
Kadıköy Belediyesi Halis 
Kurtça Çocuk Kültür 
Merkezi’nde yaz atölyeleri 
başladı. Çocuklar drama, 
müzik, resim, dans gibi 
farklı alanlarda verilen 
eğitimlere ücretsiz 
katılabiliyor l Sayfa 7'de

Kentsel tasarım ve 
şehircilik öğrencileri, 
Kadıköy Moda’nın insan 
odaklı yapılanması 
için; cep bölgeleri, kent 
balkonları, üç boyutlu 
yaya geçidi gibi tasarımlar 
planladı l Sayfa 14'te

Öğrencilerden ‘Moda’ tasarımlar

“Keşke erkek olsaydım, 
taksicilik yapardım” diyen 
Şenay Küçükalp bir gün “Neden 
erkek olmam gereksin ki!” 
demiş ve İstanbul yollarında 
taksicilik yapmaya başlamış. 
En çok yolcusu Kadıköy’den 
olan Küçükalp arabasına binen 
kız çocuklarına ilham olmayı 
diliyor l Sayfa 9'da

“Taksicilik neden 
erkek işi olsun?”

Beton santraline karşı 
halk örgütlendi

Kadıköy’de 1 kira için 
3.5 asgari ücret gerek!

 Fikirtepeliler, yerleşim alanlarının 
yanı başına yapılmak istenen 
beton santraline karşı örgütlendi. 
Eylemlerini sürdüreceklerini 
vurgulayan vatandaşlar “Ciğerlerimiz 
pandemiden yorgun düştü, daha 
fazlasını kaldıramaz” diyor l Sayfa 3’te

 Kadıköy Geçinemiyoruz 
Platformu’nun raporuna göre ilçede 
ortalama kira 20 bin lira sınırında. 
Asgari ücretli bir çalışanın maaşına 
yapılan son zamma rağmen tek 
başına daire kiralaması mümkün 
gözükmüyor l Sayfa 3’te

Çocuklar için yaz atölyeleri
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Tel Aviv ile İstanbul’u 
buluşturan PAZARLAR

“Hekimler göçü” 
durmuyor

Temizliğe
Caddebostan’dan
başlandı

TTB’nin verilerin göre 
geçtiğimiz yıl bin 405 
hekim yurt dışının 
yolunu tutarken, 2022’nin 
daha ilk yarısında bu 
sayı bin 171’e ulaştı. 
İTO Genel Sekreteri 
Dr. Ertuğrul Oruç, 
durdurulamayan göçün 
önüne geçilebilmesi için 
yapılması gerekenleri 
sıraladı l Sayfa 12’de

Yat Limanı için 
yeniden ihale 
yapılacak
Geçtiğimiz yıl yapılan ihalesi 
iptal edilen Fenerbahçe-
Kalamış Yat Limanı için bir 
kez daha ihaleye çıkıldı. İhale 
için geçici teminat bedeli 75 
milyon TL, son teklif verme 
süresi ise 27 Eylül. Kadıköy 
Belediyesi ihalenin iptali için 
dava açmaya hazırlanıyor 
l Sayfa 2’de

Çile Bülbülüm 

FEYZA HEPÇİLİNGİRLER  5’TE

Hayata belli bir 
mesafeden bakmak

BEGÜM KAKI 7’DE

Bir yeraltı kültürü 
askeri Hakan Tamar

MURAT BEŞER 11’DE

Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar - 172

SAMİM KOCAGÖZ 5'TE

Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı ile birlikte 

İBB’nin Kadıköy’deki 
çalışmalarını ve 
hizmetlerini yerinde 
inceleyen İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, 120 
kişilik öğrenci kreşinin 
temelini attı, düzenlemesi 
süren Turhan-İlhan 
Selçuk Kültür Evi’ni 
ziyaret etti. Moda 

İskelesi’nin iskele olarak hizmet vereceğini söyleyen İmamoğlu, Haldun 
Taner Sahnesi’nin de önümüzdeki yaz hizmete gireceğini kaydetti

İncelemeler sırasında İmamoğlu’na eşlik eden Odabaşı, Kadıköy’ün 
25 yıl boyunca ihmal edildiğini belirterek, “Sayın Ekrem İmamoğlu 
başkan olduğu günden beri hatırlandık. İBB İmamoğlu ile 

Kadıköy’de kendini hissettirmeye, göstermeye başladı” dedi  l Sayfa 2'de

Kadıköy’e yeni hizmetler

Semt pazarlarını ortak yaşamın, iletişimin ve paylaşmanın mekanı 
olarak tanımlayan  Kornelia Binicewicz ve Italo Rondinella, Pazar//

Shuk kitaplarıyla İstanbul ve Tel Aviv’deki pazar yerlerini hikayelerle 
ve fotoğraflarla anlatıyor l Sayfa 8’de



Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat 
Limanı’nın, 40 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle 
özelleştirilmesi için yeniden ihaleye gidiliyor.

SON TEKLİF VERME SÜRESİ 27 EYLÜL
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 

konuya ilişkin ihale ilanı, 7 Temmuz tarihinde Resmi Gazete'de ya-
yımlandı. Buna göre, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına 
işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek. Bu kapsam-
da düzenlenecek ihale için geçici teminat bedeli 75 milyon lira. Son 
teklif verme tarihi ise 27 Eylül olarak belirlendi.

YABANCILAR DA GİREBİLECEK
Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde 

teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık 
usulü” ile yapılacak ihaleye gerçek ve tüzel kişiler ile or-
tak girişim grupları katılabilecek. 

İhale konusu Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın ya-
bancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip 

şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme 
hakkının verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ka-
nunu, Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olacak.

CUMHURBAŞKANI İPTAL ETMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl Koç Holding’e bağlı Tek-Art Kalamış ve Fener-

bahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., Fenerbahçe-Kalamış Yat Li-
manı’nın yatırım süreci dahil 40 yıl süre ile işletme hakkının devri 
için açılan ihaleye katılmış, ihaleyi 2 milyar 531 milyon liralık tek-
lifle kazanmıştı. Ancak ihale, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 19 Ocak 
2022 tarihinde iptal edilmişti.

KADIKÖY BELEDİYESİ İHALEYE ALINMAMIŞTI
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi için geçen 

yıl yapılan ihaleye çıkıldığında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil 
Dara Odabaşı, “Burayı betona, ranta teslim etmeyeceğiz” demiş ve 

Kadıköy sınırları içinde bulunan limanın işletmesine beledi-
ye olarak talip olduklarını söylemişti. Bu nedenle de Kadıköy 
Belediyesi ihaleye girmek için başvuruda bulunmuştu. Ancak 
belediyenin başvurusu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tara-
fından kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağı ge-
rekçe gösterilerek reddedilmişti. Kadıköy Belediyesi, ihalenin 
iptali için dava açmaya hazırlanıyor.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
İBB’nin Kadıköy’de devam eden 
çalışma ve hizmet noktalarında 

incelemelerde bulundu. 
İmamoğlu’na Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da 

eşlik etti

l Hasan Özhan ÜNAL

Setur Marinas, Deniz Yaşamını Koruma Derneği ve Jeanneau yel-
kenli yatlarının Türkiye distribütörü Top Leisure – Jeanneau Sai-
ling Yachts işbirliği ile gelecek deniz yaşamının sürdürülebilirli-
ği için proje başlattı. 

“Gelecek Deniz Yaşamı” projesi dahilinde Setur Kalamış Mari-
na’da toplanan atıklar geri dönüştürülecek. Bu kapsamda Kalamış 
Marina’ya iki adet konteyner yerleştirildi. Proje kapsamında deği-
şim zamanı gelen yelken, kıyafet, halat, ip gibi malzemeler  top-
lanacak. Malzeme desteğine ihtiyaç duyan yelken okullarına eği-
timlerinde kullanmaları için hediye edilecek. Tekrar yelken olmaya 
elverişli olmayan malzemeler ise çanta, yağmurluk gibi malzeme-
lere dönüştürülecek. 

Gelecek Deniz Yaşamı ile deniz ekosisteminin korunması ve 
sürdürülebilirlik için sıfır atık çalışmalarına dikkat çekmek, deniz 
ekosisteminde fayda sağlamak hedefleniyor.

Değişim zamanı gelen yelken, kıyafet, halat, 
ip gibi malzemeler Kalamış’ta toplanarak, 
malzeme desteğine ihtiyaç duyan yelken 
okullarına hediye edilecek

Denizcilik atıkları 
dönüştürülecek

Kalamış Yat Limanı için
yeniden ihale yapılacak

stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy’de-
ki kurum yatırımlarının bir bölümünü, 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 

Odabaşı ile birlikte yerinde inceledi. İmamoğlu, sıra-
sıyla; bu yıl içinde hizmete alınması planlanan Bos-
tancı-Dudullu metro hattının Kozyatağı İstasyo-
nu’nda inşa edilen zeminaltı otopark şantiyesinde, 
Merdivenköy’de temeli atılan 120 öğrenci kapasite-
li “Yuvamız İstanbul Kreşi”nde, restorasyon işlem-
leri devam eden Moda İskelesi’nde, Caferağa Ma-
hallesi’nde düzenlemesi devam eden “Turhan&İlhan 
Selçuk Kültür Evi”nde, Kadıköy sahildeki “Festival 
Park Alanı”nda ve son olarak da Haldun Taner Sah-
nesi restorasyon şantiyesinde incelemelerde bulundu. 

İmamoğlu ve Odabaşı, incelemenin son durağı 
olan Haldun Taner Sahnesi’nde incelemelere ilişkin 
açıklamada bulundular.

“SAĞLAM BİR KADIKÖY TURU YAPTIK” 
Kadıköy’ün İstanbul’un çok özel noktalarından biri 
olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Başkanımız-
la beraber sağlam bir Kadıköy turu yaptık, diyebili-
rim. Turumuza, inşallah bu yıl sonu açmayı hedef-
lediğimiz Bostancı-Dudullu metro hattımız ve onun 
üzerindeki kullanım alanlarıyla ilgili bir program-
la başladık. O program dahilinde çok önemli bir yer 
olan Kozyatağı'ndaki büyük bir otopark alanımız var. 
Onun inşaatını da kontrol ettik” dedi. 

“MODA İSKELESİ, İSKELE OLARAK HİZMET VERECEK”
Ardından Merdivenköy’e gittiklerini, burada 120 

kişilik öğrenci kreşinin temelini attıklarını hatırlatan 
İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ardından Moda İskelesi'nin dönüşüm çalışmala-

rını tespit ettik. Ki Moda İskelesi, biz devraldığımız-
da görevi, aslında bir özel işletmeyle yapılan usulsüz 
bir protokol sürecini yaşamaktaydı. Onu devraldık. 
İskele hizmeti vermesi konusunda da kararlı bir du-
ruşumuz var.” 

İLHAN-TURAN SELÇUK KÜLTÜR EVİ
“Sonrasında, yine bir kültürel alan oluşturmak ko-

nusunda, İlhan Selçuk ve Turan Selçuk adına geliş-
tirdiğimiz çok özel bir yapıyı ziyaret ettik. Oradan 
Kadıköy’deki Festival Alanı’na geçtik. Festival Ala-
nı, burada ayrı bir renk oluşturdu. Kadıköy'ün bel-
ki de kullanılmayan iskele ucundaki o noktayı, can-
lı bir hale getirdi. Son olarak da bence hepimizin çok 
heyecanla beklediği Haldun Taner Sahnesi’ndeyiz. 
Hem revize edilmesi gerekiyor hem yeni bir statik 
yapıyla, uzun yıllar hizmet etmesinin sağlanması ge-
rekiyor. Cumhuriyet’imizin 100’ncü yılına giderken, 
önümüzdeki senenin yazında, ağustosunda burayı ha-
zır etmek ve İstanbullulara sunmak niyetindeyiz.” 

“EŞİT HİZMET BAKIŞ AÇISIYLA YÜRÜYORUZ”
Heyecanlı ve değerli bir Kadıköy gezisi yaptık-

larını, yakında ziyareti tekrarlayacaklarını söyleyen 
İmamoğlu, “Burada iki temel şeyi vurgulamak iste-
rim. Hizmet eşitliği açısından, ne yazık ki geçmiş dö-
nemlerde bazı ilçelerimiz bu anlamda aslında böyle 
çok arka plana itilmiş, hizmet noktasında çok görül-
memiş ilçeler oldular. Siyasi zeminde, siyasi temelde 
böyle bir ayrıştırıcı gözün aslında büyük fotoğrafta 
İstanbul'a zarar verdiği net. Biz bunu yaparken, bu-
gün Kadıköy'ü ziyaret ederken, yarın başka bir ilçeyi 
ziyaret ederken hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın, eşit 
bir hizmet bakış açısıyla yürüyoruz. Bu bahsettiğim 
yoğun işler, tabii ki 5 yılda geçmişteki eksikliği ka-

patamaz. Ama en azından sağlıklı bir mesafeyi daral-
tan süreci yaşatmış olacak. Umuyorum Kadıköy'ün 
bu geçtiğimiz 2,5-3 yılda çözdüğümüz birçok sorunu 
gibi, önümüzde kalan yaklaşık 2,5 yıllık hizmet süre-
cinde de çok ciddi işlere imza atıp, başarıları dönemi-
mizin sonunda hem Kadıköy'e hem İstanbul'a anlatı-
yor olacağız” dedi.

“İBB, KADIKÖY’Ü İMAMOĞLU’YLA HATIRLADI”
İmamoğlu’na eşlik eden Odabaşı, Kadıköy’ün 

son 25 yılda ihmal edildiğini, unutulduğunu be-
lirterek, “Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başka-
nı olduğu günden beridir, en azından hatırlandık ve 
Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy'de kendini hisset-
tirmeye, göstermeye başladı. Kadıköylü olarak, bun-
dan çok mutluyuz. Bahsetmedi ama 100 yıllık bir 
Kurbağalıdere hikayesini artık konuşmuyoruz. Şim-
di etrafında Yaşam Vadisi'ni konuşuyoruz. Oradaki 
yaşam alanının genişletilmesini konuşuyoruz. Yine 
bugün, Haldun Taner’in olduğu yerin hemen önün-
de, pandemi döneminde, İSKİ'nin ve Büyükşehir 
Belediyesi’nin yapmış olduğu çok ciddi bir altya-
pı yatırımı vardı. Bugün İstanbul'un farklı yerlerin-
de su baskınları olmuyorsa, İBB’nin yapmış olduğu 
bu yatırımlar sayesinde olmadı. Geçmişte burasının, 
sel olduğunda denizle sıfır bir görüntüsü vardı. Bu-
gün onların hiçbirini Kadıköy'de yaşamadık. Bu ve 
buna benzer birçok sorunumuzu, en azından muha-
tap bulup, Sayın Başkanımızla beraber geziyoruz 
Kadıköy'de. Bu da büyük bir tarihi andır esasında. 
Önümüzdeki hafta içerisinde de başka mahalleler-
de, İBB’nin yapacağı yatırımları yerinde gezeceğiz 
ve onları da tamamlayacağız. Ben, tüm Kadıköylü-
ler adına, Sayın Başkanıma, Sayın Ekrem İmamoğ-
lu'na bir kez daha çok teşekkür ediyorum. En azın-
dan Kadıköy'ün üzerindeki Büyükşehir’in gölgesini 
hissetmemizi sağladığı için. Diğer ilçelerle çok me-
safemiz var oraya yetişmek için. Ama koşarak geli-
yoruz. İBB'nin yatırımları sayesinde, onlarla bera-
ber eşit bir hizmet dönemini yaşıyoruz.”

İmamoğlu ve Odabaşı, Kadıköy turunu, Hasan-
paşa Mahallesi’ndeki “Kapalı Salı Pazarı”nda nok-
taladı.

ESİt hİzmet bakıS aCısıyla yürüyoruz

İ

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan ancak iptal edilen 
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için bir kez daha ihaleye çıkıyor. Limanın 
40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirileceği açıklandı
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Kadıköy 
Geçinemiyoruz 
Platformu’nun 

“Kadıköy Kiralık 
Konut Raporu”na 

göre ilçede ortalama 
kira 19 bin 438 

TL’ye yükseldi, tam 
zamanlı çalışan bir 

asgari ücretlinin 
maaşına yapılan 
zamma rağmen 
tek başına daire 

kiralaması mümkün 
gözükmüyor

Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu, nisan ayı itiba-
riyle hazırlamaya başladığı “Kalıcı Konut Krizine 
Doğru, Kadıköy Kiralık Konut Raporu”nun üçün-
cü sayısını yayımladı. Araştırma yöntemi olarak 23 
Haziran tarihinde internet sitelerinde yer alan kiralık 
ilanlar temel alınırken, ilan sayısının çokluğu ve mü-
kerrer ilanlara yer vermemek için araştırmanın sade-
ce sahibinden.com verileri üzerinden gerçekleştiril-
diği kaydedildi.

Platformun raporunda, Kadıköy’de şu an mevcut 
1020 kiralık daire ilanının ortalaması hesaplandığın-
da ortalama kiranın 19 bin 438 TL’ye yükseldiği gö-
rülüyor. Aynı araştırma yöntemiyle Nisan ayından 
bu yana hesaplanan ortalama kiralık daire ilan fiya-
tında artış sürüyor.

Raporun devamında, şu bilgiler paylaşıldı: “Mev-
cut ilanlar içerisinde özellikle 30 bin TL’den 150 bin 
TL’ye uzanan 122 adet ilanı araştırma kapmasın-
dan çıkarmak için 30 bin TL ve altı ilanları kapsa-
yan ikinci bir inceleme yaptığımızda ortalama kira-
nın 15 bin 200 TL’ye, filtreyi biraz daha genişletip 
sadece 20 bin TL ve altı ilanları incelediğimizde or-
talama kiranın 12 bin 892 TL’ye düştüğü sonucuna 
ulaşıldı. Özetle, önceki raporlarla benzer bir şekilde 
Kadıköy’de tabloyu iyimser hale getirmeyi hedefle-
diğimizde ortalama kira 12 bin 892 TL’ye, tüm ilan-
lar dikkate alındığında 19 bin 438 TL’ye ulaşıyor.”

4 BİN TL ALTI TEK DAİRE VAR
Kiralık daire ilanlarının fiyat aralıklarına da yer 

verilen raporda, 4 bin TL altındaki tek dairenin 3 bin 
750 TL fiyatıyla 1+0, bahçe katı ve 30 metrekare ol-
duğu bilgisi paylaşıldı. Yine bu verilere göre, Kadı-

köy’de şu an asgari 
ücretin bugünkü tu-
tarı olan 5 bin 500 
TL’nin altında sade-
ce 13 adet daire bu-
lunduğu ortaya çıktı. 
Raporda söz konu-
su duruma ilişkin 
“Yapılan asgari üc-
ret zammının Kadı-
köy’de tam zamanlı 
çalışan bir asgari üc-
retlinin tüm maaşıy-
la dahi tek başına da-
ire tutmasına hiçbir 
faydası olmadığını 
ortaya koyuyor” de-
ğerlendirilmesinde 
bulunuldu.

Kiralık daire fiyatlarının artmasıyla kiralık oda ya 
da paylaşımlı daire arayışına girenler için de durumun 
hiç iç açıcı olmadığı vurgulanan raporda, “Kiralık oda, 
paylaşımlı daire ilanları 3 bin TL’den başlıyor, daha 
yukarıları tırmanıyor” diye belirtildi.

GEÇİCİ ÇÖZÜMLER YETERLİ DEĞİL
Ayrıca raporda, kira sözleşmelerinde bir yıl sü-

reyle yapılacak zam oranın yüzde 25 ile sınırlandırıl-
dığı hatırlatılarak, “Zam sınırlamasının ardından ev 
sahiplerinin kayıt dışı zam gibi başka çözüm yolları-
na başvurduğu haberleri gelmeye başladı. Bu kararın 
ardından ev sahiplerinin mevcut kiracılarını çıkarma 
eğilimi de arttı. Kiracıların haksız tahliyelere karşı 
acilen korunması gerekmektedir” denildi.

Geçici çözümlerin tek başına yeterli olmayacağı sa-
vunulan raporun devamında, şu ifadeler yer aldı: “Kısa 
vadeli çözümler derhal bütünlüklü, kamusal konut po-
litikalarıyla desteklenmelidir. Aksi takdirde atılan bu 
adımlar, yaşanan krizi daha da büyütecek bir noktaya 
getirebilir. İhtiyaca yönelik sosyal konut üretilmeden, 
inşaata, ranta dayalı konut politikaları terk edilmeden, 
temel insan hakkı olan konutlar yatırım aracı olmaktan 
çıkarılmadan barınma sorunu çözülemez.”

kira 20 bine dayandı

entsel dönüşüm çalışmalarıyla uzun yıllar-
dır gündemde olan Fikirtepe, 2005’te özel 
proje alanı, 2007’de kentsel dönüşüm ala-
nı, 2013’te ise riskli alan ilan edilmişti. 

2014 yılında mahalle için acele kamulaştırma kararı 
çıkarılırken, 2019’da İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 
verdiği kararla imar planları iptal edilmişti. Plansız ka-
lan Fikirtepe için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanlığı devreye girmiş, Bakan Murat Kurum, 
2020’nin sonunda mahallede yarım kalan ve hiç başla-
mayan kentsel dönüşüm projelerini bakanlığın üstlen-
diğini açıklamıştı.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl çalışmalara başlanan 
bölgede yeni bir beton santrali inşa edilmek isteniyor. 
Mahalle sakinleri, yerleşim alanlarının yanı başına ya-
pılmak istenen santralin mevcut hava kirliliğini ve gü-
rültüyü artırmasından endişe duyuyor. İnşasına yaklaşık 
bir ay önce başlanan santralin, başta sağlık olmak üzere 
birçok yönden yaşamlarını olumsuz etkileyeceğini vur-
gulayan vatandaşlar, Fikirtepe’de beton santrali isteme-
diklerini hem yaptıkları eylemlerle hem de sosyal med-
ya kampanyalarıyla duyurmaya çalışıyorlar.

“NE FİZİBİLİTE NE DE KEŞİF YAPILDI”
İnşaat alanına sadece 100 metre mesafedeki bir si-

tenin yöneticisi Levent Akdemir, süreci başından beri 
yakından takip edenlerden. Söz konusu arazinin ka-
muya terk alanı olduğunu belirten Akdemir, şunları 
söyledi: “Arazinin yanı başındaki cami yıkılıp, yeri-

ne büyük bir cami yapılacak. Diğer taraftaysa, yani şu 
anda beton santrali inşaatının bulunduğu bölgede kay-
makamlık binası yapılacak. Nazım planında bu şekilde 
tasarlanmış. Ancak geçtiğimiz süreç içerisinde buraya 
kaymakamlık binası ya da cami yapmak yerine, beton 
santrali inşa etme çalışması var.”

Beton santrali yapımı için Ilgın İnşaat’a Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın alt birimi 
olan Emlak Konut yönetimi tarafından yetki verildiği-
ne dair kendilerine bir yazı iletildiğini söyleyen Akde-
mir, “Bu yazıyı incelediğimizde ise 17 Mayıs’ta mü-
racaat ediyor Ilgın İnşaat, aynı gün izin çıkıyor. Bir 

tuhaflık var. Fizibilite, keşif gibi çalışmaların yapılma-
dığı aşikar” dedi.

“TEMİZ HAVA ALMAK İMKANSIZ OLACAK”
Akdemir, Mandıra Caddesi kısmında yapılan bü-

tün inşaatlar bitene kadar, en az 3-4 yıl faaliyette ola-
cağını belirttiği beton santralinin, bu sitede ve hemen 
çevresinde yaşayan binlerce mahalle sakinini doğru-
dan olumsuz etkileyeceğini söyledi. “Mahalleli ne 
pencerelerini açabilecek ne de dışarı çıkıp temiz hava 
teneffüs edebilecek” diyen Akdemir, tüm itirazlarına 
rağmen santral yapımının sürdüğünü vurguladı. 

Herhangi bir kısıtlamanın da olmayacağını belirt-
tiği beton santralinin 24 saat çalışacağına işaret eden 
Akdemir, vatandaşların hem gürültüden etkilenecek-
lerini hem de santralden çıkacak partiküllerden do-
layı asbestoz, akciğer kanseri gibi telafisi güç sağlık 
sorunlarıyla karşı karşıya kalacağını ifade etti. Akde-
mir ayrıca, “Buradaki kat maliki sahiplerimizin de ko-
nut değerlerinin düşmesiyle ilgili endişeleri var. Hak-
sız değiller, muhtemeldir bunun olması. Maddi tarafını 
geçtim, ben site yöneticisiyim, burayı temiz tutamam. 
Sürekli üretilen çimento tozu burayı çok kötü bir hale 
getirecektir” dedi.

BAKANLIK YANIT VERMEDİ
Bakanlığa santralin yapımından vazgeçilmesi için 

dilekçe sunduklarını söyleyen Akdemir, “CİMER’e de 
şahsen talepte bulundum. Buraya bu santralin yapıl-
mamasını, kanuni gerekliliklerini de açıklayıp başvur-
dum. Site sakinleri de keza başvuruda bulundu” dedi. 
Akdemir, şu ana dek herhangi bir yanıt alamadıkları-
nı sözlerine ekledi.

“GEREKİRSE KAMYONLARIN ÖNÜNDE DURACAĞIZ”
Mahallelinin beton santraline karşı olan iradesine 

vurgu yapan Akdemir, şunları söyledi: “İstemiyoruz 
biz bunu. Gerekirse bu insanlar kamyonların önünde 
duracaklar. Bunda kararlılar. Sesimizi çeşitli platform-
larda duyurmaya çalışıyoruz, ama içinde bulunduğu-
muz konjonktürün getirdiği endişelerden dolayı inşa-
at gözümüzün önünde devam ediyor.” Bu durumdan 
son derece üzüntü duyduklarını dile getiren Akdemir, 
basın aracılığıyla seslerini duyurmaya çalıştıklarını da 
sözlerine ekledi.

İNŞAATIN DURDURULMASI İSTENİYOR
Görüştüğümüz mahalle sakinleri de seslerinin du-

yulmasını istiyor. Santralin yerleşim alanlarının orta-
sında kurulmak istenmesine tepki gösteren mahalleli-
ler, 24 saat çalışacak olan beton santralinin yaratacağı 
gürültü, trafik sıkışıklığı ve hava kirliliğinden endişe 
ediyor. Mahalleliler, beton santrali inşaatının durdu-
rulmasını talep ediyor.

EYLEMLER SÜRECEK
Kurulacak santralin yanı başında bir sağlık ocağı 

bulunduğunu da hatırlatan mahalleliler inşaat alanında 
şimdiye dek iki defa protesto gösterisi yaptı. Hem çev-
re hem de sağlık açısından endişeli olduklarını belirten 
vatandaşlar, bu eylemlerini sürdüreceklerini vurgulu-
yor: “Ciğerlerimiz pandemiden yorgun düştü, daha 
fazlasını kaldıramaz.”

Kentsel dönüşüm projelerinin 
Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’nca 

sürdürüldüğü Fikirtepe’de 
yaşayanlar, yerleşim alanlarının 

yanı başına yapılmak 
istenen beton santraline 

karşı örgütlendi. Eylemlerini 
sürdüreceklerini vurgulayan 

vatandaşlar “Ciğerlerimiz 
pandemiden yorgun düştü, 

daha fazlasını kaldıramaz” diyor

Fİkİrtepelİler mahallelerİne 
beton santralİ İstemİyor
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eçtiğimiz günlerde, ‘müze’ adı altında ilk 
yaşını tamamlayan ‘Müze Gazhane’yi ge-
nel müdürü Selin Talazan’a sormuştuk. Bu 
sayımızda da Tarihi Hasanpaşa Gazhane-

si’nin ‘Müze Gazhane’ye evrilmesindeki baş aktörler-
den Gazhane Çevre Gönüllüleri’ni sayfalarımıza taşı-
yoruz. Ekipten Işık Demirtaş ile aradan geçen bir yılın 
kritiğini yaptık. 

l Çeyrek asrı aşan mücadelenizin meyvesini al-
mış gibi hissediyor musunuz?

