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Bu hafta başlattığımız ‘Tarih Yazan 
Kadınlar’ yazı dizisi, alanında ilk’lere 
imza atmış ancak tarihin tozlu 
sayfalarında adı anılmayan kadınları 

tanıtacağız. İlk konuğumuz  
Türkiye’nin ilk Türk 

kadın doktoru Safiye 
Ali. Tıp eğitimi aldığı 
Almanya’da hayata 
gözlerini yumarken 
şunu demişti 

Dr. Ali; “Kadınlar size 
emanet...”  l Sayfa 16’da

“İstanbulu Koşuyorum”  
yarışları bu yıl, 
Kadınlar Günü Etabı 
ile başlayacak.  7 
Mart’ta Kadıköy’ün 
sokaklarında 
yapılacak etkinliğin 
amacı, spor yapan 
kadın sayısını artırmak, 
kadınları daha görünür 
kılmak, cinsiyet 
eşitsizliğini ortadan 
kaldırmak  l Sayfa 13’te

Kadınlar eşitlik için 
Kadıköy’de koşacak

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 
protestolar, üniversitede 
yaşanan hak ihlallerini de 
görünür kıldı. Kadıköy’de 
bulunan Sivil Alan 
Araştırmaları Derneği’nin 
direktörü Berna Akkızal ile 
toplanma, örgütlenme ve ifade 
özgürlüğü üzerine konuştuk
l Sayfa 4’te

“Üniversitelerde hak 
ihlalleri yaşanıyor”

Kadıköy’ün 
nüfusu azaldı

 TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi sonuçlarına göre, Kadıköy’ün 
2020 yılı nüfusu bir önceki yıla göre 
730 kişi azaldı. Kadıköy nüfusunun 263 
bin 559’unu kadınlar, 218 bin 424’ünü 
ise  erkekler oluşturdu  l Sayfa 8’de

Clubhouse’un yayılışı 
bize ne anlatıyor? 

 Kısa sürede çığ gibi yayılan ses
tabanlı platform Clubhouse’u iletişimci 
yazar Ümit Alan ile konuştuk. Alan, 
platformun özellikle gazetecilik 
açısından getirisinden çok götürüsü 
olacağı görüşünde  l Sayfa 11’de

“Biz dostlarımızı 
satmayız!”

 Veteriner hekim Mahmut Baran 
Şahin, Kadıköy Belediyesi’nin 
‘Satın alma sahiplen’ kampanyasını 
desteklediğini belirterek, “Bizden 
de ‘ırk’ kedi-köpek isteyen oluyor. 
Onlara ‘dostlarımızı satmadığımızı’ 
söylüyorum’’ diyor  l Sayfa 9’da

O tozu
yutmayacaktık

Gerçekten 
‘en iyisi’ydi...

UĞUR VARDAN 7’de MELTEM YILMAZKAYA  11’de

Kadıköy’ün 
Kültür Atlası - 2

EMRE MUŞAZLIOĞLU 14'te FURUĞ FERRUHZAD 5'te

Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar - 102

Özel mülkünüzde ya da inşaat yapacağınız arsada olan 
bir ağacı kesmeniz mümkün değil. Doğadaki her canlı gibi 

ağaçların da hakları var. Kadıköy’de özel mülkte de olsa 
kesilen her ağaç için ciddi yaptırımlar uygulanıyor  l Sayfa 2’de

HAKLARI VAR

HAYAT VERECEK

Agaçların da‘

Yağmur suyu

Melek bir doktor; 
SAFİYE ALİ

Kadıköy Belediye Meclisi’nde alınan kararla ilçede inşa edilecek binalara 
‘yağmur suyu ve gri su toplama tankı’ yapılma zorunluluğu getirildi. Su 

toplama tanklarında toplanacak su tuvalet rezervuarlarında, bahçe sulamada 
ve ortak alan temizliğinde kullanılacak  l Sayfa 3’te



12-18 ŞUBAT 20212 Kent-GündemKent-Gündem

addebostan Mahallesi, Tanzimat Sokak’ta 
bulunan arsadaki 100 yıllık çam fıstığı ağa-
cının kesilmesi hem sosyal medyada hem 
de mahallede tepkilere neden oldu. Kentsel 

dönüşüm kapsamında yıkılan apartmanın bahçesinde 
yer alan ağaç, arsaya yeni bina yapacak olan inşaat fir-
ması tarafından kesilmek istenmiş ve belediyeye baş-
vuru yapılmıştı. Başvurusu olumsuz sonuçlanan fir-
ma önce budama bahanesiyle bahçedeki ağaçlara zarar 
verdi sonra da bahçedeki fıstık ağacı da dahil olmak 
üzere 4 ağacı elektrikli testereyle kesti. 

Özellikle kentsel dönüşümün yaşandığı yerlerde 
sıkça ağaç kıyımlarına tanık oluyoruz. Bazı yerel yö-
netimler aldıkları meclis kararlarıyla bu kıyımları en-
gellemeye çalışıyor. Kadıköy Belediyesi, uyguladığı 
yaptırımlar ve ağaçlandırma çalışmalarıyla örnek be-
lediyelerden biri. Caddebostan’da yaşanan üzücü ola-
yın ardından Kadıköy’de bu uygulamaların nasıl ha-
yata geçtiğini Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’ne sorduk.

İZİNSİZ AĞAÇ KESİLEMEZ
Ziraat Yüksek Mühendisi Serpil Bayram’dan aldı-

ğımız bilgilere göre bir ağaç özel mülkte bile olsa be-
lediyeden izin almadan kesmek mümkün değil. Peki 
ağaç kurumuş ya da tehlike arz ediyorsa ne olacak? Bu 
durumda da belediyeye, ağacın kuru olduğu ve tehlike 
arz ettiği ile ilgili yazı yazılması gerekiyor. Belediye 
teknik ekipleri söz konusu yere gidip ağacı inceliyor ve 
gerçekten tehlikeli veya kuruysa kesim iznini veriyor. 

İnşaat alanlarında ise yeni bina yapılacak yere 
denk gelen ağaçlar için müteahhit firmanın belediyeye 
ağaçların nakli için başvuru yapması gerekiyor. Yapı-
lan başvuru sonucu ağacı inceleyen teknik personel, 
ağacın çapı, cinsi ve konumuna göre nakil izni veri-
yor. Eğer ağaç nakil edilemeyecek durumdaysa ağaç 
inşaat alanında korunacak şekilde düzenleme yapılı-
yor yani kesilmesine izin verilmiyor. 

 
YASAL İŞLEM BAŞLATILIYOR
Tüm bu prosedüre rağmen geçen hafta örneği-

ni yaşadığımız gibi müteahhit firma, kişi yada kişiler 
farklı nedenlerle özel mülklerindeki ağaç ya da ağaç-
ları kestiğinde ne oluyor? Kadıköy Belediyesi’nin 
05.11.2014 tarihli meclis kararına göre inşaat alanında 
kesilen ağaç varsa hemen yasal işlem başlatılıyor. Söz 
konusu inşaat mühürlenerek inşaat faaliyeti durdurulu-
yor.  Tek yaptırım mühürleme de değil. Kesilen ağaç-
ların çapları, cinsleri ve oksijen kapasitesine göre ağaç 
hesabı yapılıyor ve firmadan belediyeye o miktarda ağa-
cı ceza olarak belediyeye teslim etmesi isteniyor. Firma 
belirlenen miktardaki ağacı belediyeye teslim etmedi-
ği sürece inşaat faaliyetine tekrar başlayamıyor. Firma-
ya aldırılan ağaçlar belediye tarafından kamusal alanlara 
dikiliyor. Ayrıca inşaatı tamamlayan müteahhit firma is-
kan alabilmek için, tamamlanan binanın bahçesine İmar 
Yönetmeliği’nin bahçe düzenlemesiyle ilgili maddesine 
göre binanın oturduğu sahanın dışında kalan alanın her 
25 metrekaresi için bir ağaç dikmek zorunda. 

4 AĞACA 40 AĞAÇ
Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 

Caddebostan Mahallesi Tanzimat Sokak’ta izinsiz ke-
silen 4 ağaca ilişkin yasal işlemlerini başlattı. Firma-
nın arsada yaptığı inşaat faaliyeti durduruldu. Kesilen 
ağaçların çapları ve cinsleri göz önünde bulundurula-
rak her ağaç için hesaplama yapıldı ve firmaya kestiği 
dört ağaç için toplam 40 ağacı belediyeye teslim etme 
cezası verildi. 

Özel mülkünüzde 
ya da inşaat 
yapacağınız arsada 
diye bir ağacı 
kesmeniz mümkün 
değil. Doğadaki her canlı 
gibi ağaçların da hakları 
var.  Kadıköy’de özel 
mülkte de olsa kesilen her 
ağaç için ciddi yaptırımlar 
uygulanıyor

Kadıköy’de ağaçlar
sahipsiz değil!

Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 
kent yaşamını olumsuz etkilememek amacıyla  korona 
virüsü salgını nedeniyle  yılbaşında uygulanan 80 sa-
atlik sokağa çıkma yasağında başlatılan Kadıköy-Mo-
da tramvay hattı güzergahındaki yenileme çalışmaları, 
24 Ocak’ta tamamlandı. Çalışmalar nedeniyle durdu-
rulan tramvay seferleri de 25 Ocak’tan itibaren yeni-
den başladı. 

Tramvay işleyişindeki aksaklıkların giderilmesi 
için tramvay hat güzergâhındaki en sorunlu bölge ola-
rak tespit edilen Cem Sokak ile Rıza Paşa Sokak'ta-
ki çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Koordinasyon Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütüldü. So-

kakta yapılan yenileme projesinde standartlara uyma-
yan ve tramvay geçişine engel olan araç park yerleri 
iptal edilerek yaya ulaşımına ayrıldı. 

“ONARIM VE BAKIM YAPILDI”
Standart ölçülerde olan araç park yerlerinin ko-

runduğu çalışmada, bir süredir kullanım dışı kalmış 
olan Mühürdar Caddesi'ne dönüşteki tramvay durağı 
Gürbüztürk Sokak köşesine taşındı. Çalışmada yıp-
ranmış yaya kaldırımları yenilendi; sokak genelinde 
ağaçlandırma çalışması yapıldı. Son yıllarda meyda-
na gelen aşırı yağışlar nedeniyle oluşan yüzey suyun-
dan kaynaklı sorunlara engel olmak için de sokak ge-
nelindeki yağmur suyu hattının bakımı ve onarımı 
yapıldı, bitişindeki hat bağlantısı yenilendi ve ilave 
ızgaralar konuldu. 

İSKİ, kent genelindeki içme 
suyu havzalarının çevresini 
ağaçlandırıyor. İlk etapta  
120 bin ağaç dikilecek

İSKİ, içme suyu kaynaklarının ömrünü ve 
verimliliğini korumak amacıyla, su havzala-
rının çevrelerini ağaçlandırıyor. İstanbul'un 
en önemli su kaynaklarından; Büyükçekme-
ce, Terkos ve Ömerli'de başlatılan çalışma-
da, bu yıl içinde şimdiye kadar 20 bin ağaç 
dikildi. 
 Çalışmada, su kalitesine olumlu etki eden, 
uzun ömürlü ağaç tiplerinden;  fıstıkçamı, 
dişbudak, çınar, akçaağaç, ıhlamur, sedir, ce-
viz, akasya, kızılağaç, söğüt ve servi ağaç-
ları dikiliyor. Ağaçlandırma sayesinde, baraj 
çevrelerinde erozyonun önlenmesi, buhar-
laşmanın azalması, su kalitesi ile miktarının 
artması ve yeni yeşil alanların kazandırılma-
sı amaçlanıyor. 
İçme suyu havzalarının çevresindeki ağaç-
landırma çalışmasıyla ilgili bilgi veren İSKİ 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı 
Adem Şanlısoy, “Bu bölgelerin ormanlaştı-
rılması, suyun miktarının ve kalitesinin art-
masına etki eder. İSKİ olarak, Büyükçek-
mece, Terkos ve Ömerli başta olmak üzere, 
diğer tüm havzalarımızda 300 metrelik ban-
dı ağaçlandırıyoruz.” dedi.
 İSKİ tarafından devam eden ağaçlandırma 
çalışmaları kapsamında, bu yıl sonuna ka-
dar toplam 120 bin ağacın dikilmesi hedef-
leniyor.  

