
Kadıköy Belediyesi ve 
Kızlar Sahada oluşumunun 
düzenlediği “Kızlar Sahada” 
futbol turnuvası bu pazar günü 
Kalamış Atatürk Parkı’nda 
yapılacak. 5 takımın katılacağı 
turnuvada tüm takımlara 
madalya verilecek  l Sayfa 13'te

Kadıköy Belediyesi, 
çocukların ve gençlerin 
yaz dönemini de verimli 
bir şekilde geçirmeleri 
için eğlendiren ve 
öğreten dopdolu bir yaz 
programı hazırladı  
l Sayfa 7'de

İki asırdan fazla 
bir süredir 
Kadıköy’de 
yaşayan 
bir ailenin 
mensubu olan 
Betül Ünalan 
Ordu geçtiğimiz 
haziran ayında 79. 
doğum gününde yaşamını 
yitirdi. Babası Atatürk’ün 
sınıf arkadaşı, dedesi sarayın 
camcısı olan Ordu’nun 
viyolonsel hocası kızı Zümrüt 
Kaçar ile annesini, ailesini ve 
Kadıköy’ü konuştuk l Sayfa 11'de

“İyi ki de Kadıköylüyüm”

Kadıköy’de 4 caddeye 
skuter park yeri

İstanbul’un 
gazhaneleri…

 İstanbul’da kullanımı gittikçe 
yaygınlaşan ‘elektrikli skuter’ların 
gelişigüzel park edilmesi şikayet 
konusu. İBB bu sorunu çözmek 
için mikromobilite park alanları 
çalışması başlattı; Kadıköy’deki 4 
cadde pilot bölge seçildi l Sayfa 4’te

 İstanbul’un gündelik hayatına 
1850’lere doğru giren havagazı 
kullanımı, esasen padişahların 
kullanımına yönelikti. Dolmabahçe 
Sarayı’nı ısıtmak için Dolmabahçe 
Gazhanesi kurulmuştu. Bunu, 
Yedikule, Hasanpaşa ve Kuzguncuk 
fabrikaları takip etmişti l Sayfa 10’da

“Kızlar Sahada” turnuvası Kalamış’ta
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 
geçtiğimiz günlerde açıklandı. Önümüzdeki günlerde 
bir milyonun üzerinde aday tercihlerini yapacak ve 

artık üniversiteli olacak. Uzun bir sınava hazırlık maratonun 
ardından üniversite öğrencilerini şimdi de  barınma, beslenme 
gibi pek çok sorun bekliyor. Kadıköy’de üniversiteli olmanın 
maliyetini araştırdık  l Sayfa 8’de Konut sorununu 

konuştuğumuz 
akademisyen 

Cansu Tekin, yüksek 
kiralar nedeniyle 
birçok öğrencinin 
eğitimine ara 
verdiğini söyleyerek, 
“Öğrencilere verilen 
kredi ve burs 
destekleri  oldukça 
az. Önümüzdeki 
birkaç ay içerisinde 
üniversite 
eğitiminden çekilen, en iyi ihtimalle sınavlara gelerek eğitimini 
tamamlamaya çalışan öğrenci sayısında artış olacak” diyor  l Sayfa 9’da

Fotoğraf sanatı üzerinden disiplinlerarası bir diyalog ortamı sunan 
“Şehrin Festivali” 212 Photography Istanbul, 6 - 16 Ekim arasında 
düzenlenecek. Kentin iki yakasına yayılacak festivalin mekanları 

arasında Yeldeğirmeni Sanat ve Alan Kadıköy de var l Sayfa 6’da

Kadıköy Belediyesi, bu 
yaz bahçesini ikinci kez 
ikinci el pazarına açıyor. 
31 Temmuz Pazar günü 
kurulacak olan “Yeniden 
Kullanım Pazarı”nda 
ikinci el giyim eşyası ve 
bebek ürünleri alınıp 
satılabilecek. Pazarda 
sadece nakit para ile 
alışveriş yapılabilecek
l Sayfa 2’de

İstanbul’da okumanın 
MALİYETİ 

Kadıköy’ün 
Kültür Atlası - 20

EMRE MUŞAZLIOĞLU 16’daFIRAT BUDACI  11’de

 İnsan lekesi

UĞUR VARDAN  13’te

Sanat sahadan geri 
çekilince!

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 173

BILLIE HOLIDAY 5'te

Belediyenin yaz çocuk atölyeleri

Belediye bahçesinde Belediye bahçesinde 

ikinci el pazarıikinci el pazarı

Şehrİn fotoğraflı festİvalİ

ikinci kez ikinci kez 
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Geçtiğimiz yıl Akdeniz ve Ege bölgelerinde günlerce süren ve 
büyük bir felaket olarak kayıtlara geçen orman yangınları ha-
fızamızda yerini koruyor. Geçen seneye göre önlemler artırıl-
sa da hemen her gün farklı yerlerde yangınlar çıkmaya devam 
ediyor. Henüz ekstrem meteorolojik koşulların oluşmadığını 
dile getiren uzmanlar, önümüzdeki dönemde sıcaklıkların 40 
derece ve üzerinde seyretmesi beklendiği ve eylül ayı sonu-
na kadar orman yangınları konusunda dikkatli olunması ge-
rektiği konusunda uyarıyor.

ATEŞ YAKILMASI YASAK
İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı da 21 Temmuz’da valilikle-
re orman yangınlarına karşı önlem alınması amacıyla genelge 
gönderdi. Artan sıcaklık değerlerine dikkat çekilen genelgeye 
göre, orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevre-
sinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos’a 
kadar yasaklandı.

KAMP YAPILAMAYACAK
Genelgeye göre alınan diğer bazı önlemler ise şöyle:
✔ Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp ya-
pılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. 
✔ Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri or-

ganizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fi-
şek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edil-
meyecek.
✔ Çöp döküm ve depolama alanları, demiryolu kenarları ve 
piknik alanları gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların et-
rafında yangın emniyet yolu ile şerit açılacak.
✔ Turistik alanlar, meskûn mahaller, her türlü tesisler, ziraat 
arazileri gibi yerlerden ormana sıçrayabilecek her türlü yan-
gın tehlikesine karşı sahiplerince bu sahalarla orman arasına 
yangın emniyet yolları açılacak.

İSTANBUL’DAKİ YASAK DA UZADI
İstanbul Valiliği, temmuz ayının başında orman yangınlarına 
karşı 5-31 Temmuz tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş-
lerin yasaklandığını duyurmuştu. Valilikten yapılan yazılı açık-
lamada, hava sıcaklığındaki artış, ormanlık alanlarda yoğun-
laşan insan ve araç hareketliliği neticesinde orman yangınları 
meydana gelebileceği değerlendirilmişti. 
Açıklamada, İstanbul sınırları dahilindeki piknik ve mesire 
alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanla-
rında ateş yakmadan piknik yapmanın, spor, yürüyüş vb. fa-
aliyetlerde bulunmanın ise serbest olduğu ifade edilmişti. Bu 
alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü 
ateş yakmanın kesinlikle yasaklandığı vurgulanmıştı. İçişle-
ri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul’da 31 Temmuz’a kadar olan 
yasak da bir ay uzatılmış oldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesine İçişleri Bakanlığı genelgesine 
göre, orman yangını için göre, orman yangını için 
riskli bölgelerdeki orman riskli bölgelerdeki orman 
alanlarına girişler 31 alanlarına girişler 31 
Ağustos’a kadar yasaklandı. Ağustos’a kadar yasaklandı. 
Böylelikle İstanbul’da 31 Böylelikle İstanbul’da 31 
Temmuz’a kadar olan yasak Temmuz’a kadar olan yasak 
da bir ay uzatılmış olduda bir ay uzatılmış oldu

Ormanlara girişler yaz sonuna kadar yasak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama 
Ajansı’nın her ay düzenli olarak paylaştığı İstan-
bul Barometresi araştırmasının haziran ayı sonuçla-
rı yayınlandı. 23 Haziran - 6 Temmuz 2022 tarihle-
ri arasında 604 kişiyle telefon üzerinden görüşülerek 
hazırlanan araştırma, İstanbul halkının ev içi günde-
minden duygu-durum seviyelerine, ekonomik tercih-
lerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta 
veri sunuyor. 

EV İÇİ GÜNDEM EKONOMİK SORUNLAR
Katılımcılara haziran ayında evde en çok ne ko-

nuşulduğu soruldu. Katılımcıların yüzde 75,6’sı eko-
nomik sorunların, yüzde 6,8’i ise kira fiyatları ve 
konutla ilgili konuların konuşulduğunu söyledi. Bu 
konuları düşük yüzdelerle ailevi konular, sığınmacı 
ve mülteciler ve eğitim/sınavlarla ilgili konular takip 
etti. Mayıs ayında yayınlanan raporda vatandaşların 
yüzde 3,9’u İstanbul’da konut satış ve kiralama fiyat-
larının artışının konuşulduğunu belirtmişti. 

TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ
İstanbullulara göre haziran ayında Türkiye'nin 

gündemi zamlar ve hayat pahalılığı oldu.
Katılımcıların yüzde 31’i akaryakıt zamlarının, 

yüzde 19,1’i genel zamlar ve hayat pahalılığının ha-
ziran ayında Türkiye’nin gündemi olduğunu belirtti. 
Katılımcılara göre Türkiye gündeminde üçüncü sıra-
da yüzde 11,8’le döviz kurunda yaşanan hareketlilik 
yer aldı. Asgari ücret tartışmaları, İsveç ve Finlandi-
ya’nın NATO görüşmeleri ve Yunanistan’la yaşanan 
diplomatik kriz konuları Türkiye gündeminde ilk üç 
arasına giremedi.

EKONOMİDEKİ KAYGI ARTIYOR
Haziran ayında İstanbulluların gündemi ekonomik 

sorunlar ve İstanbul’da konut satış ve kiralama fiyatla-
rının artışı oldu. Katılımcıların yüzde 50,7’si ekonomik 
sorunların, yüzde 42,7’si ise İstanbul’da konut satış ve 
kiralama fiyatlarının artışının İstanbul’un gündemi ol-
duğunu belirtti. Mayıs ayı araştırmasına göre ise İstan-
bulluların 46,9’u ekonomik sorunların, yüzde 33’ü İs-
tanbul’da konut satış ve kiralama fiyatlarındaki artışın 
İstanbul’un gündemi olduğunu belirtmişti. Buna göre 
vatandaşların hem ekonomi hem de barınma sorunuyla 
ilgili endişelerinin son bir ayda arttığı görüldü. 

“YETERLİ GIDAYA ULAŞAMIYOR”
İPA’nın araştırmasına göre katılımcıların yüz-

de 62,9’u haziran ayında yeterli gıdaya ulaşım konu-
sunda endişe yaşadığını belirtti. Katılımcıların yüz-
de 67,2’si bu ay içerisinde maddi yetersizlikten ötürü 
tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığını ifade eder-
ken,  yüzde 58’i yeterli gıdaya ulaşamadığı için por-
siyonlarını küçülttüğünü kaydetti.  Haziran ayında 
İstanbulluların yüzde 43,3’ü kendi ekonomik durum-
larının kötüleşeceğini, yüzde 38,1’i durumunun de-
ğişmeyeceğini, yüzde 18,6’sı ise durumunun iyileşe-
ceğini düşündüğünü söyledi. 

YÜZDE 46,2’Sİ GEÇİNEMİYOR
Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların yüz-

de 46,2’si geçinemediğini belirtti. Bazı ödemeleri 
yapamadığını ve borca girdiğini söyleyenlerin ora-
nı yüzde 27,1 olurken, yüzde 19,1’i aslında pek ge-
çinemediğini, yüzde 38,2’si kıt kanaat geçinebildiği-
ni, yüzde 15,6’sı ise geçinebildiğini ve kenara para 
da koyabildiğini belirtti. Birikim yapabildiğini belir-
ten katılımcıların yüzde 35,2’si döviz aldığını, yüz-
de 33,3’ü altın aldığını, yüzde 13’üyse vadeli hesaba 
para yatırdığını belirtti.

Araştırmanın sonuçlarına göre çalıştığını belir-
ten İstanbulluların yüzde 77,2’si çalıştığı işten mem-
nun olduğunu, yüzde 77,7’si işten çıkarılma korku-
su duymadığını, iş arayan katılımcıların yüzde 41,1’i 
yakın dönemde iş bulabileceğini, yüzde 37,5’i yakın 
dönemde iş bulamayacağını, yüzde 21,4’ü ise karar-
sız olduğunu belirtti.

STRES SEVİYESİ 7,4
Katılımcılara haziran ayındaki duygu hâlleri so-

ruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İs-
tanbulluların ortalama stres ve kaygı seviyesi 7,4 
olarak ölçülürken, mutluluk seviyesi 4,6 olarak be-
lirlendi. Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirme-
leri istenen haziran ayındaki yaşam memnuniyeti se-
viyesi 4,4 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 4,6 
olarak ölçüldü.

İstanbul Planlama Ajansı’nın 
yayınladığı haziran ayı 

İstanbul Barometresi’ne göre 
İstanbulluların yüzde 50,7’si 
ekonomik sorunların, yüzde 

42,7’si ise konut satış ve kiralama 
fiyatlarındaki artışın İstanbul’un 

gündemi olduğunu belirtti

Ekonomi, barınma sorunu…

adıköy Beledyesi bahçesin-
de ilki haziran ayında yapılan 
“Yeniden Kullanım Pazarı”-
nın ikincisi 31 Temmuz Pa-

zar günü 11.00-19.00 saatleri arasında ya-
pılacak.

STANTLAR İÇİN KURA ÇEKİLDİ
Belediye bahçesinde kurulacak olan 80 

adet standın sahibi, başvuranlar arasında 
yapılan online kura çekimi ile belirlendi. 19 
Haziran tarihinde yine belediye bahçesinde 
yapılan Yeniden Kullanım Pazarı’nda stant 

açanlar kuraya katılamadı. Kadıköy’de ikamet edenler, teks-
til sektöründe ticari faaliyeti bulunmayanların başvurabildiği 
yeniden kulanım pazarında sadece nakit para ile ürünler alı-
nıp satılabilecek.

STANTLARDA EN AZ 20 ÜRÜN OLACAK
Geri dönüşüme dikkat çekmek ve ekonomik destek ama-

cıyla kurulan pazarda giysi, çanta, ayakkabı, atkı, bere gibi 
birçok ürün stantlarda olacak. Stant sahibi standına en az 20 
ürün getirmek zorunda. Ürünlerin içerisinde hiç kullanılma-
yan ürünlerin yanı sıra bebek eşyaları ve kıyafetleri de olacak. 

ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI
Kadıköy Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı, Kadıköy mahal-

le muhtarları, Kadıköy Belediyesi gönüllüleri ve Kadıköylülerin, 
ihtiyaç sahibi Kadıköylü üniversite öğrencilerine karşılıksız burs 
desteği sunmak amacıyla gerçekleştirdiği “Okutan Kadıköy” pro-
jesi kapsamında bir stant da kurulacak. İsteyen ziyaretçiler, “Oku-
tan Kadıköy” standını ziyaret ederek öğrencilere burs desteğinde 
bulunabilecek.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİYSİ BAĞIŞI
Kadıköy Belediyesi’nin 2. El Giysi Mağazası Açık Gardırop da 

alanda yerini alacak. 20 yıldır hizmet veren Açık Gardırop, yapı-
lan kıyafet bağışlarını ihtiyaç sahibi olan binlerce kişiye ulaştırıyor. 
Kıyafetlerini bağışlamak isteyen ziyaretçiler 2. El Giysi Mağaza-
sı Açık Gardırop’a kullanmadıkları kıyafetlerini bağışlayabilecek.

HAYVANLAR UNUTULMADI
Pazarda, Kadıköy Hayvan Dostları Platformu’nun da standı 

olacak. Kadıköy Hayvan Dostları Platformu, Kadıköy Belediye-
si işbirliğiyle 2001 yılından itibaren Kadıköy Belediyesi Geçici 
Hayvan Bakım Evi’nde gönüllü olarak çalışıyor. Kadıköy Hayvan 
Dostları Platformu, satacakları ikinci el giysilerden elde edilecek 
gelirle,  Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’nde hasta 
olan hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak.

Kadıköy Belediyesi, bu 
yıl ikinci kez “Yeniden 
Kullanım Pazarı”na 
kapılarını açıyor. 31 
Temmuz Pazar günü 
ikinci el kıyafetler ve 
bebek eşyaları belediye 
bahçesinde kurulacak 
stantlarda satın 
alınabilecek

Belediye bahçesinde
 yeniden ikinci el pazarı

l Erhan DEMİRTAŞ

K

l Hasan Özhan ÜNAL
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amuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak 
bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile 
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mü-
cadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleş-

mesi”, 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti. 

Kadın ve LGBTİ+ hakları savunucuları, bu karara 
karşı Danıştay’a yaklaşık 200 dava açmıştı. Davalar 
geçtiğimiz iki ayda duruşmalı olarak görülmüş, Da-
nıştay savcıları dört kez kararın iptalini talep etmiş-
ti. Ancak Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşme-
si’nin feshedilmesine ilişkin iptal istemini ikiye karşı 
üç oyla reddetmişti.

“KARAR GERİ ÇEKİLSİN”
Danıştay’ın 19 Temmuz 2022 tarihli kararını bir-

çok merkezde protesto eden kadın ve LGBTİ+ hak 
savunucularının adresi ise Kadıköy oldu. 23 Temmuz 
Cumartesi akşamı Eminönü İskelesi önünde bir araya 
gelen kadın ve LGBTİ+’lar, İstanbul Sözleşmesi’n-
den vazgeçmediklerini vurgulayarak kararın geri çe-
kilmesini talep ettiler.

“Danıştay Kararını Tanımıyoruz, İstanbul Sözleş-
mesi’nden Vazgeçmiyoruz” pankartının açıldığı ey-
lem sırasında sık sık “Kadınları değil erkek şiddetini 
engelle”, “Erkek adalet değil gerçek adalet”, “Sus-
muyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Geceleri 
de sokakları da terk etmiyoruz”, “İnadına isyan ina-
dına özgürlük” sloganları atıldı.

DANIŞTAY KARARINI TANIMIYORUZ
İstanbul Sözleşmesini Uygula Kampanya Grubu 

adına açıklamayı okuyan Rüya Kurtuluş, sözlerine 
“Danıştay kararını tanımıyoruz. İstanbul Sözleşme-

si biziz” diyerek başladı. Danıştay 10. Dairesi’nin ret 
kararını hatırlatan Kurtuluş, “Bu karar aylardır An-
kara’da, Danıştay’da kadın örgütlerinin, siyasi parti-
lerin, demokratik kitle örgütlerinin ve baroların kala-
balık katılımıyla her biri birer hukuk dersi gibi olan, 
kadınların Erdoğan’ın çekilme kararını yargıladığı 
ve Danıştay savcılarının her seferinde ‘Cumhurbaş-
kanı İstanbul Sözleşmesi’ni feshedemez’ görüşünü 
açıkladığı duruşmaların ardından verildi” ifadeleri-
ni kullandı.

Verilen kararın, ülkenin gidişatı açısından son de-
rece belirleyici olduğunu vurgulayan Kurtuluş, şöy-
le devam etti: “Sadece kadınlar açısından değil, top-
lumun her kesimi açısından adaleti arayacağı hukuki 
mekanizmalar, halk üzerinde birer baskı aracına dö-
nüşmüş vaziyette.” 

“VAZGEÇMEYE NİYETİMİZ YOK”
Konuşmasının devamında Pınar Gültekin cinayeti 

davasında uygulanan “tahrik indirimini” ve buna kar-

şı kadın hakları savunucularının eylemlerini hatırla-
tan Kurtuluş, şunları söyledi: “İki yıl önce, yine bura-
da Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından 'Bir kişi 
daha eksilmemek için İstanbul Sözleşmesi’ni uygula' 
pankartıyla eylemdeydik. Maalesef geçtiğimiz gün-
lerde yine bu meydanda Pınar Gültekin’i öldüren Ce-
mal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ha-
pis cezasının, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haksız 
tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla indirilmesini pro-
testo etmek için eylemleydik birçoğumuz. Bu kararla-
rı verenler bu ülkedeki her kadın cinayetinin, maruz 
kaldığımız her erkek şiddetinin doğrudan failleridir.” 

Konuşmasının sonunda mücadelenin bitmediği-
ni vurgulayan Kurtuluş, “Bir kez daha tane tane ve 
yüksek sesle söyleyelim: İstanbul Sözleşmesi bizim 
mücadelemizle yazıldı, onaylandı. Vazgeçmeye ni-
yetimiz yok. Sözleşmede yazan her bir madde biziz, 
bizim mücadelemizle uygulanacak. Gücümüz haklılı-
ğımız, gücümüz dayanışmamız. İstanbul Sözleşmesi 
biziz!” ifadelerini kullandı. 

Kadıköy’den seslendiler: 
İstanbul Sözleşmesi biziz!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Beledi-
ye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Kadı-
köy’de devam eden altyapı ve üst yapı çalışmala-
rını inceledi.

İmamoğlu ve Odabaşı, önce Göztepe 60. Yıl 
Parkı’nı ziyaret ederek burada devam eden çalış-
malar hakkında bilgi aldı. 

Ardından Operatör Cemih Topuzlu Cadde-
si’ne giden İmamoğlu ve Odabaşı, burada de-
vam eden altyapı ve üst yapı çalışmalarını in-
celedi. İmamoğlu ve Odabaşı’na CHP Kadıköy 
İlçe Başkanı Ali Narin de eşlik etti. 

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA ZİYARET ETMİŞTİ
İmamoğlu geçtiğimiz hafta da Kadıköy’ü 

ziyaret etmişti, Odabaşı ile birlikte İBB’nin 
Kadıköy’deki çalışmaları ve projelerini yerin-
de incelemişti. İmamoğlu, 120 kişilik öğren-
ci kreşinin temelini atmış, düzenlemesi devam 
eden Turhan-İlhan Selçuk Kültür Evi’ni ziya-
ret etmiş, Haldun Taner Sahnesi’nin önümüz-
deki yaz açılacağı müjdesini vermişti.

İmamoğlu Kadıköy’de 
incelemelerde bulundu

İstanbul Edebiyat Evi’nin ev sahipliğinde 23 Haziran tarihinde gaze-
tecilerin görevleri başında iken uğradıkları saldırılara ilişkin bir sergi 
açıldı. “Saldırı Altında” isimli sergi, Fatoş Erdoğan, Ali Oz, Hacı Biş-
kin, Hayri Tunç, Ozan Acıdere ve Vedat Arık’ın görevleri başında iken 
uğradıkları saldırıları belgeleyen fotoğraflar ve videolardan oluşuyor. 

“TARİHE KAYDEDİLEN O ANLARI...”
Serginin küratörlerinden Mustafa Ünlü sergiye ilişkin yayınlanan 

sunuş notunda şu görüşlere yer verdi: “Saldırı altında fotoğraf sergi-
si, son yıllarda düzenli biçimde artan engelleme, kötü muamele ve hat-
ta şiddete rağmen bağımsız basın mensuplarının habere ulaşma direnci-
ni belgeleyen fotoğraflardan oluşuyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte 
ülkeleri yönetenlerin ezici çoğunluğunun özgür basın olmaktan demok-
rasi ve refah olmayacağını fark edecekleri bilinci ile tarihe kaydedilen 
o anları buraya bırakıyoruz.”

3 EYLÜL TARİHİNE KADAR AÇIK
23 Temmuz tarihinde açılan sergi, 3 Eylül tarihinde kadar ziyaretçi-

lerini bekliyor. Sergi, Pazar günleri hariç haftanın her günü 11.00-19.00 
saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Gazetecilerden 
“Saldırı Altında” 

sergisi

Danıştay’ın, 

İstanbul 

Sözleşmesi’nin 

feshedilmesine ilişkin 

iptal istemini reddetmesinin 

ardından kadınlar ve LGBTİ+’lar, 

Kadıköy’den seslendi: 

“Sözleşmede yazan her 

bir madde biziz, bizim 

mücadelemizle 

uygulanacak”

l Hasan Özhan ÜNAL

K

Haber yaptıkları sırada karşılaştıkları 
saldırı anlarını belgeleyen gazetecilerin 

çektiği fotoğraflar ve videolardan oluşan 
sergi açıldı. İstanbul Edebiyat Evi’nde 

“Saldırı Altında” adıyla açılan sergi 3 Eylül 
tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor



019 yılında başta İstanbul olmak üzere 
Türkiye’nin birçok noktasında kullanıl-
maya başlanan ‘Elektrikli skuter’ gün geç-
tikçe yaygınlaşmaya başladı. Milyonlarca 

kişinin kullandığı elektrikli skuterların en büyük so-
runu şehir içerisinde park edilecek yer bulunmama-
sı ve düzensiz parklanma. Şikayetlerin artması üze-
rine, gelişigüzel park edilen elektrikli skuterlar için 
İBB harekete geçti. Skuter sisteminde günümüzde ya-

şanan parklanma sorunlarının azaltılması, aksaklıkla-
rın giderilmesi ve düzenlemelerin getirilmesi amacıy-
la mikromobilite park alanları çalışması başlatıldı. 