Mücadelemizin farklı alanlarda sabırla çalışma yü-
rütenlere ilham verdiğini görmek önemli. Ancak ka-
musal mekânların yönetimi konusunda aynı şeyi söy-
leyemiyoruz. Kamu bilincinin yetersizliği, yerel 
yönetimlerin kamusal mekânların yönetimi konusun-
daki deneyimsizliği, toplumsal inisiyatifler, sivil top-
lum kuruluşları ve uzmanlık örgütleri ile karşılıklı tec-
rübe aktarımı konusundaki eksiklikler kültür sanat 
alanlarının nasıl yönetileceğine dair fikirlerin başlan-
gıç aşamasından ileriye taşınamamasına neden oluyor. 

l Hayalinizde nasıl bir gazhane vardı? Şimdiki 
hal, bu hayalle ne kadar örtüşüyor?

Hayalimizdeki Gazhane’yi mahallede yaşayanlarla 
hep birlikte oluşturmuştuk. Öğrenciler, aileler, semt-

Gazhane Çevre Gönüllüleri’nden Işık Demirtaş, 
“Hayalimizdeki Gazhane fiziki açıdan gerçekleşti. 

Ama yönetimsel açıdan hayalimizin gerçekleştiğini 
söylemek mümkün değil” görüşünde…

KASEV VAKFI

ÜLKEMİZDE  YAŞLILARA EN İYİ HİZMETTE, ÖNCÜ, ÖNDER VE ÖRNEK KURULUŞ  

DiNLENMEEVi HUZUREVi
ÖZEL BAKIM BÖLÜMÜ TESiSLERi

Alzheimer, parnkinson, felç gibi hastalıklarda yaşlıya
özel bakım uygulayan modern sistemler

Hastane sonrası tıbbi bakımevi ve psiko-sosyal destek çalışmaları

Tatile giderken aile büyüklerinizi gönül rahatlığı ile emanet edebileceğiniz,  
büyüklerinize güvenle ev sahipliği yapacak bir kurum olarak yanınızdayız.

15.06.2022 tarihinde nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
RUHŞAN ÖZTÜRK

İş yerimize ait ingenico marka ve JH-20041631 sicil No’lu ve 
15265WE20041631 seri No’lu yazar kasa pos cihazımız kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. (ETİLER MARMARİS BÜFE) BUĞRA ÇANDIR

KAYIP İLANI

l Gökçe UYGUN
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tüm paydaşlarla yönetilmeli”

Kent - YaşamKent - Yaşam

“Gazhane“Gazhane

“GAZHANEYİ ANLATAN
BİR MÜZE NEDEN YOK?”

Müzecilik Meslek Kuruluşları Derneği üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Müzecilik Programı Doktora öğrencisi Ayça Bayrak Uluğ’un 16 Ocak 2022’de kaleme aldığı eleştirel yazıdan bazı başlıklar şöyle:
l İsmi Müze Gazhane olan bir alanda, Hasanpaşa Gazhanesi’nin kendi hikayesini anlatan bir müze neden yok?
l Yapılara eşlik eden bilgi panolarındaki metinlerde, “sıradan” izleyici tarafından anlaşılması güç olan teknik bir dil kullanılmış.
l Bilgi panoları aracılığıyla kurulan anlatı, gazhanenin bir endüstri mirası ve hafıza mekânı olarak öneminin ve tarihteki konumunun izleyiciye aktarılması açısından yetersiz olmakla birlikte; giriş panosunda bir hafıza mekânı olduğu belirtilen gazhane yalnızca teknik yönleriyle ele alınıyor. Bu durum sunulan gazhane anlatısında önemli boşluklara işaret ediyor.

l Bu boşlukların Gazhane Çevre Gönüllüleri’nin organize ettiği rehberli turlarla kısmen ve sınırlı bir erişimle doldurulması mümkün. Gazhane’de çalışmış, aktif olarak kent savunuculuğu yapmış kişilerin bu mekânlara dair deneyimlerini ilk ağızdan dinlemek çok değerli olmakla birlikte, daha fazla izleyiciye ulaşabilmek açısından sınırlı kalıyor.

te oturanlar, muhtarlık, yerel yönetimler ve meslek ör-
gütleri çeşitli zamanlarda bir araya gelerek hayalle-
rimizi ve gerçekleri konuştuk. İTÜ proje ekibi uzun 
çalışmalardan sonra mahallelinin de taleplerini göz 
önünde bulundurarak gazhanedeki binaların işlevine 
yönelik önerilerinde bulundu. Fiziki açıdan bunun ger-
çekleştiğini görüyoruz.

l Peki ya sosyal açıdan?
2000’li yıllardan itibaren, gazhanenin mahalleden 

soyutlanmadan faaliyet göstermesi yönündeki görüş-
lerimizi dile getiriyoruz. İdealimiz kültür sanatın pa-
rayla alınıp satılmaması yönündeydi. Şehir Tiyatroları 
dışındaki hiçbir kültür sanat etkinliği ücretli değil. Bu 
çok büyük kazanım.

l Yönetim açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yönetim modeli açısından hayalimizin gerçekleş-

tiğini maalesef söylemek mümkün değil. Çünkü biz, 
Gazhane’deki yönetimin tüm paydaşlarla birlikte ol-
ması gerektiğini söylüyoruz. Merkezi bir yönetim me-
kanizması sorun çözücü değil sorun üreten bir sis-
tem. Mahalledeki muhtarlıktan başlayarak, konunun 
uzmanları, meslek örgütleri, sivil toplum hep birlik-
te karar mekanizmalarında olmalı. Etkinlik, yönetim 
gibi konularda Müze Gazhane’de yapılacak tüm dü-
zenlemelerde mahalleye, yerele ve kente yabancılaş-

madan gerçekleştirilmesi ilkesinin dikkate alınma-
sı önceliğimizdir.   Atölye çalışmalarının içeriklerinin 
yanı sıra duyurularının da yereldeki çocuk ve gençle-
ri nasıl daha etkin bir şekilde katabileceği gözetilerek 
yapılmalı Mahallelinin, yereldeki sanatçıların, bölge 
STK’ların, bölgedeki okulların, planlanmış etkinlikle-
re değil kendi planladıkları etkinliklere katıldığı koşul-
lar oluşturulmalı. 

BULUŞMA, PAYLAŞMA, ÜRETME ALANI
l Müze Gazhane’de yapılan etkinlikleri genel 

olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Atölyeler şeklinde yapılan, belli bir sürece yayılan, 

katılım amacı ve ortak ürün hedefi olan sosyo kültürel 
çalışmaları kıymetli buluyoruz. “Afife Batur Kütüpha-
nesi” ve “Sesli Çalışma Alanı”nın gençler için ne kadar 
önemli olduğunu görüyoruz. Söyleşiler, belgesel ve si-
nema  filmi gösterimleri, konserler hem semte hem de 
İstanbul’un kültür hayatına dokunması anlamında çok 
önemli bir yere sahip. Bütün bu örnekler kültür sanat 
etkinliklerinin ücretsiz olarak sunulduğu alanlar. Tam 
da bizim savunduğumuz gibi... Bu mekân, her şeyden 
önce bir endüstri yapısı olarak kendisi bir müze. Bu 
yapıları işlevsel bir tanıma oturtmadan önce bunların 
bir bütünün parçaları olduğunu unutmamak gerekir. 

Dolayısıyla bu alan daha çok açık alan etkinlikleri-
nin öne çıktığı bir “agora-meydan” bize göre. Buluş-
ma, paylaşma, üretme alanı… Bu durumun da ma-
halle içinde kalma özelliği ile birleşmesi gerekiyor. 
Önce mahallelilerin, sonra Kadıköylülerin ve sonra 
İstanbulluların mekânı. Ancak son zamanlarda kültür 
endüstrisi öğelerinin alanda varlıklarını artırma çaba-
sını görmekteyiz. Son günlerde yapılan etkinlikler ise 
alanın tarihi endüstri siti kimliğine zarar verici nite-
likte. Buna dikkat çekmek isteriz.

l Müze Gazhane’de olmasını istedikleriniz ne-
ler?

Yaklaşık bir yıllık süreç içinde en az hafta-
da iki kez alanda bulunuyoruz. Bu esnada karşılaş-
tığımız Müze Gazhane ziyaretçileri alanın geçmişi-
ne dair eksikliğe dikkat çekiyorlar. Bir sanayi tesisi 
olarak Gazhane’nin ve sivil mücadele örneği olarak 
Gazhane Çevre Gönüllüleri’nin hafızasına dair hiç-
bir bilgiye rastlamadıklarını ifade ediyorlar.  Nisan 
2021’de İBB Kültür Varlıkları Dairesi ile Kalıcı Ser-
gi Protokolü imzaladık. Ancak bu protokol uygulan-
madığı için mücadele tarihimizin yer alacağı kalıcı 
sergimizi oluşturamadık. 

l Ama sizlerin de burada yaptığı etkinlikler var.
Bir yılı aşkın süredir periyodik olarak her ayın ilk 

cumartesi günü “Gazhaneyi Arşınlayarak Tanıyoruz” 
alan gezilerini yapıyoruz. Her ayın üçüncü cumartesi-
lerinde de, “Kentten Kırdan Mücadeleler Söyleşileri” 
yapıyoruz. 28 Mayıs’ta “Yeniden” başlığıyla, toplam 
52 etkinlik  500’e yakın katılımcı ve binlerce izle-
yiciyle “9. Gazhane Şenliği”ni gerçekleştirdik. Bu, 
Gazhane açılışından sonraki ilk şenliğimizdi. Mahal-
leliler başta olmak üzere, birlikte kültür etkinlikleri 
oluşturmak, katılmak, üretmek, paylaşmak ve tabi eğ-
lenmek. Şenlikte yapmak istediğimiz buydu. Büyük 
ölçüde bunu başardığımızı düşünüyoruz.



522 - 28 TEMMUZ 2022Yazın DünyasındanYazın Dünyasından

Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından Hatırlamalar” köşesi
bu hafta Samim Kocagöz ile devam ediyor.  

Ali Mehmet, yüksek bir kesiğin üzerine otur-
muştu. Gözleri, tarlaların içinde karıncalar gibi 
çalışan traktörlerdeydi. Elleri, yer yer ağaran kır-
çıl sakalında dolaşıyor, kâh yan tarafına dönüp tü-
kürüyor, kâh ayağındaki çarıkların burnu ile yeri 
eşiyor, sık sık derin derin içini çekiyordu. Karşı-
sında manzaraya baktıkça yüreği kabarıyor, ka-
bardıkça da tekrar yüreği kabarıyor, kabardıkça 
da yan tarafına doğru okkalı bir tükürük atıyordu.

Aklından, “Gidip şu oğlanı bir göreyim...” 
diye geçirdi. Fakat vazgeçti. Zaten kaç gündür, 
her sabah erkenden kalkıp, köyden buraya ka-
dar geliyor, saatlerce kesiğin üzerinde oturuyor, 
aklından birkaç defa, “Şu oğlanı gidip bir göre-
yim...” diye geçiriyor, sonra bu düşüncesinden  
vazgeçiyordu. Bunun birçok sebepleri vardı: La-
kin Ali Mehmet, bu sebeplerin en mühimini, ken-
di kendine itiraf etmekten bile çekiniyordu. Kısa-
ca, on altı yaşındaki oğlunun, üzerine çıkıp, bir at 
gibi oynattığı, toz topraktan rengi kararmış ihti-
yar bir domuzu andıran John Deere efendiyi sev-
miyordu. Onun gürültüsü, homurtusu, yürüyüşü, 
hatta arkasındaki dört kulaklı pulluğu ile toprağı 
sürüşü, müthiş sinirine dokunuyordu.

“Namussuz” diyordu, “on çift öküzün on 
günde yapacağı işi, gürültüye, patırtıya getirip 
bir günde yapıyor… Milletin ekmeğini elinden 
aldı…”

Ali Mehmet, oturduğu yerde, kaba etlerinde, 
toprağın kıvamını hissediyordu.

Toprak tavındaydı.
(…)
Büyük Menderes’in etrafında, sağlı sollu, 

ta Ege denizine kadar uzanan pamuk tarlaların-
da hummalı bir faaliyet vardı. Toprağın doğura-
cağı pamuk fidanlarını sulamak için, tarlalar, ka-
nallarla nehre bağlanmış, gene tarlaların içindeki 
cetveller hazırlanmıştı. Kanallar boyunca ve cet-
vellerin arasında şimdi, uzaktan bakınca, kaplum-
bağalar gibi, fakat telaşla dolaşan, John Deere’ler, 
Maey- Harris’ler, Oliver’ler, Caterpillar’lar, Alli- 
Chalmers’ler, İnternational’lar ve daha çeşit çeşit 
birçok, Sam Amca’nın hediyeleri traktörler görü-
nüyordu.

Ali Mehmet, şimdi avuçlarını toprağını içine 
daldırmış, onun serinliğini parmakları ile bir ne-
bat kökü gibi ta iliklerinde hissediyor, asabını bu 
serinlikle yatıştırmaya çalışıyordu. İçinde müte-
madiyen biçimsiz biçimsiz laf eden şeytanı kov-
maya uğraşıyordu. Arkasından bir ses:

- Merhaba!
diye, onu yerinden sıçrattı. Kendini toparla-

yıp, yanı başına çöken Savran’a,
- Merhaba...
cevabını verdi. Bir müddet konuşmadılar. 

Savran, kasketini çıkarıp dizine koydu; kabak ka-
fasını kaşımaya başladı. Bulanık gözlerini tar-
lalarda dolaştırdı. Tabakasını çıkarıp bir siga-
ra sardı. Sonra tabakayı Ali Mehmet’e uzattı. Ali 
Mehmet’in kaç gündür tütünsüzlükten imanı gev-
remişti. Elleri titreyerek acele acele bir sigara sa-
rarken sordu:

- Hâlâ tütüne paran var mı?
Savran, birdenbire ayağa kalktı.
- Haydi kalk, gemi başına kahveye gidelim. 

Birkaç kuruşum var şimdilik… Sana bir kahve ıs-
marlarım, dedi.

Ali Mehmet, sesini çıkarmadan kalktı, yürü-
dü.
*

Kahve, kalabalıktı. Bütün civar çiftliklerden 
kovulan ortakçılar, küme küme toplanmış, kimi 
kağıt oynuyor, kimisi tembel tembel, Mende-
res’in bulanık sularını, nehrin üzerinde çelik bir 
palamara bağlı gidip gelen gemiyi seyrediyordu. 
Çitten örülmüş ön tarafı dört direğin üzerinde saz-
larla örtülü bu kahve, gölgesinde oturan insanla-
rın asık suratları ve sessizliği ile âdeta yere dökül-
müş, üzeri, çalı çırpı ile örtülmüş bir yığın barutu 
andırıyordu. Sanki bu adamlardan biri, elindeki 
sigarayı ortalık yere atıverse, patlayacaktı.

Ali Mehmet, büyük bir gürültü ile höpürdete-
rek kahvesinden bir yudum aldı. Sonra midesi bu-
lanmış gibi, ağır ağır etrafına bakındı:

- Geçen yıllarda, böyle iş zamanı burada kim-
secikleri bulamazdın

(…)
Savran Memiş, tam kalkıp köye namaza gide-

ceği zaman ortalığı toza dumana katarak, bir Jeep 
geldi; kahvenin önünde durdu. Jeep’in arkasın-
da lastik tekerlekli kocaman bir araba vardı. Oto-
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Aydın, Söke’de dünyaya geldi. Söke ilkokulundan 
sonra orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1942 
yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.
1942-1945 yılları arasında İsviçre’de Lozan 
Üniversitesi’nde sanat tarihi okudu. İlk 
öykülerini 1939-1940 yılları arasında yayımladı. 
Öykülerindeki konuları yaşadığı çevrenin 
yaşamından çıkardı. Yeni İstanbul-New 
York Herald Tribune gazetelerinin ortaklaşa 
düzenledikleri Dünya Hikâye Yarışması’nda 
“Sam Amca” öyküsüyle birincilik kazandı (1950). 
Eserlerinden kimileri Almanca, Bulgarca ve 
Rusça’ya çevrildi. Yağmurdaki Kız adlı kitabıyla 
Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü’nü aldı (1968). 
Alandaki Delikanlı’yla da 1979 Lions Hikâye 

makineler getirdi. Makinelerin paralarını takside 
bağladı. Şimdi onlar, makinelerle iş yapıyorlar. 
Zengin oluyorlar. Buna bizim hükümet, “istihsa-
li artırmak” diyor.  Eh… Amerika da bizi “kal-
kındırmak”, bize “yardım etmek” diyor… Kısaca, 
hükümet, gemisini; Amerika ticaretini; ağalar da 
ister istemez, çiftliklerini yürütüyor…

(…)
Bu konuşma, Ali Mehmet’i büsbütün dertli 

etti. Yüreğinin ortalık yerine taş gibi ağır bir şey 
oturdu. Gözlerini uzaklara, ta Samsun dağlarının 
tepelerine dikti. Bu dağların ardına inmeye ha-

zırlanan güneş, uçuşan tar-
la kuşlarının kanatlarını, 
allı pembeli renklere bo-
yuyordu. Makinist, tulu-
munun cebinden çıkardı-
ğı eski bir gazeteye daldı. 
Savran, Ali Mehmet’i dü-
şüncelerin elinden kurtar-
mak için, sordu.

- Akşam oluyor, köye 
varmayacak mısın?

- Ali Mehmet, omuz-
larını silkti. İçinden “şu 
oğlanı gidip bir gör-
sem…” diye geçiriyordu.

Senin oğlan, iki ayar 
yemeklik buğday para-
sı biriktirmiştir… diye 
Şeytan kulağına üfle-
di. Ali Mehmet, bir kü-
für mırıldanarak Şey-
tan’ı kovdu. Çocuğun 
elinden parasını, Recep 

gibi döve döve alacak 
değildi. Ali Mehmet, 
o kadar vicdansız de-
ğildi. Hem oğlu alnının 
teriyle kazanıyordu bu 
parayı… Anasına, ba-
basına isterse bakardı.

- Ali Mehmet, bu 
düşüncelere daldığı sı-
rada birdenbire oğlunu 
karşısında gördü: Tozlu 
yolun üzerinde homur-
danan bir Oliver, dört delikanlı ile bir makinisti 
salkım saçak sırtına almış getiriyordu.

(…)
Ali Mehmet’in oğlu, babasının yanına gelmiş-

ti. Ali Mehmet, heyecanlandı. Sonra titreyen eliy-
le, oğlunun arkasını okşadı:

- Nahalsın oğul?!
- Eyiyim buba.
- Irahatın eyi mi?
- Eyi. Anam nidiyo…
- Nitsin, evde oturuyo…
Ali Mehmet, kahveciyi çağırdı:
- Bir kayva iç.
Savran, daha evvel içtikleri kahvelerin pa-

rasını verip gitmişti. Ali Mehmet’in oğlu, içtiği 
kahvenin parasını kendi verdi. Kahvede her kafa-
dan bir ses çıkıyor, akşama kadar yapılan işlerden 
bahsediliyordu. Hava iyice kararmaya başlayınca, 
makinist kalktı:

Hazırlayan: Leyla ALP

Ödülü’nü kazandı. 
1948 yılından 
sonra da 
romana geçiş 
yaptı. Eserleri; 
Almanya, 
Fransa, Amerika, 
Çekoslovakya, 
Danimarka, 
İrlanda, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, 
İsviçre, Portekiz, İsrail, Finlandiya ve Yunanistan 
gibi ülkelerde yayımlandı. 5 Eylül 1993’te 
İzmir’de hayatını kaybetti. Yazarın Dünya 
Yayınları tarafından okurla buluşturulan Türk 
Edebiyatında Hikâye ve Roman isimli kitapta yer 
alan Sam Amca öyküsünü paylaşıyoruz.

- Haydin bakalım çocuklar, dedi, iş başına... 
Patron bizim buraya Oliver’le geldiğimizi duy-
masın... “Traktörleri taksi yaptınız” diye kızıyor...

Ali Mehmet ile ahbaplık eden makinist de öte-
kilerle beraber yürüdü. Hepsi Oliver’in üzerine 
salkım saçak tekrar çıktılar. Ali Mehmet’in oğlu, 
babasına sokuldu. Cebinden bir takım kağıt par-
çaları çıkardı:

- Ben, bunları düşüreceğim... Sen saklayı-
ver buba…  İstediğin kadarını da anamla harçla-
nın. Ben, kendime ayırdım. Seni burada görme-
seydim, bu gece köye kadar kaçıp gelecektim… 
dedi. Ali Mehmet, donup kalmıştı. Bir şey düşü-
nemiyordu. Oğlu, çoktan Oliver’in bir tarafına 
asılmış, makine gürültüyle kalkıp gitmişti. Elin-
deki paraları, Ali Mehmet, saymadan cebine yer-
leştirdi. Para sahibi olmanın sevinci bir an, yü-
reğini kabarttı. Kalktı, köye gitmek için, gemiye 
binip nehrin öte yakasına geçti. Gemiciye kağıt 
paraları göstererek:

- Şimdi bozuk param yok. Yarın bütün borcu-
mu öderim, dedi. İyice kararan yollarda hızlı hız-
lı yürümeye başladı. Fakat birdenbire, dizlerinin 
bağı çözüldü. Bir tarlanın kenarına oturdu. Oğ-
lunu düşünmeye başladı. (…) Yıllardan beri ilk 
defa gözlerinden bir yaş boşandı. Yaşlar yanakla-
rından kırçıl sakalına indi. Sonra kendinden utan-
dı. İçindeki Şeytan:

- Ülen, böyle karılar gibi ağlayacağına, git 
kendini Menderes’e at demeye başladı. Ali Meh-
met, Şeytan’a cevap verdi:

- Tutu ki kendimi Menderes’e attım… Neye 
yarar? Oğlum toprak sahibi olur mu?

- At… at… Sende ümit yok gayri…
- Atmam.

- At…
- Atmam
Ali Mehmet, ovanın sessizliği içinde
- Atmam be yahu!... diye, bir kere daha 

bağırdı. Sonra duaya başladı. “Hey Al-
lah’ım sen, benim aklımı fikrimi muhafa-
za et. Sen, beni şeytanlardan koru…” Dua-
sı bitince, biraz sakinleşti. Ellerini toprağa 
dayayarak doğruldu. Parmaklarının ara-
sında kalan toprağı sıktı. Toprak tavınday-
dı:

Büyük Menderes’in etrafında sağ-
lı sollu, ta Ege denizine kadar uzanan pa-
muk tarlalarında hummalı bir faaliyet 
vardı. Toprağın doğuracağı pamuk fi-
danlarını sulamak için tarlalar kanallarla 
nehre bağlanmış, gene tarlanın içindeki 
cetveller hazırlanmıştı. Kanallar boyun-
ca ve cetvellerin arasında şimdi; uzak-

tan bakınca, kaplumbağalar gibi, fakat telaşla 
dolaşan John Deere’ler, Massey- Harris’ler, Oli-
ver’ler, Allis- Chalmers’ler, Caterpillar’lar, İnter-
national’lar ve daha çeşit çeşit traktörler görünü-
yordu. Hepsi bu gece, sanki bütün projektörlerini 
Ali Mehmet’in üzerine çevirmişler, onunla alay 
ediyorlardı. Ve şehvete susamış, ikrah bekleyen 
bütün tarlaları, Ali Mehmet’in elinden almışlar-
dı. Homurdanıyor, sinirli sinirli hırlıyor, Ali Meh-
met’i topraklarından kovuyorlardı…

Ali Mehmet, parmaklarının arasında, avcunun 
içinde sıktığı bereketli toprağı bıraktı. Bu cani 
makinelerin gürültüsünü duymamak için kulakla-
rını tıkadı. Koşmaya, Şeytan’dan kurtulmak için 
kaçmaya başladı. Fakat melum Şeytan’dan kur-
tulamıyordu:

- Dünya yüzünde dikili tek bir ağacın yok. Bir 
karış toprak sahibi bile değilsin… Neye yaşaya-
caksın sanki?...  At kendini Menderes’e!

SAMİM KOCAGÖZ  (13 Şubat 1916 - 5 Eylül 1993)
mobildeki delikanlıyı Ali Mehmet, derhal tanıdı. 
Bu delikanlının babasıyla yıllarca ortaklık etmiş-
ti. Ağanın ölümünden sonra da bu çocukla üç yıl 
ortaklığı vardı. Delikanlı, Jeep’ten inmeden, kah-
veye doğru bağırdı:

- Bizim tarlalardaki çayırları toplamak için 
adam arıyorum. İş, üç dört gün sürecek. Yemek 
içmek benden. Gündelik, iki buçuk lira…

Kahvedeki köylüler, birbirlerinin yüzüne bak-
tılar. İçlerinden biri:

- Peki bey, geliyoruz 
dedi ve yürüyüp arabaya atladı. Ötekiler de 

onu takip ettiler. Delikanlı, Savran’la oturup ka-
lan Ali Mehmet’i gördü:

- Sen gelmiyor musun Ali Mehmet?
Ali Mehmet, sert bir sesle:
- Gelmiyorum! 
dedi.
- Gündelik az mı geldi?
- Bana vereceğin sadaka cebinde dursun.
Delikanlı güldü:
- Yapma be dayı, gel işte. Bunca yıllık huku-

kumuz var. Seni gözetirim…
Köylülerden biri:
- Haydi be yahu, beyin işini bitiriverelim!...
diye seslendi. Ali Mehmet, hırsla yerinden fır-

ladı:
-  Defolun be başımdan! diye bağırdı; ben 

amele değilim; çiftçiyim… çiftçi!...
Bu sözler, bir taş parçası gibi karşısındakilerin 

yüzüne çarptı. Hiçbiri ses çıkaramadı. Delikanlı 
yumuşak bir sesle:

- Peki, kızma be Ali Mehmet…
diyerek gaza bastı. 

Çekip gittiler.
(…) 
Bu ana kadar, tezgâ-

hın yanında gazete oku-
yan, sağ eli bir sargı ile 
boynuna asılı, tıknaz, 
kapkara saçlı, gözleri fıl-
dır fıldır dönen bir adam 
yerinden kalktı; geldi 
ayağı ile aralıksız bir san-
dalyeyi, Ali Mehmet’in 
yanına doğru itti ve otur-
du.

(…)
Savran, tepeden tırna-

ğa kadar herifi süzdü:
- Sen makinistsin gali-

ba?...
- Halimizden belli. İki 

parmağımı, bir biçimsiz 
yere kıstırdım. Bir şey de-
ğil… geçti. Yarın sabah iş 
başı yapacağım.

Ali Mehmet, adamın 
makinist olduğunu duyun-
ca, hemen arkasını dönüp 
oturdu. Makinist ona, gözü-
nün ucuyla baktı. Hiç o de-
ğilmiş gibi sözüne devam etti:

- Biraz evvel, dayının hali bana dokundu. Hal-
den anlarım… Şaka mı, mektep medrese gör-
dük… Sanat mektebi mezunuyum ben… Mektep-
ten tornacı çıktık ama, işi makinistliğe döktüm. 
Hepsi bir kapıya çıkar bu işlerin ya… Ali Meh-
met döndü; “Ne demek istiyorsun?” der gibi, ma-
kinistin yüzüne baktı. Makinist onun gözlerinin 
içine gözlerini dikerek:

 - Bu dert bütün köylünün derdi. Ortakçılık 
paydos!... dedi. Savran, küçük gözlerini büsbütün 
küçülterek:

- Ağzımızı mı arıyorsun?... diye sordu.
Makinist istemeye istemeye güldü:
- Amma da yaptın yahu! Ağzınızı aramaya 

ne lüzum var? Yüreğinizden geçeni suratınızdan 
okuyorum…

Ali Mehmet, homurdandı:
- Zevklen bakalım bizimle. Sen de ağaların 

adamı değil misin?
Makinist, bu laflardan hiç alınmadı.
- Ben, zanaatkâr bir adamım. Kimseye minnet 

etmem. Kimsenin de tarafından çıkmam. Siz bun-
ca yıldır, yalancı emzikle oyalanan çocuklar gibi, 
ağaların topraklarını kendinizin sayıp oyalanıyor-
dunuz. Hükümet, bir kanun çıkardı. “Sizlere top-
rak vereceğim” diye, hala vermedi. Öte yandan, 
ağalara da “toprağınızı kendiniz makinelerle işle-
yeceksiniz, işlemeyenlerin toprağını elinden ala-
cağım” dedi. Siz köylülere karşı sözünü tutma-
dı ama ağalara karşı tuttu. Onlara Amerika’dan 

SAM AMCA

Şarkının sözlerini okudukça görüntü bir 
tablo gibi canlanacak gözünüzde. Utangaç bir 
genç hanım... Gözlerini süzüp duruyor. Şair de 
ona sesleniyor: 

“Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i 
nim-habını,

Neden ya rağbet etmemek dağıtmağa 
sehabını?”