İSKİ’nin hedefi: 
120 BİN AĞAÇ

l Leyla ALP

C

Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen 
Kadıköy-Moda tramvay hattı güzergahındaki yenileme çalışmaları 
tamamlandı; durdurulan tramvay seferleri de yeniden başladı

Tramvay hattı yenilendi, 

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

SEFERLER BAŞLADI



üzyılın en önemli sorunlarından olan ku-
raklık ve susuzlukla mücadele için, yağ-
mur suyu ve gri suların yeniden kullanı-
mına yönelik teklif 5 Şubat 2021 tarihinde 

Kadıköy Belediye Meclisi’nde oybirliği ile kabul 
edildi. Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlü-
ğü tarafından hazırlanan plan notu, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı’nın düzenlediği yağmur sularının topla-
nıp geri kullanılmasına yönelik “Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
meliğe” dayanıyor. 

Yönetmelikte 2 bin metrekareden büyük parsel-
lerde yapılan düzenleme, Kadıköy’de parsellerin kü-
çük ve nüfusun yoğun olması nedeniyle 400 metreka-
reye indirildi. Öte yandan 2 bin metrekare üzerindeki 
parsellerde de gri su kullanılacak. Bu uygulama ile 
Kadıköy’de bundan sonra yapılacak binaların yarı-
sından çoğunda su toplama tankları yer alacak.

“HER BİR DAMLASI ÖNEMLİ”

Kadıköy Belediye Meclisi’nin aldığı kararla il-
gili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı, “Suyun her bir damlası önemli. Yerel yöne-
tim olarak bugünü olduğu kadar geleceği de düşün-
mek ve tasarlamak durumundayız. İklim değişikliği 
ve kuraklıkla mücadelede kurumsal olarak üzerimi-
ze düşen görevi yapacağız. Günlük kullandığımız su-
yun yüzde 20’si, basit bir filtre yardımı ile bahçe iş-
leri ve rezervuarlarda kullanılabilir. Kadıköy’de yeni 
inşa edilecek binaların yanı sıra tüm hizmet birim-
lerimizde ve parklarımızda suyun geri dönüşümünü 
ve tasarruflu su kullanılmasını amaçlıyoruz. Parkla-
rımızı kuyu suyuyla değil yağmur suyuyla sulamayı, 
sulamayı da damla sulama ile yapmayı hedefliyoruz. 
Belediye olarak tüm yenilikçi yöntemleri kullanarak, 
çevre ve iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarımı-
zı yerine getireceğiz.” dedi.  

 “SUYUN YÜZDE 20’Sİ SİFONA GİDİYOR”

İstanbul’un birçok noktasındaki su sarnıçları-
nı hatırlatarak yağmur suyu toplama sisteminin tari-
hi bir sistem olduğunu söyleyen Kadıköy Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer, “Biz 
zamanla bu yöntemleri unuttuk. İçilebilir nitelikteki 
suyu kullanıyoruz ve mevcut durumda tekrar atık su 
olarak kanalizasyona gönderiyoruz.” dedi. 

Dünyadaki su miktarının sabit olduğunu belirten 
Sümer, “Sanıldığının aksine çok az bir miktarı içile-
bilir nitelikte su, sadece yüzde 2,5. Bu suyun da çok 
az bir miktarı kentlerimizde içme suyu olarak kulla-
nılıyor. O yüzden bu suyu ne kadar korursak, ne ka-
dar yeniden kullanabilirsek o kadar su döngüsüne 
destek vermiş oluruz. TUİK 2018 verilerine göre İs-
tanbul’da kişi başına düşen su miktarı günlük 189 lit-
re. Bunun yüzde 20’si sifonlardan kanalizasyona akı-
yor.” açıklamasını yaptı. Sümer proje ile ilgili “Bu 
proje ile yağmur suyu ve gri su sistemlerini özellikle 
rezervuarlarda, sifonlarda ve bahçe suyu olarak kul-
lanmayı, böylelikle korumamız gereken temiz su kul-
lanımını azaltmayı amaçlıyoruz.” dedi. Yağmur suyu 

dışında gri su kullanımının da önemli olduğunu belir-
ten Sümer, “Gri su duş, banyo ve el yıkamadan gelen 
az kirli suyun, basit filtre sistemlerinden geçirilerek 
yeniden kullanılmasıdır. Gri su, sifon, bahçe sulan-
ması, itfaiyenin talep ettiği depoların doldurulması, 
ortak alanların temizliği gibi amaçlarla rahatlıkla kul-
lanılabilir.” diye konuştu.

YAĞMUR SUYU GERİ KAZANILACAK
Kadıköy Belediye Meclisi’nden geçen kararla il-

gili konuşan Plan ve Proje Müdürü Zerrin Karamuk-
luoğlu ise, “İklim şartlarındaki değişiklik nedeniyle 
doğal kaynakların daha verimli kullanılması gereki-
yor. Biz de bu amaçla yağmur sularının geri kazanıl-
ması ile ilgili çalışma yaptık. Kadıköy’de 400 met-
rekare üzerindeki parsellerde yağmur suyu toplansın, 

tuvaletlerde, bahçe sulamada ve benzeri işlerde ye-
niden kullanılmak adına depolansın, tesisat sistemle-
ri oluşturulsun diye bir plan notu hazırladık.  Mecli-
simiz de bu konuya yönelik karar aldı. Ayrıca 2 bin 
metrekare üzerindeki parsellerde de gri su kullanımı 
zorunluluğu getirdik. Bundan sonra Kadıköy’de ya-
pılacak inşaatların yarısından fazlasında yağmur suyu 
ve gri su kazanılmış olacak. Bu depolama alanları bi-
naların bodrum katları veya bahçelerinde yer alabile-
cek. Amacımız yağmur suyunu kullanıma dahil etmek, 
geri kazanmak. Gri sularda ise ikincil olarak kullana-
bilmek. Bu uygulama ile atık olarak görülen suyu ha-
yatımıza tekrar katmış oluyoruz. Bu karar ilçemiz için 
sevindirici bir gelişme.” dedi.

Meclis tarafından onaylanan ve inşaatlarda asan-
sör, otopark gibi zorunluluk olan karar göre yağmur 
suyu toplama tanklarının büyüklükleri, parsel büyük-
lükleri ile doğru orantılı olarak belirlenecek.

Tank büyüklükleri parsel büyüklüğü 400-800 met-
rekare olan yerlerde minimum 12 metreküp; 801-999 
metrekare olan yerlerde minimum 15 metreküp; 1000-
1500 metrekare olan yerlerde minimum 18 metreküp; 
1501-2000 metrekare olan yerlerde minimum 20 met-
reküp; 2001 metrekare ve üzerinde ise minimum 25 
metreküp hacimde olacak. Gri su için ise 2 bin metre-
kare ve üzerindeki parsel büyüklüklerinde minimum 
30 metreküp hacminde tanklar kullanılacak.
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Yağmur suyu 
Kadıköy’e 
hayat verecek   

Kadıköy’de inşa edilecek binalarda ‘yağmur suyu ve gri su 
toplama tankı’ yapılması Kadıköy Belediye Meclisi’nde kabul 
edildi. Susuzluk tehlikesi ve iklim değişikliği ile mücadelede 

önemli bir adım olan kararla yağmur suyu ve gri su olarak 
adlandırılan duştan, küvetten, lavabolardan toplanan evsel 
atık su, tuvalet rezervuarlarında, bahçe sulamada ve ortak 

alan temizliğinde kullanılacak

Y

ÖRNEK PROJE: EKOLOJİK 
YAŞAM MERKEZİ
Kadıköy’de inşa edilecek binalarda ‘yağmur suyu 
ve gri su toplama tankı’ yapılmasına yönelik uy-
gulama ilk önce Kadıköy Belediyesi Ekolojik Ya-
şam Merkezi’nde hayata geçmişti.  Ekolojik Yaşam 
Merkezi’nin çatısında biriken yağmur suyu, bina-
nın hemen yanında bulunan su haznesinde biriki-
yor. Daha sonra, özel borularla döşenen bahçenin 
damlama sistemi ile sulanmasında kullanılıyor.

GRİ SU NEDİR?
Gri su, duş, banyo ve el yıkamadan gelen az kir-
li suyun basit filtre sistemlerinden geçirilerek ye-
niden kullanıma sokulmasıdır. İçme suyu kalite-
sinde olmayan fakat geri kazanılmış su olan gri 
su, içme suyu tüketim oranının yarı yarıya azal-
masını sağlayabilir. Gri su ağırlıklı olarak sifonla-
ra verilir, bahçe sulanması, itfaiyenin talep ettiği 
depoların doldurulması ve ortak alanların temiz-
liği gibi amaçlarla rahatlıkla kullanılabilir.
Kentsel atıksuların yüzde 50 ila yüzde 80’ini 
oluşturan gri su, su kaynaklarının korunması-
na katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesini de 
olumlu etkiler.  Atık suların arıtılması ve yeniden 
kullanıma hazırlanması işlemine de “Gri Su Geri 
Kazanımı” adı verilir. Gri su arıtıldıktan sonra kul-
lanılacak bölge için oluşturulan rezervuarda de-
polanır ve kullanılmaya yeniden başlanır.
 Gri su, İngiltere, Kanada, Avustralya, Japonya gibi 
ülkelerde yaygın olarak kullanılıyor.

Kanal

3 yollu vana

Yer altı yayıcıları

Pompa

Dalgalanma 
tankı



KADIKÖY BELEDİYESİ
Santral ................................................ 542 50 00
Çağrı Merkezi ................................... 444 55 22
Evlendirme Dairesi ........................ 542 50 02
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oğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun 
rektör olarak atanması ile birlikte başla-
yan Boğaziçi protestoları bir kez daha top-
lanma ve ifade özgürlüğü konusunda ya-

şanan sorunları gün yüzüne çıkardı. Protestolarda 
yaşanan gözaltılar, üniversitedeki LGBTİ+ ve kadın 
kulüplerinin kapatılması da üniversitedeki hak ihlal-
lerini tekrar tartışmaya açtı. Kadıköy merkezli Sivil 
Alan Araştırmaları Derneği de ifade, toplanma ve ör-
gütlenme özgürlüğü üzerine çalışmalar yapıyor. Sivil 
Alan Araştırmaları Derneği’nin Direktörü Berna Ak-
kızal ile protestolar üzerinden üniversitede yaşanan 
ihlalleri konuştuk.

l Öncelikle derneği sormak istiyorum. Dernek 
ne zaman, ne amaçla kuruldu? Faaliyetlerinizi an-
latır mısınız?

Sivil Alan Araştırmaları Derneği’ni 2018 yılında 
ifade özgürlüğü alanında çalışan genç aktivist bir ekip 
olarak biraraya gelerek kurduk. Çalışma çerçevemizi 
de ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü alanıyla 
sınırlandırsak da son bir yıldır kampüsü bir sivil alan 
olarak değerlendirdiğimiz ve üniversite öğrencilerinin 
karşılaştığı hak ihlallerine odaklandığımız bir sürece 
girdik. Kampüste İfade Özgürlüğü çalışmamızda hak 
ihlallerini tespit etmek, raporlamak, üniversite kulüp-
lerinin ihtiyaçlarını belirleyip çeşitli konularda atöl-
ye çalışmaları düzenlemek, hukuki danışmanlık sağ-
lamak gibi faaliyetlerde bulunuyoruz. 

l Özellikle Boğaziçi eylemleri de 
sürüyorken toplanma ve örgütlenme 
özgürlüğünden konuşmak isterim. 
Nedir toplanma ve örgütlenme özgür-
lüğü? Bazı insanlar ‘izinsiz’ toplan-
manın suç olduğunu düşünüyor hâlâ.

“İzinsiz gösteri” kavramı hakim 
ideoloji tarafından ısrarla dilimize yer-
leştirilmeye çalışılıyor. Biz de buldu-
ğumuz her fırsatta barışçıl gösterinin 
uluslararası sözleşmeler ve Anayasa 
ile güvence altına alınmış bir hak ol-
duğunu tekrar ediyoruz. Toplanmak 
ve gösteri yapmak için önceden izin 
almak gerekmediği gibi bu hakkın na-
sıl sınırlandırılabileceği de kanunla 
belirlenmiş. Sağlık gerekçesiyle bile kısıtlamanın ka-
nunen bir sınırı var.