KADIKÖY’DE 4 CADDE PİLOT BÖLGE
Park alanlarının belirlenmesi için İstanbul gene-

linde işletme yapan firmalardan elde edilen veriler 
analiz edildikten sonra en yoğun kullanım olan Kadı-
köy ilçesi pilot bölge seçildi. Yapılan çalışmalar so-

nucunda Kadıköy’de skuter kullanımının yoğunlaştı-
ğı 4 cadde pilot park alanları olarak tespit edildi. Bu 
planlama doğrultusunda Bağdat Caddesi’nde 17, Tü-
tüncü Mehmet Efendi Caddesi’nde 2, Ethem Efendi 
Caddesi’nde 7 ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’n-
de 26 olmak üzere toplam 52 park alanı yapılacak. 
Proje elektrikli skuterların en yaygın kullanıldığı Be-
şiktaş, Fatih, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Beyoğlu 
gibi ilçelerde de geliştirilerek hayata geçirilecek.  

ÜCRETSİZ İNTERNET 
“İstanbul Senin’de”  

İBB’nin mobil 
hizmetlerini tek 
platformda toplayan 
“İstanbul Senin” 
uygulaması artık 
İstanbullulara internet 
hizmeti de sunacak

İstanbul’da 
giderek 
yaygınlaşan 
ve park yeri 
konusunda 
büyük sorunlar 
oluşturan 
elektrikli 
skuter için İBB 
mikromobilite 
park alanları 
çalışması başlattı. 
Skuterların 
en yoğun 
kullanıldığı ilçe 
olan Kadıköy 
pilot bölge seçildi

Elektrikli skuterların 
park sorunu çözülüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hizmetlerine kolayca ula-
şılmasını sağlayan mobil uygulaması “İstanbul Senin” uygulaması artık 
internet hizmeti de verecek. Şimdiye kadar İBB Wi-Fii üzerinden sunu-
lan ücretsiz internet hizmeti artık “İstanbul Senin” uygulaması üzerin-
den alınacak. 

Ücretsiz, güvenli ve hızlı internet, meydan, cadde, park, bahçe, spor 
alanları, kültür merkezleri, sosyal tesisler, üniversite, hastane, toplu ta-
şıma araçları ve daha birçok kamusal alanda kullanmak isteyen herke-
sin hizmetinde olacak. 

NASIL KULLANILACAK?
Ücretsiz Wi-Fi hizmetinden faydalanmak isteyen İstanbulluların,  

“İstanbul Senin” uygulamasını telefonlarına indirmeleri ve kayıt olma-
ları gerekecek. Uygulamayı daha önceden indirmiş olan kullanıcılar ise 
İBB Wi-Fi karşılama sayfalarında cep telefonu numaralarını girdikle-
rinde İstanbul Senin uygulamasına otomatik olarak aktarılacak. En ya-
kın İBB Wi-Fi bağlantı noktalarını harita üzerinde görebilecek ve ek bir 
bilgi ya da şifre girmeden tek tıkla bu hizmete bağlanabilecekler. Ayrı-
ca kullanıcılar kalan kota bilgilerini de anlık olarak takip edebilecekler.

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.

21 TEMMUZ’DA BAŞLADI  
İstanbulluların kullanımına sunulan ve 5 milyon kullanıcı sayısını 

aşan İBB Wi-Fi, tüm kullanıcılara aylık 30 GB kota ile hizmet veriyor-
du. Yeni uygulama ile İBB Wi-Fi hizmetine sadece İstanbul Senin uy-
gulaması üzerinden erişiminin başladığı 21 Temmuz’dan itibaren bu 
kota 60 GB’a yükseltildi.

TÜM UYGULAMA MAĞAZALARINDA
İstanbullular, iOS App Store, Google Play Store ve Huawei App 

Galery üzerinden İstanbul Senin’i indirip, kişisel bilgilerini girerek 
ücretsiz olarak üyeliklerini gerçekleştirebiliyor. Üyelik sonrası 9.563 
noktada 60 GB’lık kota ile İBB Wi-Fi hizmetinden faydalanma imka-
nına kavuşuyorlar.

KADIKÖY BELEDİYESİ
Santral ................................................ 542 50 00
Çağrı Merkezi ................................... 444 55 22
Evlendirme Dairesi ........................ 542 50 02
Alo Engelli Taksi ...............................444 00 81
Evlendirme Dairesi 
Kokteyl Salonu  ............................... 345 42 62

ACİL
İtfaiye .................................................. 347 32 28
Emniyet Müdürlüğü ........................ 411 08 19
Kaymakamlık ...................................330 60 99
İSKİ Kadıköy .................................... 345 03 04
Kadıköy Nüfüs Müd ........................ 418 94 14
Kadıköy Tapu Müd ........................... 280 15 73
Yangın İhbar .................................................... 110
Polis İmdat  .....................................................155
Elektrik Arıza ................................................ 186
Gaz Arıza .........................................................187
Ambulans .........................................................112
Vefa Hattı ........................................................199
Telefon Arıza ...................................................121
Alo Zabıta  .......................................................153
Sağlık Danışma ............................................ 184
Bilinmeyen No ............................................11811
Cenaze Hizmetleri ...................................... 188
İBB Beyaz Masa ............................................153
Maliye .............................................................. 189

HASTANELER
Göztepe Prof. Dr. Süleyman 
Yalçın Şehir Hastanesi ................. 566 40 00
Haydarpaşa Numune .................... 542 32 32 
Siyami Ersek H. .............................. 542 44 44
Erenköy Ruh ve Sinir H. ................302 59 59
Dr. Rana Beşe Polik. ......................348 40 27
Zeynep Kamil  .................................. 391 06 80
FSM Araştırma H. ...........................578 30 00
Erenköy Fizik Ted. ve R. ................... 411 80 11

!GEREKLİ 
TELEFONLAR
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HAFIZASINI KAYBEDEN 
KENT ANTEB

TELGRAFTAN TABLETE
Türkiye’de önemli kuşak araştır-

maları yapan Evrim Kuran’ın ilk ki-
tabı Telgraftan Tablete, güncellen-
miş baskısı ile Mundi Yayınları’ndan 
çıktı. Telgraftan Tablete’de 5 kuşa-
ğın karakteristik özelliklerini o dö-

neme damga vuran insanlar, olaylar 
ve kişilerin anılarıyla birlikte sunu-
luyor. Ülkenin beş kuşağına bakışın 
yer aldığı kitapla ilgili Kuran şunla-
rı söylüyor: “Benim için bir kuşa-

ğı anlamak suya atılan taş gibi; et-
kisi dalga dalga büyüyerek yaşama, 
geçmişe ve geleceğe dair müthiş bir 

kavrayış sağlıyor; hoşgörü sınırla-
rımı genişletiyor; zamanın ruhuna 

yaklaştırıyor ve her adımda, yargı-
layan değil öğrenen olmaya yönlen-

diriyor. Çünkü bir Çin atasözünde 
de söylendiği gibi: “Bir kuşağın dik-
tiği ağacın gölgesinde öteki kuşak-

lar serinler.”
Yayınevi: Mundi Yayınları

ATIKSIZ YAŞAM
İklim kriziyle mücadelenin en 
önemli gerekliliklerinden biri 
atıksız yaşam. Atıksız yaşam 
tüketim alışkanlıklarımızı de-

ğiştirmekle mümkün. Peki 
nasıl yapacağız? 

Ceren Özcan Tatar, yeniden 
kullanmayı, tüketimi azalt-

mayı, ayrıştırmayı ve dönüş-
türmeyi kendi deneyimlerin-
den yola çıkarak okurlarıyla 

paylaşıyor. Kişisel bakım 
ürünlerinden mutfak alışve-
rişine, kompost yapımından 

plastik tüketimine kadar olan 
meseleler, açıklayıcı ve de-

taylı bir anlatımla “atıksız ya-
şama rehberine” dönüşüyor. 
Atıksız Yaşam kitabı , “Bir kişi 
tek başına neyi değiştirebilir 

ki?” diyenler için yol gösterici 
olma özelliği taşıyor. 
Yayınevi: Yeni İnsan

İSKENDERİYE DÖRTLÜSÜ
Lawrence Durrell’ın “çağdaş sevgi”yi ir-
delemek üzere kaleme aldığı, 20. yüzyı-
lın en görkemli başyapıtlarından biri sayı-
lan İskenderiye Dörtlüsü’nün yeni baskısı 
Can Yayınları’ndan Ülker İnce çevirisiy-
le çıktı. Lawrence Durrell’in  dörtlemesi-
nin “Justine”, “Balthazar”, “Mauntoliv” 
ve “Clea” isimli romanları, 1960’lı yıllar-
da İngiliz romancılığında büyük yankılar 
uyandırmıştı. Serinin ilk kitabı Justine ya-
şam dolu, tutkularıyla kabına sığmayan, 
İskenderiyeli bir Yahudi güzelini anlatı-
yor. İkinci kitap Balthazar, yeni bir dünya 
savaşının beklediği gerilimli bir dönem-
de İskenderiye’de sürgün hayatı yaşa-
yan anlatıcının. saplantı derecesinde tut-
ku duyduğu iki kadına ilgisini anlatıyor. 
Üçüncü kitap Mauntoliv’da bir İngiliz dip-
lomat olan David Mountolive gözünden 
olaylara tanık oluyoruz. Serinin dördüncü 
ve son kitabı Clea’da ise serinin tüm kah-
ramanları bir araya geliyor. 
Yayınevi: Can Yayınları
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Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar” köşesi bu hafta Billie Holiday ile devam ediyor.  

BILLIE HOLIDAY 
Annemle babam evlendiklerinde daha ço-

cuktular. Babam on sekiz, annem on altı yaşın-
da, bense üç yaşındaydım.

Annem beyaz bir ailenin yanında hizmet-
çi olarak çalışıyordu. Hamile olduğunu öğrenin-
ce onu kapıya koymuşlardı. Babamın ailesi de 
durumu öğrenince sinir krizi geçirmişti. Top-
lumsal adetlerine bağlı insanlardı ve Doğu Bal-
timore’de bu tür şeylerin yaşandığını hiç duy-
mamışlardı.

Fakat çocukların ikisi de yoksuldu. Ve yok-
sulsan çabuk büyürsün.

Annemin beni terk edip yoksullar evine düş-
memiş olması şaşılacak şeydi. Fakat Sadie Fa-
gan yerleri silerken karnını tekmelediğim za-
mandan beri beni çok sevmişti. Hastaneye gidip 
oradaki başhemşireyle bir anlaşma yapmış-
tı. Onlara kendi doğum masrafları karşılığında 
yerleri sileceğini ve bebeklerini doğurmayı bek-
leyen diğer cadalozlara bakacağını söylemiş-
ti. Öyle de yaptı. Annem 1915 yılının 7 Nisan 
Çarşamba günü beni doğurduğunda on üç ya-
şındaydı.

Hastaneye olan borcunu çalışarak ödeyip 
beni ailesinin yanına götürdüğünde o kadar bü-
yük ve akıllıydım ki çocuk arabasında oturabi-
liyordum.

Babam o aralar bütün çocukların yaptığı 
şeyi yapıyordu- sokaklarda gazete satmak, ayak 
işlerine koşmak ve okula gitmek. Bir gün be-
bek arabamın yanına geldi, beni kollarına alıp 
benimle oynamaya başladı. Annesi onu görün-
ce bağırarak yanına gelip “Clarence şu bebek-
le oynamayı bırak. Herkes senin çocuğun sana-
cak,” dedi.

Babam annesine “Anne, o benim çocuğum 
zaten,” dedi. Babam böyle karşılık verince an-
nesi sinir krizi geçirdi. Babam henüz on beş ya-
şındaydı ve şort giyiyordu. Müzisyen olmak is-
tiyor ve trompet dersleri alıyordu. Ancak üç yıl 
sonra kendi düğününde pantolon giyecekti. 

(…)
Babam her zaman trompet çalmak istedi 

ama bir türlü fırsat bulamadı. Nihayet çalabi-
leceği bir trompet alındığında ordu onu askere 
alıp denizaşırı bir ülkeye gönderdi. Talihsiz ba-
bam orada zehirli gaza maruz kaldı. Akciğerleri 
zarar gördü. Piyano çalıyor olsaydı elinden vu-
rulurdu herhalde.

Zehirli gaza maruz kalmak trompet çal-
ma hayalinin sonu fakat başarılı bir gitar kari-
yerinin başlangıcı oldu. Gitar çalmayı Paris’te 
öğrenmeye başlamıştı. (…) Fakat orkestrayla 
birlikte turneye çıkması ailemizin sonunun baş-
langıcı oldu. Baltimore babam için bir gece ka-
lıp gittiği bir yere dönüştü. 

Babam yabancı bir ülkede savaşırken annem 
askeri tulum ve üniforma üreten bir fabrikada 

çalışmıştı. Babam orkestrayla turnelere çıkma-
ya başladığında savaşın sağladığı işler sona er-
diği için annem Kuzeye gidip temizlikçi olarak 
çalışmanın iyi olacağına karar verdi. Kuzenim 
Ida, Ida’nın küçük çocukları Henry ve Elsie ve 
büyük annemle birlikte küçük yoksul bir evde 
yaşayan anneanneme ve dedeme bırakmak zo-
runda kaldı beni.

Hepimiz o küçük evde balık istifi gibi yaşı-
yorduk. Ben, Henri ve Elsie ile aynı yatakta ya-
tıyordum ve Henry her gece yatağını ıslatıyor-
du. Bu beni deli ediyordu ve bazen yataktan 
kalkıp sabaha kadar sandalyede oturuyordum. 
Sonra kuzenim Ida sabahleyin odaya gelip ya-
tağı gördüğünde beni yatağı ıslatmakla suçlayıp 
dövmeye başlıyordu. Kızdığında feci döverdi 
beni. Kayışla ya da kıçıma bir şaplak atarak de-
ğil, yumruklarıyla ya da kırbaçla.

Beni anlamıyordu. Diğer çocuklar yanlış bir 
şey yaptıklarında yalan söyleyerek durumdan 
sıyrılırlardı. Ama ben yanlış bir şey yaptığımda 
bunu gizlemeye çalışmaz, suçumu itiraf eder-
dim. Ida sinir krizi geçirir, günahkâr olduğumu 
ve hiçbir baltaya sap olamayacağımı söylerdi.

(Syf 9-11)

Alice Dean oturduğumuz sokağın köşesin-
de bir genelev işletiyordu, onun ve kızlarının 
ayak işlerini görürdüm. O zamanlar para işlerin-
de çok iyiydim. Beş ya da on sentten aşağı kim-
se için bakkala bile gitmezdim. Fakat Alice ve 
kızlar için her yere gider, leğenleri boşaltır, la-
vaboya Lifebuoy sabunu ve havlu koyardım. 
Alice bana para ödemek istediğinde ön salo-
nundaki gramofonda Louis Amstrong ve Bessie 
Smith dinlememe izin verirse ondan para alma-

yacağımı söylerdim. 
Gramofon o zamanlar çok önemli bir şeydi 

ve Alice’in salonundan başka gramofonu olan 
fazla salon yoktu. Pops ve Bessie’yi dinleyerek 
harikulade saatler geçirirdim orada. (…)

İlk iyi caz plağını genelevde dinleyen tek 
kişi ben değildim sanırım. Ama bundan bir an-
lam çıkarmaya çalışmadım. Louis ile Bessie’yi 
ilk kez izci toplantısında dinlemiş olsaydım da 
aynı derecede severdim. Fakat beyazların çoğu 
ilk caz plaklarını Alice Dean’ın salonunda din-
ledikleri için caza “genelevi müziği” yaftasını 
yapıştırdılar.

O günlerde durumun nasıl olduğunu unutu-
yorlar. Genelev beyazlarla siyahların doğal bir 
şekilde bir araya gelebildikleri tek yerdi.

(Syf 14-15)

Kirayı geciktirdiğimiz bir gün yasal olarak 
kapıya konacağımıza dair bir tebligat geldi. Kış 
ortasıydı ve annem yürüyemiyordu bile. 

Kuzey’de böyle şeyler yaptıklarını bilmiyor-
dum. Güney ne kadar kötü olursa olsun, orada 

insanı bu şekilde kapıya koymazlar. Ertesi sa-
bah evi boşaltmamız gerekiyordu ve ben anne-
me, buna engel olmak için hırsızlık yapacağı-
mı, cinayet işleyeceğimi ya da ne gerekiyorsa 
yapacağımı söyledim. Hava buz gibiydi ve gece 
vakti paltosuz dışarı çıktım. 

Yedinci Bulvar’da 139. Cadde’ye kadar yü-
rüdüm ve bütün mekânlara girip iş istedim. O 
günlerde 133. Cadde gerçek swing çalınan yer-
di, daha sonra 52. Cadde’nin olmaya çalışacağı 
türden bir yerdi. Kulüpler, barlar, restoranlar ve 

kafeler doluydu.
Sonunda Pod’s 

and Jerry’s’e girdi-
ğimde her şeyi göze 
almıştım. İçeri girip 
patronu görmek iste-
diğimi söyledim. Sa-
nırım Jerry ile ko-
nuştum. Ona dansçı 
olduğumu ve şansımı 
denemek istediğimi 
söyledim. Topu topu 
iki figür biliyordum, 
time step ve crosso-
ver. “Seçimlere ka-
tılmak” kavramının 
varlığından bile ha-
berdar değildim ama 
istediğim buydu.

Jeryy beni piya-
nistin yanına gönderip dans etmemi söyledi. 
Dans etmeye başladım, acınası haldeydim. Bil-
diğim iki figürü yaptım ve bana bağırıp zamanı-
nı boşa harcadığı-
mı söyledi.

Beni kula-
ğımdan tutup dı-
şarı atacaklardı 
ama bir iş ver-
meleri için yal-
varıp duruyor-
dum. Sonunda 
piyanist bana 
acıdı. Sigara-
sını söndürdü 
ve bana bakıp, 
“Şarkı söyle-
yebiliyor mu-
sun ufaklık?” 
diye sordu. 

“Elbet-
te söyleyebi-
liyorum ama 

neye yarar ki?” dedim. Hayatım boyunca şarkı 
söylemiştim fakat şarkı söylemeyi o kadar sevi-
yordum ki bundan para kazanabileceğim aklıma 
bile gelmemişti. Ayrıca Cotton Club’un meş-
hur olduğu, güzel kızların biraz kıvırtıp masa-
lardan para toplamaktan başka bir şey yapmadı-
ğı günlerdi.

Para kazanmanın tek yolunun bu olduğunu 
düşünüyordum ve sabaha kadar kırk beş dolar 
bulamazsam annemle kendimizi sokakta bula-
caktık. O zamanlar Paul Robeson ve Julia Bled-
soe gibi birkaç ünlü şarkıcı dışında şarkıcıların 
adı bile geçmezdi. 

Piyanistten “Trav’lin All Alone” çalması-
nı istedim. Duygularımı en iyi ifade eden parça 
oydu ve bunu bir şekilde dışa vurmuş olmalıy-
dım. Bütün mekân sessizliğe büründü. Yere iğne 
atsan bomba gibi duyulurdu. Bitirdiğimde herkes 
gözyaşlarını bira bardaklarının içine akıtıyordu 
ve yerden otuz sekiz dolar topladım. O gece ora-
dan ayrılırken topladığım parayı piyanistle pay-
laştığım halde bana elli yedi dolar kaldı. 

Dışarı çıkıp bütün bir tavuk ve biraz fırın-
da fasulye aldım- annem bayılırdı fırında fasul-
yeye. Yedinci Bulvar boyunca koşarak eve dön-
düm. Anneme ev kirasını gösterdim ve haftada 
on sekiz dolara şarkıcı olarak iş bulduğumu 
söyledim, inanamadı.

(Syf 36-37)

Annemle Harlem’de kendimize bir hayat 
kurmaya çalıştığımız 1930’ların ilk yılların-
da yaşadığımız dünya hâlâ beyazlara aitti. Fa-
kat onların neredeyse hiç görmediği bir dünya-
ya dönüşmüştü. Evet, bazıları sabaha kadar açık 

kulüplere takılıyor, Cotton Club’a 
geliyorlardı fakat müzik yapmı-
yor ya da dans etmiyorsa bir siya-
hinin o kulübün içini görmesi bile 
olanaksızdı. Bunlar beyazlar gelip 
para harcasın diye düzenlenen yan 
gösterilerdi sadece.

Bunlar gerçek değildi. Bizim ya-
şadığımız hayat gerçekti. Her şey 
sahne arkasında gerçekleşiyor, çok 
az sayıda beyaz buna tanık olabili-
yordu. Tanık olduklarında da kendi-
lerini başka bir gezegenden gelmiş 
gibi hissediyorlardı. O hayata dair 
her şey onlar için haber niteliği taşı-
yordu.

Çetin bir hayattı. Bazen nasıl ha-
yatta kalabildiğimize şaşırıyorum.

                                       (Syf 46)

EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR -173
Hazırlayan: Leyla ALP

En önemli Amerikan caz şarkıcı ve söz 
yazarlarından olan, enfes sesiyle in-
sanları büyüleyen Billie Holiday 
7 Nisan 1915’te doğdu. Gerçek 
adı Eleanora Fagan’dı. Çocuk-
luğunun bir bölümü Baltimo-
re bölgesinde geçti. Yoksulluk 
nedeniyle okuyamayıp ça-
lışmak zorunda kaldı. 11 ya-
şındayken tecavüze uğradı 
ve zorla Katolik okulunda ya-
tılı öğrenime verildi. Annesiy-
le birlikte New York’a gitti. Bu-
rada farklı işlerde çalıştıktan sonra 
bir kulüpte şarkı söylemeye başla-
dı. Aynı süreçte Aretha Franklin, Leonard 
Cohen gibi isimleri ünlü yapan organizatör John 
Hammond tarafından keşfedildi. Blues türü-
nü kendisine yaşam tarzı edinen ve mesleğinde 
kısa sürede başarı elde eden Holiday, caz tari-
hinin en önemli seslerinden biri oldu. Şarkı sözü 
yazarlığı ve bestecilik yaptı. Bir çok caz ve blues 

şarkıcısına ilham kaynağı oldu. 
Summertime gibi bazı yorumla-
rı klasikler arasına girdi. Uyuştu-

rucu ve alkol nedeniyle sağlık so-
runları yaşamaya başladı. 

1959’un Mayıs ayında New 
York Phoenix Theater’da 
son kez sahneye çıktı. Ar-
dından hastaneye yatı-
rıldı. Hastaneye yatışının 
on ikinci gününde oda-
sında eroin bulundu. Has-
tanedeyken bir kez daha 

tutuklandı. 44 yaşınday-
ken siroz nedeniyle hayatını 

kaybetti.
Ölümünden sonra dört Gram-

my ödülüne layık görüldü ve ismi 
Grammy ve National Rhythm & Blues onur 

listesine konuldu.
Billie Holiday’in anlatımlarıyla William Dufty’un 
kaleme aldığı Encore Yayınları tarafından okurla 
buluşturulan “Billie Holiday Otobiyografi” kita-
bından kısa bölümler paylaşıyoruz

BILLIE HOLIDAY (7 Nisan 1915 - 17 Temmuz 1959)

Bize GelenlerBize Gelenler
Gazetemize 
gelen 
kitaplardan 
küçük 
bir seçki 
hazırladık

Murad Uçaner, Gazian-
tep’teki tarihi mekan-
ların doğumundan gü-

nümüze kadar geçirmiş 
olduğu dönüşümleri, 

onların dilinden dillerin-
den, onları konuştura-

rak anlatıyor. 
Kitap Antep’in kimliği-
ne, karakterine ve ta-

rihsel konumuna ilişkin 
ilginç bilgiler sunmanın 
yanı sıra kentin tarihine 
alternatif bir yaklaşım 

da getiriyor. 
Mekanların kendileri-

ni anlattığı kitapta yir-
minin üzerindeki tari-

hi mekanın kısa öyküsü 
yer alıyor. 

