 
özel sayı da anacığına senden hediye olsun.  
Umut Karabacılı 15.04.2017 / 16:00
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Bedelsiz olarak dergimizde yer verdiğimiz; iş yerini açarak 
Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası kaydını oluşturan tüm  

ESNAFIMIZA HAYIRLI SATIŞLAR DİLERİZ. 

BU SAYFAMIZDA YER ALAN TÜM İŞLETMELER ‘DİDİM ESNAF VE SANATKARLAR ODASI’ KAYITLI OLUP, BİLGİ-
LER TARAFIMIZA DİDİM ESNAF VE SANATKARLAR ODASI’ KURUMUNDAN VERİLMİŞTİR.

ÖZYILDIZ MERMER – Aziz Özdemir 

MUNZUR KIRAATHANESİ – zeynep yildirim

HURDAcILIK vE gERİ DÖNüşüMcüLüK – ÖzkAn minkArA

gENÇLER KIRAATHANESİ – yilmAz deniz

UĞUR OTO DÖşEME – İbrAhim TArim

 İKRA OTO YIKAMA – ŞAbAn kiliç 

ÇAMLIK TERZİSİ – ÖnsAl demir 

EMİN Ev YEMEKLERİ – mAkbule keklik 

OKAN ODUN KÖMüR SATIşI – hAlil İbrAhim kAyTAn

DİDİM JEWELLERY – Özer musTAfA demirAlp

HİSAR HALI YIKAMA – semAnur dÖnmezer 

PAZARYERİ TEZgÂH – Alize sÖnmez

 İSTANBUL OTEL – Ali GÖrdesli 

MERKEZ KIRAATHANESİ – hATice yAmAnkAçAr  

POYRAZ OTO – hüseyin seven 

SALOON TURgAY – TurGAy eTeŞ

vİvA TAKI – AyhAn Geyik

FINDIK BüFE – İbrAhim Özdemir

DİDİM TEKNİK KIZ MESLEK LİSESİ KANTİNİ – AyŞe Güçoğlu 

HUgA KUAFÖR – AbdurrAhmAn meTin 

ÖZgüR TERZİ – eyüp elden

cAN MARKET – mehmeT merAy 

OĞUZ OTO – oğuz erTAŞ

ZEYTİNDALI APART PANSİYON – cihAT kAAn kirAn

KÖYLü NATUREL üRüNLER – müzeyyen ÖzArslAn

KILIÇOĞLU EKMEK UNLU MAMULLERİ – müslüm kiliç

KARDEşLER OTO YIKAMA – rizA kAyA

DÖNERcİ BAYRAM USTA – fATmA erdoğAn

BAşKENT MARKET – recep Güler

DİDİM HALI YIKAMA – semrA kozlucA

E-TİcARET - MORKEDİM – Gülnur yildirim

AYAZ TEKEL – mAhmuT AyAz

MARİNA İLETİşİM – yAvuz deniz

ATLAS TEKNİK güNEş ENERJİSİ SİSTEMLERİ – muhAmmeT ÖzTürk

YILMAZ TEKEL BAYİİ – zozAn künç

 İLKER SHOPPİNg – sunAy kAlipci

KARşIYAKA SİMİT SARAYI – deniz Özdemir nAmli 

URFALIM DüRüM Evİ – zehrA Güleryüz 

vİKTOR MARİN – fATih sArioğlu

02 DOĞUş PİDE SALONU – sulTAn dAğdevirAn çelik
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Vikipedia’ya göre bizim  Medusa, Yunan mi-
tolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine 
inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi cana-
var. Şimdi sevgili okur, bir de bizden dinle 
Medusa’nın hikâyesini. Şimdi sana Antik 
dünyadan ‘Acıların Kadını Dünyalar Güzeli 
Medusa’nın gerçek hikâyesini anlatıyoruz.  
Ne olaylar ne olaylar… 
Şimdi bizim dünyalar güzeli bahtsız Me-
dusa’mız Yunan mitolojisinde göre yer altı 
dünyasının dişi canavarı olan üç Gorgon 
kardeşten birisi. Yer altı dünyasındakiler de 
çok havalılar çünkü onlar ölümsüz. Ama bu 
üç kız kardeşten yalnızca bizim bahtsız Me-
dusa ölümlü ve kendisine bakanları da taşa 
çevirme gücüne sahip. 
Bu sebeple Antik Dünya'da büyük yapıla-
rı tapınakları ve özel eşyaları korumak için 
Medusa kabartmaları, resimleri, baskıları 

ACiLAriN KAdiNi ‘MEdUSA’ 
Medusa’nın Suçu Ne?

kullanılmış. Bir nevi güvenlik şifresi olayı, 
gözü, olanın gözü çıksın durumu. Buna en 
güzel örneklerden birisi de tartışmasız Di-
dim Apollon Tapınağı’ndaki Medusa kabart-
malarıdır. Bizim tapınak da tabii zamanının 
en önemli kehanet merkezi.  Haliyle hırlısı 
da geliyor hırsızı da. Bir güvenlik sistemi la-
zım elbette. Hem zaten de taş kesildim de-
yiminin kökeni yunan mitolojisinden bizim 
Medusa’dan geliyor.
Şimdi bizim Medusa’mız da durup dururken 
insanları bakışlarıyla taşa çevirmedi tabii 
ki. Zalim kader onu bu hale getirdi. Bizim-
ki dillere destan güzel mi güzel bir genç kız. 
Zeus’un da en sevdiği kızıymış diyorlar. Biz 
de diyenlerin yalancısıyız.  Medusa Athe-
na’nın tapınağında gözlerden, gönüllerden 
uzak kendi halinde yaşarken bir bakanın bir 
daha baktığı o güzelliği, sapsarı uzun saçla-
rının namı şehir efsanesi gibi dilden dile ya-
yılmış. Tarihçi Hesiodos'a göre de denizlerin 
güçlü efendisi deniz tanrısı Poseidon da bu 
güzellik karşısında başlarda ‘Aman canım 
ben ölümsüz bir tanrıyım, ne işim olur be-
nim bu ölümlüyle’ dese de, başlarda dirense 
de aşk bu işte kayıtsız kalamamış. 
Poseidon Medusa’ ya gerçekten abayı yak-
mış. Medusa’nın sapsarı o uzun saçları gö-
zünün önünden gitmiyor Poseidon’un. Ama 
işler de karışık çünkü zeka ve savaş tanrıçası 
Athena da Poseidon’a çok aşık. Yani demek 
ki işin içinden çıkılmaz aşk hikâyeleri yüz-
yıllardır hep varmış. Aşktan gözü dönmüş 
Poseidon’nun öyle ki bir gün bizim güzel 
kızımız Medusa’ya hem de Athena’nın tapı-
nağında zorla  sahip olmuş.  Zavallı Medu-
sa.  Boşuna mı dedik Medusa’nın suçu ne? 
Diye… üzüntüden midesi bulanıyor bizim 
kızı,  yemelerden içmelerden kesilmiş, def-
ne yaprakları bile fena kokuyor artık Medu-
sa’ya … böyle bir şey saklı kalır mı? tabii bu 
olay duyulmaz mı? Eyvahlar olsun ki Athe-
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na bile duyuyor olayı.  ‘Nasıl yani bir de benim tapına-
ğımda!’ ‘diye bağırıyor. ‘Siz görürsünüz!’ Athena öyle 
sinirleniyor ki adeta öfkeden deliriyor. Nasılsa bizim 
Medusa’mız da ölümlülerden, öldüreyim de kurtula-
yım şu kızdan öfkem dinsin diyor. Ama bir yandan da 
öyle de kıskanıyor ki bizim Güzel Medusa’mızın dille-
re destan o güzel uzun sarı saçlarını, en çok da Medu-
sa’nın saçlarına kurmaya başlıyor. 
Öldürmeyip de acı çektireyim ben buna, iyice bir yı-
lana, ifrite benzesin, ona bakanlar bile taş olsun diye 
intikam planları yapıyor. İşte bu hain planlar sonrası 
güzel Medusa’mız saçları yılanlarla dolu, gözleri taş 
olmuş çirkin mi çirkin, bakanın bile taş olduğu, bak-
maya bile korkulan bir kadın oluyor. Güzel olduğu için 
başı dertten kurtulmayan Medusa’nın çirkin olunca 
da başı dertten kurtuldu mu sandınız? Büyüklerimiz 
de gerçi Allah çirkin şansı versin derler ama kader de 
ağlarını ördü mü güzel çirkin tanımıyor. Athena’nın 
da bizim kızımıza olan öfkesi ne yapsa geçmiyor bir 
türlü. Medusa’yı da kardeşlerini  yüzlerine bakılma-
yacak hale de getirse öfkesi geçmiyor. Sevgili okur ga-
liba adı strateji ve zeka tanrıçası bile olsa depresif ve 
kıskanç bir kadından daha büyük, tehlikeli bir canavar 
yok.  Athena bizim kızı öldürmeye karar veriyor ama 
Medusa’yı öldürtsün diye üvey kardeşi Perseus’dan 
öldürmesini istiyor. Çünkü Perseus’da ölümlü. Ezik 

Perseus’a yardım da ediyor bizim kızı öldürsün diye. 
Gümüşten bir kılıç, kalkan ve uçan bir at arabası bir 
de ayna veriyorlar. Perseus da zaten ona verilen ayna 
ile Medusa'ya bakabildi ve taşa dönüşmeden kafasını 
kesti diyorlar.  Perseus üvey kız kardeşinin bu isteği-
ni hemen yerine getirip bizim zavallı Medusa’mızın 
başını kesince, kimsenin bilmediği o gerçek ortaya 
çıkıyor. Meğer bizim kız hamile, zavallı Medusa Posei-
don’dan hamile kalmış. Perseus’un gözleri kamaştıran 
kılıcı Medusa’nın kafasını bedeninden ayırdığı o anda 
Poseidon’un çocukları nur topu gibi Pegasus ve Chrs-
yar doğuvermesin mi?  Medusa’nın kesilen başının sol 
damardan akan kanının öldürücü zehir içermesi, sağ 
tarafında damardan da ölüyü diriltecek güçte bir ilaç 
olması aslında bizim Medusa’mızın nasıl da mucizevi 
özel bir kadın olduğunun en büyük delalettir. Zehrin 
ilacıdır Panzehir... Athena da sonradan bu ilacı yani 
Panzehiri sağlık tanrısı Asklepios’a hediye etmiş di-
yorlar. Diyenlerin yalancısıyız.
Apollon Tapınağı nın inşaatı bir türlü tamamlanama-
dığı için pek çok Medusa figürü yarım kalmıştır. Ama 
yine de en güzel işlenmiş ve Didim in sembolü hali-
ne gelmiş Medusa Rölyefi Apollon Tapınağı da sergi-
lenmektedir. 18 yıllık meslek hayatımda hep Medusa 
ile iç içe oldum zaman zaman tapınak çevresinde ki 
çalışmalarımızda karşılaştığımız olumsuzluklar da 
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Medusa
In Greek mythology Medusa was a monster, a Gor-
gon, generally described as a winged human female 
with living venomous snakes in place of hair. Gazed 
upon her hideous face would turn to stone.  Medusa 
was originally a ravishingly beautiful maiden, “the 
jealous aspiration of many suitors,” but because Po-
seidon had raped her in Athena’s temple, the enra-
ged Athena transformed Medusa’s beautiful hair to 
serpents and made her face so terrible to behold that 
the mere sight of it would turn onlookers to stone. 
Perseus describes Medusa’s punishment by Minerva 
(Athena) as just and well earned. Since Medusa was 
the only one of the three Gorgons who was mortal, 
Perseus was able to slay her while looking at the refle-
ction from the mirrored shield he received from Athe-
na. During that time, Medusa was pregnant by Pose-
idon. When Perseus beheaded her, Pegasus, a winged 
horse, and Chrysaor, a giant wielding a golden sword, 
sprang from her body. Medusa’s disembodied head, 
giving it to Athena, who placed it in the center of her 
aegis. The dead head had the same power of turning 
to stone those who looked at it.

Medusa’nın laneti mi acaba diyenler olur her zaman 
güler geçerim bilirim ki o bakışlar taş olunacak değil, 
karşısında taş gibi durulacak ve güçlenilecek bir ka-
dındır. O hem koruyan hem de korkutan taş gibi hatun 
denilen kadının ta kendisidir. Bugün bile erkeklerin 
Medusa’ya bakmaya tahammülü yok, ürküyorlar. Ta-
rihler boyu Erkeklerin vazgeçemediği kadın oldu Me-
dusa. Diğer erkeklerle savaşırken zırhlarına ama diğer 
erkeklerle ticaret yaparken de paralarının üzerinde 
taşıdılar Medusa’nın figürünü. 

Sevgiyle kalın 
Fatma Sipahioğlu Arkeolog 
(Hikâyeleştiren: Fatma Sipahioğlu / Umut Karabacılı)

Not: Tapınak’taki Medusa Rölyefleri de Roma Döne-
mi ne aittir. Yerebatan Sarnıcında kullanılan Medusa 
başlarda taşıyıcı öğe olarak olarak kullanılmıştır. Sar-
nıç Bizans dönemi fakat Medusa başı Roma dönemi-
dir. Muhtemelen başka bir tapınak ya da yapıdan sö-
külüp buraya taşınmış.
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Kuşadası’nın çok iyi tanıdığı, bildiği, gü-
vendiği,  15 yıldır sektörde olan ve daha 
önceden İnnovia Park TNR evleri gibi çok 
beğenilen projelerle kendini ve kalitesini 
ispatlamış bir şirket TNR Emlak&İnşaat. 
Firma ve yetkilisi Hakan Tanır Bey ile içinde 
bulunduğum muhteşem evin, Kuşadası TNR 
Konakları’nın, dekorasyon firmasında terci-
hi ‘Didim Home Designer’ markası olması 
sebebi ile sohbetteyiz.

Kuşadası’nın marka değerini yükselttiğini 
düşündüğüm evleriniz çok güzel olmuşlar, 
şimdiden hayırlı olsun. Kuşadası firması ola-
rak  “Didim Home Designer”  ile nasıl buluş-
tunuz? Neden Didim Home Designer ile ça-
lıştınız bilmek istiyoruz.
15 yıldır bu sektördeyim, daha çok villalar 
yapardım daha önce. Gerek Kuşadası’nda 
gerek bölgede güçlü rakipler var. Amatör 
ruhu kaybetmeden sektörde var olmayı da 

ErKEK KAZANirSA, KAdiN
BEĞENİrSE ALir!
Bu ay Didim Home Designer mar-
kası ile Kuşadası TNR Konakları’n-
dayız. Yani yine başka güzel bir ev-
deyim. Üstelik bu sefer biz Didim’ 
den Kuşadası’na misafiriz. TNR İn-
şaat’ın keyifle dekore edilmiş örnek 
proje evlerinden birindeyim. Kuşa-
dası’nda belki de denizi ve buranın 
keyfini sadece balkonunda kahve 
içerek bile yaşayabileceğiniz, Di-
dim Home Designer dokunuşları 
ile iç dekorasyonuna ait her bir 
detayın size kendinizi iyi hissettir-
diği, manzarasına doyamadığım, 
gördüğüm her dekoratif objeyi 
tastamam evle bütünleştirmiş bir 
mekândayım. Balkonunda denize 
nazır güneş altında keyifle kahve-
mi yudumlarken kendi kendime 
sormadan edemiyorum: Acaba 
hangi şanslı kadınlar bu evlerde 
oturacak? Evet. Her kim bu evler-
den birine sahip olacaksa gerçek-
ten şanslı olmalı… Kim bu Konak-
ların sultanı olmak istemez ki!
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+90 256 811 6663 
www.didimhomedesigner.com
Efeler Mah. Kavala Cad. no:27/A-B Didim / Aydın

iyi bilirim. Gerek Barış Bey olsun, gerek Taner Bey 
olsun işlerini severek, o amatör ruhu kaybetmeden 
yapıyorlar. Kendimdeki o heyecanı onlarda da gördü-
ğüm için Didim Home Designer markası ile çalışmayı 
tercih ettim.
Kaliteden ödün vermeden, son derece ekonomik ve 
estetik çalışmalar oluşturmak, iyi sunumlar yaratmak, 
kendinizi, işinizi doğru ifade etmek çok önemli. Üs-
telik de her sektörde iyiler vardır, farkındayız ki güç-
lü rakiplerimiz var, bu sebeple ben de yapabildiğim 
en kaliteli işi yapmak istedim. İş prensibi olarak da 
ben hep şuna inanırım: ‘Rekabet istiyorsan yaptığın 
işin en iyisini yapacaksın ve adedi az olacak.’ Bu 
sebeple Didim Home Designer markası ile yollarımız 
kesişti. İyi iyiyi nerede olsa görür, tanır, bilir. Kuşa-
dası Firması olarak bir Didim Firması olan Didim 
Home Designer ile çalışmaktan çok mutluyum.

Oldukça lüks, tüm detayları iyi tasarlanmış, çok şık de-
kore edilmiş, şıklık ve konforun bir arada olduğu bu 
evlerin nihai alıcıları kim, merak ediyorum. Bu evleri 
kimler alıyor, ya da alacak?
Genellikle yurtdışında yaşamış, memleket hasretli-
si ve buranın keyfini yaşamak isteyen, parasını iyi ve 

kaliteli işler için biriktirmiş kişilerden; lüks ve kon-
for konusunda oldukça hassas olan Kuveyt’ den talep 
geliyor. Elbette kendi insanımız da çok seviyor, me-
rak ediyor ve beğeniyor evlerimizi. Ama şunu belirt-
mem lazım. Arkadaş, bu evin öyle bir manzarası var 
ki... Kuşadası’nda sayılı güzel manzaralardan! Örnek 
proje evimize gelen misafirlerimizde şunu fark ettim. 
Evin dekorasyonunu o kadar seviyorlar ki, manza-
rasından çok dekorasyonu konuşuluyor. Manzaraya 
rağmen sunumun konuşulması Didim Home Desig-
ner markasının başarısıdır. Şahane bir havuz, seyir 
terasımız, güneş ve denizi eve taşıyan bir manzarası 
var. Bizim işimizde de sunum en önemli pazarlama 
aracıdır. Özellikle kadınlardan o kadar çok “Tablo çok 
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güzel, halı nasıl da uyumlu? Sehpaya bayıldım, de-
koratif objeler harika! Şu bambulu detaya bayıldım!” 
duyuyorum ki, “Şurada da balkonumuz var.” diye bir 
yönlendirme gereği oluşuyor bende (Gülümsüyor). İyi 
de biliyorum ki ‘Erkek kazanırsa, kadın beğenirse 
alır!’. Ne istediğini iyi bilen kadınların evlerimizi çok 
beğenmeleri bizim için doğru yolda olduğumuzun 
sinyalidir.
Şu da var tabii: Barış Bey işini çok iyi yapan ve aldığı 
sorumluluğun altından kalkan, pratik, kaliteli ve eko-
nomik çözüm önerileri ile gelen ve çok severek çalış-
tığımız bir arkadaşımız. Didim Home Designer’ ın çok 
profesyonel çalışması gerçeğinin dışında, iş ilişkisinin 
ötesinde gerçekten bir de dostluk bağı oluştu bizim 
aramızda. Ben bu firma ile çalışmaktan gerçekten 
mutluyum. Bizim Home Designer Markası ile güvene 
dayalı bir iş ilişkimiz var. Kendi kalitemizden nasıl 
eminsek, Home Designer kalitesinden de o kadar emi-
niz. Bakın ticaretin sihirli kelimesini bolca kullandım: 
‘Güven’ çok önemlidir.

Sloganınız ‘Keyfine de sey-
rine de doyum olmaz, ka-
litede şimdi TNR Konakları 
zamanı...’ gerçekten sizin 
evlerinizi anlatıyor. Evi ev 
yapan bu ürünlerin seçim-
lerinde tüm tasarım Didim 
Home Designer’a ve Barış 
Beye mi ait?
Bazen birlikte karar verdik, 
bazen de Barış Bey kendisi 
karar verdi. Ben dokunma-
dan, hissetmeden, kokla-
madan alışveriş yapama-
yanlardanım. Hem kaliteyi 
ararım, hem seçiciyimdir. 
Ben profesyonellere gü-
venirim. İnanır mısınız, 
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daha 3 boyutlu görselleri oluşmadan sattığım 
daireler var. Neden?  Bana güvenirler, itimat 
ederler de ondan. Ben de neden bazı tercihleri 
uzmanına bırakırım? Kime güveneceğimi iyi 
seçerim. Sonra da o güvenin keyfini çıkartırım. 
Bakın şimdi bizim dairemizde banyo, tuvalet, 
misafir odası, çocuk odası, mutfak, salon ve 
balkon bunların hepsinin, evin tüm detayları-
nın ayrı bir güzelliği ve kalitesi var. 

+90 256 811 6663 
www.didimhomedesigner.com
Efeler Mah. Kavala Cad. no:27/A-B Didim / Aydın
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Dilafuz & Sefa 
Uzunbacak

Dilan & Nazım 
Ögeday

Gülsen  &  
Bahadırcan 
Çakırgöz

Hanna & Serkan 
Dağatarı

Aysun & Rıza 
Ayyarkın

Merve & Bedri 
Kıran

Nursel & 
Mehmet 
Yıldırım

Banü & Erdal 
Düzgün

Arzu & Fatih 
Uçar

Sabına & 
Hüseyin 
Kakokoç

Elif & Yılmaz 
Ordu

Derya & Göksel 
Çolak

Eylül & Suat 
Can

Büşra & Ahmet 
Türkan

Emriye & 
Mustafa 
Akyıldız

Gülsüm & 
Yusuf İlçi

Seher & Alican 
Akpınar

Makbule & 
Muhittin Şimşek

Salime & Bahar 
Akınyıldırım

Saadet & Murat 
Çerçi

Çiğdem & 
Gürkan Keskin

Birsel & Suat 
Albak

Oksana & 
Mehmet Yalçın 
Dağdeviren

Seniha & 
Müçteba Alper  

Leyla & 
Ali Baki Örtmen

Leyla & Ethem 
Bulgan

Şifanur & Necati 
Özdemir

Melike & Uğur 
Işık

Mine & Tarkan 
Sakacıoğlu

Ezel & Murat 
Kızıltaş

İpek & Yalçın 
Sığırlı

Ceylan & Halit 
Artan

Betül & Hüsnü 
Mesut Üngör

Nebahat & 
Bayram Uğurlu

Ayşegül & Sabri 
İncesoy

Şükran & Kadir 
Koçoğlu

Sümbül & 
İbrahiö 
Halilşahin

Hatice & Aydan 
Tufan Aşıkoğlu

Sevim & 
Oğuzhan Sarı

Yaprak & Mesut 
Yolcu

Betül & İlkay 
Fatih Daşçal

     didimdergi@gmail.com 
     didimdergi 
     didimdergi
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D-Marin içinde bulunan Pretty Woman Didim’de  
şıklığın ve kalitenin adresi. 
Stil danışmanlarımızın önerileri ile kendinizi özel 
hissedeceğiniz günlük, gece ve özel davetler için, 
size en uygun kombinler ile kendi stilinizi yarata-
bilirsiniz. 

Pretty Women size yeni sezonun birbirinden şık 
çanta, takı ve aksesuarlar ile alternatif şıklık öne-
rileri de sunuyor.  Yaz döneminde 11’e kadar açık 
mağazamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan 
bizi takip ederek fırsat ve indirimleri yakalayabi-
lirsiniz.

Petty Woman Butik bu ay ve bundan böyle her ay 
bir İdea Dergi okurunu ve abonesine sitil önerile-
rini sizlerle paylaşacak. 

Bu ay Berfin Baran Hanım için birbirinden şık yeni 
stil önerileri sunduk. Pretty Woman stil danışma-
nımızın önerdiği birbirinden tarz üç farklı kombin 
deneyen Berfin Hanım beğendiği parçalardan bir-
kaçı için % 20’a varan indirim hakkı da kazandı. 

m
oD

a

D-Marin‘de

Stil önerileri

Çamlık Mah. Paşa Cad. No:4/I 
Didim D-Marin, 09270 Aydın

Nocturne bluz 138 tl

Nocturne Bluz 178 tl
Nocturne Pantolon 178 tl

0 256 813 26 26 prettywomandidim prettywomandidim
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Nocturne Bluz 298 tl
Perspective jean 289 tl

D-Marin içinde bulunan Pretty Woman Didim’de  
şıklığın ve kalitenin adresi. 

Pretty Woman Butik gelecek sayıda İdea’nın erkek 
okuyucularından ve abonelerinden birini tepeden 
tırnağa giydirecek. 
Pretty Woman stil danışmanı ile tepeden tırnağa 
değişecek, yapılacak özel fotoğraf çekimi ve bu 
yeni stili ile dergimizde yer alacak bu şanslı erkek 
okurumuz siz de olabilirsiniz.

Next month, Pretty woman will dress up a male rea-
der of us. You can be the one he will dress up. You can 
totally change your outfits and make a great photo 
shoot with us. Pretty woman invites you to follow their 
social media accounts. 

prettywomandidim
Pretty Woman sizi sosyal medya 
hesaplarını takip etmeye çağırıyor.
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Taylan Efe Ceki
Style Consultant/Danışmanı

‘Stil sahibi kadın’ı bana sorduklarında 
vereceğim tek cevap Vogue baş editörü 
69 yaşındaki Anna Wintour.
Derginin ana teması kahraman kadınlar 
olunca stil sahibi kadınlara yer vermesek 
olmazdı. Her yıl Oscar töreninden son-
ra ertesi gün kırmızı halının şıkları-rü-
küşleri konusunda verir veriştiririz, çok 
biliriz ya ondan. Kritikler hafta boyunca 
süre dursun stil sahibi olmak öyle bir 
şey değil. Her şeyden önce stil, bir şıklık 
yarışı değil. Pijamasının altına giydiği 
çorap, yağmurlu havada seçtiği şemsi-
ye, denizden çıktıktan sonra üzerine ne 
geçirdiği, markete giderken takılan saç 
bandıdır mesela stil.
Öyle kadınlar vardır ki, durup sadece bir 
gün sonralarını merak etmekle geçirirsi-
niz ömrünüzü. 
‘Stil sahibi kadın’ı bana sorduklarında 
vereceğim tek cevap Anna Wintour. 29 
yıldır Birleşik Devletler Vogue’un baş 
editörü olan Wintour’u stil sahibi yapan 
şey ise öncelikle elindeki güç. 
Onun ağzından çıkan tek sözle tasarım-
cılar koleksiyonlarını kimseye göster-
meden çöpe de atabilir. Bu da Wintour’u 
nasıl ilham kaynağı yapmasın? Dün-
yanın en büyük ülkesindeki modanın 
kutsal kitabı bu kadının ellerinde. “Kra-
liçelerin kraliçesi” şeklinde seslenilen 
Anna Wintour tercihlerini hep klasik 
yaptığı için belki de eskimiyor. Buz gibi 
soğuk tavrından ve kürkten vazgeçemi-
yor. Alametifarikası ise delici bakışlarını 
sakladığı büyük güneş gözlükleri ve hiç 
değiştirmediği Bob stili saçları. Trendle-
ri yaratıyor, bazılarını önceden tahmin 
ediyor. Defilelerin gün ve saati onun ge-
lişine göre ayarlanıyor. Ülkemizde ‘Şey-
tan Marka Giyer’ olarak vizyona giren 
Devil Wears Prada filmine ve kitabına 
konu olmuş bu akrep kadını filmin gala-
sına Prada giyip gidecek kadar da serin. 
Kraliyet mensuplarının dahi saygıda ku-
sur etmediği 69 yaşındaki Anna Wintour 
hakkında ben susayım da stili konuşsun.

HEY GİDİ STİLİNİ SEVDİĞİM HEY 
The only answer I have to ask when I ask 
the woman with the style is Anna Wintour, 
the 69-year-old Vogue editor.
The main theme of the magazine was that 
as heroic women, we would not have to 
include stylish women. Each year after the 
Oscar ceremony, we give the following day 
to give us a glimpse of the reddish-rushes 
of the red carpet. Critics are not such a 
thing to be having style for a while during 
the week. First of all, style is not a race of 
elegance. The sock she wears under her 
pajamas, the umbrella she chooses in the 
rainy weather, what she wears after she 
exits from the sea, the hair band attached 
to the markete, for example style.
There are women like that, you just have 
to stop and spend the next day wondering 
about your life.
Anna Wintour is the only answer I have to 
give when I ask the woman with the style. 
What makes Wintour, the chief editor of 
the United States Vogue for 29 years, sty-
le-owner is the power in his hand.
With the only word from his mouth, de-
signers can throw away their collections 
without showing them to anyone. How 
does this inspire Wintour? The holy book 
of fashion in the world’s greatest country 
is in this woman’s hands. Called “queen of 
queens”, Anna Wintour is perhaps older 
because she always made her preferences 
classic. He can not give up on ice and his 
cool temper. Alametrification is the big 
sunglasses that keep the piercing look and 
Bob style hair that never changes. He’s 
creating trends, predicting some. The day 
and time of the defeats are adjusted accor-
ding to his development. The De-
vil Wears Prada movie, which is in 
the vision of ‘Devil Brand Wearer’ 
in our country, is cool enough to 
wear this Prada and go to the fil-
mmin premiere of this scorpion 
woman who is the subject of his 
book. I also talk about Anna Win-
tour, the 69-year-old, whose royal 
members do not mind respect.
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Didim onun pidesini, çorbasını çok seviyor. 
Bu kadın hem usta, hem garson, hem de  
patron.
1986 Aydın Çine doğumlu. Evlenince gelmiş 
yerleşmiş Didim’e. Görücü usulü evlenmiş 
ama çok seviyor eşini, hiç toz kondurmuyor 
eşine. Bir kız bir erkek 2 çocuk annesi, pide 
ustası, iletişim ustası, sosyal medya canava-
rı, lezzet ustası, en önemlisi de işinin ustası 
ama hala bir yandan da babasının kızı. ‘Sa-
ğımda babamın, solumda eşimin gücünü ve 
duasını hep hissettim, kendime de çok güve-
niyorum, yapamayacağım iş yoktur benim, 
Allahın izni ile onlar varken bana hiçbir şey 
olmaz.’ Diyor. Ortaokul mezunu olduğu-
nu söylerken ‘İstesem de okuyamadım işte 
ancak bu kadar başarılıyım, okusaydım da 
kim bilir neler yapardım?’ diyecek kadar da 
kendine güveniyor, yüksek özgüven sahibi, 
güçlü, becerikli, girişimci, cesur ve kafası-
na koyduğunu yapan kadınlardan Bahçıvan 
Pide Salonu sahibi, işletmecisi aynı zaman-
da Ustası ‘Selma Yallıkurt’
Eşine yardım etsin, ev bütçesine katkısı ol-
sun diye başlamış ama son bir yıldır kendi 
iş yerini açan bir patron olmuş. ‘ Bahçıvan 
Pide Salonunda bölgemizin meşhur pide ve 
çeşitlerini yaparak müşterilerime hizmet 
vermeye çalışıyorum. Çok istiyorlar diye 
başta kelle paça ve diğer çorba çeşitlerini 
de yapıyorum. Aynı evimde olduğu gibi son 
derece titiz bir çalışmayla her türlü hijyenik 
kurallara uyarak hizmet vermeye çalışıyo-
rum. Her kesimin damak tadına hitap ede-
bilecek kadar da iddialıyım,” diyor işini çok 
severek yapan pideleri ve çorbaları ile fark 
yaratan kahramanımız Selma hanım. 

Çalışma hayatına nasıl başladınız Selma  
 Hanım?  
Bir işi yaparken iyi gözlem yapıyorum. Ne 
işi yaparsam yapayım. Yapan nasıl yapıyor 
soruyorum, öğreniyorum, sonra ben de yap-
maya çalışıyorum. Evlenene kadar yufka-
cıda çalıştım ama çok şey öğrendim orada. 
Evlenince eşimin Mavişehir’de küçük bir 
işletmesi vardı. Başlarda ona yardım ediyor-

dum. Sonra yüksek sezonda pide yaparken 
ustaya yardım etmeye başladım. Sonra dü-
şük sezonda ustasız kendim pide yapmaya 
başladım, sadece yüksek sezonda usta des-
teği almaya başladık. Sezonda yetiştiremem 
yapamam endişesi taşıyordum. Ama bir se-
zon çalışacak usta bulamayınca iş başa düş-
tü. Yani usta bulamayınca ustalık yapmaya 
başladım. 