Ey melek yüzlü güzel, yarı uykulu gözle-
rini süzüp duruyorsun ama neden şu bulutlu 
(efkârlı) duruşunu değiştirmeye çalışmıyor-
sun?

Çile Bülbülüm  “Gönül beğendi sevdi pek hitabını, ceva-
bını,”

Gönlüm seni pek beğendi, seslenişini, ver-
diğin cevapları çok sevdi.

“İç imdi iç şarabını, ko bir yana hicabını
Aç imdi aç nikabını, ayan et afitabını.”

Hadi şimdi şarabını iç, utanmayı bir yana 
bırak. Yüzünün örtüsünü (peçeyi) kaldır ve o 
güzel yüzünü göster. 

Peçeli bir güzele şarap ikramı... Aykırı gibi 
duruyor, değil mi? Ama olağan karşılanan bir 
durummuş demek ki... Yoksa Recaizade Ek-
rem’i pişman ederlerdi böyle bir şiir yazdığına. 
Etmemişler çünkü gerçek dışı bir durum de-
ğilmiş yansıttığı. Rahmi Bey de bestelemek-
ten kaçınmamış ve harika bir şarkı armağan 
etmişler bize. 

Kimi güfteleri anlasak bestelenmiş halle-
rinden daha çok zevk alacağımızı düşündü-
ğüm için açıklamak gereğini duydum bu şar-
kının sözlerini. Ama kimi şarkıları da sözlerini 
anlamadığımız için daha çok sevdiğimizi düşü-
nüyorum.

Bülbülü dile gelmeye, güle sesini du-
yurmak için ötmeye davet ediyor. Çilemek, 
bülbül için tatlı tatlı ötmek, şakımak demek. 
Dert, keder anlamındaki “çile” sözcüğüyle 
hiç ilgisi yok. O “çile” şarkının ikinci bölü-
münde ve yalnızca bir kez geçiyor: 

“Issız yuvanda tektin / Çekilmez çile 
çektin / Kim derdi gülecektin / Çile bülbü-
lüm çile.” 

Şarkıda ise yaşanan acılar geride kal-
mış. Kimse tahmin etmezmiş ama bülbül 
ulaşamayacağını sandığı mutluluğa eriş-
miş: 

“Müjde ey güzel kuşum / Bahara erdi 
kışım / Gülüyor içim dışım / Çile bülbülüm 
çile”. 

Üstelik yalnız bülbül değil, şair de arzu-
ladığı mutluluğa ulaşmış. Bülbülden istediği, 
bu mutluluğu kutlamak için şakıması. Orta-
da çekilen bir çile yok, dert yok, keder yok; 
tam tersine bir şenlik, bir mutluluk ve onun 
kutlanması var. 

Yanlış anlaşıldığını değilse de pek anla-
şılmadığını düşündüğüm bir şarkı da sözleri 
Mahmet Sâdi Bey’e ait olan Hacı Ârif Bey’in 
nihavent şarkısı. Feryat, imdat, yetiş, hat-

ta hançer gibi sözcüklerinden dolayı yü-
rek paralayan bir durumu anlatıyor gibi gö-
rünebilir. 

“Bakmıyor çeşm-i siyah feryâde
Yetiş ey gamze yetiş imdâde
Gelmiyor hançer-i ebru dâde
Yetiş ey gamze yetiş imdâde.” 

Oysa şarkıda kimseden imdat istendiği 
falan yok. Sevgilinin kaşını gözünü övmeye 
çalışıyor şair: 

“Ben feryat ediyorum ama siyah göz-
ler benim feryadıma aldırmıyor. Ey yan ba-
kış, bari sen bana yardım et. Sevgilinin han-
çer şeklindeki kaşı bile bana acımıyor. Ey 
yan bakış, sen benim imdadıma yetiş,” di-
yor. Gamze, yanakta gülümseyince ortaya 
çıkan çukur değil yalnız, aynı zamanda yan 
bakış demek. Övülen güzel kadının ahla-
rı, feryatları hiç umursamayan siyah gözle-
ri varmış. Kaşları da kavisli hançer gibiymiş. 
Ama o yan bakışı var ya, âşığa yardım etse 
etse o yan bakış yardım edermiş. Kısaca ne 
feryat eden kimse var ne de onun imdadına 
yetişmeyen kimse.

Anlamadığımız şeylere duyduğumuz 
hayranlık, başlı başına bir yazı konusu an-
cak o, başka bir yazının konusu. Sözü, anla-
madığımız için sevdiğimizi düşündüğüm şar-
kılara getirmek niyetindeyim. Hani herkesin 
o zamana dek çektiği bütün acıları yükleye-
rek attığı “Çileee!” diye bir çığlık var ya, ona. 
Şarkıyı herkes biliyor aslında. Sözlerini Vecdi 
Bingöl’ün yazdığı Saadettin Kaynak’ın meş-
hur muhayyer şarkısı... Gecenin sonuna doğ-
ru, kafalar dumanlanmışken ya da sahne-
deki solistin programını bitirmesine yakın 
söylediği, “Çile bülbülüm çile” adlı şarkı... İşte 
o şarkıda hep bir ağızdan “Allah!” diye bağı-
rılmadan önce kim bilir ne dertler, ne acılar 
yüklenerek “ÇİLEEE!” diye bağırılır ya, o “çi-
le”nin anlamını pek bilmeden, dahası öğren-
mek istemeden o ahenkli çığlıkların atıldığı-
nı düşünürüm her seferinde. Anlamı üstünde 
düşünülmediğini sandığım sözlere bakalım 
mı birlikte?

“Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
Sesini duyur güle
Çile bülbülüm çile,”

FEYZA 
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“Şehirlerin 
Tarihi”, M.Ö. 
4. bin yılın 
ortalarında 
oluşmaya 
başlayan 
şehirlerin, 
21. yüzyıla 
gelindiğinde 
devam eden 
hızlı gelişim 
ve değişimine 
ışık tutuyor. 

Aynı anda dünyanın pek çok yerinde 
birbirinden bağımsız olarak kurulan 
şehirler, birbirleriyle iletişime geçip 
etkileşimleri artarken, şehirlerdeki 
gelişmeler insanları da aynı oranda 
değiştiriyor. Medeniyetin gelişmesine 
öncülük eden bu değişimleri konu 
alan Andrew Lees, şehirleşmenin artı 
ve eksilerini bir arada veriyor. Kitap, 
şehirleşmenin ve bir arada yaşamanın 
ortaya çıkardığı halk sağlığı, güvenlik, 
sosyal davranış gibi konularda yaşanan 
ve yaşanabilecek olan sorunları ele alıyor. 
Andrew Lees, “Şehirlerin Tarihi” kitabında 
antik çağlardan 21. yüzyıla dek kentlerin 
yükselişini ve gelişim hikâyelerini büyük 
bir titizlikle işliyor. (Tanıtım Bülteninden) 
İnkılâp Kitabevi / 156 sf / 39 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın en çok satılan kitapları 
şunlar oldu: 

■ Bozkır / Tea Obreht / Siren Yayınları
■ Yedi Boş Ev / Samanta Schweblin / 
Can Yayınları
■ Bir Kediyi Terk Etmek: Babam 
Hakkında / Haruki Murakami / Doğan 
Kitap

HAFTANIN 
PUSULASI

KİTAP

ALBÜM

DİZİ

Şehirlerin Tarihi

Kuzenlerin Savaşı Serisi:
The White Queen / The 
White Princess / The 
Spanish Princess

Ezgi Aktan, 
ilk iki albümü 
‘İyi Ki’ ve 
‘Gece’den 
sonra üçüncü 
albümü 
‘Dağınık’ı 
geçtiğimiz 
günlerde 
yayınladı. Ada 
Müzik etiketiyle paylaşılan albümde 
Cahit Berkay bestesinden uyarlanan 
‘Var Mısın Sen?’ isimli, dinleyicilerin ilk 
defa duyacakları bir şarkı da bulunuyor. 
Dağılmanın ve savrulmanın doğal 
olduğunu vurgulayarak iç sesimizi 
dinlememizi kendi üslubuyla hatırlatan 
albüm, Ezgi Aktan’ın söz yazarlığında 
ve yorumculuğundaki iddiasını 
sürdürdüğünün de önemli bir kanıtı.
Albümde Ezgi Aktan imzasını taşıyan 
yedi parça ile biri Mavi Işıklar şarkısı, 
diğeri Cahit Berkay bestesi olmak 
üzere toplam dokuz şarkı bulunuyor. 

Philippa Gregory’nin tarihi olayları 
merkezine alarak yazdığı kurgu romanları 
büyük ilgi görüyor. Özellikle dönem 
draması ve kadın merkezli hikayeler 
kaleme alan yazar, Tudor ve Güllerin 
Savaşı serileriyle biliniyor. ABD’nin 
kablolu kanallarından Starz da bu seriyi 
ekranlara taşıdı ve üç ayrı dizi olarak 
izleyiciye ulaştırdı. 2013’te ilk olarak 
Güllerin Savaşı serisinin üç kitabından 
uyarlanan The White Queen ekrana 
geldi. 2017’de aynı isimli romandan 
uyarlanan The White Princess yayınlandı. 
2019’da ise bağımsız ama tarihi olarak iki 
dizinin devamı niteliğindeki The Spanish 
Princess beyaz ekrana geldi. Şimdi bu 
üç dizi “Kuzenlerin Savaşı” üst başlığı 
altında Netflix’te gösterimde. İngiltere’de 
1400’lü yıllardan itibaren yaşanan taht 
kavgalarının işlendiği seri, kurgu da olsa 
tarihi pek çok bilgi veriyor. “Güllerin 
Savaşı” olarak bilinen çatışmalarda 
beyaz gülü temsilen York ve kırmızı gülü 
temsilen Tudor hanedanlıklarının bitmek 
bilmeyen taht savaşları, saray entrikaları, 
bu dönemde kadınların rolü oldukça 
etkileyici bir anlatımla aktarılıyor.
Her biri 8-10 bölümlük tek sezondan 
oluşan üç dizi, birbirinden bağımsız olsa 
da tarihi olayları daha iyi anlayabilmek 
için sırayla izlemek faydalı olacaktır. 
Bu nedenle seriye The White Queen ile 
başlamanızı öneririz.

Ezgi Aktan / Dağınık

Ruhu doyuran şarkılar:

■ Usulca / Burcu Yeşilbaş
■ İnsanoğlu / Doğan Canku
■ Sevmek Kolay / Ezginin Günlüğü

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ

iyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı, Ti-
yatromuz Yaşasın İnisiyatifi Yürütücü 
Kurul Üyesi ve yönetmen Ragıp Ertuğrul 
7 Temmuz günü tedavi gördüğü hastane-

de yaşamını yitirdi. Bir aydır Marmara Üniversitesi 
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun ba-
kımda yatan Ertuğrul, henüz 52 yaşındaydı. 

Ragıp Ertuğrul ile 2019’da 27 Mart Dünya Ti-
yatrolar Günü vesilesiyle bir röportaj yapmıştık. 
O röportajdan bazı bölümleri, anısına saygıyla 
tekrar yayınlıyoruz:

l Türkiye Eleştirmenler Birliği’ni (TEB) hiç bil-
meyen birine nasıl anlatırsınız? Neden var TEB?

1991 yılında Zeynep Oral’ın girişimiyle kurul-
du. UNESCO’ya bağlı ve merkezi Paris’te bulu-
nan Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin 
(IATC) Türkiye merkezi olarak faaliyet gösteriyo-
ruz. Aralarında Hayati Asılyazıcı, Özdemir Nutku, 
Ayşegül Yüksel, Seçkin Selvi, Zehra İpşiroğlu, Dik-
men Gürün, Hami Çağdaş gibi tiyatronun duayenle-

Kadıköylü yönetmen 
Ragıp Ertuğrul’a veda…

Yazarlar Semiramis 
Yağcıoğlu, Sevgi 
Çifter, Figen 
Uyguner, Müzeyyen 
Güler ve Deniz 
Uluköse Ceylan’ın 
değerlendirmesiyle, 
Sevgi Çifter ve 
Figen Uyguner 
tarafından yayıma 
hazırlanan 
Mektuplarla 
Kadın Öyküleri 
seçkisinde 
Türkiye’nin dört bir 
yanından 51 kadın 
yazarın öyküsü 
yer alıyor.

Bassaray 
Yayınları 

etiketiyle yayımlanan kitabın tanıtımında, 
“Yeniden yeniden ayağa kalkan kadınların sesi var 
mektuplarda. Etraflarına ataerkinin gizli-açık kodlarıyla 
duvar ören erkeklere, babalara, annelere, can dostlara 
yazılan mektuplar… Çürümüşlüğün kendilerinden de 
kaynaklandığını bilemeyenler, hapishane olan evlerde iki 
yüzlü evliliklerde yaşama tutunmaya çalışanlar, kendine 
umut aşılayanlara bile ihanet etmek zorunda kalanlar, 
zamanla görünmez olarak kendini korumaya alanlar, 
kara yazgıları kara kefenlerle son bulanlar, tüm katledilen 
kadınlar; Emine Bulut ve Melek Karaaslan’a ses vererek 
ananlar, kırılmanın eşiğinde deliliğe sığınanlar… Günlük 
yaşam içerisinde üzerinde durulmayan ufacık şeylerin 
büyüyerek kocaman bir dağ olduğunu fark ettiklerinde; 
pencere önündeki koltuğundan kalkarak duvarları aşan 
kadınlar…” deniliyor.

Kadın Yazarlar Derneği’nin daha önce yayımlanan 
kadın öyküleri seçkileri şöyle: Söz Kesmek Kına Yakmak 
Nikâh Kıymak, Konan Göçen Kadınlar/Göç Öyküleri, Ayna 
Ayna Söyle Bana/Yüzleşme Öyküleri.

İrtibat: kadinyazarlardernegi@gmail.com

KADIN ÖYKÜLERİ
KİTAPLAŞTI

Kadın Yazarlar Derneği’nin 
IV. Kadın Öyküleri Seçkisi 
kapsamında “Mektuplarla Kadın 
Öyküleri” kitabı yayınlandı

Kundura Sinema ve Kundura 
Sahne’nin birlikteliğinde 
altıncısı düzenlenecek Bir 
Yaz Gecesi Festivali, 29 
Temmuz-14 Ağustos tarihleri 
arasında Beykoz Kundura’da 
gerçekleşecek. 60’lardan restore 
klasikler ve canlı müzik eşliğinde 
sessiz film programının yanı 
sıra, alternatif sahnelerin özgün 
grupları Hedonutopia ve The 
Away Days’i ağırlayacağı 
müzik programıyla da heyecan 
uyandıran Bir Yaz Gecesi 
Festivali, şehrin karmaşasından 
kaçmak isteyenlere huzurlu 
ve keyifli bir üç hafta sonu 
sunuyor.

Film ve müziğin 
uyumlu birlikteliğinden 
ilhamla hazırlanan Restore 
Klasikler programı bu yıl, Oscar ve Grammy ödüllü 
müzisyen Henry Mancini’ye odaklanıyor ve usta 
bestecinin müziklerini yaptığı “The Pink Panther 
/ Pembe Panter”, “A Shot in the Dark / Karanlıkta 
Bir Çığlık”, “Breakfast at Tiffany’s / Tiffany’de 

Kahvaltı” ve “The Party / 
Tatlı Budala”yı restore edilmiş 
kopyalarıyla Türkiye’de ilk 
kez seyirciyle buluşturuyor.

Festivalin canlı müzik 
eşliğinde sessiz film programında 
ise, İzlandalı elektronik ve 
deneysel pop grubu Múm, 
Türkçe saykedelik müziğin 
öncüleri BaBa ZuLa ve usta 
saksafoncu Korhan Futacı, 
sessiz film klasiklerine özel 
hazırladıkları müziklerle perdenin 
önünde olacaklar. 14 Ağustos’ta 
sona erecek festivalin kapanışını 
ise, alternatif sahnelerin özgün 
grupları Hedonutopia ve The Away 
Days konseri yapacak.

Festivale ulaşım için Beşiktaş 
rıhtımdan hareket edecek tekne 
servisi ve Beykoz İskelesi’nden 

kalkacak ring hizmeti ücretsiz sunulurken, özel 
araçlarıyla gelecek izleyiciler de ücretsiz otopark 
hizmetinden yararlanabilecek. 

Bir Yaz Gecesi Festivali’nden detaylar ve sınırlı 
sayıda biletler beykozkundura.com’da.

Açık havada ‘Bir Yaz Gecesi Festivali’

l Gökçe UYGUN

T

l Siz Kadıköylüsünüz. Malum Kadıköy, -pek çok şe-
yin olduğu gibi- tiyatronun da merkezi oldu. Onlarca ti-
yatro açıldı burada, çok sayıda oyuncu burada yaşıyor, 
Kadıköy’de her akşam pek çok oyun perde açıyor… Nasıl 
yorumluyorsunuz bu ortamı?

Hasırcıbaşı’nda doğdum, Moda ve Bahariye’de bü-
yüdüm, Yeldeğirmeni’ni tattım ve şimdi de Osmanağa’da 
yaşıyorum. Halkevi’nde nice çocuk oyunu izledim. İlk ti-
yatro eğitimini rahmetli Tevfik Gelenbe’den aldım ve sah-
neye onun Bahariye Caddesi’ndeki tiyatrosunda adım 

attım. Sadece benim kişisel tarihimin değil her Kadıköy-
lünün kültürünün de bir parçasıdır tiyatro. Tiyatro Kadı-
köy’ün geleneğinde vardır demek yanlış olmaz. O neden-
le son yıllarda Kadıköyümüzün dört bir yanında sahneler 
açılması, sokakların oyun afişleriyle donanması, tiyatro 
camiamızın Kadıköy’ün güzide sokaklarında açılan kafe/
barlarında buluşması rastlantı değil. 

Kadıköy’ün kültürel yaşamının bu yeniden doğuşu, 
benim gibi tüm semt sakinlerini de memnun ediyor kuş-
kusuz.

rinin bulunduğu 70 üyemiz 
var. Eleştirel düşünmeyi ge-
liştirmek ve eleştiri kültürü-
nü yaygınlaştırmak, ulusla-
rarası platformdaki kuramsal 
çalışmaları takip etmek ve genç 
eleştirmenlerin yetişmesini sağ-
lamak için çalışıyoruz.

l Türkiye’deki şu an mevcut tiyat-
ro dünyasının bir fotoğrafını çekmek iste-
sem neler söylerdiniz?

Maalesef gitgide eğitim kalitesinde bir yükselme 
olmadığı gibi aksine bir gerileme olduğunu gözlem-
liyoruz. Zaten sınırlı sayıda tutulan akademik kadro-
larda yer alan eğitimcilerin çoğu sadece akademik ça-
lışmalara yoğunlaşmış durumda; ne oyun izliyor ne 
de yaratıcı ekiplerde yer alıyorlar. Bunun yanında da 
oyun okumayan ve izlemeyen; bir dizi kastında yer 
alarak kısa yoldan şöhrete kavuşmayı amaçlayan çok 
geniş bir öğrenci kitlesi var.

Öte yandan mevcut eğitim düzenine rağmen ken-
dini geliştirenlerin yanı sıra farklı disiplinlerden gel-

mekle birlikte kendini tiyatroda bulan, ideallerini ti-
yatroda arayan, tiyatrodan beslenen ve tiyatro için 
üreten genç beyinler, genç yürekler dolu. Bu gençlere 
inanan, onlara güç veren tiyatro insanları da azımsan-
mayacak sayıda. Bu tutkulu ve gözükara tiyatrocular 
günümüz tiyatrosunun bel kemiğini oluşturuyor. Yer, 
engel veya baskı gözetmeksizin sanat üretmek ve sa-
natlarını icra etmek için dirayetle çalışıyorlar. Ken-
di sivil inisiyatiflerini oluşturarak ve birlikte hareket 
ederek, tiyatroyu toplumun sesi ve toplumsal barışın 
anahtarı olarak da konumlandırıyorlar.

“ELEŞTİRİ, TİYATROYU GELİŞTİRİR”
l Tiyatro eleştirmenliği hakkında okurlarımıza 

neler söylemek istersiniz? ‘Eleştiri’ kelimesi olum-
suz bir algı oluşturuyor ama kötü eleştiri olduğu 
gibi yapıcı eleştiri de olabilir değil mi? Eleştirinin 

tiyatroya katkısı nedir sizce?
Tiyatro aracılığıyla daha iyiye, daha 
güzele ulaşmak için girilen uzun ve 

mücadeleli yolculukta; bir tiyat-
ro oyunu çerçevesinde ‘ne, ni-

çin, nasıl’ sorularına cevap arar 
eleştirmen. Eleştirinin kötü-
sü olmaz ama kötü yazılmış 
veya kötü dile getirilen eleş-
tiri olabilir ki bunlara bakarak 
eleştiri kurumunu töhmet al-
tında bırakmak haksızlık olur. 

Alışılageldiği şekliyle üzerine 
yüklenen olumsuz anlamın tama-

men tersine ‘eleştiri’; tiyatroyu ge-
liştiren, tiyatro insanlarına ayna tutan, 

azim ve cesaretle tiyatro yapmaya teşvik 
ve motive eden bir itici güç olarak görülmelidir.

l Son olarak da şunu sormak isterim, yılların 
söylencesidir ‘tiyatro ölüyor’. Sizce? Ölüyor mu, 
ölür mü, varolmaya devam eder mi?

Ne tiyatronun öldüğü var ne de öleceği! Zira tiyat-
ro bir ‘moda’ değildir. Eğitimin, kültürün, sosyal ya-
şamın ayrılmaz bir parçasıdır tiyatro. Süresi uzar, kı-
salır, farklı disiplinlerden yararlanır veya minimalist 
kalır, amfitiyatrolarda oynanır veya bodrum katlarına 
sığınır... Zamana ve zemine göre kabuk değiştirebi-
lir ama yaşamı anlamlandırmaya yarayan tiyatrodan 
vazgeçmek söz konusu olamaz.

Tiyatro 
Eleştirmenleri 

Birliği Başkanı ve 
yönetmen Ragıp Ertuğrul 

yaşamını yitirdi. Üç yıl önce 
gazetemize verdiği röportajda 

“Tiyatro Kadıköy’ün 
geleneğinde var” 

demişti

“TİYATRO KADIKÖY’ÜN GELENEĞİNDE VARDIR”
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45film’lik Yaz Seçkisi
Başka Sinema 45film’lik Yaz Seçkisi ile 
temmuz ayından itibaren seyircilere 
sinema klasiklerinden usta yönetmenlere, 
belgesellerden, vizyona girmemiş yapım-
lara, 45 filmlik bir yelpaze sunuyor. Haftalık 
seçkiler olarak ilerleyecek gösterimler 
farklı temalardan oluşuyor. Bu doğrul-
tuda seyirciler, tematik olarak seçilmiş 
yapımlarla, klasiklerden daha önce beyaz 
perdede izleme fırsatı bulamadıkları film-
lere, sinema salonlarında buluşma şansı 
yakalıyor.
6 hafta sürecek 
ve 15-21 hafta-
sında Klasikler 
Haftası ile başla-
yan gösterimler 
şöyle devam 
edecek: Vizyon 
Ötesi Haftası, Al-
modovar Haftası 
(1980-2000), 
Modern Klasikler 
Haftası, Belge-
seller Haftası 
ve Almodovar 
2000-2020 
Haftası.
22- 28 Temmuz 
tarihlerini kap-
sayan bu hafta 
Vizyon Ötesi 
temasında filmler 
gösterilecek. Bu 
kapsamda, yö-
netmeni Nathalie 
Álvarez Mesén’e 
2021 Cannes 
Film Festivali’n-
de Altın Kamera 
adaylığı getiren 
Clara Sola, 2021 
Antalya Film Fes-
tivali’nde Ulusla-
rarası En İyi Film 
ödülüne aday 
Ali & Ava, Başka 
Sinema seçkisin-
den Evrim filmiyle 
tanıdığımız Lucile 
Hadzihalilovic’in 
filmi Earwig, Macbeth ve Kelly Çetesi’nin 
Gerçek Hikayesi gibi epik yapımların yö-
netmeni Justin Kurzel’in Nitram’ı, senarist-
leri arasında Alev Almış Bir Genç Kadının 
Portresi’nin yönetmen ve senaristi Céline 
Sciamma’nın da bulunduğu Paris, 13. Bölge 
ve başrolünde adından çok söz ettiren 
oyuncu Vanessa Kirby’nin bulunduğu İtal-
yanca Dersleri’ni izlemek mümkün.

Kadıköy Sineması
YAŞAMAYA BAK: 14:00, 19:00
HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA: 16:00
DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI: 21:00
PARİS, 13. BÖLGE: Çeşitli Seanslar
CLARA SOLA: Çeşitli Seanslar
İTALYANCA DERSLERİ: Çeşitli Seanslar
EARWIG: Çeşitli Seanslar
ALİ & AVA: Çeşitli Seanslar
NITRAM: Çeşitli Seanslar
SERSERİ AŞIKLAR: 27 Temmuz 2022 Çar-
şamba – 21:30
Adres: Bahariye Cad. No:26 Tel: (216) 
3377400

SİNEVİZYON

24.07.2022 Pazar 21.00
● Oz Büyücüsü (The Wizard of Oz)
Yönetmen: Victor Fleming
Senaryo: Noel Langley, Florence 
Ryerson, Edgar Allan Woolf; L. Frank 
Baum (kitap)
Oyuncular: Judy Garland, Frank 
Morgan, Ray Bolger, Bert Lahr, Jack 
Haley, Billie Burke, Margaret Hamilton, 

Terry
ABD / 1939 / İngilizce / 102 dk. / 
Renkli / Türkçe Altyazılı

27.07.2022 Çarşamba 21.00
● Chungking Ekspresi (Chung 
Hing sam lam)
Yönetmen:  Wong Kar-Wai

Senaryo:  Wong Kar-Wai
Oyuncular: Brigitte Lin, Tony Chiu-Wai 
Leung, Faye Wong, Takeshi Kaneshiro
Hong Kong / 1994 / Kantonca, 
İngilizce, Japonca, Hintçe, Mandarin, 
Pencapça, Urduca / 102 dk. / Renkli / 
Türkçe Altyazılı
* Chungking Ekspresi, Hong Kong Ekonomi 
ve Ticaret Ofisi Brüksel işbirliğiyle 
beyazperdede seyirciyle buluşuyor.

