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   Yılın Babası oldu

Kızının kahramanı

Yürüme engelli kızı Sinem’i 4 yıl boyunca 100 km yol kat ederek üniversiteye götürüp getiren fedakâr baba 
Atilla Sinecen’e 9 Eylül Üniversitesi tarafından “Yılın Babası” unvanı verildi. Tarih bölümünde okuyan kızını mezun 
etmenin gururunu yaşayan Atilla Sinecen, “O kürsüye kızımla çıkmak beni çok duygulandırdı. Baba olarak bunları yapmak benim 
vazifemdi. Örnek olabildiysem ne mutlu bana.” ifadelerini kullanıyor.

‘Her kızın kahramanı önce babasıdır’ 
sözünü gerçek manası Sinem Si-
necen’in hayatında can buluyor. 
Erken doğum nedeniyle uzun süre 
kuvözde kalan ve tedavi sürecinin 
sonunda belden aşağısını kumanda 
eden hücrelerin ölmesi nedeniyle 
yürüyemeyeceği anlaşılan Sinem 
Sinecen, hayata yenik başlıyor. 9 ve 
12 yaşlarında iki ameliyat geçiren 
ve ilkokula iki yıl geç giden Sinem, 
babasının memurluktan emekli olup 
ailesinin köye yerleşmesiyle eğitim 
hayatına burada devam ediyor. Liseyi 
çeşitli zorluklar içerisinde tamam-
layarak üniversite çağına geliyor. 
Çocukluğunda 9 Eylül Üniversite-
si’nde ameliyat olmasından dolayı 
kendisi için büyük anlamlar ifade 
eden bu üniversitede okuma hayali 
ise Tarih Bölümü’nü kazanmasıy-
la gerçekleşiyor. Babası çiftçilikle 
uğraştığı için ikinci öğretimi tercih 
eden Sinem için yine zorlu bir mü-
cadele başlıyor. 

Yılın Babası

2011 yılında üniversiteye başlayan Si-
nem’in en büyük destekçisi 66 yaşın-
daki babası Atilla Sinecen oluyor. 
Eski model arabasıyla her gün İzmir 
Seferhisar’dan Buca İlçesi’ne 100 
km yol giden Atilla Sinecen, gecenin 
ilerleyen saatlerine kadar kızının der-
sten çıkmasını bekliyor. Yeri geliyor 
zifiri karanlıkta, yeri geliyor soğuk 
havalarda yılmadan kızını bekleyen 
Sinecen, zamanını boş geçirmemek 
için üniversite hocalarından kitaplar 
alıp okuyor. Fotokopiciden öğrenci 
işlerinde görevli olan memurlara, 
güvenlik görevlilerinden üniversite 
hocalarına kadar herkesle dost oluy-
or. Asansörün bozuk olduğu zamanlar 
kızını sırtına alarak sınıfına kadar 
o taşıyor. Sinecen, hiçbir zaman pes 
etmiyor. Durumu elverişli olan birçok 
öğrencinin okula gelmediği zaman-
larda bile kızını fakülteye getirmesi 
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dikkatinden kaçmıyor. Gökdemir’in, 
rektörlüğe bir yazı yazarak bu 
babanın üniversite yönetimi tarafın-
dan ödüllendirilmesini talep etmesi 
üzerine geçtiğimiz Haziran ayında 
kızının mezuniyet törenine katılan 
Atilla Sinecen’e bir sürpriz yapılıyor. 
Sinecen, üniversite tarafından “Yılın 
Babası” seçiliyor ve fahri diploma 
alıyor. 

Örnek Baba

Ailesinin birbirine kenetlenerek üç 
kişilik hayatı tek bir hayat olarak 
yaşadığını söyleyen Atilla Sinecen, 
yaşadığı zorlukları şöyle anlatıyor: 
“Sinem, liseden sonra üniversiteye 
başlayınca çareyi onu okula ken-
dim götürmekte buldum. Tabii ki 
zorlukları vardı. Her gün 100 kilo-
metre yol gidiyorduk ve arabamız 
eskiydi. Öğleye kadar hayvanlarla 
uğraşıp öğleden sonra kızımı okula 
götürüyordum. Gecem gündüzüm 
belli değildi. Maddi durumumun 
yetersizliğinden dolayı kızımı okula 
götürdükten sonra eve dönemiyor-
dum. Bu ek bir yıkım olmuştu bizim 
için. Bazı zamanlar hayvanlarımı 
satmak zorunda kaldım. Dayana-
madığım zamanlar da oldu elbette 
ama sabrettim. Hiçbir zaman pes 
etmedim.” Kendisine verilen plaketin 
bir sürpriz olduğunu söyleyen Atilla 
Sinecen: “Haziran ayında kızımın 
mezuniyet törenine katıldım. Okul 
birincilerinin konuşmalarından sonra 
‘Yılın Babası’ unvanını almak üzere 
kürsüye çağrıldım. Dekan tarafın-
dan plaket ve fahri diploma verildi. 
O kürsüye kızımla çıkmak beni çok 
duygulandırdı. Baba olarak bunları 
yapmak benim vazifemdi. Örnek 
olabildiysem ne mutlu bana, unutul-
mamak benim için çok önemliydi.” 
ifadelerini kullanıyor.

“Babam benim kahramanım” 

Babasının yaptığı fedakârlıklara 
karşı kendisi de azimle çalışıp üniver-

siteden mezun olan Sinem Sinecen: 
“Babam aslında benim kahramanım-
dır. Kız çocukları için babaları çok 
önemlidir ama benim babam hem 
arkadaşım, hem dostumdur. O, benim 
hayatımdaki her şeyi bilir. Onu üzme-
mek için saklamaya çalıştıklarımı da 
bilir. Bambaşka bir insandır. Tarih 
okumamda babamın çok büyük bir 
etkisi var. Düşünebiliyor musunuz? 
Babanızla aynı kürsüye çıkıyorsunuz 
ve aynı diplomayı alıyorsunuz. Bu 
herkese nasip olacak bir şey değil. 
Üstelik yanınızda sadece babanız 
değil, en büyük destekçiniz duruyor. 
Aslında bütün zorluklarınız, bütün 
yaşadıklarınız da duruyor. Sembolik 
olarak çok şey ifade eden bir insan 
duruyor. Bu insanı duygulandırmaz 
mı?” şeklinde konuşuyor.

“En büyük hayalim bilim kurgu ki-
tabımı yayınlatabilmek”

Bundan sonraki hedefinin en büyük 
hayali olan ama maddi yetersizlikler 
nedeniyle yayınlayamadığı bilim kur-
gu kitabını piyasaya çıkarmak old-
uğunu söyleyen Sinem Sinecen, aynı 
zamanda bir tez üzerinde çalıştığını, 
roman, senaryo ve şiir yazdığını 
bildiriyor ve sözlerini şu cümlelerle 
bitiriyor: “Engelli olmak hiçbir şeyi 
değiştirmiyor, bir şeyleri yapabilecek 
gücünüz olduğuna inanırsanız en-
gellerin hiçbir anlam ifade etmediğini 
görürsünüz. Bazen bir desteğe ihtiyaç 
duyarız, umutsuz anında birine umut 
olabiliyorsam bu benim için yeterli. 
Bazen insanlar sorunlarını başkasına 
anlatamaz, kendi içlerinde yaşar-
lar,işte ben onlara bir güç olabilirsem, 
bu insan başarmış bende başarabilir-
im dedirtebilirsem benim için kıymet-
li olan bu; çünkü engelliler, yanların-
da olduğunuzu hissetmek istiyor.” 
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