İşletmeniz Bahçıvan Pide Didim’in en bilinen 
en sevilen lezzetlerini yapan bilindik lezzet 
duraklarından birisi. Didim’de bildiğimiz 
kadarı ile başka kadın pideci de yok? Siz de 
aslında oldukça da popülersiniz, bunu nasıl 
sağladınız? Nasıl çalışıyorsunuz? 
Biliyor musun? Hiç parayla reklam yapma-
dım ben. Sağ olsunlar, gazeteci arkadaşlar 
beni fark etti, onlara da kadın pide ustası 
ilginç geldi galiba ki bir iki haber yaptılar 
tanıyanımız arttı. Ama ben Facebook’dan 
hiç durmadan kendimi kendim tanıttım, an-
lattım. ‘Kadın ustadan pide yediniz mi?’ hep 
öyle şeyler yazdım…  Şu da bir gerçek ki be-
nim pidelerimi, çorbalarımı çok sevmeseler 
istediğin haberi yap yaptır, istediğini yaz. 
Didim benim pidemi de çorbamı da sevdi. 
Gelen her müşterimi ellerim hamurlu bile 
olsa kendim karşılıyorum. Yoldan geçenler 
oluyor uzaktan selam verenler, onları bile 
ihmal etmem.  Aktif olarak Facebook’u da 
çok kullanıyorum. Buradan ocağın başından 
ve mekândan hiç ayrılamadığım için de tüm 
sosyalleşmem de telefon üzerinden oluyor. 
Şu telefonumun haline bakın. ( un ve hamur 
parçaları var ekranda ) çünkü elimden düş-
mez. Bakıyorum, yazıyorum sürekli her 
fırsatta. Anlatıyorum telefondan der-
dimi, işimi niyetimi. Nasıl ucuz da olsa 
pazardan hiç ezik domates almıyorum, 

Bahçıvan Pide Salonu
Tel: 0 256 811 27 27 
Tel: 0 544 811 27 28
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nasıl ki kullandığım et, kıyma, pide harcı malze-
mesini seçerken çok hassasım, nasıl ki benim ye-
şilliklerim bana özel gelir, nasıl ki hakiki tereyağı 
kullanıyorum, nasıl ki doğal kaliteli malzeme ile 
pide yapıyorum,  işte bunları yazıyorum ben. 
Kendi kendime öğrendim Facebook’u. Ama şimdi şöy-
le ki, memlekette üzücü bir durum olmuşsa, bakın pi-
delerime nasıl da güzel pişti, bakın ben işimi nasıl da 
özenerek, hakkını vererek yapıyorum diyemiyorum. 
İşte o zaman ayıbıma gidiyor yazmıyorum o zamanlar 
ben de çünkü ben siyaset paylaşımları falan yapmam, 
da beğenmem de. Herkes gelsin yemek yesin, herkesi 
doyurayım ben. Hepimiz abi kardeşiz işte bir arada… 
Ben ekmeğimin peşindeyim. Ben Facebook’ta sadece 
işimi anlatıyorum, müşterilerime teşekkür ediyorum. 
Ben yazdıkça sağ olsunlar Didim de ilgi gösterdi. Bak 
o zaman da seviniyorum hoşuma gidiyor. ‘ Çok güzel 
doyduk, çok lezzetliydi, ellerine sağlık usta’  yazıyorlar 
ya bazen, işte tüm yorgunluğum kayboluyor. Hemen 
de beğeniyorum öyle yazılınca (gülümsüyor) Ama öğ-
rendim artık Facebook’da kendi hesabımdan yapmı-
yorum paylaşım  ‘Baçivan Pide Salonunun hesabını 
kullanıyorum. Doğrusu öyleymiş. Doğru olan neyse 
onu yapalım, duyuralım da onu … neden cevap ver-
miyorsun demesinler ayıp olmasın insanlara. Başlarda 
işi öğrenirken çok pide yaktım, çok olmadı. Ama dü-
rüstçe söyledim hep. Asla kendi yemeyeceğimi müşte-
rime de vermedim. 

Eşler genellikle telefonla çok vakit geçirdiklerinde kıs-
kanır kadınları, eşiniz size destek oluyor mu genelde? 
Çalışırken ya da evde? 
Eşimden Allah razı olsun bana çok destek oluyor. Biz 
24 saat beraberiz. Kıskanmıyor hem kötü bir şey yap-
mıyorum ki telefonda bile pidecilik yapıyorum. O da 
bir iş gibi. Sipariş geldiği bile oluyor bazen. Şimdi bazı 
erkek müşterilerimiz geliyor ‘ Hanım bugün yemek 
yapamadı, temizlik günüydü ya da çok işi vardı’ diyor. 
Anlayamıyorum ben onu. Evet, çalışan kadın olmak 
zor, yapamamıştır haklıdır da işte bana da evde yemek 
yok denmesi çok tuhaf geliyor. Ben günde burada kaç 
kişiyi doyuruyorum. Gerçi sağ olsunlar yemek yapa-
mıyorlarsa da hiç dert etmesinler. (Gülüyor) Benim 
eşim de bilir gece gündüz demem ben yorulmadan ça-
lışıyorum. Müşterim de kadındı erkekti diye ayırmam. 
Hepsiyle sohbet ederim. Hal hatır sorarım. Hep de yan 
yanayız zaten eşimle, o yoksa da babam var yanımda. 

Bana da çok güvenirler kıskançlık olmaz bizde.  Başka 
sosyal hayatım yok ki benim telefon galiba tek sos-
yalleşme aracım diyebilirim. Gün arkadaşlarım ve ço-
cuklarım bile buraya geliyorlar ben çıkamıyorum diye.  

Siz pide görmekten sıkılmadınız mı? Bir de çorbanız da 
çok meşhur galiba sizin? 
 Ben de bazen sulu ev yemeğini özlüyorum. Börülce 
taze fasulye pişirsem dediğim de oluyor. Severim pi-
deyi de artık lezzetini alamıyorum.  Ama bakın kel-
le paçayı isteyen olmasa pişirmem. Abla çorbanı iç-
meye geliyoruz diyorlar. Müdavimleri var. İstiyorlar 
diye pişiriyorum. Kelle paça çorbamı çok seviyorlar 
neden? Çünkü odun fırınında pişiriyorum eski usul. 
Geceden atarım fırına sabaha lime lime olur. Çok işi 
var inanın, zor çorba ama istiyor işte seviyor müşte-
rilerim seveni çok diye pişiriyorum onu da ama bana 
kalsa yapmam (gülüyor) Bana komşularım bile evden 
çıkarken anahtarlarını bırakacak kadar güvenirler. 
Kendi işim istesem kapatır çıkarım ama başka yerde 
mutlu da olamıyorum. Seviyorum işimi de iş yerimi de 
hiç sıkılmadım. 
İşinizde çalışırken en hassas olduğunuz 
konu nedir?  Sağlıklı olsun, temiz ol-
sun yemeklerim bir de lezzetli olsun. 
Bu üçünde iddialıyım çok hassasım. 
Ben tüm yeşillikleri sirkeli sularda 
bekletirim. Evimde kendi mutfağım-
da nasılsam, burada da öyleyim. Biz 
de yiyoruz aynı şeyleri, çocuklarım da 
burada yiyor. Öyle kötü malzeme ucuz 
diye sağlıksız malzeme de kullan-
mam. Eşim de sağ olsun ne di-
yorsam ne istiyorsam bulur 
alır gelir. Allah herkesin 
de gönlüne göre versin 
rızkını. Bizim işimiz 
hassas iş. Kul hakkına 
girecek iş yapmam 
ben. Özel günlerinde 
sadece kendi arka-
daşlarım değil, diğer 
hanımlar da bende 
toplanmaya başla-
dılar. Çünkü burası 
gerçekten aile işlet-
mesi, ben varım eşim 
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Röportaj : Umut Kaşan Karabacılı 
Fotoğraf : Stüdyo Vision / Hüseyin Parlakkaya

Selma Yallıkurt; 
Pita Bread Master - Bahçıvan Pide Salonu Owner
Didymians love her soups and pitas. She is a chef, a 
waitress and also a boss. She is mother of two child, 
pita bread master, good in communication, social 
media monster, and the most importantly she is the 
master of her job. Beside, she is still connected to 
her family dignities. She points” i’ve always felt my 
father’s power and support on the right side of me, 
and my husband’s on the left. I trust myself, there 
is nothing i can not do. With the god’s permission, 
with their support, everything would be great for me.” 
She graduated middle school and while telling that 
she mentions” i could not continue to my education 
but im really successfull now, who can imagine how 
much would i be successfull if i could have finished 
it?” She totally trust herself as you see. She is strong, 
brave, she does whatever on her mind. She is the ow-
ner of Bahcivan pita saloon. Firstly she had started 
for supporting her husband, but then she became a 
boss with establishing her own restaurant. She men-
tions, “at bahcivan pita saloon, i service to customers 
with our special and traditional pita breads. because 
of the requests, I make traditional soups too and im 
doing them with the same hygiene standarts as at my 
own home. I am assertive enough to serve every kind 
of palate delight.”

var, babam var. Diğer yardımcılarımız garsonumuz da 
kadın. Ben de kadınlarla çalışayım onlar kazansın is-
tiyorum. Şimdi paket serviste de bir kadın çalışan 
olsa ne güzel olur, ben isterim de yok. Benden alış-
veriş yapan, bana destek olan esnaftan da alışverişimi 
yaparım. 

Eşinle 7/24 dip dibe çalışmak zor olmuyor mu? İlişkiye 
zarar vermiyor mu? 
Kolaylığı da oluyor zorluğu da. Çok özeniyorum ak-
şam işten gelse de hayatım günün nasıl geçti diye 
sorsam? (Gülüyor) ya da bana hanım bugün ne yaptın 
dese eşim? görücü usulü evlendik biz ama Allah eşim-
den razı olsun. O zor tarafları kötü tarafları görmüyo-
ruz biz. Bana gün gelir evde bile sen çok yorgunsun 
der yardımcı olur. Evde de işte de yardımcı olur. Ben 
de öyleyimdir ama…

Kadınların toplumsal sorunları var. güç ve mevkii sa-
hibi kadınlar zamanla savunma mekanizması geliştire-
rek erkeksi tavırlar sergiliyorlar ekleşiyorlar. Bu konu-
na neler düşünüyorsun? Yaşadığın zorluklar neler?  
Kadın kadın gibi olsun. Kadınım çünkü ben, anneyim. 
Ben yeri geliyor vakit oluyor, yapıyorum makya-
jımı geçiyorum fırının başına. Müşterilerime olan 
saygımdan, kıyafetlerim kirli olmasın isterim.  Kaba-
laşmaya, erkekleşmeye değişmeye hiç gerek yok. Ka-
dın vallahi erkekten daha güçlüdür. Yeter ki istesin 
yeter ki cesaret bulsun, korkmasın, sindirilmesin. Zor-
lukları olmaz olur mu ama sağ olsun babam da eşim 
de beni zorluklarda hiç yalnız bırakmadılar. Sadece 
çocuklarıma istediğim kadar gönlümce vakit ayıramı-
yorum. 

Bir kadını kahraman yapan detaylar durumlar nelerdir 
ve bir kadında asla tahammül edemediğiniz durum ya 
da durumlar? 
Namusuyla işini yapan, üreten, çalışan, çabalayan pes 
etmeyen her kadını takdir ederim. Ne kadınlar var. 
Duyuyorum, okuyorum, görüyorum, gurur duyuyorum 
ben de onlarla. Ama böyle cesareti olmayan, kendine 
inanmayan, korkak pısırık yapamam edemem diyen 
kadınlara kızıyorum. Ben okuyamadım ama oku-
saydım neler yapardım kim bilir. Oğluma da kızıma 
da hep tembih ederim. Yapamam demesinler. Her işi 
öğrensinler. Yapmasalar da bilsinler. 

Dergimizi fırsat bulup okuyabildiniz mi? idea dergi için 
neler söylemek istersiniz?  
Doğrusu önce Facebook paylaşımlarınızdan sizi gördüm 

tanıdım Umut hanımcığım. Derginizi de sonra oku-
dum merak edip baktım. Bir başka kadın işletmeci 
olarak da size belki ilk hayırlı olsun yazanlardan bi-
risi de benimdir. Siz de çok güzel yapıyorsunuz bu işi. 
Derginizi de düzenli getiriyor dağıtan arkadaş sağ ol-
sun. Söylüyorum müşterilerime de pideyi  beklerken 
bu dergiye bakın okuyun diyorum, bakıp okuyan da 
alıp götüren de oluyor.  Elinize sağlık her haber var. 
Kadın da kadına destek olmalı öncelikle. Sizin de Al-
lah emeklerinizin karşılığını versin. Kim işini hakkıyla 
yapıyorsa rabbim karşılığını verir. Yolunuz açık olsun. 

Selma Hanım’ın Pidelerinin tadıma bakmak ister-
seniz;
Bahçıvan Pide Salonu:
0 256 811 27 27 - 0 544 811 27 28

Bu özel ve keyifli sohbeti için biz de Selma Yallıkurt’a 
çok teşekkür eder, güzel haberlerinin devamını dileriz.
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Kafasına koyduğunu yapan, üretken, çalış-
kan kariyer yapan bir İzmir kızı iken, bugün 
ilginç bir şekilde kariyer mi? Aşk mı? İkile-
minde aşkı seçip kariyer yapmış başarılı bir 
işletmeci. Önce çocuklarım diyen, evli ve iki 
çocuklu çalışan çalışkan bir anne.  Ada Ka-
rakaşoğlu, Cafe Mania Oyun Çocuk ve Parti 
Evi işletmecisi, kim bilir kaç çocuğun oyun 
arkadaşı, çocukların ada Ablası, hem çocuk-
lara hem yetişkinlere kitaplar okutan ger-
çek bir kitapsever. Okulun karşısındayım, 
mekânda yeterince eğlenceli oyuncaklar var 
burası da oyun evi, ben de paramı kazanır 
gerisine bakmam dememiş! Ben işime, ço-
cuklara kendimden ne katabilirim demiş ve 
başarıyı da böyle yakalamış güçlü bir kadın. 
Didim Kitapseverlerin buluşma noktası, 
çocukların en keyifli oyun mekânları, do-
ğum günü parti kutlama ve özel günlerin 
unutulmaz kafesi, Cafe Mania’nın sahibi ve 
işletmecisi Ada Karakaşoğlu ‘ Kadın dokun-
duğunu güzelleştiren bir varlık. Yaratıcı ve 
güzel fikirler de genelde kadınlardan çıkar. 
Geçiştirmeleri sevmiyorum ben. Net olmak, 
ne istediğini bilmek ve istediğini yapmak la-
zım. Bir kadın gerçekten ne istediğini bilir 
ve bunun üzerine giderse kesinlikle de ba-
şarılı olur zaten.’ Diyor.

Ada hanım sizi tanıyabilir miyiz? Bu başarının 
sürecini bilmek isteriz. Didim’e gelişiniz iş ha-
yatına atılmanız nasıl oldu?  
16 Kasım 1981 İzmir doğumluyum. Cafe 
Mania Oyun Çocuk ve Parti Evi İşletmecisi-
yim. 2 çocuk annesiyim. Eskiden tatillerde 
gelirdim ama evlenince Didim’li oldum.
İzmir'de gıda sektöründe başladım iş ha-
yatıma İzmir yerel marketler zincirlerinde 
çalıştım. Ardından uzun bir süre kadrolu 
olarak Sabancı Grup / DİA-SA Marketler'in-
de çalıştım. Bölge Şefliği teklifi ile evlenme 
teklifini aynı dönemlerde aldım diyebilirim 
( gülüyor ) Eşimle çikolata tadında ve kalite-
sinde bir ilişkimiz var bizim, markette tanış-
tık ya biz o beni şeker çikolatayla kandırdı. 
(gülüyor) İşte o iş teklifini alınca eşime artık 
haftada bir gün belki görüşebileceğiz sana 
vakit ayıramam dedim. Eşim de bana sen Di-
dim'e gel ben sana ne olursa olsun bakarım 

demesi ile Aşk mı? Kariyer mi? İkileminde 
aşkı seçen kadın olarak Didim'e taşındım ve 
evlendim. Eşimde bu süreçte ortaklığı oldu-
ğu işini ayırdı ve biz Ege Emlak adında kendi 
ofisimizi kurduk. Çocuklar doğana kadar da 
birlikte çalıştık. Şimdi biri 8 diğeri 3 yaşında 
iki oğlumuz var. 

Kendi işiniz olan cafe Mania Oyun Çocuk ve 
Parti Evini kurmaya nasıl karar verdiniz? 
Ben çocuklarımla birlikte emlak ofisinde ol-
maktansa onlarla birlikte eğlenerek yapabi-
leceğim, bir işim olsun istedim. Ben bankacı 
bir annenin çocuğuydum. Çocukluğum şube 
köşelerinde geçti. Bunun zorluğunu bildi-
ğim için çocuklarım çalışan anne sendromu 
yaşasın istemedim. Bu düşünceler içerisin-
deydim ve bir gün oğlumu okula götürürken 
buldum bu yeri. Kafama koyduğumu anında 
yaparım.  İşte CafeMania’da keskin bir ka-
rarla 15 günde açıldı. Ama çok biliyordum 
ki zaten Didim'in ihtiyacı vardı. Ben ve 
benim gibi annelerin böyle konseptlere 
ihtiyacı var, buralarda biz de çocukları-
mız da rahat ediyor. 

İlk oyun çocuk ve parti evini siz mi kurdunuz 
yoksa biz işinizde çok iyi olduğunuz için mi 
sizi biliyoruz?  
İlginize ve övgünüze çok teşekkür ederim.  
Aslında hayır. Didim'de bizden önce sadece 
İngiliz kökenli vatandaşlara hitap eden bir 
başka mekân vardı. Bizden sonra bu konsept 
tanınmaya ve yayılmaya başladı diyebilirim. 
Artık başka yapanlarda var. Açılan kapanan-
larda oldu. Şu an aktif olan 4 işletme var. 
Kapasitesi de belli neticede Didim'in. Benim 
aşk evliliği yapmış olmamda bu işletmenin 
ayakta kalmasını sağladı aslında. Her güçlü 
kadının arkasında bir destekçi erkek de 
yok değil. Eşimin büyük desteği vardır. 
Biz iyi bir çiftiz. Birbirimizi dinleyerek 
evliliğimizi, işlerimizi yönetiyor, çocuk-
larımızı da böyle büyütüyoruz. 
Kadın dokunduğunu güzelleştiren bir varlık. 
Yaratıcı ve güzel fikirler de genelde kadın-
lardan çıkar. Bu durumda kadın, bir başka 
kadın tarafından desteklendiğinde daha 
bir güzel tabii ama kadınların ve erkeklerin  
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birlikte başarması da çok güzel. Geçiştirmeleri sev-
miyorum ben. Net olmak, istediğini yapmak lazım. 
Bir kadın gerçekten ne istediğini bilir ve bunun 
üzerine giderse kesinlikle de başarılı olur zaten. 

cafe Mania’da neler yapıyorsunuz? İşinizde sizi farklı  
kılan nedir?   
Bir anne olarak işimi aşkla yapıyorum ve çalışırken 
ruhumu ortaya koyuyorum. Burada önceliğimiz ço-
cuklar. Sonrasında da önceliğim çocuklar. Çocuklarımı 
da çocukları da çok seviyorum. Bizimle aynı işi yapan 
konseptlerden farklı olarak anneler-babalar birlikte 
oturup keyif alsınlar, bir keyif kahvesi içsinler ama 
çocuklar da gönüllerince eğlensinler diyerek kurduk 
burayı. Cafe Mania kendini ispatlamış bir işletme. 
Tavrımız tarzımız bellidir. Öğrenciler için günlük 
çıkan yemeklerimiz  ve fix fast-food menülerimiz 
var, okul karşısındayız ya yer olarak da çocuklar 
aileler için de kolaylık. Belki de burayı ondan da çok 
tercih ediyorlar. 
Çocuklarla aramda farklı da bir güven bağı var. 
Mesela anneleri geliyor rica ediyor bizden, kesinlikle 
ev yemeği yesin diye ama çocuklar Fast Food odaklı 
yemek kültürünü de çok seviyorlar. Bazen aramızda 
bu konuda küçük sırlar oluyor. Çocukları da ailelerini 
de üzmek istemiyorum. Çocuk sağlığına dikkat eden 
ve bir anne olarak ısrar ettikleri zaman çocukları da 
üzmeden 15 günde bir olmak üzere bu tarz toleranslar 
sağlıyoruz. Ama yine de ev yemekleri , anne yemek-
leri servisi olan bir yer olarak bu konuda ailelerin 
öncü tercihiyiz. Gıda sağlığı, hijyen ve güvenlik tabii 
ki çocukların mutlu olması gönüllerince eğlenmeleri 
de önceliğim. Çocukların sadece büyümelerine de-
ğil, yetişmelerine de katkıda bulunmak istiyorum. 
Nasıl ki çocuklarımız doğru beslensin organik 
beslensinler diye çırpınıyoruz, bilirim ki kitap da 
ruhun gıdasıdır. Bu konuda da öncü davranışlarda 
bulundum. Kitap okumayı çok severim. Kendi çocuk-
larım gibi gelen çocukların da doğru davranışlar ka-
zanmalarını sağlamak, kitap okumaktan oyun parkı ve 
oyuncaklar kadar keyif almalarını sağlamak gibi he-
deflerim var. Oyuncak ve oyun parkı dışında farklı 
aktivitelerimiz var. Okullar kapandığında çocuk-
lar bir boşluk yaşıyorlar. Bunu biliyorum ve geçen 
yaz bu sebeple  yaz okulu açtık. Çocuklarla mut-
fak etkinliği, seramik çalışmaları, kokulu taşlar vs 
yaptık. Bu yaz yine devam edecek bu etkinliklere. 
Okul öncesi öğretmenimizle birlikte talebe göre 
3-6 yaş 7-10 yaş etkinliklerimiz oluyor. 

cafe Mania sizin için bir hayal miydi? Hayalinizdeki işi 
mi yapıyorsunuz? 
Cafe Mania benim çocuklarımla yaşamak istedi-
ğim hayatın hayaliydi. Bana diyorlar ki burayı açtın 
peki iyi kazanıyor musun? 
İyi de her şey de para değil ki. Buraya gelen arkadaşım 
içtiği çayın kahvenin parasını bile o an ödemek zorun-
da değil. Neden, çünkü o an dinlenmeye gelmiş. Biraz 
kafasını dinlesin, ruhunu tazelesin, çocukları ile bir 
arada ama herkesin kendince ayrı keyif aldığı bir za-
man geçirsin. Para zaten en son iş. Zaten benim öyle 
para odaklı iş hedeflerim de yok. Kazandığım bana da 
Cafe Mania’da yetiyor. En büyük desteğim de eşim ve 
çocuklarım, onlarla birlikte olmak bile yeterli benim 
için. Tabi bu demek değil ki Cafe Mania olduğu yerde 
sayacak. Ama bir hayalim daha var ki doğumdan sonra 
bende belirli bir süre çalışmadım. Her başarılı erkeğin 
arkasında başarılı bir kadın vardır diyoruz ya burada-
ki o kadın sadece çalışan kadın değildir. Ev hanımı da 
çalışkandır, çalışıyordur. Ev hanımlarının hayatı da en 
az çalışan kadınlar kadar zor ve yoğun. Ben Cafe Ma-
nia’yı bu sebeple sadece çalışan anneler gelsinler diye 
değil ev hanımları da gelip dinlensinler,  çocuklarıyla 
sosyalleşsinler diye kurdum. Ev hanımları buyur-
sunlar gelsinler. Sohbetler edelim. Okuduğumuz 
kitapları paylaşalım. Bir sosyalleşme aracı olayım 
istiyorum.
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Röportaj : Umut Kaşan Karabacılı
Fotoğraf : Stüdyo Vision / Mustafa Ecre Santırcı  

ADA Karakaşoğlu; 
Manager of Cafe Mania Kids Game and Party 
House;  Founder of Didim booklovers association  
She does whatever on her mind, she is hardworking, 
producing. She used to put career to first place but 
the she is married and has two children, now she put 
them to first place. Playing games with children, big 
sister for them, a bookworm who make people like re-
ading. She always thinks like “how can i develop my-
self to be benefical to my job and to children.”
She reached the success on this way. Bookworms’ me-
eting point, joyful playground for children, memorab-
le cafe for birthdays and other parties, cafe mania. 
She points; “whatever women touch, it gets more be-
autiful. Creative ideas are usually belong to women. 
We should know what we really want and do it. If a 
woman do that, its certain she reach success.”

Yoğun çalışma temponuzda kendinize vakit ayırabiliyor 
musunuz?  
Yoğun çalışma temposuna ve hızlı yaşantıya alışkı-
nım. Ne kadar yoğun olursam olayım Ama yine de bu 
benim saatim kendime vakit ayırıyorum deyip çocuk-
larımı eşime bırakıp sosyalleşmeye devam ettim.  Ka-
dının dinlenmeye ihtiyacı var çünkü kadın dinlendi-
ğinde daha güzel şeyler üretiyor.

Bir kadında asla tahammül edemediğiniz şey/ durum 
nedir?  
Kıskançlık. Kadınlar arasındaki kıskançlığa tahammül 
edemiyorum. Diyorum ya kadın ne istediğini biliyor-
sa bunu doğru ifade ediyorsa yapamayacağı şey yok. 
Kadınların birbirini kıskanması, hasetlik yapması çok 
yersiz. Bakın bu kıskançlık olayı erkekler arasında çok 
fazla yok. Kadınlar kıskançlığı hırsla karıştırabiliyor-
lar ve bu noktada hoş sahneler çıkmıyor ortaya. Evet, 
insanda hırs olmalı ama yapıcı bir hırs olmalı. Hırs 
çok göreceli bir kavram. Kime göre neye göre ve kar-
şınızda ki etken ne? Ben de hırslı değil miyim? Evet, 
öyleyim. Ama bir başkasını baltalamam. Daha yapıcı 
hırslarım var. Mesela ben Cafe Mania daha ne kadar 
iyi olabilirim düşünüyorum ve bu yapıcı bir hırs ama 
işte filanca şöyle yapmış bende yapacağım yersiz bir 
kıskançlıktan doğma hırs.

Dergimiz hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Okuyan ve okumayı çok seven bir kadın olarak keyifle 
okuduğum ve okunduğunu bildiğim İdea Dergi'ye ba-
şarılar dilerim. Kadın girişimci Umut Hanım da kahra-
mandır bence.

Didim Kitap Severler Kulübünden de bahse-
der misiniz? Çok da güzel etkili bir platform 
oluşturunuz? Neler Yapıyorsunuz? 
Didim Kitap Severler Kulübü olarak 
20 kişiyiz. Kitapsever, okumayı, oku-
duğunu paylaşmayı seven kişileriz.   
Bazen ofis, kafe, annelik çocukların özel za-
manları derken okuyacak çok vakit kalmı-
yor ama yine de kitap okumaya, bu konuda 
etkinlikler yapmaya özen gösteriyoruz. Ben 
ailemden ne gördüysem çocuklarıma ve et-
rafıma da onu yansıttım. Kitabı ceza olarak 
değil birlikte paylaşabileceğimiz bir etkin-
liğe dönüştürdüm. Cafe Mania da daha çok 
kitap okunan bir cafe olsun istiyorum. Ki-
tabını kapan anne gelsin. Geçenlerde kendi 

çocuğumun sınıfında bir kitap okuma etkinliği yaptık. 
Çocuklar giderken bize sarıldılar. ''Ne olur bir daha 
yapalım, yine gelin'' diye. Bir emekli öğretmen veli-
miz bana sarılıp ''Ada bunu bana yaşattığın için çok 
teşekkür ederim. Ben çok özlemişim çocukları.'' Dedi.  
Çocuklar saf sevgi kaynağı. Bir daha teklifi gelirse yine 
yapacağız. 

Bu özel ve keyifli sohbeti için biz de Ada Karakaşoğ-
lu’n’a çok teşekkür eder, güzel haberlerinin devamını 
dileriz.

cafe Mania İletişim 
Efeler Mah. Ege Cad. No: 216 Didim / Aydın  

Tel: 0256 811 17 18 
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Gazeteci, Yazar, Programcı, Yapımcı, Türkiye’nin 
ilk internet portalının kurucusu, pek çok ilk pro-
jenin yürütücüsü, güçlü ve örnek bir iş kadını ‘Elif 
Dağdeviren’ o da güçlü bir kadın.
1967 Ankara doğumlu. Babası TV daire başkanı 
olduğu için TRT koridorlarında büyüdü. İlk, orta 
ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okudu. Aralarda 
iki defa okulu bırakıp başka okullara ve Ameri-
ka’ya gitmiş olması sebebi ile Hacettepe Üniver-
sitesi-İşletme Bölümü’nde okulu en uzun sürede 
bitiren öğrencilerden. “ Üniversitede öğrenciyken 
her yurtdışına gidişimde de kısa dönem kurslar 
alıp geri döndüm çünkü buradan başka hiç bir ül-
kede yasayamayacağımı ta o zaman anlamıştım.” 
diyor laf arasında. Bu arada Türkiye’nin ilk inter-
net portal’larından Netbul’un kuruluşunu gerçek-
leştirmiş.
İlk büyük ulusal internet şirketi satışını da ger-
çekleştirdikten sonra kariyerine kurduğu film şir-
keti ile Oscar yolculuğuna kadar uzanan sinema 
filmleri ve televizyon programları ile devam etti. 
Bunların yanı sıra 4000 kişilik bir konser merkezi-
nin de kurucu ortağı olarak 40’a yakın uluslarara-
sı konser organizasyonu düzenledi. Çeşitli eğitim 
kurumlarında dersler verdi.
Son olarak Entertainment Bussines’daki tüm tec-
rübelerini bir araya getirdiği EDGE All-In-One 
Yapımcılık ve Danışmanlık şirketini kurdu. Halen 
konuk yazar olarak yazmaya, yapımcılık ve yeni 
medya eğitimi vermeye, internet fikirleri geliş-
tirmeye ve film ve televizyon yapımlarına devam 
ediyor.
Cinema of Turkey Kurucusu. Uluslararası An-
talya Film Festivali Direktörü. Yapımcılığını 
yaptığı filmler: Beyza’nın Kadınları, Living and 
Dying,  Dondurmam Gaymak,  Cenneti Beklerken,  
İftarlık Gazoz

Masallarda prenses bile olsan bir beyaz atlı prens olur 
kadını kurtaran. Kadınlar tüm zamanlarda hep kendile-
rine kahraman yaratmışlardır. Ya da kadınlara prensler 
kahramanlar yaratıldı. Kahramanlık güçlü olmak sanki 
erkeklerin hakkıy mış da biz kadınlar rol çalıyormuşuz 
gibi biraz... İdea Dergi'nin kahraman kadınlar sayısının 
kahraman kadınlarından Elif'in de bir kahramanı/ kah-
ramanları var mıdır? Kim ya da kimlerdir?
Sanırım benim kahramanım annem. Çünkü çok güçlü 
akıllı bir kadın hala öyle… ve her zaman hayatımda 
başka hiç bir yere bakamama gerek kalmayacak ka-
dar rol model oldu annem bana. Çok genç yaşta anne 
olmuş aramızda 19 yaş var, hamile olmasına ve bana 

bakmasına rağmen çünkü babamla ilk evlendiklerinde 
beni bir bakıcıya verecek paraları yokmuş ona rağmen 
üniversiteyi bırakmamış, sayesinde bende mülkiye 
görmüşüm hayatımın ilk 3 yılında. Arkadaşları nöbet-
leşe bakmışlar bana ve birincilikle bitirmiş okulunu, 
her girdiği işte çok başarılı oldu her zaman güzel-
di bütün arkadaşlarımın dibi düşerdi aslında fiziksel 
güzellikten öte güçlü ve etkileyici yapısındandı yani, 
neye elini sürse para olurdu ama hayatın keyiflerin-
den de asla vaz geçmez. Kendini hep güzel sunmuş, 
çok bakımlı çok eğlenceli çok güldürür bana bazen an-
nene benziyorsun dediklerinde keşke onun onda biri 
olabilsem diyorum. Bir kadının erkek kahraman ihti-
yacı olmasını da üzüntüyle karşılıyorum. Yani kahra-
manım babamda olabilirdi bu manada söylemiyorum 
ama o beyaz atlı prenslerin bize empoze edildiği, eğer 
bir erkek olmazsa hayatta bir şey başaramayacağımı-
za inandırıldığı bir dönemden geçti kadınlar ama bu 
nerdeyse ilk uygarlığın, ilk kabilelerin kurulmasında 
başladı ama sanırım artık erkelerin bu işi becereme-
diğini yani hiç birinin bize kahraman olamadığını 
gördüğümüz bir dünyada yaşıyoruz. Erkekler dünyayı 
yönetmeyi beceremedi. Artık kendi kahramanlarımız 
yaratmanın ve hikâyelerimizi yazmanın zamanı geldi 
de geçiyor.