31.07.2022 Pazar 21.00
● E.T.
Yönetmen: Steven Spielberg
Senaryo: Melissa Mathison
Oyuncular: Henry Thomas, Drew 
Barrymore, Peter Coyote, Dee Wallace
ABD / 1982 / İngilizce / 115 dk. / Renkli 
/ Türkçe Altyazılı

Sinematek/Sinema Evi’nde bu hafta
İletişim: sinematek@kadikoy.bel.tr / 0216 771 72 79 | Gişe: 0216 771 72 98 | Adres: Osmanağa Mah., Hasırcıbaşı Cad., Hasırcı Sok. No:16

 Sinematek / Sinema Evi’nin 
düzenlediği Yıldızlar Altında 
Sinema keyfi, Kalamış Parkı’nda 
devam ediyor. Çarşamba ve 
pazar günleri olmak üzere 
haftada iki filmin gösterildiği 
festivalin bu haftaki programı 
şöyle:

Uzatılan bayram tatili vesilesiyle İstan-
bul’dan ayrılanlarla azalan nüfus, geride 
kalanlara aynı cümleyi büyük bir zevk-
le kurdurdu: “İstanbul rahatladı, yollar 
bomboş”. Gitgide artan nüfus sokaklar-
da rahatça/özgürce yürümemizi engelle-
diği, huzursuz ettiği için bu cümlenin ge-
çici mutluluğunu tüm 
İstanbullularla paylaştı-
ğımı belirtmek isterim. 
-Aynısını pandemi kı-
sıtlamaları zamanı boş 
Kadıköy sokaklarında 
yürürken de hissediyor-
dum-. Nefes almak için 
yürüyüşe çıktığımız sa-
hillerde bile nefessiz kal-
dığımız, aylak aylak do-
laşmaya hak tanımayan 
kalabalıktan, kaostan 
sakin bir yere kaçmaya 
çalışırken İstanbul’u ya-
şamayı ıskalayıp sadece İstanbul’da yaşar 
hâle geldik. Bir de üstüne dünyanın en özel 
şehirlerinden İstanbul’un belleğinde ona-
rılmaz hasarlar bırakan politikalar, şehrin 
müthiş tarihinin üzerinde tepinirken alt-
ta kalanın izine şansımız varsa anca ar-
şivlerde rastlıyoruz. Cumhuriyet dönemi 
İstanbul’unu şu sıralar “Memento İstan-
bul: Hristoff Aile Arşivi” sergisi sayesin-
de izleyebiliyoruz. Geçtiğimiz mart ayın-
da Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ta 
kapılarını açan sergi bir ailenin olduğu ka-
dar İstanbul’un da tarihine mercek tutan; 

üç nesil sanatçı bir aile olan Hristoff aile-
sinin kıymetli arşivinden derlenen fotoğ-
raflar, resimler, kişisel eşyalar ve objeler-
den oluşuyor. Bu müthiş arşivin temelleri 
Cumhuriyet’in ilk yıllarının sanat ortamı-
nın tam merkezinde yer alan Peter Dimi-
ter Hristoff’un 1920-30’lu yıllarda çektiği 
İstanbul’u belgeleyen fotoğraflarıyla atılı-
yor. Arşiv ilerleyen yıllarda oğlu Dimiter ve 
torunu Peter tarafından da devam ettirili-
yor. Bugün bu belgeleme ve arşivcilik bize 
geçmiş zaman İstanbul’unun nasıl görün-
düğüne dair kısmen bir fikir oluşturma 
şansı veriyor. Yapı Kredi Kültür Sanat’ın 
Galatasaray’daki binasının 2. ve 3. katla-

rına yayılan sergide ilk 
katta arşiv malzeme-
leri eşliğinde Hristoff 
ailesinin hikâyesi ve 
sanatçı dostlarının – ki 
bu dostlar Aliye Ber-
ger, Ali Sami Boyar, İb-
rahim Çallı, Hayri Çizel, 
Bedri Rahmi Eyüboğlu, 
Zeki Faik İzer, Zeki Ko-
camemi ve Şerif Renk-
görür – eserleri bulu-
nuyor, ikinci katta ise 
Peter Hristoff’un İs-
tanbul’dan ilham ala-

rak ürettiği işler yer alıyor. Geçmiş ile bu-
gün arasında bağ kurmanın en mümkün 
olduğu, İstanbul için her dönem önem-
li olan İstiklal Caddesi’nde yer alan bu ser-
gi önümüzdeki günlerde bir performansa 
da ev sahipliği yapacak. Hatırlamak, şe-
hir deneyimi ve arşivcilik üzerine önemli 
bir pencere açan sergi kapsamında 4-5-
6 Ağustos’ta Çıplak Ayaklar Kumpan-
yası’nın sergiden yola çıkarak hazırladığı 
“İstanbul’da herkes nasıl?” isimli perfor-
mansı sergilenecek. Kumpanyanın dans-
çıları kendi deneyimlerinden yola çıka-

rak Bulgar kökenli üç kuşak sanatçı ailenin 
kentle kurdukları bağ arasında “İstanbullu 
olmak” üzerinden diyalog kuracak ve “İs-
tanbullu olma”yı anlamanın yollarını ara-
yacak. İzleyicinin belleğinde kıpırtılar ya-
ratan “Memento İstanbul: Hristoff Aile 
Arşivi” sergisini 7 Ağustos’a kadar ziyaret 
edebilir, sergi kapsamında gerçekleşecek 
“İstanbul’da herkes nasıl?” isimli perfor-
mansı bilet alarak 4-5-6 Ağustos tarihle-
rinde saat 19.30’da Yapı Kredi Kültür Sa-
nat’ın Galatasaray’daki binasının, serginin 
de bulunduğu 2. katında izleyebilirsiniz. 

Yaşadığımız ülkeyle, şehirle ilgili de-
neyimlerimizi seyahat ettiğimiz yerler-
deki deneyimlerimizle karşılaştırır ve ne 
yaşadığımızın bazen o anda farkına va-
rırız. Mesela hızlı yaşamaya alışık İstan-
bulluları pek çok yer yavaşlığıyla çileden 
çıkartır. Maalesef bu deneyim karşılaş-
tırmalarına artık pek fırsatımız olmuyor. 
Dünyayı gezmenin; pandemi zamanı im-
kânsız hâle geldiği, sonrasında da dö-
viz kuru karşısında vitaminsiz kalışı-
mızla “imkânı” olanlara bırakıldığı şu 
dönemde oturduğumuz yerde istediği-
miz şehre gitmeye, istediğimiz sokakla-
rı gezmeye olanak sağlayan tek platform 
Google Street View oldu. Çağımızın za-
man ve mekân makinesinin dijital tiyat-
ro deneyiminde kullanılabileceği aklınıza 
gelir miydi hiç? Google.org hibe deste-
ği, INOGAR Kooperatifi ve Tiyatro Koo-
peratifi iş birliği ile Sahne 2.0 Dijital Kültür 
Güçlendirme Programı kapsamında geliş-
tirilen “Istanbul to London” başlıklı dijital 
oyun, pandeminin ardından kendine yeni 
alanlar arayan tiyatroya bir alternatif sun-
du. İlk kez 23 Haziran’da Sahne 2.0 You-
Tube kanalında canlı olarak yayımlanan, 
çağdaş bir örnek olarak karşımıza çıkan 
oyun, izleyicisini kaydedilmiş görüntüle-
re değil canlı olarak İstanbul’dan Lond-
ra’ya Google Street View üzerinden ya-
pılan yolculuğa ortak etti. Sınırlar, aidiyet, 
mülkiyet, göç gibi başlıklara değinen oyun 

kendine yeni, güvenli ve mutlu bir hayat 
arayışı içindeki Burcu’nun yolculuğunu 
anlattı. Yaklaşık 45 dakika süren oyunda 
izleyiciler yeni bir ülkede yaşamayı hayal 
eden karakterle birlikte İstanbul, Sofya, 
Budapeşte, Berlin, Rotterdam ve Lond-
ra sokaklarında dolaşıp, anlatıcının zih-
ninden geçenleri bir monolog olarak ta-
kip ettiler. Ömer Kaçar’ın yazdığı, proje 
tasarımını Yeşim Gürsucu ile birlikte yap-
tığı “Istanbul to London” oyununun per-
formansını Burcu Halaçoğlu gerçekleştir-
di. Projenin geliştirilme aşamasında Evren 
Bingöl, Mert Fırat, Ferdi Çetin, Noyan Ay-
turan, Ayşe Sedef Ayter ve Ayça Birkan’ın 
katkıları bulunuyor. Klasik anlamda tiyat-
ronun yerini tutmasını beklemediğim gibi 
–ki dijital sahneler pandeminin hemen 
ardından terk edildi- yeni keşif ve dene-
yim alanlarının üretilmesi heyecan verici.

Tiyatrolar yoğun bir sezonun ardından 
dinlenmeye çekildi, yeni sezon hazırlıkla-
rına başladı ve bazıları kapalı mekânlardan 
açık hava sahnelerine taşındı. Selamiçeş-
me Özgürlük Parkı geçtiğimiz yıllarda ol-
duğu gibi yine pek çok farklı ekibi açık 
hava sahnelerinde izleyiciyle buluşturu-
yor. Sezonda kaçırdıysanız listenize bu 
oyunları eklemeyi unutmayın:

İlk olarak Yolcu Tiyatro’nun tüm sezon 
kapalı gişe oynayan oyunu Gomidas, 22 

Temmuz akşamı Selamiçeşme Öz-
gürlük Park’ı Amfi Tiyatro sahnesi-
ne geliyor. Gomidas; Osmanlı döne-
minde yaşamış, sanatçı, müzisyen ve 
müzik araştırmacısı Gomidas Varta-
bed’in hayat hikâyesini, 1915’te Er-
meni aydınlarla birlikte İstanbul’dan 
sürülüşünü kendi ağzından anlatıyor. 
Bu hikâyeye ayrıca Lusavoriç Korosu 
eşlik ediyor. Ahmet Sami Özbudak’ın 
yazıp yönettiği, Fehmi Karaaslan’ın 
hayat verdiği Gomidas’ı bu kadar ya-
kınımıza gelmişken kaçırmayın. 

Kadıköy Boa Sahne’nin bu se-
zon öne çıkmayı başaran oyunlarından 
biri olan Misket’i 29 Temmuz akşamı Se-
lamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro 
sahnesinde izleyebilirsiniz. Turgay Kork-
maz’ın yazdığı ve Orkuncan İzan ile oyna-
dığı, Kayhan Berkin’in yönettiği oyun Er-
sin’le Deniz’in gökkuşağı altında sevgiyle, 
dostlukla birlikte büyümelerinin “zor” 
hikâyesini misket havasıyla anlatıyor.  

1 Ağustos akşamı Selamiçeşme Öz-
gürlük Parkı Tepe Sahne’de Pınar Gün-
türkün’ün kendine hayran bırakan per-
formansıyla hayat bulan Herkes Kocama 
Benziyor oyunu izleyiciyle buluşacak. Alis 
Çalışkan’ın yazdığı, Hakan Emre Ünal’ın  
yönettiği, sahnelendiği ilk günden beri 
izleyicinin yalnız bırakmadığı oyun, pav-
yonda tuvaletçilik yapan Ayten’in hikâye-
sine ortak ediyor. Siz de henüz Ayten ile 
tanışmadıysanız bu fırsatı kaçırmayın.

Son olarak geçtiğimiz sezonun sonu-
na doğru izleyici karşısına çıksa da met-
niyle, rejisiyle, oyunculuklarıyla dikkatle-
ri üzerine çeken Medea’ya Göre Ahlak, 27 
Ağustos akşamı Selamiçeşme Özgürlük 
Parkı Tepe Sahne’de oynanacak. Athe-
na Farrokhzad’ın yazdığı, Yeşim Özsoy’un 
yönettiği oyunda Medea’ya Şenay Gürler, 
Ahlak’a ise Özgün Çoban hayat veriyor. 
Medea mitinin yeniden ve çağdaş bir ba-
kış açısıyla ele alındığı bu oyunu yeni se-
zonu beklemek istemeyenler kaçırmasın. 

Hayata belli bir mesafeden bakmak
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zun süredir İstanbul’da yaşayan kültür 
antropoloğu; müzik ve yemek projele-
ri küratörü Kornelia Binicewicz ve İstan-
bul’da yaşamını sürdüren İtalyan belgesel 

fotoğrafçısı ve film yapımcısı Italo Rondinella’nın 
birlikte hazırladığı Pazar//Shuk kitabı İstanbul ve Tel 
Aviv’deki pazar yerlerinin hikayelerini yeni ve fark-
lı bir bakış açısıyla anlatıyor. İstanbul’dan birçok ta-
rihi pazarın yer aldığı kitapta Kadıköy’ün tarihi Salı 
Pazarı (Hasanpaşa’daki yeni adıyla Cuma Pazarı) da 
konu ediliyor. 

PAZAR HİKAYELERİ
Okuyucularını İstanbul ve Tel Aviv’in pazar yer-

lerinin hikayeler ve fotoğraflar ile keşfetmeye davet 
eden Pazar // Shuk; Musa Dağdeviren (Çiya Sofra-
sı’nın şefi ve sahibi), Aret Silahlı (Aret’in Yeri’nin 
sahibi), David Kishka (İsrail Mutfak Kültürü Der-
neği Başkanı), Sherry Ansky (Yemek gazetecisi ve 
Tel Aviv’deki Sherry Herring’in sahibi), Avivit Priel 
Avihai (Tel Aviv’deki Ouzeria’nın şefi ve sahibi) 
gibi şehirlerin pazar yerlerinde çeşitli rolleri olan ve 
yerel pazar kültürüne entegre olmuş kişilerin dene-
yimlerine de yer veriyor. 

EŞSİZ LEZZETLER SUNUYOR
İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu tarafından 

ANU Museum Tel Aviv'in desteğiyle hazırlanan Pa-
zar//Shuk doğrudan yerel pazarlardan gelen yemek 
tarifleriyle harmanlanmış bir hikaye, deneme ve so-
kak fotoğrafları koleksiyonu olma özelliği de taşıyor. 
“İstanbul’daki pazar, Tel Aviv’deki shuk, insanların 
ilk ve en önemli buluşma noktası, kültürel görüşme-
lerin yapıldığı ve yeni işbirliklerinin kurulduğu yer-
dir.” diyen Kornelia Binicewicz ile projenin çıkış 
noktasını, pazarların ortak noktasını, yemek kültü-
ründeki yerlerini konuştuk.  

İstanbul ve Tel Aviv’deki  pazarları birçok insa-
nın çeşitli ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Bini-
cewicz, pazarı genel olarak şöyle tanımlıyor: “Halka 
uygun fiyatlı ve taze ürünleri, azınlıklara kendi yö-
resel yemeklerini ve ürünlerini, şeflere ve gurmele-

re ilham ve mutfak bilgisi, turistlere ise eşsiz lez-
zetler sunuyor. Bu yerler, toplumun tarihsel ve 
demografik hafızasını canlandırabileceği, ço-
ğulculuğunu yeniden keşfedebileceği ve çe-
şitliliğini kavrayacağı yerler. Bunlar ayrıca 
şehrin dokusundaki engellenemez deği-
şikliklerin fark edilebildiği kentsel keşif 
yerleridir. Pazar yerlerinin farklı insan 
gruplarını bir araya getirme konusunda 
kendine has bir yeteneği var.” 

KEŞİF DUYGUSU
“Projenin fikri, pazarda alışveriş yap-

ma tutkumuzdan ortaya çıktı” diyen Bi-
nicewicz, şöyle devam ediyor: “ Italo da 
ben de haftalık alışveriş yaptığımız pazarla-
rın bulunduğu çok güzel semtlerde yaşıyoruz. 
İstanbul'un birçok başka yerini de en iyi ürünle-
ri ararken keşfettik. Bu kişisel ilgi bizi iş ve yaşam 
partnerleri olarak bir araya getirdi. Italo fotoğrafla-
rıyla, ben de gözlemlerim ve hikâyelerimi anlatarak 
dünyayı betimliyoruz. İstanbul’un ve Tel Aviv’in gü-
zelliğini sunmak ve insanları yemeğin ve pazar yerle-
rinin kültürü aracılığıyla bir araya getirmek istedik.”

“HEM FARKLI HEM BENZER”
İki kentin  de çok kültürlü ve 

çok sesli bir yapıya sahip oldu-
ğunu söyleyen Binicewicz, İstan-
bul’un kendileri için neleri ifade 
ettiğini şu sözlerle anlatıyor: “İki 
kent de geleneklere ve kültürlere 
yönelik devasa bir çeşitlilik barın-
dırıyor.  Italo ve benim için İstanbul 
ikinci bir ev gibi. İstanbul'a taşınma-
dan önce Tel Aviv benim favori ken-
timdi. Bu iki kent hem birbirinden 
çok farklı hem de birbirine çok ben-
zer. İsrail’in ve Türkiye’nin iki dev 
kentinin kültürel sermayelerini sun-
ma, çeşitliliğin aşırı kıymetli olduğu-
nu anlamaya yardımcı oluyor.”

İSTANBUL’DA 350, TEL AVİV’DE 6 PAZAR VAR
Pazarları, halktan çeşitli grupların bir araya gel-

dikleri ve birbirleriyle tanıştıkları buluşma noktaları 
olarak tanımlayan Binicewicz, ayrıca birçok ihtiyacı 
karşıladığı, insanlara ucuz ürünler sağladığı için de pa-

zarların önemli olduğunu ifade ediyor. 
“İstanbul ve Tel Aviv pazarlarında bizi 
büyüleyen şey çeşitlilik oldu.” diyen 
Binicewicz, şöyle devam ediyor: “İs-
tanbul, 350'den fazla pazar seçeneğiy-
le bu kentten geçen ve kalanlara çok 
büyük bir ürün yelpazesi sunuyor. 
Boşnakların, Ukraynalıların, Ermeni-
lerin, Kürtlerin ve Suriyelilerin yerel 
ürünlerini bulmak biraz çaba gerekti-
riyor çünkü ürünler belirli göçmenle-
rin veya etnik grupların yaşadığı ma-
hallelerin bakkallarında satılıyor. O 
kültür ve mutfak çeşitliliğini dene-
yimlemek için kentin ara sokakla-
rında gezmeye kesinlikle değer. Tel 
Aviv'de ise sadece 6 pazar bulunu-

yor ve 70'ten fazla kültürel kimlikten insan ürünlerini 
buralarda bulunduruyor.  Bazı pazarlar, mesela Shuk 
HaTikva, daha Şark topluluklarına hitap ediyor ve bu-
ralarda Şark malzemeleri satılıyor. Diğerleriyse (Doğu 
Avrupa’dan gelen) Aşkenaz topluluklarının ihtiyaçla-
rını karşılamak üzere tasarlanmış.”

TANIŞMA MEKANLARI
Pazarların sadece bir şeyler alıp satmaya yönelik 

değil, insan ilişkilerinin de mekânları olduğunu söy-
leyen Binicewicz “Pazarlar ortak yaşam, iletişim ve 
muhabbetin de mekânları.  

İnsanların ve yaşam tarzlarının çeşitliliğini ve tür-
lülüğünü temsil ediyor. Pazarlar başkalarını, günde-
lik yaşamda görüşmediklerimizi bile,  tanımanın ve 
onlarla tanışmanın en etkili yollarından birini sunu-
yor. Herkese tavsiye ederim, yaşadığımız mahallenin 
dışında bulunan bir bölge seçelim ve pazarın kurul-
duğu gün orayı ziyaret edelim. Pazardan sadece sırtı-
nızda bir dolu taze ürünle dönmekle kalmayıp, başka 
bir İstanbul’u ve bizim gibi burayı evi belleyen insan-
ları da tanıyacaksınız.” diyor. 

.
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azı işler için ‘erkek işi’ denir. Bunlardan 
biri de araba kullanmak. Çocukken eline 
bez bebek verilen kız çocuklarından, elle-
rine araba verilen ve ayakları yere değme-

den direksiyon kullanmayı öğrenen erkek çocukların-
dan daha iyi araba kullanması beklenir. Trafikteki her 
olumsuzluğun sebebi kadınlardır mesela. Ama neden-
se kazaların büyük çoğunluğunu erkekler yapar. Olur 
olmaz yere park edip başka araçların geçmesini engel-
leyen de, sollamayı bırakın sağlayanlar da genellikle 
erkeklerdir. En azından istatistikler böyle diyor. 

Bütün bunlara rağmen kadınların sürücü olma ka-
rarlılığı sürüyor. Kadın sürücü sayısı da her geçen 
gün artıyor. Ve bazı kadınlar sürücü olmayı bir adım 
daha ilerletip meslek haline getiriyor. İstanbul’un taksi 
şoförlerinden Şenay Küçükalp bunlardan biri. Sosyal 
medya sayesinde tanıdığımız Küçükalp ile hem Kadı-
köy’ü arşınladık hem de taksicilik yolculuğunu konuş-
tuk.

l Taksiciliğe ne zaman ve nasıl başladınız?
Bir buçuk yıl önce başladım. Taksicilik uzun süre 

işsiz kaldıktan sonra aklıma gelen çözüm oldu. Ama 
çok gençlik yıllarımda “ben erkek olsaydım kesin 
taksici olurdum, başka bir iş yapmazdım” diyordum. 
Gençliğimde de bu işi çok heyecanlı ve maceralı bulu-
yordum. Fakat bu işi erkeklerin yaptığına dair bir kod-
lanma nedeniyle hiç ihtimal vermediğim bir şeydi.  

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklu yargılanmam 
ve yargılanma süresinin uzun sürmesi nedeniyle bir 
çözüm arayışına girdim. 

l Cumhurbaşkanına hakaret davası neden açıl-
dı? 

15/16 Temmuz 2016’da sosyal medyada yazdı-
ğım iletiler nedeniyle 2018 yılında Anadolu Adliye-
si’nde ifadeye çağrıldım. Savcılığa verdiğim ifadede 
“evet ben yazdım çünkü böyle düşünüyorum” dedim. 
Ve tutuklu yargılanmam talep edildi. Aynı günün ak-
şamı soluğu Bakırköy Kadın Cezaevi’nde aldım. Ce-
zaevinde bir buçuk ay kaldım. Çok değişik bir tecrü-
beydi. İstinaf Mahkemesi’ne başvurduk. Çünkü biraz 
yüksek bir ceza verdiler.

“NEDEN ERKEK OLMAM GEREKSİN?”
l Ne kadar ceza verdiler?
İki yıl beş ay beş gün ceza verdiler. Yatarı yedi ay 

yirmi bir günü buluyormuş. Bir buçuk ay cezaevinde 
kaldığım için altı ay altı gün 
daha cezam vardı. Bu yüzden 
İstinaf Mahkemesi’ne başvur-
duk. Amacımız beraat değildi. 
Beraat olmayacağını biliyor-
duk ama iki yıla düşürülürse 
erteleme olabilir, paraya çev-
rilebilir diye düşündük. Kabul 
edilmedi. O arada bizim dava-
lara Yargıtay yolu da açıldı. 
Süreç biraz daha uzamış oldu. 
Benim işsizlik sürecim de do-
ğal olarak uzadı. Sonra pande-
mi patladı. Tüm dünya kasıp 
kavruldu. Pandemide gerçekten 
zor zamanlar geçirdim. “Ne ya-
pacağım, nasıl bir çözüm bula-
cağım?” diye düşünür “erkek ol-
sam taksici olurdum, ne güzel 
olurdu.” derken “neden erkek ol-
mam gerekiyor?” dedim. “Olur 
mu?” diye düşünmeye başladım. 
Dışarı çıktığımda taksiye binip 
taksicilere danıştım. Karşıma da 
seçilmiş gibi adamlar çıktı. 

l Ne dediler?
“Sen ekmek parası peşinde olduktan sonra neden 

olmasın bacım. Az sayıda var ama var.” dediler. “Eğer 
araba kullanmana güveniyor, uzun saatler araç kulla-
nabilirim diyorsan, bizim işimizin de eski keyfi kal-
madı ama kimseye muhtaç olmadan ekmeğini kaza-
nırsın.” şeklinde yaklaştılar. Ben de o yüreklenmeyle 
hemen evrakları çıkarmak üzere harekete geçtim. 

l Taksi şoförü olmak için ne gibi evrak gereki-
yor?

Şoför kartı diye bir karta sahip olmak gerekiyor. 
Ehliyet elbette gerekiyor. Bunun dışında sağlık raporu, 
psikoteknik raporu, ruh ve sinir hastalıkları hastane-
sinden alkol ve uyuşturucu kullanmadığınıza dair bir 
rapor aldıktan sonra belediyeye harç ödüyor ve şoför 
kartına sahip oluyorsunuz. Bu kartla ticari bütün araç-
larda çalışabilme şansınız oluyor. 

l Şoför kartını aldıktan sonra nasıl ilerlediniz? 
Bu iş herhalde herhangi bir taksi durağına giderek 
“ben bu işi yapacağım” diyerek olmadı...

Tabii ki değil. Tanıdığım taksi durağı yoktu. Şoför 
karta sahip olduktan sonra araba nasıl bulacağım sü-
reci başladı. Sektöre girdiğimden beri en büyük sıkın-
tı yaşadığım kısım araç bulmak. Eş dost aracılığıyla 
arayışlara başladık. Çok sevdiğimi bir abinin aracılı-
ğıyla bir bey bana araba vermeyi kabul etti. Bir ak-
şam saat 23.00’te arabayı bana teslim etti. İlk mace-
ram öyle başladı.

“ÇOK ÖZGÜR BİR İŞ”
l Yani işe gece 23.00’te mi başladınız?
Araç gece geldi ama o gece başlamadım. O beye-

fendiyi bir taksi durağına götürdüm. Mesaiye sabah 
başladım. 

l Daha önce ne iş yapıyordunuz?
Daha önce çok farklı sektörde satış- pazarlama ala-

nında çalıştım. Cezaevi sürecinden önce başka bir sek-
töre geçmek üzereydim. O arada ifade vermeye gittim. 
İfade süreci maalesef hayatımın akışını değiştirdi. As-
lında artık “maalesef” demiyorum. Her şerde bir ha-
yır vardır. Çok sıkıntılı günler geçirdikten sonra bu işi 
yaparken çok keyifliyim. Çok özgür bir iş. Her gün 

İstanbul’da kadın kadın 
taksi şoförütaksi şoförü olmak

Sosyal 
medyada 

yaptığı paylaşım 
nedeniyle hayatı 

birdenbire değişen
Şenay Küçükalp ile 

İstanbul’da kadın taksi 
şoförü olmayı

konuştuk

l Leyla ALP

B

evden çıkarken bakalım bugün 
kimleri nerelere götüreceğim 
heyecanıyla çıkıyorum.

l Elbette çok ilginç olaylar-
la da karşılaşıyorsunuzdur...

Aslında belki not almak la-
zım. Arada düşünüyorum sonra 

unutuyorum. Başınıza enteresan bir sürü şey geliyor. 
Çok şükür negatif hiçbir şey yaşamadım. 

l İnsanların tepkisi nasıl? 
Çok pozitif. Kadın, erkek, genç, yaşlı herkes çok 

memnun oluyor. Özellikle çocukların tepkileri çok il-
ginç. 

l Nasıl?
Gerçekten şoka giriyorlar. Hep bu sarı arabalar-

da amcalar, ağabeyler olurken bir kadın, bir abla, bir 
teyze görüyorlar. Birkaç dakikalık donakalma durum-
ları var. Ben genelde çocuklar için balon taşıyorum. 
Onu veriyorum. Sonra alışıyorlar. Belki arabama bi-
nen bazı kız çocukları içinden “büyüyünce taksi şofö-
rü olacağım” diyordur.

l Kaç yıldır araç kullanıyorsunuz?
1994 yılında ehliyet almıştım. Ondan sonra nere-

deyse hep araba kullandım. Hiç kendime ait aracım ol-
madı ama çalıştığım şirketlerde pazarlama- satış de-
partmanında olduğu için hep araç kullandım.  

l Çevrenizde insanlar satış-pazarlamadan taksi 
şoförlüğüne geçişinize nasıl tepki gösterdi?

Herkes çok takdir ediyor. Sadece annem biraz hu-
zursuz. Özellikle geceleri biraz korkuyor. Ben de ge-
celeri çalışmayı çok tercih etmiyorum. Ama çalıştığım 
zamanlar da oluyor.

l İstanbul’da kadın olmak zor, İstanbul’da kadın 
taksici olmak daha zor olmalı. Nelere dikkat ediyor-
sunuz?

Aslında dikkat edebileceğiniz çok fazla bir şey 
yok. Güvenlik açısından durak yolcularını alıyorum. 
Bir durağa ait olmak bana iyi hissettiriyor. Bir durakla 
bağlantınız oluyor. Sıranızı bekliyorsunuz. O vakit de 
keyifli geçiyor. Benim çalıştığım durakta benden baş-
ka kadın taksici yok. Bu arada biz kadın taksiciler çok 
yeni organize olmaya başladık. Bir WhatsApp grubu-
muz var. Bir araya gelmeye çalışıyoruz.

“ERKEK İŞİ OLARAK GÖRÜLÜYOR”
l Şu anda kaç kadın taksici var?
Şu anda grubumuzda 14-15 kişi var. Ulaşmaya ça-

lıştığımız isimler de var. 

l İstanbul’da değil mi?
Evet İstanbul’da. Şu anda grubumuzda sadece An-

talya’dan bir kadın arkadaşımız var. Orada tek başına 
mücadele ediyor (Gülüyor). Onun dışında diğer arka-
daşlar İstanbul’da çalışıyor. İlk kahvaltı organizasyo-
numuzu gerçekleştirdik. Belki gelecekte daha organi-
ze olup kadınlara destek olabiliriz. İşsizlikten yakınan 
pek çok kadın var ama erkek işi olarak gördükleri için 
taksicilik akıllarına gelmiyor. 

l Taksicilik neden erkek işi gibi geliyor?
Bizde öyle kodlanmış. Arabaya binen yurtdışı de-

neyimi olan insanlar ya da turistler “Türkiye’de ilk kez 
görüyorum” şeklinde tepki veriyor. Dünyanın pek çok 
ülkesinde bu işi yapan kadınlar var. Ve bu çok normal 
bir durum. Bizde bir şekilde erkek egemen olmuş. Bun-
da kadınların cesaret edememesinin etkisinin olduğunu 
elbette düşünüyorum. Mesela “ben asla cesaret edemez-
dim” diyenler oluyor ama 
“sizi gördükten sonra ben 
de cesaretlendim, ben de 
düşünebilirim” diyen ka-
dın yolcularım da oldu. 
Umarım sayı yükselir. 
Neredeyse her durak bün-
yesinde bir kadın şoför 
olsun istiyor. Durakta bir 
kadın şoförün olması du-
rağın imajı açısından çok 
pozitif bir şey. Bölgede-
ki insanların durağa bakış 
açısı da değişiyor. Durak-
taki dil ve tavır değişiyor.

l Taksici jargonu 
diye bir jargon var. Argo 
konuşulur. Sizin bulun-
duğunuz durakta bu jar-
gon ne durumda?