Yayınevi: Dipnotkitap



Tekfen Filarmoni / Dance
30. yaşını zengin programlarla kutlayan 
Tekfen Filarmoni, dört eserden oluşan 
Dance albümü ile bu sefer farklı bir plat-
formda klasik müzik severle buluşu-
yor. Seyircilerden ayrı kaldığı pandemi 
dönemini yeni bir albüm kaydı yapma 
fırsatı olarak değerlendiren Tekfen Filar-
moni’nin, daimi şefi Aziz Shokhakimov 
yönetiminde kaydettiği albümdeki eser-
lerin tümü “dans” temasında buluşuyor. 
Pandemi sürecinin en sıkı tedbirlerle 
devam ettiği 2021 Mart ayında, İzmir 
Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 
kaydedilen albüm için seçilen eserler, 
hayatın durma noktasına geldiği bir 
dönemde insanların neşeli olmaya ve 
kutlamalar yapmaya duyduğu özlemden 
yola çıkılarak belirlendi. 
Albümde yer alan eserler, Beethoven, 
Béla Bartók, Ahmed Adnan Saygun ve 
Ferit Tüzün’e ait. Albümün en uzun eseri, 
Richard Wagner tarafından “Bu senfoni 
dansın yüceltilmesi, dansın en ulvi haliyle 
tasviri” diye tanımlanan Beethoven’ın 7 
numaralı Senfonisi. Macar besteci Béla 
Bartók’un Erdel ezgilerine dayanan 6 
kısa dans parçasından oluşan “Romen 
Dansları” eseri ise dinleyenlerde adeta 
ritim tutma isteği uyandırıyor.
Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Dance mon quartier / Riff Cohen
■ Ya sidi / Orange Blossom
■ California Dreamin’ / Amason

Queer Eye
Bravo’da 2000’lerin başında popüler 
olmuş Queer Eye For The Straight Guy’ın 
yeniden çevrimi olan Queer Eye, orjina-
linden farklı olarak sadece heteroseksüel 
erkeklerin değil, her cinsel yönelim ve 
kimlikten adayların baştan yaratıldığı bir 
program. 6 sezondur yayınlanan ve her 
sezon ABD’nin farklı bir eyaletine giden 
Fab 5 (Muhteşem Beşli), son sezonda Tek-
sas’taki Austin şehrinden adaylarla birlikte 
çalışmış. Austin, Teksas’ta pandemi öncesi 
başlayan çekimler bir senelik zorunlu ara-
nın ardından Mayıs 2021’de devam etmiş.
Antoni Porowski (yemek ve şarap uzmanı), 
Tan France (moda uzmanı), Karamo Brown 
(kültür ve yaşam stili uzmanı), Bobby 
Berk (tasarım uzmanı), ve Jonathan Van 
Ness’ten (bakım uzmanı) oluşan Fab 5, 
her sezon farklı bir şehirde; kişisel ve 
profesyonel yaşantılarında tıkanıklıklar, 
sıkışmışlıklar yaşayan kişilere uzmanlıkları 
doğrultusunda kendilerini yenilemeleri için 
yardımlarda bulunuyor. İç ısıtan hikâye-
ler, değerli ve anlamlı paylaşımlar sıklıkla 
gözleri nemlendiriyor. Serinin Almanya 
uyarlaması da yolda.

ALBÜM

DİZİ
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Sanatçının Gördükleri
Everest Yayınları, “Sanatçının Gördükleri” 
serisini Türkçeye kazandırdı. Ressamların 
hayat hikâyelerini yapıtlarıyla harmanlaya-
rak anlatan bu seride şimdilik dört ressam 
var: Faith Ringgold, Vincent van Gogh, 
Georgia O’Keeffe ve Hokusai. 
Metropolitan Sanat Müzesi iş birliğiyle 
hazırlanan bu serinin ilk kitabında Amerikalı 
sanatçı ve aktivist Faith Ringgold’la tanışa-
caksınız. Faith nasıl bir hayat yaşadı? Farklı 
malzemeleri birlikte kullanmaya, kumaşlara 
hikâyeler işlemeye onu yönelten neydi? 
Bu sorulara cevap ararken Faith’i etkileyen 
yerlere seyahat edecek, onun hangi haklar 
için mücadele ettiğini de göreceksiniz. Sonra 
sıra sizde. Siz hangi malzemelerle sanat 
yapıtı üretmek, nelerin resmini çizmek 
istersiniz? (Tanıtım Bülteninden) Everest 
Yayınları / 60 sf / 81 TL (1 kitap)
Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın en çok satan kitapları 
şunlar oldu:
■ Kaplanın Sırtında / Zülfü Livaneli / İnkılâp 
Kitabevi
■ Seni Yoran Her Şeyi Bırak / Müthiş Psiko-
loji / Destek Yayınları
■ Stoacının Günlüğü / Ryan Holiday, Step-
hen Hanselman / Pegasus Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

otoğraf sanatı üzerinden disiplinlerarası bir 
diyalog ortamı sunan “Şehrin Festivali” 212 
Photography Istanbul, 6 - 16 Ekim 2022 ta-
rihleri arasında festival takipçilerini ağırla-

maya hazırlanıyor.
Festival beşinci yılında, sergiler, atölyeler, söyleşi-

ler, paneller, film gösterimleri ve portfolyo incelemele-
rinin yanı sıra yayıncılık, dans, müzik, gastronomi gibi 
farklı disiplinlere de programında yer veriyor. 10 gün 
boyunca 15’e yakın mekânda 50’nin üzerinde sanatçı-
nın 500’ün üzerinde eserini sanatseverlerle buluştura-
cak olan festivalde, fotoğrafın yanı sıra geçen sene ol-
duğu gibi yeni medya, video sanatı, heykel ve daha pek 
çok farklı yaklaşım görülebilecek. 

Festivalin bu seneki destekçileri arasında Yapı Kre-
di ve Jotun’un yanı sıra Hollanda Başkonsolosluğu, 
Norveç Büyükelçiliği, Cervantes / İspanya Başkonso-
losluğu, Macar Kültür Merkezi, Institut Français Türki-
ye ve ABD Büyükelçiliği yer alıyor. 

ŞEHRE YAYILAN FESTİVAL
212 Photography İstanbul, 5’inci yılında İstanbul’un 

iki yakasına yayılan etkinlikleri ile şehrin farklı nokta-
larını festivale dahil etmeye devam ediyor. Ana mekan-
lar Akaretler Sıraevleri ve Yapı Kredi bomontiada olmak 
üzere festival bu yıl, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat 
Merkezi, Saint Benoit Kilisesi, Kale Tasarım ve Sanat 
Merkezi, Taksim Sanat, Institut Français, Yeldeğirmeni 
Sanat, ALAN Kadıköy, Evin Sanat Galerisi, ArtOn, Kal-
yon Kültür ve Koli Art Space gibi pek çok noktada ka-
tılımcılarla buluşacak. Bu yıl festival programı kamusal 
alanlarda da sergileri ile yer alacak. Festival, meydanlar-
da düzenlenecek sergiler ile kamusal alana da yayılacak.

DÜNYADAN FOTOĞRAF SANATÇILARI
212 Photography Istanbul’un 5. yılında Erik Kes-

sels, Aimee Hoving, Kata Geibl, Joseph-Philippe Be-
villard, Christto & Andrew, Felix R. Cid, Tina Signes-
dottir Hult, Emma Summerton, Lorenzo Vitturi gibi 
sanatçıların sergilerin yanı sıra tematik sergilerden olu-
şan geniş çaplı bir seçki de ziyaretçilerle buluşacak. Ev-
cil hayvanların fotoğraflarından oluşan, güçlü bir görsel 
dünyaya sahip “Dostlarımız, Hayvanlar ” (Our Dearest 
Friends, Animals) başlıklı  sergide, fotoğraf dünyasın-
dan öncü isimlerin eserleri yer alacak. Bu sergide Willi-
am Wegman, Walter Chandoha, Martin Parr, Hellen van 
Meene, Tim Flach, Martin Usborne, Süleyman Kaçar ve 
daha fazla ismin çekmiş olduğu ikonik fotoğrafları gör-

mek mümkün 
olacak. Yeryü-
züne kuş ba-
kışı bir bakış 
sunan “Kayıp 
Manzaralar” 
(Lost Landsca-
pes) sergisiy-
le, iklim krizi ve 
çevre sorunları 
drone fotoğrafla-
rı üzerinden fark-
lı bir yaklaşım 
ile ele alınacak. 
“Floral Düşler” 
(Floral Dreams) 
ise fotoğraf, video 
ve heykel disiplin-
lerinden gelen sa-
natçıları doğa ve 
çiçek teması etra-
fında bir araya ge-
tiren etkileyici bir 
sergi olacak. Bu ser-
gide Emma Summerton, Boru-
san Çağdaş Sanat Koleksiyonu sanatçılarından Jennifer 
Steinkamp ve Yunus Karma’nın çalışmaları yer alacak. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi arşivinde yer alan Faik 
Şenol fotoğraflarının bir araya geldiği “Bir Zamanlar İs-
tanbul” (Once Upon a Time in Istanbul) sergisi ile ziya-
retçiler nostaljik bir İstanbul kesitiyle buluşacak. “Plak 
Kapağı Fotoğrafları” sergisinde ise, plak koleksiyonerleri 
Murat Abbas, Kanat Atkaya ve Burak Sülünbaz’ın ken-
di koleksiyonlarından bir araya getirdiği, plak fotoğrafla-
rından yola çıkarak oluşturdukları farklı bir kürasyon gö-
rülebilecek. Sokak kültürünün dünyanın dört bir yanında 
önemli bir parçası olan “kaykay” bu sene festivalin bir 
diğer tematik sergisi olacak. 

FİLM GÖSTERİMLERİ DE VAR
Farklı iş birlikleri ile İstanbul’un kültür-sanat haritası-

na önemli katkıları olan 212 Photography Istanbul bu yıl da 
MUBI Türkiye ile festivale özel bir film seçkisi sunuyor.

Ayrıca sinema salonlarından vazgeçmeyenler için 
Institut Français Türkiye iş birliğiyle seçilen filmler, 
festival özelinde gösterimde olacak. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Jotun sponsorlu-
ğunda mimari ve fotoğrafı bir araya getiren sanatçı 
söyleşileri ve buluşmalar 212 Photography Istanbul 
takipçileriyle buluşacak. Festival, mimariyi de prog-
ramına dahil ederek İstanbul’un farklı noktalarını 
adımlayarak gerçekleştirilecek atölyeler düzenleye-
cek. Ayrıca karanlık oda baskı deneyimini yaşamak 
isteyen, eskimeyen yöntemlerin büyüsüne inanan-
lar için gerçekleştirilecek atölyeler de festival kap-
samında yer alacak. 

Bu yılın programına özel olarak “buluşmalar” 
başlığı altında gerçekleşecek söyleşiler ise, fotoğ-
raf kitabı ya da fotoğraf odağındaki yayınlar kap-
samında bir araya gelecek isimlerle gerçekleşecek. 

YENİLİK: GASTRONOMİ
212 Photography Istanbul’un 5. yılında, fes-

tival programının sürprizi gastronomi oluyor. 
Pop-up konserler, dans/performansın yanı sıra 
gastronominin görsel dünyasını şekillendirmek 
ve anlatmak için fotoğrafın rolüne odaklanan 

212 Photography Istanbul, tadımlar eşliğinde gastro-
nomi ve fotoğraf ilişkisine değiniyor ve farklı atölye 
çalışmalarıyla zenginleştirilecek olan bu alanda her iki 
dünyayı bir araya getiriyor. 

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR! 
Her yıl alanında dikkat çeken ve ufuk açan isimlerin 

jürisinde yer aldığı Uluslararası 212 Uluslararası Fotoğraf 
Yarışması için son başvuru tarihi 16 Eylül 2022. Fotoğraf 
etrafındaki diyalogu çeşitlendirmeyi hedefleyen yarışma 
her yaştan amatör ve profesyonel fotoğrafçının katılımına 
açık. Yarışmanın kazananı 5000 Euro ile ödüllendirilecek. 

212 Photography Istanbul ile ilgili tüm detaylara 
www.212photographyistanbul.com adresinden ve fes-
tival sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. 

5. yıl programını 6 - 16 Ekim 
tarihlerinde gerçekleştirecek 

olan 212 Photography 
Istanbul, “Şehrin Festivali”ni 

Yeldeğirmeni Sanat ve Alan 
Kadıköy’e de taşıyor

“Şehrin Festivali” 
Kadıköylülerle buluşmaya hazırlanıyor

“Aynı denizin 
etrafından” 

eserler 
Nazım’da

Caddebostan’da bulunan 
Gallery 11.17, “Belleğe 
Çağrılar” sergisiyle farklı 
disiplinlerden dokuz sa-
natçıyı bir araya getiriyor. 

Sergide yer alan sa-
natçılardan Haydar Ak-
dag, sergiyle ilgili şunları 
söylüyor: “Belleğe Çağ-
rılar sergisinde izlenecek 
eserlerde; öteden beri ge-
len doğa ve mekan anlatısının kanık-
sanmış kabulünü yerinden eden yeni 
doğa ve şehir anlatısına, buluntu nes-
ne ve terk edilen hatıranın tarifinden, 
toplumsal meselelere, kişisel hatırla-
ma eyleminin yarattığı gel-gitler neti-
cesinde hatıraya bakışı sanatçının öz-
nel sahip olduğu özleme duygusunun 
yerine bugünkü duyumsamasıyla ye-
niden yineleme eylemine geniş bir 
yelpaze izlenebilir.

Diğer yaklaşımlar; 
fenomen tarihten po-
litik tarihe, şiir ve bel-
geleri referans alan 
unutmama duyarlılı-
ğına, toplumsal bel-
lek açısından maruz 
kalınan kelimelerin 
yüküne değin bir-
çok farklı hatırlama 

eylemi temsilleri sergide yer 
alan eserlere yansıyacaktır.” 

Sergide Haydar Akdağ’ın yanı 
sıra Osman Nuri İyem, Yasemin Kel-
tek, Didem Ünlü, Öznur Eren, Bengisu 
Bayrak, Merve Dündar, Atilla Atala ve 
Aytaç Beyazgül’ün eserleri yer alıyor.  
Sergi 2 Ekim 2022 tarihine kadar Gal-
lery11.17’ de görülebilir. 

Adres: Gökçe Sokak No:11/A 
Caddebostan Kadıköy Tel: 0216 803 
44 17 

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, 
Yunanistan’dan ve Türkiye’den sanatçıların 
eserlerinin sergileneceği “Aynı Göğün Al-
tında, Aynı Denizin Etrafında” başlıklı grup 
sergisine ev sahipliği yapıyor. 27 Temmuz  
saat 20.00’de açılışı yapılacak olan sergi 21 
Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.

Selanik ve Kuzey Yunanistan’da yaşa-
yan sanatçılardan oluşan FireArt Sanat Ko-

lektifi ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin 
işbirliği ile gerçekleşecek sergiye katılan sa-
natçılar ortak bir eylem ve duygu ile mevcut 
sömürü düzenine karşı mücadele etmek, ba-
rış içinde yaşanacak bir geleceği inşa etmek 
üzere bir araya gelerek eserlerini bu amaç 
doğrultusunda üretiyorlar. 22 sanatçının yer 
alacağı sergi aynı zamanda iki halkın sanat 
aracılığı ile dayanışmasını da vurguluyor.

“Belleğe Çağrılar” 
Gallery 11.17’de

Altkat Sanat Güney Kore’de

1989 yılında Geochang kentinde başlayan 
Asya Mono Drama Festivali 32.kez düzen-
leniyor. Festivalde 25’ten fazla solo perfor-
mans izleyici karşısına çıkacak. Türkiye’den 
Altkat Sanat dışında Japonya, Bangladeş, 
Tayland, Hindistan gibi ülkelerden ekipler ka-
tılacak. Böylece bu festivale ilk defa Türki-
ye’den bir ekip katılmış olacak. 
29 Temmuz’da Güney Kore’nin bir eyaleti olan 
Geochang’te başlayacak festival, 31 Temmuz 
tarihine kadar 3 gün boyunca çeşitli mekân-
larda devam edecek. 
Altkat Sanat’tan Selver Çavuş “Yeraltı Tre-
ni” isimli tek kişilik pantomim gösterisini fes-
tivalin ilk günü olan 29 Temmuz’da Geochang 
Kültür Merkezi bahçesinde sergileyecek. Ar-
dından Müge Saut “Kutu” isimli pantomim 
oyununu aynı yerde sahneleyecek. Daha 
sonra 31 Temmuz’da aynı gösterilerini Sam-
bongsan Kültür ve Sanat Okulu’nda sergile-
yecekler.  Festival ayrıntıları: https://amo-
nodrama.modoo.at/ 

Bu yıl 10. yılını kutlayan Kadıköy’ün özel tiyatrolarından 
Altkat Sanat, sezonu Güney Kore’de gerçekleşecek tek 

kişilik oyunlar festivaliyle açıyor 

F

Hamour 100x70cm © Christto /Andrew

Florian Ledoux (Kayıp Manzaralar)

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ
sem.celebi@hotmail.com
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Almodovar 1980-2000 Haftası
Başka Sinema’nın 
45film’lik Bir Yaz Seç-
kisi devam ediyor. 29 
Temmuz – 4 Ağus-
tos haftası sinemalar-
da olacak seçki “Al-
modovar 1980-2000 
Haftası”, usta yönet-
men Pedro Almodo-
var’ın filmografisinin ilk 
yirmi yılından oluşup 
yönetmenin kendine 
has tarzını nasıl geliş-
tirdiğini görmek adına 
önemli bir yer tutuyor.
Filmler arasında; Ve-
nedik Film Festivali’n-
de En İyi Kadın Senar-
yo ödüllü “Sinir Krizinin 
Eşiğindeki Kadınlar”, 
feminist kara komedi 
filmi “Bunu Hak Ede-
cek Ne Yaptım?”, Al-
modovar filmlerinin 
en önemli yüzlerin-
den Carmen Maura’nın 
performansı ile “Kötü 
Alışkanlıklar”, ünlü 
oyuncu Antonio Ban-
deras’ın başrolünde 
yer aldığı “Tutku Ka-
nunu”, Fransa’nın Os-
car’ı olarak anılan Cé-
sar Ödülleri’nde En İyi 
Yabancı Film ödülü-
nü alan “Yüksek To-
puklar”, 1995 yılında 
İspanya’nın Akademi Ödülleri En İyi Yaban-
cı Film adayı olan “Sırrımın Çiçeği”, yönetme-
nin Javier Bardem ile ilk ortaklığı olan “Çıplak 
Ten” ve Almodovar’ın kendi ilk dönemini ka-
pattığı film olarak andığı “Kika” yapımları yer 
alıyor. 

Kadıköy Sineması
YAŞAMAYA BAK: 14:15, 19:00
HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA: 16:15
DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI: 21:00
BUNU HAK EDECEK NE YAPTIM?: Çeşitli 
Seanslar
KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR: Çeşitli Seanslar
TUTKU KANUNU: Çeşitli Seanslar
SİNİR KRİZİ EŞİĞİNDEKİ KADINLAR: Çeşitli 
Seanslar
YÜKSEK TOPUKLAR: Çeşitli Seanslar
KIKA: Çeşitli Seanslar
SIRRIMIN ÇİÇEĞİ: Çeşitli Seanslar
ÇIPLAK TEN: Çeşitli Seanslar
X: 3 Ağustos 2022 Çarşamba – 21:15
EAT YOUR CATFISH: 4 Ağustos 2022 
Perşembe - 21:15

SİNEVİZYON

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
 

03.08.2022 Çarşamba 21.00
● Sensiz Olmaz (High Fidelity)
Yönetmen: Stephen Frears
Senaryo: D.V. DeVincentis, Steve Pink, John Cusack, 
Scott Rosenberg
Oyuncular: John Cusack, Tim Robbins, Lisa Bonet
İngiltere, ABD / 2000 / İngilizce / 113 dk. / Renkli / 
Türkçe Altyazılı

 07.08.2022 Pazar 21.00
● Yağmur Altında (Singin’ in the Rain)
Yönetmen:  Stanley Donen, Gene Kelly
Senaryo:  Betty Comden, Adolph Green
Oyuncular: Gene Kelly, Donald O’Connor, Debbie 
Reynolds, Jean Hagen, Cyd Charisse, Rita Moreno
ABD / 1952 / İngilizce / 103 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 gösterileceği 
festivalin bu haftaki programı 
şöyle:

adıköy Belediyesi, çocukların yaz döne-
mini hem eğlenerek hem de öğrenerek 
geçirmesi için dopdolu, keyifli bir yaz 
programı hazırladı. Ücretsiz olarak ger-

çekleşen etkinliklerin adresi ise Halis Kurtça Çocuk 
Kültür Merkezi, İDEA Çocuk, Karikatür Evi ile Ço-
cuk Sanat Merkezi. Merkezlerdeki çalışmalar hakkın-
da bilgi almak için atölyelere katıldık, çocukların atöl-
yelerdeki o güzel enerjilerini de sayfamıza taşıdık. 

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, çocuklara 
dans, drama, müzik, resim, jimnastik gibi farklı alan-
larda yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştiren 
atölyelerin kapısını açtı. Merkezde 18 ile 31 Temmuz 
arasında Yaratıcı Drama, Masallara Yolculuk, Te-
mizlik Robotu gibi 40'tan fazla atölye, haftanın yedi 
günü ve farklı saatlerde ücretsiz olarak gerçekleşti. 

“KİTAP SEVGİSİNİ AŞILAMAK İSTİYORUM”
Atölyelerden Masallara Yolculuk'a misafir olduk, 

atölye yürütücüsü Yasemin Uygur'dan atölye hakkın-
da bilgi edindik: “Çocuklara kitap sevgisini aşılamayı 
amaç edinen bir atölye. Çocuklara kitap okuyorum ve 
kitap üzerinden sohbet ediyoruz. Sorular soruyoruz 

ve o soruların cevaplarını birlikte arıyoruz. Bugünkü 
atölye çalışmasında da ‘Dünyanın En Yüksek Kitap 
Dağı’ kitabını okudum. Dağıttığım parmak kuklalarla  
masal yazmalarını istedim. Kitap ile ilgili ayrıca bo-
yama çalışması da yaptık. Çocuklardan çok güzel geri 
dönüşler alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor.”

“ÜCRETSİZ OLMASI ÇOK İYİ”
Kızı İpek'in Masallara 

Yolculuk Atölyesi'ne katıldı-
ğını söyleyen Tuğba Akkaya 
da şunları söyledi: “Yaz dö-
nemini merkezdeki atölyeler 
sayesinde dopdolu geçiriyo-
ruz. Öğretmenlerimiz çok iyi. 
Ayrıca atölyelerin ücretsiz ol-
ması da diğer güzel bir taraf.”

KARİKATÜR, MANGA VE ÇİZGİ ROMAN
Karikatür Evi de çocukların hayal güçlerini ge-

liştirmeleri, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları için 
Karikatür, Çizgi Roman ve Manga atölyesi düzenli-
yor. Karikatür atölyesinin eğitmeni Eda Oral, çocuk-
larla eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi ve şöyle 
devam etti: “Beraber çizmeye çalışıyoruz. Tecrübe-
lerimi onlarla paylaşıyorum. Çocuklardan enteresan 
çizimler geliyor. Hayal güçlerini açığa çıkarmaya ça-
lışıyoruz. Teknoloji ile çok bir aradalar. Biraz ondan 
uzak tutmak, kağıt ve kalem ile zaman geçirmeleri-
ni istiyoruz.”

Karikatür atölyesine gelen Mila Kasarcı da “Bura-
sı hayatımda geldiğim en güzel ve eğlenceli yer. Kü-
tüphane var. Yeni arkadaşlarım oldu. Bir sürü renkli 
kalem var. Buraya gelmeye devam edeceğim.” dedi.

19 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK
Hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günü 

12.00 ile 14.00, 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ger-
çekleşen Karikatür Evi’ndeki atölyeler, Ağustos ayının 
19'una kadar sürecek. Atölyeler hakkında bilgi almak is-
teyenler, (0216) 418 10 49 numaralı telefonu arayabilir. 

“OYNA, EĞLEN, YARAT”
Oyna, eğlen, öğren, yarat, yansıt fikriyle ortaya 

çıkan, çocukların fiziksel ve fikirsel becerilerini ge-
liştirmeye odaklanan atölyelerin bir arada kurgulan-
dığı İDEA Çocuk da Ritimden Müziğe, Hareketten 
Dansa, Atıklardan ve Kilden Sanata, Yaratıcı Drama-
dan Gösteriye, Fotoğraftan Hikayeye ve Kısa Film 
adlı atölyeler düzenliyor. Ağustos ayının sonuna ka-
dar devam edecek atölyelerden Fotoğraftan Hikayeye 
ve Kısa Film, Sinematek’te veriliyor. 

İDEA Çocuk’ta veri-
len Hareketten Dansa atöl-
yesinin eğitmeni Destan 
Taştan, atölye hakkında şu 
bilgileri verdi: “Atölye ça-
lışmasına haziran ayında 
başladık. Çocuklarla birlik-
te olmak çok güzel. Yara-
tıcılar, o yüzden atölye çok 
verimli geçiyor. Harekete 
korkmadan dahil oluyorlar 
ve hareketi değiştirmeye 
de çalışıyorlar. Bu yaş grubu çocuklar için bunlar 
güzel girişimler.”

“OKUL AÇILANA KADAR GELECEĞİM” 
Hareketten Dansa atölyesi-

ne katılan Damla Saltan, “Bu-
rada çok eğleniyorum. Haftada 
iki gün geliyorum. Hem drama 
hem de dans atölyesini çok se-
viyorum. Farklı hareketler öğ-
renmek, dramada doğaçlama 
yapmak beni mutlu ediyor. Çok 
iyi arkadaşlarım oldu. Öğret-
menlerimi de çok seviyorum.” 
derken Ozan Büke de şunları söyledi: “Etkinlikler 
çok güzel ve eğlenceli. Serbest dans etmek bana çok 
iyi geliyor. Dramaya da geliyorum. Diğer atölyelere 
de katılacağım. Okul açılana kadar hep gelicem.”