ÜNİVERSİTEDEKİ İHLALLER
l Özellikle Boğaziçi eylemleri yaşanan hak ihlal-

lerini görünür kıldı. Boğaziçi eylemlerinde yaşanan-
lar, üniversitelerdeki ifade, toplanma ve örgütlen-
me özgürlüğü konusunda neler söylüyor? Özellikle 
OHAL’den beri bu hakların kullandırılmadığını gö-
rüyoruz sanki.

Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak 
atanmasının ardından birçok öğrenci, atamaya yoluyla 
yapılan bu rektör değişimine karşı çıkıyor. Rektörlük 
önünde düzenlenen eylemler kısa sürede tüm yurda ya-
yıldı. Öğrenciler ise bu kararın geri çekilmesinde ısrar-
cı. Öğrenci Sendikası üyeleri Ulaş Karaağaç ve İlayda 
Cantaş, protestolar ve bu sırada yaşanan şiddetle ilgili 
gazetemize konuştu.

“ÜNİVERSİTE İRADESİNİ TANIMADILAR” 
Öğrenci Sendikası üye-

si Ulaş Karaağaç, Melih Bu-
lu’nun rektör olarak atanma-
sı hakkında şunları söylüyor: 
“Tek bir adamın tek bir ka-
rarıyla alınmış, üniversite 
iradesini tanımayan, üniver-
siteyi kendi kalıplarına sok-
ma çabalarının bir yansıması 
olarak görüyorum bu kararı. 
Melih Bulu’nun rektör ola-

rak atandığı ilk günden beri öğrencilere yöneltilen suç-
lamalar kimin haklı olduğunu göstermek için yeterli. 
Boğaziçi Üniversitesi tarihinin en hukuksuz günlerini 
yaşarken, hukuk fakültesi açılacağının ilan edilmesi de 
bizim için manidar oldu.” 

Öğrenci Sendikası olarak bu süreçte yürüttükle-
ri faaliyetlere de dikkat çeken Karaağaç, “Bulundu-
ğumuz tüm şehirlerde ve üniversitelerde Boğaziçi öğ-

“Tarihin en hukuksuz günleri”

Şirketimize ait seri: A-061367 No’lu ruhsat 
(İTO-iş makinası Tescil belgesi) (34-96-212 plakalı, 

1996 model komatsu paletli Hidrolik Ekskavatör’üne 
ait) ruhsat kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

BNP-AK DRESDNER Finansal Kiralama Anonim Şirketi

T.C yeni nüfus cüzdanı, eski ehliyet ve İstanbul 
Üniversitesi (AUZEF) iş sağlığı güvenliği öğrenci kimlik 
kartımı, 61196 Sicil No’lu oda kimlik kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Mustafa Barış ERDOĞAN

KAYIP İLANI

rencilerinin haklı taleplerini savunduk. Ev hapsine ve 
tutuklama kararı çıkan arkadaşlarımız hakkında imza 
kampanyası başlattık. Biliyoruz, bizi bizden başka kur-
taracak herhangi bir güç yok. Hiçbir öğrenci yalnız kal-
mayacak diye yola çıkmıştık, görevimizin başındayız. 
Önümüzdeki günlerde de haklı taleplerimiz için tüm 
mecralarda sesimizi yükseltmeye, sıra arkadaşlarımı-
zın yanında olmaya devam edeceğiz. Melih Bulu isimli 
atanmış rektörün istifa etmesini istiyoruz.” diyor.

“REKTÖR OKUL TARAFINDAN SEÇİLMELİ”
Boğaziçi eylemleri sırasında üniversite öğrencileri 

olarak birden çok hukuksuz muamele ve hedef göster-
me ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Öğrenci Sen-
dikası üyesi İlayda Cantaş, “Tüm bu baskılara rağmen 
bizler kayyum rektörler üniversitelerden gidene, rek-

21 Kasım 2020 günü Sahrayıcedit’te kurulan 
cumartesi pazarı civarında fotoğraftaki kutu ve 
içindeki kabak kemanemi kaybettim. Bulanların 

bana ulaşmaları rica olunur. 

HÜSNÜ AYDOĞDU  I  Eğitimci ve Sanatçı
 Tel: 0530 820 8151

Boğaziçi eylemlerini 
değerlendiren 
Öğrenci Sendikası 
üyeleri, verilen 
cezaların hukuksuz 
olduğuna dikkat 
çekerek geri adım 
atılması gerektiğini 
söylüyor

“Tutuklu öğrenciler 
SERBEST BIRAKILMALI”
l Evin ARSLAN

B

Aslında barış sürecinin son-
lanmasıyla beraber kademe-
li olarak sivil alanın daraltıldı-
ğını gözlemliyoruz. Artık şehir 
meydanlarında, alışılmış gösteri 
alanlarında bir engellemeyle kar-
şılaşmadan protesto hakkını kul-
lanmak çok mümkün değil. Çoğu 
zaman meydanlara göstericiden 
çok kolluk kuvveti gönderilerek 
alan kapatılıyor. Halbuki kollu-
ğun oradaki asıl görevi protesto-
cuların can güvenliğini sağlamak 
olmalı. İfade özgürlüğü ancak bu 
koşullarla sağlanabilir. Boğazi-
çi eylemlerinde de öğrenciler en 

haklı talepleriyle oradaydı. Barışçıl gösteri hakkını 
kullanan kimse gözaltına alınmamalı, tutuklanmama-
lı. Tekrar tüm tutuklu öğrencilerin derhal serbest bıra-
kılmasını talep ediyoruz.

l Üniversitedeki hak ihlalleri günümüzde daha 
çok konuşuluyor ama hala öğrencilerin çoğu soru-
nu görünür değil. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı 
hak ihlalleri neler? Siz neler gözlemlediniz? 

Kampüste karşılaşılan hak ihlalleri pandemi önce-
sinde genelde ifade özgürlüğü ve protesto hakkı kul-

lanımının haksız yere kısıtlanması gibi durumlardan 
kaynaklanıyordu. Örgütlenme özgürlüğü bağlamında 
üniversite kulüplerinin açılış izni almaları, özellikle 
LGBTİ+ kulüplerin talep ettikleri isim altında faali-
yet gösterememeleri büyük sorunlar. Açılan idari so-
ruşturmalar, disiplin cezaları, gözaltı, tutuklanma gibi 
cezalandırma yöntemleri öğrencilerin eğitim hakkı-
nı kullanmalarını da çoğu zaman engelliyor. Pandemi 
dönemi uzaktan eğitimin ise fırsat eşitliği ve kişisel 
verilerin korunması açısından problemli olan taraf-
ları var. İyi bir internet bağlantısı ve bir bilgisayarın 
her öğrenci tarafından karşılanması gerçekten uzak ve 
haksız bir beklenti. Online sınavlar sırasında bazı üni-
versitelerin kopya çekmeyi engellemek amacıyla öğ-
rencilerden talep ettikleri arkaya ayna yerleştirme, cep 
telefonuyla kaydetme gibi akıl almaz uygulamalar da 
bir başka sorun. Kaydedilen online dersler bile akade-
mik özgürlük açısından başlı başına bir kayıp.

36 BİN 950 ÖĞRENCİ MAHPUS!
l Özellikle tutuklu birçok öğrenci bulunuyor 

ama bildiğim kadarıyla devlet tarafından paylaşı-
lan bir veri yok. Kaç tutuklu öğrenci olduğu bilini-
yor mu? Bu öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi 
için herhangi bir çalışma yürütülüyor mu?

Adalet Bakanlığı uzun zamandır mahpus öğrenci-

lerin sayısıyla ilgili bir açıklama yapmıyor. CISST’in 
2018 tarihli “Öğrenci Mahpuslar” raporuna göre yük-
sek lisans ve doktora öğrencileri de dahil olmak üze-
re 36 bin 950 öğrenci mahpus bulunuyor. Bakanlığın 
ocak ayının başında yayınladığı ceza infaz kurumla-
rındaki tutuklu ve hükümlülerin öğrenim durumları-
na göre dağılımı istatistiğinden yola çıkılarak lise me-
zunu olup da yüksek öğrenime devam edebilecek olan 
39 bin 711 mahpus bulunuyor. Yargılanma sürecin-
de en büyük sorunlardan biri tutukluluk halinde üni-
versite yönetimleri öğrencilere disiplin cezaları verip 
öğrenciliklerini sonlandırabiliyor. Bu durum maalesef 
istatistiklere ne şekilde yansıyor bilemiyoruz. Temel 
savunu alanlarımızdan, arkasında durduğumuz sözler-
den biri de bu: “Öğrencileri tutuksuz yargılayın!”

l Öğrenciler hak ihlaline maruz kaldığında han-
gi kurumları arayabilir, ne yapabilir?

Hukuki açıdan aslında yapılabilecek çok şey var. 
Özellikle disiplin cezaları konusunda idari dava açabi-
liyor ve yürütmeyi durdurabiliyor öğrenciler. Herhan-
gi bir hak ihlaliyle karşılaştıklarında bize ulaşabilir, 
hukuki danışmanlık talep edebilirler. Ayrıca tüm öğ-
rencilerin kullanımına açtığımız “Kampüste Hakları-
mız” broşürüne göz atıp bazı basit soruların cevapla-
rını bize ulaşmadan da bulabilirler. 

Web Site: sivilalanarastirmalari.org.tr

l Simge KANSU

törler okul bileşenlerince seçilene 
dek mücadele etmekten vazgeç-
meyeceğiz.” diyor. Üniversitele-
rin bilimin, özgür düşüncenin ye-
niden üretildiği yerler olduğuna 
dikkat çeken Cantaş, şunları söy-
lüyor: “Üniversitelerimizin özgür, 
özerk yapısına yönelik saldırıla-
rın karşısında durmak, üniversi-

te öğrencileri olarak bizlerin en temel talepleri arasında yer 
almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atan-
masıyla birlikte gelişen süreç bir kez daha göstermiştir ki 
üniversite rektörleri okul bileşenleri tarafından seçilmelidir. 
Üniversite öğrencileri olarak bu süreçte kayyum rektörlerin 
istifa etmesini, süreç boyunca gözaltına alınan ve tutukla-
nan arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz.”

Toplanma, 
örgütlenme ve 
ifade özgürlüğü 
anayasa ile güvence 
altına alınsa da 
uygulamada 
sıkıntılar yaşandığı 
aşikar… Sivil Alan 
Araştırmaları 
Derneği Direktörü 
Berna Akkızal 
“Barışçıl gösteri 
hakkını kullanan 
kimse gözaltına 
alınmamalı, 
tutuklanmamalı” 
diyor
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Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar” köşesi bu hafta İranlı şair Furuğ Ferruhzad ile devam ediyor.

tüm varlığım benim, karanlık bir ayettir
seni, kendinde tekrarlayarak
çiçeklenmenin ve yeşermenin sonsuz seherine 
götürecek.

ben bu ayette seni ah çektim, ah
ben bu ayette seni
ağaca ve suya ve ateşe aşıladım!

yaşam belki 
her gün filesiyle bir kadının geçtiği uzun bir 
caddedir, 
yaşam belki okuldan dönen bir çocuktur
yaşam belki
bir adamın daldan kendini astığı bir urgandır,
yaşam belki, iki sevişme arası rehavetinde ya-
kılan bir
 sigaradır
ya da birinin şaşkınca yoldan geçişidir
şapkasını kaldırarak
başka bir yoldan geçene anlamsız gülümsemeyle 
‘’günaydın’’ diyen birinin...

yaşam belki de 
benim bakışımın, senin buğulu gözlerinde kendini
paramparça yıktığı o tıkalı andır
ve bunda
benim ay ve karanlığın algısıyla birleştireceğim
bir duyumsama var.