Pek çok farklı ve özel sıfatı bünyesinde barındıran, pek 
çok kadının da rol modeli olan Elif için kadında zayıflık 
ya da güçsüzlük ne anlama gelir? 
Çok teşekkür ederim böyle bir soru için, bir kere eğer 
birilerine rol model olabiliyorsam yani öyle bir pozitif 
etkim olduysa hayatta çok mutlu olurum. Ama bu etki 
umarım hayata bırakmaya çalıştığım pozitif etkilerle 
ilgilidir. Çünkü hiç kimse kendinin huyu olsa bile kötü 
taraflarını başkasında görmek istemez herhalde diye 
düşünüyorum. Güçlülük ve zayıflık ve niyeyse zayıflık 
deyince benim karşımda beliren görüntü sigara içen 
birileri. Kadın erkek fark etmez bağımlılık bana za-
fiyet gibi geliyor. Sigaranın peşinden koşan insanlar 
hayatını ona bağlayan insanlar ya da bir adama, bir 
kadına bağlayanlar, sonra bir aidiyetin ve bağımlılığın 
genetik problem olduğunu öğrendim ama bu duygu-
mu değiştiremiyorum. Güç de şu benim için; hayat 
sana ne oyun oynarsa oynasın yorganın altında kur-
ban edasında titreye titreye ağlamak ve drama queen 
olmak değil net bir şekilde her fırtınada her depremde 
iki ayağının üstünde durmayı becerebilmek.  Çok klişe 
gibi geliyor ama gerçekten de öyle. Bekli de hayatta en 
gurur duyduğum şeylerden biri de bu. Ben de herkes 
gibi hayatta çok ağır zamanlar yaşıyorum. Bunlardan 
biri de o zamanki eşim keyifsiz bir olay sonrası bana‘ 
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- sen şimdi nasıl bu yemeğe geliyorsun? bu haberi al-
dıktan sonra’ demişti. Ben de ‘ne yapayım eve koşup 
kendimi yatağa atıp ağlayınca mı mutlu olacaksın ya 
da mutlu olacağım ya da o duyguyla mı yarın konuyla 
ilgili güç toplayacağımı düşünüyorsun?  Arkadaşla-
rımla geçireceğim keyifli bir yemekten sonra onların-
da pozitif enerjisini alarak savaşabilirim. Galiba da o 
gün boşanmaya karar verdim zaten.

Bir kadına hiç yakıştıramadığın kadında asla tahammül 
edemediğin durum/ durumlar var mıdır?
Var tabii…  durum bağımlılık halleri. Özellikle erkeğe 
bağımlılık ya da bir erkek yüzünden başka kadınlara 
düşmanlık yapmak. Şu beni delirtiyor misal adam ka-
dını aldatıyor, aldatılan kadın gidiyor o diğer kadına 
düşman oluyor, kadınla ilgili arıza çıkartıyor ama aynı 
adama yine ve hala evimin kralı prensim sen her şeye 
layıksın onlar seni ayarttı kafası yapıyor ya işte ben 
buna tahammül edemiyorum. Bunu da çok büyük bir 
zafiyet ve zayıflık hatta zavallılık olarak görüyorum. 
Tabi biz şanslı kadınlarız. Hayatta mücadele etme 
araçlarımızı bir şekilde elde etmişiz ve başına bu tip 
şeyler gelip aldatılıp dayak yiyip evde oturmak zorun-
da kalan kadınlar da var lafım asla onlara değil ama 
onların bile bir çıkış yolu bulabileceğine inanıyorum. 
Bir kadının kendini çirkinleştirmek için uğraştığı es-
tetik haller moda kurbanı olduğu haller vs. estetiğe 
hiç karşı değilim ihtiyaç duyarsam bende yaptırırım 
ama her şeyin bir ayarı var ve o ayarı kaçıran kadınla-
ra da çok üzülüyorum bir de bütün güzelliğiyle ağzını 
şapırdata şapırdatarak yemek yiyenlere tahammülüm 
yok desem. (Gülümsüyor)

Bizim toplumumuzda özellikle taşrada ya da küçük şe-
hirlerde kadın yönetici idareci olmak zordur. Bu zorluk 
senin gibi İstanbul kadını için de geçerli mi? Bir de fark-
lı sektörlerde daha başarılı olmak için, daha kolay yer 
edinmek, güçsüz görünmemek adına erkeksi tavırlar ve 
tutumlar göstermek durumunda kalan, kadınların ol-

duğunu gözlemliyorum. Senin de bu yönde 
gözlemlerin oldu mu? Bu durumla ilgili ne 
düşünüyorsun?
Kadın yönetici idareci olmak, küçük şe-
hirde olduğu gibi elbette büyükşehirde de 
zor. Zorluk nedenleri farklı olsa bile zor, 
belki de daha bile zor. Yani kadın olmak 
zaten zor bunun taşrası küçük şehri büyük 
şehri ülkesinde fark etmiyor. Amerika’da 
Avrupa’da da zor çünkü yüzyılların getir-
diği bir erkek egemen ve kadını eve hap-

setmeye odaklı erkek bakışı ne yaparsan yap böyle bir 
zorlukla karşı karşıya getiriyor kadınları ama önemli 
olan bu zorlukla nasıl mücadele ettiğin mücadele yol-
larını nasıl bulduğun.
Misal ben bir sene yurtdışında bir konferansa gitmiş-
tim bana eşlik eden, beni karşılayan kişi ile girdik sa-
lona ve ikimizde de yaka kartı yoktu.  Konuşma yapa-
cağım yere beni yönlendirirken yönlendirerek yeriniz 
burası Bay Dağdeviren diye yanımdaki beraber salona 
girdiğim beye söylediler. O da haliyle hayır ben deği-
lim deyip beni gösterdi. Yani Avrupa’da dahi, iki kişi 
yan yanaysa önemli rolün erkeğe ait olduğu gözükü-
yor değil mi?
Kolayı da var. Nasıl olsa kimin yaptığının önemi yok. 
Nasıl yapıldığının ve sonucun önemi var diye ben de 
hala bazen ( tabi bu bir sır diyor gülüyor )  yapmak 
istediklerimi karşımda bunu kabul edecek kişi, tek ba-
şına bir erkek ya da erkek yoğunluklu bir komite ise bir 
süredir direk kendim söylemekten vazgeçtim. Bunu 
başka bir erkeğin fikriymiş gibi başka bir erkeğin dili-
ne yerleştirerek sunuyorum daha kolay kabul görüyor. 
Ama dediğim gibi mühim olan sonuç.  Fikrin kime ait 
olduğunun önemi yok. Bizde nasılsa fikir çok...  Bütün 
erkeklere de istedikleri kadar dağıtırız. 

Başarılı ve güçlü bir kadın olduğunu bizler çok iyi biliyo-
ruz, sen bunu ilk ne zaman anladın? Ya da şöyle sormalı-
yım başarı mutlaka ödül demek midir?
Bu iltifatın için çok teşekkür ederim. Eskiden olsa yok 
canım öyle değilim falan derdim. Bugün ise  evet  ben 
güçlü bir kadın olduğumu biliyorum ve bunu idrak 
edeli bir kaç yıl oluyor desem yeridir. Çünkü insan ya-
şarken kendine normal geliyor ya o güç durumlar, yani 
mesela çok basit bir örnek ama bana masmavi gözlerin 
var ne güzel demeleri, benim için çok normal. Çünkü 
doğduğumdan beri ben o gözleri görüyorum. Benim 
için hiç bir ekstra tarafı yok yani dolayısıyla karakter 
gelişimiyle ve çok şanslıyım şahane bir ailem olduğu 
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için onlarında sayesinde güçlü bir kadın oldum ve bu 
gücümü de kayıplardan sonra anladım. Allah sanırım 
yıllarca kendimi sevmemi bekledi. Baktı ki ikimizde 
bu konuda başarılı olamıyoruz, karşılıklı olarak bana 
birçok acı ve kayıp yaşattı ve o zaman anladım ki ben 
gerçekten çok güçlü ayakta durabilen kimseye ihtiya-
cı olmayan bir kadınım. Başarı da bunun sonucunda 
geliyor sanırım. Başarısızlıklarım da oldu ama dedi-
ğim gibi esas başarı hayata matematik olarak totalde 
baktığımızda duygu olarak yaklaşmak ve evet bunlar-
da başarısız oldum bunlarda çuvalladım bunlarda da 
başarılı oldum ama sonuç mu iyiyim, bu yaşa kadar 
da gayet güzel geldim kimse-
ye muhtaç olmadım kimseyi 
kimseye muhtaç etmedim. 

Bizim bildiğimiz Elif başaran-
lardan, ilklerden, olduranlar-
dan, neşelilerden, gülümse-
yenlerden, yenilikçi, yaratıcı, 
fikirlerin uygulayıcısı güçlü ka-
dınlardan.  En önemli başarı 
hikâyeni senden dinlemek çok 
güzel olurdu?
Sanırım CV olarak baktığım-
da en önemli başarım ‘netf-
lix’ kurmak. Çünkü kimsenin 
inanmadığı bir dönemde in-
ternet şirketi kurmak çılgın-
lık, üstelik de kurduğum or-
tağım çeşitli nedenlerle beni 
bir başıma bırakıp gidince tek 
başıma üstelik de bir kadın 
olarak böyle bir dönemde hiç 
nakit bulamazken maaşları 
bile ödeyecek bu şirketi döne-
min en çok konuşulan satışına 
döndürmeyi başarı olarak görüyorum.  Ama bunun dı-
şında şu önemli aynı şirketten yola çıktığımda önce-
ki soruya da gönderme olsun bu şirket yüzünden çok 
da ağır şeyler yaşadım. Çünkü biraz cebren ve hile ile 
elimden alındı. bu ve buna benzer her şeyin arkasında 
her düşmenin arkasından hiç kimse düştüğüme inan-
mazken yani o kadar dik durabiliyorken, tekrar yine 
yeni bir şey gerçekleştirerek, çok keyif aldığım başka 
bir işe geçmek. Cosmopolitan’da çalışmaya başladık-
tan sonra mesela satışlar iki katına çıktı. Eşittir kağıt 
üstünde başarı. Ama sonra bir başka nedenle de işten 
atıldım eşittir başarısızlık kağıt üstünde. Sonra ke-

lebek gazetesinin yayın yönetmeni oldum, ama son-
ra orada da problem oldu yok oldum. Sonra netbul’u 
kurdum sonra film şirketi kurdum. İnsanlara hiç oh 
olsun, düştü bitti bu kadın yok oldu hayatımızdan se-
vincini yaşatmadım. Çünkü benim için düşmek değil, 
gelecekteki kalkış önemli.

Başarılı ve güçlü kadınlardan olmak için sence en önem-
li temel ihtiyaç nedir?  Tavsiyelerin ya da tecrübelerini 
önemsiyoruz. Sence başarının kritiği ve ölçüsü nedir?
Kendin olabilmek. Her ne olursa olsun düşmemek. 
Bunu nasıl başarırsan başar. Ağlama iznin yok mu? 

tabii ki var. Duvarları tekme-
leme iznin var mı hayli hayli 
var. Elindekini fırlatma iznin 
var mı?  Var. Her şeyi yapabi-
lirsin içini boşaltmak için ama 
sürekli hale getirmemek lazım 
önemli kısım da o.
Hayatında bir kariyer planla-
ması yaptın mı yoksa spontan 
ve duygusal kararlarla mı yol 
aldın?
Hayır. Ne yazık ki hayatımda 
hiç kariyer planlaması yap-
madım. Spontane yaşadım. 
Aslında midenin sesini din-
leyince, sanki evren senin 
için doğru kararları veriyor. 
Allah’ın bize çizdiği bir yol 
olduğuna inanıyorum. O yolu 
takip edebilmek için, sadece 
iç sesini dinlemek gerektiği-
ne inanıyorum. Ben de zaman 
zaman dinleyebildim ve her 
dinlediğimde başarılı oldum.  
Zaman zaman da bu dünyanın 

bana empoze  etmeye çalıştıklarının peşinden gitme-
ye çalıştım ve her defasında da başarısız oldum. Belki 
de biraz kariyer planlaması yapsaydım şu anda yaşlılı-
ğımla ilgili içim çok daha rahat olacaktı.

Astolojik verilerini burcunu yıldızları gökyüzünü takip 
edenlerden misin? 
Astrolojinin başka bir bilim olduğuna inanıyorum. 
Fal olarak bakılmasından da hoşlanmıyorum. Dola-
yısıyla evet zaman zaman takip etmeye çalışıyorum. 
Bunu günlük fal yorumlarını olarak demiyorum. Aslan 
bursuyum,  belki başka bir burç olsaydım bunu yapar  
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mıydım? Bilmiyorum. En azından düştüğüm zaman 
beni ayağa kaldıran bir burç ve 12 burcun arasında kral 
olduğuna göre takip etmek gerektiğine inanıyorum.  

Alternatif tıbba, mesela duaya gelen şifaya inanır mısın? 
Alternatif tıbba o kadar inanırım ki ben daha ziyade 
tamamlayıcı tıp demeyi tercih ediyorum. İnancın in-
sanlar üzerinde iyileştirici güç olduğuna inanıyorum. 
Placebo etkisi çok önemli bir şey olduğunu düşünüyo-
rum… zaten de öyle olmasaydı bu zamana kadar ya-
şadıklarımla ayakta kalamazdım ki ben. Misal iki yıl 
evvel bana bir kanser teşhisi koydular hiç önemli bir 
kanser değil. Artık grip gibi denilen o Tiroid kanser-
lerinden.  Üç ay sonra kontrole gidecektim ama çok 
emindim bir şey çıkmayacağından hatta espri bile 
yaptım bende bu kadar yoğun bir durum varken bir de 
ben başına yük olamayayım diye kaçar gider bu kanser 
benden diye. Pozitif bakışın insanı iyileştireceğine, 
negatif bakışın insanı kötüleştireceğine çok inanırım. 
Bunu ben bizzat deneyimledim. Kendimde de başkala-
rında da duaya çok inanırım. Duayı kendimiz için edi-
yoruz. İnanarak dua ettiğin vakit içindeki inanç zaten 
duanın gerçekleşmesi için en büyük etken.

Yoğun çalışma temposu sebebi ile kendine ve sevdikle-
rine yeterince vakit ayırdığını düşünüyor musun? Elif’in 
sözlüğünde keyif kelimesinin karşılığında neler yazar?
Her zaman sevdiklerime vakit ayırabilirim. Çünkü Al-
lah’a bin şükür kendi saatlerimi ayarlayabileceğim ke-
yifle severek çalıştığım bir işim var. Benim işim zaten 
keyfim olduğu için, Allah allah ben bu işi yapıyorum 
bir de üstüne bana para veriyorlar diyeceğim bir haya-
ta devam edebiliyor olmak büyük keyif. Eşimle arada 
bir karşı koltuklardan birbirimize bakıp sıcacık sevgi 
dolu gülüşler göndererek de birbirimize zaman ayır-
mış oluyoruz. Aslında anneme çok daha zaman ayır-
mak, tabii ki çok daha uzun tatiller yapmak isterim 
onunla ama Allah’tan onlar da benim kadar yoğunlar. 
Dolayısıyla hepimiz başka bir anlayış haresi içinde ya-
şıyoruz. 

Hepimizin hayatta iyikileri ve keşkeleri  ve 
olmazsa olmazları vardır. Mümkünse bir ‘İyi 
ki?’ bir Keşke? bir de olmazsa olmaz?
Bütün iyiklerim ve keşkelerim buluşup beni 
ben yaptılar. Dolayısıyla artık sanırım bü-
tün keşkelerim de  iyikim oldu. Geçenlerde 
bir arkadaşım bana 20 yıl evvel çekilmiş bir 
fotoğrafımı gönderdi fotoğrafa bakınca bir 
tek şunu düşündüm. ‘ Keşke birileri bana, 
anlayabileceğim bir şekilde bazı insanlarla 

vaktimi boşa harcamamam gerektiğini söyleseydi ’Ar-
tık  hayatımda her şey iyikiye döndü, beni ben eden de 
onlar oldu.

Elif Dağdeviren sanki her kafasına koyduğunu yapar 
gibi, peki gerçekten her kafasına koyduğunu yapmış 
mıdır?
Her kafama koyduğumu yapabilirim diye düşünüyo-
rum.  Evet eğer yapamadıklarım varsa da belliki ger-
çekten de kafama koymamışımdır ya da bazen may-
mun iştahlılık yapmış  hepsini kafama koymuşum ve 
ancak bazılarını yapabilmişimdir.

Elif Dağdeviren için aşkın tarifi nedir? 
Her aşkın tanımı birbirinden farklıdır. Ama aşk tarif 
edilebilir bir şey de değil ve her ne kadar aşk iki kişi 
gerektiriyorsa da buradan baktığımda artık şunu gö-
rüyorum hep karşı tarafımdaki isimlerin... Toparla-
mam gerekirse aşk hep benimle ilgiliymiş. Yani kafa-
na koyduğun işi yapmak gibi birşey. Aşık olmuşum bir 
obje seçmişim kendime ve o objeden bana yansıyan 
her şeyin acısıyla büyülenişiyle başka dünyaya geçi-
şiyle veya yere düşüşüyle her şeyiyle kendim seçerek 
bütün bunları yaşamışım ve bu bana iyi gelmiş. Yaz-
mışım yaratmışım her ne kadar gün yüzüne çıkma-
dıysa da onlar. Şimdi niye böyle bakıyorum çünkü şu 
an yaşadığım da çok farklı bir aşk. İnsanın kendisini 
sevmesiyle başlıyormuş her şey, daha huzurlu daha 
tamamlanmış olarak bakıyorsun yanındakine ve her 
şeyin odağı da o olmuyor odağı birlikte paylaşıyorsun. 
Farklı bir duygu ama bu da yaşadığım en keyifli duygu 
diyebilirim. 

Elif Dağdeviren’in de kendi hayatında feyz aldığı hat-
ta kahramanlık yakıştırdığı kadınlar mutlaka olmuştur 
diye tahmin ediyorum. Hepsi olmasa da bizimle payla-
şabileceği isimler kimler olurdu?
Her zaman önce annem oldu söylemiştim ama illa 
farklı bir isim vermem gerekiyorsa da mesela Madon-
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na. Madonna benim için gerçekten kahraman bir ka-
dın çünkü doğup büyüdüğü yerler içinde yaşadığı kül-
tür hem İtalyan hem koyu Hristiyanlık New York yani 
bütün bunlar bir kadını ezmek üzere kurgulanmış şey-
ler. Sonra seçtiği alan da müzik ve müzikte bu kadar 
başarılı olmanın en önemli yolu da kendin olmak. Bu 
kadın erkekler olmadan, yani erkeklere teslim olma-
dan, kendi gücü kendi beyniyle başardı.  Böyle kadın-
ları hep çok takdir ediyorum. Herkes böyle düşünüyor 
ama bunu çok yanlış buluyorum. Popüler olması onu 
zayıf kılmıyor. Türkiye’de de böyle bir isim var aslında 
çok da naif buluyorum zaman zaman ama çok güçlü 
bir kadındır Sezen Aksu.

Yapımcısı olacağın yeni filmler varsa ya da üzerinde ça-
lıştığın yeni projelerini bilmek isterdik?
Allaha şükür bende proje çok! Film de olacak inşallah. 
Antalya film festivali devam ediyor . 54. sününü ya-
pacağız bu sene. Festivale karşı geliştirdiğimiz ulus-
lararası anlamda çok güçlü olacağına inandığım yeni 
bir projeye başladık başlayacağız… hem Türkiye hem 
Antalya’ya hem festivale hem de festivale değer veren 
herkese çok prestij katacağını ve güçlendireceğini dü-
şünüyorum.
Bunun dışında Ayla filmi var. 2017 Senesine damgası-
nı vuracak olan filmlerde Ayla Filmi ayrı bir konuşma 
konusu, ama çok özetle onun çekimleri bitmek üze-
re  yapımcısı Mustafa Uslu ve  Digital Sanatlar. Ben 
yardımcı yapımcı oldum. Son zamanlarda gördüğüm 
duyduğum, bunu söyleyenlere çok kızardım şimdi 

kendim söylediğime de inanamıyorum ama Oscar ih-
timali olan en azından Oscar da ilk 5 ihtimali olan bir 
film olduğunu düşünüyorum. Ben de bu projeye gir-
mekten çok mutluyum. Filmin ulusal ve uluslararası 
yolculuğunda onlarla beraber olacak, olmak bana çok 
keyif veriyor. 3- 4 tane de Kültür Bakanlığıyla geliştir-
diğimiz projeler var. Bir de ben hiç dizi yapmıyorum 
normalde TV’ye ama bu Digital Platform dizileri beni 
de heyecanlandırıyor. Bir kaç tanede öyle proje üzeri-
ne çalışıyoruz. Tabii bir de inşallah yaza yetişirse ilk 
kitabımı çıkarmaya çalışıyorum.

Bodrum’u çok sevdiğini biliyoruz. Hiç daha önce tatil 
yapmak için, iş icabı ya da ziyaret için  Didim’e de geldi 
mi? Didim dendiğinde aklına ne/neler gelir? 
Didim enteresandır, çünkü hayatımın ilk tapulu malı 
Didim’deydi. Ben lisedeyken birisi babama olan bor-
cunu  Didim’de bir arsanın tapusuyla ödemişti. Babam 
da onu benim üstüme yapmıştı ve o zamanlar bende 
çok böbürlenerek dolaşıyordum ‘benim bir arsam var 
Didim’de diye. Yıllar sonra gördük de orada çok dost-
larımız da vardı. Didim’e de bayılmıştım. Fakat yıllar 
yıllar sonra ortaya çıktı ki o arsa meğer sit alanıymış 
hatta kamulaşacakmış tabii ki tapuyu da iptal etti-
ler. Didim’de maddi olarak değil ama manevi olarak 
benimsediğim bir yeri kaybettiğimden beri de tekrar 
Didim’e gitmediğimi itiraf edeyim. Yoksa inanın  Di-
dim’e muhtar olurdum ( gülüyor ) alim Allah iyi ki gel-
medim!  bu sizler için iyi olmuştur.
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Elif Dağdeviren
Journalist, writer, programmer,producer,founder of 
the first internet portal of turkey, a strong business 
woman, Elif Dagdeviren. She started her career with 
movie translating for Trt (turkish tv channel) She 
continued as a reporter, then as an executive edi-
tor,producer and moderator. She created first online 
company of turkey with netbul.com. With the movie 
company she created, she had been producer of the 
most television programme and the movies. Beside, as 
a co-founder of a concert hall she organized over 40 
international concerts. She has been the director of 
Antalya movie festival for three years with the com-
pany she founded, “EDGE CCF E.D. genuine events, 
creative consultancy&amp; filmmaking)
She is working as “voluntary culture messenger” to 
present turkish cinema to the world. She also conti-
nues to writing as guest writer, producing and tea-
ching new media education, creating new internet 
ideas and movie/tv works.

Çekimleri Muğla Milas’ta olmasına karşın Entelköy Efe-
köy’e Karşı filminin bölge bize çok yakın olduğu için Di-
dim’de yarattığı heyecanı yakından gözlemleyenlerden 
birisi olarak sormak isterim. Çekimlerinin Didim’de ger-
çekleştirileceği bir film için ihtiyacımız olan nedir? 
Herhangi bir ilde/ilçede çekim yapmak için herhan-
gi özel bir şeye ihtiyaç yok. Bölgeye ait daha doğrusu 
orada geçebilecek bir hikaye ama doğal olarak o ille 
buluşabilecek bir hikaye olması çok önemli. Bura-
da şunu da söylemeliyim Entelköy Efeköyde yapımcı 
ben değildim ama dondurmam Gaymak ‘ta da İftarlık 
Gazoz’da da Muğla özellikle Dondurmam Gaymak’ta 
yerel yönetimin, esnafın çok büyük katkısı oldu. As-
lında İftarlık Gazozda’da oldu. Tüm bunlar bir şehri 
çok daha cazip kılıyor tabi. Misal Antalya film çekme-
ye çok elverişli ama şimdiye kadar da çok fazla film 
çekilmemiş. Belediye Başkanı Menderes Türel  bu işin 
bu şehre ne kadar büyük katkıları olduğunu iyi bildiği 
için bu konuda regülasyonlar ve çalışmalar yapıyor. 
Bizde Uluslararası Antalya Film Festivali’ni  ona göre 
kurguluyoruz.  Artık  Antalya daha film çekilebilir bir 
yer haline gelecek. Adana bin yıldır film çekilen bir yer 
çünkü her türlü lojistik destekle, içinden çıkan insan-
ların oraya ait bir şeyler yapma arzusu çok önemli yani 
hem şehir hem öykü hem de içinden çıkan insanların, 
oraya ait bilgisi olan insanların varlığı çok önemli. 
Tabiiki teknik olarak da Amerika’daki sistemde ve ya 
Avrupa’nın bazı yerlerindeki sistemdeki gibi film ko-
misyonları kurmak çok gerekli ama bunların ciddiye 
alınması lazım. Ciddi bir komisyon kurulması gereki-
yor. Mesela Amerika’nın her eyaleti  film komisyonuna 
sahip. Mesela bir bakıyoruz birden bire Kanada filmle-
ri çoğalmış Kanada bütün Amerika’nın kanunlarından 
daha avantajlı olmuş. Vergi meselelerine düzenleme 
koymuş, lojistik altyapılar getirmiş falan hop bütün 
filmler Kanada’ya kayıyor. Yani bunların hepsi teknik 
çalışmalar. Özetle doğalı ve güzeli, içinden çıkan ki-
şilerle tekniği ve finansal tarafı da yerel yönetimlerle 
çözülmesi gereken bir mevzu.

Sevgili Elif, İdea dergiyi okudunuz mu? Dergimiz hak-
kında özellikle İngilizce çevirilerimiz için neler söyleye-
bilirsiniz? Bizim için önem arz eden eleştiri ve düşünce-
lerinizi bilmek isterdik.
Bir kadın girişimcinin küçük bir şehirde başlayıp koca 
bir dünyaya değme ihtimali olan bu dergiyi sadece bir 
kadın olarak değil bir insan olarak da çok önemsiyo-
rum. Çünkü bu dergi bana hayallerin gerçekleşebile-
ceğini kanıtlıyor. Yeri boyutu hiçbir şeyi önemli değil 
içinden dışarı çıkan aşk bu dergiyi kıymetli yapan.
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1967 doğumlu Söke Avşar köyü doğumlu 
bir Yörük kızı. Okuduğu tüm okullarda hep 
başarılı olmuş öğrencilerden.  Parasız Hem-
şirelik yatılı okulunu kazanıp 2 yıl Bolu’da 
sadece kızların olduğu bir okulda okumuş. 
Sonrasında da not ortalamasını yükselterek 
ilk mesleği olan hemşireliği İzmir’de bitir-
miş. Yine aynı yıl üniversite sınavına girip 
İstanbul Hukuk fakültesini kazanmış. Mec-
buri hizmet tayini Van /Muradiye’ye çıkınca 
hukuk okuması için hemşirelik mesleğin-
den istifa etmeyi düşünmüş ama ödemesi 
gerekli tazminatı ödeyemeyince Van’da 
hemşirelik yaparken hukuk okumaya 
başlamış. Hayatının buradaki dönüm nok-
tasında ise bir başka güçlü kahraman ka-
dının Türkan Saylan’ın zi var. ‘Hayatı boyu 
kız çocukları ve kadınlar için çalışmış, Tıp 
Doktoru, Akademisyen, Yazar,  Eğitimci  ve 
Aktivist ve daha çok Çağdaş Yaşamı Des-
tekleme Derneği'nin kurucu başkanı ola-
rak bilinen Cumhuriyet tarihinin en güçlü 
kadın figürlerinden olan kahraman Türkan 
Saylan’ O yıllarda sadece başarılı bir doktor. 
Dr. Türkan hemşire Zekiye’yi çok sevmiş, 
Zekiye hemşireye inanmış ve onu İstanbul’a 
çalıştığı hastaneye yanına almış ki çalışarak 
okusun ve avukat olsun. Zekiye hemşire de 
hem çalışmış hem okumuş ve Avukat Zeki-
ye olmuş. Ne de iyi olmuş, iyi ki de Avukat 
olmuş. Tüm Sağlık Sen’in ilk kurucu 129 
üyesinden birisi, İnsan Hakları Derneği 
Aydın Şube Yönetim Kurulu Üyesi.  Kibele 
Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Der-
neği’nin kurucu yöneticisi. Didim başta 
olmak üzere, şiddet mağduru kadınlarının 
hak ve hukuk mücadelelerinde adını iyi bil-
diğimiz korkusuz yürek. Her sabah 6:30 da 
uyanırım diyecek kadar disiplinli, çok ça-
lışkan, çok dirençli, bildiğini yapanlardan, 
düşündüğünü korkmadan söyleyenlerden, 
eylem yapanlardan, harekete geçenlerden, 
itiraz edenlerden, yol gösterenlerden, her-
kese dokunanlardan, çok sevilenlerden o sa-
dece hakkını aradığı kadınlara ait kazandığı 
davalar ile bile çoktan pek çok erkeğin bile 
korkulu rüyası olmayı başarmış bir kahra-ZE
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man. Sadece Didim’in de değil en başarılı 
kadın Avukatlardan. O Avukat Zekiye Baran. 

Prof. Dr. Türkan Saylan ile tanışma sürecinizi 
ve hemşire iken Avukat olma öykünüzü bizle-
re anlatır mısınız?  
Hemşireliği bitirdiğim yıl üniversite sına-
vına girip İstanbul Hukuk fakültesini ka-
zandım. Tayinim Van’a çıktı. Hemşirelik 
mesleğinden istifa edip İstanbul’da oku-
mayı düşündüm ama tazminatı ödeyecek o 
param yoktu. Daima sevgiyle anarım Türkan 
Hoca’yı. 85’li yıllardı ve İstanbul’da Lepra 
Hastanesini yeni kuran Dr. Türkan Saylan 
Van’a hasta taraması için geldiğinde ben 
de Van/Muradiye’de sağlık ocağında sağlık 
ocağında çalışan sıradan bir hemşireydim. 
Türkan Hoca da o zamanlar sadece başarı-
lı bir hekim. O benim aynı zamanda hukuk 
okuduğumu da öğrenince, Türkan Hoca tor-
pilli bir tayin dokunuşu ile İstanbul Lepra 
Hastanesine hemşire olarak beni yanına 
aldı. Geceleri nöbette çalışırken gündüzleri 
de okula giderek İstanbul Hukuk Fakülte-
sini bitirdim. Öğrenci derneklerinde de çok 
aktiftim. O yıllarda 15 kişilik hemşire grubu 
ile yaklaşık 2 yıl Nabız dergisini de çıkardık. 
Teknik Sağlık Mensupları Derneği o yıllar-
da odalaşmaya geçince Tüm Sağlık Sen’in 
ilk kurucu 129 üyesinden birisiyim. Memur 
sendikalarında aktif zorlu süreçler geçirdim 
ne güzeldi o günler.