Atölyeler hakkında bigi almak ve katılmak iste-
yenler, https://ideacocuk.kadikoy.bel.tr  web site-
sini ziyaret edebilir, (0216) 418 52 98 numaralı tele-
fonu arayabilir.

Kadıköy Belediyesi, 
çocukların yaz dönemini iyi 
bir şekilde değerlendirmesi 

amacıyla eğlendiren 
ve öğreten atölyeler 

düzenliyor. Gençler için de 
ücretsiz atölyeler var…

Hem eğlenceli

hem eğitici

K
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Sanatın her dalında eğitim veren, çocuklara sanatın 
geliştiren ve iyileştiren kapısını açan Çocuk Sanat Mer-
kezi de yaz atölyeleri düzenliyor. Çocuk Sanat Merkezi 
öğretmenleri tarafından Resimde Yeni Teknikler, Dansa 
Davet, Yaylı Çalgılar Atölyesi, Çocuklar Piyanoyla Tanı-
şıyor, Gitar Dünyası gibi atölyelerde eğitimler verilecek. 
Merkezde 2 ile 25 Ağustos tarihlerinde hafta içi salı, 
çarşamba ve perşembe günü, 11.00 ile 16.00 saatleri 
arasında gerçekleşecek eğitimler, 45 dakika sürecek. 
Atölye çalışmaları hakkında gün, saat ve içerik ile ilgili 
detaylı bilgiyi  www.cocuksanatmerkezi.kadikoy.bel.tr 
adresi ile Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi, Fe-
neryolu Mah. Çamtepe Sokak No.1, Kat.5 Göztepe-Ka-
dıköy adresinden ve (0216) 567 84 01 numaralı tele-
fondan edinebilirsiniz. 

ÇOCUK SANAT’TA 2 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

GENÇLER İÇİN DE YAZ 
ATÖLYELERİ VAR
Kadıköy Belediyesi, gençlerin yazı keyifli ve verimli bir 
şekilde geçirmeleri için de yaz atölyeleri yapıyor. Kadı-
köy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde 2 ile 25 Ağus-
tos tarihleri arasında Ses Eğitimi, Yaratıcı Drama ve Oyun, 
Yaratıcı Hareket ve Dans, Latin Dansları, Gitar Dünyası, 
Yaratıcı Yazarlık, Enstrümanını Al Gel ve Keman atölyesi 
verilecek. Ücretsiz olan, 14 ile 22 yaş arasındaki kişilerin 
katılabileceği atölye çalışmaları  hakkında bilgi almak is-
teyenler,  (0216) 418 60 34 numaralı telefonu arayabilir.

Tuğba Akkaya

Eda Oral

Yasemin Uygur

Destan Taştan

Mila KasarcıMila Kasarcı

hem de ücretsiz!

Ozan Büke



Şükrü Sokak’ta bulunan ikinci el dük-
kânlarını ya da sosyal medya ilanları-
nı tercih ediyor.  

Ev yerine yurt tercih edecek olan-
lara da ne yazık ki iyi bir haberimiz 
yok. Kadıköy’de özel yurtların yıllık 
ücretleri de 28 bin TL’den başlayıp 
76 bin TL’ye çıkıyor. En düşük yurt 
ücreti Kuşdili civarında aylık 2 bin 
400 lira. Marmara Üniversitesi’nin 
yakın olduğu Dumlupınar ve Gözte-
pe mahallelerinde iki kişilik bir oda-
da kalma maliyeti aylık 4 bin 250 lira 
civarında. İlçenin merkezi diyebilece-
ğimiz Caferağa ve Rasimpaşa mahal-
lerinde ise aylık yurt ücretleri iki kişi-
lik odalar için 4 bin 800 ile 6 bin 900 
lira arasında. 4 kişilik bir odada kal-
manın yıllık maliyeti ortalama 28 bin 
lira. 

BESLENMEK AYRI MESELE
Özellikle kent dışından İstanbul’a 

gelen öğrenciler için tek sorun ne ya-
zık ki barınma değil. Pek çok öğrenci 
barınma sorunuyla birlikte beslenme 
sorunu da yaşıyor. Yurt ve üniversi-
te yemekhanelerinde yemeklerin ma-
liyeti bile oldukça yüksek. Örneğin 
Kadıköy’deki özel yurtlarda bir por-
siyon çorba ortalama 6 lira, bir çeşit 

yemek 15 lira. Evde ya da yurtta kalan öğrencilerin 
yemek yemek için bütçe ayırması zor, dışarıda yeme-
leri ise neredeyse imkansız. Barınma ve beslenme ol-
mak üzere birdenbire iki büyük sorunla karşı karşıya 
kalan gençlerin önünde genellikle iki seçenek olu-

yor. Yarı zamanlı çalışmak veya burs bul-
mak. Kadıköy’de yaşayan ya da okuyan 
pek çok öğrenci yarı zamanlı olarak çeşitli 
işlerde oldukça düşük ücretlerle ve güven-
cesiz çalışıyor.

KADIKÖY’DEN BURS DESTEĞİ
Kredi Yurtlar Kurumu, Toplum Gö-

nüllüleri Vakfı, Yücel Kültür Vakfı, Türk 
Eğitim Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destek-
leme Derneği, büyükşehir belediyeleri 
gibi pek çok kurum üniversite öğrenci-
lerine burs veriyor. Kadıköy Belediyesi 
de geçtiğimiz mayıs ayında Türk Eğitim 
Vakfı (TEV) işbirliği ile hayata geçirdi-
ği “Okutan Kadıköy” projesi ile Kadı-
köy’de ikamet eden bin üniversite öğ-
rencisine karşılıksız burs 
imkanı sağlamayı hedef-
liyor. 

Kadıköy Belediyesi, 
Türk Eğitim Vakfı, Ka-

dıköy muhtarları ve Kadıköy Bele-
diyesi Gönüllüleri ve Kadıköylü va-
tandaşların ortaklaşa gerçekleştirdiği 
proje kapsamında apartman burs fon-
ları oluşturuluyor. Destek olmak is-
teyen apartmanlar bu fonlara nakdi 
yardımda bulunuyor. Biriken tutarlar 
da 9 ay boyunca bin öğrenciye kar-
şılıksız burs olarak veriliyor. Projeye 
internet üzerinden https://www.kadi-
koy.bel.tr/genel/okutan-kadikoy ad-
resinden destek vermek mümkün.

Beslenme, barınma dertleriy-
le uğraşan bunun için genellikle ça-
lışmak zorunda kalan öğrencilerin 
kültür sanat faaliyetlerine ayıracak 
bütçesi doğal olarak yok. Neyse ki 
Kadıköy Belediyesi’nin öğrencile-
re yönelik pek çok ücretsiz etkinli-
ği var. 

HAYAL KIRIKLIĞI
Üniversite öğrencilerinin yaşa-

dığı bir diğer sorunlardan biri tercih 
ettikleri bölümü sevmemeleri olu-
yor. Pek çok genç eğilimlerine, yete-
neklerine göre değil sınav sonuçları-
na göre tercih yaptığı için ‘geleceğin 
mesleği’, ‘iyi bölüm’ vb çevresel et-
kiler nedeniyle istemediği bölümlere 
kayıt yaptırıyor. 

Diğer yandan pek çok akade-
misyenin KHK’lar ile ihraç edilme-
si nedeniyle üniversitelerin artık bi-
lim üretilen yerler olmaktan çıkmaya 
başlaması da öğrencileri hayal kırık-
lığına uğratan nedenlerden biri. Aka-
demik özgürlüklerin kısıtlanması 
akademisyenlerin sayısının azalma-
sı, ders içeriklerinin hiç değişmeme-
si çok istediği bölümlere kayıt yaptı-
ran öğrencilerin bile hevesini kırıyor. 
Doğal olarak alınan eğitimin niteliği 
düştükçe mezun olan gençlerin de ni-
teliği düşmüş oluyor. 

ilyonlarca adayın hayatı için 
belirleyici olan Yükseköğre-
tim Kurumları Sınavı (YKS) 
sonuçları geçtiğimiz günler-

de açıklandı. Birinci oturumda üç mil-
yondan fazla adayın ikinci oturumda 
iki milyondan fazla adayın katıldığı sı-
nav sonuçları kimileri için hayal kırıklı-
ğı kimileri için büyük sevinç oldu. Çün-
kü sınava giren adaylardan önlisans 
programlarına 512 bin 881,  lisans prog-
ramlarında ise 509 bin 164 kişi yerleşe-
bilecek. Özel yetenek programlarına yer-
leşebilecek öğrenci sayısı 39 bin. Sınav 
sonuçlarına göre adayların tercihlerini 5 
Ağustos’a kadar yapması gerekiyor. 

Üniversite sınavı ve tercihler bir yana 
sınavlarda istenilen başarı elde edilse de 
okuyabilmek o kadar kolay olmayabili-
yor. Mesleğe ilgiye, sevgiye değil alınan 
puanlara göre okul tercihlerinin yapıldığı 
sistemde sınav sonuçlarına göre başarılı 
olmak ne yazık ki yeterli değil. Öğrenci-
lerin akademik beklentilerinin karşılana-
mıyor olması bir yana üniversite okuya-
bilmenin maliyeti de çok yüksek. Kısaca 
üniversiteli olmak pek çok sorunu da be-
raberinde getiriyor. Bunlardan ilki ve en 
önemlisi barınma sorunu.

BARINMAK BİRİNCİ DERT
Türkiye’de iki yüzden fazla üniversite ve se-

kiz milyon civarında üniversite öğrencisi var.  İstan-
bul’daki üniversite sayısı 61. Kadıköy’de ise iki devlet 
üniversitesi ve 4 vakıf üniversitesi veya yerleşkesi bu-
lunuyor. Geçen yılın verilerine göre şehirde 1 milyon 
800 bin üniversite öğrencisi var. Bu öğrencilerin 600 
bini şehir dışından geliyor.

Kentteki kamu ve özel öğrenci yurtlarının kapa-
sitesi ise 100 bin civarında. Yani 500 bin civarında 
öğrenci kaydını yaptırır yaptırmaz barınma sorunu ile 
karşı karşıya kalıyor. İstanbul’da ev kiraları son bir 
yılda yüzde yüzün üzerinde artı.

Kadıköy’deki artış ise çok daha fazla. Geçinemi-
yoruz Platformu’nun “Kadıköy Kiralık Konut Rapo-
ru”na göre ilçede ortalama kira 19 bin 438 TL. sahi-
binden.com sitesi verilerine göre Kadıköy’de en düşük 
kiralık oda 1.000 TL. 25 metrekarelik bir dairenin ki-
rası ise 3 bin 750 TL.

Birçok üniversiteye ulaşımın kolay, kültür- sanat, 
eğlence olanaklarının fazla olması nedeniyle pek çok 
öğrencinin yaşamak için ilk tercihlerinden biri olan 
Kadıköy’de yaşamak eskisine göre çok daha zor. Sağ-

l Leyla ALP

M

lıklı, yaşanabilir, ulaşımı uygun en düşük kiralık daire 
7 bin lira civarında. Yani bırakın üniversite öğrencisi-
ni beyaz yakalı çalışan için bile oldukça zor. Ev tut-
tuktan sonra bir başka sorun da elbette eşya sorunu. 
Pek çok üniversiteli yeni eşya almak yerine Yoğurtçu 

29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS 20228 Kent - YaşamKent - Yaşam

Yükseköğretim Kurumları 
Sınav sonuçlarının 
açıklanmasının ardından bu 
kez de tercih maratonu başladı. 
Sınav sonuçları sevindirici 
olsa da İstanbul’da okumanın 
maliyeti oldukça yüksek

İBB, 
‘Genç 

Üniversiteli Desteği’ 
projesinde bu yıl 75 

bin öğrenciye 4 bin 500 
TL burs ile geri ödemesiz 

destek olacak. Başvurular 
“gencuniversiteli.ibb.

istanbul” internet sitesi 
üzerinden yapılıyor

75 BİN ÖĞRENCİYE GERİ 
ÖDEMESİZ DESTEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’nin en çok öğrenci yaşayan şehri İstanbul’da öğren-cilere destek devam ediyor. Yapılan burslarla öğ-renciler ve aileleri rahat nefes alıyor.

BURS KRİTERLERİ 
‘Genç Üniversiteli Desteği’ başvuruları “gen-cuniversiteli.ibb.istanbul” internet sitesi üzerin-den yapılıyor. Başvuruda bulunan öğrencilerin kendileri veya ailelerinin İstanbul’da ikamet et-meleri gerekiyor. Sistem, İstanbul’daki üniversi-telerin yerleştirmelerinin yapılıp kayıtlarının ta-mamladığı Eylül ayı sonunda hizmete girerken, burslar, Ekim’den itibaren üç taksit olarak hak kazananlara sunulmaya başlayacak. Açıköğre-tim ve uzaktan eğitim öğrencileri, ücretli deği-şim programında olanlar, yüksek lisans ve dok-tora öğrencileri, 25 yaşından büyükler burstan faydalanamayacak. Burstan faydalanmak için, öğrencinin devlet üniversitesinde okuyor olma-sı veya vakıf /özel üniversitede yüzde yüz burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrenci-lerinin ise yılsonu başarı notunun en az 100 üze-rinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da iste-nen kriterler arasında yer alıyor. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiye “gencuniversiteli.ibb.is-tanbul” internet sitesinden ulaşılabiliyor.

İSTENEN BELGELER
l Nüfus cüzdanı fotokopisi
l Sabıka kaydı / disiplin cezası almadığına dair belge
l Vukuatlı nüfus kayıt örneği
l Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
l Bursluluk belgesi
l Disiplin belgesi
l Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, maaş bordrosu vb.)
l Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin en-gelli raporu fotokopisi
l Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler (Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alı-nıyor)
l Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
l Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Kadıköy İstanbul’da okumak 
için tercih edilebilecek en güzel 
ilçelerden biri. Sosyal hayatın 
canlılığı ve ulaşım kolaylığı nedeniyle 
öğrenciler için İstanbul’un gözde 
ilçelerinden biri olan Kadıköy’de kültür, 
sanat, spor, eğlence ve akademik çalışmalar için 
Kadıköy Belediyesi’nin öğrencilere sunduğu pek 
çok destek ve alan var. İşte bunlardan bir kaçı:

Akademik bilgiye erişim ve gelişme
Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat ve Sanat 

Kütüphanesi, zengin kitaplığı ve erişilebilir 
ortamıyla ders çalışmak ve araştırma yapmak için 
en uygun mekanlardan biri. 

Kadıköy Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 
Moda’daki muhteşem manzaralı İDEA, hem 
ders çalışmak hem vakit geçirmek için güzel 
seçeneklerden biri. Yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin 
uygulamaya geçtiği buluşma ortamı Tasarım 
Atölyesi Kadıköy de fikir ve önerileriyle proje 

süreçlerine katılıp, yaşadıkları 
mahallenin tasarım stratejilerine 

katkıda bulunmak isteyen herkese 
açık. 

Sanat meraklılarına 
Belediyenin Gençlik Sanat Merkezi ve 

Karikatür Evi’nde ücretsiz olarak düzenlediği 
drama, karikatür, enstrüman atölyeleri her yıl 
yüzlerce genci ağırlıyor. Belediyenin Sosyal 
Hizmet Merkezleri’nde de pek çok ücretsiz kurs 
ve atölye var. Belediyenin kültür merkezlerinde 
yıl boyu düzenlenen etkinliklerin pek çoğu da yine 
ücretsiz.  

Spor
Kadıköy Belediyesi spor yapmak isteyen 

gençleri de destekliyor. Acıbadem Yüzme Havuzu, 
Kalamış Gençlik Merkezi ve her sabah parklarda 
düzenlenen etkinliklerden üniversiteliler kendine 
ve zamanına uygun olanı seçebilir. 

İstanbul’da okumak
ateş pahası

KADIKÖY’DE 
ÖĞRENCİ 
OLMAK

Çizim: Hakan Keleş



ların sosyal ve psikolojik bağını önemsemeyen birbi-
rinin aynısı, güya “havalı”, “modern” olan konutlar 
dikildi. Üstelik konut piyasasına artık girmek o den-
li zor ki maalesef bizim kuşağımızın artık ev alması 
mümkün görünmüyor.  Bu durum, ilerleyen dönem-

de özellikle y ve z kuşağı olarak ad-
landırılan 85 ve sonrası doğan kuşak 
için öfke patlaması anlamına gelebi-
lir. En azından bu kuşaklar artık ken-
dilerine verilen sözlerin tutulmadığını 
düşünüyor. “Okursan, çalışırsan, iş sa-
hibi olursun, iyi bir hayatın olur” top-
lumsal sözleşmesi bir masala dönüştü. 
Bu da gençler arasında artan umutsuz-
luk ve öfke hissini besliyor. İşe girse 
bile artık gençler kazandıkları ücretin/
maaşın yarısını kira olarak vermek zo-
runda kaldıklarının farkında. İstanbul, 
Antalya ve İzmir gibi kentlerde ise ka-
zançlarının tümünü kiraya veriyorlar. 

lojiye erişim, kentin sosyal imkanlarından faydalan-
ma söz konusu değil. 

l Yaşayacak konut bulamadığı için birlikte yaşa-
mak istemediği halde eşinden ayrılamayan ya da ai-
lesinin yanında yaşamak zorunda kalan kadınların 
sayısında artış yaşandığı da belirtiliyor. Sizin bu ko-
nudaki düşünceleriniz nelerdir?

Kadınların durumu işgücü piyasasının ikili ve pat-
riyarkal yapısıyla doğrudan bağlantılı. Maalesef pek 
çok kadın eğitimden uzun süre dışlandığı için mes-
lek edinemiyor. Haliyle ancak ücretlerin düşük oldu-
ğu işlerde, çoğunlukla enformel ekonomide kendine 
yer buluyor. Ancak hatırlatmakta fayda görüyorum 
halen kadın-erkek ücret eşitsizliğinin olduğu bir iş-
gücü piyasasına sahibiz. Bunun yanında hane içinde-
ki karşılığı ödenmeyen emeği, çocuk ve yaşlı bakımı-
nın toplumsal olarak kadına yüklenmiş olması kadını 
mutlaka eve yakın yerlerde, saatleri belli, kimi du-
rumda yalnızca kadınlara ayrılan alanlarda ve hatta 
erkeklerle karşılaşmayacağı işlere girmek zorunda bı-

on iki yıldır gündemden düşmeyen ve her 
geçen gün büyük bir sorun 
haline gelen barınma kri-
zinin eğitim döneminin 

başlamasıyla birlikte daha yakıcı hale 
gelmesi bekleniyor. Son bir yılda Ka-
dıköy’de kira fiyatları yüzde 200’ün 
üzerinde artarken, aynı oranda de-
pozito ve taşınma masrafları da art-
tı. Fransa ve Türkiye’deki konut so-
rununu inceleyen akademisyen Cansu 
Tekin ile evi olmayanları, yuvası-
nı kaybedenleri ve kaybetmek üzere 
olanları, kirasını veremeyenleri, barı-
namayanları konuştuk. Tekin, “2000 
sonrasında alım gücünün arttığı yıllar-
da ev sahibi olmak bir nebze kolaylaş-
tı. Ancak artık konut söz konusu ol-
duğunda sınıfsal bir geçişin mümkün 
olmayacağını söylemeliyim.” diyor. 

l Fransa ve Türkiye’deki konut so-
rununu işlediğiniz “Yuvayı Kaybetmek” kitabınız 
okurla buluştu. Türkiye’de büyük bir krize dönü-
şen konut sorunu hakkındaki fikirleriniz değişti mi? 

Türkiye’deki konut krizine ilişkin düşüncelerim 
elbette ki değişti ve her gün de değişiyor. Ancak bu 
olumlu anlamda değil. Daha kötüye giden, yerinden 
edilen, yuvasız bırakılan insan sayısına yenileri ekle-
niyor. Maalesef sorun konusunda atılan adımlar ise 
çözümün fersah fersah ötesinde. Üstelik yapılan dü-
zenlemelerin herhangi bir iyileşme yaratmadığı da 
ortada. 

KONUT SORUNUKONUT SORUNU
yaşamı tehdit ediyor”yaşamı tehdit ediyor”

“Yuvayı 
Kaybetmek” 

kitabının yazarı 
akademisyen Cansu 
Tekin: “Konuta sahip 

olamayan milyonlar ya kirasını 
ödeyemiyor ya da en basit 
örnekle dengeli ve yeterli 
beslenemiyor. Bu artık bir 

refah kaybı değil, bu 
doğrudan yaşamı tehdit 

eder hale geldi”

“ÖĞRENCİLERE 
KİRA DESTEĞİ 
GEREK”

l Önümüzdeki aylar barınma krizi için 
daha kötü koşulların habercisi olabilir. Özellikle 
İstanbul gibi büyük şehirlere eğitim için gelen 
öğrencileri büyük bir sorun bekliyor. Siz 
önümüzdeki birkaç ayı nasıl görüyorsunuz?

Öğrencilerin öncülük ettiği “Barınamıyoruz” 
hareketini biliyorsunuz. Bu hareketin sadece 
bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. 
Üstelik şu süreçte yurtların tarikatlara terk 
edildiğini ve geçtiğimiz aylarda özellikle bazı 
okullardaki yurtlarda öğrenci intiharlarının 
yaşandığını gördük. Güvenli, yeterli, insanca 
yaşama koşullarına sahip konut sayısı büyük 
şehirlerde oldukça az ve kiralar çok yüksek. 
Meselenin her ile üniversite binası dikmek 
olmadığını anlamış olduğumuzu umuyorum. 
Eğer bunu anlayarak yolumuza devam edersek 
öğrencileri kaderine terk eden bu yaklaşımı 
derhal bırakmamız gerektiğini de hızlıca fark 
edeceğiz. Pek çok öğrencim dönem başında 
ekonomik gerekçelerle üniversitesinin olduğu 
kente gelemeyeceğine dair mailler attı. 
Kimisi derslerin okumasını yaparak derslerini 
geçebildi. Diğer yandan derslerde yoklama 
alınması ise zorunlu. Bu nedenle pek çoğu 
ise okulu dondurma yolunu seçti. Kiralar üç 
öğrencinin bir ev tutarak yaşam ve eğitim 
giderlerini karşılayabileceği seviyeden çok uzak. 
Öğrencilere verilen kredi ve burs destekleri ise 
oldukça az. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde 
üniversite eğitiminden çekilen, en iyi ihtimalle 
sınavlara gelerek eğitimini tamamlamaya 
çalışan öğrenci sayısında artış olacak. Bu 
durum üniversite eğitiminin geleneğine aykırı. 
Hal böyle olunca üniversiteleri de “diploma 
basma merkezi”ne çevirmiş, niteliksiz mezunlar 
vermiş oluyorsunuz. Niteliksiz mezun demek 
ise ekonomik açıdan katma değer üretmeyen 
üretimde sıkışmanız anlamına geliyor. Bu 
durumun ekonomik maliyeti uzun dönemde 
oldukça büyük. Öğrencilere kira desteği, sosyal 
konut sunumu, insanca yaşamaya uygun 
elverişli konut sunmamız gerekiyor. 

l Erhan DEMİRTAŞ

S

l Neden?
Örneğin haziran ayında getirilen yüzde 25 kira 

sınırlaması öyle yüzeysel öyle düşünülmeden yapıl-
mış bir düzenleme ki sorunu samimiyetle çözmekten 
uzak. Aslına bakarsanız eğer bu sorun gerçekten çö-
zülmek istenseydi, pek çok ülkede gözlemlenen kalı-
cı çözümler gerçekleştirilebilirdi. Üstelik siz sadece 
yerleşik kiracılar için yüzde 25 düzenlemesini getir-
diğinizde öğrencileri, şehir değiştirmek, bölge değiş-
tirmek durumunda olanları, başka bir şehirde yeni 
işe girenleri, pek çok yoksulu düzenlemeden dışla-
mış oluyorsunuz. Eğer bu düzenleme yeni kiralarda 
da en son kiranın en fazla yüzde 25 fazlasına kirala-
nabilir gibi bir düzenlemeyi içerseydi belki bir nebze 
yararlı olurdu. Ancak yine de hukukun çeşitli yollarla 
dolanılarak (yüzde 25’in üstündeki kirayı elden alma 
gibi) pek çok yolun şimdiden ev sahipleri tarafından 
bulunduğunu görüyoruz. 

“EV ALMAK MÜMKÜN DEĞİL”
l Türkiye’de özellikle de İstanbul’da milyonlar-

ca insan yuvalarını kaybediyor ya da ona sahip çık-
mak için büyük bedeller ödüyor. Son iki yıldır yaşa-
dıklarımızı nasıl değerlendirirsiniz?