(…)
ah…
budur benim payıma düşen
budur benim payıma düşen

benim payıma düşen
bir perde asılmasının benden aldığı gökyüzüdür
benim payıma düşen, terk edilmiş merdivenden 
inmektir
ve ulaşmaktır bir şeylere
çürüyüşte ve gurbette

benim payıma düşen, anılar bahçesinde hüzünlü
 gezintidir
ve “ellerini seviyorum” diyen sesin hüznünde 
ölmektir

ellerimi bahçeye dikiyorum
yeşereceğim, biliyorum, biliyorum, biliyorum
ve kırlangıçlar mürekkepli parmaklarımın çu-
kurunda
yumurtlayacaklar

(Syf 204-205)

GEREKSİNİMİN YENİLGİSİ
bir ateşti ve söndü
yürek senin bağlarından kurtulunca
bir bağdı ve koptu
üzüncün tılsımlı camı kırılınca
sarılayım diye sana geldim
oysa gördüm yapraksız bir dalsın
umudumun gözünde sen
ölümün gülümsemesisin

ah ne denli tatlıdır
mezarının başında senin, ey gereksinimli aşk
dans etmek
ah ne tatlıdır
ey yakan ölümcül öpüş,
senden vazgeçmek
ah ne denli tatlıdır
senden kopup başkasına varmak
kapıyı yürek üzüncüne kapamak
cennet buradadır
yemin olsun tanrıya, bulut gölgesi ve ekin kıyı-
sı buradadır
sen hiç düşünme en iyisi
beni ve harlanan acımı
ben acıdan yakınmam
ben yalazdan yanmam

(Syf 107)
HEDİYE
Ben gecenin sonundan söz ediyorum
ben karanlığın sonundan
ve gecenin sonundan söz ediyorum

evime gelirsen eğer sevgili 
bana bir ışık getir
Ve oradan mutlu sokağın 
kalabalığını seyredeyim diye 
Küçücük bir pencere…

(Syf 175)

VEDA
yorgun, solgun ve örselenmiş
harabe evime gidiyorum
sizin kentinizden tanrıma
coşkun kalbimi götürüyorum.
 
götürüyorum o uzak noktaya ki
günahın renklerinden arınayım
be denli yersiz ve boşuna is-
tekten
aşkın lekesinden arındırayım
 
senden uzaklara götürüyorum
ey umarsız umutların cilvesi

diri diri gömeyim diye bir daha
olmasın seninle buluşma hevesi
 
ağlayış titriyor oynuyor gözyaşım
ah bırak da beni gideyim
ey günahların kaynar pınarı
iyisi senden sakınayım
 
yemin olsun ki sevinç goncasıydım ben
beni aşkın eli dalımdan kopardı
iç çekmelerin yalazı oldum ancak
benim dudağım o dudağa varamadı
 
sonunda yolculuk bağlarıyla bağlandım
gülerek bağrımda kan gidiyorum
ey boşuna meyvesiz umut vazgeç
kalbimden benim ben gidiyorum

(Syf 97)
 
SONRALARI
bir gün benim de ölümüm gelir çatar
ışıklarında bir bahar gününün
tozlu dumanlı bir kışın ya da
haykırışsız şevksiz bir güzün
 
bir gün benim de ölümüm gelir çatar
birinde bu acı ya da tatlı günlerin

başka günler gibi boş bir gün-
de
gölgesinde bugünün, ayrı 
günlerin
 
yanaklarım soğuk mermer
gözlerim karanlık abbarala-
ra dönecek
ben boşalacağım acıdan 
haykırıştan
ansızın bir uyku beni ça-
lacak
 
şiirin büyüsünden haber-
siz ellerim
defterim üzerine usulca 
süzülür
anımsarım ellerimde be-
nim
bir zamanlar yalazlanır-
dı şiir  
                         (Syf 122)
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FURUĞ FERRUHZAD 
5 Ocak 1935- 13 Şubat 1967
Çağdaş İran şiirinin sıra dışı ve unutulmaz ismi Fu-
ruğ Ferruhzad 5 Ocak 1935’te Tahran’da dünya-
ya geldi. Kız sanat okulunda resim, el sanatları ve 
dikiş-nakış okudu. 16 yaşında, Tahran’ın ünlü si-
malarından Perviz Şapur’la evlendi, iki yıl sonra da 
oğlu Kâmyâr doğdu. 1954’te dönemin koşulların-
da cesur sayılabilecek bir karar alarak kocasından 
boşandı ve oğlunu bir daha göremedi. 
Kadın kimliğini yok eden her kurala, ataerkil ba-
kışa karşı çıkarak şiire sığındı, başkaldırısını şiir-

le dillendirdi. Şiirin yanı sıra sinema ve 
tiyatroyla da ilgilendi, resim yaptı, 
gazetelerde editör olarak çalıştı. 
Füruğ’un ilk şiir kitabı “Esir”, 
1955’te yayımlandı. “Tutsak”, 
“Duvar” ve “İsyan” adlı şiir ki-
taplarının ardından, 1963’te 
yayımlanan “Bir Başka Do-
ğu”ş, Furuğ’un şiirinde bir dö-
nüm noktası oluşturdu. Yazar 
ve yönetmen İbrahim Gülistan’la 
tanıştıktan sonra sinemayla çok 
daha yakından ilgilendi; cüzzam-

lıları konu alan “Ev Karadır” adlı filmi, 
1963’te Almanya’daki Oberhausen 

Şenliği’nde birincilik ödülüne de-
ğer görüldü. 
1967’de, 32 yaşında, bir trafik 
kazası sonucunda (Şah yöneti-
mi tarafından suikaste uğradığı 
da söylenir) hayatını kaybetti.
Furuğ Ferruhzad’ın Totem Ya-

yınları tarafından okuyucuyla 
buluşturulan “Yaralarım Aşktan-

dır” kitabından birkaç şiiri okurları-
mızla paylaşıyoruz.

8
“Her gerçek öykü, bir bitmeyecek öyküdür.” 

Michael Ende

0’li yılların karanlık baskı günlerinden do-
ğan Dünya Öykü Günü için, öyküyü sev-
giyle birleştiren bir gün seçilmiş. 14 Şubat 
Dünyanın Öyküsü dergisinin genel yayın 

yönetmeni Özcan Karabulut, kurucusu olduğu bu gü-
nün tarihi için şunları söylüyor: “Sait Faik, ‘Sevmek, 
bir insanı sevmekle başlar her şey’ diyor. Biz, 
‘Paylaştıkça, çoğaldıkça bir an-
lam kazanır’ diye ekledik ve bura-
dan hareketle dünya öykü gününün 
kutlanacağı gün olarak 14 Şubat’a 
karar verdik.” 2002 yılında Anka-
ra’da oluşturulan “14 Şubat Dünya 
Öykü Günü” projesi, UNESCO’nun 
2005’te yapılan kongresinde kabul 
edilerek dünyanın farklı coğrafyala-
rında kutlanmaya başlandı.

“Yüksek düzeyde bir mizah ye-
teneğine kavuşmanın başlıca koşulu 
da, kendi kendini bundan böyle cid-
diye almamaktır.” Hermann Hesse

İnsan açmazlarının, kişilik çık-
mazlarının en iyi anlatım şekli olan 
mizah, zor günlerden geçtiğimiz bu 
dönemde, kendimiz için yarattığımız 
sığınaklardan belki de en etkili olanla-
rından... Mizahi eserlerin baskı ve şiddet altında art-
tığını belirten uzmanlar, mizah ve kendine gülebilme 
becerisinin psikanalizde en üst savunma mekanizma-
larından biri olarak görüldüğünü söylüyor. 

Her yaştan birey için geçerli olan bu dayanıklı-
lık sürecinden yola çıkarak biz de bu hafta sizler için; 
çocuklara, şartlar ne kadar ağır olursa olsun gülmeyi 
becerebileceklerini, karşılarına çıkan engelleri sorgu-
layıp eleştirebileceklerini gösteren, mizahi dilleriyle 
ön plana çıkmış iki tane öykü kitabı sunmak istedik. 

BİR ŞEYLER YAPMAM GEREK
Tudem Yayınevi tarafından, 2018 yılının Mayıs 

ayında ilk baskısı yapılan kitabın yazarı, Elif Yonat 
Toğay. On beş adet kısa öykü ile çocuk gözünden ye-
tişkin dünyasına bakan Toğay, küçük okurlarının bü-
yükleri anlamaya çalışmasını, olaylardan kendilerin-
ce sonuçlar çıkarmasını ve sorunlara farklı çözümler 
üretmesini mizahi diliyle aktarmış. 

Çocuğu odak noktası alarak, günlük yaşamda kar-
şılaşılan zorlukları,  kaleminin esprili, sürükleyici ve 
heyecan verici atmosferiyle sunan yazar, gündelik 
hayatın içinde kendilerini var etmeye çalışan çocuk-

ların hislerine, istek ve nefretlerine 
tercüman olmuş. 

Farklı materyaller kullanarak 
oluşturduğu illüstrasyonlarıyla ki-
taba hayat veren çizer ise, Gök-
çe İrten. Kapak tasarımından, 
öyküleri tamamlayan görselle-
re kadar her biri kolaj tekniğiy-
le hazırlanmış eserlerin hepsi ol-
dukça merak uyandırıcı. 

Öykü kitabı; boyutu ve se-
çilen yazı fontuyla, okul önce-
si ve ilkokul dönemi çocukla-
rının hem okumak için tercih 
edebilecekleri, hem de tanıdık 
hikâyeleriyle mutlaka kendi-
lerinden bir parça bulabile-
cekleri nitelikte. Küçük okur-
lar, bazen kahkahayla bazen 

de bıyık altından gülebilecekleri bu kitabı elle-
rinden düşürmek istemeyecektir. (Çocuk Öyküle-
ri, 80 sayfa)

 BİTLERİMİ GERİ VERİN!
Günışığı Kitaplığı tarafından Aralık 2016’da 

ilk ve Ekim 2019’da altıncı baskısı yapılan kitabı, 
Fransızca aslından çeviren Azade Aslan. Yazarın 
hikâye için oluşturduğu farklı kelimelerin Türkçe-
leştirilmesi (traBİT, çaBİT, BİTbol) oldukça ba-
şarılı.

Kitabı yazan ve resimleyen Pierre Elie 
Ferrier, 1980 yılında yayınlanan Motordu 
Prensi adlı çocuk kitapları dizisi ile dünya 
çapında tanındı. Bitlerimi Geri Verin! ise 
Türkçe’ye çevrilen ilk kitabıdır. 

Her gün evde anne ve babasını bekle-
yen bir çocuk, bir gün bitleriyle sohbet et-
meye başlarsa ne olur? Yoğun çalışma ha-
yatı içinde kaybolan, yalnızlığıyla tek 
başına mücadele etmek zorunda kalan An-
ton’un yaşamından bir kesit sunan hikâ-
ye, eğlenceli diyaloglardan oluşuyor. Ya-
zar, sorunlar karşısında yetişkinlerin nasıl 
davrandıklarından, çocuklar adına karar 
vermelerine kadar birçok konuya eleşti-
rel mizahi dille yaklaşıyor. 

Kitap açıldığında, her 
iki sayfaya da yayılan renk-
li, eğlenceli ve dakikalar-
ca incelenebilecek detayla-
ra sahip illüstrasyonlar göz 
dolduruyor. Özellikle karak-
terlerin içinde bulundukla-
rı ruh durumları ustalıkla res-
medilmiş.

Okul öncesi ve ilkokul 
dönemi çocuklarına hitap 
eden bu kısa öykü kitabında 
da bitlerin yaşamına tanık-
lık edecek olan küçük okurlar, 
yine çok eğlenecek. (İlk Öykü, 
40 sayfa)

Cocuk OykUlerinde mizah
14 Şubat Dünya Öykü Günü’nde gözümüzü çocuk öykülerindeki mizaha çevirdik…

l Elif ÇELEBİ

14 ŞUBAT 
DÜNYA 

ÖYKÜ GÜNÜ .
. .. . . .