Hem hemşire hem Avukatsınız  hiç işsiz kal-
mamışsınızdır değil mi?  Hiç işsiz kaldınız mı?  
Ben de bir yıl kadar işsiz kaldım çok iyi bi-
lirim işsizliğin ne olduğunu köyde pamuğa 
ve çapaya bile gittim. (Gülümsüyor) Okulu 
daha bitirmemiştim ki öğrenci hareketi içe-
risinde olduğum için ağır işkence ve sor-
gularla dolu 15 gün gözaltı süreci yaşadım. 
Çıktığımda kollarımı kullanamaz haldey-
dim. Annem, ablam ailem uzun süre baktılar 
bana. Öyle ki en az 2 ay ablam yıkadı beni 
diyebilirim. Ağır travmatik bir süreçti. O sü-
reçte bir yıl işsiz kaldım. O günlerde gittim 
pamuğa ve çapaya. 
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Sonrasında iyileşince Ümraniye Belediyesinde iş ha-
yatına yani hemşirelik yapmaya geri döndüm. Sonra-
sında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne nakil yaptır-
dım. En bu kez de Hızır Acil Serviste geceleri çalışırken 
bir yandan da ‘Adli Tıpta Yüksek Lisans’ yapmaya baş-
ladım. Fakat sonrasında Politik iradenin değişmesi ile 
ben ve bazı arkadaşlarım işsiz bırakıldık. İşsiz kalınca 
sadece politik davalara bakan avukatlık bürosunda 3 
yıl kadar avukatlık mesleğini yaptım. Gazi davası avu-
katlarındanım, Metin Göktepe davasına da girdim. 
Aktif avukatlık sürecim de öyle başladı. 

Didim’e nasıl geldiniz? 
 İstanbul’da evlendim. Evlenip çocuk yapmaya karar 
verince Arya Su ‘ya hamileyken Didim’e geldim. Anne 
olmayı da çok istedim ve o günlerde öyle de çok yorul-
muştum ki, biraz da dinlenmek daha sakin dingin bir 
hayat için ailemin de ısrarları ile Didim’e geldim. Arya 
Su’yu 13 ay emzirdim o bir yaşına girmişti ki Didim’de 
Kendi Hukuk Büromu açtım. Bugün Arya Su’da hukuk 
okuyor. Eminim o da çok başarılı bir avukat olacaktır.

Zekiye Baran’a biz dışarıdan baktığımızda kafasına 
koyduğunu yapan, mücadeleci, güçlü cesur kararlı ve 
inançlı bir kadın. gerçekten kafanıza koyduğunuzu ya-
par mısınız? Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız?  
Yaşamım boyu gelenek ve göreneklerle hareket 
etmedim. Küçük yaşta meslek sahibi olup kendi pa-
ramı da kazandığım için, tüm kişisel kararlarımı da 
kendim aldım diyebilirim. Evlendiğimde aileme sa-
dece evleniyorum ben dedim. Bir tek kızımla konuş-
tuğum bir boşanma sürecim oldu ve boşandığımda da 
aileme boşandım ben dedim. Üniversite yıllarımdan 
bu yana da kendimi aktif sosyalist feminist düşün-
cede tanımlarım. Gözü karayım. Kafama koyduğumu 
yaparım. Bu kararımla yeri gelir, bir kişi de olabilirim, 
bin kişi de olabilirim. İnandığım bir durum için redde-
dilebilirim tek başıma yalnız da kalabilirim, destekle-
nebilir kalabalık da olabilirim, alkışlar da alabilirim. 
Farkı yoktur benim için, yeter ki isteyeyim. Kafama 
koyduysam yaparım. 

Zekiye Baran için bir kadını kahraman yapan detaylar 
nelerdir? 
Kadını kahraman yapan şey gözü karalığı ve di-
rençli, inançlı ve kararlı tavrıdır. Öyle bir toplum 
olduk ki kadın biraz bile öne çıkıyorsa ve hiçbir şey 

yapamıyorlarsa kadına cinsiyeti üzerinden, ahlak sor-
gulaması ile yıpratma yıldırma yapılıyor. 
Ben hiçbir kadına asla cinsiyet-
çi yaklaşmam, ahlak bekçiliği 
yapmam, benim sorguladı-
ğım şeyler bunlar değil. Hiç 
olmadı. Öyle mağdur ediliyor 
ki kadınlar mesela karşımda 
hiç tanımadığım kadın erkek 
uyuşmazlığı yaşayan bir çift 
varsa ben öncelikle sorgusuz 
sualsiz kadından taraf olurum 
kadın bir sıfır öndedir bende 
çünkü inanın geçmiş zaman-
larda dayak yediği için be-
nim yanıma gelip ağlayan 
avukat arkadaşlarım bile 
oldu. Toplumda kadının 
yaşadığı ciddi bir mağ-
duriyet var. Bu eğitimli 
eğitimsiz çalışan kadın 
genelinde mağdur olan-
lar hep kadın. Çünkü ekono-
mi erkeklerin elinde, para kimse 
ise düdüğü çalan da o oluyor. 
Erkek yer içer gezer arkadaş-
ları ile gönlünce oturur soh-
bet eder, eğlenir ama kadın 
öyle mi hemen başlar kadına 
yakıştırmalar ve hemen başlar 
problemleri kadının. Burada 
erkek kadar kadının da kadına 
şiddeti bile var. İtiraz eden, 
hakkını arayan, dayatma ve 
baskıyı kabul etmeyen ka-
dınların yaptığı bu toplumda 
kahramanlıktır. 
Masallarda prenses bile 
olsan bir beyaz atlı prens 
olur kadını kurtaran. Ka-
dınlar tüm zamanlarda 
hep kendilerine kahra-
man yaratmışlardır. Ya da 
kadınlara prensler kahra-
manlar yaratıldı. Kahra-
manlık güçlü olmak sanki 
erkeklerin hakkıymış da 
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Zekiye Baran; Nurse - Lawyer
She had been a successful student at every school she 
took education. She studied nursing on a scholarship, 
then, when she was working as a nurse at a hospital, 
she went to law faculty and became a lawyer. She is a 
braveheart with her helps to women who are victims 
of violence. She is board member of aydin human ri-
ghts association. She is one of the fifteen founders of 
cybele woman unity and cooperation association. 
She is a mother of a child, disciplined, hardworking, 
resistive, always does what she thinks, protesting, 
moving and loved by everyone. She is a heroine with 
just her support to women. She is one of the most 
succesful lawyers. She points;” We make contact to 
almost every Woman,  including our english citizens, 
who exposed to violence by men, we write their peti-
tion, follow their cases, if someone has to go to the 
women’s shelter, one of us helping her and follow the 
steps together. Ofcourse we protect the women, ask 
for our help, never uncover their identity. We choose 
the cases like murdered women, violence, rape etc. we 
try to support as much as we can, and we do that for 
free, voluntarily.”

biz kadınlar rol çalıyormuşuz gibi biraz... İdea 
Dergi'nin kahraman kadınlar sayısının kahraman 
kadınlarından Zekiye Baran’ın bir kahramanı/ kahra-
manları var mıdır? Kim / Kimlerdir?
Erkek kahramanım hiç olmadı benim. Tabii ki feyz al-
dığım kadınlar oldu, Clara Zetkin ya da Behice Boran 
gibi kadınlardan etkilendim, onlar feyz aldığım kadın-
lardır. Ama şu da var çok adı duyulmamış, tanınmayan 
bilinmeyen ama kahraman kadınlar da var. Çevremiz-
de bile var. Tek başına asgari ücretle üç çocuk oku-
tan kadın kahraman değil midir? 

güç, mevki sahibi kadınların geliştirdikleri savunma 
mekanizmasıyla zaman içerisinde erkekleşmeleri hak-
kındaki düşünceleriniz nelerdir? 
Kadınların zaman içerisinde erkekleşmesi hiç doğru 
değil. Erkeksi kadınlar, kadının bakış açısına sahip 
olmayan kadınlar var. Öyle kadınlar var ki onları an-
lamak çok zor. Onlardan değilim. Kadın bakış açısına 
sahibim ve bunu öyle olması gerektiğini düşünüyo-
rum.

genellikle boşayan ve kendisi de boşanmış bir kadın 
olarak ayrılığın son aşamasında barışan ciftler de olu-
yor. İkinci bir şansa inanıyor musunuz? 
Doğru boşanmanın ya da ayrılığın son aşamasında 
barışan çok çift var. Bizim için sürpriz olmuyor bu du-
rumlar, öyle imkansız görünen davalarda gördüm ki 
bu durumu alıştım ben. Müvekkilimin sesinden bile 
anlarım ama ben bu barışma durumunu. Çok nadir 
olarak boşadığım ama sonrasında tekrar mutlu me-
sut yaşayan çiftler de oldu ama genellikle erkeklere 
2. şansı verenler çoğunlukla pişman oluyorlar. Hatta 
daha da kötü sonuçlarla bile tekrar geldikleri oluyor. 
Hayatta olmazsa olmazınız nedir? Hayatımın tek ol-
mazsa olmazı kızımdır. 

Tavsiyelerinizi önemsiyoruz. Anne olarak kızınıza yap 
ya da yapma dediğiniz şeyler nelerdir?
Çok mutlu oluyorum ki bana beni örnek aldığını söy-
ler kızım. Kızıma hiç şunu yap ya da yapma demem 
ama öğüt ya da tavsiyelerde bulunurum. İlla hataları 
ya da yanlışları olacak. Onun da kötü tecrübeleri ola-
cak, o da kendi deneyimlerini oluşturacak, ama ben de 
hep onun yanında olacağım. Ama bir gün erkek arka-
daşı ile yemek yerse bir yerde mutlaka kendi hesabını 
ödemesini öğütlerim.

Röportaj : Umut Kaşan Karabacılı 
Fotoğraf : Stüdyo Vision / Hüseyin Parlakkaya

Sosyal medyayı kullanır mısınız?  
Pek çok önemli  davanın konusu sosyal medya pay-
laşımları. Bazen de işim gereği takip ediyorum bile 
diyebilirim. Evet ben de elimden geldiğince bu ileti-
şim yöntemini kullanıyorum. Özellikle Dernek olarak, 
talep duyuru ya da tepkilerimizi iletişimimizi sosyal 
medya üzerinden sağlıyoruz. Facebook üzerinden ‘Kİ-
BELE Didim Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derne-
ği’ faaliyetlerini herkes takip edebilir.

Bu özel ve keyifli sohbeti için biz de Zekiye Baran’a 
çok teşekkür eder, güzel haberlerinin devamını dileriz.
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2012’li yıllardı kadınların daha fazla mağ-
dur olmaması için, kadın dayanışmasını 
artırmak, kadınlara eğitim, sosyal ve diğer 
alanlarda destek sağlamak, daha iyi örgüt-
lenmek hak ve hukuk mücadelelerinde ka-
dınlarla dayanışma içerisinde olmak adına 
Didim’de yaklaşık 19 arkadaş bir araya ge-
lerek kolektif bir oluşuma gittiler. Sonradan 
da dernekleşerek Kibele Didim Kadın Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneğini kur-
dular. Bugün Hak ve Savunuculuk Dernek-
leri alanında faaliyet gösteren Kibele Didim 
Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeleri ‘ Yurdagül Kırmızı, 
Nurhan Karabıyıkoğlu, Nezihe Günay, Hülya 
Kaymaz, Özge Çil ve Leyla Eker’ in gönüllü 
kadınları. Konuştuğumuz Avukat Zekiye Ba-
ran’a soruyoruz

Kibele Didim Kadın Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği kimlerden oluşuyor ve neler yapı-
yor? Ayrıca Kibele’nin dokunduğu çok kadın 
vardır mutlaka ama çok başarılı olduğunuz, 
çok ses getiren örnek bir mücadeleniz var mı?
Derneğimizde aramızda mühendis var, öğ-
retmen, ev hanımı yani farklı mesleklerden 
farklı kadınlarız ama sadece Özge Çil Ha-
nım ve ben biz ikimiz hukukçuyuz dernek-
te. Didim’de eşi tarafından şiddete uğramış 
mağdur olmuş her kadın bir şekilde bizimle 
temasa geçiyor. Mümkün olduğunca kadın 
cinayetleri davalarına, şiddet taciz tecavüz 
davalarına katılıyoruz, yol gösterici oluyo-
ruz, elimizden gelen desteği oluşturmaya 
çabalıyoruz. Tüm bunları da bedelsiz yapı-
yoruz, gönüllü çalışıyoruz. 
İnanın biz Didim’de eşi tarafından şiddete 
uğrayan hemen hemen her kadınla bir şekil-
de temasa geçiyoruz. Mağdur kadının dilek-
çelerini yazıyoruz, davasını takip ediyoruz, 
eğer sığınma evine gitmesi gerekiyorsa yö-
netim kurulundan bir arkadaşımız da o ka-
dınla birlikte hareket ediyor, ona eşlik edi-
yor. Tabii ki bize başvuran yardım isteyen 
kadınları koruyoruz isimlerini hiçbir zaman 
deşifre etmiyoruz, ama kamuoyu tarafından 
adı iyi bilinen, geniş yankı uyandırmış, ha-
ber olmuş, mahkeme kararı doğrultusunda Ki
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çocuğunu, boşandığı eski kocasına teslim 
eden, ancak çocuğunu almaya gittiğinde 
eski eşinin saldırısına uğrayarak, çocuğu-
nun gözü önünde şiddet görüp hastanelik 
olan ve çocuğunu kaçıran baba yüzünden 
daha da mağdur olan Zeliha E. dosyası var-
dır ki, o derneğimizi hiç tanımazken, bizle-
ri bilmezken, biz onun yanında olduk. Tüm 
davalarını yakından takip ettik. Başarılı da 
olduk, ulusal medyada bile haber oldu bu 
dava. Kaçırılan çocuğunu da bulduk. Şimdi 
bu hanım bizim tüm etkinliklerimize ko-
şarak geliyor. Tüm dernek çalışmalarımıza 
katılıyor. Tabii ki benzer örneklerimiz çok 
var. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plat-
formu ile yakın dayanışma içerisindeyiz. 
Bu bölgedeki davalarında yardım ve destek 
istediklerinde Kuşadası’nda bile olsa dava 
gidebiliyoruz. Derneğimize sadece kadınlar 
ve LGBT li bireyler bize üye olabiliyor. Bu 
sebeple derneğimiz veto bile yedi ama biz 
LGBT bireylerini de kendimizden kabul edi-
yoruz. İhtiyaç duyduklarında inanın gecenin 
bir yarısı bile olsa davalarına da gittiğimi bi-
lirim.

 Kibele Didim Kadın Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği olarak eylem ve protestolarınız-
da erkekler size destek oluyor mu? Aranızda 
hiç erkek görmüyoruz?  Neden yok?
8 Mart ya da 25 Kasım’larda yürüyüş, pro-
testo ya da eylemlerimizde asla erkekleri 
aramıza almıyoruz. Bizi destekleyen siyasi 
partilerin kadın kolları ya da sendika üye-
si kadınlar ama sadece kadınlar katılıyor. 
Hatta bazı kadınlarla bu sebeple sorunlar 
yaşıyoruz, ayrımcılık mı yapıyoruz diye?   
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Ayrımcılık olarak değerlendiril-
memeli. Didim küçük yer. Adam 
zamanında şiddet de uygulamış 
biliyoruz, kalkmış bizimle şid-
dete hayır diyecek olur mu hiç? 
Kabul edilemez? Ben bizzat tanı-
yorum biliyorum bazılarını ama 
bilmediklerimiz ne olacak? Çoğu 
kadın da dile getiremiyor! O se-
beple bizim eylemlerimizde sa-
dece kadınlar vardır. 
Bir gün de erkekler eylem yapsın 
illa bizimle 8 Mart ya da 25 Kasım 
mı olması lazım kadına şiddete hayır demeleri için, 
bizimle mi olması lazım protesto ya da eylemlerin? 
Bir gün de erkekler eylem yapsın çok güzel olmaz mı?

 Kibele Didim Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği olarak son başarılı eyleminiz nedir?
En başarılı işlerimizden birisidir ki son günlerde 
önemli bir dava kazandık. Son 8 Mart protestomuzu 
Didim Kaymakamlığı yasaklamıştı. Biz de bu yasağı 
hukuksuz bularak itiraz ettik, dava açtık, bize ‘ Neden 
dava açıyordunuz ?’ diyenler de oldu. İdare mahkeme-
sinde davayı kaybettik ama tekrar üst mahkemeye iti-
raz ettik ve sonrasında elimize kaymakamlık yetkisini 
aşmıştır, bu düşünce özgürlüğüne saldırıdır gibi üç 
sayfalık çok güzel bir karar geldi yani kazandık davayı. 
Bu başarıdır.

Kibele Didim’de yaşayan başta İngilizler olmak üzere 
yabancı kadınlara da yardım ediyor mu?
Sayıları çok fazla olmamakla birlikte yabancı kadınla-
ra da yardımcı oluyoruz ama onlar bize doğrudan de-
ğil dolaylı olarak geliyorlar. Komşusu getiriyor ya da 
bir arkadaşı getiriyor bize. Yol gösteriyoruz onlara da.

Kibele Didim Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği olarak size destek olan yardım eden kişi / kurum çok 
mu? 
Doğrudan destek ya da para yardımı almıyoruz, acil 
yardım etmemiz gereken durumlarda da kendi ara-
mızda para toplayarak yardım ediyoruz. Pankart ya 
da döviz mi bastırılacak ne tutuyorsa bu bedeli kendi 
aramızda paylaşıyoruz. 

Kibele Didim Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neğ’nin daha aktif ve başarılı olması için en büyük ih-
tiyacınız nedir? Derneği desteklemek isteyen kadınlar 
neler yapmalı?
Bizim en büyük ve acil ihtiyacımız bir yer. Derneği-
nin sabit bir yeri yok maalesef. İlk göreve geldiğinde 
resmi yer talebimiz olmuştu ve Belediye Başkanımız 
geçenlerde bizi arayarak yer konusunda çalıştığını ve 
en kısa sürede çözeceği sözünü verdi. Biz de en kısa 
sürede bu sözünü yerine getireceğinden eminiz. 
Bize en büyük diğer destek de kadınlarımızın derne-
ğimize üye olması olacaktır. Eylem ve protestolarda 
katılım sağlayarak ya da tüm etkinliklerimizde bizi 
yalnız bırakmayan kadınlar bizlere en büyük desteği 
vereceklerdir. 
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Ata Akademi’nin sahibi  ve sorumlu mü-
diresi Selda Nalan Tileyi. İş sebebi ile İs-
tanbul’dan Didim’e gelmiş kadınlardan. 
Onunla gelişen değişen ve yenilenen Ata 
Akademi’nin başarılarını ileride daha çok 
duyacaksınız. O işinde fark yatacak, ne yap-
tığını bilen, bir bakışta iddiasını ortaya ko-
yan güçlü ve çalışkan kadınlardan. Didim 
gibi turistik bir ilçede, turistten sonra 
en çok ihtiyacımız olan iletişim gücünü 
yaratmak adına işletmesini devraldığı 
İngilizce Dil eğitim kurumunun (Didim 
Didem Akademi)  önce adını değiştirdi. 
İngilizce eğitimi veren bu kurum onun, gel-
mesi ile birlikte artık daha da kurumsal bir 
yapıda. Eğitim kurumunun kurumsal logo-
sundan yönetim anlayışını, işleyiş ve ders 
programlarını ve daha pek çok şeyi kısa sü-
rede değiştirdi ve yeniledi. Anlıyoruz ki ka-
fasına koyduğunu yapan kadınlardan. Ata 
Akademi’nin kısa sürede adından söz etti-
ren güzel ve başarılı müdiresini tanımak ve 
sizlere de tanıtmak istedik.

Öncelikle Didim’e hoş geldiniz. Kısaca Kendi-
nizden bahseder misiniz? 
Nasıl oldu Didim’e gelmeniz. 1987 İstan-
bul doğumluyum, İİBF İşletme bölümü me-
zunuyum. 7 yıllık bir sigortacılık geçmişim 
var. Büyük şehirlerin kişilere getirileri oldu-
ğu gibi götürüleri de oldukça fazla. Babamı 
kanserden kaybetmem, kurumsal dünyada 
insanların değil de masalarının değerleri-
nin olması, kurulan ilişkilerin yapaylaşması 
gibi sebeplerle ben de yorgun düşen insan-
lar arasındaydım son yıllarda. Karar verdim 

ve yeni bir hayata geçtim; aslında tüm bu 
süreçlerden de güçlenerek çıktım. Beni ne-
yin beslediğini ve ne istediğimi öğrendim. 
Daha bilinçli ve daha sade bir hayat yaşa-
mak için Ata Akademi’nin sorumlu işletme-
cisi ve müdürü olarak Didim’deyim.

Yeni hayatınız nasıl gidiyor? Yaptığınız iş ha-
yaliniz miydi?  
Bu hayalimdeki iş miydi? “evet” diyemem 
ama “hayır” da diyemem; İşin ne olduğu 
değil aslında, hayalim bir fark yaratarak ça-
lışmaktı ve o farkı burada Ata Akademi’de 
yaratabileceğime inanıyorum. Eğitim sek-
törü bambaşka…  Beyinlere ve ruhlara do-
kunmalı ve bunu yaparken de özünüzden 
parçalar ortaya koymalısınız. Ben sadece 
İngilizce öğrenmelerini değil, birbirlerini 
kucaklayan, kalplerinde şefkat barındıran, 
gümbür gümbür çalışan, köklerine bağlı, 
vatansever çocukların yetişmesi için katkı-
da bulunmak istiyorum. Oluşturduğumuz 
yeni ekibimizle buna katkı sağlayacağımıza 
inancım büyük. Çünkü aynı çalışkanlıkta, 
aynı iyi niyette ve benzer profesyonel bakış 
açısına sahip insanlar bu kurumda bir araya 
geldi ve bizim için merkezde insan var yani 
biz insan insanıyız. İşimize ticari olarak 
bakmıyoruz bu yüzden kısa sürede kazan-
dık fark yarattık ve de kazanmaya devam 
edeceğiz. Didim’in kurumsal dönüşümünde 
lokomotif görevi göreceğimize inanıyorum. 
Ata akademi gerek dil eğitiminde gerek 
pek çok açıdan örnek kurumlardan biri-
si olacaktır.

Bize en sevdiğiniz özelliklerinizden bahse-
der misiniz, sizi anlatan sıfatlar, kelimeler, 
renkler, semboller nelerdir?
“Derin” sanırım bu kelime beni en güzel 
tanımlayan kelimedir. Hayatlarımız sınırlı 
ve kısa ama derinlemesine geniş. Yani ne 
kadar çok mânânın farkına varırsak o kadar 
çok derinlik ve boyut kazandırabiliyoruz 

Ata Akademi Dil Okulu
Tel: 0 256 811 60 30
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yaşamlarımıza. En sevdiğim özelliğim basit ve açık 
bir kalple ve oldukça tutkulu yaşayabilmem. Bunun 
yanında; kahve, kırmızı ruj, kedi, şiir, deniz, ege, yal-
nızlık değil ama bir başınalık nerede bu sözcükler 
geçse beni tanıyanların akıllarına ben gelirim diye 
düşünüyorum.

Bir kadını güçlü ve kahraman yapan detaylar nelerdir?
Toplumumuzda kadın ile erkeğin eşit olmadığını dü-
şünüyorum zaten olamaz da çünkü kadın müthiş bir 
şeydir. Kadın yaşamı boyunca sürüm güncelleyen bir 
canlıdır. Erkeklerin konformist yaşamına karşın ka-
dın emekçidir. Bir kadının kahraman olması için 
ekstra bir özelliğini keşfedip hayata geçirmesine 
gerek bile yoktur. Gözlerini kız çocuğu olarak dün-
yaya açması ve zorlu dünyada varlığını onaylatarak 
yaşaması başlı başına bir kahramanlıktır.

Bir kadında asla tahammül edemediğiniz durum/du-
rumlar nelerdir? 
Kadınların atalet duygusu içerisinde olmasına taham-
mül edemiyorum sanırım çünkü sürümlerini güncel-
lemeleri için hayat enerjisine ihtiyaçları vardır.
Geçenlerde okuduğum bir bilgiyi kısaca aktarmam 
gerekirse;
Hayatımızda fiilden, düşünceye ne için enerji harca-
mamız gerekiyorsa bunu Mitokondriye borçluymu-
şuz. Mitokondrinin kendine has DNA’sı, kendine has 
proteini, çalışma mekanizması ve prensibi varmış. 
Hem enerji üretir hem de hücreyi ölümden korurmuş.
Vurgulamak istediğim kısım şu ki Mitokondrimizi 
annelerimizden alırmışız. Yani her kadın aslında 
hayat enerjisini çocuğuna miras bırakıyor. Bu se-
beple iyi bir miras, iyi nesiller için hayat enerjisi yük-
sek, gülen, mutlu, başarılı, çalışkan yılmayan kabul 
etmeyen değiştirme gücü olan kadınlara ihtiyacımız 
var. Kadınlar isterse yapar, yeter ki istesin.

güç, mevki sahibi kadınların geliştirdikleri savunma 
mekanizmasıyla zaman içerisinde erkekleşmeleri hak-
kındaki düşünceleriniz nasıldır?
Kadınlar birden fazla role bürünürler ve zaman içeri-
sinde bu rollere öyle çok kendilerini kaptırırlar ki; iyi 
evlat olurlar, iyi eş, iyi anne, iyi çalışan ve de iyi yö-
netici ama dişi olmayı unutabilirler. Çok kullandığım 
bir laf vardır. “Rujsuz kadın, ruhsuz kadındır.” Diye 
benim dünyamda kadın bahar kadar renkli, yaz kadar 
güneşli olmalıdır  ve bunu hiç unutmamalıdır.

Peki sizin kahramanınız kimdir/kimlerdir?  
Mustafa Kemal Atatürk.
Ben Atatürk kızıyım. Çünkü O hiçlikten, çokluk;  yok-
luktan varlık yaratan ve sebebi her daim sonuca bağ-
layan biriydi. Her ayağım takıldığında elimden tutan 
güç aldığım kahramanımdır O benim. 
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Selda Nalan Tileyi; The Director of ATA Academy 
Language School 
Selda Nalan Tileyi, the owner and the managing di-
rector of Ata Academy. She began with replacing the 
name of English language educational institution 
“Didim Didem Academy” which she took over with 
the aim of developing communication power as well 
as attracting tourists we need in tourist destinations 
such as Didim. The institution that offers English lan-
guage educational service has a better organizational 
structure thanks to her contributions since she took 
over the institution. She has replaced the institution’s 
logo, the administrative approach, the operation and 
the syllabus of the institution and many other things 
in a quite short time. Selda Nalan Tileyi, one of the 
women that makes everything happen she sets her 
mind, says “I aim to begin with optimizing educati-
onal sense of our institution. I give priority to fulfill 
my objectives on education instead of commercial 
concerns. Everyone especially the adults and children 
who prefer us shall speak English as they would like 
to when they complete the programmes. The children 
shall come to us willingly rather than family pressure. 
They shall take pleasure of receiving education at our 
school. English training is one of the most important 
needs both for today and the future. We promise to 
do our best so that the locals learn English better and 
improve their English. We provide not only English 
language training but also German, French and Spa-
nish language training likewise Russian and Italian 
language training on your demand. As long as the 
locals of Didim would like to speak another foreign 
language, we will always be ready to support.

Röportaj : Umut Kaşan Karabacılı 
Fotoğraf : Stüdyo Vision / Ata Akademi

Kurumunuzun adı da bu ulu öndere olan hayranlığınız 
sebebi ile mi Ata olarak değişti? Kurumda Ata Akade-
mi’de isminizden başka neleri değiştirdiniz?  
Yabancı hayranlığı taşımadan, sadece yabancı dil 
öğretiyoruz. Elbette hepimiz için, ülke için önemli 
değerler vardır; bayrak gibi, milli marşlarımız gibi, 
tarihimiz gibi, Atatürk gibi… Yabancı dil eğitim ku-
rumu da olsak bu değerlerin de üzerimize düştü-
ğü kadarıyla yaşatıcısıyız. Ata’nın nereden geldiği 
ortada ama bu asla siyasi bir anlam ifade etmemeli-
dir. Kurumların hele ki bir eğitim kurumunun bana 
göre siyasi bir duruşu olmamalıdır olamaz. Kurum 
olarak kendimizi hiçbir partiye ne yakın ne de uzak 
hissetmiyoruz.
Öncelikle kurumumuzun eski mevcut eğitim anlayı-
şını daha da amacına uygun hale getirmeyi hedefliyo-
rum. Ticari değil idealist yaklaşımlar içerisindeyim. 
Yetişkinler ve çocuklar olmak üzere bize gelen her-
kes arzu ettiği seviyede İngilizce konuşarak bitirmeli 
programı. Bize ailelerinin zoru ile değil isteyerek ve 
severek gelmeli çocuklar. Keyif almalılar eğitimden. 
İngilizce eğitimi günümüz için ve gelecekte en önem-
li ihtiyaçlardan birisi. Biz de Didim daha iyi İngilizce 
öğrensin ve İngilizcesini geliştirsin diye üzerimize 
düşen gereken özen ve çabayı sağlayacağız. Sadece 
İngilizce de öğretmiyoruz ayrıca devam eden Alman-
ca, Fransızca , İspanyolca derslerimiz olduğu gibi ta-
lep üzerine Rusça ve İtalyanca da öğretebiliriz. Yeter 
ki yeni bir dil daha konuşmak istesin Didim.

Son olarak dergimizi okudunuz mu, dergimiz hakkın-
daki düşünceleriniz nelerdir?  
Keyifle ve aşkla yapılan her şey bende değerlidir. Ön-
celikle bu sebepten dolayı sizi kutluyorum. Etrafımda 

başarılı kadın girişimleri görmek bana mutluluk ve 
enerji veriyor. . İngilizce eğitimi veren bir kurum ola-
rak da Türkçe ve İngilizce yayınlanan İdea dergisinin 
Didim’e ayna tuttuğunu düşünüyorum; her parçası-
na ayırım yapmaksızın. Açıkçası benim gibi kentin 
yabancılarına da faydalanabileceği bir kaynak görevi 
görüyor. 
Geniş ve Detaylı bilgi edinmek için  Ata Akademi 
Dil Okulu: 0 256 811 60 30

Bu özel ve keyifli sohbeti için biz de Selda Nalan Tile-
yi’ye çok teşekkür eder, güzel haberlerinin devamını 
dileriz.
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1982 Antakya doğumlu. Müzisyen. Didim’e 
İstanbul’un karmaşasından kaçıp gelmiş. 
Daha küçük yerlerde huzur bulurum düşün-
cesiyle. Geldiği günden bu yana da Didim’li. 
O Didim’i seviyor Didim de onu. Didim eğ-
lence sektörünün güçlü markası Eflatun 
Bar’ın çok sevilen, beğenilen, dinlenen ka-
dın solisti Özlem Yeşil. Sesinin hayranları 
fanları var. Kadın güçlü, inanın sesi kadar 
güçlü bir kadın. Bazılarımız için, çocuklara 
müziği sevdiren gitar eğitmeni Özlem Öğ-
retmen ama çoğumuz için de yıllardır Di-
dim’in gece hayatında, erkelerin arasında, 
çalan söyleyen, söylenen ve galiba en çok 
dinlenen, alkışlanan kadın da o … O Di-
dim’in solisti.