Son iki yıldır aslına bakarsınız Türkiye’de uzun 
dönemdir inceden inceye yaşanan ancak pandemiyle 
birlikte dağıtılan ucuz krediler ile gayrimenkulün fi-
nansallaşması sürecinin hızlandığını görüyoruz. Es-
kiden ev, yuva sahibi olmak orada aile kurmak, hayat 
kurmak, yerleşmek, komşuluk kurmak, dayanışmak 
olarak görülürdü. Artık maalesef konut, sahip olduğu 
tüm bu sosyal anlamlarından boşaltıldı. Yalnızca ar-
tan finansallaşmaya birlikte içerisinde yaşayan insan-

Pek çok öğrencimiz geçtiği-
miz dönem artan kiralar nede-
niyle okullarının olduğu kente 
gelemediler bile. Bu maalesef 
sürdürülebilir değil. Acilen 
önlem alınması gereken bir 
konu konut sorunu. Barınma 
1947’den beri Birleşmiş Mil-
letler İnsan Hakları Sözleş-
mesi’ndedir ve en temel in-
san hakkıdır. Hatırlanmalıdır. 

l Barınma krizi ile yok-
sulluk arasında nasıl bir 
ilişki kurulabilir. Konut so-
rununu konuşurken bu ta-
nımların da yeniden tartı-
şılması gerekiyor mu sizce?

Barınma krizi ve yoksul-
luk arasında oldukça açık ve 
doğrudan bir ilişki var. Bir 
konuta sahip olmanın öte-

sinde bugün kiraya dahi çıkabilmek büyük bir mezi-
yet. Kira, depozito, emlakçının ücreti, taşınma mas-
rafları derken on binlerce liradan bahsediyoruz. Gün 
geçtikçe Türkiye’deki kır ve kent arasındaki akraba-
lık/hemşerilik dayanışmasının kırılması da bunda et-
ken. Kimi durumda kefil istenmesi de yoksulları ko-
nut sorunun tam ortasına bırakıyor. Mahallelerin çok 
net sınıfsal ayrımlarla çizilmiş olması, kent içerisin-
de sınıfsal karşılaşma olanaklarını azaltıyor. Bunun 
yanında tabii ki kimlikler de konut bulma konusunda 
yine dezavantajlı gruplar için bir sorun. 

“SINIFLAR ÇOK KESKİNLEŞTİ”
l Konut sorunu beraberinde refah kaybını da 

getiriyor. Siz sahada da incelemeler yaptınız. İnsan-
lar bu durumdan nasıl etkileniyor?

Şu an Türkiye ekonomisi hali hazırda sürekli ola-
rak alım gücünün günden güne değiştiği bir görünüm 
sergiliyor. Yeni gelen kuşakların konut piyasasından 
dışlanmasıyla beraber konut piyasasında artık sınıf-
sal geçişleri göremeyeceğiz. Bununla şunu anlatmaya 
çalışıyorum. Türkiye konut sorunu konusunda uzun 
yıllar kendine yardım stratejisi izledi. Gecekondu af-
larıyla yoksulların apartman (ya da daire) sahibi ol-
masıyla orta sınıflaştığını gördük. 2000 sonrasında 
ise alım gücünün arttığı yıllarda ev sahibi olmak bir 
nebze kolaylaştı. Ancak artık konut söz konusu oldu-
ğunda sınıfsal bir geçişin mümkün olmayacağını söy-
lemeliyim. Konut konusunda sınıflar çok keskinleş-
ti. Konuta sahip olamayan milyonlar ise ya kirasını 
ödeyemiyor ya da en basit örnekle dengeli ve yeterli 
beslenemiyor. Bu artık bir refah kaybı değil, bu doğ-
rudan yaşamı tehdit eder hale gelmiştir. Tatil, tekno-

rakıyor. Konut sorunun temelinde emek piyasasının 
bu çarpık yapısı var. 

Kadının böyle bir işgücü piyasasına hapsedilmesi 
özgürleşmesine engel oluyor. “Kendine ait bir oda”-
sı olmayan milyonlarca kadın var. Kadın, konut ve 
emek piyasasının biraraya gelmesi, kadınlar için şu 
dönemde sorunu ölümcül bir kokteyl haline getiriyor. 
Her gün kadın cinayetinin işlendiği şu günlerde mut-
lak surette İstanbul Sözleşmesi kararından geri dö-
nülmesi, kadın bakanlığının tekrar açılması, kadınla-
rı güçlendirecek adımların atılması gerekiyor. Çünkü 
o ezberden kabul edilen aile yapısı artık çatladı. Ka-
bul edip, farklı konumlarda bulunanları kapsayıcı ön-
lemler alınmalı. 

9Kent - YaşamKent - Yaşam 29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS 2022

“Barınma bir insan hakkıdır. 
Bunu tekrar tekrar hatırlamamız 
gerekiyor. Barınma, piyasanın, 
bireylerin, şirketlerin vicdanına 
bırakılamayacak kadar önemli bir 
konu. Eğer acil önlem almazsak 
çok büyük toplumsal bedeller 
ödemek durumunda kalacağız.” 



ile naklinin kolaylığı ve bu semtte kalabalık bir nüfu-
sun yaşamıyor olması da önemli gerekçeler olarak kar-
şımıza çıkıyor. Gazhanenin çevreyi kirletme nedenleri 
göz önüne alındığında bu bölge, en ideal bölge olarak 
görüldü. 

Yedikule’de Şehremaneti’nce bir gazhane fabrika-
sı yapım çalışmaları 1873’te başladı, 1880’de tamam-
lanarak tesis hizmete açıldı. Şehremaneti’nce Fransızla-
ra yaptırılan Yedikule Gazhanesi, sosyal amaçlı olarak 
(cadde, sokak ve iç mekân aydınlatması) İstanbul’da 
kurulan ilk gaz fabrikasıdır. Bu tesisten elde edilen gaz, 
öncelikle İstanbul halkının aydınlatma ihtiyacında kul-
lanılmıştı. Şehremaneti, 1887’ye dek işlettiği Yediku-
le Gazhanesi’nin işletme imtiyazını, 40 yıllığına Sirkeci 
İskelesi tüccarlarından Hasan Tahsin Efendi’ye ver-
di. 1926’da Kadıköy Gazhanesi’ni işleten Üsküdar-Ka-
dıköy Gaz Şirketi’nin Yedikule Gazhanesi’ni satın al-
masıyla işletme imtiyazı son buldu. Gazhane, 1945’te 
İETT’ye bağlanarak varlığını sürdürdü. Diğer gazhane-
lerle birlikte, 1993’te işletmesine son verildi.

KADIKÖY (HASANPAŞA) GAZHANESİ
Anadolu yakasında, Kuzguncuk Gazhanesi’nin ye-

tersiz kalmasıyla birlikte yeni bir gazhane tesis etme ça-
lışmaları başlatılmış, Kadıköy Hasanpaşa semtinde yeni 
bir gazhane tesis edilmesi fikri geliştirilmişti. Anado-
lu yakasında sosyal amaçlı olarak yapılan ilk gazha-
ne 1891 yılında inşası tamamlanan Kadıköy Hasanpa-
şa Gazhanesi oldu. Buradan elde edilen gaz ile Anadolu 
yakası aydınlatılıyordu. 1892 yılında fiilen hizmete gi-
ren Kadıköy Gazhanesi, Üsküdar-Kadıköy Gaz Şirket-i 
Tenviriyesi adıyla faaliyetini sürdürdü. 1926’da Yedi-
kule Gazhanesi’ni işleten firma, Üsküdar-Kadıköy Gaz 
Şirketi’ni satın alarak “İstanbul Havagazı ve Elektrik 
Teşebbüsatı Sanaiye Türk Anonim Şirketi” adıyla faa-
liyetine devam etti. Zaten 1920’lerden sonra elektriğin 
faaliyete geçmesiyle havagazı önemini yitirmeye başla-
dı. 1938-1944 yılları arasında Kadıköy Gazhanesi, müs-
takil olarak varlığını devam ettirdi. 1945’te İETT’ye 
devredildi, 1993’te de kapatıldı.
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Haftalık süreli yerel gazete
Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler adına 

Sahibi Kadıköy Belediye Başkanı

Av. Şerdil Dara ODABAŞI
YAYIN KURULU

Dinç ÇOBAN, Serkan TAŞKENT, Leyla ALP

Genel Yayın Yönetmeni

Yüksel KOÇ

Yazı İşleri Müdürü

Semra ÇELEBİ

Sayfa Tasarımı
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BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiği-
miz günlerde Hasanpaşa’daki Müze Gaz-
hane’ye ‘kardeş’ geleceğini açıkladı. Res-
torasyonu süren Yedikule Gazhanesi’ni 

ziyaret eden İmamoğlu, “Bu yıl sonuna varmadan, Ha-
sanpaşa’daki ambiyansın bir benzerini burada, en azın-
dan başlangıç olarak, İstanbullulara göstermek arzusun-
dayız” dedi.

Biz de bu vesileyle, aydınlatma ve ısıtmada kullanı-
lan havagazı kullanımının ve gazhanelerin karanlık geç-
mişinde aydınlık ve sıcak bir yolculuğa çıktık. 

İSTANBUL HAVAGAZIYLA TANIŞIYOR
Mehmet Mazak’ın “İstanbul Gazhaneleri” başlıklı 

araştırmasına göre; gaz kelimesi Latince kökenli “cha-
os”, Yunanca ise “khaos” kelimesinden geliyor. Ancak 
bu kelimeyi herkesin anladığı “gaz” manasında ilk defa 
Flemenk Jan Baptista van Helmont kullandı.

Gaz, başlangıçta ısınmadan çok aydınlanma için 
kullanılmaktaydı. O nedenle çeşitli Avrupa dillerinde 
“aydınlanma gazı” manasındaki isimler verildi. İngiliz-
cede “şehir gazı” manasında “town gas”; Fransızcada 
yine aynı anlamda “gaz de ville”; Almancada da “Leu-
chtgas” gibi.

Osmanlı Devleti, transfer ettiği bu yeniliğin ismini 
de aynen tercüme ederek aldı. Gazla yapılan aydınlat-
ma için “gazla tenvir” terimi kullanıldı. Gaz üretim ma-
hallerine ise “gazhane” veya “gaz fabrikası” adı verildi. 
Ancak kısa bir süre sonra gaz kelimesi “havagazı” şek-
linde Osmanlı literatürüne girdi.

İstanbul’da 19. yy’da  Yedikule, Dolmabahçe, İstanbul’da 19. yy’da  Yedikule, Dolmabahçe, 
Hasanpaşa ve Kuzguncuk olmak üzere 4 Hasanpaşa ve Kuzguncuk olmak üzere 4 
gazhane vardı. Hepsi birer endüstri mirası gazhane vardı. Hepsi birer endüstri mirası 
olan bu fabrikalar, 20. yy başında kapandılar. olan bu fabrikalar, 20. yy başında kapandılar. 
Hasanpaşa müze oldu, Yedikule yenileniyor, Hasanpaşa müze oldu, Yedikule yenileniyor, 
Kuzguncuk restorasyonu yarım kaldı, Kuzguncuk restorasyonu yarım kaldı, 
Dolmabahçe içinse plan yok…Dolmabahçe içinse plan yok…

GAZHANELERİN ISITTIĞI

Istanbul

Poligon’a taşındı. Gazhane, 1984’te İETT’ye bağlandı. 
1993’te üretime son verildi.

KUZGUNCUK GAZHANESİ
Modern belediyeciliğin önceliklerinden olan cadde, 

sokak ve tarihî mekânların geceleri aydınlatılması giri-
şimi, Anadolu yakasında ilk defa Üsküdar Kuzguncuk 
Gazhanesi’nin tesis edilmesiyle gerçekleşti. Anadolu 
yakasının ilk sanayi tesislerinden biri olan Kuzguncuk 
Gazhanesi, 1862’de bir Fransız gaz şirketi tarafından 
Kuzguncuk Baba Nakkaş Sokak’ta inşa edilmeye baş-
lanıp 1865’te tamamlandı. Beylerbeyi Sarayı’nın aydın-
latılabilmesi amacıyla kurulan bu gazhane 10 dönümlük 
bir arazide kurulmuştu. 

FABRİKA KAPANDI, ÇİFTLİK OLDU
Bu gazhane, teknolojisinin eskimesi ve 1920’li yıl-

larda Anadolu yakasında elektriğin yaygınlaşması neti-
cesinde işlevini yavaş yavaş kaybetti. 76 yıl kesintisiz 
hizmet veren gazhanenin üretimi 1940’ta durduruldu. 
Endüstri tarihimizin ilk sanayi tesislerinden biri olan 
Kuzguncuk Gazhanesi’nin kullanıma elverişli makine 
ve metal bölümleri yerinden sökülerek, Kadıköy Gaz-
hanesi’nde kullanılmak üzere oraya taşındı. Gazhane-
nin 1940-1992 arasındaki akıbeti tam olarak bilinme-
mekle birlikte, Kuzguncuk halkından edinilen bilgiye 

Osmanlı’dan Günümüze Havagazının Tarihçesi adlı üç 
ciltlik kitaba göre; havagazı ile Avrupa’da ilk aydınlan-

ma 18 yüzyılın sonlarına doğru Belçika’daki Lauvin şeh-
rinde oldu. Bu mütevazi kasabada yaşayan Mincelaers 

adlı bir eczacının en büyük zevki boş vakitlerinde ecza-
nesinin arka tarafındaki laboratuvarında çalışmaktı. Bir 

gün, büyük sobada yanan maden kömürünün çıkardı-
ğı alev ve bunun soba içinde saçtığı mavimtrak sarı renk-

teki aydınlık, dikkatini çekti. Konuyu araştırmaya başla-
dı. Kapalı bir kabın içinde ısıttığı maden kömüründen çıkan 

çok kötü kokulu bir gaz ile mum ışığından çok daha keskin 
bir ışık elde ettiği zaman çocuklar gibi sevinmişti! Eczacının 

taşkömürü gazından elde ettiği bu yanıcı unsur, kısa zaman-
da bütün Belçika’ya yayıldı. İlim dünyası da haberdar oldu. 9 yıl 

sonra bu sistem, İngiliz Murdock tarafından daha da geliştiril-
di. Maden kömüründen elde edilen bu gazın tutuşmaktan baş-

ka özellikleri bulunduğu da meydana çıktı. Murdock, bu gazda büyük bir parlama ve patla-
ma kuvveti bulunduğunu tespit etti. Aynı zamanda öldürücü bir kuvvetin gizli bulunduğunu 
da ortaya çıkardı. 

Bu buluş, önceleri halkın nazarına büyük bir kurtarıcı gözüyle görüldü ancak daha son-
ra korkuya neden oldu. O kadar ki İngiliz bilgin kendisi bile, bu gazın özellikleri tespit ettikten 
sonra, büyük bir deponun içinde topladığı gazın musluğunu açacak cesareti kendisinde bula-
mamıştı. Laboratuvarına gelmiş bulunan diğer bilginler de bu konuda aşırı bir endişe göster-
diler. Bu endişeli havanın hüküm sürdüğü sırada, Clegg adlı küçük bir çocuk masanın üzerine 
yanmakta olan mumu kaptığı gibi deponun yanına gitti. Musluğu çevirmesiyle mumun alevi-
ni yaklaştırması bir oldu. Oradaki bilginler ‘yapma’ diyerek kaçarken, musluğun uç kısmından 
yükselen bir alevin saçtığı keskin ışık odayı sarmıştı. Ancak beklenildiği gibi bir patlama olma-
mıştı. Böylelikle ortamı sevinç çığlıkları kaplamıştı. Belçika’nın küçük kasabasındaki eczacının 
yıllar süren çabaları meyvesini vermiş ve küçük çocuğun büyük cesareti sayesinde de dünya 
kendisini karanlıklardan kurtaracak büyük bir güce sahip olmuştu…

Üsküdar-Kadıköy Gaz Şirketi, cadde ve sokak-
ların aydınlatılması için 2 bin 989 adet havagazı 
feneri yerleştirdi. Bunların 70 adedi parasız, di-
ğerleri ücretli olarak yakılıyordu. 1910-1914 ta-
rihlerinde İstanbul’da 8 bin 742 gaz feneriyle 
geceler aydınlatılıyordu. 

İGDAŞ’ın hazırladığı “Osmanlı’dan Günü-
müze Havagazının Tarihçesi” adlı üç ciltlik kita-
ba göre; Fenerler belediyenin belirlediği vakit-
ten 20 dakika evvel yakılıyor, 20 dakika sonra 
da söndürülüyordu. Bu işi yapan görevliye “fe-

nerci” denirdi. Fenerciler ya-
kalarında gazhane numarası 
bulunan yazlık ve kışlık üni-
formalar ile dolaşırlardı. Fe-
nerci elindeki uzun çubukla 
fenerin kapağını açar, sonra da 
gaz musluğunu çevirirdi. Yine 
aşağıdan uzanarak ucu çak-
maktaşlı sobasıyla gazı yakar, 
sonra cam kapağı kapatırdı. 
Fenerci gerektiği zaman fe-
nerlerin camlarını siler, gerek-
tiğinde yanıcı kısımdaki hava-
gazı gömleğini değiştirirdi.

ECZACI KEŞFETTİ, ÇOCUK CESARET ETTİ

FENERCİLER GÖREVDE

l Gökçe UYGUN

İ

DOLMABAHÇE GAZHANESİ
Yaklaşık 110 bin metrekarelik ge-

niş bir arazi üzerine kurulmuş olan 
Dolmabahçe Sarayı, neredeyse kendi 
kendine yeten küçük bir şehir demekti. 
Padişahın yaz kış oturması planlanan 
bu devasa boyutlardaki sarayın aydın-
latılması ve ısıtılması gerekiyordu. So-
runun çözümü için sarayın inşaatıyla 
birlikte, sarayın yapıldığı yerin hemen 
arkasında Nişantaşı’na doğru uzanan 
vadinin ağzına ve has ahırlarının biti-
şiğine Hazine-i Hümayun tarafından 
bir havagazı fabrikası inşa ettirildi. Sa-
raya yakın olduğu için de Dolmabahçe 
Gazhanesi adıyla tanındı. Gazhanenin 
inşası sarayla birlikte 1855’te tamam-
landı ve sarayın aydınlatılması için gerekli havagazı, 
Osmanlı Devleti sınırları içinde ilk defa burada üretildi. 

Dolmabahçe Gazhanesi’ni Şehremaneti, yaklaşık 
16 yıl işlettikten sonra 1889’da Tophane-i Âmire idare-
sine devretti. Gazhanenin idaresi yaklaşık 20 yıl boyun-
ca Tophane Müşirliği’nce yürütüldü. Bu zaman zarfın-
da gaz fiyatlarının hayli yükselmesi ve gazhanenin iyi 
yönetilmediği söylentileri neticesinde Şehremaneti, du-
rumu saraya taşıdı. Sarayın onayı ile gazhanenin idare-
si 1913’te tekrar Şehremaneti’ne devredildi. Gazhane-
nin bu ikinci Şehremaneti dönemi kısa sürdü. Benzeri 
kurumların yabancı ortaklıklara devri o tarihlerde sık-
lıkla rastlanan durumlardandı. Belediye de gazhaneyi 
özelleştirme kararı aldı. Gazhanenin yönetimi 1914’te, 
50 sene süreyle Parisli banker Octav Bezanson ve Lou-
is Boer’in kurucu ortağı olduğu Beyoğlu-Yeniköy Türk 
Anonim Gaz Şirketi’ne devredildi. 

POLİGONA TAŞINDI
Cumhuriyet’in kurulması ile birlikte, sözleşme ay-

nen geçerliliğini korudu. 1955’te İnönü Stadyumu’nun 
genişletilmesi düşüncesiyle gazhanenin, Kâğıthane’de 
Poligon mevkine taşınması kararlaştırıldı. Stadın va-
diye bakan gazhane tarafına, açık tribünler inşa edilir-
ken gazhaneye ait bazı tesisler ve idare binası yıktırıl-
dı. 1955-1962 arasında gazhane tamamen sökülerek 

göre, gazhane kapatıldıktan bir müddet sonra 
burada mantar çiftliği kurulup uzun süre man-
tar üretildi.

TBMM Millî Saraylar Daire Başkanlığı 
bünyesinde yer alan Beylerbeyi Sarayı, Kuz-
guncuk Gazhanesi’nin bulunduğu Nakkaştepe/
Kuzguncuk’taki 10 dönümlük arazi, 1992’de 
Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi tarafından 
kiralandı. Buradaki gazhanenin rölöveleri çı-
kartılarak restorasyon projesi hazırlandı. 4 yıl 
süren izin işlemlerinin ardından proje için onay 
verildi ve inşaata başlandı. Türk sanayi tarihi-
nin önemli bir aşamasını oluşturan Nakkaşte-
pe’deki metruk gazhane, bundan böyle “gaz” 
yerine “kültür” üretecek şekilde planlandı. (Bu 
proje gerçekleşmedi)

Dolmabahçe Gazhanesi’nin cadde, sokak 
ve mekân aydınlatılmasında faydalı olması sonucunda 
İstanbul tarafının da havagazı ile aydınlatılması fikri ge-
lişti. Suriçinin modern bir şekilde aydınlatılması o dö-
nemde ancak havagazı ile mümkün olabilirdi. Yedikule 
semti gazhane yapmaya en uygun yer olarak belirlen-
di. Gazhanenin Yedikule’de inşa edilmiş olmasının en 
önemli sebebi; semtin deniz kenarında olmasıdır muh-
temelen. Fabrika inşaatı ve makine ekipmanlarının ge-
miler ile naklinin buraya ulaşmasının kolaylığı, gazha-
ne açıldıktan sonra ihtiyaç olan kömürün yine gemiler 

.

Yedikule Gazhanesi



“Her zaman içinizde kalmasıdır Kadıköylü olmak 
Moda’da doğmak, Moda İlkokulu’nda okumak, Kadı-
köy Kız Lisesi’nden mezun olmak... Kadıköy’de yetiş-
mek, rıhtımda, Bahariye’de volta atmak, dayımın bah-
çesi kuşdili çayırında taklalar atmaktır, Kadıköy’ün ilk 
ve tek camcı dükkanı dedemin dizinin dibidir, Kriton 
Curi’dir, mahalle arkadaşım Barış Manço’dur,  Baha-
riye’dir... İlk öğretmenliğim Moda Anarat Hiğutyun 

kompleksten uzaktır, güvendir, evdir, memlekettir… 
Kadıköy; Haldun Taner’in önünde beklemektir,  Yo-
ğurtçu Parkıdır... Anneannemin ve onun annesinin, an-
nemin, benim  ve çocuklarımın çocukluğudur, tüm ai-
lenin gençliğidir, ilk aşkların yaşandığı yerdir, aslında 
kendi başlı başına bir aşktır Kadıköy… Şehirden sene-
lerce ayrı olsan kendini başka şehirli olarak görsen de 
özlenendir ama özlenen İstanbul değil yalnızca Kadı-
köy’dür, başka şehirde ölsem de beni sakın başka yere 
değil Kadıköy’e evime, annemin yanına defnedin de-
mektir Kadıköylü olmak…

Evet Kadıköylüyüm, iyi ki de öyleyim.”

Yukarıdaki satırlar, 5 kuşak Kadıköylü Betül Üna-
lan Ordu’nun ölümünden sonra kızı Zümrüt Kaçar ta-
rafından, annesi ile yaptığı sohbetlerden yola çıkılarak 
kaleme alınmış satırlar. Betül Ünalan Ordu, 6 Haziran 
2022 tarihinde, 79. doğum gününde yaşamını yitirdi. 
“Evet Kadıköylüyüm, iyi ki de Kadıköylüyüm”, “Ne 

Geçtiğimiz haziran ayında 
yaşamını yitiren 79 
yaşındaki Betül Ünalan 
Ordu, iki asırdan fazla 
Kadıköy’de yaşayan 
bir ailenin mensubu. 
Dedesi sarayın camcısı, 
babası Harp Okulu’ndan 
Atatürk’ün sınıf arkadaşı… 
Viyolonsel hocası olan kızı 
Zümrüt Kaçar, annesini, 
ailesini ve Kadıköy’ü 
gazetemize anlattı

Akşamüstü Philip Roth’un “İnsan Lekesi” 
isimli romanını okuduğum terasımda, gece 
yarısından sonra “Hap Koydum” şarkısıyla 
kalça tokuşturacağımı tahmin etmiyordum. 
“Tüm apartmanın sahibi” mertebesinden, 
yıllar içinde daireleri sata sata “apartman 
yöneticiliği” sıfatına kadar düşmüş İsma-
il Tapan tarafından “yüksek ses” ve “mü-
nasebetsizlik” suçlamalarıyla uyarılacağımı 
da… Zile ard arta bastı İsmail Tapan. Sabrı-
nın sonuna geldiğini göstermek için kapı zi-
lini hiç boşluğu olmayan bir tür uyarı sireni-
ne çevirmek istiyor gibiydi. Öfkeyle karışık 
bir korkuyla kapıyı açtığımda içinde “po-
lis” kelimesi geçen sert bir ültimatom ye-
dim. O kadar tehditkâr konuşuyordu ki kor-
kumun tümüyle öfkeye dönüşmesi uzun 
sürmedi. İsmail Tapan, polisi aramamış ol-
masına duacı olmam konusunda ısrarcıy-

İnsan lekesi dı. Müzik sesinin gerekirse kolluk kuvvetle-
riyle bastırılması gerektiğine inanan, feodal 
ahlakını görgü kuralları diye yutturmaya 
çalışan hastalıklı bir zihniyetle karşı karşı-
yaydım. 