Hazırlayan: Leyla ALP



İtibarını yitiren, tüm malvarlığına el konulan 
işadamı Egemen Dortay, bir gün teknesiy-
le açılır ve bir daha geri dönmez. Parçalan-
mış teknesine ulaşanlar onun intihar ettiği-
ne hükmeder. Sürekli hayatı ve varoluşunu 
sorgulayan kızı Eylül ise babasının ölmediği-
ne inanır. Ona göre, babası, anlattığı masal-
lardaki Anın Çocukları gibi, Hayaller Âlemi'n-
deki mabedini bulmuş, sırra ermiştir. O sırra 
erme sırası şimdi Eylül'dedir. Çünkü baba-
sı ona mabede ulaşması için işaretler bırak-
mıştır. Eylül dünyanın bir ucundan öbür ucu-
na işaretleri takip ederek geçmişin karanlık 
taraflarıyla yüzleştiği uzun bir yolculuğa çı-
kar. Ve sürprizlerle döşenmiş yol, onu ulaşıl-
ması en zor olan şeye götürecektir.
Genç yazar Baki Can Ediboğlu Londra'da 
doğdu, daha önce Karaköy'de Günbatımı ve 
Üç Nokta romanlarını yazdı. (Tanıtım Bülte-
ninden) Doğan SoLibri / 448 sf / 42 TL
Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları şun-
lar oldu:
■ Seyir / Piraye / Mona Kitap
■ Var mısın? / Doğan Cüceloğlu / Kronik Ki-
tap
■ Bu da Geçer / Ece Temelkuran / Everest 
Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

BELGESEL

Olmayanların Mabedi

Teoman ve Piyano
Teoman, yeni yılın ilk günlerinde Procekts 
Film Müzik & Avrupa Müzik iş birliği ile “Te-
oman ve Piyano” isimli yeni albümünü ya-
yımladı. Teoman'ın 1996 - 2006 arası 10 yıl-
lık dönemde yazdığı şarkılardan 10 tanesi, 
piyanist Tuluğ Tırpan tarafından yeniden 
düzenlendi ve piyano - vokal olarak dinleyi-
ciyle buluştu.
Albüm Hayyam stüdyolarında iki günde 
canlı olarak kaydedildi. Kayıt ve miks Volkan 
Gürkan, mastering ise Çağlar Türkmen ta-
rafından yapıldı.
“17”, “Tesadüfler”, “Mektup”, “Bir Damla 
Gözyaşı”, “Kişisel Bir Şey”, “Rüzgar Gülü”, 
“Mutlu Son”, “Hiç Kimse Bilmez”, “Vur Sen 
Beni” ve “İnsanlar” isimli çalışmalarının yer 
aldığı yeni albüm “Teoman ve Piyano”yu 
tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.
Ruhu doyuran şarkılar:
■ For now I’m winter / Olafus Arnalds
■ Something about us / Daft Punk
■ Atlas Night / Kornel Kovacs

Nükhet Duru'nun, Türkiye çağdaş müziğinin 
önde gelen isimleriyle yaptığı düetlerden 
oluşan son albümü “Hikayesi Var”ın üretim 
sürecine odaklanan belgesel “Duru Olmak” 
19 Şubat'ta Netflix'te yayına giriyor. Albü-
mün iki yıla yayılan yaratım sürecini kayda 
alan belgesel, Türkiye'nin ikonlarından Du-
ru'nun hayatının dönüm noktalarına, sana-
ta yaklaşımına ve yaşama dair tutkularına 
kapı aralıyor. Netflix'te yayına girecek Tür-
kiye yapımı ilk müzik belgeseli olan “Duru 
Olmak”ın yönetmenliğini Mi Tunç, yapım-
cılığını ise Evren Ercan üstleniyor. Tınılarına 
aşina olduğumuz, bazılarını ezbere bildiği-
miz Nükhet Duru şarkılarını yeni seslerden, 
farklı yorumlarla dinleten belgeselin orijinal 
film müziği ise Orkun Tunç'a ait.
Nükhet Duru'nun yaşamıyla sanatının iç içe 
geçtiği ilham veren öyküye, son albümün-
de Duru ile düet yapan Sıla, Kenan Doğulu, 
Teoman, Mabel Matiz, Funda Arar, Rubato, 
Ceylan Erdem, Ata Demirer, Kalben, Zeynep 
Bastık, Sena Şener ve Evrencan Gündüz ile 
yapılan görüşmeler ve stüdyodaki kayıt an-
ları eşlik ediyor. 
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Duru Olmak

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com

ŞARTNAME İÇİN: www.sureyyabesteyarismasi.kadikoy.bel.tr
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası General Asım Gündüz (Bahariye) Cad. No. 29 34710 Kadıköy İstanbul T. 0216 346 15 31 pbx.

sureyyaoperasi@kadikoy.bel.tr www.sureyyaoperasi.kadikoy.bel.tr

KADIKÖY BELEDİYESİ
SÜREYYA OPERASI
ULUSAL BESTE 
YARIŞMASI
2021

K a d ı k ö y  B e l e d i y e s i ’ n i n  b i r  k ü l t ü r  h i z m e t i d i r .

Keman-Piyano Eseri için 

Son Teslim Tarihi: 
13 Eylül 2021 

Seçici Kurul Üyeleri:
Cihat Aşkın

Oğuzhan Balcı
Turgay Erdener

Rengim Gökmen
Özkan Manav

Gülsin Onay
Hasan Uçarsu

Birincilik Ödülü 12.000 TL
İkincilik Ödülü 10.000 TL

Üçüncülük Ödülü 8.000 TL
Mansiyon 6.000 TL

Seçilen eserlerin CD olarak basımı

‘Her Sayı Yeni Bir Sekme’ sloganını benimseyen 
Sekme, iki aylık periyotlarla yayımlanacak. Kültür-
den sanata, tasarımdan gündelik yaşama çok disiplin-
li çalışmalarla dijital dünyanın bütün olanaklarını (yazı, 
podcast, film, illüstrasyon, fotoğraf, animasyon, vide-
o-art, ses gibi) kullanarak farklı formatlarda üretilmiş 
içerikleri www.sekme.fugamundi.org üzerinden iz-
ler-dinler kitlesine sunuyor.

Sekme’nin genel çerçevesi olan temalar her sayının 
kendi editörü tarafindan belirleniyor. Derginin bir kıs-
mı tema altında toplanan içerikler olurken; bir de her 
sayıda temadan bağımsız ‘Alt-Sekme’ alanı olacak.

Sekme’nin Genel Yayın Yönetmeni Yaren Eren 
Budak, derginin ortaya çıkış motivasyonunu şu 
kelimelerle dile getirdi; “...
Bir basılı dergiyle tanışma-
nın, sayfaları arasında gezin-
menin, kimi satırlarının al-
tını çizmenin, yıllar sonra o 
satırlara yeniden dönüp ka-
vuşmanın, bilgi tazelemenin; 
yeni sayısını çıktığı gün bayi-
den aldığımız o dergileri ek-
siksizce arşivlemenin hazzını 
tanıyoruz, seviyoruz da. Fakat 
bu yarı-romantik hazdan ödün 
vermek için ikna edici sebeple-
rimiz var. Sekme’de sözümü-
zü/sözünüzü bazen kaydedil-
miş bir ses, bazen bir video-art 

gibi çeşitli multimedya medyumlar aracılığıyla, bazen 
tek bir fotoğrafla, çizimle aktarıyor olacağız. Biz bu bir 
nevi çok-dilliliği seviyoruz. Sekme, başta bu sebeplerle 
bir çevrimiçi kültür-sanat dergisi…”

İLK SAYININ TEMASI: ARŞİV-TEMAS
İlk sayının dosya editörü Yonca Güneş Yücel, te-

masını ‘Arşiv-Temas’ olarak belirlediği sayı ile ilgili 
şunları söylüyor: “...Arşiv-Temas adını verdiğimiz dos-
yada, arşiv ve koleksiyonlarla hem kuramsal hem de 
pratikte temas etmiş çalışmaların, deneyimlerin, me-
rakların anlatısını sizlere taşıyarak arşivin dünü kadar 
bugünü de anlama, fark etme olanağını sağlayacak ol-

masını, başka türlü bir bilme, bildir-
me halini taşıyıp aşılamasını umut et-
tik.”

Güneş pandemi koşullarında bu 
motivasyonu nerden bulduklarını ise 
şu sözlerle açıklıyor: “... pandemiyle 
birlikte çok daha koyulaşan, içinden 
geçtiğimiz “olağanüstü” koşulların 
sınırlayan, kapatan, yalnızlaştıran 
ahvalinin içinde daha çok çalışmak 
zorunda bırakıldığımız, “durmadan 
üretken” olmaya itildiğimiz şim-
di-de, uzak geçmişe kıyasla çok 
daha yakın zamana, az ötede, az 
öncelerde yaptıklarımıza duydu-
ğumuz tahassür, ilk sayının moti-
vasyonudur. O vakit..!”

Selçuk Artut, Ufuk Barış Mutlu, Merve Şen, Han-
dan Demir, Karakutu Derneği, Hazal Hürman, Nurçin 
İleri, Murat Tülek, Özge Ertem, TouchedByFamily, 
Özge B. Calafato, Ali Ekrem Budak, Murat MRT Seç-
kin içerikleriyle Arşiv-Temas temasında yer alırken, 
Enzel Yılmaz, Sinepoli, Zeynep Oktar, Merve Kavas, 
By Bay R., Büşra Küçük ise içerikleri ile Alt-Sekme’de 
yer alıyorlar.

www.sekme.fugamundi.org
https://www.instagram.com/sekme.fugamundi

Her sayıda değişen editör ve temalar etrafında içerik 
üretecek olan bağımsız, çevrimiçi dergi Sekme’nin ilk 
sayısı ‘Arşiv-Temas’ temasıyla 7 Şubat'ta yayımlandı

Çevrimiçi kültür sanat dergisi: 

Geçtiğimiz yıl, pandemi nedeniyle ertelenen etkin-
lik, bu sene ilk kez online olarak gerçekleşecek ve 
yarışmaya katılım, resimlerin dijital ortamda gön-
derilmesiyle sağlanabilecek.  Çocukların, opera ve 
bale sanatlarına olan ilgilerini arttırmak amacıyla 
düzenlenen yarışmaya, her yıl Türkiye’nin dört bir 
yanından katılım sağlanıyor. Hayatında hiç opera 
ya da bale temsili izlememiş öğrenciler de hayal 
dünyalarında yaşattıklarını resimlerine yansıtarak 
yarışmaya katılabiliyorlar. Yarışmanın değerlen-
dirmesi ise İDOB ressamları ve Uluslararası Plas-
tik Sanatlar Derneği’nden ressamlar tarafından ya-
pılıyor.

SERGİ SÜREYYA’DA
Serginin açılışı ve ödül töreni ise 23 Nisan 2021 

tarihinde, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’n-
da gerçekleşecek. Dereceye giren ve sergilenmeye 
hak kazanan resimler 23 Nisan – 23 Mayıs 2021 ta-
rihleri arasında, Süreyya Operası Fuayesi’nde ser-
gilenecek. Denizbank yarışmada dereceye giren 
ilk üç öğrenciye tablet hediye ederken; öğrencilere 
ayrıca resim malzemeleri, kitaplar ve İDOB çocuk 
oyununa iki kişilik davetiye de verilecek.  Her yıl 
olduğu gibi, birinci olan resim gelecek yıl afiş gör-
seli olarak kullanılacak. 

Devlet Opera ve Bale’nin
resim yarışması başlıyor

SEKME

fugamundi nedir?
Sekme’yi çıkaran “fugamundi” oluşumu, odağına 
yayıncılığı alan ve aynı zamanda fiziksel formatta da 
üretimler yapan bir içerik çatısı. 
“Akışta kaybolmama” motivasyonuyla, benzer 
yaklaşımların içerisinde çeşitlilik taşıyan ve 
paylaşımın da bir üretim olduğunu kabul eden bir 
topluluk. Bir araya gelmeye, sohbet ve diyaloğa, 
beraber fikirsel ve fiziksel üretim yapmaya, stüdyo-
atölye kullanımına olanak sağlayan; her çeşit 
formatın yer alabileceği bir kapısı açık ortak bir alan.  
www.fugamundi.org 

Yarışmayla ilgili ayrıntılar şöyle:
Koşulları:  7-11 yaş arasında ilköğretim 
veya ortaöğretim öğrencisi olmak
Konu: “Opera ya da bale denince aklına 
ne geliyor?” / Malzeme: Serbest
Boyutlar: Uzun kenarı 70 santimetreden 
daha uzun olmamalıdır. 
Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 1 Nisan 
2021
Gönderilecek e-mail adresi: idobcocuk@
gmail.com
Not: Resimler, 1 Nisan 2021 tarihine 
kadar, dijital ortamda e-mail yolu ile 
gönderilecek başvurularda detaylar 
belirtilmelidir. (Öğrencinin adı, soyadı, 
yaşı, veli/öğretmenin telefon numarası,  
katıldığı il ve okul adı yazılmalıdır.)