Müzisyen olmaya nasıl karar verdi ve Didim’e 
nasıl geldi Özlem? 
Okullulardan değilim. Alaylılardanım. Daha 
çocuktum ve Antakya’da Erdal abiyle bera-
ber yer aldığım yerel bir müzik grubunda 
başladım müziği sevmeye. Bana gitar çal-
mayı öğreten de benim müzik ufkumu ge-
nişleten kişi de Erdal Duman’dır. O grupta 
Önder Çankır’da vardı. Müziğe farklı bakan 
adamlar bunlar. Ne öğrendiysem onların 
farkındalığımı açmalarıyla oldu. O grup da-
ğılmış, her birimiz de belki bir başka yerde-
yiz ben İstanbul’da tezgahtarlık bile yaptım, 
farklı işlerde de çalıştım ama aklım da hep 
müzikte. Çünkü müzik hep hayatımda oldu 
benim. Seviyorum çünkü işimi. Müzik ya-
parak para kazanmak istiyorum başka bir 
iş de yapmak istemiyorum. İş teklifi aldım 
Didim’den. İstanbul’dan da zaten kaçasım 
vardı koşa koşa Didim’e geldim. O günler 
işte Salata Bar’da sahne alıyorum. Yani ta-
mamen bir başka gruplayım ve hiç unutmam 
Polis gecesinde sahne alacağız. Bir baktım ki 
sahneden Erdal Duman geliyor. Sahneden 
gördüm yıllar sonra Erdal abiyi. Didim’de 
olduğunu bile bilmiyordum belki yarım 
saat falan sarılmışızdır özlemle birbirimize. 
Müşteriler bana burada bir Antakya’lı daha 
var demişlerdi. Adı Erdal “bağlama çalıyor” 
Gitarla bağlamanın ayırımını yapamamış 

olmalarından ötürü Erdal Abi’den bahset-
tiklerini anlayamamıştım onu görene kadar. 

Siz Eflatun Bar ‘ grup Eflatun’ olarak aile gibi-
siniz. Bu çok hissediliyor, aranızdaki dostluk 
ve kardeşlik. Özlem’siz bir Eflatun düşünemi-
yorum ben mesela. gerçekten de öyle misi-
niz? 
Fazlası var. Biz gece gündüz bir aradayız. 
Birbirimizi iyi tanıyoruz ve gerçekten sevi-
yoruz. Erdal ne kadar abim gibiyse Musa 
abi de askerlik arkadaşım gibidir. Yeri 
gelir gözlerimizle konuşuruz. Hayatın tam 
içindeyiz. Birbirimizin her sıkıntısında bir-
birimizin yanındayız. Müzisyenler için ha-
yat düşünüldüğü kadar eğlenceli ve neşeli 
olmayabiliyor. Mesela Erdal abinin yaşadığı 
sevimsiz olay, çok üzüldük.  Ben de sonra-
sında hep gruplaydım zaten. Biz hayvan da 
seviyoruz, insan da seviyoruz, herkese 
saygılıyız, nefret edeceksek kendimiz-
den de nefret ediyoruz. Biz gerçekten ai-
leyiz ve bu da buraya ortamımıza yansıyor.

gece hayatı ve eğlence sektörü zaten zor iş-
lerden peki bu sektörde kadın solist olmanın 
zorlukları neler?
Gece hayatı zor, kadın olmak zor ama Di-
dim de ayrı zor. Mesela gece uykusu gibisi 
var mı? Yarasa gibi yaşıyorum. Ama işimi 
de çok sahiplenirim. Burası benim de ba-
rım. Burada görevli bir arkadaşımıza ya da 
eğlemeye gelmiş bir müşteriye bir sıkıntı çı-
kıyorsa ben direk müdahale ederim. Çünkü 
bazı normal bildiğimiz kişiler gece alko-
lün etkisi ile anormalleşebiliyorlar. Öyle 
zor durumlar oluyor ki gece gözünün içine 
bakan, seni alkışlayan kişiler gündüz gördü-
ğü yerde selam vermiyor hatta seni tanımı-
yor bile ya da tam tersi. Biz toplum olarak 
içmeyi de eğlenmeyi de müzik dinleme-
yi de çok bilmiyoruz. Genellikle psikolo-
jilerimiz de bozuk. Kaldı ki Eflatun Bar ai-
lelerin tercihi, yaz kış canlı müzik yapılan 
güvenilirliği ve prensipleri olan bir mekân. 
Eflatun’da bile bazı kişiler nerede nasıl dav-
ranacağını kestiremeyebiliyor. Adam öyle öZ
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bir rahat oturuyor ki diyelim kolu yan masada oturan 
kadın müşteriyi rahatsız ediyor. Görüyorum ya ben 
de işte bu olay direk beni de rahatsız ediyor. Hemen 
müdahale ediyoruz. Şimdi hepsini tek tek anlatamam 
belki ama düşündüğünüz kadar zor bir işimiz var bi-
zim. Çok zor hem de… 

genelinde müzisyenler hassas duygusal kişilerdir diye 
biliriz siz kadın bir müzisyen olarak kendinizi nasıl ta-
nımlarsınız?
Ben de duygusalımdır ama içimdedir benim o duy-
gusallığım. Daha çok öfkeliyim, sinirliyim dışarıya 
karşı, agresif, öfkeli ve coşkuluyum ben. Aslında aşırı 
duygusallıktan aşırı tepkiler veriyorum. Biraz alın-
ganlığım ve kırılganım da var. Aşırı korumacıyımdır 
çalıştığım tüm patronlarım bunu iyi bilirler, anaç bir 
tarafım da var deli, çılgın bir tarafım da var. Deli dolu 
derler ya işte o benim. N’aber baba diye de giriyorum 
ben muhabbete, hacım nasılsın da derim…  Bu jargon 
erkeklere özel bişey değil. Ben de ağzıma geleni 
söyleyebilenlerdenim. Hiçbir zaman kadın kadın 
kişilerden olamadım.

Bir sevgilin var mı? Uzun süreli ilişkiler kurabiliyor  
musun?  
Yok ya! Nerde? İstesem de olmuyor. Duygusallıktan 
işte o da galiba ki kırılganım ben. Alınganlıklar da ya-
pabiliyorum ilişkilerimde. Yaptığım iş zaten insanlarla 
ilgili, ben de tüm enerjimi zaten sahnede harcıyorum, 
bakıyorum karşımdaki kişi de beni anlamıyorsa bir de 
ona enerji yaratamıyorum kimseyi mutsuz etmenin ya 
da mutsuz olmanın bir anlamı yok. 

Eveleneyim, evimin kadını olayım, çoluk çocuğa karışa-
yım gibi düşüncelerin olmuyor mu zaman zaman? 
Yok ya yok…  Hiç öyle bir hayat düşlemedim ve is-
temedim de galiba. Özlem aşkı seviyor. Aşık olayım 
acı çekeyim, o durumu, o duyguyu çok seviyorum. 
Aşık olma hallerini seviyorum galiba. Bir şarkıya 
ya da bir kitaba da aşık olabilirim aylarca. Ben aşık 
olabileyim o bana yeter.

Sahneye ilginç istekler geliyor mu? 
Nasıl tepkiler veriyorsun?  Hiç gelmez olur mu? Haluk 
Levent’ten Med Cezir isteyenler oldu, Tamirci çırağı 
çalsan da eğlensek diyen oldu … yahu o şarkıda eğ-
lenilir mi? Şarkıyı mı bilmiyorsun eğlenmeyi mi? 

Yazıyorum işte bu komik durumları zaman zaman Fa-
cebook’ta gülüyorum.

Didim’in gece hayatı eğlence denince aklımıza Eflatun 
geliyor. Peki sen Eflatun’un kadın solisti olarak Didim’in 
eğlence dünyası ile ilgili kadın ve müzisyen gözü ile ne-
ler söylemek istersin?
Didim’de gece hayatını aşırı düzeysizleştirenler 
oluyor. Eğlenmeyi müzik dinlemeyi bilmeyen, her 
şeyi birbirine karıştıranlar var. Müzikle siyaseti çok 
karıştırıyorlar. Alkolün de etkisi ile bazen öyle ilginç 
istekler geliyor ki mesela şu şarkıyı söyleyin yoksa 
burayı dağıtırız. Ne oluyoruz nereyi dağıtıyorsun! 
Ayıl çabuk, kendine gel… Hem de istediği şarkı çok 
siyasi, hem de o an o eğlence ortamında programa da 
uygun değil.  Üstelik bu siyasi şarkıları isteyen arka-
daşların hiçbirisini normalde sıradan eylemlerde bile 
göremezsiniz. Hangi görüşten olursa olsun, onlar da 
alkol alınca eylem yapanlardan.  Sembolik siyasi istek 
parçalarını çalıp söylemeyi sevmi-
yorum. Israrcıları ise hiç 
sevmiyorum. Benim si-
yasi görüşüm, dünya 
görüşüm, tutumum 
da ortadadır. Gerek-
tiğinde ben eylem-
lere de giderim 
ama burası ekmek 
teknesi burada her 
görüşten insan 
gönlünce 
rahatça eğ-
lenebil-
meli. 
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Röportaj : Umut Kaşan Karabacılı 
Fotoğraf : Stüdyo Vision / Hüseyin Parlakkaya

Özlem Yeşil
She came to Didyma from istanbul, turkey with the 
wish of finding peace in this small town. She loves 
Didim, and didim loves her back. Ozlem Yesil is the 
woman vocal of Eflatun Bar, one of the good brands of 
didim night life. People love to listen her. She has fans 
of her voice. She is personally strong as much as her 
voice. For some, she is the teacher, who let our child-
ren to love guitar, but for the most, she is the vocal, 
musical woman playing, singing for years in the night 
life of didyma. She is the vocal of didyma.

Bir gün bu şarkıyı çalmazsan burayı yıkarız deniyor, 
ertesi gün de çalarsanız burayı yıkarız. İnanın bu-
nun eğitimle alakası yok! Akademik kariyeri (toplum 
açısından) saygın olan insanları da gördük… (Gü-
lümsüyor)  8 şarkı istek yapar 7 sini söylersin birini 
söylemezsin yine olay çıkartabilir bazıları. Parası olup 
görgüsüzlükte sınır tanımayan da oluyor, yüksek sesle 
konuşup diğerlerini rahatsız eden de. Yani hiç beklen-
medik biçimde sözlü ya da fiziksel saldırılara maruz 
kalabiliyorsunuz ve bunun ne eğitimle ne de paray-
la ilişkilendiremeyiz genellikle alkolün etkisi altında 
duygularını ve kendini kontrol edemeyen, ne dediğini 
bilmeyen kişiler onlar. Bazıları da var ki kadınların öz-
gürce gelip eğlenmemeli için kodlanmış, bakan, taciz 
eden rahatsızlık veren kişiler. Ama Eflatun Bar’da da 
biz varız Özlem var. Sevimsiz bir bakış bile hisseder-
sek ben de Musa Abi de Erdal abi de direk müdahale 
ediyoruz. İnanın kadınlar erkeklerden daha seviyeli 
daha hakkını vererek ve daha da güzel eğleniyor. Bar-
da kadınlar ne kadar çoksa o kadar neşe var, eğlence 
var. Ama yazık adamlar eğlenemiyor ki etrafına bak-
maktan, ya da yanındaki kadına bakan var mı diye 
kasmaktan. Güvensenize bize, biz de eğlendirmeyi iyi 
biliyoruz, biz izin vermeyiz merak etme, bırak ya eğlen 
işte tadını çıkar.

Kadınların toplumsal sorunları var. güç ve mevkii sahibi 
kadınlar zamanla savunma mekanizması geliştirerek er-
keksi tavırlar sergiliyorlar ekleşiyorlar. Bu konuna neler 
düşünüyorsun? 
Aslında tartışmaya açık bi konu bu . Kadın nasıl ol-
malı diye ahkam kesmek haddime değil. Reklamlar-
da gördüğümüz  TV’lerde bize sunulan kadınlar 
mı kadın? Derseniz hayır derim! O konuştuğunu basa 
basa anlatan sert duruşlu kadın erkeksi değil bunun 
erkeklere has bir özellikmiş gibi algılanması sinir bo-
zucu! Biz de höst diyebiliriz. 

Sahne için özel kostümler giyen, o çok şık sahne kadın-
larından olmadığını gözlemledik. Az önce mutfaktan 
çıkmış da sahne almış gibi hallerin de var ve zaten sen 
de sahnede devleşen kadınlardansın? Sahne için özel 
bir hazırlık yapar mısın? Müzisyen olarak sen kimlerden 
etkilendin ve sana göre Didim’in en iyi müzisyenleri 
kimlerdir?
Benim Sezen Aksu hayranı olduğumu bilmeyen yok-
tur. Mutlaka ondan çok etkilenmişimdir. Bu arada çok 
doğru bir tespit, özel bir hazırlık yapmıyorum bar-
da bulaşık yıkarken işi bırakıp sahne almışlığım da  

olmuştur. Yaz kış her gece müzik yapıyoruz. Didim’in 
en iyi iki müzisyeni ile sahne alıyorum. Musa abinin 
hayranıyım. Didim’de başka nefesli çalgı ustası da 
yoktur o tektir ve işinin de ehlidir. Erdal abi vurulma-
dan önce çok iyi bir klasik gitarcıydı. Yine hala öyledir 
de kolu sebebi ile eskiden daha da iyiydi diyorum. Er-
dal Duman bir kere çok iyi nota okur.

Hangi müzikleri dinlersin?  
Sezen’ciyim ben Sezen’i çok dinledim dinlerim, ama 
Vivaldi de dinlerim mesela, hatta en çok da Vivaldi 
dinliyorum galiba. Ama türkü de, arabesk de dinlerim 
pop da etnik müzikler de … aslında ruh halime göre 
her müziği dinlerim.

genç müzisyenler için tecrübeli bir müzisyen olarak ne 
demek istersin?  
Para için yapmasınlar. Sevmeyerek yapmasınlar. Bu iş 
sevilmeden yapılmayacak işlerden değildir.

Bir daha dünyaya gelsen yine aynı işi mi yapardın?
Kesinlikle aynı işi yapardım ama daha sağlam ba-
sardım notaları. Yani bizim tabirimizle aynı şarkı-
yı söylerdim ama daha az detone olurdum.
İdea dergi için neler söylemek istersin. Başarılarınızın 
devamını diliyorum. Türkçe İngilizce dergi olmasına 
karşın yerelin sesi olma gayreti, farklı konuları işle-
me çabası, profesyonel hareket etmeniz çok güzel ama 
hep aynı isimleri aynı kişilerin haberlerini de görme-
yelim bir süre sonra. Sıradan küçük esnafı da görmek 
isteriz.
Bu özel ve keyifli sohbeti için biz de Özlem Yeşil’e çok 
teşekkür eder, güzel haberlerinin devamını dileriz.
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08.12.1967 Erzurum doğumlu. 97 yılından 
bu yana Didim’li. Didim onu çok seviyor. İlk 
dişlerine baktığı süt dişlerini çektiği bebek-
ler şimdi implant tedavisi için ona gidiyor. 
Adı en çok bilinen, sevilen Didim’in en ba-
şarılı hekimlerinden. İnternational Didim 
Dental Center kurucusu işletmecisi ve uz-
man hekimi. Ağız- Diş -Çene Hastalıkları 
ve Cerrahisi Uzmanı. O Didim’de akademik 
kahraman.
İlk, orta ve lise eğitimlerini birincilikle ta-
mamlamış, Atatürk Üniversitesi Diş Hekim-
liği Fakültesinden de yine birincilikle me-
zun ve aynı Üniversitede Ağız- Diş - Çene 
Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim dalında 
en kısa sürede Doktorasını yapan her heki-
me nasip olmayacak akademik yüksek bir 
başarı grafiğine sahip çalışkan ve başa-
rılı kadınlardan. 
Yardımcı Doçent olarak 2 yıllık görevi son-
rası Sağlık Bakanlığına geçerek Didim’de 3 
yıl İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Didim Dev-
let Hastanesinde 8 yıl Başhekim Yardımcı-
lığı ve Kalite Direktörlüğü yapmış, sürekli 
kendini geliştiren, gerek yurtiçinde gerekse 
de yurtdışında eğitim, kurs, sempozyum, 
kongre, fuar ve sertifika programlarını ka-
çırmayan, günden güne değişen yenilenen 
yüksek tıp teknolojisini gününde takip 
eden ve uygulayan, bilimsel dergilerde ya-
yınlanmış ve sunusu yapılan, 30’a yakın ya-
yını olan ve de galiba en önemlisi mesleğini 
emekliliği sonrası bile kendi özel kliniğin-
de severek yapan başarılı, güçlü bir kadın, 
hayran olunacak bir akademik başarı grafiği 
ile alanında Didim’in kahraman kadınların-
dan. Yrd. Doç. Dr. Gülay Yıldırım tüm zorlu 
tıp eğitiminin yanı sıra, Anadolu Üniver-
sitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 
Kültürel Mirasımız ve Turizm İle yine aynı  Yr
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üniversitenin Halkla İlişkiler bölümlerini 
de bitirerek ön lisans düzeyinde tamamla-
dığı  eğitimler ile kendini sürekli geliştiren 
aynı zamanda 2 çocuk annesi biri diş he-
kimi adayı ve diğeri de Elektrik Elektronik 
Mühendis adayı birbirinden başarılı oğulla-
rı ile gurur duyan da bir anne ama sadece 
27 Yıllık Diş Hekimiyim diyecek kadar da 
mütevazi ,ve insan ilişkilerinde uzman ve o 
kendine has tavrı duruşu olan özel kadın-
lardan.

Çok sevdiğiniz mesleğinizin detaylarını siz-
den dinlemeyi isterim. Nedir diş hekimliği si-
zin ve kliniğinizin hekimlik değerleriniz sizi 
farklı kılan şey nedir?  
Meslek kişilerin kimliğini oluşturan en 
önemli unsurlardan birisi olup kişinin 
çevresinden saygı görmesine, başkaları 
ile ilişki kurmasına, toplumda belli bir yer 
edinip işe yaradığı duygusunu kazanma-
sına yardımcı olan, aslında kişinin yaşam 
biçimidir diyebileceğim önemli bir seçimi-
dir. Mesleğimi çok severek yapıyorum. Diş 
hekimliği uzun ve zorlu bir eğitim sürecine 
tabii severek ve özveri ile yapılması gere-
ken mesleklerdendir. Diş hekimliği her şeye 
rağmen farklılık yaratmaktır. Bir çok mes-
lek grubuna göre göre üst düzeyde yetenek 
ister, özellikle el ve parmakları ustalıkla 
kullanabilmek gereklidir. Sadece tıp, fizik 
kimya, biyoloji bilmeniz yetmez. Başarılı 
olmanız için, insan ilişkilerinizin de çok iyi 
olması gerekir. Hoşgörülü, sabırlı, özverili, 
dikkatli olmak yanında çok iyi bir estetik 
anlayışınız da olmalıdır. Sadece tecrübeli 
olmak yetmez günlük değişen, güncel ve 
güvenilir yüksek teknolojiye hakim olmalı 
ve takip etmelisiniz. Mesleki etik değer-
lerin dışına çıkmamak benim mesleki de-
ğerlerimi oluşturan en önemli noktalardır. 
Ben kendimi hekim olarak akademik olarak 
geliştirmek dışında hastalarımla olan iliş-
kilerimi çok önemserim. Hasta haklarını da 
o denli önemsiyorum ki sanıyorum kalite 
denetmenliği görevimden kalma bir durum 
olsa gerek, Biz eşim Dr. Hilmi Yıldırım ile 
bu kliniği inşa ederken her detayı düşüne-
rek, hasta ve hekimler için keyifli bir çalış-
ma ortamı yaratma gayreti ile özel bir klinik  
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olmasını istedik. Binamız öncelikle mevcut bir bina-
dan modifiye edilmedi. Tamamen ağız ve diş sağlığı 
hizmeti vermeye yönelik, bu güne kadar çıkan tüm 
yönetmelik ve kalite kriterleri dikkate alınarak inşa 
edildi. Her detay düşünülerek yerli ve yabancı hasta-
larımızın, engelli hastalarımız da dahil olmak üzere 
hijyenik ve kalite standartlarına uygun bir hizmet bi-
nası olması hedeflendi. Kültürel Mirasımız ve Turizm 
İle Halkla İlişkiler bölümlerini de severek tamamla-
dım ben. Sağlık Turizmi bugün bence Didim’in 
en iddialı çıkışlarından olması gereken, Didim’e 
her anlamda saygınlık ve başarı getirecek konu-
lardan birisi. Bizim verdiğimiz hizmet kalitesini ve 
yüksek standardı Avrupalı çoktan fark etti… Kliniği-
mizdeki tüm hekimler de mesleğini severek yapan ve 
mesleğinde başarılı ve özel kişiler. Zaten başta eşim 
de ben de yöneticiliğin ve yaptığımız tüm işlerin uğ-
raşların ötesinde hekimiz. Yaşadığımız çevreye saygı-
lı, insan ilişkilerini önemseyen, mesleğini ve Didim’i 
çok seven kişileriz. Eğitim ve seminer programlarını 
yakından takip ettiğimiz için neredeyse gitmediğimiz 
ülke kalmadı sayılır ama Didim’i çok seviyoruz biz. 
Didim’li her alanda kaliteli hizmet almak için dışa-
rıya çıkmamalı diye düşünüyoruz. Ama aslında yerli 
hastalarımız kadar yabancı hastalarımızın olduğunu 
düşünürsek biz bunu bir anlamda başardık sayılır.

Eşiniz Hilmi Bey de sizden hep aşkla bahsediyor. Aşk 
evliliği mi yaptınız?  
Evet. Okul yıllarından başlayan yaklaşık 8 yıl süreyle 
devam eden Hilmi beyin sabırlı ve ısrarlı mücadele-
si sonrası birbirimizin her anlamda tamamlayıcısı ve 
eşi olduk demeliyim.

Siz iki çocuk yetiştirmiş, yoğun çalışma hayatına bir 
sürü akademik başarı sığdırmış, üstelik de her zaman 
eşinin yanı başında yer almış, ama eşinin gölgesinde 
kalmamış kendini sürekli geliştiren ve yenileyen güç-
lü, tarzı ve duruşu olan kahraman kadınlardansınız? 
Hepsine nasıl zaman ayırdınız? üstelik de her zaman 
şık ve bakımlı gördüm sizi, çalışan güç ve mevki sahibi 
kadınların zaman içinde erkleşmesi ve erkeksileşmesi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kadınların severek yaptıkları her işte başarılı olacağını 
düşünüyorum. Sadece ev hanımlığı 

 

bile başlı başına zordur. Severek yaptığı her iş ve 
durum için kadın her zaman zaman yaratır. Be-
nim eşime destek olduğum kadar onun da beni her 
koşulda ve durumda desteklediğini de söylemeliyim. 
Söylediğiniz gibi zamanla erkeksileşen kadınlar da 
var hiç kendini ortaya koyamamış diş tedavisi için 
bile olsa ekonomik özgürlüğü olmaması sebebi ile 
eşinin gözünün içine bakan kadınlar da var. İlk Di-
dim’e geldiğim yıllarda Hilmi Yıldırım’ın eşiydim. 
Zamanla tanıdı sevdi bağrına bastı beni Didim. Ben 
modadan ziyade bana yakışanı giymeye özen göste-
ririm, uyardı uymazdı düşünmem ve evet bir tarzım 
olduğu söylenir. Şıkır şıkır giyinip takıp takıştırdığım 
günler de olur, oldukça sade sıradan günlerim de. 
Genelde çok makyaj yapmam, kendim için giyinirim 
ama ,başta hastalarıma ve çevreme duyduğum saygı 
bana kendime özen göstermemi gerektirir.

Kadınlar için akademik başarı mı daha zor iş hayatında 
başarılı olmak mı? 
Yapılan araştırmalar Üniversite sınavlarında ve 
akademik yeterlilikte kadınların erkeklerden 
daha başarılı olduklarını göstermiştir. Çünkü 
böyle sınavlarda adam kayırmaca, torpil, 
erkelerin kadının üzerine basması veya 
sindirmek ,korkutmak gibi bir ihtimal 
yok. İş hayatında kadın olarak mü-
cadele vermek akademik mücadele-
den daha zor bana göre. Kadınların iş 
hayatında bir yerlere gelebilmesinde 
bana göre şansa veya tesadüfe asla yer 
yoktur. İnanın kadınlar bir konum 
ya da mevkiye gelmişlerse kesinlikle 
erkeklerden daha çok çabalamış, 
çalışmış ve emek vermiştir. Ka-
dınların imkan ve fırsat yaratılan 
her alanda başarılı olacaklarını 
düşünüyorum. Önce tabiki fır-
sat eşitliği.
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Yrd. Doç. Dr. Gülay Yıldırım /  Operator and  
specialist of international Didyma dental center
The name is most known, popular, loveable, one of 
the most successful physicians in Didyma, founder, 
operator and specialist of international Didyma den-
tal center, Oral dental diseases surgery. 
She is an academic women hero in Didyma. She gra-
duated of first degree from all schools and dentist fa-
culty too. She made a doctorate in a short time, a mo-
ther who has raised up 2 children, not to be favored 
for every physician, who has in high success chart in 
academy. After retirement, she established Interna-
tional Didyma Dental Center, besides all the difficult 
challange medical education, as well she contributed 
health tourism, improved herself. Graduated cultural 
heritage tourism and (public relations) from the same 
university in two different branches with associate 
degree. They are working together with her husband 
Dr. Hilmi Yildirim. They thought and wanted every 
detail (while building up) for patientsand physicians 
in nice working environment with special clinic. They 
mention” first of all our building wasnt modificated, 
it has been built to give oral dental health service. 
We considered all regulations and quality criteries. 
Thinking every detail, for both local and europian 
patients, also disabled patients, its aimed to be sui-
table service building. I contently completed cultural 
heritage of tourism and public relations departments. 
Today, tourism of health should be the most ambiti-
ous movement of Didyma. Europians already realized 
our quality of service and high standarts. The whole 
dentists in our clinic are the successful and special 
doctors.

Röportaj : Umut Kaşan Karabacılı 
Fotoğraf : Stüdyo Vision / Mustafa Ecre Santırcı

Siz kadın kahramanlardan da olsanız masallarda bile 
kahramanlık hep erkeklere yakıştırılır. Peki sizin bir 
kahramanınız var mıdır? kimdir? / kimlerdir? 
Annem. Yani benim kahramanım da bir kadındır, an-
nemdir.

Daha çok kadınlarda mı erkeklerde mi diş problemi 
oluyor? Uzman ve tecrübeli bir hekim olarak nasıl bir 
tablo yaratırdınız?  
Dengesiz, sağlıksız beslenme, sigara, stres ve özellikle 
ihmal erkeklerde diş problemleri yaratırken; gebelik 
süreçleri, hormonal değişiklikler yine stres kadınla-
rın dişlerinde problemler yaratıyor diyebilirim. Ama 
erkekler genellikle diş hekimine daha az ve genellikle 
çok ağrılı durumda geliyorlar. Kadınlar ise sağlıkları-
na erkeklerden daha çok önem gösteriyorlar. Son yıl-
larda ağız hijyeni ve özellikle koruyucu diş hekimliği 
konuları herkes tarafından kabul gördü. Bu da bizim 
için çok memnun edici bir gelişme tabiki.

Dergimiz hakkında ne düşündüğünüzü bilmek ister-
dik? 
İdea her şeyden önce iddialı bir dergi. Her sayısında 
farklı bir tema seçmesi , farklılığını ortaya koyuyor. 
Dergi daha yayınlanmadan önce dizilerden önce ya-
yınlanan küçük fragmanlar gibi sosyal medya üzerin-
de yayınlanan küçük anekdotlar okuyucu üzerinde 
merak uyandırıyor. 
Tabii ki editörün işini çok sevmesi, büyük bir şevk ve 
heyecanla, profosyonel bir ekiple verdiği emeklerinin 
sonucu tanıtıcı, bilgilendirici, özendirici, hem oku-
nan hem saklanan bir dergi oldu. Kısaca İdea Dergi 
Didim’de çıtayı yükseltiyor.

Bu özel ve keyifli sohbeti için biz de Gülay Yıldırım’a 
çok teşekkür eder, özel ve güzel haberlerinin devamı-
nı dileriz.

International Didim Dental Center
Efeler Mah. Cumhuriyet Cad. No: 65/A - Didim/Aydın

Tel: 0256 811 50 05
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15 Ağustos 1963 Afyon doğumlu. İzmir’de 
büyümüş ama o da evlenince Didim’e yerle-
şenlerden. 2 çocuk annesi, çiftçi, üretici, gi-
rişimci, yenilikçi, kanser savaşçısı güçlü bir 
kadın, o Didim’in hanım ağası.
Aşk evliliği yapmış Adem Bey’ile ama çok 
sevdiği eşini 2010 yılında kanserden kay-
betmiş.  Psiko-onkolog bir oğul, Diyetisyen 
bir kız yetiştirmiş, var gücü ile kanserle 
mücadele eden üretimler yapma gayretin-
de belli ki öfkesi hiç dinmemiş bu hastalığa 
karşı. Tam bir kanser savaşçısı. Doğal ve 
sağlıklı beslenip kaliteli, özgün ve din-
gin bir yaşam sürenlerden. 
Hiçbir sosyal medya hesabı yok, öğrenebil-
diğim kadar hiçbir kötü alışkanlığı da yok. 
Sohbetimiz sırasında ısrarla soruyorum. Hiç 
mi sigara, alkol tüketmediniz. ‘ Hayır be-
nim en kötü alışkanlığım bir tek tatlıyı bı-
rakamadım’ diyor. Hiç mi merak etmediniz 
Facebook, Twitter nedir diyorum ‘Merak 
ettiğim her şeyi internetten ben de araş-
tırırım, e-mail iletişimi sağlarım ama 
sosyal medya kullanmayı sevmiyorum, 
hiç Facebook hesabım olsun istemedim, 
kullanmıyorum, benim telefon numa-
ram bile öyle herkeste yoktur ki değil 
özel hayatımı paylaşayım, ne gereği var ’ 
diyor.  Capcanlı cildi, upuzun parıl parıl saç-
ları, çakmak çakmak bakan gözlerine, yaşını 
yok eden duru güzelliğine bakınca ne de iyi 
yapıyorsun dememek mümkün de değil. 
2013 - 2015 yıllarında Akyeniköy’deki çift-
liğinde kurduğu kültür mantarı üretim te-
sisi ile Didim’de ilk defa ‘İstiridye Mantarı” 
üretimini yapmış. 360 metrekarelik kapalı 
bir alanda kurduğu kültür mantarı üretim 
tesisi için Pamukkale Üniversitesi Mantar 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden tek-
nik danışmanlık desteği almış. Öyle ki o yıl 
Didim’de mantar yılı ilan edilmiş. ‘ Rahmetli 
eşim bize öyle güzel bir itibar ve öyle güzel 
bir öğüt bıraktı ki, üreten insan yaşayan in-
sandır derdi eşim ben de hep üretmeyi sür-
dürdüm, çocuklarıma da bunu öğütlerim’ 
diyor laf arasında. İlkleri üretmeyi  ise ayrı 
seviyor .aY
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İş hayatına nasıl başladınız?
Eşim gayrimenkul, imalat ve çiftçilik yapı-
yordu. Girişimci ve üretken bir kişiydi. Di-
dim’in ilk modern tavuk çiftliğini de eşim 
kurdu, ilk profesyonel televizyonculuk ya-
yınını  da, ilk matbaayı da eşim kurmuştur 
zamanında. Rahmetli beni de hiç işlerden 
uzak tutmadı. Onu kaybedince işlerin başı-
na ben geçtim ama zaten işlerin de hiç ya-
bancısı değildim. Üretmeye devam ettim.

Neden istiridye mantarı ürettiniz?
Eşimin kanser tedavisi sürecinde arayıp bu-
lamamıştık. Yıllar sonra bir davette bana 
ikram edilince bunu üreteceğim dedim. 
İnsanlara faydalı üretimler yapmayı sevi-
yorum. Yaprak İstiridye Mantarın et ve süt 
ürünlerinden 2 kat fazla protein değeri var, 
kalorisi düşük . şeker, kolestrol, sarkoma 
gibi hastalıklara faydası var. Doğrudan ye-
mek olarak yenilebileceği gibi kurutularak 
çorba şeklinde, turşu olarak ta tüketilebilir. 
Çok sağlıklı çok faydalı bir ürün. Üretimi de 
kolay.