Olaylar hızlı gelişti. Sevgilimin bir mey-
hanede kutlanan doğum gününden son-
ra, “aman içmekler hiç bitmesin” tavrım-
la topluluğu evime davet etmem, tekelden 
biralar aldırmam ve terasta açılan şarkıların 
büyük bir hızla kalite kaybetmesi çok uzun 
sürmedi. Trakyalı arkadaşların oynamaya 
yatkın grubumuzu domine etmesi çok ko-
lay oldu. Egeliler İstanbullular ve İç Anado-
lular, oyun anlamında kısıtlı kendi ezgilerini 
terkedip kalça tokuşturmaya, ayak attır-
maya, çamaşır çitilemeye gönül verdiler. 
Oynar eklemlerimizi sonuna kadar kulla-
nıyorduk. Kalçalarımızın, omuzlarımızın, bi-
leklerimizin limitlerini zorlayarak çalan şar-
kılarla infilak halinde bir ilişki kuruyorduk. 
Oynayanın önde gideniydim. Bir Egeli ola-
rak oynasın diye bedenimi Trakya’ya tes-
lim etmiştim. Ortam çok neşeliydi. Ayşegül 
Aldinçlerin, Ozbilerin, Melek Mossoların te-
raslarına benzemiyorduk. Kimse herhangi 
bir enstrüman çalmıyordu, içerde kedi filan 
yoktu, Kadıköy’ün her an muhabbet başla-
tabilen görgüsünden ve akustik duygular-
dan çok uzaktık. 65 yaşındaki İsmail Tapan 

hın dördü olduğu gerekçesiyle çok ciddiye 
alınmadım. Tek başıma kalınca terasa çıka-
rak bira içmeye devam ettiğimden mecbu-
ren bir bildiri kaleme almak durumunda kal-
dım:

Bak Tapan Efendi! Sosyal psikolojide 
senin bu yaptığına “şikâyetten beslenme” 
denir. Evet sallıyorum, ama bunu hak edi-
yorsun. Kendi mutsuzluğunun farkında ol-
madığından etrafınla iletişim kurmak yeri-
ne, sinsice onları izliyor ve onların neşesini 
“gürültü”, “rahatsızlık”, “kişisel yaşantıya 
müdahale” gibi görece çağdaş kavramlar-
la ortadan kaldırmaya çalışıyorsun. Der-
din, seni rahatsız edenler değil tanımlaya-
madığın kendi yaşamsal sıkıntılarındır Bay 
Tapan. Anlıyorum, sana rahatsızlık veren-
lerden beslenerek boktan ve monoton ha-
yatına bir anlam arıyorsun, ama şunu bil ki, 
seni rahatsız edenleri ortadan kaldırsak 
beslenme kaynakların da ortadan kalkaca-
ğından daha da saçma besi yerleri bulma-
ya çalışacaksın. Çağrı merkezleri, taksici-
ler, apartman görevlileri, garsonlar ve hatta 
kendi ailenden geçici besi yerleri ayarlaya-
caksın. Kabul et, benim terasımdan yükse-
len sesler senin için adeta koluna takılı bir 
serum gibi sağlığına iyi geliyor. Benim te-
rasım senin için bir yaşam destek ünitesidir. 
Kesilmesi ölüm demektir.

işte tam bu coşkunun ortasında çaldı zili. 
Çünkü modern insan, atalarının ezgileriyle 
atalarından daha arzulu oynarsa buna son 
verecek olan yine atalarımızdır. 

“Polis çağırmadığıma dua edin!” diyordu 
İsmail Tapan. Zili ben kapıyı açıncaya kadar 
aralıksız çalmasındaki ve ben kapıyı açar 
açmaz da polis kartını sürmesindeki sebe-
bin o sırada çalan “Hap Koyduk” şarkısıy-
la ilgili olabileceğini düşünüyorum. Üst kat 
büyük bir coşkuyla hap koyuyorsa alt katın 
da polis koyması normal sayılabilir. “Kusura 
bakmayın, haklısınız” diye karşılık verdim, 
ama öfkesi kuru bir özürle dineceğe ben-
zemiyordu İsmail Tapan’ın. Terbiyesizlikten 
başlayarak ahlaksızlığı imaya varan konuş-
ması boyunca, gürültüden rahatsız olmuş 
gibi değil de, aksine bu durumdan bir varo-
luş çıkarmış gibi davranıyordu. 

Gittikçe öfkeleniyordum. Kişisel kav-
ga tarihimde pek çok kez, “Yalnız beyefen-
di bakın siz…” diye başlayarak karşı tarafı 
nezaketimle zor durumda bırakmış, yersiz 
tehditler savuran insanları çağdaşlığın dışı-
na iterek zaferler kazanmışlığım vardır. Mo-
dern dalaşmalar çok uzun bir mızrağın sa-
dece ucunu batırmaya benzer ve oldukça 
kolaydır. Fakat içinde bulunduğumuz durum 
alışık olduğum “pekâlâ modern olan kazan-
sın” düsturuyla başladığım mücadelelere 

benzemiyordu. İsmail Tapan, insanca olma-
yan tavırlar sergileyen, lümpen taraf olma-
sına rağmen daha iki dakika önce teraslar-
da hap koyan bendim. Dara düşmüştüm ve 
dara düşen her insan gibi “sen kimsin!” se-
viyesine gerilemek üzereydim. Konuşma 
sertleşirken terastan inerek yanımıza ge-
len Murat, beni usta bir el hareketiyle mut-
fağa doğru iteleyerek İsmail Tapan’ı yumu-
şatmaya girişti. Kısa sürede başarılı da oldu. 
Kapının sulh içinde kapanma sesiyle, benim 
-hazır mutfağa itelenmişken- bira açma 
sesim aynı ana denk düşer.

Şenlik dağıldı. Salona indik. Vakit yaşa-
nan olayı enine boyuna irdeleme vaktiydi. 
Ya da ben öyle sanıyordum. Alkolün duygu-
ları uçlara taşıyan sahte coşkusuyla öfkem 
daha da kabarmaya başlamıştı. Olayı kont-
rolsüz bir biçimde dramatize etmeye başla-
dım. Türkiye apartmanlar tarihinde benzeri 
defalarca yaşanmış bir olayı ülkemizin rezil 
kaderine, iktidarın mantalitesine, çözüm-
süz bir zihniyet çatışmasına bağlamaya ye-
minli gibiydim. Aman ne laflar! Konuştukça 
konuştum. Çok ciddiye alındığım söyle-
nemez; yaşadığım öfke patlaması Trakya-
lı arkadaşların boşvermiş tavırları arasında 
eriyip gitti. Trakyalılar ve diğer arkadaş-
lar evden ayrıldıktan sonra, öfkem sevgilim 
karşısında yeniden yüz bulsa da, saat saba-

“Evet Kadıköylüyüm, 
iyi ki de Kadıköylüyüm”
l Sırma Aleyna ADALI

Ayaktakiler soldan sağa: Betül Ünalan Ordu’nun ablası Melahat Aktürk, abisi Kadıköy Çarşı’da asdoper Suat olarak 
tanınan Dr. Suat Ünalan, ablası Nevin Atay. Oturanlar soldan sağa: Babası Atatürk’ün sınıf arkadaşı İsmail Hakkı 
Ünalan, Betül Ünalan Ordu, camcı dede İsmail Bey, annesi Zineti Hanım

olursa olsun beni Kadıköy’e gömün” diyecek kadar 
Kadıköy sevdalısı Betül Ünalan Ordu’nun kızı Zümrüt 
Kaçar ile annesini, ailesini ve Kadıköy’ü konuştuk…

l Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1970 yılında Kadıköy Feneryolu Mahallesi’nde 

doğdum. Evlendim, Feneryolu Mahallesi’nde kaldım. 
Çocuğum oldu yine Feneryolu Mahallesi’nde kaldım. 
Son 4 yıla kadar Kadıköy’den hiç ayrılmadım. 4 yıl 
önce ani bir kararla Kadıköy’den taşındım. Ben 6 ku-
şak Kadıköylüyüm. Kadıköy doğumluyum, oğlum Ka-
dıköy doğumlu, annem Kadıköy doğumlu, anneannem 
Kadıköy doğumlu, onun annesi ve onun annesi de Üs-
küdar Kadıköy doğumlu (Kadıköy 1930 yılında Üskü-
dar’dan ayrılarak ilçe oldu). 1840’ta başlıyor hikâye-
miz... Annem şimdiki Balıkçılar Çarşısı olan Güneşli 
Bahçe Sokak doğumlu. Evlenene kadar orada, cumba-
lı evde yaşamışlar, yani 1969 yılına kadar. O ev satıl-
dıktan sonra da Feneryolu’na taşınmışlar. Dedem de 
Kosova’dan Karaman’a geliyor, orada hep göç ile ge-
lenler varmış. Oradan da Kadıköy’e geçiyorlar 1891 
yılında, dedem 10 yaşındayken. 

SANATLA İÇ İÇE BİR AİLE
l Biraz ailenizden bahseder misiniz?
Annemin anne tarafından dedesi Kadıköy’ün ilk 

camcısı, saray camcısı. Oğlu, Karagöz Hüseyin yani 
İsmail Dümbüllü’nün hocası. İsmail Dümbüllü amatör 

olarak Karagöz Hüseyin’in sahnesinde eğitim almaya 
başlıyor. Karagöz Hüseyin tuluat oyuncusu, Karagöz 
Hacivat oynatıyor. Karagöz Hüseyin’in kızı Hikmet 
Karagöz ise Zeki Müren ile Ayşe Opereti’ni oynayan 
ilk Türk Primadonna sanatçısı. Anneannem ud, teyzem 
keman çalardı. Annemin sesi de çok güzeldi. Genler-
den bana da geçti tabi ki... Annem amatör olarak şar-
kı söylerdi. Barış Manço, annemin mahalle arkadaşıy-
mış. O, gitar çalarken annem de söylermiş. Ayrıca yine 
o dönem radyoda çalışan bir bayan varmış, anneanne-
me hep “Bu kızı bana vereceksin ben onu ses sanatçı-
sı yapacağım.” dermiş ama annem 10 yaşında annesi-
ni, 11 yaşında da babasını kaybedince dayım annemin 
ses sanatçısı olmasına izin vermemiş. Annemin içinde 
hep bir ukde kalmış.

Annem ben 6 yaşımdayken eve piyano getirtti, 10 
yaşıma kadar ders aldım. 10 yaşımda Mimar Sinan 
Konservatuar viyolonsel bölümünü kazandım. Ailede 
profesyonel olarak müzikle ben ilgileniyorum. Profes-
yonel viyolonsel hocasıyım aynı zamanda güzel sanat-
lar lisesinde okutulmak üzere viyolonsel ders kitap ya-
zarıyım. Şimdi oğlum Ali Ege de hem davul çalıyor 
hem de rap müzik yapıyor. Söz bestecisi aynı zaman-
da. Geçenlerde Z Festte konseri vardı...

“DEDEM ATATÜRK’ÜN SINIF ARKADAŞI”  
l Anlaşılan dedeniz hariç herkes sanatla uğraşı-

yordu ailenizde...
Dedem askerdi. Mustafa Kemal’in Harp Okulu’n-

dan sınıf arkadaşıydı. Aynı zamanda evcil hayvanların 

veterineri de oluyor... Dedem 60 yaşına kadar askerli-
ğini yapıyor. 93 Harbi İstiklal Madalyası’na sahiptir. 
Eskiden Kadıköy sadece asker ve öğretmenlerin oldu-
ğu bir semtti, benim çocukluğumda memur semtiydi 
yani.

ANILARDAKİ KADIKÖY...
l Anılarınızdaki Kadıköy nasıl bir yer?
Kadıköy, kalitesi yüksek ilçelerden biriydi. Daha 

temiz daha düzenliydi. Apartmanlar daha az katlıydı, 
ağaçlar daha çoktu. Biz Kadıköy’de meyve ağaçları-
nın üzerinde büyüdük. Elma ağaçları, erik ağaçları, dut 
ağaçları... Çocukken biraz ilerimizdeki ormanda kamp 
kurardı büyüklerimiz, çadırlar kurardı. Her evin bah-
çesinde çardak vardı. Herkes bir şeyler pişirir ve pik-
nik yapardık. Çocukken çok eğlenirdik. Annem de hep 
doğduğu sokak olan Güneşli Bahçe Sokak’tan özlemle 
bahsederdi... Şimdilerde Kadıköy’de deprem bahane 
edilerek kentsel dönüşüm başladı. Artık apartmanlar-
dan o ağaçların izi bile yok. Annem hep anlatırdı; ev-
lerinin önünde bir yokuş varmış, Osmanağa Camisi’ne 
çıkar o yokuş. O caminin oradan kar yağdığı zaman 
kızakla kayarmış, buralarda kimse yoktu derdi. Şim-
di o yerde iğne atsanız yere düşmez. Annem o sokağın 
eski halini çok özlüyordu. Beni ziyarete Kaş’a geldi 
ve burada rahatsızlandı. Annemi kendi doğum günün-
de kaybettik. Hep şunu söylerdi;  “Ben nerede olursam 
olayım, beni mutlaka Kadıköy’e gömün, nerede ölür-
sem öleyim mutlaka Kadıköy’e gömün.”

l Kadıköy’de değişen sadece yapılar mı?
Eski komşuluklar kalmadı. Komşularımızla aile 

gibiydik. Şimdilerde aynı apartmanda yan komşunu-
zu tanımıyorsunuz. Kadıköy’ün o eski halini çok öz-
ledim... 

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN KAÇTIM” 
l Bir gün Kadıköy’e geri dönmeyi düşünüyor mu-

sunuz?
Kadıköy benim için büyük bir aşk fakat kentsel dö-

nüşümden kaçtım. Yüksek binalar üzerime geldiği için 
Kaş’a tayinimi istemiştim ama Kadıköy’e döneceğim 
ve bu yüzden nereye gidersem gideyim Kadıköy’e dö-
neceğim için çok huzurlu hissediyorum kendimi. Ka-
dıköy sadece benim değil, annemin, anneannemin ve 
onun annesinin de doğduğu bir yer dolayısıyla aidiyet 
duygum çok fazla. Bir gün geri döneceğim. Biliyorum, 
bunun huzurunu hissediyorum.

Betül Ünalan Ordu

Zümrüt Kaçar

Betül Ordu, annesi ve ablalarıyla Moda Burnu’nda.

Gençliği
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dörtte birinin endişeli olmadığını, önlemlere ve aşılara 
da mesafeli olduklarını tespit etmiştik, bu tablo hala 

devam ediyor. Her dört kişiden biri ben zaten baş-
tan beri endişeli değildim diyor. Yine her dört ki-
şiden biri aşı olmayı düşünmüyor.

Yaklaşık olarak on vatandaştan üçü maske 
takmayı hala sürdürüyor, maske kullanımını bı-
rakan ancak yeniden başlamayı düşünenler ile bir-
likte maske taraftarlarının oranı yüzde 40’ı aşıyor. 

Ancak her üç kişiden biri de maskeye karşı tutum 
içinde. Umarım elde edilmiş olan bağışıklık seviye-

si, mevsim etkileri veya başka varyantlar ile kaybedil-
mez. Çünkü dünyanın savaş, tedarik problemleri, ekono-

mik krizler ile çalkalandığı şu dönemde salgını geride bırakmış olmayı 
gerçekten çok istiyoruz, dahası buna müthiş ihtiyacımız var.”

Ipsos tarafından hazırlanan “Koronavirüs Salgını ve Toplum” rapo-
runda son dönemde dünyada ve Türkiye’de artan vakalar hakkında 
toplumun davranış eğilimleri incelendi. İnsanlar vaka sayılarının art-
ması hakkında ne düşünüyor? Vakalar artsa bile salgın tehlikeli boyut-
lara gelir mi? Aşı olmayı düşünenlerin oranı ne kadar? Araştırmada bu 
sorulara cevap arandı. 

YÜZDE 11’İ BİTTİĞİ GÖRÜŞÜNDE
Araştırmanın sonuçlarına göre vaka sayılarının tekrar artmasıyla 

birlikte her 10 kişiden 4’ü vaka sayılarının daha da artacağını ve sal-
gının tekrar tehlikeli boyutlara ulaşacağını düşünüyor. Ancak benzer 
oranda bir kitle ise vaka sayıları artsa bile salgının eskisi kadar tehlike-
li olmayacağı görüşünde. Salgınının bittiği konusunda görüş bildiren-
lerin oranı ise sadece yüzde 11. Vaka sayılarının 20 bin civarında ol-
duğu mart ayında her 10 kişiden 7’si salgının kendileri ve aileleri için 
tehlike oluşturduğunu düşünürken vaka sayıları tekrar artmaya başlasa 
bile bugün bu oran yüzde 54 seviyesinde. 

Kendisinin ya da ailesinden birinin Covid-19’a yakalanacağı konu-
sunda endişeli olanların oranı ise yüzde 64. 
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ovid-19 pandemisinde yeniden vaka patlaması yaşanıyor. 
Sağlık Bakanlığı’nın haftalık verilerine göre 11-17 Tem-
muz arasında 226 bin 532 vaka kaydedildi, 96 kişi yaşa-
mını yitirdi. 30 Mayıs-5 Haziran haftasında 7 bin 322 olan 

vaka sayısı yaklaşık dört kat artışla 20-26 Haziran haftasında 26 bin 
635 olarak açıklanmıştı. 4-10 Temmuz haftasında ise 117 bin 95 vaka 
bildirilmişti. Son veriler, günlük vaka ortalamasının 32 bini geçtiği-
ni gösteriyor.

PANDEMİ SERVİSLERİ YENİDEN AÇILIYOR
Herhangi bir tarih referansı vermeden vaka sayısındaki artışın gün-

lük 40 katına kadar çıktığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
‘panik havası’nın olmadığını dile getirse de uzmanlar aynı görüşte de-
ğil. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu, 
pandemideki yeni dalgaya dikkat çekerek yaptığı açıklamada son gün-
lerde İstanbul’da hastanelere başvuru sayısında büyük artış yaşandığı-
nı kaydetti. Açıklamada, birçok hastanede pandemi servislerinin yeni-
den açıldığı da aktarıldı.

HATIRLATMA DOZU TAVSİYESİ 
“Ülkemizde aşılanma oranları toplum bağışıklığını sağlayabilecek 

seviyeden çok uzakta” diye belirten İBB Bilim Kurulu, vatandaşlara 
salgının kontrolü için hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırmaları tavsi-
ye edildi. 

Açıklamanın devamında, aşılamaya ilişkin şu önerilerde bulunul-
du: “Daha etkili aşı kampanyaları düzenlenmeli. 5-12 yaş arasında 
okul çocuklarına birçok ülkede olduğu gibi aşılanma hakkı tanınmalı. 
Aşıya ulaşım kolaylaştırılmalı. Halkın altı kişinin gelmesini bekleme-
den, gittiği anda aşı olabileceği merkezler belirlenerek ilan edilmeli.”

MASKE ZORUNLULUĞU GERİ GETİRİLMELİ
İBB Bilim Kurulu, günlük vaka sayısı binin altına indiğinde kaldı-

rılmış olan maske zorunluluğunun, toplu taşıma araçlarında ve kapalı 
ortamlarda yeniden yürürlüğe konmasını da önerdi.

“Kapalı ortamların havalandırılmasına, fiziksel mesafe ve hijyen 
koşullarına yeniden özen gösterilmeli” tavsiyesinde bulunulan açıkla-
manın devamında şu öneriler sıralandı:  

l PCR testleri ücretsiz olmalı ve testlere ulaşım kolaylaştırılma-
lı. Bilimsel çalışmalarla duyarlılığı kanıtlanmış olan hızlı antijen test-
leri iş yerlerinde ve evlerde tarama testleri olarak devreye sokulmalı.

l Bölgeye ait veriler yayımlanarak yerel önlem ve kurallar uygu-
lanmalı. 

l PCR testlerinin belli bir oranında genomik analiz yapılarak hakim 
varyantlar belirlenmeli ve “Türkiye Mutasyon Haritası” çıkartılmalı.

l Covid-19 hastalığının tedavisinde etkinliği kanıtlanmış olan tüm 
ilaçlara ülkemizde ücretsiz ulaşım sağlanmalı.

İBB Bilim Kurulu, 
Covid-19 vakalarında 
yaşanan artışa 
dikkat çekerek 
önemli uyarılarda 
bulundu. Maske 
zorunluluğunun 
kapalı ortamlarda 
yeniden yürürlüğe 
konması, hatırlatma 
dozlarının yaptırılması 
tavsiye edildi

Ipsos tarafından hazırlanan 
“Koronavirüs Salgını ve Toplum” 
raporunun sonuçlarına göre 
toplumda her 10 kişiden 4’ü salgınla 
ilgili vaka sayılarının tekrar tehlikeli 
boyutlara gelebileceğini düşünüyor

VAKALARDA ARTIŞ:

Salgın endişesi devam ediyor

Uzmanlardan hatırlatma 
dozu ve maske çağrısı

l Hasan Özhan ÜNAL

C

l Erhan DEMİRTAŞ

Salgının tekrar tehlike oluşturacağını düşünenlerin oranı yüz-
de 54 seviyesindeyken kendisinin ya da ailesinden birinin korona vi-
rüse yakalanacağı konusunda endişeli olan bireylerin oranı daha yük-
sek (yüzde 64). 

 Raporunun sonuçlarına göre toplumun yüzde 30’u salgının ilk gü-
nünden beri endişeli olduğunu bu konuda hiç rahatlamadığını belirtti. 
Vaka sayılarının azalması, kısıtlamaların kaldırılması ve yaz aylarının 
da gelmesi ile birlikte toplumun yüzde 44’ünün salgın konusunda ken-
dilerini rahat hissetmeye başladığı ancak vaka sayılarının artması ile 
birlikte endişelerinin tekrar arttığı görüldü. Bugün salgın konusunda 

rahat olan bireylerin oranı ise yüzde 26.  
 
AŞIYA EĞİLİM YÜZDE 43
Hatırlatma dozlarının tekrar açıldığı bugün-

lerde bireylerin yüzde 25’’i mutlaka aşı yaptı-
racağını yüzde 18’i de aşı yaptırabileceğini be-
lirtti. Toplamda aşı yaptırma eğiliminde olan 
bireylerin oranı bugün için yüzde 43. Ancak aşı 
yaptırmayacağını söyleyenlerin oranı oldukça 
yüksek. Her 10 kişiden 4’ü aşı yaptırmayaca-
ğını belirti.  

Vaka sayılarından bağımsız bir şekilde bi-
reylerin yüzde 28’i kapalı alanlarda maske tak-
maya devam ediyor. Vaka sayılarının artması 
ile birlikte yüzde 25’lik bir kesim maskeyi artık 
takmasa da takmayı düşündüğünü belirtti. Di-
ğer taraftan her 3 kişiden biri maske takmayı 
bıraktığını ve takmayı da düşünmüyor.  

“GERİDE BIRAKMAYI İSTİYORUZ”
Ipsos Türkiye CEO’su Sidar GEDİK ve-

rilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Salgının kendisi ve sevdikleri için bir tehlike 
oluşturduğunu düşünenlerin oranı hala yarıyı 
geçiyor, bu oran zaten daha aşağıya hiç düş-
memişti.  Salgının başlangıcından beri çeşitli 
zamanlarda yaptığımız ölçümlerde toplumun 

TTB: HIZLI TEST UYGULAMASI 
DERHAL BAŞLAMALI
Diğer yandan Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Sağlık Bakanlığı’nı 
maske ve mesafe tedbirleri başta olmak üzere şu önlemleri 
uygulamaya çağırdı:

l Covid-19 için bağışıklama kampanyası oluşturularak sağlık 
çalışanları, 50 yaş üstü yurttaşlar, Covid-19 için riskli kronik 
hastalar ve daha önce hiç aşılanmamış özellikle 12 yaş altı da dahil 
tüm bireyler başta olmak üzere toplumun aşılanması sağlanmalı.

l Sağlık kurumlarında bekleyen hasta sayısı azaltılmalı.

l Sağlık kurumları başta olmak üzere tüm kapalı alanlarda 
maskesiz girişe izin verilmemeli.

l Sağlık çalışanlarına maske, temizlik malzemesi gibi koruyucu 
malzemeler derhal sağlanmalı.

l HES kodu, hasta ve temaslı takipleri ile sağlıklı kişilerden uygun 
koşullarda ayırma, filyasyon uygulamasına derhal başlanmalı.

l Test yapma konusunda isteksizlik son bulmalı, Covid-19 test 
merkezleri ve hızlı test uygulaması derhal başlamalı.

l Sağlık çalışanlarının korunması için tüm sağlık çalışanlarına hızlı 
test temin edilmeli.

facebook.com/gelisimtiplabinstagram.com/gelisimtiplab

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.