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, bu yıl 
8.sini düzenlediği resim yarışmasına başvurular başladı

Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası’nın 
üçüncü konserini yöneten şef Gürer Aykal, 

sınırlı sayıdaki izleyicilere “Gürültünüzü 
bile özlemişiz” dedi

Şef Gürer Aykal: 
Gürültünüzü bİle özledİk

Pandemi sürecinde geliri olma-
yan orkestra sanatçılarına destek 
olmak amacıyla kurulan Kadıköy 
Belediyesi Pandemi Orkestrası 
Süreyya Operası’nda üçüncü kez 
sahne aldı. Her konserde farklı or-
kestra sanatçılarının yer aldığı, 
solist ve şeflerin ise gönüllü ola-
rak sahne aldığı Pandemi Orkest-
rasını bu kez şef Gürer Aykal yö-
netti.
Sanatçıların pandemi kuralları-
na uygun olarak maske ve sosyal 
mesafe ile icracı olduğu konse-
rin solistleri mandolin sanatçı-
sı Bülent Yazıcı, başkemancı Öz-
gecan Günoz ve Aslı Erdal oldu. 
24 orkestra sanatçısının yer al-
dığı konserde Yazıcı mandolini ile 
Vivaldi’nin Do Majör ve Re Ma-

jör konçertolarını icra etti. Konser 
sonunda izleyicilere kısa bir ko-
nuşma yapan orkestra şefi Gü-
rer Aykal, konser sırasında yaşa-
nan hareketliliğe atıfta bulunarak 
“Gürültünüzü bile özlemişiz. 
Korkmadan buraya geldiniz, bizi 
yüreklendirdiniz. Size çok teşek-
kür ederim. Bu orkestranın sü-
rekli olması Kadıköy’e çok önemli 
bir sanat orkestrası kazandıra-
cak” diye konuştu. 
İzleyicilerin de sosyal mesa-
fe kurallarına uyarak katılabil-
diği konserlerin, dördüncüsü 8 
Mart'ta İbrahim Yazıcı ile Gülsin 
Onay öncülüğünde, beşincisi ise 
29 Mart'ta Hakan Şensoy ile Ci-
hat Aşkın'ın katılımlarıyla sahne-
de olacak.
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İngilizlerin şöyle bir problemi oldu hep: 20. 
yüzyıla (ve elbette sonrasına da) dam-
ga vuran oyunu keşfettiler, bütün bir ge-
zegeni saran büyünün sahibi oldular ama 
zaferleri, tarihe düşen damgaları pa-
tentleriyle orantılı değildi hiçbir zaman… 
1966’da, evlerinde düzenlenen organi-
zasyonun haricinde ‘Dünya Kupası’nı hiç 
kucaklayamadılar mesela… Hoş, futbol 
sadece sonuç değildi; yenmek kadar ye-
nilmek de sevdaya dâhildi ve önemli olan 
temaşanın parçası olmaktı. İngilizler işte 
hep bunun üstesinden gelebildiler… 

Öte yandan bir başka problemleri 
daha vardı; oyunun ‘kreatif’ yönüne dam-
ga vuran isimler onların coğrafyasında 
pek yetişmedi. Ada sathında yeşeren fi-
lizler daha çok mücadeleci kimlikleriy-
le öne çıktı. Oyunu sevdiler, ruhuna sadık 

kaldılar, terlerini akıttı-
lar, güçlerini son dam-
lasına kadar kullandılar 

ama Pele’leri, Maradona’ları, Cruyff’ları; 
başka iklimlere göre hep çok azdı.

Modern zamanlar öncesi işte böylesi 
bir yetenek uğramıştı Britanya toprakla-
rına. Üstelik kendi de futbolu da son de-
rece yakışıklıydı. Belfast’da doğup bü-
yümüş, sonrasında çok genç yaşlarda 
Manchester United’ın yolunu tutmuş, 
ünlü menajer Matt Busby’nin elinde piş-
miş, yerelden evrensele çok kısa sürede 
ulaşmış ama bazı sevdaları (özellikle de 
alkol) yüzünden macerasının tadını so-
nuna kadar çıkaramamış ve nihayetinde, 
2005’te dramatik bir vedayla hayat def-
terini kapamış çok özel bir profildi işte bu 
yetenek...

İsmi George Best’ti. Soyadının anlamı 
gibi gerçekten de ‘En iyisi’ydi. Tribüne ge-
len seyircinin gözlerindeki pası siler, oyu-
na zarafet katar, bir sanatçı edasıyla iz bı-
rakırdı. Oyunun birçok kült ismi nezdinde 
gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerden 
biriydi, hele ki onu çıplak gözle izleyenler 
çok şanslıydı… İşte bu büyük futbol iko-
nunun hayat öyküsünü anlatan ‘George 
Best: Hayatımın En Kötü Yirmi Dakikası’ 

adlı kitap, yakın bir zaman önce bizde de 
yayımlandı. İnkılâp Kitabevi etiketiyle çı-
kan çalışma yazar olarak Duncan Hamil-
ton imzasını taşıyor.

Söz konusu çalışma, Kuzey İrlanda’da, 
kökü mezheplere dayanan ayrışmayı (ya 

da şimdiki deyişle ‘kutuplaşma’yı) aşan 
ve toplumu birleştiren bir unsur olarak 
öne çıkan bu unutulmaz futbol figürü-
nü Belfast günlerinden alıyor, ‘Piskopos’ 
lakaplı futbol avcısı Bob Bishop tarafın-
dan keşfedilme hikâyesine ışık tutuyor, 
‘Manchester gurbeti’ne ne tür bir ruh du-
rumuyla gittiğini, burada nasıl tutundu-
ğunu, Busby’nin asistanı Jimmy Murp-
hy tarafından nasıl yoğurulduğunu ve Old 
Trafford’daki ilk maçı olan West Bromwi-
ch Albion mücadelesini çıkış serüvenini 
anlatıyor. Tabii bunlarla kalmıyor, bu çıkış 
hamlelerini koca bir hayat izliyor.

Kitap bir yandan da onun alkole sığın-
masındaki nedenlerde dolaşıyor. Dö-
nemi itibariyle ‘Beşinci Be-
atle’ lakabı takılan Best için 
alkol sığınılacak bir liman-
dı. Uyumsuz kişiliğinin bel-
ki de en sadık dostuydu… 
Duncan Hamilton’ın kıvrak 
ve detaylarda gezinen kale-
mi, bu hayat hikâyesinin hak-
kını veriyor doğrusu. Kitaba 
ilişkin benim için en önemli iti-
raz maddesi ise şu: Okuduğum 
metinlerden çıkardığım kada-
rıyla futbol literatürüne hâ-

kim bir çeviri olmamış. Çünkü kitapta yer 
alan bazı ifadeler ve tanımlar, oyunun di-
line ve yerleşmiş kalıplarına uygun değil 
(ki bu durum geçmişte basılan kimi fut-
bol kitaplarında da karşımıza çıkan bir so-
rundur). Naçizane tavsiyem, sonraki bas-
kılarda bu işin üstesinden gelinmesi ve 
futbolun deyimlerine, tanımlarına hâkim 
bir editörle metinlerin elden geçirilmesi…

Sonuç olarak George Best, ‘Bü-
yük Britanya’ topraklarından futbol adı-
na yeşermiş çok nadide bir değerdi ama 
bu değeri bizatihi kendi kararlarıyla, ken-
di yanlış adımlarıyla ama asıl olarak gali-
ba kumar, eğlence hayatına düşkünlüğü 

ve de alkolle heba etti. Ama 
yine de futbolseverlere tam 
olarak sunamadığı öyküsü-
nün bu hali bile fazlasıyla et-
kileyiciydi. Dolayısıyla oyunu 
sadece seyretmekle yetin-
meyenler topluluğuna ait bir 
futbolsever profilindeyse-
niz ‘George Best: Hayatımın 
En Kötü Yirmi Dakikası’ kül-
liyatınızda yer alması gere-
ken bir kitap, okumanızı ve 
kütüphanenizde yer ver-
menizi tavsiye ederim…

Gerçekten ‘en iyisi’ydi…

UĞUR 
VARDANVARDAN

Altyazı yazarları 12 inceleme yazısından 
oluşan dosya kapsamında, sinema tarihinin 
farklı dönemlerinden seçtikleri filmleri 
hatırlama, unutma, nostalji, travma, 
geçmişle yüzleşme gibi kavramlar 
çerçevesinde değerlendiriyor.
Altyazı’nın 204. sayısının kapağında, 
başrollerini Jim Carrey ve Kate Winslet’in 
paylaştığı Sil Baştan’dan (Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind, 2004) bir kare var. 
2000’li yılların aşk acısı ve hafıza denilince 
akla ilk gelen filmlerinden biri olan Michel 
Gondry imzalı yapımı Erman Ata Uncu 
inceliyor.
Dosyanın açılışında Kutlukhan Kutlu, 
sinemanın hafızayla ilişkisi üzerine genel 
bir çerçeve çiziyor ve “film şeridine 
topluca tutunmamızın sebebi”ni eşeliyor. 
Ali Ercivan Andrew Jarecki’nin tartışmalı 
belgeseli Canım Babacığım’a (Capturing 
the Friedmans) odaklanarak ‘bir bellek 
manipülasyon aracı olarak montaj’ı masaya 
yatırıyor. Dosyadaki diğer belgesel 
incelemelerinde Selin Gürel Claude 
Lanzmann’ın Holokost’a yıllar sonra 
yeniden baktığı Son Hain’i (Le Dernier des 
Injustes), Fatma Cihan Akkartal Joshua 
Oppenheimer’ın Endonezya’da yaşanan 
katliamlar üzerine dehşet verici filmi 
Öldürme Eylemi’ni (The Act of Killing), Kaan 
Denk ise Patrick Keiller imzalı Londra’nın 
(London) belgesel ile kurmaca arasında 
gidip gelen oyunbaz yapısını ‘hatırlamak ve 
hatırlatmak’ üzerinden inceliyor. 

HAYALLERİM, AŞKIM VE SEN
Sinemada hafızanın şiirini yazmış 
ustalardan Alain Resnais’nin anıtsal filmi 
Hiroşima Sevgilim’i (Hiroshima Mon 
Amour) Eren Odabaşı, Terence Davies’in 
Liverpool’da geçen çocukluk yıllarından 
beslenen Uzak Sesler, Durgun Yaşamlar 
(Distant Voices, Still Lives) ve Uzun 
Günün Sonu (The Long Day Closes) 
filmlerini Necati Sönmez, Kathryn 
Bigelow’un bireysel, politik ve ‘sahte’ 
anıları tartışmaya açan bilimkurgusu Tuhaf 
Günler’in (Strange Days) katmanlarını 
Aslı Ildır, Michael Haneke’nin ‘Hafızanın 
intikamı’ temalı klasiği Saklı’yı (Caché) 
Coşkun Liktor ele alıyor.
Engin Ertan Chris Marker imzalı La 
Jetée’yi, Terry Gilliam’ın bu filmden ilham 
alan 12 Maymun’unu (Twelve Monkeys) 
ve Hitchcock klasiği Ölüm Korkusu’nu 
(Vertigo) hatırlama ile delirmek arasındaki 
bağlantılar açısından inceliyor. Ayça 
Çiftçi ise 80’li yılların sonunda çekilmiş 
Hayallerim Aşkım ve Sen, Arabesk ve 
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 
üzerinden Yeşilçam’ın kendi hafızasıyla 
kurduğu ilişkiye bakıyor.

dosyası
elefon ve telgrafın ardından 19. yüzyı-
lın sonlarında icat edilen radyo, özellikle 
dünya savaşları sırasında milyonlarca ki-
şiye haber alma imkânı sağladı. Daha son-

ra gelişerek mevcut teknolojilere adapte edilen radyo, 
günümüzde birçok kişi tarafından takip edilen gün-
cel iletişim kaynaklarından biri olmaya devam edi-
yor. Verilere göre, dünya genelinde yaklaşık 44 bin 
radyo istasyonu bulunuyor. Birleşmiş Milletler Eği-
tim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 
bir iletişim aracı olarak radyonun önemine değinmek 
ve uluslararası radyo yayıncıları arasındaki etkileşi-
mi artırmak için 13 Şubat Dünya Radyo Günü olarak 
kabul ediliyor. Dünya Radyo Günü vesilesiyle radyo 
programcısı Tuğba Yürük ve sadık bir radyo dinleyi-
cisi olan Görkem Durusoy ile konuştuk.