Peki üretimde ve pazarlamada bugün işler 
nasıl? 
Didim’li bu özel ve sağlıklı mantarı tanısın 
sevsin tüketsin diye ben her çabayı gayreti 
gösterdim. Didim’deki Meslek Yüksek Okulu 
mantarın her türlü yemeğini, hatta ekmeğini 
bile yaptılar. Çok lezzetlidir, etin alternatifi-
dir. Mangalda pişirildiğinde anlayamaz-
sınız et mi mantar mı? hem besleyici hem 
de ete göre oldukça da ekonomik. Çocuklar 
sevsin yesin tüketsin diye okullara kreşlere, 
yaşlılar için sağlıklı ve besleyici olduğu için 
huzur evinden kamu kurum ve kuruluşları-
na çeşitli tanıtımlarım ikram ve bağışlarım 
oldu fakat devamı gelmedi, yeniden bağış 
istediler ama alım yapan talep eden olmadı, 
piyasadaki diğer şapkalı mantarlardan daha 
pahalı geldi sanırım Didim’e ve bu manta-
rın raf ömrü de yok. Taze tüketilmeli. Artık 
sınırlı üretimler yapıyorum ve Didim dışına 
daha çok satıyorum. Keşke Didim daha çok 
sevseydi diyebilirim. Didim’de Beyoğlu 
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Restoran dışında düzenli talep eden de olmadı. 
Ama öğrendim ki orada da müdavimleri varmış.
Bakın size anlatayım. Mantar araştırmaları yemekle-
ri için Meslek Yüksek Okulunda derslere giriyorum, 
öğretiyorum öğreniyorum, öğrencilerle bir aradayım. 
Ama fark ettim ki çocuklar zeytine ve zeytinyağına da 
uzaklar. Ben aynı zamanda zeytinciyim. Öğrencilere 
ve okula da faydam olsun diye o yıl zeytinlerimi öğ-
rencilere toplattım. Yağı da onlar çıkardı, çıkan yağı 
da okula bağışladım ve çocukların zeytine olan mesa-
fesini de yok ettim diyebilirim. Daha sonradan ise bu 
zeytin toplamalar geleneksel, şenlikli eğlenceli bir et-
kinlik haline geldi. Bundan dolayı da mutluyum. Baş-
ka pek çok şeye de vesile oldu istiridye mantarı. 

Didim’de ilk Mangal kömürünü de siz ürettiniz. Bu nasıl 
gerçekleşti?  
İmar edilen zeytinliklerin ve ağaçların yani zeytinle-
rin budaması sırasında çıkan dalları odun olarak de-
ğil de mangal kömürü olarak değerlendirmek istedim. 
Bölgemiz içinde bir alternatif kazanç ve istihdam ya-
rattım. Yaklaşık 15 kişilik bir ekip kurarak bölgemizde 
ilk olarak zeytin odunundan mangal kömürü üreten 
kişi de ben oldum. Emek isteyen, kolay olmayan bir 
süreci var ama inanın İstiridye mantarından daha ko-
lay pazarlaması olan bir üründür mangal kömürü. Bir 
kere raf ömrü uzun diyor gülerek.

Ayşe hanım varsa bize yeni projelerinizden bahseder 
misiniz? 
Olmaz mı? Şu an tam detaylarını sizinle paylaşama-
yacağım fakat yine bir üniversite ile işbirliği içerisinde 
o doktorların kanser yapıyor, asla tüketmeyin dediği 
sağlıksız üç beyazdan birine alternatif üretim sürecin-
deyim. Başarılı olursak yine bir ilk üretim gerçekleş-
tirmiş olacağım. Hem insan sağlığına çok faydalı hem 
de istihdam yaratacak bir proje. İnşallah gününde onu 
da konuşuruz. 

Çocuklarınızın ikisi de doktor ve bana öyle geldi ki siz 
de sanki artık sağlıksız ürün üretemezmişsiniz gibi, peki 
onlar sizi, üretimlerinizi ve çalışmalarınızı destekliyorlar 
mı? 
Fikirlerini elbette alıyorum ama üretimini gerçekleş-
tirdiğim tüm ürünlerin bizzat seçimi ve işin yürütme-
si genellikle benim işim. Hatta onlar bana karşı, daha 
çok ne gereği var kendini üzme yıpratma yorulma te-

laşındalar. Bakın ne oldu. Ben bir gün eşşek sütünün 
anne sütüne çok yakın çok sağlıklı olduğunu öğren-
dim ve ciddi ciddi araştırdım. Sağlıklı ya tabi düşünü-
yorum ben de üretsem mi diye? Tadını da merak ettim 
denedim. Çocuklara bu fikrimi anlattığım bunu söyle-
diğim gün evdeki inek sütünü bu kesin eşşek sütüdür 
diyerek içmediler. Bana eşşek sütü de ürettirmediler 
diyor gülerek.
Çiftliğe her türden meyve ağacı diktim. Yetişmeyen 
ürün vermeyen de olacaktır ama ürün veren ağaçlar 
da bana mutluluk veri-
yor. Karadut yetişti-
riyorum. Didim’in 
havasını toprağını 
seviyor şifadır 
karadut, sonra 
badem ağaçlarım 
var, elma armut 
kamkat yetiş-
tirdim. En çok 
c vitamini olan 
kabuğu ile yeni-
len alışılmadık 
meyvelerden 
kamkat ve 
ağaç  o mi-
nik meyve-
lerini verdi 
gördükçe 
mutlu 
oluyorum, 
yiyorum bir 
iki. Sağlıklı 
ve doğ-
ru üretim 
yapan her 
yerde kaza-
nır. Çiftçi iyi 
tarım yap-
maya gayret 
ediyor  
deniyor, üre-
timin emeği, 
zahmeti çok 
ama destek-
lenmesi  
lazım. 
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Ayşe Karapınar; 
Mother of two children, farmer, producer, enterpre-
neur, a fighter against cancer disease, a strong wo-
man, Ayse Karapinar. Her husband passed away be-
cause of cancer disease at 2010. She always produce 
something against cancer, so we understand her an-
ger against that disease never ends. She eats healt-
hily, pursues a qualified life. She never uses social me-
dia. She has no bad habits except that her passion to 
deserts. She has a good looking and she looks youn-
ger than her age, we think its because of her natural 
life. She created a cultuvated mushroom production 
facility between the years of 2013-2015 at didim/ak-
yenikoy. She produced oyster mushroom for the first 
time in didyma. She points; “my dear husband left us 
a perfect dignity and a perfect advice, he used to say 
“people who produce are the people who live.” So, i’ve 
always continued to produce.

Röportaj : Umut Kaşan Karabacılı 
Fotoğraf : Stüdyo Vision / Mustafa Ecre Santırcı

Tarlada ucuz olan ilginçtir satışta pahalı. Ben bal da 
ürettim, köy yumurtası da. Aktif bir de tavuk çiftliğim 
var. Organik ve doğal ürün karıştırılıyor. Gerçi ben bu 
güne kadar hiç destek görmedim çünkü benim böyle 
bir talebim de olmadı. Tarım ve üretimin çiftçinin des-
teklenmesi gerekiyor. Ben ise daha çok destek olmaya, 
üretim ve istihdam sağlamaya çalıştım.

Dergimizi okudunuz mu? Bize öneri ve eleştirilerinizi 
bilmek isterim?  
Keyifle okudum çok sevdim. Bir başka başarılı kadın 
girişimciliği olarak görüyorum İdea Dergiyi. Sonsuz 
da destekliyorum sizi çünkü kadınlar severek yaptık-
ları her işin hakkını vererek yapıyorlar. Didim’in İdea 
Dergiyi yaşatması ilgi göstermesi lazım. Gerçekten 
ilgi çekmeyi başardınız ve okunuyor da derginiz sama 
anki daha çok reklamınızın olması gerekiyor.
Bu özel ve keyifli sohbeti için biz de Ayşe Karapınar’a 
çok teşekkür eder, güzel haberlerinin devamını dileriz.
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Didim gibi tarihi ve turistik önemi olan, 
öncelikli sıfatı da turizm olan bir şehirde 
yapılacak en kolay en mantıklı iş de haliyle 
turizm gibi gelebilir. Ama son yıllarda ülke 
olarak içinden geçtiğimiz sıkıntılı süreçler-
de en çok etkilenen sektörlerin başında tu-
rizm ve en mağdurların arasında turizmcile-
rin olduğunu söylersek yıllardır bu sektörde, 
işini ve başarısını kanıtlamış, turizmci kim-
liği taşımak ne kadar zor ise kadın turizmci 
olarak başarılarını da katlamış bir iş kadını 
Aylin Bal. 19.04.1974 Erzincan doğumlu. 
Hem okullu hem de alaylı bir turizmci. Ana-
dolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeci-
liği BölümÜ mezunu. Yeditepe Üniversitesi 
İngilizce İşletme eğitimi gören 19 yaşında 
bir oğlan annesi. 1992 yılından bu yana ba-
şarı ile faaliyetlerine devam eden Love Tour 
Turizm Acentası’nın sahibi ve işletmecisi, 
aynı zamanda tüm yönetim kurulu üyeleri-
nin kadınlardan oluştuğu 22.Dönem Didim 
TURSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkan-
lığı ve çalışmaları ile bireysel tecrübelerini 
Didim için değerlendirerek Didim’in marka 
değerini güçlendiren kahraman kadınlar-
dan. İşini bilerek ve severek yapan turizmci-
lerden, çalışkan güçlü, başarılı bir kadın, bir 
anne ve en önemlisi de galiba Turizm Acen-
tasının adı olan Love Tour gibi de adı sevgi 
ile anılanlardan.

Aylin Hanım turizmin bu kadar sıkıntılı oldu-
ğu yıllarda Love Tour olarak size başarı geti-
ren, işinizde ortaya koyduğunuz farklı duruş, 
tutum ve davranışlar nelerdir? En önemli ça-
lışma prensibiniz?  
İşimdeki en önemli özelliğim net olmaktır. 
Benim için bir cevap ya evettir ya hayır. Ara-
da kalmak gri cevaplar almak en nefret etti-
ğim olaydır. Şirket olarak kurumsal kararlar 
alır ve aldığımız kararların da sonuna kadar 
arkasında dururuz. Önceliğimiz her zaman 
müşteri memnuniyeti olduğu gibi statüsü 
hiç fark etmez tüm şirket çalışanlarıma hak 
ettikleri değeri verir ve karşılığını her zaman 
da fazlasıyla alırım. Dışarıdan gözlemleyen 
birisi için korkulan patron gibi bir imaj ya-aY
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ratabilirim ama iş arkadaşlarımın herhangi 
bir sorunu olduğunda ilk aradıkları kişi yine 
ben olurum, bu hep böyle oldu. İşin gereği 
ise saatlerce acıkmadan, susamadan yorul-
madan da çalıştığımız olmuştur. 

Love Tour başarısını kanıtlamış önemli bir 
turizm firması. Nasıl başarıyorsunuz işin sırrı 
nedir? Love Tour olarak istediğiniz noktada 
mısınız?  
Şirketimizin vazgeçilmez prensibi ve önce-
liği her zaman saygıdır. Love Tour’da çalışan 
ya da çalışacak kişilerin birinci özellikleri 
saygılı olmaları sonrasında da donanımlı 
olmalarıdır. Şirketimizde üniversite okuma-
yan ve yabancı dili olmayan hiçbir çalışanım 
yoktur. Bu sene sektördeki 25. Yılımızı dol-
durduk. İlk günden bu güne kendimizden 
emin adımlarla, her sene daha gelişerek ve 
geliştirerek hak ettiğimiz istediğimiz yerde-
yiz. 45 birbirinden değerli Seyahat Acenta-
cılığı yapan meslektaşımın çoğunluğunun 
oyuyla TÜRSAB başkanı seçilmemi, bana 
olan güvenleri kadar kendi işimde ortaya 
koyduğum fark ve başarıya da bağlıyorum.

TURSAB Bölgesel Yönetim Kurulu üyelerinizin 
tamamı kadınlardan oluşuyor. Bu tesadüf ola-
maz değil mi? 
Kesinlikle değil. Bunun böyle olmasını 
özellikle ben istedim. Kadınlar el attıkları 
her şeyi değiştirip başarırlar. Samimiyetle, 
şevkle, aşkla çalıştığımız için, ince detay-
ları kaçırmadığımız ve daha barış içerisinde 
çalışmayı tercih ettiğimiz için kadın bakış 
açısı estetiktir, bizim turizmde güzelliklere 
ihtiyacımız olduğu için kadınlarla çalışmayı 
istedim. Turizm incelik işidir. Turizmin bu 
denli sıkıntıda olduğu dönemde de bu zor-
lu görevi almamız kadının dayanıklılığı ile 
ilgilidir. Kadın dirençlidir. Erkeklerden bile 
daha dirençlidir aslında. Ama erkek arka-
daşlarımız da çok desteklediler.
Batman’da TURSAB başkanlar toplantı-
sından döndüm henüz çok yeni. 38 başkan 
içerisinde sadece iki kadın başkandık orada. 
Gaziantep ve Didim kadın olarak özellikle 
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bizlere söz hakkı verdiler, beni ve Figen hanımı özel-
likle dinlemek istediler Didim ve Gaziantep adına 
mutluluk duydum.  

Bacasız sanayi denilen turizm sektöründe işinizi isteye-
rek severek yapıyorsunuz ve bu çok belli oluyor TURSAB 
Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı olarak Didim turizmi 
ya da genel olarak turizm için neler söylemek istersiniz? 
Bir kadın turizmci gözü ile Turizmciye önerileriniz 
nelerdir? Herkeste bir umutsuzluk var. Pazarlama 
kaygısı taşımadan keyifle, kazançla turizm yapmamızı 
gerektirecek kadar güzel bir şehir Didim. Tarihi doğası 
denizi plajı turizmci için her alanda pazarlama fırsatı-
dır. Maalesef çok sıkıntılı bir süreçteyiz, bir dar boğaz-
dan geçiyoruz. Ama bir tek Didim değil ki her yer aynı. 
Didim’e de turist gelsin gelen turist memnun kalsın 
turizmci de turist de memnun olsun sezon bittiğinde 
diye üzerimize düşeni yapıyoruz emin olsun turizmci, 
çabalıyoruz. İstediğin kadar iyi ol. O uçak inmeyince tu-
rist gelmez. Önerilerim var elbette. Kısaca anlatayım. 

Gelen turist de önce yeşili mavisi doğası bozulma-
mış turistik yerleri tercih eder. Yaptığımız hatalara 

yenilerini eklemeyelim. Bozmayalım Didim’in do-
ğasını kirletmeyelim denizini de havasını da. 
Zaten kazanamıyorum diyerek daha ucuz insan 
gücü ile çalışırsan yani gelen turisti karşılaması 
için bakımsız, eğitimsiz, hiç yabancı dil bilmeyen 
personeli yollarsan alanda, o gelen turist de bir 
daha gelmez. Daha donanımlı personeller tercih 
edelim.
Didim olarak tüm turizm beldelerinde de olduğu 
gibi biz de pazarlama ve reklam atakları içerisin-
de olmalıyız. Herkes kendinden başlamalı elinden 
geleni yapmalı. Kaliteden ödün vermeden hizmet 
vermeli. Bence Didim’de çok da ihtiyacımız olan 
yeni turizm yatırımları yapmak da güçlü yatırım-
cılarda olmalı. Küçük esnaf krediden borçtan uzak 
tutabilmeli kendini.
Turizmci iletişim içerisinde olmalı. Örgütlülük 
her zaman güçtür. Aynı fikirde olmayabiliriz ama 
birbirimizin fikrini önemseyerek dikkatle dinle-
meli ve birlikte yol haritaları oluşturmalıyız. Top-
lantılarımıza tüm turizmci arkadaşlarımı davet 
ediyorum. Konuşmak paylaşmak isteyen buyur-
sunlar Love Tour’a iş yerime de gelsinler. 

Love Tour
Çamlık Mah. 402 Sok. 38/B, Altınkum, Didim-Aydın/TR
Tel: 0090 256 813 22 71
 7/24 Tel: 0090 533 597 88 32 
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Mevcut durumları iyi analiz ermeden, yapabile-
ceklerimizi gücümüzü kaynaklarımızı belirleme-
den sadece şikayet ederek ne turizmi ne kazan-
cımızı ne de kendimizi iyileştiremeyiz. Bu ciddi 
bir çalışma ve süreç ister. Didim kaç yılda bu hale 
geldiyse, biz de yeni bir hedef koyalım o kadar yıl 
sonra şu konumda olacak Didim 
diyelim. 

Patron ya da güçlü iş kadını yönetici Aylin Bal değil  
de Aylin Hanım nasıl birisidir? Kendinizi nasıl tanımlar-
sınız? 
Mark Twain’in çok güzel bir parafı vardır  ‘‘Benim 
ne ırk ön yargım var, ne sınıf ön yargım ne de din ön 
yargım var. Tek umursadığım kişinin insan olması ve 
bu benim için yeterli.’’  Sanıyorum bu cümleleri ben-
den önce söylemiş (gülümsüyor) Küçük, büyük, kadın, 
erkek demeden karşıma geçen herkesi büyük bir öz-
veri ile dinler ve elimden gelen yardımı esirgemem. 
Hayat sevince güzel sloganıyla hareket eder gerçek-
ten dünyayı sevginin kurtaracağına inanırım. Ölümlü 
dünyada kalp kırmak son derece gereksiz ve yersizdir 
şahsımca. Şirketimin logosunda da olduğu gibi kalp 
sembolü ve vazgeçemediğim orkidelerim çevremde-
ki her yerde mevcuttur. En sevdiğim renk denizlerin 
mavisi. Ben deniz olmayan bir yerde yaşayabileceğimi 
hayal dahi edemiyorum. Didim’de yaşamayı Didim’i 
gerçekten seviyorum. Kitap okumak, yeni insanlar ta-
nımak ve yeni yerler keşfetmek ise en büyük hobile-
rimdendir. Beni yakından tanıyanlar sabahları arama-
yacaklarını çok iyi bilirler. İşyerinde ne kadar çalışkan 
ve disiplinli isem bir o kadar deli dolu kafasına koydu-
ğunu yapan da biriyim. Gerektiğinde hakkımı arama-
yı da iyi bilirim. Karşımdaki kişi bana nasıl geliyorsa 
ben de ona o şekilde giderim. Diyorum ki ben aslında 
‘ Samimiyeti, sevgisi, içtenliğiyle gelenler buyursun; 
baş köşeye destur almadan otursun. Söylediklerinin 
arkasında duramayanlar hiç adım atmaya kalkmasın, 
olduğu yerde bir anıt gibi dursun. Beni seven böyle 
sevsin, sevmeyenin de yolu sevdiğine açık olsun.’

Size göre bir kadını güçlü ya da kahraman yapan detay-
lar nelerdir? 
Bence bir kadını güçlü yapan en önemli detay kendi 
ayakları üzerinde durabilecek donanıma sahip olma-
sı ya da bunu yaratan şartları olgunlaştırmasıdır. Ben 
bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü 
ailem kendimi bildiğim günden bu güne her anlamda, 
her zaman destek ve örnek oldu. Şirketimizin ilk ku-
ruluş yıllarında anne ve babamın özverili fedakârlığı-

nı asla yadsıyamam. Abime gelince; sırtımı her zaman 
tereddütsüz dayayabileceğim dağ oldu ardımda. Bir 
kadını güçlü ve kahraman kılan en önemli faktörler-
den biri de eminim anne olmaktır. Bana bu duygusunu 
yaşattığı için oğluma her zaman minnettarım.

Bir kadında asla tahammül edemediğiniz durum/du-
rumlar nelerdir? 
Kadınlığı kullanarak başarı ya da statü bekleyen ka-
dınlığı ile bir yere gelebileceğini sanan kadınlığını 
kullanan kadınlara tahammülüm yok. Bir iş oluş üre-
tebilmek varken zamanlarını dedikodu ile geçirmeyi 
tercih eden kadınlara ve kişilere de tahammülüm ol-
madığı gibi başarılı insanları kıskanan, egoları tavan 
yapmış boş insanlara da tahammülüm sıfır.

Masallarda prenses bile olsan bir beyaz atlı prens olur 
kadını kurtaran. Kadınlar tüm zamanlarda hep kendile-
rine kahraman yaratmışlardır. Ya da kadınlara prensler 
kahramanlar yaratıldı. Kahramanlık güçlü olmak sanki 
erkeklerin hakkıymış da biz kadınlar rol çalıyormuşuz 
gibi biraz... İdea Dergi'nin kahraman kadınlar sayısının 
kahraman kadınlarından Aylin Bal’ın bir kahramanı/ 
kahramanları var mıdır? Kim / kimlerdir? 
Atatürk başta olmak üzere en büyük kahramanım ai-
lemdir. Manevi hayattaki yol göstericim de her zaman 
Mevlana’dır. Mevlana’ya ait olan aşağıdaki satırlar da 
yaşam felsefemin özüdür. 
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Aylin Bal; 
Love Tour Manager / Owner
It may sounds like tourism is the most rational job to 
do in a town like Didyma, with its historical and tou-
ristic patterns, but in the last years, we’ve had hard 
times as the whole country and this progresses mostly 
effect the tourism. The sufferers of this situation are 
certainly tourism professionals. Aylin Bal has proved 
her success as a woman despite its difficulties, for ye-
ars. Its her 25th year in this sector. She is the owner 
of Love Tour Tourism which has proved its success 
and trustworthiness. She is also a heroine, with being 
the regional director of board to Tursab didyma. She 
enpowered Didyma with her works and personal ex-
perience. She know what she is doing, and also loving 
her job. She is strong, hardworking, successful. She is 
a mother and the most importantly, like the name of 
her agent, people always mention her with love...

Röportaj : Umut Kaşan Karabacılı 
Fotoğraf : Stüdyo Vision / Hüseyin Parlakkaya

değerdir. Başarılarınızın devamını ve sürekliliğinizi 
diliyorum.

Bu özel ve keyifli sohbeti için biz de Aylin Bal’a çok 
teşekkür eder, güzel haberlerinin devamını dileriz.

Paranı ver , gönlünü ver , selam ver ama ; sırrını verme.
Günlerini say , senedini say , büyüklerini say ama ; yerinde 
sayma
emek ver , kulak ver , bilgi ver ama ; hiç bir zaman baş verme.
Sarıcı ol , bakıcı ol , kalıcı ol ama ; bölücü olma
Fidan büyüt , çocuk doyur çocuk besle ama ; kin besleme .
Eşini beğen , işini beğen , aşığını beğen ama ; kendini beğen-
me.
Davet et , hayret et , affet , tövbe et ama ; ihanet etme.
Hedefe koş , cihanda koş , yardıma koş ama ; ortak olma.

Elini aç , kapını aç , gözünü aç ama ; ağzını açma
okumaktan zarar gelmez , oku ama ; lanet okuma.
Rakibini geç , sınıfını geç ama ; gülüp geçme.
Ev al , araba al , abdest al ama ; beddua alma.

Zulmü devir , nesri devir ama ; çam devirme.
Yaklaş , konuş , tanış ama ; uzaklaşma.
Doğrul , devril ama ; eğilme.
Seslen , uslan ama yaslanma.
İtil , atıl ama; satılma (Hz. Mevlana)

güç, mevki sahibi kadınların geliştirdikleri savunma 
mekanizmasıyla zaman içerisinde erkekleşmeleri hak-
kındaki düşünceleriniz nelerdir? 
Bizim gibi ataerkil toplumlarda kadın işletmeci olmak 
veya farklı alanlarda zaman içerisinde güç ve kariyer 
sahibi olmak biz kadınları zaman zaman oldukça zor-
luyor ve başkalaştırabiliyor. Aldığımız eğitim ve sahip 
olduğumuz özgüvenle istediğimiz her işi kadın ola-
rak, kadın bakış açısı ile başarıyla tamamlayacağımıza 
olan inancım sonsuzdur. 

İdea Dergi’yi okudunuz mu? Dergimiz hakkındaki  
düşünceleriniz bizim için çok kıymetli. Neler söylemek 
istersiniz? 
Türkçe İngilizce yayın yapmasını bir turizmci olarak 
takdirle ve beğeni ile karşılıyorum. Gelen turistler 
için Didim’e dair güzel haberler okuma şansı sağ-
lıyor. Turisti de bölgemizde yaşayan yabancıları da 
dikkate alıyor. Bu mutluluk verir, zaten de turist mut-
lu hissetmeli kendisini tatilde. Okuduğu dergide de 
böyle yediği yemekte de böyle. Bilmediğini okumak  
yemediğini yemek bilgilenmek istiyor turistler. İdea 
Dergisi Didim yerel yayınları arasında ulusal nitelikte 
haberleri ile vazgeçilmezlerim arasında ilk sıralarda yer 
alır. Gayet başarılı ve istikrarlı çok emek harcanarak ha-
zırlandığı her sayfasından belli olan ve her ay acaba yine 
hangi güzelliklerle gelecek diye merakla beklediğimiz  
Didim’in sahip olduğu çok keyifli ve faydalı bir  
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21 OCAK 1984 Adapazarı / Sakarya doğum-
lu. O da evlenip Didim’e gelen gelinlerden. 
Eşine hak vermemek mümkün değil  bir ba-
kışta sevilen kadınlardan. 2 çocuk annesi, 
kadın girişimci, mücadeleci, yenilikçi, dü-
şünceli, eğitim ve öğrenci koçu. Didim’de 
futbol’a kadın eli değdirenlerden, Didim’de 
spora emek verenlerden, aldığı  tüm övgü-
yü hak edenlerden güçlü,başlarılı, neşeli ve 
iyimser gerçek bir kitapsever ve bir blogger 
ama en çok da sporu ve çocukları çok seven 
bir anne. 

Tuğba Hanım spor hem de futbol genellikle 
erkek işidir, siz bu kalıbını yıkıyorsunuz. Nasıl 
oldu? 
Uzun süre iş hayatının içerisindeydim. Evle-
nip çocuklarım olunca, çocuklarımla kendim 
ilgilenmek adına iş hayatına ara vererek eği-
tim hayatıma devam ettim. Aynı zamanda 
Eğitim ve Öğrenci Koçuyum. Çocuklarımın 
büyüme döneminde eşimle gözlemledik ki 
çocukların uzun soluklu spor yapabileceği, 
ailelerin güvenerek çocuklarını emanet ede-
bileceği, bir tesis ve oluşum yoktu.
Oysa spor bireylerin hayatına erken yaşta 
girmeli ve çıkmamalı. Hem Didim’e bir fay-
damız olsun hem de çocuklarımız spora yö-
nelsin istedik. Ben anne olarak önceliklerim 
her ne ise buraya gelen çocuklarımıza ve 
velilere de bunu sağlamaya çalıştım. Arena 
halı sahada Altay Futbol okulları teknik so-
rumlusu olarak şunu çok net diyebilirim ki 
benim bir anne olarak önceliğim, çocuğumu 
emanet ettiğim yerden güven duymamdır. 
Bu sebeple öncelikle bunu sağlamaya çalış-
tım. Çocuklar da burada kendini güvende ve 

mutlu hissetmeli. Veli bize güvenerek çocu-
ğunu bırakır çocuklar da mutlu olursa spor-
da da daha başarılı olurlar. Apartman haya-
tına hapsedilen tablet ve cep telefonları ile 
vakit geçiren çocuklar yerine, erken yaşta 
spor disiplini alan, enerjisini iyi ve doğru 
harcayan başarılı sporcu çocuklar yetişsin 
istiyorum. Şimdi velilerimiz antrenman 
saatlerinde çocuklarını bize emanet edip 
gönül rahatlığı ile gidiyorlar, çocuklarımız 
kendileri gelerek arkadaşları ile vakit geçi-
riyor, spor yapıyor. Burada Arena Halı saha-
da Altay Futbol Okulları altyapıda yetişen 
sporcu çocukların hepsi kendi çocuklarım 
gibidir. Eşim ve ben onların başarılarında 
kendi çocuklarımızın başarısı kadar sevini-
yoruz.
Biz hem erken yaşta çocuklarımızı spora 
yönlendirirken anne- babalarının da onlarla 
birlikte spor yapmalarını sağlıyoruz. Mesela 
babalarımızı da çocukları ile antrenmana al-
dığımız birlikte çalıştıkları oluyor. Çocuklar 
anne ve babaları ile oyun oynamaktan spor 
yapmaktan büyük keyif alıyorlar. Mesela 
bazı geceler olimpik anneler olup halı 
saha bayanlar maçı yapıyoruz ki galiba 
Didim’de ilk ve tek organizasyondur. İşin 
ticari boyutundan öte sorumluluğunu taşı-
yorum. Ben işimi severek ve büyük bir özveri 
ile yapıyorum. İlk günden bu yana fiyatımız 
değişmedi aynı. Yeni gelen öğrencilerimi-
zin ortamı keşfedebilmeleri, değerlendir-
meleri kendi istekleri ile buraya severek ve 
isteyerek gelmelerini çok önemsiyorum. Bu 
sebeple ilk iki antrenman deneme sürecine 
tabii oluyor ve daha sonrasında kayıt oluyor 
öğrencilerimiz.

ARENA HALI SAHA
Tel: 0532 169 89 93
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Nasıl bir çalışma temponuz var? kendi oğullarınıza ye-
terince vakit ayırabiliyor musunuz? Siz hangi takımı 
tutuyorsunuz?  
Kendi oğullarıma yeterince vakit ayırdığım gibi eğitim 
ve öğrenci koçu olmam sebebi ile yakından ilgilendi-
ğim başka çocuklarım bile var. Ailecek Beşiktaşlıyız 
biz. Birlikte izliyoruz maçları, çok da keyif alıyoruz. 
Hanımlar futbolu reddetmesinler. Eşleri ya da oğul-
ları bu kadar keyif alıyorsa onlar da maçları birlikte 
izlesinler hatta onların keyiflerine ortak olsunlar. 
Son üç yıldır bu işlerin içerisindeyim ve diyebilirim ki 
kadınların futbol ile olan mesafeleri de gün geçtikçe 
kısalıyor. Bizim hedefimiz kızlardan oluşan başarılı 
bir futbol takımı kurabilmek. Gerçi spor anlamında 
kendimizi sadece futbol ile sınırlandırmadan ilerle-
mek istiyoruz. Güzel hayaller kuruyoruz, planlamalar 
yapıyoruz.
Bana gelince aslında 24 saat annelik mesaisi yapı-
yorum diyebilirim. Kış dönemi öğrencilerimizin okul 
programlarından dolayı antrenmanlarımız genellikle 
hafta sonları oluyor ve çalışma saatlerim daha esnek. 
Elbette futbol okulunun organizasyonları ve prog-
ramlamaları vakit alıyor ama kitap okumaya ve hatta 
kişisel bloğumda yazı yazmaya bile vakit yaratıyorum. 

Bir kadında asla tahammül edemediğiniz durum / du-
rumlar nedir? 
Kendine güvenmeyen, bir erkeğin ya da herhangi biri-
nin arkasına sığınan, sırtını birine yaslayan, çalışma-
yan, üretmeyen kadınlar. 

Bir kadını kahramanlaştıran durum / durumlar neler-
dir? hatta siz bir kadın kahraman da olsanız masallar-
da bile kahramanlık genellikle erkeklere yakıştırılıyor. 
Peki, sizin bir karamanınız ya da kahramanlarınız var 
mı? 
Bir kadını kahramanlaştıran şeylerin başında 
bence en başta özgüven gelir. Kendi gücünün far-
kında olup, dimdik duran, çalışma ve ev hayatını, ai-
lesini ve çocuklarını kendini yok etmeden idare eden, 
azimli, çalışkan her kadın bence kahramandır.