Naçizane geçen ay bu sayfalarda yer alan 
“Tedavülden kalkmakta olan kimi ‘dinozor’la-
ra ilişkin…” başlıklı yazımda bahsi olunan film-
lerden ‘Dünyanın En Kötü İnsanı’nın (‘Verdens 
verste menneske’) ana karakterlerinden Ak-
sel, şimdiki zamana ‘tutunamayanlar’dan biri 
olarak konuşurken “Benim büyüdüğüm dün-
ya yok oldu gitti” diyordu. Aksel’in yok olan 
dünyasında çizgi romanlar, kitaplar, plaklar, 
videolar vardı. Ki ben ve (yazıya gelen tepki-
lerden anladığıma göre) çok sayıda ‘kuşakdaş’ 
benzer dertlere vâkıfmışız… Evet, biz de za-
manında üzerine titrediğimiz birçok nesnenin 
ve de asıl olarak değerlerin ya da onlara biçi-
len önemin, hissiyatın artık ilgi görmemesin-
den, tarihin çöplüğüne yollanma çabalarından 
dolayı üzgünüz…

Yakında Süper Lig yeni sayfasını aça-
cak. 65. sezon 5 Ağustos Cuma akşamı, ligin 
yenilerinden İstanbulspor’la ‘Son şampiyon’ 
Trabzonspor’un saat 19.15’te oynayacakla-
rı mücadeleyle start alacak. Bu vesileyle ken-
di adıma ben büyüdüğüm dünyadaki futbolun 
da yok olup gittiğini düşünenlerdenim. Elbet-
te bu oyuna ilgimin yeşerdiği 70’ler başını ele 
alırsak ortada 50 yılı aşkın bir süre var. Ta-
bii bu kadar geniş zaman diliminde birçok şey 
değişime uğrar, yapılar ve modeller kendini 
yeniler, başka fikirler, eğilimler, yöntemler fi-
lizlenir, kök tutar, eskinin formlarını yıkar. Bu 
çok doğaldır. Ama benim kastım futbolun gi-

Sanat sahadan geri çekilince!

UĞUR 
VARDANVARDAN

derek oyunun eski ruhundan uzaklaşıp bam-
başka bir hal aldığı meselesi. Öncelikle şunla-
rı söyleyelim: Ben ilk kez 1973-74 sezonunda 
Türkiye Ligi’yle ilgilendim. Keza 1974 yazında o 
zamanki adıyla Federal Almanya’da düzenle-
nen ‘Dünya Kupası’nı TRT’nin siyah-beyaz ek-
ranından izleyerek bu oyuna sevdalandım, her 
daim tutkunu oldum, gazeteciyken gün geldi 
kültür-sanatçı ağırlıklı bölümlerde çalışırken 
yolum spor servisine düştü. Editörlük, yazar-
lık, şeflik yaptım; çocukluktaki tutkum aynı 
zamanda bana para kazandıran bir profesyo-
nel uğraşa dönüştü… Ne bileyim, 9-10 yaşla-
rında başlayan bu serüvende sonraki yaşlar-
da da sevdiğim, saydığım, hayran olduğum 
futbol karakterleriyle gün geldi birlikte ‘basın 
tribünü’nde maç seyrettim, belli bir yaş ve bil-
gi-görgüyle onları yeniden değerlendirirken 
elbette kimileri benim için hayal kırıklığı oldu 
ama genel bir çerçevede bü-
tün yaşadıklarımdan mem-
nunum. İyi ki bu serüvenin 
paçası olmuşum diyorum…

İşin ‘Jurassic Park: Ka-
yıp Dünya’ (!) bölümüne ge-
lirsek yıllara yayılan bütün bu 
yolculukta gelinen noktada-
ki hissiyatım şudur ki sek-
tör büyüyüp serpildikçe oyu-
nun da ‘sanatsal’ özellikleri, 
tam olarak kaybolmasa bile 
fazlasıyla azalmaya başla-
dı. Tarihsel süreçte meseleyi 
adeta sanata dönüştürmüş 
Brezilya ve benzeri ekoller-
le baş etmenin yolunun fizi-
ki mücadele olduğu düşünen 
Avrupalılar, özellikle de bu tür 
futbolun öncelikli adresinde-

zandığı görüyoruz. Çünkü ortada büyük pa-
ralar dönüyor, vitrindeki yerini kaybeden 
takımların, teknik direktörlerin ya da futbol-
cuların eski yerlerine dönememe korkusu ve 
kaygısı oyuna zevkle ve şevkle değil, sistem-
deki konumunu koruyacak taktik ve ruhla ha-
reket etme ve sahaya bu refleksin uzantısın-
daki bir oyun anlayışlarıyla çıkma eğilimlerini 
besliyor.

Peki bu durumda ne oluyor? Temelde 
başlangıçtaki ilgi çekici yanını bir şekilde ko-
rusa da futbol pratikte sıkıcı bir hal alıyor. Ço-
ğalan naklen yayınlar, her gece sizi televizyon 
ekranına çekme çabaları, kulüp ya da milli ta-
kım kimliği altında oynanan çok sayıda maç, 
düzenlenen çok sayıda turnuva, her müca-
delenin kazanılmasını isteyen taraftar man-
tığı, artı işin şans oyunları boyutu derken sa-
nat geri plana çekilmek zorunda kalıyor. Ve bu 
insan doğasını zorlayacak her kulvardaki ya-
rışların üstesinden gelebilecek ‘robotik’ fut-
bolcular ve oyun düzenleri gelişiyor, sistem 
böylesi yapılanmalarla ayakta kalıyor, yolu-
na devam ediyor. Ama söylediğim gibi futbol, 
çok kişinin gelir ve geçim kaynağı olurken ku-
rulu düzenin çarkları oyunu ‘sıkıcı’laştırıyor. 
Bu para öncelikli yapı modeli birçok yönleriy-
le benzer olan bir disiplinin yanına bir kez daha 
taşıyor futbolu. İş gelip ‘Yedinci sanat’la bir 
kez daha benzeşmeye noktasında buluşuyor. 
Günümüz sinemasında hikâye, eski dönemle-
re göre çok daha geriye çekilmiş durumda ve 
özellikle ‘ana akım’ kulvarında teknolojiden 
beslenen, görselliğe yüklenilmiş, yönetmen-
den ziyade kameramanın ya da özel efektçinin 
maharetleriyle seyirci karşısına çıkmış filmler 
revaçta ve gişenin kazananları onlar oluyor.

Yaklaşık 15 gün önce Almanya’nın Köln 
kentindeki RheinEnergie Stadı’nda ‘Telekom 
Kupası’ adıyla oynanan hazırlık maçında, fut-
bol yayıncılığı adına yeni bir deneme gerçek-
leştirildi. Köln ve Milan arasındaki mücadele-
de ev sahibi takım oyuncusu Tim Lemperle’ye 

yerleştirilen vücut-aksiyon kamerası saye-
sinde maçtan kimi anlar ve pozisyonlar fut-
bolcunun gözünden ekranlara yansımış oldu. 
Buna benzer kimi görsel teknolojik hamle-
ler daha önce de gerçekleştirilmişti. Her yeni 
günde bu yolda yeni mesafeler kat edildiği bir 
gerçek. Ben bütün bu gayretleri aksiyon sine-
masının günümüzdeki durumuna benzetiyo-
rum. Ortada ‘derin’ mevzular yok, elde edi-
len kitleyi doyurmak ve var olan potansiyeli 
değerlendirmek adına vasat öykülerle dona-

ki Almanlar (ve de İtalyanlar) sert, dayanıklı, 
kora kor mücadeleci oyun biçimlerini sahaya 
sürdü. Böylelikle yetenek meselesindeki ek-
sikliklerini taktiğe önem vererek ve karşıla-
rındaki ‘estetisyen’ rakiplerin oyun düzenle-
rini bozarak var olma yoluna gittiler… Upuzun 
bir dönüşümün içinde yetenekli topçuların 
domine ettiği sanatsal cephe bazen yeter-

li etkiyi sunamadı (İspanya 
82’de Rossi’li İtalya’ya takı-
lan Brezilya mesela), bazen 
de tek bir oyuncu kimliğinde 
başarı kazandı (Maradona 
ve Meksika 86’da kupaya 
uzanan Arjantin örneğinde 
olduğu gibi). Tabii diyalektik 
(futbol) materyalizm(i) ge-
reği, farklı modeller de or-
taya çıktı. Mesela sanatsal 
dokunuşlara bezenmiş ama 
temel olarak fiziğiyle litera-
türdeki yerini alan Zinedine 
Zidane gibi bir prototip…

Bütün bunlar uzun uzun 
tartışılacak meseleler. Ama 
bugün gelinen noktada ka-
zanma endeksli bir futbol 
mantalitesinin önem ka-

Maradona, Meksika 86’da 
takımını domine ederek Arjantin’i 
‘Şampiyon’luğa taşımıştı.

Zico ve Socrates’li Brezilya, İspanya 82’de 
İtalya’ya yenilerek kupaya veda etmişti.

Köln-Milan hazırlık maçında vücut kamerasıyla 
ilginç görüntüler elde edildi.

tılmış filmleri görsel oyunlarla ve efektlerle 
süsleyerek seyirciye sunuyorlar. ‘Endüstriyel’ 
takısını alan günümüz futbolu da ‘sıkıcı’ yapı-
sını bu tür görsel oyunlar ve adımlarla kırmak, 
hikâyelerin değil daha fazla aksiyonel kadraj-
ların hâkim olduğu bir yapıyı taçlandırmak is-
tiyor. Oysa yazının başında bahsettiğim ‘Bi-
zim büyüdüğümüz dünyanın futbolu’nda bu 
denli görsel imkân ve çaba yoktu ve oyunun 
sadeliğe, kendine özgü tadı, ruhu, çekiciliği 
her şeyin üstesinden gelirdi. Kısaca biz böyle 
sevmiştik futbolu. Şimdi oyunun gerçek ak-
törleri konumundaki icracılarda azalan sanat-
sal yanın eksikliğini, başka bir sanattan, sine-
madan ödünç alınmış hamlelerle gideriyorlar 
gibime geliyor. Yine ‘nerde o eski günler’ ref-
lekslerine dayanan bir yazı oldu ama yapabi-
leceğim bir şey yok, çünkü ‘dinozor’lar da fut-
bol sever!
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Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda 
düzenlediği yaz festivali kapsamındaki spor etkinlikleri 
de diğer etkinliklerle beraber tam gaz devam ediyor. 
Temmuzda başlayan ve ağustos ayının sonuna kadar 
sürecek festival kapsamındaki spor etkinlikleri de 30 
Ağustos’a kadar sürecek.

Etkinlikler kapsamında sabah ve akşam olmak 
üzere iki seansta yoga, pilates ve bodyfit dersleri grup 
halinde yapılıyor. Derslerde Kadıköy Belediyesi’nin 
deneyimli eğitmenleri gruplara hocalık yapıyor. 
Kadıköylülerin de bu etkinliklere yoğun bir ilgisi var. 
Dersleri hem bir spor aktivitesi hem sosyalleşme 
olarak gördüklerini söyleyen katılımcılar bu tip 
etkinliklerin çoğalmasını da istiyor.

Spor etkinliğine katılan isimlerden Fatma 
Düzünyağız, Göztepe’den geldiğini söyledi. Bu tip 
organizasyonları desteklediğini ve sayısının 
artması gerektiğini söyleyen Düzünyağız, 
“Belediyenin sosyal medya hesaplarını 
takip ediyorum. Bu etkinliğin haberini de 
Instagram vasıtasıyla öğrendim” dedi.

Kalamış Yaz Festivali kapsamında 
Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlenen 
etkinlikte her pazartesi sabahı saat 
09.00’da yoga, 18.00-20.00 arası yoga, 
pilates ve bodyfit, her cuma saat 18.00’de 
yoga, 19.00’da pilates; her cumartesi saat 
18.00’de pilates, 19.00’da yoga dersleri veriliyor.         

Kalamış’ta haftada üç gün spor

Kadıköy Belediyesi ve futbolun sadece er-
kekler tarafından oynanan bir oyun olduğuna yö-
nelik ön yargıları kırmak amacıyla kurulan Kızlar 
Sahada oluşumunun organize ettiği “Kızlar Sa-
hada” turnuvası 31 Temmuz Pazar günü Kalamış 
Atatürk Parkı’nda yapılacak. 

BEŞ TAKIM MÜCADELE EDECEK
5 takımın katılacağı turnuvanın ilk maçı saat 

10.00’da başlayacak. Son maçın 18.00’da oyna-
nacağı turnuvanın sonunda bütün takımlara ma-
dalya verilecek. 

ŞAMPİYONA İÇİN EKRAN KURULACAK
Kadınlar turnuvasını izlemeye gidenler, tur-

nuvanın ardından parka kurulacak olan dev ek-
randan İngiltere-Almanya arasında oynanacak 
olan Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası’nın fi-
nal maçını izleyebilecek. Final maçı saat 19.00’da 
başlayacak.

Kadıköy Belediyesi tarafından 7-12 yaş grubu 
çocuklar için tüm yaz sezonu boyunca düzenlenen 
Yaz Spor Okulları’nın ikinci dönem kayıtları başladı. 
9 farklı branşta eğitim verilen Yaz Spor Okulları’nın 
ikinci dönemi 1 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleşecek. 29 Temmuz tarihinde başlayan 
kayıtlar, 29 Temmuz tarihinde sona erecek. 

Futbol, basketbol, tenis, yüzme, masa 
tenisi, eğitsel oyunlar, jimnastik, özel 
etkinlikler ve kaykay olmak üzere 9 
ayrı branşta eğitim verilen Yaz Spor 
Okulları, Koşuyolu Spor Merkezi, 
Özgürlük Parkı Spor Merkezi 
ve Kalamış Spor Merkezi‘nde 
düzenleniyor.

Özgürlük Parkı Spor Merkezi 
ve Koşuyolu Spor Merkezi’nde 
gerçekleşecek etkinliklere katılım 
için Kadıköy Belediyesi’nin web 
sayfasındaki formu doldurmak 

yeterli. Kalamış Spor Merkezi’ndeki etkinliklere 
katılım için ise tesise giderek kayıt yaptırmak 
gerekiyor. Kaykay branşı için de yine online kayıt 
formunu doldurmak yeterli.

KALAMIŞ TAM GÜN EĞİTİM VERİYOR
Özgürlük Parkı’nda gerçekleşen yaz spor 

okulunda katılımcılardan 100 TL ücret 
alınırken Koşuyolu Spor Merkezi için 200 

TL ücret alınıyor. Aradaki fiyat farkı 
ise Acıbadem Yüzme Havuzu’nda 

gerçekleşen yüzme derslerinden 
dolayı. Kalamış Spor Merkezi’nin 
ücreti ise 810 TL. Kalamış’ta 
çocuklar saat 09.00’dan 16.30’a 
kadar tam gün eğitim görürken 
hem öğlen yemeği sunuluyor 

hem de Acıbadem Yüzme 
Havuzu’nda yüzme dersi alıyorlar. 

Kaykay derslerinin ücreti ise 50 TL.     

Anadolu yakası spora doyacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor 
A.Ş., temmuz ayını da yeni bir organizasyonla 
kapatıyor. 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde 
‘enerjimiz dorukta’ sloganıyla hayata geçecek 
Spor Festivali, Ataşehir’deki Metropol AVM 
içindeki festival alanında yapılacak. Festival 
kapsamında profesyonel eğitmenler tarafından 
pilates, zumba, tabata dersleri verilecek. Gün 
sonlarında ise dans work shopları ve capoera 
shovları gerçekleştirilecek. Spor Festivali 
kapsamındaki etkinliklerin tümü ücretsiz olacak.

Zincir Kıran Kadınlar, 2018 yılında üç kadının yan yana 
gelip pedala basmasıyla başladı, 2019 itibarıyla bisiklet-
li bir kadın dayanışma grubuna dönüştü. 2022 başından 
itibaren Zincir Kıran Kadınlar Derneği adıyla dernekleşen 
topluluk, amacını, “Bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak, 
ulaşım özgürlüğünde toplumsal cinsiyet eşitliği yarat-
mak, daha fazla kadının bisiklet öğrenmesini sağlayarak 
bisikleti kadını güçlendirmesi için araç haline getirmek, 
kadınlara eğitim, sağlık, spor ve istihdam konusunda 

“KIZLAR 
SAHADA” 
turnuvası Kalamış 
Parkı’nda yapılacak

2. dönem kayıtları başladı

Zincir Kıran 
Kadınlar’dan

Kalamış 
Yaz Festivali 
kapsamında 

gerçekleşen spor 
etkinlikleri festivalle 

paralel bir şekilde 
tam gaz devam 

ediyor

Bisikletli kadın dayanışma grubu Zincir 
Kıran Kadınlar, “Geceler Bizim” diyerek 
gece bisiklet turlarını başlattı. Kadıköy-
Bostancı arasında yapılacak turlar her 
çarşamba gecesi gerçekleşecek

“Geceler BİZİM” turları

projeler yaratarak desteklemek, dini, dili ırkı, engeli ne 
olursa olsun tüm kadınlara eşit yaklaşmak ve kadınların 
kadınlara destek olabileceği bir sosyal yardımlaşma ağı 
yaratmak” olarak açıklıyor.

HER ÇARŞAMBA GECE TURLARI 
Grup bugünlerde, “Geceler Bizim” mottosuyla hem 

kadınları geceleri sokağa çağırıyor hem de birlikte gece 
sürüşü deneyimine davet ediyor. Kadıköy-Bostancı 
arasında gerçekleşecek sürüşler 10 km gidiş 10 km dö-
nüş olarak planlanmış. Her hafta çarşamba günleri saat 
20.00 ile 22.00 arasında gerçekleşecek turda Bostancı 
Beltur ise mola yeri olarak belirlenmiş. Başka bisikletçi-
lerle tanışmak, grupla gece bisiklet sürüşü deneyimi ka-
zanmak ya da Zincir Kıran Kadınlar’a katılmak isteyenler 
instagramda zincirkirankadinlar adresini ya da http://
chainbreakingwomen.org/ adresini ziyaret edebilirler.       

7-12 yaş 
grubu çocuklar 

için Kadıköy 
Belediyesi’nin 

düzenlediği Yaz Spor 
Okulları’nın ikinci 

dönem kayıtları 
başladı

YAZ SPOR OKULU
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Anneler Günü, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü... vb. Bunlar bilinen ve dünyanın büyük çoğunluğu tarafından 
kutlanan özel günler.  Oysa kutlanacak pek çok gün var, öyle ki hepsini kutlamaya kalksak 365 gün yetmez. 
Kimi tuhaf, kimi eğlenceli özel günler ve hikâyelerini sizler için ay ay sıralıyoruz

❚ 1 Ağustos: Kız Arkadaş Günü / Ebeveyn Saygı Günü 
/ Çocuk Bayramı Günü / Bira Günü/ World Wide 
Web Günü ( İnternet Sitesi ) / Mahjong (antik Çin 
bulmacası) Günü
❚ 2 Ağustos: Boyama Kitabı Günü
❚ 3 Ağustos:  Karpuz Günü
❚ 4 Ağustos: Sahil Güvenlik Günü / Kız Kardeşler Günü 
/ Arkadaşlık Günü / Engelli köpek günü / Tek Çalışan 
Bayanlar günü
❚ 5 Ağustos:  Hardal Günü / İç Çamaşırı Günü
❚ 6 Ağustos: Temiz Nefes Günü / Medyum Günü / Bez 
Bebek Günü
❚ 7 Ağustos: Deniz Feneri Günü / Profesyonel 
Konuşmacılar Günü

4 Ağustos - 
Dumanlı Pars 
Günü: İngiltere’de 
bir vahşi yaşam 
ve safari parkı 
olan Howlett’s 
Wild Animal Park, 
nesli tükenmekte 
olan bu vahşi 
hayvan hakkında 
farkındalık 
yaratmak için 
2018’de bugünü 
yarattı. 

Malzemeler;
200 gram margarin 
(küp küp kesilmiş ve 
buzlukta bekletilmiş)
1 çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı soğuk 
su
1,5 su bardağı un

İç harcı için;
10 adet cherry 
domates
120 gram keçi peyniri 
(istediğiniz bir peynir 
çeşiti)
4 adet yumurta
5 yemek kaşığı krema
1 çay kaşığı tuz
2-3 dal yeşil soğanın 
yeşil kısmı
1 avuç fesleğen 
yaprağı
1 çay kaşığı karabiber

Mutfağımızdan 

DOMATESLİ PEYNİRLİ KİŞ
SUSAMLI YUMURTALI EKMEK
Malzemeler;
4 dilim bayat ekmek
2 adet yumurta
Yarım çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı susam
Tuz
Kekik
Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı;
Yumurta ve sütü iyice çırpıyoruz, susam, 
tuz ve kekiği ekleyip çırpmaya devam 
ediyoruz. Bir tavaya az bir yağ alıp 
kızdırıyoruz, dilimlenmiş ekmekleri iyice 

ÜÇ MALZEMELİ MAYASIZ PİŞİ
Malzemeler;
l1 su bardağı yoğurt
l1 paket kabartma tozu
l2 su bardağı un
lKızartmak için sıvı yağ

Yapılışı;
Derin bir kap içerisine 
tüm malzemeleri 
koyun ve yavaş yavaş 
yoğurmaya başlayın, ele 

yapışmayan bir hamur olana 
denk yoğurmaya devam edin. 
Hazırladığınız hamuru hafif 
un serpilmiş tezgahın üzerine 
alın ve bir merdane yardımıyla 
çok ince olmayacak şekilde 
açın bir bardak yardımıyla 
yuvarlak şekil verip isterseniz 
ortasına delik açarak kızgın 
yağ içerisinde arkalı önlü 
pişirin.

Yaz aylarında 5 çayları daha bir başka zevkle hazırlanır biz 
de sizler için hem 5 çaylarınızı hem de kahvaltı sofralarınızı 
renklendirecek tarifler hazırladık

Yapılışı;
Küp küp kesilmiş ve 
dondurulmuş tereyağını 
derin bir kabın içine alın, 
üzerine unu ilave edip  
parmak uçlarınızla un ve  
tereyağını birbirine yedirin. 
(Ellerinizle sıktığınızda 
toplanan ve bıraktığınızda 
dağılan bir kıvam ve kum 
taneleri kalınlığında bir hal alana 
kadar bu işleme devam edin.) 
Tuzu  ve soğuk suyu ilave ederek 
yoğurmadan toparlayın. Toparlanan 
hamuru streç filme sarın ve 1 saat 
kadar buzdolabında dinlendirin.

İç harcı için;
Yumurtaları bir kabın içine kırın 
ve güzelce çırpın. Kremayı, 
ince  kıyılmış yeşil soğanları, 
baharatlarını ve tuzunu ilave 
ederek bir kez daha çırpın. Dolapta 

dinlenen hamuru çıkarın. Kiş 
kalıbınızın büyüklüğünde açın. 
Hamuru kalıba aktarın. Tabanına 
çatal yardımıyla minik delikler 
açın. Buzlukta 8-10 dakika kadar 
bekletin. Çıkarıp hazırladığınız 
iç harcı ilave edin. Cherry 
domatesleri, küp küp kesilmiş 
keçi peynirini ve fesleğenleri 
üzerine dizin ve 180 derecelik 
fırında yaklaşık 20-25 dakika 
pişirin. Çıkarıp dinlendirdikten 
sonra servis yapabilirsiniz.

yumurtaya bulayıp tavada arkalı önlü 
pişiriyoruz.

5 Ağustos - Trafik Işığı Günü:
Trafik ışıklarının önemini vurgulayan ve 
aynı zamanda ilk trafik sinyal sisteminin 
kurulumunu anan bir gün. Dünyanın ilk 
elektrikli trafik sinyali 5 Ağustos 1914’te 
Ohio, Cleveland’da kuruldu. Ancak bu 
tartışmalı bir konu. Kimileri, 1868’de 
Londra’da bir trafik cihazının kullanıldığını 
belirtirken, kimileri de 1912’de Utah, Salt 
Lake City’de bir polis memurunun, bir 
direğe kırmızı ve yeşil ışıklı ahşap bir kutu 
yerleştirdiği görüşünde. 

6 Ağustos - Ayak Parmağını Kıkırdat Günü: Gün, ayaklarımıza (ve ayak 
parmaklarımıza) biraz daha fazla ilgi göstermeyi teşvik ediyor. 

27 Ağustos - 
Sadece Çünkü Günü: 
1950’lerin sonlarında, 
Los Gatos, 
California’dan Joseph 
J. Goodwin, Just 
Because Day’i yarattı. 
Her gün hepimiz 
bizden beklenen 
veya istenen şeyleri 
yapıyoruz. Hatta 
bazen bazı şeyleri 
yapmamız gerektiği 
için yaparız; nedenini 
bilmiyoruz. Bugün 
size bir şeyler 
yapmak için bir fırsat 
sunuyor… 

AĞUSTOS

11 Ağustos - Ulusal Başkanlık 
Şaka Günü: 11 Ağustos 1984’te 
başladı. Soğuk Savaş sırasında 
radyo yayını için bir ses kontrolü 
sırasında Başkan Ronald 
Reagan şaka yaptı, “Amerikalı 
kardeşlerim, bugün size Rusya’yı 
sonsuza kadar yasaklayacak 
bir yasayı imzaladığımı 
söylemekten memnuniyet 
duyuyorum. Beş dakika içinde 
bombalamaya başlayacağız.” 
O gün kayıtlara başkanlık şaka 
günü olarak geçti. 