“ZEKA VE EMEK İŞİ”
Uzun bir süredir radyo programcılığı yapan Tuğ-

ba Yürük mesleğini büyük bir tutkuyla yaptığını söy-
lüyor. Yürük radyoculuğa ilk adımını ise şöyle an-
latıyor: “Radyocu olmaya henüz çok küçük yaşlarda 
annemin mutfakta çalan radyosuna özenerek karar 
vermiştim. Bu hevesimi üniversitede Medya ve İle-
tişim bölümünü seçerek netleştirdim. İlk deneyimim 
üniversite radyosunda başladı ve sonrasında âşık ol-
duğum işi yapmaya devam ettim. Radyo etkinliğini 
yitirmeyen iletişim kaynağı olması, nostalji enerjisini 
yitirmemesi, en keyif aldığım özellikleri oldu. Rad-
yonun çok özel ve güzel bir dünyası var. Radyoda ai-
diyet çok güçlüdür. Sağlam, omurgalı iş yaptığınızda 
dinleyici zaten sizi asla bırakmaz ve sağlam takipçi-
niz olur. Bu iş zekâ ve emek işidir. Bu sebepten sos-
yal medyada olduğu gibi, radyoda da fenomen isim-
ler öne çıkmalı.”

Gelişen teknolojiye rağmen radyonun değeri-
ni kaybetmediğini vurgulayan radyocu Tuğba Yü-
rük, “Günümüzde çeşitli platformların oluşumu, an-
lık haber erişimi ve müzik dinleme hızlarının artması 
sektörde çağ atlandığının bir kanıtı. Fakat bu değişim 
içerisinde bizler radyonun değerinin yitirilmemesinin 
gururunu yaşıyoruz. Çoğu zaman insanlar ‘bitmedi 
mi radyoculuk sektörü’ diye sorular soruyor. Fakat 
radyo dinlemeye devam ediyor.” dedi.

“SEKTÖRÜN RUHUNU GÜZELLEŞTİRİYORUZ”
Radyoculukta kadın olmanın zor ve güzel yanla-

rına değinen ve gelecek hedeflerinden bahseden Yü-
rük, “Kadın olmak her durumda avantaj ve dezavan-
taj olarak bizlerle birlikte. Radyoculukta bu konunun 
tartışmaya açık olduğunu düşünüyorum. Sektörde he-
nüz bir sorun ile karşılaşmadım. Aksine kadın olmak 
bu sektörün amaç ve ruhunu güzelleştiriyor. Çağ gi-
derek yenileniyor, yeni medya içerisinde bulunarak 

gelişimi takip etmek, radyo ve radyoculuğu gelece-
ğe aktarabilmek tek hedefim.” dedi ve sözlerini şu 
cümlelerle sürdürdü: “Radyo her an bizlerle ve gele-
cek yıllarda bizimle kalması tek isteğimdir. Radyocu 
olarak ayaklarımızın değmediği coğrafyalara sesimiz 
değiyor. Halkın hem sevincini hem de acılarını birlik-
te yaşıyoruz. Tüm meslektaşlarımın ve dinleyicilerin 
13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü kutlarım.”

“DEĞERİNİ HİÇ KAYBETMEDİ”

Sadık bir radyo dinleyicisi olduğunu söyleyen ve 
evinde babadan kalma radyosunu büyük bir titizlik-
le saklayan Görkem Durusoy, “Bir zamanlar evin bir 
köşesinde en değerli misafir konuk gibi  değer veri-
len radyolar maalesef yerini teknolojiye devretti. Fa-
kat radyo programcılığı daha üst seviyelere ulaşarak 
değerini hiçbir zaman kaybetmedi. Kültürel açıdan 
değerli bilgilerin aktarıldığı, tartışmaların ve etkileşi-
min devam ettiği birçok yayına rastlamak mümkün” 
dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Maalesef radyo 
yayınlarında hala birçok konu özgürce dile getirile-
miyor. İnsanların sağlıklı bilgi edinebilmeleri ve elde 
ettikleri bu bilgileri daha iyi yorumlayabilmeleri için 
radyo programlarının özgürleştirilmesini istiyorum”

HAFIZA

Altyazı Sinema Dergisi 
şubat sayısında 
sinemanın hafızayla 
ilişkisine odaklanıyor

“Radyoculuk 
değerİnİ 

kaybetmedİ”
Altyazı’dan

Dünya Radyo Günü her yıl 
13 Şubat’ta kutlanıyor. Radyo 

programcısı Tuğba Yürük, “Radyocu 
olarak ayaklarımızın değmediği 

coğrafyalara sesimiz değiyor” diyor

l Simge KANSU
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 Tuğba Yürük
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ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını 
açıkladı. TÜİK’in verilerine göre; Türki-
ye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 

tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi 
artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nü-
fus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 
41 milyon 698 bin 377 kişi olarak kaydedildi. Diğer 
bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, 
yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturuyor. 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) so-
nuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus 
bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 
333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini er-
kekler, yüzde 50,3'ünü ise  kadınlar oluşturuyor.

İSTANBUL’UN NÜFUSU AZALDI 
İstanbul’un nüfusu, 2019 yılında 15 milyon 519 

bin 267 kişiye ulaşmıştı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi 2020 yılı sonuçlarına göre; İstanbul'un nüfu-
su, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 
milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun 
yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 
663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi 
ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 mil-
yon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilomet-
rekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2019 
yılına göre bir kişi artarak 109 kişiye yükseldi. İstan-
bul, kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile nüfus yo-
ğunluğu en yüksek olan il oldu. İstanbul'dan sonra 553 
kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu 
en yüksek olan iller oldu.

730 KİŞİ GİTTİ 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun paylaştığı verilere 

göre Kadıköy’ün nüfusu 481 bin 983 oldu. 2019 yılı 
sonuçlarına göre ise Kadıköy’ün toplam nüfusu 482 bin 
713 olarak kaydedilmişti. Buna göre ilçenin  nüfusu bir 
önceki yıla göre 730 kişi azaldı.  

Kadıköy nüfusunun 263 bin 559’unu kadınlar, 218 
bin 424’ünü ise  erkekler oluşturdu. 2019 verilerine 
Kadıköy nüfusunun 264 bin 248’ini kadınlar, 218 bin 
465’ini ise erkekler oluşturmuştu. 

YAŞLI BİREY SAYISI ARTTI 
TÜİK’in verilerine göre Kadıköy’de yaşayan 65 yaş 

ve üzeri toplam nüfusun sayısı da bir önceki yıla göre 
arttı. 2019 yılı sonuçlarına göre Kadıköy’de ikamet eden 
90 bin 907,  65 yaş ve üstü vatandaşların sayısı 2020 yılı 
sonuçlarına göre 93 bin 151 olarak belirlendi. TÜİK’in 
sonuçlarına göre; Kadıköy’de yaşayan 65 yaş ve üstü va-
tandaşların 56 bin 725’ini kadınlar, 36 bin 426’sını ise 
erkekler oluşturuyor.  Kadıköy’deki 18 yaş altı nüfusun 
toplam sayısı da 68 bin 208 olarak belirlendi. 

TÜİK’in verilerine göre; 
hem İstanbul’un hem de 
Kadıköy’ün nüfusu azaldı. 
Kadıköy’ün nüfusu 730 
kişi eksilirken, kentsel 
dönüşümün sürdüğü 
Eğitim, Fikirtepe ve 
Dumlupınar mahallelerinin 
nüfusu az da olsa düştü 

Dünyada milyonlarca kişinin ölümüne 
sebep olan ve ekonomi üzerinde de-
rin yaralar açan korona virüsü hak-
kında her geçen gün farklı bilgiler 
elde ediliyor. Avrupa Birliği Böl-
geler Komitesi'nin son raporunda, 
salgının aile planlaması üzerin-
de derin etkileri olduğu ve birçok 
ülkede doğurganlığı negatif yön-
de etkilediği belirtiliyor. Rapor-
da korona virüsü yüzünden işsizlik 
oranlarındaki artışın, yüksek işsizli-
ğin zaten etkilediği daha az gelişmiş 
bölgeler üzerinde ekstra baskı oluştura-
rak doğurganlık üzerinde daha olumsuz bir 
etki yarattığı belirtiliyor. Uzmanlarsa konuy-
la ilgili kesin bir bilgi olmadığını, araştırmaların sürdüğü-
nü vurguluyor. İngiltere Oxford Üniversitesi Üroloji Ana-
bilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sarp Korcan Keskin ile 
görüştük.

“ÜREME HİZMETLERİNE ERİŞİM ZORLAŞTI”
Doğurganlık ve korona virüsü arasında kesinleşmiş bir 

ilişki olmadığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Keskin, “Salgının 
özellikle doğurganlık çağındaki kişilerde genellikle hafif 
seyretmekte olduğunu düşünürsek, bu konuda çok önem-
li bir direkt etkisi olacağını düşünmüyorum. Ancak genel 
sağlık hizmetlerine ve özellikle yardımcı üreme teknikle-
ri gibi acil olmayan hizmetlere erişim zorluğu yaşandığı 
bir gerçek. Buna bir de ekonomik sıkıntılar ve sokağa çık-
ma kısıtlamaları gibi sosyal etkileri eklersek, doğurganlık 
üzerinde bir etkisi olacağı varsayılabilir.” dedi. 

“BİLİMSEL KANITLAR YETERLİ DEĞİL”
Korona virüsünün cinsel sağlığı etkilediği iddiala-

rıyla ilgili konuşan Keskin, çalışmaların henüz 
kısıtlı sayı ve deneylerle yapıldığını vurgulu-

yor. Keskin şöyle devam ediyor: “Bu ko-
nuda da henüz netleşmiş bir bilgi olma-

dığını belirtmek isterim. Genel sağlığı 
ve vücut direncini etkileyen tüm en-
feksiyonlar gibi Covid-19 enfeksiyo-
nu geçiren erkeklerin de sperm kalite-
lerinde bozulma olduğunu iddia eden 
yayınlar mevcut olmakla birlikte bun-
lar oldukça kısıtlı sayılarla yapılan ça-

lışmalar. Ayrıca bu etki var olsa bile 
hangi vadede olacağı henüz belirsiz. Bu 

konuda bilimsel kanıtlar yeterli seviye-
ye gelene kadar bir yargıya varmamak doğ-

ru olur.”

“ŞANSINIZI BESLENMEYLE ARTTIRIN”
Doğurganlığın pek çok faktörle ilişkisi olduğunu be-

lirten Keskin, “Bu faktörler arasında beslenme çok önem-
li bir yer tutuyor. Ancak yine de gebelik şansını arttırmak 
için beslenme ile yapılabilecek şeyler vardır ve bunların 
tamamı genel sağlık tavsiyeleri ile örtüşmektedir. Sağlıklı 
beslenme önerileri hem erkekler hem de kadınlar için ka-
baca aynıdır.” diyerek şunları söylüyor: “Bilimsel yayınlar 
gün geçtikçe Covid-19’un etkilerini ve çözümleri ortaya 
koymaktadır. Ben okurlarınızın bu konuda sabırlı olma-
larını ve henüz netleşmemiş bilgilerin yarattığı boşluktan 
faydalanmak isteyen kişilerin tavsiyelerine uymamalarını 
öneririm. Mustafa Kemal Atatürk’ünde dediği gibi dünya-
da her şey için; uygarlık için, hayat için, başarı için en ha-
kiki mürşit ilimdir; fendir. İlim ve fennin dışında rehber 
aramak dikkatsizliktir, bilgisizliktir, yanlışlıktır.” 