Benim şu anda çalış-
tığım durak çok kalaba-
lık bir durak. Küfür, argo 
bitti. Bazen arada ağzın-
dan kaçıran oluyor ama 
mutlaka özür diyor. Ara-
da “Şenay Hanım sen de 
bizdensin artık” diyenler 
de oluyor. Ben de inatla 
“hayır” diyorum. Elbette 
durakta durduğunuz za-

manlar kısıtlı. Benim orada olduğum vakitlerde her-
kes gayet keyifli. 

l Günde kaç saat araç kullanıyorsunuz?
Bu işte üç çeşit çalışma sistemi var. Tek çalışan 

şoförler var. İlk başladığımda ben de öyle çalıştım. 
Bir galeri arabasıyla çalıştım. Sabah erken çıkıyor, ak-
şam belli bir saatte eve gidip dinleniyordum. Başka 
bir şoförle değişim diye bir şey yoktu. 6 aydır şimdiki 
patronumla birlikte çalışıyorum. İki kişi çalışıldığında 
sistem 12 saat ya da 24 saat oluyor. Biz 24 saat çalı-
şıyoruz. Yani araç 24 saat bende, 24 saat patronumda. 
Öğle 12.00’de aracı alıyorum ertesi gün 12.00’de tes-
lim ediyorum. Genelde gece 11.00-12.00’ye kadar ça-
lışıyor, gidip dinleniyorum. Sabah erken saatte çıkıp 
12.00’ye kadar çalışıp arabayı teslim ediyorum. Bir de 
12 saat çalışılan sistem var. Değişim saati yolcuların 
da çok mağdur olduğu 14.00-15.00 arası oluyor. Ge-
nellikle hakkaniyetli olmak için o saat kullanılıyor. O 
yöntemi çok kısa bir süre denedim. Bana göre gelme-
di. Çünkü değişim saatleri şoför için de çok stresli bir 
şey.

l Neden?
Prensip olarak yolcuya nereye gittiğini asla sormu-

yorum. Ama o süreçte son saatte yolcuya “nereye gi-
deceksiniz” demeye mecbur kalıyordum. Çünkü eğer 
ters bir yön olursa araba yetişmeyecek o zaman da di-
ğer şoförün hakkını alıyorsunuz. Mümkünse güzergâh 
üstü yolcu almaya çalışıyorsunuz. Gece çalıştığım hat-
ta arabada bir iki saat dinleneyim dediğim zaman da 
oluyor. Çünkü randevulu müşterilerim olmaya başladı. 

l Randevulu müşterilerin çoğunluğunu kadınlar 
mı erkekler mi oluşturuyor?

Tabii ki kadınlar kendilerini güvende ve huzurlu 
hissettikleri için bu talepte bulunuyor. Bir de kadın da-
yanışması da var. “O yolu zaten gidecek ve taksiye bi-
neceğim, hem yolda sohbet ederiz hem de siz kaza-
nın.” diyorlar.

“EN ÇOK KADIKÖY’E YOLCU ALIYORUM”
l Bundan bir yıl öncesine kadar taksi yolcusuy-

dunuz, şimdi taksi şöförüsünüz. Yolcuların taksilere 
dair dertlerini, sitemlerini biliyorsunuz. Diğer tarafa 
geçtiğinizde o sitemlere dair neler değişti?

Taksici arkadaşlarla paylaşıyorum. Mesela yolcu 
olarak yaşamak istemediğim şeyleri elbette yolcula-
rıma yaşatmıyorum. Nereye gideceğini sormak, kısa 
mesafede surat asmak ya da bozuk para bulundurma-
mak gibi. Yolcu bozuk para taşımak zorunda değil 
ama biz bozuk para taşımak zorundayız. 

Bazen taksici profiline uygun olmayan insanlar 
da çalışıyor. Sonuçta erkek egemen bir meslek alanı. 
“Kadın yolcularla dikiz aynasından göz teması kurma-
yın” diyorum. Ben de yolcularımla sohbet ediyorum 
ama ben taksi şoförüyüm yol ve trafikle ilgilenmek zo-
rundayım. Dolayısıyla kadın olduğum için değil şoför 
olduğum için bunu yapmalıyım. Sen erkeksen sen hiç 
yapmamalısın. Hiçbir kadın rahatsız olmasın istiyo-
rum. 

Bir buçuk yıl içinde çok şeyle karşılaştım. Ciddi 
taksi fobisi olan kadınlar var, asla tek başına taksiye 
binmeyen kadın yolcularım oldu. Yanında biri yoksa 
üç-dört aktarmayla toplu taşımayla gitmeyi göze alı-
yor ama taksiye binmiyor. Arabama bindiğinde “oh be 
ilk defa anneme, eşime plaka bildirmeden, konum at-
madan eve gideceğim ve çok şaşıracaklar” diyen yol-
cum da oldu. İnsanlar yolculuk esnasında kendini gü-
vende ve huzurlu hissetmek istiyor.

l Taksicilerin yaşadığı sorunlar neler?
İşin içine girince her şeyin çok başka olduğunu gö-

rüyorsunuz. Galeriler çok yüksek yevmiyelerle çalış-
tırıyor. Galericiler bir anlamda tarla, çiftçi ile tüketici 
arasındaki kabzımal gibi. Bu sistemde çalışan şoför-
ler belli bir saat içinde çalışıyor ve o saat içinde te-
kerin dönmesi ve kilometrenin atması gerekiyor. Kısa 
mesafe ve yoğun trafiğe girdiğiniz zaman yolcuyu bı-
raktıktan sonra da o trafikten çıkamıyorsunuz. Zama-
nın geçmesi demek cironun düşmesi demektir. Bunun 
yanında akaryakıt zamları şoföre yansır. Zam geldikçe 
şoförün kazandığı para düşer. 

l Kadıköy’e çok yolcu alıyor musunuz?
Durağım Örnek Mahallesi’nde ama en çok Kadı-

köy’e yolcu getiriyor ve Kadıköy’den yolcu alıyorum. 
Her gün Kadıköy’e birkaç kere geliyorum. Bazen de 
iki gün falan gelmediğim oluyor. O zaman da eksik-
lik hissediyorum.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent 
içi ulaşımda, bisiklet kullanımı ve 
yürümeyi teşvik etmek üzere ‘Yaya 
Durakları’ projesini geliştirdi. WRI Türkiye 
Sürdürülebilir Şehirler ve Sağlıklı Şehirler 
Ortaklığı ile birlikte oluşturulan ‘Yaya 
Durakları’ için kaldırım genişleterek, yol 
kenarlarında yayalar için özel platformlar 
kuruluyor.  

Böylece yayalar ve bisiklet kullanıcıları 
için dinlenme alanları oluşturuluyor. Çevresi 
bitkilerle donatılan yaya durakları, hareket 
halindeki İstanbullulara dinlenme imkânı 
sağlıyor. Duraklarda ayrıca bisiklet ve 
scooter park alanları da bulunuyor. 

 İlk yaya durağı, Şişli Halaskargazi 
Caddesi üzerinde kullanıma açıldı. İBB 
tarafından yürütülen çalışmanın kent 
geneline yayılması planlanıyor. 
İstanbullular, tüm bilgi ve başvuru 

formunun yer aldığı www.yayaduragi.ibb.
istanbul adresi üzerinden talepte bulunabilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER 
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, 

Dünya Kaynakları Enstitüsü’ne (World 
Resources Institute - WRI) bağlı bir oluşum. 
Sürdürülebilir kentler için çalışmalar yürüten 

WRI, Ross Center 
for Sustainable 
Cities ağının bir 
üyesi. Türkiye, 
Brezilya, Çin, 
Hindistan ve 
Meksika olmak 
üzere 5 merkezde 
hizmet veren WRI 
Sürdürülebilir 
Şehirler, “insan 
odaklı şehirler” 
düşüncesinden 
hareketle çevreyi 
ve insan sağlığını 
her geçen gün 
daha fazla 
tehdit eden 
kent içi ulaşım 

sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretiyor. 
Sağlıklı Şehirler Ortaklığı (The 

Partnership for Healthy Cities - PHC), 
bulaşıcı olmayan hastalık ve yaralanmaları 
önleyerek insan hayatını kurtarmaya kendini 
adamış şehirlerden oluşan bir küresel 
ağ. Bloomberg Philanthropies tarafından 
desteklenen ve Dünya Sağlık Örgütü 
ile Vital Strategies tarafından yürütülen 
bu ortaklık, şehirlerde yaşayanların risk 
faktörlerini azaltacak yüksek etkili politika 
ve müdahale geliştirmesini sağlıyor.
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önüşüm süreci tamamlanan İPA Kampüs 
kapılarını 5-6 Temmuz tarihlerinde dü-
zenlenen “İstanbul Vizyon 2050 Tanıtı-
mı” etkinlikleriyle açtı. 5 Temmuz tarihin-

de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından “İstanbul 
Vizyon 2050 Stratejisi” İPA Kampüs’te İstanbullular-
la paylaşıldı. İstanbul Planlama Ajansı bileşeni olarak 
Şubat 2020’de kurulan Vizyon 2050 Ofisi’nin hazırla-
dığı belgede temel politikalar da İstanbullar ile birlik-
te oluşturuldu. 

YEDİ TEMA 38 AMAÇ 246 HEDEF
Peki bu belgede neler var? İstanbul’un acil ihtiyaç-

ları neler? Hangi sorunların çözülmesi gerekiyor? İs-
tanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi’nde İstanbullular 
tarafından belirlenen 7 tema altında toplam 38 amaç 
ve bu amaçların yol haritasını ortaya koyan 246 hedef 
ortaya konuldu. 

“SORUNLAR KRONİKLEŞTİ”
İstanbul’un pek çok güçlü yönü ve özgünlüğünün 

yanı sıra hem yerel hem de küresel sorunlarla karşı 
karşıya olduğu vurgulanırken, şu görüşlere yer veril-
di: “İstanbul’un sorunları, plansız gelişme ve İstanbul-
luların gerçek ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi nede-
niyle kronikleşmiştir. Ayrıca, İstanbul’da geçerli üst 
ölçekli plan kararlarına uygun olmayan, farklı kurum-
larca yapılan büyük ölçekli projeler ve sayısı giderek 
artan dönüşüm projeleri, İstanbul’un plan bütünlüğünü 
de bozmaktadır. Bu sorunların çözümünün 5-10 yıllık 
dönemlerde yatırımların planlanmasıyla çözülemeye-
ceği açıktır. Bununla birlikte İstanbul’un küresel sis-
temde güçlü ve stratejik bir aktör olarak öne çıkması 
da kısa dönemli imaj ve tanıtım çalışmalarıyla müm-
kün değildir. İstanbul’un yerele özgü potansiyeli ve ta-
rihsel birikimi üzerinde yükselen küresel rolünün uzun 
erimli tanımlanması ve tüm kaynakların bu öncelikler-
le yönlendirilmesi gereklidir.”

İKLİM KRİZİ TEHDİT EDİYOR
İstanbul’un iklim krizinden kaynaklanan sorunlar-

dan hasar alabileceği uyarısı yapılırken, “İstanbul da, 
ani yağışlar, deniz suyu seviyesinin yükselmesi, gün-
lük azami sıcaklık artışları ve kurak gün sayısının art-
ması gibi birçok farklı etki karşısında savunmasız kal-
maktadır. Buna karşın İstanbul barındırdığı özgün 
biyoçeşitlilik ve hala sahip olduğu orman kapasitesi 

İstanbul Vizyon 2050 Strateji 
Belgesi açıklandı. İki senelik 
bir çalışma sonucunda 
hazırlanan belgede 
teknolojiden bilime, 
kültür-sanattan tarıma 
kadar birçok alanda hedefler 
ve amaçlara yer verildi

Her mahalleye “Yaya Durağı”
İBB, İstanbul’da ilk olan 
“Yaya Durağı” projesini 
hayata geçirdi. Çalışmanın 
kent geneline yayılması 
planlanıyor

İSTANBUL’UN 2050 VİZYONU
AÇIKLANDI

ile dünya metropolleri arasında öne çıkmaktadır. İs-
tanbul’un sahip olduğu Kuzey Ormanları iklim deği-
şikliğine olan etkinin ve iklim krizinin etkilerinin azal-
tımında kritik faydalar sunmaktadır.” denildi.

İstanbul’u ve İstanbulluları iklim krizine karşı ko-
rumak için şu amaç ve hedefler sıralandı: 

- Su havzaları, yer üstü ve yer altı su kaynakları 
korunmalı. Su havzalarında yeni yapılaşmalar önlen-
meli, mevcut yapı stoku zaman içinde azaltılmalı; iz-
leme ve denetimle kirlilik baskısı önlenmeli. 

- Kıyı ve etkileşim alanına özgü stratejik yaklaşım-
la hazırlanan bütünleşik kıyı alanları yönetimi hayata 
geçirilerek, kıyılarda koruma ve denetimle ilgili ted-
birler belirlenmeli, kıyı alanlarının uyumlu ve dengeli 
bir şekilde korunarak kullanımı teşvik edilmeli. 

-Havayı kirletici emisyonların tespit edilerek buna 
yönelik azaltım uygulamaları hayata geçirilmeli, ayrı-
ca hava kirletici ölçüm sistemleri iyileştirilerek hava 
kalitesi etkin bir şekilde izlenmeli.

- Gıda tedarik zincirinde iklim krizine bağlı olarak 
yaşanabilecek aksaklıklara hazır olmak için kent için-
de gıda temini artırılmalı ve kırılganlıklar azaltılmalı.

- Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve çevre-

sel kirliliğin önlenmesi ve çevre yönetimi için ceza ve 
tazmin mekanizmaları oluşturulmalı ve uygulanmalı. 

EĞİTİM, SAĞLIK, GIDA…
İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi’nde eğitim, 

kültür-sanat, spor, konut, gıda, sağlıklı yaşam alanla-
rındaki eksikler ve ihtiyaçlar da ortaya konuldu. Bu 
kapsamda 6 amaç ve 50 hedef belirlendi: 

- Kentsel olanakların düşük olduğu tüm bölgeler-
de, tüm toplumsal gruplar ve özellikle de dezavantaj-
lı topluluklar için, nitelikli kültürel hizmetlere erişim 
olanakları sağlanmalı. Çocuklar, gençler ve dezavan-
tajlı gruplar basta olmak üzere kültür profesyoneli ol-
mayan, toplumun her kesiminden bireyler desteklen-
meli. 

- Halkın sağlığının bütünsel olarak korunması 
amacıyla sağlıklı yaşam çevreleri ve fiziksel olanak-
lar geliştirilmeli, kent içinde yürünebilirliğin artırılma-
sı, İstanbulluların gündelik yaşamlarında yürümesi ve 
bisiklet kullanması teşvik edilmeli, spor olanakları ar-
tırılmalı.  

- İstanbul’da tüm çocukların nitelikli erken çocuk-
luk eğitimine erişebilmesi için ödenebilir ve nitelikli 
kreş sayısı artırılmalı.  

- Konut sunumu yerel bir kamu hizmeti olarak ön 
plana alınmalı.Yerel yönetimler dengeleyici ve denet-
leyici bir aktör olarak kapsayıcı, planlı ve bütüncül bir 
arsa ve konut politikası ortaya koymalı, konut piyasa-
sında üreten, işleten ve düzenleyen bir rol üstlenmeli. 

- Farklı toplumsal grupların ihtiyaçları ve kültürel 
özellikleri dikkate alınarak, yurt, öğrenci evleri, genç-
ler ve engelliler de dahil olmak üzere tüm dezavantaj-
lı gruplar için erişilebilir konutlar, evsizler için geçici 
ve kalıcı barınma alternatifleri, 65 yas ve üzeri birey-
lerin kullanımına uygun konutlar ve lojman gibi alter-
natifler geliştirilmeli. 

- Gıda tedarikini uzak mesafelerden karşılayan İs-
tanbul için başta Marmara Bölgesi olmak üzere yakın 
bölgelerle işbirliği ve koordinasyon içinde bir üretim 
ve tedarik planı oluşturulmalı. Kentin gıda tedarikin-
de dayanıklılığını artırmak üzere üretici refahı destek-
lenmeli. Kentsel alanda dikey tarım, kent tarımı, kent 
bostanları gibi yöntemlerle yeni alanlar oluşturulmalı. 

- Spor kültürünün gelişmesi için paralimpik spor-
lar ve olimpik sporların yanı sıra yeni gelişen ve ge-
lişmekte olan spor dallarına yönelik altyapı ve tesisle-
ri yaygınlaştırılmalı ve İstanbullular bu spor dallarına 
teşvik edilmeli.

ÜÇ KADEMELİ MEKANSAL SİSTEM
İstanbul 2050 mekânsal stratejileri 3 kademeli 

mekânsal bir sistem içinde değerlendirildi. Buna göre; 
“Fatih, Beyoğlu, Kadıköy ve boğaz yerleşimlerini içe-
ren birinci kademe, geleneksel üretim, tarihi ve kül-
türel merkez, yaratıcılık ve turizm merkezi teknolo-
jik dönüşüm ile geleceğin yenilikçi mekânlarını temsil 
edecek. Avrupa yakasında kuzeyde Sultangazi, güney-
de Bakırköy yerleşimlerini ve Anadolu yakasında ku-
zeyde Çekmeköy, güneyde Bostancı yerleşimlerini 
içeren ikinci kademe; dönüşüm odakları, temiz üretim 
alanları, yenilikçilik ve teknoloji merkezleri ile gelece-
ğin finans ve ekonomik altyapısını oluşturacak. Avru-
pa yakasında kuzeyde Hadımköy, güneyde Beylikdü-
zü ve Anadolu yakasında Tuzla yerleşimlerini içeren 
üçüncü kademe ise kentin giriş/çıkış kapıları, lojistik 
merkezi, teknoloji odaklı üretim ve eğitim alanlarını 
temsil edecek.” denildi.  

Birinci kademede, ağır vasıtaların transit geçişler 
dışında kent içi trafiğine girmemesi, karbon ayak izi-
ni azaltma hedefiyle  kent içinde hafif ticari taşıtların, 
elektrikli araç ve bisikletlerin ön plana çıkması hedef-
lendi. 

l Erhan DEMİRTAŞ

D



Önündeki çukuru göremezdi çünkü aklı başka yerdeydi. 
Orhan Veli’nin dizeleri usta yazar Murathan Mungan’ın ka-
lemiyle, Reha Özcan’ın oyunculuğuyla izleyiciyle buluşu-
yor. Biletler: Biletix.com

29 TEMMUZ CUMA

MİSKET (Açık Hava 
Sahnesi)

İki dansçının yaşamlarının, 
hayallerinin, umutları ve umut-
suzluklarının sahneye taşındığı 
oyun bu yıl Direklerarası Tiyat-
ro Ödülleri, Yeni Tiyatro Dergisi 
Emek ve Başarı Ödülleri’ni aldı. 
Biletler: tiyatrolar.com.tr

SATRANÇ (Tepe Sahne)
“Bize hiçbir şey yapma-

dılar- sadece bizi en mutlak anlamdaki hiçliğin içerisi-
ne yerleştirdiler, çünkü bilindiği gibi hiçbir şey insan ruhu 
üzerinde hiçlik kadar ağır bir baskı uygulayamaz.”  Stefan 

Zweig’in eserinden uyarlanan oyun İkin-
ci Dünya Savaşı’nda bir otel odasına hap-
sedilen Dr. B. karakterinin iç dünyasını 
anlatıyor. Biletler: Biletix.com

30 TEMMUZ CUMARTESİ

TAXİM (Açık Hava Sahne)
2017 yapımı “EL BAR” adlı filmden 

esinlenerek uyarlanan oyunda Taxim 
Bistro’da yolları kesişen birbirinden fark-
lı on insan anlatılıyor. Bir araya gelmesi 
mümkün ama bir arada yaşaması imkan-
sız olan bu insanların yolları, bir anda beli-
ren “hayatta 
kalma” kav-
şağında sı-

nava tabi tutulursa neler olur? 
“Taxim”, sistemin baskıcı dü-
zeni ile kişisel bencilliklerin ve 
önceliklerin kesiştiği bir oyun. 
Biletler: Biletix.com

BANA AMY DE - AMY 
WİNEHOUSE (Tepe Sahne)

Genç yaşta hayatını kay-
beden Amy Winehouse’un son 
3 günü, yakın çevresinin du-
yarsızlığı, onu ölüme götüren 
olaylar serisi çağdaş dans ve 

canlı jazz rock müzik eşliğinde özgün bir 
yorumla sunuluyor. Oyunda rol alan Sa-
vaş Alp Başar,  Yeni Tiyatro Ödüllerinde 
en iyi erkek müzikal oyuncusu ödülünü 
aldı. Biletler: Biletix.com

31 TEMMUZ PAZAR

BÜLENT BEYİN HİKÂYESİ (Açık 
Hava Sahne)

Tiyatro Bal Porsuğu tarafından sah-
nelenen  “Bülent BEYİN Hikâyesi”, insan 
beyninin içerisine giriyor ve sırrı halen 

tam olarak çözülemeyen ‘Beyin’in organlarla verdiği yöne-
tim mücadelesini tiyatro sahnesine taşıyor. Beyin karak-
terine Bülent Emrah Parlak’ın hayat verdiği oyunu Uğraş 
Güneş yazdı, Murat Eken yönetti. Biletler: Biletix.com

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ (Tepe Sahne)
Bir şizofrenin iç dünyasının anlatıldığı “Bir Delinin Ha-

tıra Defteri” oyununu Metin Zakoğlu yorumuyla izleyiciyle 
buluşuyor. “Gogol Hırsız” diye başlıyor Metin Zakoğlu’nun 
“Bir Delinin Hatıra Defteri” anlatımı, sonra işler haliyle biraz 
karışıyor. Biletler: Biletix.com

1 AĞUSTOS PAZARTESİ

MEKSİKA AÇMAZI (Açık Hava Sahne)
Spotify, Karnaval.com, iTunes gibi podcast platform-

alamış Yaz Festivali’nde sinema gösterimleri, 
konserler devam ederken Kadıköy Belediye-
si’nin tiyatro ekiplerini konuk ettiği Özgürlük 
Parkı Açık Hava Sahnesi ve Tepe Sahne’deki 

oyunlar da seyirciyle buluşuyor. 1 Temmuz’dan 15 Eylül’e 
kadar tiyatrolara tahsis edilen sahnelerde her gece başka 
bir oyun sergileniyor. 21.00’de başlayan oyunların biletle-
ri, bilet sitelerinden online olarak alınabiliyor.

22 Temmuz - 5 Ağustos arası izleyiciyle buluşacak 
oyunlar şöyle:

22 TEMMUZ CUMA

GOMİDAS (Açık Hava Sahnesi)
Gomidas Vartabed, Osmanlı döneminde Kütahya’da 

dünyaya gelmiş, yolu Eçmiyadzin, İstanbul, Berlin ve Pa-
ris’e düşmüş; Ermeni, Anadolu ve dünya kültürüne derin 
izler bırakmış, müzikolog, besteci ve koro şefi bir rahip. Go-
midas Vartabed’in öyküsü, Yolcu Tiyatro yapımıyla sahne-
de. Biletler: Mobilet.com

KORKUYU BEKLERKEN (Tepe Sahne)
Oğuz Atay’ın aynı adlı 

hikâyesinden uyarlanan 
oyun, korkularından baş-
ka silahı olmayan bir ada-
mın mücadelesini anla-
tıyor. Doğukan Uludağ’ın 
hem yönetip hem oyna-
dığı oyun şehrin ücra bir 
köşesinde yaşayan bir 
gencin isimsiz bir mek-
tup almasıyla değişen ve 
çelişen hayatını anlatıyor.           
Biletler: Biletix.com

23 TEMMUZ CUMARTESİ

DOĞU DEMİRKOL (Açık 
Hava Sahnesi)

Türkiye, Avrupa ve Ameri-
ka’da ve dünyanın farklı şehirle-
rinde gerçekleştirdiği tek kişilik 
gösterisinde kendi yaşamından 
ve bu topraklarda güldürü niteli-
ği taşıyan her olaydan beslenen 
Doğu Demirkol açık hava sahne-
sinde izleyiciyle buluşacak. Bi-
letler: Biletix.com

ETEKLER VE PANTOLONLAR (Tepe Sahne)
35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Yılın Tiyatro Ödü-

lü, Moonlife Dergisi ve Altın Palmiye Ödüllerinde 2021 yı-
lının “En İyi Tiyatro Oyunu” ödülüne layık görülen Nurseli 
İdiz ve Nergis Kumbasar gibi usta isimlerin rol aldığı Etekler 
ve Pantolonlar iki eski arkadaşın evliliklerini sorgulamala-
rını anlatıyor. Biletler: Biletix.com

24 TEMMUZ PAZAR

İYİ KÖTÜ ÇİRKİN (Açık Hava Sahnesi)
Eray Yasin Işık’ın kaleme aldığı, Ahmet Burak Bacınoğ-

lu yönetiminde sahneye konulan “İyi Kötü Çirkin” oyunu ile 
iyilik ve kötülük kavramı; trajik bir olay örgüsü içinde hiciv 
ve esprili bir dille anlatılıyor. Oyunda seyircinin televizyon 
ekranlarından ve beyaz perdelerden takip ettiği Ersin Kor-
kut, Hakan Bulut, Ahmet Burak Bacı-
noğlu ve Eray Yasin Işık rol alıyor. Bi-
letler: Biletix.com

BİR SERENADIN SONU (Tepe 
Sahne)

Sabahattin Ali şiirlerinden esin-
lenerek uyarlanan “Bir Serenadın 
Sonu” oyunu mevsimler ile insanın 
duygu değişimleri arasında bağ ku-
rarak, tek bedende dört farklı mevsi-
mi temsil eden insanın yaşamını konu alıyor. Biletler: Bile-
tix.com

25 TEMMUZ PAZARTESİ

NOTRE DAME’İN KAMBURU MÜZİKALİ (Açık Hava 
Sahnesi)

Fransız edebiyatının en ünlü yazarlarından biri olan Vi-
ctor Hugo’nun Notre Dame’ın Kamburu kitabından esinle-

tiyatro şenliği devam ediyor
Özgürlük Parkı’nda 1 Temmuz’da başlayan tiyatro gösterimleri 

sürüyor. İki ayrı sahnede izleyiciyle buluşan oyunların 
önümüzdeki günlerdeki programını derledik 

Kadıköy’ün ara sokaklarında, bilhassa kon-
ser ya da DJ müziği yapılan mekânların kala-
balığında muhakkak rastlamışsınızdır O’na. 
Semtin sınırları dâhilinde yeraltı kültürüne ve 
müziğine ait ne kadar etkinlik varsa mutlaka 
oradadır, ya izleyicidir ya da tertiplenen olay-
da parmağı vardır. Üzerinde sıklıkla siyah bir 
müzik tişörtü bulunan, yüzündeki çizgiler-
den iyi huylu olduğu ilk bakışta belli olan uzun 
boylu, kibar görünüşlü bu yakışıklı adam, ya-
kası açılmadık müziklerin, genç müzisyenlerin 
ve müzisyen adaylarının gönüllü askeri, çiçeği 
burnunda plak firması sahibi Hakan Tamar’dır.  