Kadınların toplumsal sorunları var. güç ve mevkii sa-
hibi kadınlar zamanla savunma mekanızması gelişti-
rerek  erkeksi tavırlar sergiliyorlar erkleşiyorlar. Siz bu 
konuna neler düşünüyorsunuz?  
Bana göre kadınların toplumsal sorunu yok. Top-
lumun genel olarak kadınlarla sorunları var. (Gü-
lümsüyor) Elbette kadınların zamanla erkeksileşmeleri 

bana göre de bir savunma mekanizması ama kadın 
her koşulda kadın olarak varlığı sürdürebilmeli. Erkek 
sporu kabul edilen futbol oynuyorsa bile kadın olmalı. 
Sporu çok seviyorum futbolu çok seviyorum ama fo-
toğraf çekmeyi kitap okumayı hatta yazı yazmayı da 
çok seviyorum. Kendime her kadın kadar özen göste-
riyorum. 

İdea dergiyi okudunuz mu dergimiz hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? 
Bizim için öneri eleştiri ve düşüncelerinizi bilmek 
isterdik. Röportaj talebiniz ile birlikte özellikle ince-
ledim İdea Dergiyi. Okumak için de fırsat yarattım. 
Sadece reklam içerikli bir dergi olmaması Didim’e ait 
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Ower of arena astroturf Football field and the
technik Manager od Altay Football schools.
Mother of two children, woman enterpreneur, conten-
tious, innovator and student coach. One of the women 
who touch the football, one of the people who make an 
effort for sports. She is strong, successful, funny, op-
timist and a total bookworm. She is a blogger too, but 
beyond everything, she is a mother who loves sport. 
She made an attack for a sport institute for children 
to do long term sports and a place for families to trust 
for their children’s safety. In the day time, she is per-
forming her manager and keeper duties at arena ast-
roturf and altay football school, in the night she and 
her friends play football together. She points; “I dont 
want children to be prisoned in apartment life and 
technologic devices. Instead, children should learn 
sportive discipline at early ages, they should spend 
their energy rightly. Children in altay football school 
and arena astroturf are all like my own son or daugh-
ters. My husband and i be happy for their success as 
if our own children’s.

Röportaj : Umut Kaşan Karabacılı 
Fotoğraf : Stüdyo Vision / Mustafa Ecre Santırcı

özel içerikler barındır-
ması derginizi keyifle 
okumamı sağladı. Der-
ginizde kadın doku-
nuşları olduğu çok or-
tada. Oldukça kaliteli, 
ilgi ile takip edeceğim 
ve okumak isteyeceğim 
bir dergi. Yayın haya-
tınızın devamını ve 
başarılarınızın daimi 
olmasını dilerim.

Eğitim ve öğrenci koçu olarak anne ve babalara söyle-
mek istediğiniz en önemli şey nedir? dergimiz vesile 
olsun. 
Çocuklarımızı evden, tablet ve bilgisayarlardan 
kurtarmanın yolu onları erken yaşta düzenli spor 
ve sanat aktiviteleri ile tanıştırmaları hatta teşvik 
etmeleridir.  Apartman hayatına hapsedilen tablet ve 
cep telefonları ile TV karşısında vakit geçiren çocuklar 
yerine, erken yaşta spor disiplini alan, enerjisini iyi ve 
doğru harcayan başarılı sporcu çocuklar yetişsin arzu 
ederim. Spor centilmenliktir, kardeşliktir, rekabet et-
meyi bilmektir, spor yarıştır, spor çocukları hayat ya-
rışına hazırlayan ve onları güçlü kılan en önemli de-
taylardan birisidir...  

Detaylı ve geniş bilgi için ARENA HALI SAHA: 
0532 169 89 93
Bu özel ve keyifli sohbeti için biz de Tuğba Makascıoğ-
lu’na çok teşekkür eder, güzel haberlerinin devamını 
dileriz.
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1975 Söke do-
ğumlu. 1998 yılında Dokuz 

Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi'n-
den mezun olup resim öğretmenliği mes-
leğine başlamış. Aslında ilkokul yıllarında 
Rotary Klübünün düzenlemiş olduğu resim 
yarışmasında aldığı birincilik ödülünü için-
deki sanatçıyı üretken kılmış. Büyük bir aşk-
la ve sanatçı duyarlılığı resim aşkı hiç sön-
meden devam etmiş. Kolay mı şu zamanda 
sanatın ve sanatçının ayakta kalması ilgiyle 
takip edilmesi üstelik de evli ve bir kız ço-
cuğu annesi. O düzenli sergiler açan Di-
dim’in sanatçı kadınlarından ressam Evşen 

Algı Çelik. 2001 
yılında TRT’nin 
açtığı Resim ve 
Seramik Yarış-
ması’na, 2010 
yılında Suluboya 
Derneği’nin açtı-
ğı yarışmaya ka-
tıldı ve eseri ser-
gilenmeye değer 
bulundu.  İlk 
kişisel sergisini 
Kedi Kültür Sa-
nat Merkezi’nde 
gerçekleştirmiş-
tir. Didim D-Ma-

rina’da da kişisel bir sergi açmıştır. Sanat-
çının "İçimden Gelen Renkler" adlı grafiksel 
dokunuşlar taşıyan resim sergisi oldukça 
ilgi çekmiştir. ‘ Kedi, kadın ve kuş ayrıntı-
larına hep değindim. Kendimi daha çok ge-
liştirmek için devam ediyorum. Aysel Gürel 
gibiyim biraz renkli ve çocuksu bir yapım 
var. Ölene kadarda bu böyle devam edecek. 
Bunuda resimlerime yansıtarak içimdeki 
çocuğu yaşatmaya devam ediyorum. Aysel 
Gürel Gibiyim, Ölene Kadarda Öyle Kalaca-
ğım’ diyor. Sanatçının resim çalışmalarında 
grafiksel tarzın etkileri hakim.

Sanatınızdan biraz bahsedelim. Sizin sanatı-
nıza kattığınız size ait olan değerler nelerdir?
Öncelikle grafik mezunu olmam yaptığım 
resimlere yansıyor. Dokular ve canlı renkler Ev
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grafiğin temel taşlarından. Benim 
için en önemli olan şeyler detaylar-

dır. Sabırlı bir kişiliğim var ve detaylarla 
uğraşmaktan hoşlanıyorum. Balığı mese-
la kadınla özdeşleştiriyorum. Kadınların 
toplum ve ev içinde maruz kaldıkları 
baskıyı balıklar gibi özgür olmalılar dü-
şüncesiyle sanatıma aktarıyorum. Balık 
çerçevesiz bir dünyada yaşıyor oysa ka-
dın öyle değil hep bir çerçeve çiziliyor 
kadına. Balıkta kedi ona yaklaşabildiği 
kadar özgür. Kedi, balık ve kadın üçle-
melerim eserlerime çok sık yansıttığım 
objeler. Çocuksuluğumu da renklerle ve 
dokularla kadına yansıtıyorum. Kadın canlı, 
özgür ve renkli olmalı. BAŞARIYA ULAŞMA-
NIN ŞARTLARI VAR.
İşimi yaparken çok hassasım. Başarıya ulaş-
manın vazgeçilmez şartları düzenli, sabırlı 
ve araştırmacı olmak. Çünkü benim tekni-
ğim minyatür ve grafik karışımı, sabırsız 
davranırsanız detayları veremezsiniz. Hem 
anne, hem öğretmen ve hem de ev hanımı 
olarak az vakitte ayırmak durumunda kal-
sam odaklanarak yapıyorum. Zamanımı 
dolu ve verimli kullanmaya özen gösteri-
yorum. Kendimi geliştirmek için çaba sarf 
ediyorum. 
Bize en sevdiğiniz özelliğinizde bahseder 
misiniz? Sizi anlatan sıfatlar, renkler, 
semboller, hobileriniz... Beni en iyi anla-
tan renk mavi mavi mavi. Mavinin sükûne-
tini seviyorum. Resimlerimde de mavi ren-
gi oldukça sık görmek mümkün. Kendimi 
çocuksu ve neşeli olarak görüyorum. Kedi 
sembolünü kendimle özdeşleştiriyorum. 
Kedi kendini sevdirmek isterse birine yakla-
şır. Bunu kendimde de görüyorum. Seyahat 
etmeyi, başka ülkeleri gezmeyi kültürlerini 
öğrenmeyi seviyorum.

Kaç yıldır bu iştesiniz? vizyoner planlar yapar 
mısınız? 
Hayalinizde ki yerde misiniz? 1998 yılında 
mezun olduktan bir kaç hafta sonra evlen-
dim. 19 senedir resim öğretmenliği yapıyo-
rum. 12 senedir şu an tarzım olarak nitelen-
dirdiğim grafik-minyatür karışımı resimleri 
yapıyorum. Planlar her zaman yapıyorum. 
Kendi şansımı kendim yarattım. Birçok in-
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Röportaj: Şeyma ( Meren) Özcan
Fotoğraf : Umut Kaşan Karabacılı

sanın da desteğini gördüm. Hala 
hayalimdeki o yere ulaşmak için 
İlerlemek için çabalıyorum.

Bir kadını güçlü ve kahraman yapan 
detaylar sizce nelerdir? 
Kendi ayakları üstünde duran ve ne 
istediğini bilen kadın güçlü kadın-
dır. Kadın sert, sağlam ve güçlü dur-
malıdır. İşine aşık kadın kahraman 

kadındır. Kahraman günümüzde artık prensesi kurta-
ran prens değil, kahraman tüm baskılara rağmen işini 
severek yapan, üreten, kendini seven kadındır.

Bir kadında asla tahammül edemediğiniz şey / durum 
nedir. Herhangi bir şey üretmeyen kadına tahammü-
lüm yok. Topluma, ülkesine, evine, çocuğuna katkısı 
olmayan, bir sorun yaşadığında kendinde çözümü ara-
mayan, hep dışardan bekleyen ve en tahammül edile-
mezi de kıskanan kadına asla tahammül edemiyorum.

günde kaç saat çalışıyorsunuz? 
Öğretmenliğim ve eve karşı sorumluluklarımı yerine 
getirdiğim zamanlar dışında ortalama 2-3 saat çalışı-
yorum. Tabii yaz dönemi okul olmadığı için daha çok 
vaktim oluyor. Ama verimli çalışmayı tercih ediyorum. 
Yani 5 saat durmadan çalışmak yerine küçük molalar 
vererek düzenli ve verimli çalışıyorum.

Sizin kahramanınız kim? 
Her kız çocuğu gibi benimde kahramanım babamdı. 
Babam mesleği gereği çoğu zaman şehir dışındaydı ve 
özlemiyle büyüdüm. Ama yine de benim kahramanım 
oydu. Evlendikten sonra tabii eşimde benim içn bir 
kahramana dönüştü. Ancak sanat hayatına bakacak 
olursak tek bir isim vermem ya da kahraman diye ni-
telendireceğim isimleri tek tek saymam çok zor olur 
diye düşünüyorum.

Kadınların toplumsal yapı içinde ve iş hayatında var ol-
mak adına erkeksileşmek durumunda kalmalarına, bu 
savunma mekanizmasının arkasına saklanmak zorunda 
olmalarına ne diyorsunuz?  
Ülkemde olmaması gerektiğine inandığım bir top-
lumsal baskı var kadına karşı. Mevki sahibi kadın is-
ter istemez bu savunma mekanizmasını oluşturuyor. 
Ataerkil toplumumuzda kadın elde ettiği statüyü ko-
rumak adına, erkek egemen iş ve toplum hayatında 
elemine olmamak adına bu durum değişene, gelişene 
kadar da bunu devam ettirmek zorunda kalacak.

Dergimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Derginin elde ettiği başarı çıtasını bozmadan böyle 
dolu dolu devam edeceğine inanıyorum.
Bu özel ve keyifli sohbeti için biz de Evşen Algı Çelik’e 
çok teşekkür eder, güzel haberlerinin devamını dileriz.

Evşen Algı Çelik; 
Born at 1975 in Soke. She graduated from 
Dokuz Eylul University at 1998 and be-
gan to work as an art teacher. She won 
a first prize at her middle school ages 
in Rotary Club’s painting contest and 
it has been an inspire for the rest of 
her art life. She have continued with 
a big love and sensibility to her pain-
tings. Its not easy to be both a mo-
ther and a painter that people 
follow with interest. She is one 
of the artist women of Didyma 
who opens personal art galle-
ries regularly. She joined Trt’s 
painting and ceramic contest 
in 2001, then Watercolour As-
sociation’s contest and her pa-
intings had been found worthy 
enough to expose. She opened 
her first personal gallery at Kedi 
culture and art center. She also ope-
ned a personal gallery ay D-marin 
Didyma. Her “colours from inside of 
me” named painting gallery followed 
by interest. She points; “ I’ve always 
touched the subjects like woman, 
birds and cats. I continue to deve-
lop myself. I am a childish woman and 
have a colourful personality, it’ll always 

be like 
that. I ref-
lect that to 
my paintin-
gs.” Her pa-
intings has 
the graphi-
cal style’s 
effects.
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1 Temmuz 1981 Sivas Divriği doğumlu. 4 Kız 
kardeşin 3 numarası da olsa en küçüğü o. 
MPS TİP 4 A hastalığı sebebi ile ortaokuldan 
sonra okuyamamış.  ‘İzmir e yeni taşınmış-
tık ablamların hepsi üniversite mezunudur. 
Ben İlkokulu Sivas Divriği de bitirdim ama 
babam emekli olunca çocuklarım okumalı 
diye düşündüğü için İzmir’e taşındık. Hatta 
babam evimizi de ortaokula yakın aldı sırf 
ben okuyayım diye.  Ama tam da o yıllarda 
rahmetli babamı trafik kazasında kaybettim. 
Anneme de bize de yol gösteren yoktu ki, ca-
nım annem bizi apartman yıkayarak okuttu 
ben de ancak ortaokula kadar okuyabildim’ 
diyor.  Ama o Sevilay. O da gidebildiği tüm 
kurslara gitmiş. Siz de Sevilay gibi MPS TİP 
4 A nasıl hastalık adını bile söyleyemiyo-
rum derseniz diye sözlüğe baktık. Şöyle bir 
tanımı var. ‘Mukopolisakkaridoz (MPS) adı 
altında toplanan bozukluklar genetik lizo-
zom depo hastalıkları grubunda yer alan bir 
hastalık grubudur. Lizozom depo hastalıkla-
rı vücutta enzim adı verilen özel maddelerin 
üretilememesi ya da az üretilmesine bağlı 
olarak ortaya çıkar.’ 
Sevilay diyor ki ‘32 yaşıma kadar ben de 
MPS TİP 4 A hastası olduğumu bilmiyor-
dum sadece boyum kısa sanıyordum... 
Evet boyum kısaydı çok da sık hasta olu-
yorum ama inanın ben de neden böyleyim 
bilmiyordum. Diğer kardeşlerim arasında 
benim gibi fiziksel engeli olan yok. Hiç bir 
operasyon geçirmedim MPS TİP 4 A hastası 
olduğumu bir süre sonra yürümeyeceğimi, 
bu hastalığa bağlı olarak kulaklarımda duy-
ma kaybının artacağını, gözlerimin bozuklu-
ğu ya da bronşit olmamın hastalıktan oldu-
ğunu öğrendiğimde 2013 Temmuz aylarıydı. 
Bir ay sonra da kardeşimin düğünü olacaktı. 

Aman Allah’ım bir baktım araştırdım 
ki bu hastalığa dair internet neler neler 
yazıyor! Çok pahalı ilaçlar kullanmayı 
gerektiren ve yaşım ilerledikçe artan 
sıkıntı ve hastalıklar çıkacağını öğreni-
yorum ne yapacağımı ve nasıl zorluk-
larla karşılaşacağımı bilemiyorum çok 
sıkıntılıydım o günlerde etrafımdaki 
herkese ateş püskürtüyordum. (gülü-
yor) Tabii o ilk günlerde şaşırdım 

zorlandım ama sonra kendime geldim. 
‘ Ben böyle değilim, hayat her şeye rağ-
men çok güzel ve yaşamaya değer’  sık 
sık bunu dedim kendime. Ben asla bir 
şeyi yapamam demezdim ki ben istedik-
ten sonra her şeyi yapabilirim ben böyle 
değildim ki ben yeter ki isteyeyim dedim 
hep ve artık da böyle düşünüyorum. Ama 
böyle iyi hissetmemde ve tüm psikolojik 
savaşımda MPS LH derneğini tanımam çok 
etkili oldu. Onlardan hastalığım hakkında 
gerçek bilgiler ve destekler aldım. Çok güzel 
arkadaşlar tanıdım dernekte ve hala daha 
tanımaya devam ediyorum. Ben pozitif bir 
insanım, ben hayata küsmem, ben onu 
bunu yapamam demem. Ben deneyece-
ğim derim ve çevrem de bu yüzden hayat 
dolu ve güler yüzlü olduğum için beni 
çok sever. Çünkü ‘ Hayat her şeye rağmen 
çok güzel ve yaşamaya değer’  Sevilay hiç 
aşık olmamış ama babasının kızı hala çünkü 
onun kahramanı da babası olmuş. Ama her 
zaman kahramanca kızı ile ilgilenen hep ya-
nında olan annesinden de sevgiyle ve min-
netle bahsediyor sürekli. 
Boyunun kısalığına engeline, hasta-
lıklarına değil de yaptıklarına, hayat 
enerjisine, diğer engelliler için olan ça-
balarına bakacak olursak o sollar geçer 
diğer kadınları. Hayattan keyif almayı, 
eğlenmesini bilen hakkını arayan kadın-
lardan. Kitap okumayı, seyahat etmeyi,  
gezmeyi, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, 
sinemaya tiyatroya konserlere gitmeyi 
çok seven engelleri aşan bir kahraman-
lık onunki. Minik Sevilay diye de bilinir 
ama biz ondan Küçük Dev Kadın diye 
bahsedeceğiz. Her an nereden karşınıza çı-
kacağını bilemezsiniz ‘ Ben hayata umut ve 



81

yaşam dolu pozitif bakıyorum’ diyor. Tüm Didim’in ve 
Akbük’ün sevgilisi, tanıyıp da onu sevmeyen de ner-
deyse yok. O Küçük Dev Kadın Sevilay Güller.
Bir kadının ben onu yapamam edemem gidemem de-
mesine tahammül edemem. Ben bu boyumla bu has-
talığımla bile neler yapıyorum. İsteyen her kadın 
herkes yapabilir.
Herşey istemek ve karar vermekle ilgili. İlk ve tek başı-
ma konsere gidişimi paylaşayım mı sizinle? Tarih tam 
aklımda değil, İzmir’de bilgisayar kursuna gidiyorum. 
Hiç de kolay da değil işim o zamanlar akülü arabam da 
yok dört tekerlekli bisikletim var araba şimdi büyük 
kolaylık. Akülü arabam yanımda yokken ben hiç rahat 
edemiyorum. Arabama da bir şey olur diye çok kor-
kuyorum. Benim hayatımın en büyük kolaylaştırıcısı 
arabam. Arabam da yok işte o günlerde. Akşam saatle-
ri belediye otobüsüyle gidip geliyorum kursa. Bir gün 
Varol arkadaşım bana Haluk Levent konseri var gide-
lim mi dedi? Önceden korkuyordum ezilir miyim, na-
sıl olur diye* o gün korkumu yendim. Gidelim dedim. 
Eve anneme de ben konsere gidiyorum diye haber 
verdim ve dersten çıkıp sonra konsere gittim. Ne çok 
eğlendim nasıl güzeldi, ama tabii biraz erken ayrıldım 
ezilmeden de çıktım konserden.  İşte o günden son-
ra fırsat bulduğum gidebildiğim konserleri tiyat-
roları hiç kaçırmadım hep gitmeye çalıştım. Ben 
bu ufacık tefecik boyumla bunları yapabiliyorsam 
eminim birçok arkadaşım da başarabilir.
Kitap okumayı , seyahat etmeyi, gezmeyi, müzik din-
lemeyi, dans etmeyi, sinemaya tiyatroya konserle-
re gitmeyi çok severim. 2004 -2005 yılında ablamın 
mecburi görevi için bir süre Malatya ya gittik. Orada 
da İşkur’un engelliler için ve engellileri teşvik etmek 
için açtığı kurslar vardı. Kura ile kurs seçtik ben inşa-
at büro personelliğini bitirdim. O kursta da hiç unut-
mam öğretmenlerle tanışıyoruz benden önce kendini 
tanıtan engelli arkadaşım o kadar karamsar ve o kadar 
içe kapanmış ki, aslında durumu da benden de daha 
iyi. İşte tanışırken sıra bana geldi, kendimi tanıttım 
sonrada dedim ki öğretmenim ben de o masaya na-
sıl yetişeceğim bilmiyorum ama ben inşaat temeli de 
kazacağım, çizim de yapacağım, ama bir yandan da 
gülümsüyorum ve dedim ki arkadaşım şu an çok ka-
ramsar oysa istediği her şeyi yapar yeter ki istesin de-
dim. Öğretmen beni tüm kampüse anlatmış, kurs boyu 
kampüsün en havalı kızıyım, herkes beni tanıyor. 3 ay 
boyu keyifle gittim güzel bir notla da mezun oldum.
Bizim 200 bin kişide bir görülen nadir bir hastalığımız 
var. Biz çok kişi değiliz ama inanın az da değiliz. Bir-

birimizi çok seviyoruz ve birbirimize destek oluyoruz. 
Didim’de 3 kişiyiz. Özgür Pekedis kardeşi Fırat Peke-
dis ve ben. Hepimizin yüz şekli aynı olduğu için 
birbirimize de çok benziyoruz  zaten. (gülüyor) 
dernek başkanımız Nalan hanım bizlerle gerçekten 
de yakından ilgileniyor. Bedri bey de beni hiç kırmaz. 
Ege üniversitesinde tedavi oluyorum. Çok iyi uzman 
doktorlar var. İyi ki MPS LH derneğine üye oldum. İyi 
ki arkadaşlarımı Ezgi’yi tanıdım. İkiz kardeşim gibi 
aynı bana benziyor. O Antalya’da onun ziyaretine bile 
gittim. Dernek zaman zaman arıyor, bize düzenli bilgi 
veriyorlar, yıllık toplantılar yapıyorlar ve ben de bun-
ların hiç birini kaçırmamaya dikkat ediyorum. 3 yıl 
önce biz internetten bir imza kampanyası başlattık. 
Tüm MPS TİP 4 A hastaları için ‘VİVİZİM’ adlı ilacını 
SGK yurt dışı onayı için sosyal medyada imza kam-
panyaları düzenledik. Türkiye’nin dört bir yanındaki 
hasta kardeşlerimiz yakınları bu kampanya için her 
yerde duyuru yaptı sosyal medyadan paylaşarak 
gittiğimiz her yerde imza isteyerek 
büyük bir kitleye ulaşmaya çalıştık 
bende İzmir’de önüme gelen 
herkese söyledim.  Bir tek 
İzmir de değil Didim’de 
ve Akbük ’deki tanıdıkla-
rıma tüm akrabalarıma 
ulaşarak Belediyeleri zi-
yaret ederek herkese du-
yurdum. Bu çok çalışma 
ve yoğun ilgi ile başarıya 
ulaştık ve şu an ilacımı-
zı alıyoruz. Bu ilaç bizi 
tamamen iyileştirmiyor 
fakat rahatsızlığımızı ya-
vaşlatıyor. Bu ‘VİVİZİM’ 
kampanya başarımız-
dan gurur duyuyorum.
Bir de Almanya gezisi da-
veti almamdan. MPS LH 
derneğinden Nalan Ha-
nım’dan aldım daveti.  
‘Almanya’da MPS hasta-
larının uluslararası bir 
kongresi var. Dernek 
olarak biz de davetliyiz.  
VİVİZİM ilacı için çok 
çalıştın, kabul edersen 
seni de kongreye götü-
receğiz, gelmeni istiyo-
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ruz’ tabii ki hemen kabul ettim ama pasaportum vi-
zem yoktu. Tüm o resmi işlemler için gerekli evrakları 
topladım gönderdim. İstanbul’daki dernek ofisine bile 
evrak işleri işin çok gidip geldim. Almanya gezisi ve-
sile oldu hayatımda ilk kez İzmir’den uçağa bin-
dim. Tabii çok korkuyordum ama yanımda ablam 
da vardı. O gün o telaşımı ve korkumu ve Almanya 
seyahatimi uluslararası kongreyi hiç unutamıyorum.  
Aslında Almanya’da engelli olarak da çok zorluklar 
yaşadık o kongrede. Hani hep Avrupa örnek gösterilir 
ama inanın ben de şaşırdım öyle beklemiyordum. Bel-
ki de biz sadece 7 kişiydik Türkçe konuşuyoruz diye mi 
öyle yaptılar acaba bilemiyorum.
Biz engellilerin en büyük desteği hayatımızı ko-
laylaştıran cihazlar yardımcı aparatlar. Maalesef 
ki çok pahalılar. Benim İlk akülü arabamı Çiğli Kay-
makamı hediye etti.  Çok sevinmiştim. O arabayı 7 yıl 
kullandım ve bir buçuk sene önce de Çiğli Belediye 
Başkanı’na gittim. Başkan Hasan Arşlan çok halk-
çı halktan bir adam. Başkanım yeni bir tane araba 
çıkmış çok güzel, çok hafif, katlanıyor bana onu alır 
mısınız dedim? Sen de bana bunu verir misin? dedi 
çok sağ olsun hiç kırmadı beni ve anlaştık ve değiş-
tirdik arabaları. Şimdi sayesinde çok rahatım. Didim 
Belediye Başkanımız Deniz Atabay da ihtiyacım olan 
durumlarda bana yardımcı oluyor. Şuan ikinci işitme 
cihazımı kullanıyorum daha önce hep tek cihaz kul-
lanıyordum. ‘Maktone İşitme’ firması bize cihazları 
parasız verdi kullandık. Özellikle oradan istiyorum 
cihazı çünkü benim doktorum bana onları tavsiye edi-
yor en az beş yıl garantili ve her konuda çok yardımcı 
oluyorlar. Belediye başkanları, kaymakamlar ve yar-
dım etmek isteyen iş adamları ile bir araya geldiğimde 
kendi ihtiyaçlarım kadar ihtiyaç sahibi arkadaş-
larıma da yardımcı olmaya gayret ediyorum misal 
Deniz Başkan’dan kendime cihaz isterken Özgür’e de 
istedim ikimize de aldı.

Sevilay Güller;
Born at 1st july 1981, in Sivas Divrigi. The smallest 
in her family. She is generally a little small. She is di-
sabled because of her MPS TIP 4 A disease. She had 
thought she was just a short woman until the age of 
32. At that time, when she needed a health report, she 
found out that she had Mps disease. She had no idea 
about that disease until that day. Its a rare illness 
that can be seen only one person in 200 thousand. 
There are three other Mps patient in didyma like her. 
They all look alike but sevilay is much different. She 
can not walk without her bat-
tery-operated car, wears eyeg-
lasses, halfy deaf but she is a 
total heroine. But despite her 
illness, she is energic, has a 
great support to other disabled 
citizens. Despite all difficulties 
she has, she knows how to en-
joy life, how to have fun. She 
likes dancing, watching movies, 
going theatre. She is known as 
“tiny Sevilay” but we’ll menti-
on her “tiny giant woman”. You 
dont know where you can ran 
into her. She points; “life is too 
short abd worth to live. If i can 
do these in this situation, Im 
sure everyone else can too.”

Röportaj / Fotoğraf : Umut Kaşan Karabacılı 

İdea Dergi’yi öncelikle sosyal medya-
dan ilgiyle takip ediyorum çok güzel 
ve başarılı buluyorum yakında yazları 
Didim’deyim gelince tüm sayılarını 
elime alıp okumak istiyorum. Hatta 
kabul edin arabam da var dergiyi da-
ğıtayım. Kadın girişimciliğini elbette 
destekliyorum. Biz engellileri hiçbir 
koşulda yalnız bırakmayan Umut ha-
nımı da dergisini de yürekten destek-
liyor başarılarının devamını diliyo-
rum.

Bu özel ve keyifli sohbeti için biz de Sevilay Güller’e 
çok teşekkür eder, güzel haberlerinin devamını dileriz. 
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 Deneyimli Ve Hizli SerViS



84

Di
lE

K 
DÜ

nD
ar

 ş
Eh

ir
 P

la
nl

am
ac

Is
I /

 ç
Ev

ir
m

En

15 Mayıs 1971 İzmir doğumlu. İzmir Ameri-
kan Lisesinde okumuş ardından Dokuz Ey-
lül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümünü bitirmiş ve yine 
aynı üniversitede Kentsel Tasarım Yüksek 
Lisans programını tamamlamış. Kendisi gibi 
şehir plancısı eşi Murat Dündar ile evlenince 
de Didim’e yerleşmiş. Eşinden farklı bir yol 
izleyerek İngilizce dalında Yeminli Çevirmen 
olmuş. Hatta Dilek Dündar için Didim’in ilk 
Yeminli Çevirmeni bile denilebilir. Özelikle 
de yabancı uyruklu vatandaşların, genellikle 
İngiliz’ lerin, 2003 yılı sonrası Didim’de mülk 
edinmeye başlaması ile tanıyanı da seveni 
de yaptığı iş de artmış. Bugün pek çok mül-
kün satışında, pek çok nikâhta ve Didim’de 
yaşayan İngiliz vatandaşların Noter, Tapu 
Dairesi Mahkeme gibi resmi kurumlar dahil 
özel evrak işlerinde onun da imzası var. Ol-
dukça başarılı bir kız çocuğu annesi, dürüst, 
disiplinli ve işine olan saygısı ile anılan ve 
aranılan, başarısı ile Didim’in örnek alınan 
kahraman kadınlarından Dilek Dündar.

Dilek Hanım Didim’in ilk yeminli çevirmeni ya 
da çevirmenlerinden birisi olarak nasıl başladı 
bu iş süreciniz?  
1998 yılında Didim’ deki bir özel hastanede 
çevirmen olarak çalışıyordum. Sağlığı sebebi 
ile hastanede olan bir avukat arkadaşın ta-
lebi ve tavsiyesi ile ilgili kurumdan İngilizce 
dalında Yeminli Çevirmen ünvanını alarak 
tercümanlığa başladım. Yeminli Tercüman-
lık işini ilk yapamaya başladığımda bu işi 
bunca yıl devam ettirebileceğimi hiç tah-
min etmemiştim, hatta kendi eğitim aldığım 
mesleği değil de çevirmenlik işini meslek 
olarak bugüne değin sürdüreceğimi hiç bi-
lemezdim. O yıllarda hastanede çevirmenlik 
yapıyorum kızıma hamileyim ve pasaport 
çevirisini yaptığım Amerikalı güçlü, sevimli, 
yaşlı bir kadın bana çok motivasyon sağla-
mıştır. 

Bunca yıldır artan bir tempo ile başarı ile çok 
geniş bir çevrede çevirmenlik yapıyorsunuz. 
Nedir çevirmenlik ve sizin işinizde sizi farklı 
kılan sizi başarıya taşıyan unsurları bilmek is-
terdik? 
Yeminli tercüman, bildiği yabancı dili ispat-
lı, çevirisini yaptığı ve çevirdiği dil olmak 
üzere her iki dili de tarafsız ve doğru olarak 
yazılı ve sözlü tercüme/çeviri hizmeti veren 
kişidir bildiğiniz gibi. Yaptığımız çevirinin 
altına attığımız imza ile çeviriden doğacak 
hatalar için sorumluluk da bize aittir. Aslın-
da ağır da bir sorumluluğu vardır. Çevirmen 
olarak dikkatli ve dürüst çalışmak ge-
reklidir. Ben de işimi yaparken buna çok 
önem veririm. Dikkatle ve titizlikle yaptı-
ğım işimde yaptığım çeviriyi, özellikle yazı-
lı çevirilerden bahsediyorum, söz verdiğim 
zamanda bitirmek benim için çok önemlidir. 
Her yaptığım işi ciddiye alırım, işin büyüğü 
küçüğü yoktur yaptığım iş önemlidir benim 
için. “ Aman canım bilgisayar da çeviri yapı-
yor zaten” diyenler de oluyor inanın gerçek-
ten de çok üzülüyorum. 
Çevirmenliğe ilk başladığımda hukuk dili 
konusunda zorlanmıştım. Biraz ürkek bi-
raz çekingendim, ama İngilizce dilini İzmir 
Amerikan Lisesi’ de (ACI) öğrendiğim ve 
gerçek bir dil eğitimi aldığım için olsa gerek 
yabancı uyruklu kişiler ile konuşurken hiç 
zorlanmadım. Zamanla kendimi geliştirerek 
zorlandığım alanları da aştım. Öte yandan 
iyi çeviri yapabilmek için Türkçe’yi de iyi an-
layıp yazabilmek gereklidir.