❚ 13 Ağustos: Uluslararası Solaklar Günü
❚ 15 Ağustos: Aslan Günü
❚ 16 Ağustos: Erkek Bakım Günü
❚ 17 Ağustos: Evsiz Hayvanlar Günü / Siyah Kedileri 
Takdir Günü / Sabırsızlık günü
❚ 18 Ağustos: Kötü Şiir Günü
❚ 19 Ağustos: Patates Günü / Orangutan Günü /  Yay 
Günü
❚ 20 Ağustos: Dünya Sivrisinek Günü
❚ 22 Ağustos:  Melek Gibi Olma Günü / Şeftali Yeme 
Günü
❚ 23 Ağustos:  Rüzgar Günü
❚ 24 Ağustos:  Tuhaf Müzik Günü
❚ 25 Ağustos: Öpücük Ve Buluşma Günü
❚ 26 Ağustos: Köpek Günü
❚ 27 Ağustos: Burger Günü
❚ 28 Ağustos: Papyon Günü
❚ 30 Ağustos: Frankenstein Günü / Çılgınlar Günü / 
Keder Bilinci Günü
❚ 31 Ağustos: Anıları sevme günü

❚ 8 Ağustos: Bowling Günü / Kedi Günü 
❚ 9 Ağustos: Kitap Severler Günü
❚ 10 Ağustos: Tembeller Günü / Gökdelen Takdir Günü
❚ 11 Ağustos: Kumsalda Oynama Günü
❚ 12 Ağustos:  Dünya Fil Günü

5 Ağustos - 
Köpek Gibi Çalışma 

Günü: Bu gün bizi 
harekete geçmeye, 

karşılaştığımız 
zorluklarla 

mücadeleye 
çağırıyor.
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Sular sarard› yüzün perde 

perde solmakta

KUM SAATİ
1. Temkin. 2. ‹tmek. 3. Ekim. 4. Mek. 5. Ek. 

6. Ok. 7. Kok. 8. Koka. 9. Kokak. 10. Korkak.

KAKURO BULMACA

SUDOKU BULMACA

ARPEJ
BALAD
BEMOL
D‹YEZ
FORTE
KANON
OKTAV
OPERA
SONAT

TEMPO
TENOR
T‹RAT
VOKAL
YAYLI

YORUM
BAROK
BLUES

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.

 S   U   L    E   T    R   O   F   A    R   S   A
 D   T    A   N   O    S    T    Y   A    Y   L    I
 R   A   D    ‹    Y    E    Z    E    J    A   V   R
 D   O   L    I    Y    Ü   Y    E   N   O   Z    Ü
 N   K   P    A   E   N   P   O   K    O   K   T
 R   T   D    E   B   R   O   A   R    O   R   E
 P   A   E    R   A   D   L   N   R   U   E   M
 S   V    T    ‹    R   A   T    A   A    O   M   P
 L   B   L    U   E    S   B   M   A    K   K   O
 L   O   M   E   B    T   O   P   E    R   A   A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Bir iflin so nu nu 
dü flü ne rek öl çü lü, 
ted bir li dav ran mak. 

2. Bir fle yi güç uy gu la ya rak 
ile ri gö tür mek. 

3. Bir ay ad›. 
4. Bir mas tar eki. 
5. Gazete ila vesi. 
6. Yay si la h›. 
7. Bir kö mür tü rü. 
8. En çok Peru’da 

yetişen bir bitki . 
9. Çok ko kan. 
10. Ol mayacak fley ler den 

ür ken kim se.

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

veriyoruz. K’den 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

K

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Bir sayı - Serdar Akar'ın yazıp yönettiği 2007
yapımı lm - Geminin rüzgâr alan yanı, rüzgârüstü
- “Son ...” (Zülfü Livaneli’nin bir kitabı 2. Be-
raberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına - Tek
başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cüm-
ledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime
türü - Göreceli - Haris 3. Kötü, fena göz - Sinagog -
Elektrik direnç birimi - Avlanan balıkları canlı olarak
saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
4. Maksimum - Olanak - Paragraf başındaki büyük
harf 5. Çeşme zıvanası - Bir topluluk, kongre vb. yer-
lerde katılanları ağırlayan, onlara kılavuzluk eden
kişi - Kaygı 6. Bir iş veya sözde doğru biçim - Şiir -
“Yarim ...” (Can Dündar’ın bir kitabı) 7. Bir nota - Eş
- İtikat - Japonya’da kullanılmış eski bir hacim
ölçüsü birimi 8. Bir metreküp odun ölçü birimi -
Roma’nın eski adı 9. Çeşitli belge ve işlemlere
geçerlik kazandırmak ve yasanın öngördüğü diğer
görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelik-
leri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu
görevlisi - Koyu gri renk 10. Güzel sanatların dalı
olarak yansıtılmaya uygun olan lmleri gerçek-
leştirme ve yaratma sanatı - Tekdüze 11. Doğu
Hindistan’da yetişen bir bitki - Mah - Yayla veya
bahçe kulübesi 12. Namuslu - Nikel elementinin
simgesi - Geviş getiren hayvanların ayaklarının

arkasındaki körelmiş tırnak 13. Saık
- Askerler - Su 14. Bankada hesabı
olanlara gönderilen, ödeme ya da
çekme bildirir mektup - Başka bir
yere dikilmek için bulunduğu yerden
çıkarılan taze ağaç 15. Başka bir yere
dikilmek için bulunduğu yerden
çıkarılan taze ağaç - Mavikantaron -
Bir nota 16. Şırnak’ın bir ilçesi - Bal
konulan ufak tekne - Azerbaycan ve
Türkmenistan para birimi - Haf
karanlık 17. Uyarı - Candaş Tolga
Işık’ın bir kitabı - “... Tan” (resimdeki
yazar) 18. En kısa zaman - Hoşgörü-
süz, acımasız - Denge, yüke bağlanan
ipi bükerek sıkıştırmak için kullanılan
sopa - İki önermesi bulunan ve her iki
önermenin vargısı olan tasım 19. Çok,
daha çok - Gümüş balığı - Bilgisa-
yarlarda basit programlarla düzenlen-
miş bir oyun türü 20. Japon Buda
rahiplerine verilen ad - Takım -
Ruhani, tinsel - Elektrolitte ertı uç.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Davranışını, görüşünü çıkarına göre
değiştiren kimse - Osmanlı Devleti'nde
bir görevde eskimiş olanlara verilen
unvan - Üye 2. Acıbadem ağacı - Bir
nota - Japonya’da bir şehir - Kazanma,
iktisap 3. Güzel kokulu bir tür küçük
kavun - Üslup, biçem - Bir tür gevrek
elma - Evet ünlemi 4. Pinpon - İlgi 5.
Anton Çehov’un bir kitabı - Gözlem
yerine veya gözlemcinin bulunduğu
yere göre tanımlanan - Lüks gezi tek-
nesi - Oğul, evlat 6. Maksim Gorki’nin bir kitabı -
Çare - Terementi ağacının tohumu - Biricik 7.
Virüslerle ilgili - Uzaklık anlatan kelime - Özenli 8.
Çıkar yol, çare - Geçmiş zaman anlatır - Yabancı bir
haber ajansı (kısa) 9. Nezir - Genellikle hastalık
anında kullanılan sıcak su torbası 10. Ceylan - Ya-
bancılar, başkaları 11. Bir üst organa bağlı olmakla
beraber ayrı bir yasayla kendini yönetme yetkisi olan
kuruluş - Ad çekme 12. Tavlada üç sayısı - Bağırsak-
lar - Mağara 13.  İnce bulgur, düğürcük - Gündüz

gösterimi 14. Yetersiz - Çoğunlukla denize dökülen,
özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından
en büyük akarsu - Padişah sarayı - Yılanın deri
değiştirirken attığı deri 15. İstanbul'un camiler, ve
çeşmelerini konu alan tabloları ile ün yapmış ressam
- Geri dönen 16. Gümüş balığının küçüğü - Dönem,
devir - Masallarda adı geçen dağ - Dağ sırtlarındaki
basamaklar  17. Bir yüzü havlı, pamuklu veya yünlü
kumaş - Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve
saatte binlerce adet baskı yapan bir tür basım maki-

nesi - Derli toplu, düzgün anlamında kullanılan
denizcilik terimi 18. Bir aygıtın gereken işi yapa-
bilmesi durumu - Bazı aletleri çalıştırmaya yarayan
düğme - Muğla’nın bir ilçesi 19. Kıyamet günü bütün
ölülerin dirilip toplanacakları yer - Giysilerin üstüne
giyilen, önü açık bir tür üstlük - Bir sayı - Ro-
manya’nın plaka işareti 20. Kenar - Yapağıdan elde
edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan,
sarımtırak renkte bir yağ - Uzun, kıvırcık tüylü bir
cins köpek - Birini başkasına karşı kışkırtma.
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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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GEÇMİŞ ZAMAN İLANI OLUR Kİ…
Hazırlayan: Leyla ALP

21 Temmuz 1940- Hakikat: 
Şimdilerde retro dediğimiz 

buzdolapları da ilanla satılıyordu.

25 Haziran 1947 Cumhuriyet: Fotoğrafçıların 
vesikalık fotoğraf için ilan verdiği zamanlardan…

3 Ağustos 1934 Akşam Postası: 
Veresiye satılan elektrik cihazları ile 

sayfiyede rahat edilen günler.

18 Haziran 1934 Akşam:  Kadıköy’de satılık evler

alum dijital iletişim çağındayız. Reklamlar da ilanlar da artık ço-
ğunlukla görsel iletişim kanallarında, sosyal medyada paylaşı-
lıyor. Oysa eskiden sadece gazeteler vardı...
Basın İlan Kurumu verilerine göre gazetelerde ilk ilan yayınına, 

1840 yılında Ceride-i Havadis’in “ilanat” başlığını taşıyan sütunlarında rast-
lanmış. İlk ilanlar ölüm ilanlarıymış. Bu ilanların ilgi görmesiyle satılık gayri-
menkul, yeni çıkan kitap, araba ve at ilanları gazetelerin sütunlarında ken-
dine yer bulmuş.  Neler yok ki ilanlar arasında. Kumbaradan, traş bıçağına, 
nüshil gazozundan, satılık gayrimenkule...
Bir zamanlar büyük bir ciddiyetle hazırlanan ilanlara bugünden baktığımız-
da hem yüzümüz hem de hatıralarımız gülümsüyor.
Yaz boyu okurlarımızı bir parça geçmişe götürmek ve gülümsetmek için 
eski gazeteleri tarayıp ilginç ve Kadıköy’le ilgili ilanları derledik.

M (2)

Kültür AtlasıKültür Atlası
adıköy’de yazlık bahçe ve gazinoların, yazlık sinema ve 
tiyatroların açılması yaz mevsiminin gelişini müjdelerdi. 
Sayfiyelere taşınma telaşı ve hareketliliğinin bitmesini 
takiben yazın tam anlamıyla geldiğini gösterense 

plajların ve plaj gazinolarının sezonu açmaları olurdu. Bostancı ve 
Fenerbahçe’ye İstanbul’un ilk ve tek yazlık tramvayları çalışmaya 
başlar, Selim İleri’nin deyimiyle  Kadıköy tramvayları soyunur 
dökünür, püfür püfür olurlardı. Tren, tramvay, otobüs, özel taksi, 
fayton ve bisiklet, her türlü vasıtayla özellikle hafta sonları plajlara 
akın edilirdi. 

İstanbul’u mahalle mahalle, gelenek görenek anlattığı Asitâne 
adlı eserinde, Kadıköy Üsküdar gibi değildir der Kadıköylü Ragıp 
Akyavaş. “Ahiretten ziyade dünyaya yakındır. Biricik evliyamız 
Mahmud Baba bile Kuşdili’nin kenarında yatar. Ölülerimiz dahi zevk 
ü safâdan nasib alırlar.” Deniz 
ve plaj keyfi için de şunları 
söyler: “Deniz mevsiminin latif 
melteminde Moda, Kalamış, 
Fenerbahçe, Caddebostanı 
gibi koylarda serinlemek cana 
can katar, ömrü uzatır. Dünya 
yüzünde bu sahillerin letafetiyle 
boy ölçüşebilecek başka bir yer 
var mıdır acaba?” Bu sahiller Cumhuriyet öncesi dönemde 
deniz hamamlarına ev sahipliği yaptığı gibi, Cumhuriyet 
sonrasında da şehrin en güzel plajlarına ev sahipliği yapmıştır. 
Kadıköylüler, nereye yapılacakları Şehremaneti tarafından 
belirlenen ve nizannamesine göre tahta paravanın dışına çıkıp 
yüzmenin yasak edildiği deniz hamamlarından uzun yıllar 
faydalanmışlardı. Haydarpaşa, Moda, Fenerbahçe, Caddebostan 
ve Bostancı deniz hamamları bir çok defa fotoğraflara, resimlere 
ve öykülere konu olmuştu. 

YENİLİKLERİN ADRESİ: KADIKÖY
Plaj kültürü ve paravan dışından açıktan denize girip yüzme 

keyfinin mütareke yıllarındaki işgal askerleri ve bolşevik 
devriminden kaçıp İstanbul’a gelen beyaz ruslar trarafından 
şehre benimsetildiği söylenir. 1920’li yıllarda şehirde artık 
plajlar görülmeye başlanır. Bu plajlar eskinin mesire alanları 
gibi, sadece sıcak yaz günlerinde serinleme amacıyla gidilen 
değil aynı zamanda bir sosyalleşme alanları da olur. Bahçeleri ve 
gazinolarıyla yeme içme servisi verip, özel eğlenceler tertip eden 
ya da özel toplantılara ev sahipliği yapan mekanlar olmaya başlarlar. 
Plajların olduğu semtler hızlı bir değişime uğrayıp, alt ve üst yapı 
olarak gelişmeye, nüfus olarak artmaya başlar. Her türlü yeniliğin 
ve değişimin ilk olarak görüldüğü yerlerden biri olan Kadıköy, 
Marmara sahillerindeki korunaklı koylarıyla plaj kültürünün de ilk 
olarak yerleştiği ve en önce benimsendiği yerlerden biri olur. Kenan 
Hulusi Koray bir öyküsünde, “Önümüzden şimdi tramvay geçiyor. 
İstasyonda arabalar, otomobiller, bisikletli kızlar. Deniz kenarındaki 
plaj yanında bir de büyük gazino açıldı...” diyerek tramvay ve 
plajların Kadıköy’e değişim getirdiği yıllardan söz eder.  

CADDEBOSTANI’NDAN CADDEBOSTAN’A
Refik Halid Karay, adı Cadıbostanı’ndan Caddebostan’a 

devşirilen semtte, plajla birlikte gelen değişimi şöyle yazar: 
“Bostanın denize inen kısmı çoktan uydurma bir plaj haline 
getirilmiştir. Bir zamanlar sırık domatesi ve enginar yetiştirilen bu 
sahada artık sırım gibi delikanlılar dolaşmakta ve sakız kabaklarının 
çiçek açıp bezelyelerin çalılara sarılmalarına mukabil taze kızlar 
yerlere yatmakta ve birbirlerine dolanmaktadırlar.” Bir vakitler vapur 
iskelesinin sol tarafında üç dört yüz adım mesafeyle, biri erkeklere 
diğeri kadınlara, iki deniz hamamının bulunduğu Caddebostan 
sahilinde, Reşat Ekrem Koçu’nun naklettiğine göre ilk plaj 1926’da 
açılmış ve kumları Marmara Ereğlisi’nden getirilmiştir. Bir lokantaya 
da sahip olan ikinci plaj 1928’de açılır. Aynı yıllarda Dimitri 
adında bir rum ve bir beyaz rusun ortaklığında açılan plajın hemen 
yanındaki kır kahvesi henüz o yıllarda Caddebostan’ın önemli bir 
eğlence merkezi olacağının sinyallerini verir. 1930’ların başlarında 
yine Caddebostan sahilinde, Hüseyin Avni Paşa köşkünde kurulan, 
“Saadet Bahçesi” isimli yalnızca kadınlara özel bir kamp vardır. 
Kampın önemli aktivitelerinden biri plaj ve yüzme dersleridir. 
Gazeteci Hikmet Feridun Es, kampa katılan kadınların denize girme 
sahnesini şöyle anlatır: “Bir anda deniz çalkalandı. Atlıyan atlıyana. 
Bağırmalar, şen çığlıklar… Deniz bembeyaz oldu. Yarışlar, dalmalar, 
birbirlerine su atmalar. Bahçede yapayalnız kalmış, düşünüyordum. 
Zavallı eski zaman kızı… Kafes arkasında, loş, rütubetli, karanlık 
odalarda, yer minderinin önünde kasvetli günlerinin çilesini 
doldururken gözümün önüne geldi. Sonra 1935 modası, yanmış 
derili, gürbüz, sıhhatli kızlara baktım, onların eğlenişlerine, 
neşelerine daldım…”  Sonraki yıllarda Caddebostan Plajı hem 
güzel kumluğu, hem Ayten Gazinosu hem Marmara Yat Kulübü’yle 
modern ve önemli sanatçıların ağırlandığı bir mekana dönüşecektir. 
1940’lı yıllarda dönemin önemli sanatçılarının programlar yapıp 
konserler verdiği bir yer olmuştur Caddebostan. İslam Çupi 50’li 

yılların Caddebostanı’nı şöyle anlatır: O zamanlar Kadıköy eğlence 
hayatının favori yeri Caddebostanı Gazinosu ve aynı adı taşıyan plajı 
idi. Asırlık çınarların gökyüzünü ve güneşi bloke ettiği geniş bahçe, 
çardak ve kameryaları ile yer yer localaşır, gün boyu çay, kahve, 
gazoz içilen ve ailelerin yağlı gevrek, küçük halkalarla 5 kahvaltısı 
yaptıkları bir mekana dönüşür, gece ise çehre değiştirerek, ya Mualla 
Gökçay ve Hacer Buluş’un alaturka ve türkülerine mikrofonluk 
eder, ya Erdoğan Çaplı’nın piyanosu ile deruni bir sükuta bürünür 
ya da cambaz gruplarından heyecan, alafranga gruplarından tango ve 
fokstrot için figürler alırlardı.” 

“PLAJ YOLU SOKAĞI”
Kadıköy’ün Marmara sahili boyunca Bostancı’ya kadar olan 

bazı semtlerinin özellikle yaz aylarında nüfusunun artması, ilk 
olarak sayfiye geleneğiyle başlamıştı. Tren ve vapur ulaşımının 
düzenli hale gelmesiyle daha rağbet görür bir hal alan bu semtler, 
plaj ve plaj gazinolarının eğlence hayatının merkezinde olduğu 
yıllar daha da önem kazanmıştı. Caddebostan ve Suadiye, öncesinde 
deniz hamamları ve çayırıyla, sonrasında plajı ve deniz kulüpleriyle 
Kadıköy sosyal hayatının her dönem en önemli ve hareketli 
semtlerinden olan Moda’yla yarışır hale gelmişti. Her iki semtin de 
Bağdat Caddesi’nden plaja doğru inen, o dönemler plajlarının ne 
kadar önemli olduğunu bize halen hatırlatmaya devam eden bir “Plaj 
Yolu Sokağı” vardır. 

1929 yılında işletmeye açılan Suadiye Plajı ve Plaj Gazinosu o 
kadar popüler olmuştu ki 1930’ların başında Köprü İskelesi’nden 
Suadiye’ye sabahları direk vapur seferleri konmuştu. Tatil günlerinde 
geç saatlere dönüş seferleri konduğu gibi, plaj işletmesi de 
Kadıköy’e özel otobüs seferleri düzenlerdi. Henüz tramvay ulaşımın 
başlamadığı yıllarda dahi plaja rağbet çoktur ve yaz mevsimi Suadiye 
dolar taşar. Müfid Ekdal plajın açıldığı sene olan 1929 yazı için şöyle 
der: “Yaz akşamlarında deniz kenarından Suadiye tren istasyonuna 
doğru bir insan selinin tarlalar arasından ağır adımlarla geldiği 
görülür, küçük istasyon binasının peronu dolar taşardı.” Sermet 
Muhtar Alus henüz tramvayın dahi olmadığı yıllarda Suadiye’yi 
plaj ve gazinonun nasıl değiştirdiğini yazar: “Yazın toz yuvası, kışın 
çamur deryası Bağdat Caddesi’ne asfalt döşenmiş... Bir taraftan da 
tramvay rayları döşeniyor. Herkesin ağzında Suadiye de Suadiye... 
Etraf doldukça doluyor... Tarlaların metresi avuç dolu para.” 

78 EV SAHİBİNE AŞIRI KİRA CEZASI
Plaj Dergisi, 1931 yazında Suadiye Plajı’nın plajların incisi 

olarak tanıtıyor ve Avrupa’daki modern plajları görmüş seyyahların 

İstanbul’a geldiklerinde ağırlanabilecekleri bir yer olduğunu 
belirtiyordu. Henüz Suadiye Plajı’na gitmemiş olanların İstanbul’da 
yaşadım dememesi gerektiğini iddia ederek plajı ve gazinoyu 
övüyordu. Tıpkı derginin önerdiği gibi, 1934 yılında Atatürk, önemli 
misafiri İran Şahı Pehlevi’yi bir süre Suadiye Plajı’nda konuk 
etmiştir. Özellikle Kadıköy-Bostancı tramvayının işlemeye başlaması 
sonrası Bostancı’da da plaj ve gazino insanları çekmeye başlar. 1936 
yılında Akşam Gazetesi’nde çıkan bir haberde şöyle der: “Birkaç 
seneden beri Suadiye ile Bostancı arası modern evlerle dolmaktadır. 
Bu gidişle yakında burası da bir şehir haline girecek, köy olmaktan 
çıkacaktır. Maamafih tramvay hattı üzerindeki inşaat, şimendifer 
hattı üzerindeki inşaatı durdurmamıştır. Burada da yeni binalar 
yapılıyor..” Bu yıllarda yapılan evlerin bir çoğu yazları plajlardan 
faydalanmak isteyenlere kira evi olurlar.  II.Dünya Savaşı sırasında 
Milli Korunma Kanunu çerçevesinde, fiyatların yükselmesine 
engel olmak amacıyla Kadıköy’de sayfiye evlerine aşırı kira fiyatı 
isteyenler tesbit edilip cezalandırılır. Tam 78 ev sahibi ceza alırken, 
bu evlerin çoğunun Suadiye ve Bostancı’da olması bize o yıllarda 
Suadiye ve Bostancı’nın plaj ve gazinolarıyla yaz mevsiminin en 
tercih edilen yerlerinden olduğunu gösterir.

1930’lu ve 40’lı yılların yaz mevsiminde plaj kültürü sadece 
serinlemek amaçlı değil, kültürel faaliyetleri de kapsayan bir 
sosyalleşme olarak Kadıköy’de apayrı bir yer tutuyordu. Moda ve 
Fenerbahçe’nin yanı sıra, Caddebostan, Suadiye ve Bostancı’nın 
değer kazanıp, önemi artan semtler olmasının sebeplerinden 
biri buydu. Bostancı plajında geçirilen günün akşamında Halk 
Opereti’nin, Sadi Tek ya da Raşit Rıza Tiyatroları’nın oyunlarını 
izlemek, Suadiye Plaj Gazinosu’nda Çocuk Esirgenme Kurumu ya da 
Kızılay yararına yapılan balolara katılmak, sabaha kadar Kadıköy’e 
otobüs servislerinin yapıldığı, yurt dışından orkestraların geldiği 
dans yarışmalarını izlemek, Caddebostan ve Suadiye’de yabancı caz 
bandların yanı sıra Münir Nurettin, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar 
gibi dönemin dev sanatçılarını dinlemek plaj mevsiminin ve plaj 
gazinolarının kıymetli etkinlikleriydi.

Günümüzde artık sayfiye tabirinden çok uzakta kalan kalabalık 
semtler de olsalar tekrar hayata geçirilen plajlarıyla Caddebostan 
ve Suadiye yavaş yavaş yeniden plaj mevsiminin gözde yerlerinden 
olmaya başladılar. Plaj gazinoları olmasa da Caddebostan’da Kültür 
Merkezi’nde ve parklarda yapılan etkinlikler, Suadiye-Bostancı 
sahilinde bazı mekanlarda yapılan eğlenceler ve Bostancı Gösteri 
Merkezi’ndeki konserler yaz mevsimine damga vurmaya başladı ve 
Ragıp Akyavaş’ın deyimiyle “Letafetiyle boy ölçüşebilecek başka bir 
yer olmayan bu sahilleri” yeniden canlandırdı.

Hazırlayan: 
Emre MUŞAZLIOĞLU

KADIKÖY’ÜNKADIKÖY’ÜNK
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Kadıköy’de Plaj Mevsimi

30 Mayıs 1947 Cumhuriyet: 
Suadiye Plaj otel ve gazinosu müşteri kabulüne hazır

Suadiye Oteli ve  Plajı
Bostancı Yumurcak Plajı
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