***
Sicilinde yer alan sonsuz mesailer zinci-

rinde son marifeti plak şirketi Hakan’ın. As-
lında o güne kadar karıştırdıklarını düşünecek 
olursanız, sonunda plak şirketi kurması kaçı-
nılmazdı. Yaptığı iş ne olursa olsun hep kafası-
nın köşesinde bu fikir bulunuyordu. Bu girişimi 
tetikleyen son şey Lin Pesto’nun plağını bas-

Bir yeraltı kültürü askeri Hakan Tamar

MURAT
BEŞERBEŞER

ma hevesi olmuştu:
- “Senden başka kimseyle albüm çıkar-

mak istemiyorum” demişti sanatçımız. 
Hakan, Lin Pesto’yu yeni kayıt paylaşan 

isimleri izlerken keşfetmiş, Twitter’dan takibe 
almış ve mesaj atmıştı:

- “Şarkılarını radyoda çalmak istiyorum 
ama bunların bana iyi kayıt edilmiş hallerini 
gönder.”

Sohbetleri geliştiğinde sıra yüz yüze ta-
nışmaya gelmişti. Jakuzi, Ankara’ya konse-
re giderken son dakika araçlarına atlamıştı 
Hakan, amacı orada Lin Pesto ile tanışmak-
tı. Konserden evvel tanışmış, sohbet etmiş, 
konsere davet etmişti. Kimliğini ve yüzünü 
sakladığı için çekiniyordu kalabalığın içine çık-
mayan Lin Pesto.  

Konseri sunmasını istemişti Hakan’dan 
topluluk üyeleri (Kutay ile Ulaş). O da bir mu-
ziplik düşünmüştü, biraz da kalabalıkta Lin 
Pesto’nun üzerindeki baskıyı azaltmak için:

- “Ben Ankara’dan Lin Pesto, şimdi karşı-
nızda İstanbul’dan Jakuzi!” 

Herkes inanmış, alternatif camiada yılın 
trolü olmuştu adeta. Yüzlerce mesaj gelmişti, 
onu Lin Pesto sananlar tarafından. 

***
1 Mayıs 2019 tarihinde Tamar Records 

resmen kuruldu, Hakan’ın elinde avcunda ka-

13 yaşındayken dayısı İngiltere’den bir 
walkman göndermişti, yanında Grease ve Mi-
chael Jackson kaseti. Buna paralel Kazas-
ker ile Erenköy arası; bir de mahalle yaşantı-
sı… Arkadaşlarının etkisiyle sigaraya ve metal 
müziğe alışmış; Judas Priest fanı olmuştu. Bir 
süre sonra özel radyolar açılınca Number One 

ile çalışmaya başlamış ve İngiltere’ye git-
mişti. Popüler müzikle ilgilenip Televole-
lerde yer almak yerine yeraltı camiasında 
kalmasının tek nedeni çocukluk günlerinin 
metalciliğinden kalan mirastı. Bunun için rol 
kesmiyor, yapmacık davranmıyordu; çal-
dıkları hayatına kazınmış şeylerdi. Birilerinin 
fark etmediği şeyleri keşfetmek ve sunmak 
hoşuna gidiyordu.

Radyoculuk, gazetecilik, televizyoncu-
luk, DJ’lik, organizatörlük, yapımcılık derken 
yaptığı işi ne olursa olsun duruşu hiç değiş-
memişti. Her daim aynı taraftaydı. Aslında 
müzik coğrafyasının hangi alanına ayak ba-
sarsa bassın, Hakan hep aynı istikamette yol 
alıyor, hep aynı işi yapıyordu. 

Power FM, Radyo5 gibi birkaç ana-akım 
radyoda devam etmiş ama nerede olursa ol-
sun Truva atı gibi pozisyon almıştı. 2000 kri-
zinden sonra iyice kayışı koparmış, ana-akım 
ile yollarını ayırmıştı. Şimdi içinde yer aldı-
ğı Radyo Eksen’de de kendinden sonraki ku-
şaklara örnek teşkil ediyor. 

Yeraltı kültürünün kuşaklardan kuşağa 
aktarılması konusunda mesuliyet hisseden 
iki elin parmakları kadar az insandan biri Ha-
kan. Radyo ile başlayan yolculuğunda bu top-
raklardan çıkan yeraltı kültürüne müziğine 
odaklanmış, eline ne geçerse envantere ak-
tarmış, onları üretim içinde motive etmiş, yal-
nız olmadıklarını hissettirerek cesaret vermiş, 
onları bir araya getirerek bir camia oluştur-
muş bir yeraltı kültürü askeri…

lan cüzi bir parayla. Nihayetinde siftah yap-
mış Lin Pesto plağını basmıştı, sadece 500 
adet. Zor bir sürece girmişti. Zamanında ay-
larını yıllarını vermiş geceli gündüzlü strate-
ji oyunlarına; rakamlar üzerine kurulmuş ve 
uzayda geçen OGame oyununda evren birin-
cisi olmuştu. Oyun oynadığı günlerden kendi-
sine kalan taktikler işine yarıyordu şirketi yö-
netmekte. 

Tamar Records zamanla plak basmanın 
ötesine geçmişti. Artık şemsiyesi altına giren 
isimlere elinden gelen tüm desteği veriyor-
du. Birlikte olduğu müzik emekçilerine ancak 
bir ekonomi yaratarak yaşatabileceğinin far-
kındaydı Hakan; yoksa tek albüm ya da sing-
le çıkarmış isimler olarak kalmak kolaydı. Asıl 
önemli olanın plağı basmak değil, sonrasını 
takip etmekti. Yegâne amacı tekerleği dön-
dürmek, yoksa bir kenara para istiflemek fa-
lan söz konusu değildi… Zaten gelen bir son-
raki işin masraflarına gidiyordu. Mesaisinin en 
zor kısımlarından biri de yalnızlık. Hakan ak-
tif olarak hali hazırda yirmiye yakın isimle tek 
başına ilgileniyor. Her şeye koşturmaktan 
dolayı içine düştüğü yorgunluğun tek teselli-
si, gencecik bir insanın hayallerini gerçekleş-
tirdikten sonra edilen kuru bir teşekkür... Onu 
manevi olarak ayakta tutan buydu.

***

Özgürlük Parkı’nda

nilen ve Fransa’da imparatorluk döneminin ihtilal sonrası 
karanlık günlerinden kesitler sunan oyun bu kez açık hava-
da izleyiciyle buluşacak. Biletler: Biletix.com

KALABALIK DUASI (Tepe Sahne)
Güncel ve gelenekseli, akılcıl ve mistik olanı, delilik ve 

bilgeliği İstanbul fonunda merkeze alan bu tek kişilik oyunu 
Güray Dinçol yönetti. Tek kişilik oyunda Tolga İskit rol alı-
yor. Biletler: tiyatrolar.com.tr

26 TEMMUZ SALI

MEMLEKETİMDEN İNSAN 
MANZARALARI (Açık Hava Sahnesi)

Nâzım Hikmet’in Anadolu insanı-
nı resmettiği ‘Memleketimden İnsan 
Manzaraları’ Özgürlük Parkı’nda izleyici 
ile buluşacak. Rutkay Aziz’in kurgulayıp 
yönettiği oyunda Taner Barlas, Levend 
Yılmaz, Levent Ülgen gibi usta isimler 
rol alıyor. Biletler: Biletix.com

EVİN KOKUSU (Tepe Sahne)
Nagihan Gürkan’ın yazıp yönettiği, 

Sıla Erkan’ın oynadığı, Ayşegül Tekin’in 
dramaturjisini yaptığı Apartman Sahne 
yapımı “Evin Kokusu” bize uzak gelen 
ama aslında yakınımızdaki hatta bizim hikâyelerimizi anla-
tıyor. Biletler: tiyatrolar.com.tr

27 TEMMUZ ÇARŞAMBA

VİŞNE BAHÇESİ (Açık Hava Sahnesi)
Beş yıllık Fransa macerasından sonra köklerine dönen 

aristokrat bir aile, değişen dünya düzeninde ellerinde ka-
lan tek şeye, vişne bahçesine hapsolmuşlardır. Ne var ki 
kendilerine kalan tek malları da borçları sebebiyle, açık ar-
tırmada satılığa çıkartılacaktır. Anton Çehov’un aynı isim-
li eserinden uyarlanan oyunun yönetmenliğini Bora Sever-
can yapıyor. Biletler: Biletix.com

BİR EVLİLİK MÜZİKALİ (Tepe Sahne)
Ekonomik sıkıntılar yaşayan bir ak-

tör, tiyatro sahnesinde kendine küçük 
bir yaşam alanı oluşturmuştur. Başından 
geçen evliliği, bunun beraberinde gelişen 
çıkar ilişkilerini ve serzenişte bulunduğu 
yaşam mücadelesini seyirciyle payla-
şır. 6 özgün besteyi 3 farklı enstrüman-

la canlı çalıp söy-
ler. Biletler: Biletix.
com

28 TEMMUZ PERŞEMBE

FIRAT TANIŞ İLE GELİN TANIŞ 
OLALIM (Açık Hava Sahnesi)

Hikâyeye türkülerin, deyişle-
rin eşlik ettiği türkü müzikalinde Fı-
rat Tanış’a sahnede Cem Erdost İleri, 

Mehmet Taylan Ünal, Sitar Sertaç Şanlı ve Mesut Ulusan 
enstrümanlarıyla eşlik ediyor. Tanış’ın oyunculuğunun yanı 
sıra türküleri ile sahnelediği “Gelin Tanış Olalım”da anlatılan 
günümüzden bir Abdal hikâyesi. Biletler: Biletix.com

BİR GARİP ORHAN VELİ MÜZİKALİ (Tepe Sahne)
Orhan Veli her gün bir başka rengini görüyordu ha-

yatın...Bazen hırçın dalgalar, bazen güneşli yağmurlar… 
Evi bazen sığınak bazen zindan… Bir gariplik vardı bu işte. 

larından bildiğimiz en çok dinlenen mizah programı Mek-
sika Açmazı sahnede. Mesut Süre, Anlatanadam ve Faz-
lı Polat’ın sahne performanslarıyla Meksika Açmazı, canlı 
bir gösteri olarak da kesintisiz kahkaha vaad ediyor... Bi-
letler: Biletix.com

HERKES KOCAMA 
BENZİYOR (Tepe Sahne)

Bir pavyonda tuvalet-
çilik yapan Ayten, onu terk 
eden kocasını, kederini, he-
vesini, öfkesini anlatıyor. 
Pınar Güntürk’ün rol aldığı 
oyun Direklerarası Tiyatro 
Ödülleri 2022’de “Tek Ki-
şilik Performans” ödülü-
nü aldı. Bilet için: Tiyatro-
lar.com.tr

2 AĞUSTOS SALI

ÖLÜ OZANLAR DERNE-
Ğİ (Açık Hava Sahne)

Ergenlik çağındaki bir-
kaç gencin aşırı disiplinli bir 
yatılı okulda geçen bu hikâ-
yesinde, okul ve aileler ta-
rafından üstlerine yüklenen 
başarılı olma sorumluluğu, 
ailelerinin onlar için seçti-
ği geleceği yaşamakla ken-
di istediklerini yapabilmenin 

önündeki engeller ve bunlarla başa çıkma yöntemleri an-
latılıyor. Biletler: Biletix.com

HAKİKAT ATEŞİ - 
HALLAC-I MANSUR (Tepe 
Sahne)

Dünyaca ünlü bir ta-
savvuf âlimi olarak bilinen 
Hallac-ı Mansur’un hayatı-
nın anlatıldığı oyunu Ömer 
Leventoğlu ve Zafer Şengül 
yazdı Bahtiyar Engin yöne-
tiyor. Hallacı Mansur’un bir 
düşünür, bir insan hakları 
savaşçısı olarak izlenece-
ği oyunda Bahtiyar Engin, 
Hande Nur Tekin ve Fırat 
Kırca rol alıyor. Biletler: Bi-
letix.com

3 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

DÖNME DOLAP (Açık Hava Sahne)
Yönetmenliğini Emre Kınay’ın üstlendiği oyun 50 yaş-

larındaki Pierre’nin barda tanışıp evine gittiği Juliette ara-
sındaki ilişkiyi anlatıyor. Juliette kimdir? Bir fahişe mi? 
Yoksa gazeteci?  Yoksa bambaşka biri mi? Oyunda Hakan 
Bilgin ve Sedef Şahin rol alıyor. Biletler: Biletix.com

SIFIR TELAŞ (Tepe Sahne)
Eşi ve kızıyla İstanbul’da yaşayan Yamaç, dedesinin 

ilerleyen rahatsızlığında yanında olabilmek için bir haftalı-
ğına Gelibolu’ya gider. İstanbul’a dönme hazırlığındayken 
oranın yerel bir radyosunda program yapma teklifi alır ve 
hayatında yeni bir dönem başlar. Biletler: Tiyatrolar.com.tr

4 AĞUSTOS PERŞEMBE

FANATİK (Açık Hava Sahne)
Michael Önder’in yazdığı, Çağrı Şensoy’un yönetti-

ği Fanatik küçük çocukları 
için en iyisini yapmaya çalı-
şırken birbirleriyle çatışma-
ya giren bir ailenin komedi-
si. Oyunda Neslihan Arslan, 
Nurhan Özenen, Salih Ba-
demci rol alıyor. Biletler: Ti-
yatrolar.com.tr

DELİBO (Tepe Sahne)
Murat Uyurkulak’ın ro-

manı ‘Delibo’nun tiyatro 
uyarlaması, Tiyatro Alesta tarafından sahneleniyor. Meh-
met Şerif Tozlu tek kişilik bir performans sergilediği oyun-
da çocukluk arkadaşını bulmak için 18 yıl sonra İzmir’e geri 
dönen Yusuf’u anlatıyor. Biletler: Tiyatrolar.com.tr

l Leyla ALP
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Laboratuvarlarımız, yaygın şubeleri ve 
görevlileriyle, İstanbul’un çoğu merkez 

bölgelerinde EVDEN KAN ALMA hizmeti 
yürütmektedir.

Evden kan alma hizmetimiz için 
laboratuvarlarımızla, telefon ya da www.

gelisimlab.com.tr adresinden  iletişime geçebiliriz.

oksullaşma, ağır çalışma koşulları ve 
sağlıkta şiddet başta olmak üzere çeşit-
li baskılarla karşı karşıya olan hekimle-
rin birçoğu çalışmak için yurt dışını ter-

cih ediyor. Öyle ki 2022’nin ilk altı ayında bin 171 
hekimin yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan 
“iyi hal” belgesini Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) 
aldığı açıklandı.

Tabipler Birliği'nin verilerine göre en fazla hekim 
göçünün gerçekleştiği geçtiğimiz yıl bin 405 hekim, 
TTB’den gerekli belgeyi almıştı. Bu yılın ilk yarısın-
daki başvuru sayısı göz önüne alındığında 2022’deki 
hekim göçünün geçtiğimiz yılı ikiye katlaması bekle-
niyor. TTB, bu yılın ikinci yarısında “iyi hal” belge-
si alacak hekim sayısının bin 709 olacağı öngörüsün-
de bulunuyor.

“BUNU BİR TEPKİ OLARAK ALGILAMALIYIZ”
Her geçen gün hızla artan göç sayılarını, hekimle-

rin yurtdışına gitme sebeplerini ve Türkiye’de kalma-
larını sağlamak için atılması gereken adımları İstan-
bul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul 
Oruç’la konuştuk. TTB’nin paylaştığı verilerin “daha 
fazla doktorun ülkeden ümidini kestiğini gösterdi-
ğini” vurgulayan Oruç, “Doktorlar yalnızca bugün-
kü durumun kötü olduğunu değil, gelecek açısından 
da durumun düzelmeyeceğini düşünüyor. Bu açıdan 
geleceklerini Türkiye’de değil, yurt dışında görüyor-
lar.” dedi.

Yılın ikinci yarısında öngörülen hekim göçü ra-
kamları için “çok ürkütücü” yorumunda bulunan Dr. 
Oruç, bu durumun Türkiye için anlamının, yetişmiş 
insanlarını kaybetmesi ve bu değerlerini yitirmesi ol-
duğunu belirtti ve ekledi: “Yalnızca bu değerler yiti-
rilmiyor, burada bir hekim eksikliği oluşmuyor. As-
lında gidemeyen hekimlerin de büyük bir kısmının 
gözü yurt dışında. Bu anlamıyla da ülkenin sağlık sis-
temi açısından çok kötü bir noktada örnek teşkil et-
miş oluyor.”

Yalnızca sağlıkta değil, tüm alanlarda gençlerin 
yurt dışına yöneldiğini söyleyen Oruç, “Türkiye’nin 
geleceği için karanlık günlerin geldiğini sezdiklerini 
görüyoruz gençlerin. Bunu bir tepki olarak algılamak 

lazım, kişisel bir tepki belki. Örgütlü bir tepki değil 
ama Türkiye’nin kötü geleceğinin bir göstergesi ola-
rak görüyorum bunu.” diye konuştu.

TÜRKİYE’DEN AYRILMA SEBEPLERİ NELER?
Dr. Ertuğrul Oruç, hekimlerin Türkiye’den ayrıl-

mak istemelerindeki ilk faktörün ise ekonomik ne-
denler gibi gözüktüğünü belirterek, şöyle devam etti: 
“İlk akla gelen ekonomik sebepler oluyor. Elbette 
durumun bir tarafı ücretler, ama konuyu deştiğimiz-
de ülkenin genel siyasi atmosferi ve sağlık sistemi-
nin durumu ön plana çıkıyor. Çalışma şartları günden 
güne kötüleşiyor. Hekimler sürekli sistemin açıkla-
rıyla, kendilerinin sorumlu olmadıkları sorunlarla uğ-
raşmaktan bir noktada bıkıyorlar. Hekimliklerini ya-
pamaz hale geliyorlar.”

Son dönemde sağlıkta şiddetin geldiği boyuta da 
dikkati çeken Oruç, son olarak Konya Şehir Hastane-
si'nde görevi başındayken öldürülen Kardiyoloji Uz-
manı Dr. Emre Karakaya cinayetini hatırlatarak, “Her 
gün bir şiddet vakasının yaşandığı bir ortamda çalıştı-
ğınızı düşünün, artık bir noktada yurt dışına gitme se-
çeneğiniz de varsa bunu ciddi ciddi düşünmeye baş-
lıyorsunuz.” dedi.

“ACİL GÜNDEME ALINMALI”
Yurt dışına yönelen hekimler arasında hem pratis-

yen hem uzman hekimlerin olduğunu hatırlatan Oruç, 
bir kez daha hekimlerin geleceklerini Türkiye’de gör-
mediklerinin altını çizerek, “Bu çok ciddi bir sorun. 
Sağlık Bakanlığı’nın, hükümetin bu konuyu acil gün-
demine alması gerekiyor.” dedi. Ancak böyle bir ni-
yetin olmadığını da dile getirdi: “Sorun görmezden 
geliniyor, kendi haline bırakılmış durumda.”

İlk yapılması gerekenin çalışma şartlarının dü-
zenlenmesi ve düzeltilmesi olduğunu söyleyen İTO 
Genel Sekreteri Oruç, “Bu konuda çok ciddi adımlar 
atıldığı takdirde yurt dışına gitme hızının azalacağını, 
hatta bir anda kesileceğini düşünüyorum. Ama ülke-
nin bugünkü siyasi atmosferinde bunun düzeltilmesi 
çok zor.” yorumunda bulundu.

Yine ilk üzerine eğilinmesi gerekenler arasında sağ-
lıkta şiddet olduğunu vurgulayan Oruç, şunları söyle-
di: “Bunun için ilk yapılması gerekenler silahla, bıçakla 
hastaneye girilmesinin önlenmesi, güvenlik önlemleri-
nin artırılması. Fakat bizim istediğimiz esas bu değil. 

Şiddetin niye oluştuğunun, kökeninin araştırılması ve 
bunun üzerine gidilmesi. Şiddetin nedenlerine baktığı-
mızda sağlık politikalarının şiddeti körüklediğini gö-
rüyoruz. Dolayısıyla, Türk Tabipleri Birliği olarak, İs-
tanbul Tabip Odası olarak bu şiddeti yaratan sağlık 
politikalarından dönülmesini talep ediyoruz.”

“KORUYUCU HİZMETLER GÜÇLENDİRİLMELİ” 
Acil servislerin, poliklinik gibi kullanılmaması 

gerektiğini de vurgulayan Dr. Ertuğrul Oruç, bu ko-
nuda ise şunları dile getirdi: “Günlük 3 binlere ka-
dar hasta başvurusunun olduğu acil servisler var. 
Buralarda sayıların kademeli olarak azaltılması ge-
rekiyor. Bunun için birinci basamak olan aile hekim-
liklerinin güçlendirilmesi bizim taleplerimizden bir 
tanesi. Yalnızca poliklinik hizmeti veren değil toplu-
mun hasta olmaması için koruyucu sağlık hizmetle-
rinin de yeteri kadar kaliteli bir şekilde yürütülebile-
ceği bir aile hekimliği düzenlemesi gerekli. Aslında 
bunun için aile hekimliği sistemi kaldırılmalı. Bun-
dan önce uygulanan sağlık ocağı sisteminin ideal 
şekliyle -son dejenere olmuş şekliyle değil- düzen-
lenmesi gerekiyor.” 

“Aile hekimliği sistemi kaldırılmalı” taleplerini 
detaylandıran Oruç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağ-
lık ocaklarında bir ekip hizmeti vardı. Doktorundan 
hemşiresine, sağlık teknisyeninden şoförüne kadar 
bütün olanakları vardı. Adres tabanlı bir sistemdi. 
Sağlık ocağının bulunduğu binanın çevresinde hiz-
met veriyordu. Aile hekimlikleri bunun tersi. Dok-
tor ve aile sağlığı elemanı denen, genellikle hemşire 
olan iki kişinin baktığı ve binanın olduğu yerin çev-
resi değil, Türkiye’nin tamamından hastasının olabi-
leceği bir sistem getirildi, ki bu sadece poliklinik hiz-
metine daraltılan bir sistemdi. Bunun değiştirilmesi 
lazım ki, hastanelerin yükü azaltılabilsin.”

“SAĞLIK SİSTEMİ YENİDEN KURGULANMALI”
Sözlerini sağlık sisteminin yeniden kurgulanma-

sı gerektiğini vurgulayarak tamamlayan Dr. Ertuğrul 
Oruç şunları dile getirdi: “20 yıldır kademeli olarak 
polikliniğe başvurunun kışkırtıldığı bir sağlık orta-
mının tersine, daha birinci basamağa doğru kaydırıl-
dığı ve azaltılmaya çalışıldığı bir kurguya geçmemiz 
gerekiyor. Özellikle İstanbul gibi nüfus yoğunluğu 
çok yüksek olan illerin bunu kaldırması mümkün de-

ğil. Örneğin 2000 yılında bir kişi yılda üç kez polik-
liniğe giderken, bugün bu rakam 10’un üzerine çıktı. 
Bu kadar başvuruyu kaldırabilecek bir sağlık sistemi 
yok tabii ki de. Tamamen sağlık piyasasının kâr ede-
bilmesi için kurgulanan bir sistem, bundan dönül-
mesi lazım. Keza özel hastanelerin aldıkları ek kat-
kı payları düşünüldüğünde, elbette bunun da tersine 
dönmesi gerekiyor. Giderek sağlığın paralı hale gel-
diğini görüyoruz. Nitelikli hizmet almanın yolu pa-
radan geçer oldu. Bunun değişmesi lazım. Özel has-
tanelerdeki nitelikli kadroların kamuya dönmesinin 
yolu sağlanmalı. Kamudaki ücret ve çalışma koşul-
larının iyileştirilmesi ve buraların bir cazibe merke-
zi haline getirilmesiyle geriye dönmesini sağlayacak 
bir kurguya ihtiyaç var. Bunun bir sistem olarak kur-
gulanması acil şart.”

HEKİMLER GÖÇÜ
Neden gidiyorlar,

önü alınabilir mi? 
l Hasan  Özhan ÜNAL

Y

Göç yolundaki hekim sayısı 
katlanarak artıyor. Geçtiğimiz 
yıl bin 405 hekim yurt dışının 

yolunu tutarken, 2022’nin 
daha ilk yarısında bu sayı bin 
171’e ulaştı. TTB’nin açıkladığı 

verileri değerlendiren 
İTO Genel Sekreteri Dr. 

Ertuğrul Oruç, göçün önüne 
geçilebilmesi için yapılması 

gerekenleri sıraladı

“Tüm sağlık çalışanları içerisinde, tükenmişlik duygusunun iyice 
derinleştiği, halihazırda var olan sorunların iyice arttığı, cinsiyet te-
melli hak ihlallerinin en fazla yaşandığı grup, kadın sağlık çalışan-
ları...” Bu sözler, Covid-19 pandemisinin, mesleklerini icra ederken 
çok sayıda riskle karşı karşıya kalan kadın sağlık çalışanları üzerin-
deki etkilerini görünür kılmak amacıyla bir araştırma yürüten Kal-
kınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği (Kadınsa) Yönetim Kuru-
lu Başkanı, Uzman Hemşire ve Doktorant Emine Gültekin’e ait.

Gültekin’in Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile ha-
zırladığı “Pandemide Kadın Sağlık Çalışanı Olmak Araştırma Ra-
poru ve Politika Önerisi” başlıklı çalışmada, pandemi sürecinde 
dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler sağlık çalışanları açısın-
dan ele alınıyor ve özellikle sağlık çalışanı kadınların bu süreçte 
çok daha olumsuz etkilendiklerine dikkat çekiliyor. Kadın sağ-
lık çalışanlarının, pandemi sürecinde mesleklerini ve ev yaşam-
larını dengelemek zorunda kalmalarının, sosyal hayatta, özlük 
haklarında, çalışma ortamı ve koşullarında zihinsel ve duygusal 
tükenmişliklerini derinleştirdiği kaydediliyor.

ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ SORUNLAR
Kadın sağlık çalışanlarının çalışma ortam ve koşullarına yö-

nelik yaşadıkları sorunlar arasında ise uzun çalışma saatleri, 

fazla mesai, yetersiz sağlık çalışanı, yetersiz dinlenme süreleri, din-
lenme alanlarının standartlara uygun olmaması ya da yetersiz ol-
ması, çalışma saatlerinde yeterli ve dengeli beslenememe, aşırı iş 
yükü, salgınla ilgili eğitim eksikliği, şiddet, nitelikli ve yeterli kişi-
sel koruyucu ekipmanın yer almaması bulunuyor.

KARAR VERİCİLERE ÖNERİLER
Kadın sağlık çalışanlarının pandemiden ciddi boyutta ve olum-

suz yönde etkilenerek kilit grup haline geldikleri vurgulanan çalış-
mada, toplumsal cinsiyete duyarlı politika tedbirlerinin alınması ge-
rektiğine işaret ediliyor. Bu kapsamda sıralanan öneriler özetle şöyle:

✔ Sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma olasılığının yüksek ol-
ması sebebiyle, onların daha etkin ve verimli çalışabilmelerini sağ-
lamak için fiziksel ve psikolojik durumlarının korunması son dere-
ce önemli. 

✔ Salgın yönetiminde sağlık çalışanlarına mutlaka psikiyatrik 
hizmet verilmeli. 

✔ Tükenmişliği azaltmak veya yok etmek için her bir sağlık ça-
lışanının içinde bulundukları durum fark edilmeli ve buna göre ça-
lışmalar yapılmalı. 

✔ Sağlık çalışanları işlerini her ne kadar sorumluluk duygu-
suyla yerine getirseler de mutla-
ka yöneticiler tarafından destek-
lenmeli. 

✔ Çalışanlar için güvenli din-
lenme alanları oluşturulmalı.

✔ Hastanelerde pandemi, acil 
durum ya da afet gibi kriz durum-
larında uygulanmak üzere tüm sü-
reçler, iş akış şemaları, prosedür 
ve talimatlar hazırlanmalı.