Noter, Tapu Dairesi Mahkeme gibi resmi ku-
rumların sürekli çevirisini yapmak evrak çe-
virmek eminim çok da sıkıcıdır ama sormak 
istiyorum çok severek yaptığın keyif aldığın 
çeviriler de var mı? 
Evet bugüne kadar çok çeviri yaptım. Noter, 
Tapu Dairesi Mahkeme gibi resmi kurumlar 
dışında yaptığım değişik alanlardaki yazılı 
ve sözlü çevirilerden de yeni yeni şeyler öğ-
rendim. Yaptığım her işin bana yeni bir şey 
katması ise çok hoşuma gidiyor. Bazen işin 
sahibiyle yani yabancı vatandaşlarla sohbet 
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etme imkanı doğuyor,  bu sohbetler sırasında onlardan 
yeni şeyler öğrenmek onlara yeni şeyler öğretmek ho-
şuma gidiyor. Bugüne kadar hizmet verdiğim tüm ki-
şiler yanımdan memnuniyetle ayrılmışlardır. Kişilere 
güven vermek, verdiğim hizmetten memnun kalmaları 
bu işten kazandığım paradan daha önemlidir benim 
için. Yıllar önce verdiğiniz bir hizmet sonrasında yıl-
lar sonra başka bir işleri için yine sizi arayıp bulmala-
rı, ya da başkalarını size yönlendirmeleri yaptığım işi 
severek, düzgün ve dürüst bir şekilde yaptığımı bana 
göstermektedir. En zevkle ve keyifle yaptığım çeviri 
işi ise, davetlilerden biriymiş gibi hazırlanıp gittiğim 
nikah törenleridir. 

Biraz da Yeminli Tercüman Dilek Dündar’ı değil sizi tanı-
mak istiyoruz. Kendinizi bize nasıl tercüme ettiğinizi dü-
şünürsek kimdir Dilek? Nasıl bir çalışma temponuz var? 
19 yıldır Yeminli Çevirmenlik yapıyorum. İster evde 
ister işte olsun yaptığım her işi tam ve düzgün yap-
mayı severim. Biraz yavaş çalışım ama sonuç iyi olur. 
En sevdiğim özelliğim de budur. Bir işi eksiksiz tam ve 
düzgün yaparım savsaklamam. Sabit çalışma saatlerim 
yoktur. Ben çeviri işim bitene kadar çalışırım. Kısa bir 
çeviri ise birkaç saatte biter, ama uzun ve acil bir çeviri 
ise gece bile uyumadan saatlerce çalıştığım zamanlar 
olmuştur.
Bütün renkleri severim, ama en çok da yeşili… Kitap 
okumayı, yürüyüş yapmayı, kışın örgü örmeyi,  seve-
rim, burcumun(Boğa) özelliklerini çoğunlukla yansı-
tırım. Planlı hareket etmeyi severim. Tatile çıkmadan 
önce gideceğim yerle ilgili araştırma yaparım. Gitti-
ğimiz yerlerde gezilecek, görülecek yerlerin tümüne 
mutlaka gitmeye çalışırız. Gittiğimiz değişik şehirler-
de, yerleşmelerde oranın insanını, doğasını, kentsel 
dokusunu gözlemleriz eşimle, bu da plancı kimliğimiz-
den kaynaklanmaktadır. Bir yerde uzun süre kalmak 
değil de, farklı farklı yerlerde kısa kalmayı tercih ede-
riz çoğunlukla. Kızım Zeynep ortaokuldan sonra evden 
ayrılıp İzmir’ e eğitim için gittiğinde çok zorlandım, 
her hafta sonu İzmir’ gidip görüyordum kızımı ama bu 
düzene alışmam uzun zaman aldı. Onun şimdi mutlu 
olduğunu gördükçe katlandığımız her şeyin buna değ-
miş olduğunu görüyorum. Son yıllardaki en önemli 
hobimiz ise yaptığımız Taş Ev oldu. Hobi diyorum 
çünkü henüz bitmedi, zaman buldukça gidip bahçeyle, 
ağaçlarımızla, çiçeklerimizle ve evle ilgileniyoruz. Bit-
tiğinde ise orada sürekli oturmayı, sevdiklerimizle ve 

dostlarımızla güzel vakitler geçirebileceğimiz sessiz 
bir yaşam umuyoruz.
Vizyoner planlar çok yapmam, ama yukarıda bahset-
tiğim Taş Evde Yaşamak eşimle birlikte taptığımız bir 
vizyoner plan olarak değerlendirilebilir belki. Aslında 
Taş ev en çok onun isteğiydi. Ben daha çok zamanın 
getirdiklerine göre yaşamaya inanırım, yaşadıkları-
mızın hiçbiri tesadüf değildir, buna olan inancımdaki 
farkındalığım ise yıllar önce aldığım Reiki dersinden 
kaynaklanmaktadır. Her oluşun bir sebebi vardır. Geç-
mişte de geleceğimle ilgili büyük hayallerim yoktu. En 
büyük isteğim sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşantım 
olmasıydı. İnsanların istekleri hiçbir zaman tüken-
mez, benim de tabiî ki isteklerim var ama mantıklı bir 
çerçeve dahilinde. Daha çok sahip olduklarımla mutlu 
olmayı bilirim. İlginçtir yıllar 
önce geldiğimde yaşamayı 
sevmediğim Didim’ de şim-
di yaşamak beni huzurlu 
kılıyor. Uzaklaşınca öz-
lüyorum Didim’i.

Bir kadını kahraman-
laştıran durum / 
durumlar nelerdir? 
Hatta siz bir kadın 
kahraman da olsa-
nız masallarda 
bile kahraman-
lık genellikle 
erkeklere 
yakıştırılıyor. 
Peki, sizin bir 
karamanınız 
ya da kahra-
manlarınız 
var mı? 
Kararlı, is-
tekli olma-
sı, yaptığı 
işi sevmesi 
ve inanma-
sı, kendine 
güveninin 
olması bir 
kadını güçlü 
ve kahraman 
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Dilek Dündar; City Planner - Translator 
Born in izmir, at 15th May 1971. She completed her 
secondary education in İzmir American Collegiate 
Institute. She graduated from Dokuz Eylül University, 
Faculty of Architecture, Department of City and Regi-
onal Planning  and then she completed Urban Design 
Master’ s Program at the same university. She sett-
led in Didyma when she got married to her husband, 
who is also a city planner, Murat Dündar. She fol-
lowed a different way from her husband and became 
a certified translator. She has been translating for 19 
years. So it can be said that she is the first certified 
translator of Didyma. Especially after 2003, with the 
aquisition of real properties by foreigners, especial-
ly English citizens, in Didyma,  she had come to be 
known better. Today, she has her signature in the 
most of the property sales, marriages and the English 
citizens’ formal transactions. She points; “ You have 
to work carefully and honestly as a translator. I care 
very much about this while doing my job. Its so im-
portant for me to deliver my translations, especially 
the written ones, in due time as I have promised. I 
take every job,  that I do, seriously, the job I do is im-
portant for me. “ She is mother of a pretty successful 
girl. She is honest, disciplined and has respect to her 
job. With her success, she is one of the pacemaker he-
roines of Didyma.

Röportaj : Umut Kaşan Karabacılı
Fotoğraf : Stüdyo Vision / Mustafa Ecre Santırcı 

yapar. İşinde düzenli, disiplinli, dürüst çalışan ailesi 
ile mutlu huzurlu olan kişileri hep örnek almışımdır. 
İşindeki disiplinli, dürüst ve her zaman adil olması ile 
rahmetli babam da benim en büyük kahramanımdır.

Bir kadında asla tahammül edemediğiniz durum/ 
durumlar nedir?  
Bir kadının bakımsız olmasına ve yalancı olmasına 
asla tahammül edemem. Bakımlı olmak derken temiz 
olmaktan bahsediyorum. Yalancılık ise en güzel kadını 
bile çirkinleştirir.

Kadınların toplumsal sorunları var. güç ve mevkii sahi-
bi kadınlar zamanla savunma mekanızması geliştirerek  
erkeksi tavırlar sergiliyorlar erkleşiyorlar. Siz bu konuna 
neler düşünüyorsunuz?  
Bizim toplumumuzda kadın olmak maalesef çok zor. 
Kadınlar eskiden yalnızca anne ve evinin hanımıydı. 
Çocuklarla ve evle ilgilenmek onların temel göreviy-
di. Çoğunlukla mecbur olmadıkça çalışmazlardı. Ama 
şimdi öyle değil, eğitim seviyesinin yükselmesiyle 
kadınlar neredeyse her tür iş kollunda çalışmakta ve 
hatta daha da başarılı olmaktadırlar. Ama bu onla-
rın annelik, eş olma ve ev işleri gibi sorumluluklarını 
azaltmadığı gibi omuzlarına binen yükü daha da artır-
mıştır. Kadınlar güç ve mevkii sahibi olmuşlardır.  Her 
şeyin daha iyisi olsun diye çabalayan kadın her geçen 
gün biraz daha erkeksileşmektedir. Her işin altından 
kalkmayı beceren kadınlar böyle olarak belki de elde 
ettikleri güç ve mevkiyi koruma mekanizması için bu 
yöntemi geliştirmişlerdir. 

İdea dergiyi okudunuz mu dergimiz hakkında özellikle 
İngilizce çevirilerimiz için neler söyleyebilirsiniz? 
Bizim için önem arz eden eleştiri ve düşünceleri-
nizi bilmek isterdik.
Türkçe İngilizce yayın yapan İdea’ yı okudum ve dü-
zenli olarak takip ediyorum. Bazı sayılarda hatalı ve 
eksik çevirileri olsa da son sayılarda, tamamı olmasa da 
çevirisi yapılan özet metinler inanın konunun tama-
mını anlatıyor. Çok başarılı çeviriler yapan Leyla Ecem 
Demirkan’ arkadaşımı yürekten tebrik ediyorum. Çok 
keyifli renkli bir dergi, görüyorum ki Didim’de yaşayan 
yabancılar da bizler kadar severek takip ediyorlar. Pek 
de tarafsız olamayacağım çünkü derginin oluşum sü-
recinde de gönüllü destek sağlayanlardan biriyim. Çok 
yaratıcı, işini severek yapan sizin gibi kişilerin ortaya 

çıkaracağı bu derginin bu kadar sevileceğini ve başa-
rılı olacağını gönülden inanıyordum. Daha da başarılı 
olacağından ve gelecek günlerde daha çok ses getire-
ceğinden de hiç süphem yok. 

Olur da hani acil bir çeviri yapmanız lazım gelir. Zaten 
hep acil lazım gelir ya çeviri. Dilek Dündar bize olduğu 
gibi eminiz size de kahramanca her zaman yardımcı 
olur. Ona ulaşmak için: 
Cep tel: 0543 5948454  Ofis tel: 0256 8112777
E-mail: dundardilek@hotmail.com

Bu özel ve keyifli sohbeti için biz de Dilek Dündar’a çok 
teşekkür eder, güzel haberlerinin devamını dileriz.
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Yeni bir mimarlık ve tasarım ofisi var Di-
dim’de MESE Mimarlık Tasarım. 
MESE Mimarlık Tasarım’ın şirin, neşeli, se-
vimli, tatlı dilli güler yüzlü, kendisi biraz 
ama küçük yaptığı işler aldığı projeler al-
tından kalktığı işler ise kendinden çok çok 
büyük başarılı mimarı. Yolda görseniz hadi 
bakayım sen okuldan mı kaçtın çabuk oku-
luna git diyebileceğimiz kadar genç bir ka-
dından bahsediyorum, kız çocuğu kıvamın-
da ama o çok sağlam geliyor. O her sabah 
evinden çıkıp kendi şirketine kendi mimar-
lık ofisine gidiyor. MESE Mimarlık Tasa-
rım da onun kendi işi. Genç, güzel enerjik, 
pozitif, yenilikçi ve cesur bir kadın Mimar 
Seçil Telyakar. Didim’in Kahraman kadın-
larını konu aldığımız bu özel sayının en 
genç kahramanı, Didim’in en cesur en genç 
işkadınlarından birisi o. Kahramanlık ce-
sarettir. Bu zamanda mezun olup, şirketini 
kurup tek başına ofisini açıp öyle koca koca 
mimarlara kafa tutup büyük büyük projele-
re çalışıp, hem proje çiz hem son yenilik-
lere ve bilgisayar programlarına hakim ol 
bir de üzerine tasarımcı ol, yaşıtların gece 
kulüplerinde eğlence içinde sabahlarken, 
sabahlara kadar çalışan iş yetiştiren kişi ol 
ama daha 24 yaşında bile olmasın. Tasarım 
yapan, şarkı, söyleyen resim yapan, piyano, 
gitar, fülüt çalan, bildiğini okuyan bir kadın. 
Lütfen bu röportajı yetişmekte olan çocuk-
larınızın okumasını sağlayınız.
‘Yılgın değilim. Hevesliyim, yeniyim, 
ben o aranılan taze kanım. Üç  boyutlu 
düşünüyorum, bu üç boyutu yaşıyorum, 
üç boyut oluşturuyorum, modelliyorum 
tasarlıyorum sunuyorum anlatıyorum. 
Evet yeni mezun bir mimar olabilirim 
ama Didim’in en iyi işlerini yapmakta da 
kararlıyım. Sadece mimari de iş değil üç 
boyutlu tasarım, mimari render de yapı-
yorum.’ Diyor.sE
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Biz Mete Telyakar’ı bilirdik. Seçil Telyakar da 
nereden çıktı? Kimdir? Neler yapar? Bize an-
latır mısın?  
İzmir doğumluyum. Avusturyalı bir anne-
anne ile Türk dedenin asil tatlı kızı Gonca 
ile, İstanbul hanımefendisinin biriciği olan 
deli dolu damatları Mete’nin hayırlı ancak 
pek çatlak kızlarıyım. Babamla tanışanlar, 
çalışanlar da Bonus olarak beni de tanı-
yorlar galiba artık. Umarım hepsi de çalışır 
(gülüyor) Şimdi size başkaları, çoluk çocu-
ğu tatlı evliliklerini aşklarını anlatacaklar 
değil mi? E’ ben de yaş tutmuyor azizim 
yok çoluk çocuk evlilik babamın kızıyım ve 
bekarım.  Başarılı ve iyi bir öğrenciydim, 
ilk ve orta okulu Didim’de liseyi İzmir’de 
okudum. Ankara’da TED Üniversitesi’ni 
kazandım, yarı burslu başladığım eğitime 
“mesleğine pek meraklı, maşallah” bursu 
verilerek tam burs ile eğitimime devam 
ettim ve bitirdim. Üniversite boyunca 
part time çalışmaya devam ettim, bir iş 
kurma deneyimim dahi oldu. Filiz akın, 
Erman Ilıcak, Selçuk Pehlivanoğlu gibi 
önemli isimlere el yapımı defterler ta-
sarlayıp takdim etme imkânım oldu. 
Üniversite yıllarım çok dolu, eğlenceli ve 
öğretici geçti. Yurtdışında ve yurtiçinde 
farklı firmalarda üniversiteden itibaren ça-
lışınca, “sora sora Bağdat bulunur” diyerek, 
ilk işimi de alınca, bir cesaretle kendi ofisi-
mi açtım. Çocuğum yok ama bir küçük ke-
dim var, çok tatlı. Bana sorarsanız hiç farkı 
yok. 
Didim’de büyüdüm. Yeni insanlar tanımak 
ve hayal kurmaktan, hele ki yemek yemek-
ten inanılmaz zevk alan bir kızımdır. Sı-
kılsam gülerim, gülemiyorsam çizerim, 
çizemezsem de söylerim. Böyle de bir 
değişik karakterim. Babama anneme 
hep söylemişimdir; “Mandıra filozofu-
yum ben, bir gün görürsünüz.” diye. Ger-
çekten de pek yaşıtlarınca ya da çevresine 
göre alışkanlıkları olan bir tip değilim. Boş 
vakitlerimde ücra bir yerlere gidip yahut 
kalabalığın içinde kendi kendime “ücrala-
şarak” resim çizerim. El işi filan yaparım, 
buna gülen de çoktur. İçin emekli, dışın 



89

yirmilik diye dalga geçenim çoktur. Biraz da “UFO” 
gibiyim “Tanımlanamayan Yürüyen Obje” olarak ad-
landırabiliriz beni. 

Bize işinin inceliklerinden tarzından tasarımlarından 
bahseder misin? İç mimar mısın? Dış mimar mı? Mimari 
tarzını nasıl tanımlarsın? 
Sadelik severim. Denir ya ‘Less is More’ yani diyor 
ki az çokluktur. O da olsun bu da olsun şunu da koy 
işi bozabiliyor. Zaten iyi tasarlanan bir şey fazladan 
üzerine sonradan yapıştırılacak hiçbir detaya ihtiyaç 
duymaz. İşimdeki önemsediğim ve yavaş yavaş da 
meyvelerini görmeye başladığım en büyük detay 
“ölçek”. insanların kafasında oluşmuş çok yanlış bir 
sınıflandırma var. “Mimar” etiketine süper bakıyorlar 
ama iç mimari ve grafik tasarımla alakası olmadığı 
kanaatindeler; “İç Mimar” deyince de “Eh yetenekli 
ama iş de versen bina bilmez” diye yorum yapıyorlar. 
Hâlbuki hepsinin ortak tek bir noktası var, bu insan-
ların hepsi “tasarımcı”.
Mesleğini gerçekten ilgi ile ve merakını kaybetmeden 
yapan her tasarımcı birey “ölçek” kavramından ba-
ğımsız bir şekilde işini ele almalı. Binayı çizip, odaları 
ve salonu yerleştirip sonra her şeyi bir köşeye bırak-
mamalı yani mimar. Çizdiği yapının en ince detayına 
kadar girecek mobilyanın tarzına, cephenin renkleri-
ne, cephelerin yönlerine ve buna göre odaların yer-
leşimlerine, mekânların ölçülerine, şık modern bir 
salon yapmak isteyen kullanıcıya yeterli duvarı sağ-
layıp sağlamadığına, aydınlık ve karanlık dengesini 
yeterince iyi kurup kuramadığına, bunların hepsine 
çok dikkat etmeli. Farkındaysanız bu dikkat, en ince 
ölçekteki duvar detayından, binanın dış cephesine ait 
referans çizgileri ve renklere kadar gidiyor. Velhasıl; 
bu işin içi dışı duvarı köşesi yok. “Mimar mısın? İç 
mi dış mı? Sorusu da bana çok affedersiniz ama “oto 
yıkama” gibi geliyor. Mimarım kardeşim yapıyorum 
hepsini de yapıyorum ben.

Kaç yıldır bu iştesin? vizyoner planlar yapar mısın? Ha-
yalinizdeki yerde misin? İşini yaparken en önemsediğin 
durumlar nelerdir?  
Alaylısında neredeyse ortaokuldan beri “alaysızın-
dan” ise yaklaşık 1.5 yıldır varım. Ofisim ise 9 aylık. 
İçine pek keyifli işler ve insanlar sığdırmış, yenilerini 
de ediniyor olan bir 9 ay. Hırs dolu vizyoner planlar 
yapmam. Hiçbir zaman hayalimde günlerce uyuma-
mak, evine sahip çıkamayan işkolik bir figür olmak 

olmadı. En büyük hedefim, huzurlu ve farklı, gerçek-
ten işini aşkla yapan, ölçek farklarından doğan tasa-
rım sorunlarını uygun çözümlerle projelendiren bir 
mimar olabilmek. Ha hepsinin yanında, tabii ki her 
ressam resim bittiğinde renkler ve figürler çok güzel 
görünsün, asıldığı duvara yakışsın ister ister. Ben de 
elbette bunu istiyorum. İşimi yaparken en çok dikkat 
etmeye çalıştığım şey, ilk günkü hevesi kaybetmeden 
çabalamaya ve araştırmaya devam etmek. Tasarım 
işinde kendimi bildim bileli en riskli şeyin işini ale-
lade ve dikkatsiz yapmak olduğunu görüyorum. Bir 
de, bu tasarlamak aktivitesi pek nankör. Siz ona bir 
küsseniz o bir daha uzun zaman yüzünüze bakmıyor. 
O yüzden o heyecanı hep tutmaya çalışıyorum, henüz 
pek eskiyecek vakti de olmadı doğrusu. Ama derler ya 
hani Mimar işte iki çizik atıyor. Değil işte öyle çok zor 
bir matematik problemini çözmek gibidir aslında. Bir 
parsele 1 - 10 - 30 faklı farklı yaşamların olduğu bir 
yaşam formu oluşturmak çok önemli bir şeydir. 

Baban Mete Telyakar Didim’in ta-
nınmış, güçlü ve başarılı bir iş 
adamlarından. İş hayatına 
Mete Telyakar’ın kızı olarak 
başlamak nasıldır? Nasıl-
sa zengin bir babam var, 
oh ofisimi de açarım 
havamı da atarım? İş 
gelmese de paşalar 
gibi yaşarım mı de-
din yoksa seninkisi 
emekçi bir mücade-
le mi?  
Vallahi ben o 
paşazade çocuk-
larından değildim 
hiç de olmadım. 
Çocukken öğ-
retmenimiz 
sormuş ba-
banız ne 
iş yapar? 
diye de 
ben de 
ofisi
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var fotokopi çeker demişim. Hiç bir zaman babamın 
parasının rahatlığını hissetmedim, ama babamın 
güvencesini hep hissettim. Öyle bir şeylere mahrum 
yetişmedim ama parayla büyüyenlerden de olmadım. 
Üniversitede de hep ek gelir sağlamak adına çalıştım. 
Kiramı çalışarak öderdim. Extradan çizimler tasarım-
lar yapıyordum ve hatta burslu okudum bu perfor-
mansımla okul hayatımda da işe yaradı. Babamın da 
bana, al bu ev, al bu ofis, bu da para dediğini de bil-
mem. Ama babamın kızı mıyım? Evet evet ben baba-
mın kızıyım. Bana destek olmuş mudur evet çok des-
tek olur. İlk işlerim sayesinde geldi biliyorum. Haydi 
Mete abinin kızı da yapsın bir şeyler oldu. Heyecanla 
bekliyorum devamı gelirse iyiyim demektir. Deliler 
gibi saatlerce çalıştım. Yani emekçi miyim evet emek-
çiyim. Şimdi kendim işler aldıkça mutlu duyuyorum. 
Maddi olanaklarımı kendim yaratıyorum ve bu ay da 
maaşları ödeyebildim. Babam da sağ olsun çok kral 
adamdır, beni hiç işsiz bırakmadı ve bu işte en önemli 
destektir. Yani emekçi bir mücadeledir benimki. Ama 
iş gelmezse de paşalar gibi yaşarım. 

Baban de sana çok güveniyor seninle çalışıyor değil mi? 
İş hayatına güçlü bir babanın kızı olarak başlamak nasıl 
bir his?
İş hayatına güçlü bir babanın kızı olarak başlamak 
çok güzel ve onur verici bir his. Çünkü babanın baş-
lattıklarını, emeklerini büyütme imkanın var. İlk defa 
maddi anlamda birebir katkın olabilmesi imkanının 
da oluyor. Ama bir yandan da çok riskli. Çünkü maddi 
tüm yanını geçsen, manevi anlamda insani ilişkilerde 
senden belli bir beklenti oluyor. Babam da annem de 
pek yufka yürekli ve yardımlaşmayı çok seven insan-
lar. Böyle de tanınmışlar. Dolayısıyla çevremizin alış-
kın olduğu yardımseverliğe, dürüstlüğe, hoş sohbete 
ve samimiyete hep çok dikkat etmem gerekiyor.

Didim’in mimari yapısı ile ilgili gözlemlerin  
nelerdir?  
Didim’in parsellerini çok kötü buluyorum. Ka-
fadan yatırımcının ben buraya rahat rahat mt2 
sınırlandırması olamadan proje çıkar, burayı kar 
amacı gütmeden çizerim ve nasıl olsa kar ederim 
diyebileceği müteahhidi çekecek hiçbir yer yok 
parseller ve imar buna müsaait değil. Diyelim ar-
sası var adamın, hakkı 700 da m2t diyelim ki, o 
kadar sınırları küçük ki ve devlet de diğer binalara 
yaklaşmak için o kadar belli ve aşılamaz sınırlar 
vermiş ki adamın içeride hakkı kalıyor. İşte sonra 

da bu dublexler çirkin çatılar birkaç kırımlar işte bu 
yüzden. Bu durumda ya fazladan kat verilmesi lazım, 
3 kat görünen her yer 4 kat olursa çatılar düzgün ola-
cak, nasıl gidiyoruz diğer şehirlerde bir bakıyoruz ki 
çatılar ne kadar düzgün, bitişik nizam ama cepheler 
ne kadar düzgün diyoruz işte ama 
Didim’de bu parseller ve imar buna müsait değil.

şimdi zor bir sorum var. Diyelim ki sen Didim Beledi-
ye Başkanısın. Didim’in mimari yapısını düzeltmek için 
nasıl yaklaşırsın? Neler yapardın? İlk nereden başlardın 
değiştirmeye? 
Çok kolay bir cevabım var hiç de zor bir soru değil. 
(gülüyor) örnekleyerek cevap veriyorum. Ben çocuk-
tum ve Didim’in bir ruhu vardı,  yaşayan insanlar Di-
dim’i ve birbirlerini seviyorlardı. Bu belki Belediye ile 
ilgilidir, belki de kişilerle ilgili bir durumdur bilemi-
yorum. Bu şehrin havasından bahsediyorum. Asla ki-
şileri gözeterek hedefleyerek de konuşmuyorum. Yani 
söyleyeceklerim tekil belediye başkanlığı ile ilgili bir 
şey değil. Ben çocukken Didim kasaba tadındaydı bir 
ruhu vardı. Ve yetkililerce çocuklara şahane fırsatlar 
sağlanıyordu. Düşün ki düzenli olarak Belediye arıt-
ma tesisine geziler düzenliyordu. Düzenli Tiyatrolar 
oluyordu sirkler geliyordu. Aslında çok önemlidir 
bir çocuk için atık suyun nasıl kullanıldığını izledi-
ği yolu bilmek ben çok etkilenmiştim tesisten. Gezici 
fotoğraf kamyonları vardı 6 yaşımdaydım ve Didim’in 
fotoğraflarını çekerek kendim yıkardım. Didim’in 
kardeş kenti olduğunu bilirdim. Barış Şenliklerinde 
aktif görevler alırdık, uçurtma şenliği heyecanımızı 
hiç unutmam. Biz Samos’lu kız şarkısını ezbere bi-
lirdik, kardeş şehirden arkadaşlarımız gelecek diye 
sevinirdik, konuştukları dili öğrenmeye çalışır onlara 
da kendi dilimizi öğretirdik. Ne oldu o güzel şeylere? 



Seçil Telyakar; Architect
Yeni bir mimarlık ve tasarım ofisi var Didim’de MESE 
Mimarlık Tasarım. MESE Mimarlık Tasarım’ın şi-
rin, neşeli, sevimli, tatlı dilli güler yüzlü, kendisi kü-
çük ama altından kalktığı işler büyük, başarılı, taze 
mimarı. Yolda görseniz “hadi bakayım sen okuldan 
mı kaçtın çabuk okuluna git!” diyebileceğimiz kadar 
genç bir kadından bahsediyorum. Her sabah evinden 
çıkıp, hevesle, gerçekten “tasarlanmış” olan mimar-
lık ofisine gidiyor. Mimar Seçil Telyakar genç, ener-
jik, pozitif, yenilikçi, ve cesur. Kahramanlık şüphesiz 
ki aynı zamanda cesarettir. Bu özel sayının en genç 
kahramanı, Didim’in en cesur, en genç işkadınla-
rından. Bu zamanda öğrenciliğin boyunca part time 
çalış, mezun olup tek başına ofisini aç; farklı ölçek-
lerdeki projelerde çalış, çiz, hem de son yeniliklere ve 
bilgisayar programlarına hakim ol; yaşıtlarının ak-
sine sorumluluklarını erkenden sırtlan ve en önem-
lisi de bunların hepsini tasarım disiplinine duyduğun 

sevgiyi kaybetmeden sürdür. Tasarlayan, 
şarkı söyleyen, günlüğüne yazı yazmak ye-
rine geçmişe ait anıları ve gelecek hayalleri 
çizerek kaydeden, piyano, gitar, yan flüt, 
keman, klarnet çalan, bildiğini okuyan bir 
kadın. Lütfen bu röportajı yetişmekte olan 
çocuklarınızın okumasını sağlayınız. ‘ Bir 
projeyi aldığımda mutlaka görsellerini ve 
cephesini de ben çalışıyorum ve proje ile 
birlikte teslim ediyorum. Tasarımın bütün-
lüğü çok önemli.” Diyor.

Şimdi kaç çocuk biliyor Didim’in 
kardeş kentlerini? Eminim yeni 
güzel şeyler de yapılıyordur ama 
bence çocuklar ve gençler Didim’i 
sevmiyor. Kısaca kültür ve sanat et-
kinliklerini geçiştirmez aksine çok 
önemserdim. Çok önemlidir, öyle 
önemlidir ki o şehrin kimliğini bul-
masında. Çocukların yaşadığı yeri 
sevmelerini sağlardım. Çocuklara ve 
gençlere önem verirdim. Maddi fır-
satlardan öte manevi imkânlar yaratırdım. Harekete 
geçmelerini sağlardım, Didim’e ait olmalarını sağlar, 
bu şehri sevmelerini sağlar sonra da şehir için kat-
kı sunmalarına teşvik eder ve beklerdim. Büyüdüm 
okudum mimar oldum ve Didim için güzel hayaller 
kuruyorum. İyi işler yapmak istiyorum. O kadar da zor 
değil bunlar sadece gerçekten istemek ile ilgili söyle-
diklerim. 

Olmazsa olmazların var mıdır? nelerdir? Boş zamanla-
rında neler yaparsın? 
Şaka bir yana, o kadar fazla şeyden öyle çok keyif alı-
yorum ki, en sevdiğim hobim ya da özelliğim yoktur. 
Arkadaşlarım en çok muhabbetimi, şarkı söylememi 
ve resimlerimi sever. Durduk yere gülerim mesela, 
sonra hepimiz güleriz. içinde “üretmek” olan bü-
tün aktiviteleri çok seviyorum. Yazmak, fikir üret-
mek,  zihnindekini gerçekleştirmek, bestelemek, söy-
lemek ve paylaşmak. Ama hiç üretmeyip sadece beton 
üzerinde oturmuş denize bakarken de aldığım keyif 
bambaşka. Sanırım ben yaşamın verdiği her detayı 
keyfimin bir parçası haline getirebilmekten hoşlanı-
yorum. Huzur varsa her şey yerinde, dolu dolu oluyor. 
O dolu doluluk benim için yeşil, gülmek, mavi, lodos, 
müzik, bir küçük kanaviçe, kalem kağıt, bir de kedi.  

Röportaj / Fotoğraf : Umut Kaşan Karabacılı 

Bu özel ve keyifli sohbeti, ayrıca dergimizin bu özel 
sayısında özel kapak tasarımı yaptığı için biz de Se-
çik Telyakar’a çok teşekkür eder, güzel haberlerinin 
devamını dileriz. 

Mese Mimarlık Tasarım
Tel: 0256 811 19 94 
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