Kadınsa Başkanı 
Emine Gültekin 

tarafından hazırlanan 
“Pandemide Kadın 

Sağlık Çalışanı 
Olmak Araştırma 

Raporu”nda kadın 
sağlık çalışanlarının 

devam eden pandemi 
sürecinden olumsuz 

etkilenerek kilit grup 
haline geldikleri 

belirtiliyor

“Kadın sağlık çalışanlarında tükenmişlik hissi derinleşiyor”
UZMANLAR: PANDEMİ BİTMEDİ
Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Covid-19 verilerine göre, 4-10 Temmuz 
arasında 117 bin 95 vaka kaydedildi, 31 kişi yaşamını yitirdi. Bakanlık, 
27 Haziran-3 Temmuz arasındaysa 26 bin 635 vaka, 17 ölüm 
bildirmişti. “Omicron’a bağlı vakalar Türkiye’de de artış gösteriyor” 
diyen Bakan Fahrettin Koca “50 yaş üstüyle risk grubundakilerin 
son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozunu ısrarla 
öneriyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Son yaptırdığı Covid-19 
aşısının üzerinden 6 ay geçenler için randevular, 10 Temmuz günü 
e-nabız sistemine tanımlanmıştı.
TTB, Klimik ve Toraks’ın aralarında bulunduğu uzmanlık dernekleri 
de pandeminin bitmediği konusunda uyarılarını sürdürüyor. Haziran 
ayının ortalarından itibaren başta İstanbul olmak üzere ülke 
genelinde yeni bir dalganın başladığına dikkat çekiliyor. Öyle ki, 
yeni dalganın getireceği yükün, sağlık hizmetlerinde aksamalara 
neden olabileceği dile getirilen olumsuz durumların başında geliyor. 
Bu nedenle, vatandaşlara hatırlatma dozlarını yaptırmaları tavsiye 
ediliyor.

l Hasan  Özhan ÜNAL
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İkizlerin küçük 
hilesi, büyük cüreti
Kurgu mu gerçek hayatı taklit eder yoksa hayat mı 
kurgudan feyz alır? Tavuk ve yumurta ikileminde-
ki gibi cevabı bilinmeyen ve hiçbir zaman da biline-
meyecek bir soru. Ama zaman zaman gerçek haya-
tın akışı içinde tanık olduğumuz ya da duyduğumuz 
hikâyeler bize ‘film gibi’ klişesini tekrarlatır. 1984’de 
ABD’nin Los Angeles şehrinde gerçekleşen olimpi-
yatlarda yaşanan bir düzenbazlık hikâyesi de sonu 
mutlu biten, düşük bütçeli Hollywood aile komedi-
lerini hatırlatıyordu. Ancak gerçek hayatta yaşanan 
son, filmlerdeki gibi olmadı.

ABD’de New York’ta doğan Madeline de Jesus 
kısa mesafeler ve uzun atlamada yarışan bir atlet-
ti. ABD takımına girmesinin zorluğu ile ebeveynle-
rinin ülkesi Porto Riko tercihini yaptı. Kısa 
sürede takıma girdi ve 1984 Los An-
geles’te uzun atlama ve 4x400 
bayrak yarışlarında katılma 
hakkı kazandı. Artık hayali-
ni kurduğu olimpiyatlarday-
dı ancak işler hiç de istediği 
gibi başlamadı. Uzun atla-
ma eleme yarışlarında fina-
le kalmayı başaramadı. Üs-
telik yarışlar sırasında bir de 
dizinden sakatlandı ve 4x400 
yarışlarına katılma hayali de 
suya düşmek üzereydi.

gerçekten de 8. sıraya alarak finale kalma-
yı başardı. İkizlerin oyunu görünürde işliyor-

du ki bir gazetecinin farkındalığı işin iç yüzünü 
ortaya çıkardı. 

YANAKTAKİ UFAK DOĞUM İZİ
Olimpiyatları takip eden ve yarışlardan önce 

Madeline ile bir röportaj da yapan Porto Riko’lu bir 
gazeteci ikizlerin arasındaki ufak bir sırrı biliyordu. 
Tek yumurta ikizi kardeşleri ailesi bile Madeline’nin 
yanağındaki ufak bir doğum lekesinden ayırıyordu. 
Gazeteci durumu fark ettiğinde hemen Porto Riko 
kafilesinin baş antrenörü Freddie Vargas’ı durum-
dan haberdar etti. Vargas duruma el koyduğunda 
basit, çocukça bir hilekarlık olarak başlayan olay ar-
tık bir resmi soruşturma konusu olmuştu. 

Vargas takımı yarıştan çekip soruşturmayı 
başlattığı gibi ikizler fazla direnmedi. Her şeyi açık-
ça anlattılar. Dünyayı şoke eden ise ikizlerin yaptı-
ğı çocukça hareket dışında atletizm antrenörünün 
yaptığıydı. İkizlerin hilekârlığını bilen, Madeline ve 
Margaret’in öncesinde haber verdiği antrenör Fran-
cisco Colon Alers bütün bir hilekarlığa göz yum-
muştu. Soruşturma sonunda ikiz kız kardeşlerin 
spor müsabakalarından men edilmesine karar ve-
rildi ancak pişmanlıklarını ifade etmeleri ve tam iş-
birliği yapmaları sonucunda bir müddet sonra ya-
sakları kaldırıldı. Ancak durumun en başından beri 
farkında olan ve göz yuman antrenör Alers ömür 
boyu spor müsabakalarından men edildi.

Madeline de Jesus bugün Belçika’da yaşıyor ve 
spor öğretmenliği yapıyor.     

Milli Kadın Voleybol Takımı, 4 aşama 
üzerinden oynanan FIVB Milletler Li-
gi’nde 4. oldu. İlk etabı Ankara, ikinci 
etabı Brezilya ve üçüncü etabı da Kana-

da da oynanan turnuvada 12 maçta 7 galibiyet alan 
Filenin Sultanları, 23. puanla ilk 8’e girerek çey-
rek finale çıkmayı başardı. Milletler Ligi’nin 13-17 
Temmuz’da Ankara’da oynanan çeyrek final aya-
ğında Sultanların ilk rakibi Tayland oldu.

SULTANLAR
DÖRDÜNCÜ
OLDU

Bisiklet sporcusu Umut Gündüz (19) 15 Temmuz 
2020’de, antrenman sonrasında evine dönerken 
Ankara Batıkent’de alkollü bir sürücünün 
çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Genç 
bisikletçinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 
Çağdaş Şenyüz ise 4 yıl 5 ay hapis cezasına 
çarptırılmıştı. “Umut’un arkadaşları ve yoldaşları” 

adıyla bir araya gelen bisikletliler Kadıköy 
Yoğurtçu Parkı’nda basın açıklaması yaparak 
hem Umut’un başına gelenin kaza değil cinayet 
olduğunu belirttiler hem de bisikletlilere yönelen 
trafik terörüne dikkat çektiler. Grup daha sonra 
Yoğurtçu Parkı’ndan Caddebostan’a kadar bisiklet 
sürdü.

Profesyonel bisiklet sporu içinde günlük şehir 
turları, bir diğer adıyla klasikler önemli bir yer 
tutar. Özellikle kıta Avrupasında Belçika, İtalya, 
Hollanda, İspanya gibi ülkelerin şehirlerinde 
gerçekleşen günlük klasikler büyük ilgi 
görüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı Spor İstanbul A.Ş. de birkaç yıldır Tur 
İstanbul adıyla İstanbul’a bir bisiklet klasiği 
kazandırmaya çalışıyor. Ancak bu çaba her 
seferinde iptalle karşılaştı. Bu sene içerisinde 
29 Mayıs’ta gerçekleşeceği açıklanan ancak 
Valilik kararıyla ertelenen organizasyonun 24 
Temmuz’da yapılacağı duyurulmuştu. Ancak 
turun yapılmasına birkaç gün kala bir kez daha 
erteleme haberi geldi. 

Spor İstanbul’dan yapılan açıklamaya 
göre, Valilik ve İstanbul Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü’nün, turdaki köprü geçişinin kent 
trafiğini olumsuz etkileyeceği görüşü sebebiyle 
organizasyon bir kez daha iptal edildi. Spor 
İstanbul açıklamasında, turun farklı bir parkur 
ve tarih ile yeniden organize edileceği bilgisini 
de verdi.

Ertelenen turun Yenikapı’dan start 
alıp Beşiktaş’tan 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’ne bağlanması ve Kadıköy’e 
gelerek Caddebostan’da sona ermesi 
planlanmıştı. İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nü geçerek iki kıtaya yayılan tek spor 
organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu. 

BİSİKLETÇİ UMUT GÜNDÜZ 
KADIKÖY’DE ANILDI
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EBEVEYN TUZAĞI MI HİLEKÂRLIK MI ?
Hayal kırıklığı yaşayan Madeline tam da bu es-

nada kafasındaki fikri tek yumurta ikizi kardeşi 
Margaret’e açtı. İkizine, 4x400 yarışı elemelerin-
de kendisi adına koşmasına teklif etti. Takım başa-
rılı olur da finallere kalırsa o sürece kadar sakatlığı 
da geçecek ve yine final yarışında takımdaki yeri-
ni alabilecekti. Kâğıt üzerinde, ikiz kardeşlerin ebe-
veynlerini ufak bir yaramazlıkla kandırdığı basit, ço-
cukça bir hikâye gibiydi… Bir farkla, bu kez tüm bir 
dünya kandırılmak isteniyordu.

4x400 elemesinde 10 takım yarışıyordu ve ilk 
8’e girmek final için yeterliydi. Margaret ikizinin res-
mi kimlikleriyle takıma ve yarışa katıldı. Porto Riko 

Tur İstanbul 
bir kez daha 
ertelendi

Filenin Sultanları, 
Milletler Ligi’nde çeyrek 
final maçlarını 4. olarak 
tamamladı. Kadıköylüler, 
belediyenin Kalamış 
Parkı’na kurduğu dev 
ekrandan maçları canlı izledi

A

maça dengede başlasa da, yapılan manşet hatala-
rı ilk setin kaybedilmesine neden oldu. İkinci sete 
iyi başlayan ve güzel bir oyun ortaya koyan milli-
ler baskıyı artırsa da İtalya’nın yıldız ismi Egonu 
üzerinden koyduğu direnci kıramadı. Setin sonu-
na 26-26 eşitlikle girildi ve basit hatalarla bu set 
de 28-26 kaybedildi. Maçın kaderini belirleyecek 
son sete moral bozukluğu ile başlayan ve geriye 
de düşen Sultanlar son dönemeçte direnç gösterse 

de Egonu tekrar sahneye çıkarak hem seti hem maçı 
hem de final biletini söküp aldı.

Yarı finalin diğer maçında ise Brezilya, Sırbis-
tan’ı 3-1 mağlup ederek finali İtalya ile oynamaya 
hak kazandı. 

DÖRDÜNCÜ OLDU
Filenin Sultanları, turnuvanın 3.’lük maçında 

Sırbistan ile karşılaştı. İtalya maçının kaybı sonra-
sında maça moral bozukluğu ile başlasa da ilk sete 
ağırlık koyan Filenin Sultanları, 24-24 eşitlik sıra-
sında yaptığı basit hatalarla ilk seti 27-25 kaybetti. 
İkinci sette varlık gösteremeyen milliler karşılaşma-

da 2-0 geri düştü. 3. sete maça asılarak başlayan Fi-
lenin Sultanları, ilk setin bir benzerini yaşayarak son 
sayılarda yaptığı basit hatalarla karşılaşmadan 3-0 
mağlup ayrılarak turnuvayı 4. olarak tamamladı.

İTALYA ŞAMPİYON OLDU
Milletler Ligi’nin finalinde ise kadın voleybolu-

nun yıldız ismi Egonu bir kez daha sahne alarak İtal-
ya’yı güçlü rakibi Brezilya karşısında 3-0 gibi net 
bir galibiyetle taşıyarak kupayı kaldırdı. Egonu aynı 
zamanda turnuvanın da en iyi oyuncusu seçildi.

KADIKÖY’DEN SULTANLARA DESTEK
Milletler Ligi’nin ilk etap maçlarını Kalamış 

Parkı’na kurduğu dev ekrandan Kadıköylülerle bu-
luşturan Kadıköy Belediyesi, çeyrek final maçların-
da da heyecanı Kalamış’a taşıdı. Tayland maçından 
itibaren Kadıköy halkının organizasyona ilgisi bü-
yük oldu. Kadın erkek, genç yaşlı yüzlerce Kadıköy-
lü, üç günlük voleybol turunda hem milli heyecan 
yaşadı hem voleybola doydu hem de yaz aylarında, 
parkta toplu etkinliğe katılmanın keyfini yaşadı.

Oynadığı defans ağırlıklı voleybolla turnuvanın 
sürprizine imza atan rakibi karşısında ilk seti kay-
beden takımımız, taraftarın da desteğiyle maça ağır-
lığını koyarak sahadan 3-1’lik üstünlükle ayrıldı ve 
adını finale yazdırdı. A Milli Takım’ın yarı final-
deki rakibi ise Çin’i 3-1’le geçen İtalya oldu. Çey-
rek finalin diğer ayağında ise Brezilya, Japonya’yı 
3-1; Sırbistan ise çok çekişmeli geçen maç sonun-
da ABD’yi 3-2 mağlup ederek yarı finalist oldular.

EGONU FİNALİ ALDI
Yarı final maçına Ankara’da dolu tribünler önün-

de ve yüksek motivasyonla çıkan Filenin Sultanları 

İBB Spor İstanbul’un organize 
etmek istediği Tur İstanbul’un 
akıbeti yılan hikâyesine döndü. 
Yarış gerçekleşeceği tarihe günler 
kala bir kez daha ertelendi.
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stanbul odaklı çalışan şehircilik öğrenci-
leri Kadıköy’e dair çeşitli tasarımlar plan-
ladılar.  
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’n-
de, 2020- 2021 bahar yarıyılında, Doç. Dr. Emine 
Köseoğlu tarafından koordine edilen ve Prof. Dr. Hü-
seyin Cengiz, Doç. Dr. Emine Köseoğlu ve Öğr. Gör. 
Müge Yorgancı tarafından yürütülen MIM19352 
Kentsel Tasarım ve Şehir dersinde Kadıköy ele alın-
dı. Öğrenciler Fatma Beyza Türk, Zeynep Beyza Ay-

dın, Sevde Tanır, Cemre 
Büşra Cabir ve Rümeysa 
Aybüke Bilgir’den oluşan 
proje ekibi, insan odaklı 
yaşanabilir kentsel mekan 
teması odağında, “Kadı-
köy-Moda Bölgesi Kent-
sel Mekan Analizleri ve 
Kentsel Tasarım Önerile-
ri” başlıklı bir makale ha-
zırladılar.

MAKRODAN MİKROYA MODA
Moda’da ‘İnsan odaklı yaşanabilir mekan’ tema-

sı altında kentsel tasarım yapan proje ekibi, makro öl-
çekte insan odağı üzerinde bir yaklaşım benimsedi. 
Yaşayan tüm bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan 
toplumsal yaşama katılabilmeleri, kamusal alanları 
kullanabilmeleri için Moda’da her yaştan ve gruptan 
insana hitap edecek şekilde kentsel tasarım yapılma-
sı hedeflendi.

Analizler doğrultusunda bölgenin eksikliklerini 
gidermek, kenti insan odağında tasarlamak için bazı 
tasarım fikirleri belirlendi. Bunlar makro ölçekte in-
celendikten sonra mikro ölçekte detaylandırıldı. Ba-
zıları şöyle:

l kamusal alanları arttırmak
l sahil şeridini yayalaştırmak için bölgedeki oto-

parkların yeraltı otoparkı olacak şekilde düzenlenme-
si

l sokak ve yaya ilişkisini kuvvetlendirmek
l çevredeki işletmelerin kaldırımları işgal etme-

mesi ve yaya kullanımının daha konforlu olabilmesi 
için ayırıcı seperatörlerin kullanılması

l insanların denize yakın olma içgüdüleri sonucu 
kayalık alanları kullanmalarına karşın güvenliği sağ-
lamak

l keyifli bir seyir için kent balkonlarının oluştu-
rulması

2022-2023 yılları arasında Kadıköy’ün 21 ma-
hallesindeki gönüllü evlerinde çalışacak gönül-
lüler, mazbatalarını Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı’ndan aldılar.

Odabaşı, “Mahalleleri tek tek ziyaret ediyo-
rum. Bu ziyaretlerim esnasında gönüllülerin ça-
lışmaları ile ilgili çok güzel haberler alıyor ve 
mutlu oluyorum. Gönüllüler ve Kadıköy Bele-
diyesi, Kadıköy’deki mahallelerde eş güdümlü 
çalışmanın en güzel örneklerini veriyor. Gönül-
lülerimiz Kadıköylülerin takdirini ve övgüleri-
ni alıyor. Sayıları 10 bini aşan gönüllülerimize 
teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. 

Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyele-
ri, “Sizler yeni başlangıcın yeni umutlarısınız. 
Yeni dönemde gönüllülerimiz tüm güçleri, be-
cerileri ve zamanlarını ortaya koyarak karşılık-
sız hizmet yolunda yükümlülüklerini yüksek 
görev ve sorumluluk anlayışı içerisinde yerine 
getirmeye çalışacaklarını’’ ifade ettiler.

Mazbatalarını alan gönüllüler ise, birlik ve 
beraberlik ruhunun daha da artması gerektiğine 
inandıklarını belirterek, mahallelerde birliktelik 
ve dayanışmanın güzel örneklerini gösterecek-
lerini söylediler.

Gönüllüler yeni döneme hazır

MODA için tasarım önerileri
Moda semtini çalışan kentsel tasarım ve şehircilik öğrencileri, semtin insan odaklı yapılanması için bazı tasarımlar planladı. 

Mesela salgın sürecinde yaya akışında rahatlık sağlanması için sahil şeridine özel cep bölgeleri yapılması, 
Moda sahilde kent balkonlarının oluşturulması, Rıhtım’a üç boyutlu yaya geçidi yapılması gibi…

GEÇMİŞ MODA VE ŞİMDİKİ MODA?
Yine Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversite-si Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bö-lümü’nde bir çalışma da Hümeyra Karabacak, Hatice Kübra Ayvalı, Ayşe Sena Kabar, Rü-meysa Çılğasıt ve Sultan Yıldız tarafından ya-pıldı. Ana tasarım bölgesi olarak Moda 2 sahi-line karar verildi. Kentin iç bölgesinin rampalar, yayalaştırma, bisiklet yolu ve kaldırım tasarım-ları ile sahille ilişki kurmasına yönelik çalışma-lar yapıldı.

ENGELLİLERE ÖZEL İSKELEFotoğraflardan ve yetişkinlerin deneyim-lerinden yola çıkılarak hissettikleri özlem olan sahilde yüzme aktivitesi, iskele kurularak ye-niden tarihin kokusu getirilmek istendi. Bu ta-sarımda da engeli olan bireyler için de özel is-kele tasarlandı. Ayrıca Kalamış sahilinin yelken durağı olması sebebiyle bu sahilde de bir durak bölgesi düzenlenebileceği kararlaştırıldı.
PANDEMİNİN TASARIMA ETKİSİ“İki sene önce olsa aklımıza Covid diye bir kavram gelmeyecekti. Ancak artık bu problem ile yüz yüzeyiz. Peki tasarımda salgın ve sos-yal mesafe etkisi nedir?” sorusuna yanıt ara-yan ekip, insan odaklı yaşanılabilir bir alan ile pandemi bütünleştiğinde sürdürülebilir sos-yal mesafe içeren tasarımlar (yani hem otu-rulup hem de spor yapılabilen birimlerde spor-dan gelen enerji ile müzik dinleyebilme fırsatı) ele aldı. Kadıköy’ ün her bölgesinde bulunan sokak hayvanları için özelleştirilmiş aktivite ve özel tuvalet alanları tasarladı. İnsan yoğunluğu sahil şeridinde duran insan ve hareket halinde olan insanlar için özel cep bölgeleri planlanarak, özellikle salgın sürecinde yaya akışında rahatlık sağlaması amaçlandı.

l Gökçe UYGUN

İ

ROTALARLA MODA
Tasarım bölgesi olan Moda’nın güvenli ulaşım 

ve erişilebilirliği incelendiğinde gözlemlenen eksik-
likler doğrultusunda toplumdan her bireyin güvenli 
ve engelsiz bir şekilde erişebileceği tasarımlar düşü-
nüldü. Yapılan analizlerden yola çıkılarak belirlenen 
üç konut bölgesinden 15 dakika yürüme mesafesinde 
olan okullar belirlenerek yürüyüş yolu, bisiklet yolu, 
görme engelli bireyler için hissedilebilir yüzey ve ye-
şil alan rotaları oluşturuldu. Önerilen sürekli rotalar-
la araç kullanımını azaltmayı ve insanları hem yaya 
yollarına hem de bisiklet yollarına yönelterek çocuk-
ların okula güvenle ulaşabilmeleri sağlanması amaç-
lanıyor. Bu sayede şehrin ritmi arabaları değil insan-
ları takip ediyor olacak. 

3 BOYUTLU YAYA GEÇİDİ
Rıhtım Caddesi ve Moda Caddesi gibi insan ve 

araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde ise trafiği ya-
vaşlatmak ve düzeni sağlamak amacıyla da mevcut 
yaya geçitlerinin belirginleştirilmesi ve bazı noktalar-
da üç boyutlu yaya geçidi tasarımları düşünüldü.

SOSYAL MEYDAN
Rıhtımın büyük bir alanını kaplayan ve bir 

kaos ortamı yaratan otobüs durakları, halkla ya-
pısal ilişki kurmayan bir konservatuvar-sahne, 
kamusal alanı parçalara bölen ve geçilmez sı-
nırlar tanımlayan dev otopark alanları gibi ko-
nular kentten kovulacak sorunsallar olarak gö-
rülmemiş, onların yoksunluklarını tamamlayan 
bir yapısal yaklaşımla tasarlanarak kent yaşan-
tısının zenginleştirilmesi hedeflendi. “Evlerimi-
zi araçlara göre dizayn etmiyorsak cadde ve so-
kaklarımızı neden insan odaklı düzenlemiyoruz” 
söyleminden yola çıkarak sahil kenarlarındaki 
otoparklar yerine yeraltı otoparkı önerildi. Böy-
lelikle sahil şeridindeki yeşil alanları otoparklar-
dan kurtarıp sosyal meydan olarak kullanılması 
amaçlandı. Dr. Esat Işık ve Bahariye caddeleri-
ni birbirine bağlayan Mehmet Ayvalıtaş Meyda-
nı’na ise çeşitli fonksiyonlarda kullanılan, stand 
gibi sosyal nişler (sosyal pazarlama) düşünüldü.

İNCİ GAZİNOSU ANI PERGOLASI
Projede, geçmişten günümüze kadar Kadıköy 

incelendi. Geçirdiği değişimler, kaybolan kamu-
sal alanlar ve yeşil alanlar tespit edildi. Hafıza 
mekanları olarak sahil şeridinde eski Kadıköy’ü 
yeniden canlandırmak hedeflendi. Bu doğrultu-
da; 1930’larda dalgakıran üzerinde bulunan İnci 
Gazinosu yine aynı yerinde “İnci Gazinosu Anı 
Pergolası” (belirli bir hat boyunca yanlarına sü-
tün-direkler dikilerek sarmaşık bitkilerle dona-
tılmış geçit) tasarlandı. Dalgakırandan Moda’ya 

doğru ilerlendiğinde sahil şeridi boyunca pazar yeri 
düşünüldü. Mevcut sahil şeridinin bulunduğu doldu-
rulmuş alan, eski Kumluk Plajı ve Moda Plajı, belir-
li kısımlarda basamaklar ve ardından kent terasları 
ile insanların eskisi gibi denize daha yakın hissede-
bilecekleri şekilde tasarlandı.

Doç. Dr. Emine Köseoğlu
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Akşam, yine akşam, yine akşam 

/ Göllerde bu dem bir kamış olsam

KUM SAATİ
1. Konfor. 2. Korno. 3. Koro. 4. Rok. 5. Or. 

6. On. 7. Ton. 8. Nota. 9. Torna. 10. Patron.

KAKURO BULMACA

SUDOKU BULMACA

SİNOP 

AMASYA 

TOKAT 

ORDU 

GİRESUN

TRABZON 

RİZE 

BAYBURT 

ARTVİN 

GÜMÜŞHANE

ARDAHAN

KARS

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

bulduklar›n›z› karalay›n.
Geride kalan harfler 

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.
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1. Gün lük ha ya t› ko lay lafl t› ran 
mad di ra hat l›k. 

2. Üf le me li bir ba k›r çal g›. 
3. Bir mü zik ese ri ni 

uy gu la mak için bir 
ara ya ge len top lu luk.  

4. Sat ranç ta özel bir ha re ket. 
5. Müs tah kem yer. 
6. Bir sa y›. 
7. Bin ki log ram. 
8. Bir mü zik se si ni 

be lirt me ye ya ra yan ifla re ti. 
9. A€aç ya da me tal efl ya ya 

yu var lak bir biçim ver mek 
için kul lan›lan çark l› tez gah. 

10. Sözü geçen paralı kimse.

Tan›mlara uygun yan›tlar› yerlerine
yerlefltirin. O harfini ipucu olarak 

veriyoruz. O’dan bafllayarak yukar›ya 
ve afla€›ya do€ru sözcüklere 
birer harf ekleyerek di€er 

sözcükleri oluflturacaks›n›z.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

O

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Resimdeki yazar - Genellikle ülke dışına
yapılan askerî harekât, savaşa gitme - Bir nota 2.
Kekliğin boynundaki siyah halka - Gümüş balığı -
İşlenerek yapılan üretim 3. Uçurum - Kestane
rengi - Büyük bakraç - Baş, kafa 4. “... Mektup-
ları” (Oya Baydar’ın bir kitabı) - Antalya’nın bir
ilçesi - Ferzan Özpetek’in bir lmi - Paulo Coel-
ho’nın bir kitabı 5. Yer fıstığı - Tayin etmek - Evcil
bir geyik - Baryum elementinin simgesi 6. Gemi-
leri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşır-
mak için yapılmış ara havuz - Bir ay adı - Bir
tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı -
Işıklı 7. “Bir Avuç ...” (başrolünü Clint East-
wood'un oynadığı, 1964 yapımı ünlü lm) - Yeter-
siz - Ölümlü 8. Benzer - Aldatıcı görünüş 9. Kendi
kendine söz verme - Büyük, yetişkin - İri taneli
bezelye 10. Yemek, yiyecek - Edebiyat (kısa) - Bir
kaynağa dayanmayan, hayalî 11. Merhem -  Giysi
- “... Gençlik” (başrollerinde James Dean ve Na-
talie Wood'un yer aldığı lm) - İspanyol sevinç
nidası 12. İş, mal vb.ni birçok istekli arasından en
uygun şartlarla kabul edene verme, eksiltme veya
artırma - Bir nota - İlkbaharda bitip bir iki
mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler 13. Bir ay
adı - Eski Mısır tanrısı - Sırt ve kol dayayacak yeri
olmayan iskemle 14. Bazı deri hastalıklarında

deriden dökülen parçacıklar - Uzak-
lık anlatan sözcük - Hane 15.
Amerikan tohumundan yurdumuzda
üretilen bir tür pamuk - Çok kötü -
Gizli ve kurnazca kötülük yapan -
Üye 16. Solak - Baston - Altın ele-
mentinin simgesi - Steven Spiel-
berg’in ünlü lmi 17. Düşünce -
Avucu dolduracak büyüklükte olan
taş - Oluşma yönünden aynı kaynağa
dayanan şeyler 18. Lantan elemen-
tinin simgesi - Dinî tören, ritüel -
Olay, hadise - Özel bir maya man-
tarıyla keçi veya inek sütünün may-
alanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
19. Çokluk, yoğunluk -  Birbirine
paralel tutulmuş iki ağaç kütükten
yapılan tekne - Ülkemizin plaka
işareti 20. Som - Elmasın yontulmuş
yüzlerinden her biri - Tutuşmuş olan
cisim - Hitchcock'un ilk renkli lmi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Cilalamakta kullanılan araç -
Yaprakları çay gibi haşlanarak içilen
bir Güney Amerika bitkisi - Dağ kır-
langıcı 2. Hareket hâlinde olan bir
cisim üzerinde havanın yarattığı
etkiyi inceleyen bilim - Büyük
kardeş, ağabey (yöresel) 3. Kıyıları
koruyan gemi - Gerçek veya tasar-
lanmış olayları anlatan düzyazı türü
- Notada durak işareti 4. Vilayet -
Meşlek - Bir nota - Davranma,
davranış - Kars yakınlarındaki tarihi
ören yeri 5. Ünvan - Aruz vezninde
kısa okunması gereken heceyi
ölçüye uydurmak için uzun okuma - Lübnan’ın
plaka işareti - Ardı arkası kesilmeden, dur-
madan, sürekli olarak (yöresel) - Akdeniz’de
küçük bir ada 6. Baharat dükkanı - Gebre otu -
Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk 7. Tedavi
yolu, deva - Ayşe Kulin’in bir kitabı - Mart ayı
(yöresel) 8. Canlı bir varlığın yapabileceği bazı iş-
leri yapan mekanik veya elektrikli araç - Cankur-
taran sandalı 9. İki sert cismi birbirine
bağlamaya yarayan, iki ucu sivri ve kıvrık metal

parça - Şefkatli, anne gibi davranan 10. Kale hen-
deği - Sergen - Bütün - Bir cetvel türü 11. Güzel
- Molibden elementinin simgesi - Gümüş üstüne
özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış 12.
Gizli - Şart eki - Japon Buda rahiplerine verilen ad
13. Çarşı - Ağabey (yöresel) 14. Belirti, işaret -
Sivas’ın bir ilçesi - Hile, entrika - Kıta 15. Keten
dövmeye yarayan tokmak - Gözlem - Kale duvarı
- Satrançta bir taş 16. İlaç - Türk halk müziğinde
kullanılan, ağzı yassı bir zurna türü - Yeterli -

Gelecek - Ergen sivilcesi 17. Habeş soylusu -
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü,
geçimlik - Göçebelerin konak yeri - Büyükanne,
nine 18. Polonyalı - Akdeniz çevresinde kuru yer-
lerde yetiştirilen, yüz kadar türü bulunan,
güçlendirici ve yara sağaltıcı olarak kullanılan
otsu bitki - Pamukçuk 19. Güneydoğu Anadolu’da
kullanılan büyük tef - Vilayet - Menteşe - Koca-
man yapılı 20. Küçük bitkilerin ortak adı - Kadın
köle (eski zamanlarda) - Yük asansörü.
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Her sat›r, her sü tun ve 3x3’lük her ku tu ya, 1’den 9’a ka dar ra kam lar yer leflti ri le cek tir. 
Her sat›r, her sü tun ve 3x3’lük ku tu bö lüm le rin de 1’den 9’a ka dar say›lar bir kez kul lan›la cakt›r.

Kurallar basit. 1-9 aras› rakamlar› kullanarak, 
boflluklar› doldurun. Bunu yaparken karelerin

toplam›n›n, ba€l› hücredeki say›ya eflit olmas›n›
sa€ lay›n ve bir rakam› sadece bir kere kullan›n.
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1931 
u 28 Şubat: Tiyatro 
sanatçısı Gönül Ülkü 
Özcan Kadıköy’de 
doğdu. Küçük yaşta, 
ailesinin desteğiyle 
1947’de İstanbul Şehir 
Tiyatroları Çocuk 
Bölümü’ne girdi. 
1962’de Gazanfer 
Özcan’la evlenene 
kadar ŞT’nda çalıştı. 
Daha sonra eşiyle 
birlikte Gönül 
Ülkü - Gazanfer 
Özcan Tiyatrosu’nu 
kurdu. 2002’deki 

rahatsızlığına kadar kendi tiyatrolarında çalıştı. Bir yıl 
sonra yeniden sahnelere dönen sanatçı, az sayıda 
sinema filminde de rol aldı. Kuruntu Ailesi  dizisinde 
eşi Gazanfer Özcan ve ailesiyle birlikte ekranlarda 
yer aldılar. Kuruntu Ailesi 29 Aralık 1990 tarihinde 
sona erince Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan farklı 
farklı yapımlarda yer aldı. Gönül Ülkü Özcan 2 Kasım 
2016’da İstanbul’da 85 yaşında öldü. Karacaahmet 
Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.
u Sabiha ve Mehmet Zekeriya Sertel, Bahariye 
Caddesi’nde Türkiye’nin ilk çocuk yuvasını açtı.
u Kuşdili sinema ve tiyatrosu, Emlak ve Eytam Bankası 
tarafından kiraya verildi 

u Kadıköylü mimar Zeki Selah Sayar, Mühürdar’da ‘Dr. 
Sani Yaver’ villasını inşa etti.
u Türk şair, yazar, çevirmen, akademisyen, diplomat, 
siyasetçi Talat Halman Kadıköy’de doğdu.

u Fenerbahçe kalecisi Şükrü Ersoy Kadıköy’de 
doğdu. Lastik lakaplı kaleci, Dinyakos sitesine verdiği 
bir röportajda şunları demişti: “14 Ocak 1931 yılında 
Kadıköy’de doğdum. Kurbağalıdere’de bir tahta köprü 
vardı, şimdi stadın arkasında aynı yerde beton bir köprü 
var. Eskiden orada köşkler vardı. (..) Eskiden mahalle 
maçları vardı. Yazın lig maçlarına çok uzun ara verilirdi, 
o zaman semt sahalarında semt maçları yapılırdı. 

Bizim Cihangir takımı vardı, 
Samim Var’la birlikte o takımda 
oynuyorduk. Anadoluhisarı 
sahasında bir maç yapıyorduk. 
Sabri (Kiraz) abi beni o maçta 
görmüş, maçtan sonra yanıma 
geldi, ‘Seni Fenerbahçe’ye alalım,’ 
dedi. Futbola ilgi duymamda 
Fenerbahçeli olan dayımın büyük 
payı vardır. Kendisi de albay olan 
dayım o zamanlar çıkan Kırmızı-
Beyaz mecmuasını alırdı. O dergilerde gördüğüm 
Cihat Arman’a büyük hayranlık duyardım. Hatta bir 
gün evde Cihat gibi atlarken bir koltuk vardı, koltuğun 
üstüne düşünce kolumu kırdım. O zamanlar evler 
iki katlıydı ve merdivenliydi. Aşağıya ‘Anne kolumu 
kırdım,’ diye bağırıyorum, annem inanmadı. Ben aşağı 
inince halimi bir gördü, hemen Numune Hastanesine 
gittik. Sabri Kiraz beni Fenerbahçe genç takımına 
aldırdı. Allah rahmet eylesin, ilk antrenörüm olarak 
Sabri abinin üzerimde büyük emeği vardır. Kabiliyetli 
olduğum görülünce mektebe de yazdırdılar. Ortaokulu 
Haydarpaşa Lisesi orta kısmında bitirmiştim. Sonra 
Boğaziçi Lisesi’nde okudum. Zaten Sabri abi mektepte 
müdür muaviniydi. Kabiliyetli çocukları kulüp o 
mektepte okutuyordu. Okulla ilgili bütün masraflarımı 
Fenerbahçe verdi.”

1932 
u 5 Mayıs: Kuşdili’ndeki Fenerbahçe Spor Kulübü 
yandı.
u 13 Mayıs: Fenerbahçe Stadı’nın ilk açılış maçı yapıldı.

u 21 Ağustos: Suadiye 
plajında ‘Karagöz Balosu’ 
tertip edildi. Gecede 
Hazım Bey Karagöz 
oynattı.
u Eylül: Vecihi Hürkuş, 
Kızıltoprak’ta Vecihi 
Sivil Tayyare Mektebi’ni 
kurdu. Türkiye’nin 
baştayyarecisi Hürkuş, bu ilk Türk sivil pilotaj okulunda, 
pek çok genç ve hevesli pilotun eğitmeni oldu ve 
havacılık sevgisini gençlere aşıladı.
u Göztepe-Çiftehavuzlar’da Bahriye Nazırı Hasan 
Rami Paşa’nın köşkünde açılan Amerikan Koleji 
ekonomik nedenlerle kapandı.
u Moda Kültür Cemiyeti kuruldu. 1944’ten beri Moda 
Kültür Derneği olarak faaliyetlerine devam ediyor.

u Ödüllü mimar Behruz Çinici Kadıköy’de doğdu. 
Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsü, ODTÜ 
kampüsü yapıları, TBMM Camiisi ve Kitaplık Kompleksi 
gerçekleştirdiği başlıca projelerindendir. 

Tarihsever Gazete Kadıköy okurları; bugüne dek sizlere ilçemizin geçmişine dair pek çok haber sunduk, köşeler yayınladık ve yayınlamaya da 
devam ediyoruz. ‘KADIKÖY’ÜN KRONOLOJİSİ’ de bu zincirin halkalarından… Bu yazı dizisinde temel rehberimiz Marmara Üniversitesi Fen- 
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. F. Nalan Türkmen’in Yeditepe Yayınevi tarafından basılan “Kadıköy Kronolojisi” 
adlı kitabı.  Bu eserden alıntıladığımız kimi ilginç tarihsel olayları, kendi arşivimiz ve diğer kaynaklarla zenginleştirerek size sunuyoruz.

Hazırlayan: Gökçe UYGUN
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azıları 300 yaşının üzerinde, bazıları ise 
200’ün. Savaşa, yıkıma, değişime ve daha 
birçok şeye tanıklık eden anıt ağaçlar, şeh-
rin yaşayan en yaşlı üyeleri. Metrelerce 

uzunluktaki gövdeleri ve dalları; kentsel dönüşüme, 
mega projelere, insana ve zamana karşı hayata tutun-
maya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin anıt ağaçlar için yaptığı çalışma ve belgelemeye 
göre Kadıköy’ün en yaşlı ağacı Fenerbahçe Cemil To-
puzlu Caddesi’nde bulunan 360 yaşındaki sakız ağacı. 
Kadıköy’de anıt ağaç statüsünde olan tek sakız ağacı 
bu değil. Semtin son 300 yılına şahitlik eden çok sayı-
da anıt sakız ağacı mevcut. Uzun yıllardır anıt ağaçla-
rın izini süren ve bunları belgeleyen araştırmacı Vol-
kan Yalazay “Eski İstanbullu Ağaçlar” adlı kitabında 
Kadıköylü sakız ağaçlarını anlatıyor. 

MODA: SAKIZ DALLI MARMARA
Yalazay kitabında, Moda semtinin ve civarının sa-

kız ağaçlarıyla fazlasıyla haşır neşir olduğunu anlatı-
yor. Sakız ağaçlarının arasından Marmara Denizi’ni 
seyretmenin keyifli olduğunu aktaran Yalazay şöyle 
anlatıyor Moda’nın sakız ağaçlarını: “Yalıyar ile yük-
selen Moda Burnu’nda Marmara, sakız dallarının ara-

sından görünür. Yalnız bugün değil, yüz, yüz elli yıl 
önce de Marmara yine sakız ağaçları arasından bakı-
larak ufka kadar serilir, seyredilirmiş. Bugün de yak-
laşık olarak aynı keyifli manzaralarla karşılaşmak ga-
yet mümkün.”

Lodosun kıyıyı dövdüğü ve dalgaların kayalar-
da veya yalıyar duvarında patladığı zamanlarda Moda 
Burnu ve üzerindeki sakız ağaçlarının eski fotoğrafçı-
lara ilham verdiğini söyleyen Yalazay, ağaçların sana-
ta etkisini şöyle anlatıyor: “Yıllar yılı buranın tadını 
çıkarmayı bilen insanların ziyaretleri hiç eksik olma-
mış. 1900’lü yılların başlarında çekildiği tahmin edi-
len bazı fotoğraflar bu dalların arkasından görünen 
gün batımının bir dizi posta kartı olarak basılmış o 
yıllarda. Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya ve başka birkaç 
ressam daha burayı sakızlarıyla birlikte resmetmişler. 
Biraz daha geriye gidelim, 1861 yılında İstanbul’u ge-
zen M. Felix Bourquelot buraya geldiğinde civarı ör-
ten muazzam sakızlar görmüş. Seyyah, bu ağaçlar için 
menengiç ve sakızı kimi zaman ortaklaşa yüklenen bir 
isim olan ‘terebynth’ sözcüğünü kullanır.”

“KOCA BİR BOŞLUK”
“Günümüzde Moda Burnu’nda sakızlar altında yan 

yana dizilmiş çay bahçelerinde çaylar demlenir, cezve-
lerde kahveler gelir, yudumlanır, dallar ardından Mar-
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1909
◆ Kadıköylü Rum ressam Eleni Zangopulu doğdu.

1910
◆ İstanbul Şehremaneti tekrar yapılandırıldı. Bağlı 9 dai-
reden, Kadıköy 7. daire olarak hizmetini sürdürdü.
◆ Kadıköy’de verem ve tifo vakaları daha çok Çarıkçı 
Mahallesi, Kuşdili ve Ayrılık Çeşmesi mevkiinde görüldü.
◆ Kadıköy’de Fenerbahçe’den sonra ikinci büyük spor 

Tarihsever Gazete Kadıköy
 okurları; bugüne dek 
sizlere ilçemizin geçmişine 
dair pek çok haber sunduk,
köşeler yayınladık ve
yayınlamaya da devam
ediyoruz. ‘KADIKÖY’ÜN
KRONOLOJİSİ’ de bu zincirin
halkalarından… Bu yazı
dizisinde temel rehberimiz
Marmara Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. F. Nalan Türkmen’in Yeditepe Yayınevi 
tarafından basılan “Kadıköy Kronolojisi” adlı kitabı. 
Bu eserden alıntıladığımız kimi ilginç tarihsel olayları, 
kendi arşivimiz ve diğer kaynaklarla zenginleştirerek 
size sunuyoruz.

KADIKOY
,
UN KRONOLOJISI  
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kulübü ‘Progress International’ kuruldu. Daha sonra 
(1914) Altınordu İdman Yurdu olarak adı değiştirildi. Al-
tınordu İdman Yurdu, Galatasaray’dan ayrılan öğret-
men Aydınoğlu Raşit Bey ve arkadaşları tarafından ku-
rulmuştu. Renkleri kırmızı-lacivertti. Türk futbolunun ve 
sporunun kuruluşu ve gelişme aşamasında önemli ku-
lüplerden biri oldu. 
◆ Moda’da yaşayan İngilizler tarafından 
Moda Yacth Kulübü kuruldu. Sosyal ve 
kültürel etkinlikleri Moda vapur iskelesin-
de yapıldı. Daha sonra adı Türk İngiliz Ku-
lübü oldu. Moda’da ilk tenis maçı oynandı.
◆ İstanbul Yedinci Gün Adventist Kilise-
si’nin Kadıköy’de kurduğu çadırlarda ger-
çekleştirilen ibadetler yasaklandı.

tol Ailesi’ adlı bir kitap yazan Osman Öndeş, “Çok saygın 
insanlardı. Son kuşağı hep Moda’lı kalmak için yaşama 
karşı direniyorlardı. Moda Caddesi’ndeki ‘Vitol Çıkmazı’ 
onların anılarıyla süslenmiştir.” demişti.
◆ Kadıköy nüfusu 35.641 olarak tespit edildi.

1911
◆ Ermeni Katolik Ce-
maati Vakfı tarafından 
Altıyol’daki Surp Levon 
Ermeni Kilisesi yap-
tırıldı.
◆ Rıdvan Paşa Köş-
kü’nde İnas Numü-

ne Mektebi adıyla Erenköy Kız Lisesi açıldı. 
1906’da Erenköy İnas Sultanisi adını aldı.
◆ Gazeteci, yazar, siyasetçi Ziyad Ebüzziya 
Kadıköy’de doğdu. İstanbul Hukuk Fakülte-
si mezunudur. Merkez Bankası Memurluğu, 
İş Bankası İstanbul Şubesi Memurluğu, Ro-
bert Koleji Öğretmenliği, Matbaa-i Ebüzziya 
sahipliği ve Müdürlüğü, Tasvir-i Efkâr Gaze-
tesi sahipliği, İdare Müdürlüğü ve Başyazar-

lığı, Son Saat gazetesi Kuruculuğu ve Yöneticiliği, Tas-
vir Gazetesi sahipliği ve Başyazarlığı, 
Beyoğlu Kitap Sarayı Müessesele-
ri Kuruculuğu, Yazarlık, Hürriyet Par-
tisi Kurucu Üyeliği, TBMM IX. ve X. 
Dönem Konya Milletvekilliği, Avru-
pa Konseyi, Dünya Parlamentolar Bir-
liği, Avrupa Parlamentolar Birliği Türk 
Temsilciliği, Avrupa Konseyi Kalkınma 
Fonu Türk Temsilciliği yaptı. 

l Hazırlayan: GÖKÇE UYGUN

◆ Saint Joseph Lisesi 
bünyesinde Tabiat Bilgisi 
Müzesi açıldı. Frère Pos-
sesseur Jean ve Frère 
Paramont-Félix, bu mü-
zeyi, yıllarca Türkiye’nin 
ve dünyanın her tarafın-
dan topladıkları böcek 
ve taş parçaları ile kur-
dular. Günümüzde bu 
müzede 1200 çeşit taş ve maden ile 10.000 çeşit böcek, 
kuş ve hayvan bulunuyor.
◆ Moda’daki İngiliz kolonisinin önemli simalarından Sir 
James William Whitthall Moda’da öldü. Haydarpaşa İn-
giliz Mezarlığı’na gö-
müldü. Bugün dün-
yanın her yerine 
dağılmış Whittall ai-
lesi, Osmanlı’nın son 
döneminde Moda’da 
adeta bir duka-
lık kurmuştu. Arazi, 
Moda Çıkmazı’ndan 
başlar, Moda Çay Bahçesi’ne kadar devam ederdi. James 
Whittall’ün konağı, günümüzde Moda Çay Bahçesi’ne 

bitişik olan en geniş parselde yer 
alırdı. 1950 sonrasında Whittall 
ailesi konakları elden çıkartmaya, 
‘yap sat’çılara devretmeye baş-
ladı. Moda’da 60’lı yıllara kadar 
Whittall’lardan birkaç büyükan-
ne kalmıştı. Mahalle halkı onla-
ra ‘Vitol Teyze’ derdi. ‘Modalı Vi-

l Erhan DEMİRTAŞ
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Kadıköylü sakız ağaçları
Kadıköy’ün geçmiş yüzyıllarına tanıklık eden ağaçları 

dönüşüme, insan baskısına ve zamana karşı direniyor. 

İstanbul’un anıt ağaçlarını belgeleyen araştırmacı Volkan 

Yalazay, “Eski İstanbullu Ağaçlar” kitabında Kadıköylü 

sakız ağaçlarının öykülerine de yer veriyor

mara seyrine nesilden nesile devam edilir” sözleriyle 
bugünün sakız ağaçlarını tasvir eden Yalazay, ağaç-
lar ile insanlar arasındaki ilişkiyi ise şöyle aktarıyor: 
“Genciyle, yaşlısıyla birçok sakızın mekânı burası ve 
burada başlayan sakızlar tek sıra halinde burnu döner-
ler. Çay bahçelerinin olduğu bu yerde günümüze ula-
şamamış pek çok koca sakızın yaşamış olduğunu sanı-
yorum. Ben birini gördüm; yakın zaman önce devrilen 
bu sakız aynı civarda bulunan diğer sakızlardan yaş-
lı, kocamış bir ağaçtı. 27 Nisan 2009 günü öğle vak-
ti devrildi. Çay bahçelerinin sıralandığı bu alanın Mü-

hürdar tarafına bakan kısmında bilenler için 
koca bir boşluk var şimdi. 

Yalnızca duyduğum, hiç görmediğim yaş-
lı bir sakızın kovuğunda ise 50’li yıllarda Sey-
han adlı bir genç, serdiği gazeteler üzerine ya-
tıp kalkmaya başlamış ve bir süre sonra da 
Moda Deniz Kulübü’nün o sıralar boş olan ar-
sasında ölü bulunmuş. Ağaç da sonraki yıl-
larda yaşlılıktan eceliyle kuruyup gitmiş. Bu 
ağaçtan, kitabı Kadıköy’de bahseden rahmet-
li Müfid Ekdal, ağacın türünü yazamamışsa da 
kendisiyle muhabbetimde oldukça yaşlı ve bü-
yük bir sakız olduğunu söylemişti.”

YARIMADANIN SAKIZLARI 
Yalazay’ın kitabında özellikle değindiği bir diğer 

semt ise Fenerbahçe ve Fenerbahçe Yarımadası’dır. 
Deniz dolgusu, yapılaşma ve marinayla birlikte bölge-
nin yıprandığını ifade eden Yalazay, her şeye rağmen 
yarımadanın yaşlı serviler ve sakız ağaçlarıyla ilmik-
leri sıkı atılmış bir motife sahip olduğunu vurguluyor. 

Müfid Ekdal gibi bu yarımadaya eğilenlerden bi-
rinin de Çelik Gülersoy olduğunu aktaran Yalazay, 
şöyle devam ediyor: “Çelik Gülersoy’un kocaman bu-
ketlere benzeterek bahsettiği ulu ağaçlar sakız ağaç-
larından başkası değil…Tablo gibi sakızlardan başka, 
yarımadanın eski tasvirlerinde sarayın veya köşkün 
etrafını çeviren ve günümüzde çok azı kalmış 
olan serviler dikkat çeker; seyyahlar da bah-
seder bu servilerden ancak buna karşılık 
sakızların adını ananlar çok az. Bu du-
rum eski zamanlarda servilerin yo-
ğunluğundan, gözü çeken koyuluk-
larından ve iyi tanınmalarından 
kaynaklanıyor olmalı. Buradaki 
sakız ağaçları da bir zamanlar 
çokça bulunan serviler gibi 
yüzyıllar boyunca yarımada-
nın peyzajını belirlemişse de 
hem pek iyi tanınmazlar hem de her 

da servilerden ve sakız ağaçlarından bahseder. Tenha 
bir kenarda denize girdiklerini, suda biraz çırpındıktan 
sonra büyük sakız ağaçlarından birinin gölgesinde de-
nize karşı yemek yediklerini ve türlü oyunlarla koştu-
rup durduklarını anlatır ve ‘o zamanlar Fener’de çok 
selviler ve sakız ağaçları vardı.’ diye yazar.”

KÖKÜ DERİNDE 
Yalazay kitabında, Fenerbahçe Yarımadası’nın 

birbirlerinden farklı yaşlarda, farklı görünüş ve güzel-
liklerde sakızları barındırdığı gibi yaşlı sakız ağaçla-
rı için de önemli bir yer olduğunu yazar. Fenerbahçe 
Yarımadası’nın bu bakımdan İstanbul’un en önem-
li üç yerinden biri olduğunu vurgulayan Yalazay, ya-
rımadada bulunan sakız ağaçlarının özelliklerini şöy-
le anlatıyor: “Florya’daki Atatürk Ormanı, Fenerbahçe 
Yarımadası ve Tuzla’da Kamil Bey Adası denilen ya-
rımada. Üçü de Marmara kıyısında, kimi yanlarıyla 
birbirlerine benzer özellikler gösteren sakız cennetleri. 
İstanbul’un yaş, çap ve görkem bakımından sayılı sa-
kızlarından biri ve daha başka pek çok yaşlı sakız, üç 
yanı denizle çevrilmiş bu düzlükte köklenmiş, güzelce 
dallanmış, yapraklanmış.

İçlerinde en yaşlı olanı yalnızca gövde genişliğiy-
le değil, dallarının yayılması ve tacının genişliğiyle de 
dikkat çeker. Gövdesi ve dallanması kusursuz bir gü-
zellikte; uzaktan bakılası, altında da oturulası bir sa-
kızdır bu ağaç. Çelik Gülersoy da bunu sezmiş ola-
cak ki düzenleme esnasında gövdenin dibi bir kaide ile 
çevrelenmiş, etrafına da oturmak için beyaza boyan-
mış banklar dizilmiş; halen öyledir. Yaz mevsiminde, 
günün hayli eğik olan ilk ve son ışıklarının vurduğu 
zamanlar hariç diğer tüm vakitlerde bu bankların altın-
da oturanlar ağacın gölgesinden nasiplenir.”

BETON MU YEŞİL Mİ?
Kuruyan ağaçların yerine yeni sakız ağaçlarının di-

kilmesi gerektiğini vurgulayan Yalazay, yazısının de-
vamında şu önerilerde bulunuyor: “Peki ya bahsettiği-
miz yaşlı sakızlar ve serviler asırlar geçirdikten sonra, 
özellikle de son 60 veya 70 yıl içerisinde etraflarını sa-
ran beton yapılar? Çelik Gülersoy da bunların farkın-
da olarak 90’lı yılların başındaki düzenlemenin eksik 
kaldığına üzülmüş. ‘Bundan sonra yapılacak işlerden 
biri, kenarlardaki yapılaşma ve betonlaşmaları kaldırıp 
yeşilin bütünlüğünü geri getirmek olmalı.’demiş. İşte 
bunlar da kalkar ve fener daha bir ortaya çıkarsa, Kala-
mış koyu serviler arasından görünürse veya servilerin 
gövdeleri Kalamış’ta bekleyen yelkenlilerin direkle-
riyle karışırsa, kıyı çizgisine de yer yer kayalar döşenir 
ve dalgalar bu kayalara çarparak erirse ne âlâ iş olur...”

an görülen birçok ağaç gibi açık ve yeşil formludur-
lar. Hal böyle olunca görürüz ki sakızlardan bahseden-
ler ya eski İstanbullular, ya botanikle haşır neşir olan 
seyyahlar ya da kendi memleketinden bu ağacı tanı-
yanlar olmuş.”

“SAKIZ AĞAÇLARIYLA DOLUYDU”
Yalazay, 1861 yılında bölgeyi ziyaret eden M. Fe-

lix Bourquelot’ın Fenerbahçe Yarımadası’nı nasıl tas-
vir ettiğini şu sözlerle aktarıyor: “Seyyah, Fenerbahçe 
peyzajının o dönemlerden iki nebati mimarı olan ser-
viler ile sakızları da anlatır. Önce yarımadanın tasviri-
ni yapar; çimenlerinden, üç tarafının denizlerle çevrili 
oluşundan, her yanındaki farklı manzaradan bahseder. 
Boğaziçi’nin girişini, İstanbul tepelerini, adalarını gö-
rür. Bu düzlüğün servi ve sakız ağaçlarıyla dolu ol-

duğunu, gölge verdiklerini ama gökyüzünü ta-
mamen kapladıklarını yazar ve sonra 
da servilerle sakızları karşılaştırır. 
Servilerin düz ve uzun olup gemi di-
rekleri gibi durduklarını, koyu yeşil 
oluşlarını, sakızların ise güçlü geniş 

yapılarını, yapraklarının açık ve yu-
muşak renklerini güzelce betimler. M. 
Felix Bourquelot Fenerbahçe’yi ziyaret 
ettiği sıralarda belki orada olan 1850 do-

ğumlu Leyla Saz ise çocukluk anılarına 
karışan eski Fenerbahçe’yi anlattığında 

“Nazmi Ziya imzalı yağlıboya tabloda, Moda Burnu’nda sakız 
ağaçları gölgesinde dinlenenler resmedilmiş”

Fenerbahçe Yarımadası - 1900’lerin başı - Çelik Gülersoy arşivi

alum dijital iletişim çağındayız. Reklamlar da 
ilanlar da artık çoğunlukla görsel iletişim ka-
nallarında, sosyal medyada paylaşılıyor. 
Oysa eskiden sadece gazeteler vardı... 

Basın İlan Kurumu verilerine göre gazetelerde ilk ilan 
yayınına, 1840 yılında Ceride-i Havadis’in “ilanat” başlı-
ğını taşıyan sütunlarında rastlanmış. İlk ilanlar ölüm ilan-
larıymış. Bu ilanların ilgi görmesiyle satılık gayrimenkul, 
yeni çıkan kitap, araba ve at ilanları gazetelerin sütunla-

rında kendine yer bulmuş. Ne-
ler yok ki ilanlar arasında. Kumbaradan, traş bıçağına, 
nüshil gazozundan, satılık gayrimenkule... 

Bir zamanlar büyük bir ciddiyetle hazırlanan ilanlara 
bugünden baktığımızda hem yüzümüz hem de hatıraları-
mız gülümsüyor. 

Yaz boyu okurlarımızı bir parça geçmişe götürmek ve 
gülümsetmek için eski gazeteleri tarayıp ilginç ve Kadı-
köy’le ilgili ilanları derledik. 

GEÇMİŞ ZAMAN İLANI OLUR Kİ…
Hazırlayan: Leyla ALP

1 Ağustos 1932 
Akşam: 

Doktor muayenesi 
için verilen ilanlardan. 

1 Ağustos 1929 Cumhuriyet: 
1930’ların Kadıköy’ünde gazetelerde en çok 

gördüğümüz ilanlar arasında kiralık veya satılık 
ilanları yer alıyor.  Moda iskelesi karşısındaki on beş 

odalı ev de bunlardan biri.

30 Mayıs 1947 
Cumhuriyet: 

Birinciye 1.250 lira ödül verilen 
Fenerbahçe’de düzenlenen 

güreş yarışmalarının ilanı.

10 Ağustos 1940 Hakikat: 
Nüshil gazozu eczanelerde 

satılırken

27 Temmuz 1930 Son Posta: Başka bir 
yarışma da Moda deniz banyolarında atlama ve 
yüzme yarışmaları

M
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