Salgın doğurganlığı düşürüyor mu?

gidenler var
l Erhan DEMİRTAŞ
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TÜİK’in açıkladığı verilere göre Kadıköy’ün 
mahallelerinin nüfus oranı da değişim gös-
terdi. 2019 yılı verilerine göre toplam nüfu-
su 39 bin 833 olan Göztepe Mahallesi’nin 
2020 yılına ait toplam nüfusu 591 kişi arta-
rak 40 bin 424 kişi oldu. Kentsel dönüşüm 
nedeniyle binaların boşaldığı Fikirtepe, Eği-
tim ve Dumlupınar  mahallelerinin nüfusu 
bir önceki yıla göre azaldı. 
2020 verilerine göre mahallelerin nüfusu 
şöyle:  
Kozyatağı: 37 bin 657, Erenköy: 36 bin 3
Merdivenköy:  34 bin 336, Bostancı: 33 bin 
789,  19 Mayıs:  32 bin 496,  Sahrayıcedit: 
31 bin 492, Acıbadem: 29 bin 748, Suadiye: 
26 bin 560, Feneryolu: 26 bin 175, Caferağa: 
22 bin 763, Caddebostan: 20 bin 871, 
Fenerbahçe: 20 bin 485, Hasanpaşa: 14 
bin 556, Eğitim: 13 bin 114, Rasimpaşa:12 
bin 813, Dumlupınar: 12 bin 802, Fikirtepe: 
11 bin 215 Osmanağa: 9 bin 39, Zühtüpaşa: 
8199, Koşuyolu: 7 bin 446

KADIKÖY 11’İNCİ
TÜİK’in verilerine göre İstanbul’un en 
az nüfusuna sahip ilçesi Adalar olurken, 
en kalabalık ilçesi ise Esenyurt olarak 
açıklandı. Sonuçlara göre; Kadıköy, 
İstanbul’un nüfusu en kalabalık 11. ilçesi 
oldu. 
Tüm ilçelerin nüfusu ise şöyle: 
Adalar: 16 bin 33, Arnavutköy: 296 bin 709, 
Ataşehir: 422 bin 594, Avcılar: 436 bin 897, 
Bağcılar: 737 bin 206, Bahçelievler: 592 
bin 371, Bakırköy: 226 bin 229, Başakşehir: 
469 bin 924 Bayrampaşa: 269 bin 950, 
Beşiktaş: 176 bin 513, Beykoz: 246 bin 
110, Beylikdüzü: 365 bin 572, Beyoğlu: 
226 bin 396, Büyükçekmece: 257 bin 362, 
Çatalca: 74 bin 975, Çekmeköy: 273 bin 
658, Esenler: 446 bin 276, Esenyurt: 957 
bin 398, Eyüpsultan: 405 bin 845, Fatih: 
396 bin 594, Gaziosmanpaşa: 487 bin 
778, Güngören: 280 bin 299, Kağıthane: 
442  bin 415, Kadıköy: 481 bin 983 Kartal: 
474 bin 514, Küçükçekmece: 789 bin 633, 
Maltepe: 515 bin 21, Pendik: 726 bin 481, 
Sancaktepe: 456 bin 861, Sarıyer: 335 bin 
298, Silivri: 200 bin 215, Sultanbeyli: 343 
bin 318, Sultangazi: 537 bin 488, Şile: 37 bin 
904, Şişli: 266 bin 793, Tuzla: 273 bin 608, 
Ümraniye: 713 bin 803, Üsküdar: 520 bin 
771, Zeytinburnu: 283 bin 657.  

GÖZTEPE BİRİNCİ Kadıköy’den 

l Simge KANSU

Korona virüsünün 
doğurganlık ve cinsel 

sağlık üzerindeki 
etkileriyle ilgili 

konuşan  İngiltere 
Oxford Üniversitesi 

Üroloji Anabilim Dalı 
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. 
Sarp Korcan Keskin, 

“Bu konuyla ilgili 
çalışmalar sınırlı 

sayıda” diyor
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andemiyle birlikte kamu kurumlarında 
bazı iş ve işlemler yavaşlarken, bazı bi-
rimlerde iş yükü birkaç kat arttı. Bunlar-
dan biri de Kadıköy Belediyesi Veteriner 

Müdürlüğü. Pandemi dönemi boyunca iş yüklerinin 
beş kat arttığını söyleyen Veteriner Müdürü Ali İhsan 
Mete ile yaptıkları çalışmaları konuştuk.

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde sokak 
hayvanlarının bakımı, tedavisi, popülasyonu dışında 
gıda güvenliği ve hijyene yönelik çalışmalar yaptık-
larını ifade eden Mete, 2020 yılında bu çalışmaların 
pandemi nedeniyle birkaç kat arttığını ifade etti.

BALIK BOYLARINA DİKKAT  

Gıda politikalarının bir ülkenin geleceğini belir-
lediğine vurgu yapan Mete, “Son yıllardaki gıda ve 
tarım politikalarını çok iç açıcı bulmuyoruz. Tarım 
ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Veteriner Mü-
dürlüğü olarak güvenli gıdaya erişim, güvenli gıda-
nın üretilmesi ve tüketilmesine kadar birçok nokta-
da dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili çalışmalar 
yapıyoruz.” dedi. Mete, ilçe tarım müdürlüğü perso-
neli ile koordineli olarak işyerlerini ve pazar yerlerini 
rutin olarak denetlediklerini belirterek özellikle balık 
tezgahlarında hem balık boylarıyla ilgili av yasağına 
uyulup uyulmadığını hem de hijyen kurallarını denet-
lediklerini söyledi.

Hem doğa, hem de sürdürülebilir balıkçılık için av-
lanma dönemlerinde avcılık kuralları ve balık boyları 
önemli. Denizlerde daha bol balık olması için balık av-
cıları kadar tüketicilerin de balık boylarına dikkat et-
mesi gerekiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından belirlenen balıklar boyları ve ağırlıkları ile 
ilgili asgari bir ölçü listesi var. Bu listedeki uzunluk-
ların altındaki balıkları satın almamak gerekiyor. Ör-
neğin lüfer 18, palamut 25, hamsi 9, istavrit 13, mez-
git 13, levrek 25, tekir 11 ve sardalya 11 santimetreden 
küçük olduğunda satın almamak gerekiyor.

Ülkemizde tam anlamıyla bir gıda güvenliğinden 
bahsedilemeyeceğine dikkat çeken Mete, bu yüzden 
bilinçli tüketiciler olmamızın önemli olduğunu vur-
guluyor. Özellikle hayvansal ürünlerin çok çabuk bo-
zulduğunu hatırlatan Mete, gıda alırken dikkat edil-
mesi gerekenleri şöyle özetliyor; “Hayvansal ürünler 
çok çabuk bozulur, bu yüzden hayvansal ürünlerde 
tazeliğe dikkat edilmeli. Son tüketim tarihine, amba-
lajlı ürünse deforme olup olmadığına dikkat edilmeli. 
Saklarken de saklama koşullarına dikkat etmek gere-
kiyor. Açıkta satılan yaş sebze meyveler zaten bakı-
larak anlaşılabilir.”

22 BİN NOKTADA DEZENFEKSİYON
Veteriner Müdürlüğü’nün faaliyet alanlarından 

biri de vektör mücadelesi ve ilaçlama hizmetleri. Mü-
dürlük bunun yanı sıra çevre ve halk sağlığının ko-
runması amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları da ya-
pıyor ki pandemi döneminde bu da artmış durumda.  
Pandemiden önce de stratejik önemdeki noktalar-
da yani okul, sağlık kurumları, kamu kurumları gibi 
yerlerde dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını akta-
ran Ali İhsan Mete, “Pandemiyle birlikte doğal ola-
rak talepler attı. Biz de hızla yeni sürece adapte ol-
duk. 2017 yılında yürüttüğümüz dezenfeksiyon sayısı 
yaklaşık 3 bin adet iken, pandemi döneminde 22 bin 
noktada dezenfeksiyon çalışması yaptık. İlaçlama de-
zenfeksiyon ekiplerimiz gece yarılarına kadar çalışı-
yorlar. Sağlık kurumlarından, okullara, ibadethanele-
re, kamu kurumlarına kadar pek çok yeri dezenfekte 
ettik ve etmeye devam ediyoruz.” bilgisini verdi.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA
Pandemi, sokak hayvanla-

rını da olumsuz etkiledi. 
Normal koşullarda hay-
van dostları tarafından 
mama ve su ihtiya-
cı karşılanan hayvan-
lar, sokağa çıkma kı-
sıtlamaları nedeniyle 
zorluklar yaşadı. So-
kak hayvanlarının baş-
ka ilçelere göre şans-
lı olduğu yerlerden biri 
Kadıköy’dü. Kadıköy Be-
lediyesi Veteriner Müdürlü-
ğü gönüllü hayvanseverlerle birlikte pandeminin ilk 
günlerinden itibaren sokak hayvanlarına mama verdi.

“Sahipsiz sokak hayvanları en temel çalışma ala-
nımız” diyen Ali İhsan Mete, “Pandemi sürecinde so-
kakta yaşayan hayvanlar özellikle kış aylarında ve 
sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu şu günlerde  zor 
durumda. Sokağa çıkma kısıtlılığının devam ettiği 
süreçte hem görevli personelimizle hem de gönüllü-
lerle yaygın bir şekilde mama dağıtıyoruz.” dedi.

Sokak hayvanları için dağıtılan mamalar hem bağış-
çıların desteği hem de belediyenin olanaklarıyla temin 
ediliyor. Her hafta sonu belediye ve gönüllülerden olu-
şan ekipler Kadıköy’ün pek çok noktasında mama da-
ğıtımı yapıyor. Bir yıl içinde özellikle soğuk havalarda 
beslenme sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına, Geçi-
ci Hayvan Bakım Merkezi’nde bulunan hayvanlara ve 
muhtarlıklara toplam 70 ton mama dağıtımı yapılmış.

Sokak hayvanlarının tedavisi, bakımı, sahiplen-
dirilmesi, popülasyonu ile ilgili önemli çalışmalar 
yapan Kadıköy Belediyesi’nin uzun yıllardır Geçici 
Hayvan Bakım Merkezi var. Burada sokak hayvanla-
rının bakım ve tedavileri yapılıyor. Tedavisi biten so-
kak hayvanları alındıkları yere geri bırakılıyor. Me-
te’nin verdiği bilgiye göre Bakım Merkezi’nde 300’e 
yakın köpek, 100’e yakın da kedi var. 

SAHİPLENME SAYISI DÜŞTÜ
Pandemi ile birlikte sokak hayvanlarının sahiple-

nilme sayısı da oldukça düşmüş. Oysa merkezde ran-
devu usulü sahiplendirme yapılıyor. Bir hayvan sa-
hiplenmenin ve onunla birlikte yaşamının önemli bir 
sorumluluk olduğunun altını çizen Mete, “Bize baş-
vuranlara hayvan sahiplenmenin çok ciddi bir sorum-
luluk gerektirdiğini anlatıyoruz. Geçici heveslerle 
sahiplenilen hayvanlar ne yazık ki bir süre sonra so-
kağa terk ediliyor. Biz de o noktada yasal yaptırım-
lar uygulamak zorunda kalıyoruz.” diyor. Yürürlükte 
olan Hayvan Hakları Yasasının hayvanları korumak-
ta yetersiz kaldığının altını çizen Mete, TBMM’de 
görüşülmeyi bekleyen yeni yasanın özellikle sokak 
hayvanları için olumlu değişiklikler yapmasını bek-
lediklerini ifade ediyor. 

Kadıköy Belediyesi’nin 2019 yılında hizmete açı-
lan “Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim 
Merkezi” de özellikle pandemi sürecinde yoğun ça-
lıştı. Pandemi nedeniyle birinci önceliklerinin sokak 
hayvanlarının acil müdahale ve tedavileri olduğunu 
belirten Mete, önümüzdeki günlerde merkezde çalış-
ma süresini 12 saate çıkarmayı planladıklarını söylü-
yor. Merdivenköy’de yer alan ve bir hayvan hastanesi 
özelliği taşıyan merkezde sahipli hayvanların tedavisi 
yapılmıyor. Bu durum sadece Kadıköy’e özgü değil. 
İçişleri Bakanlığı tarafından tüm belediyelere gönde-
rilen genelge nedeniyle, sahipli hayvanlara yapılabile-
cek tek işlem, hayvanların kayıt altına alınması. 

Kadıköy Belediyesi pandemi sürecinde güvenli gıda için 
denetimlerini sürdürürken ilçedeki kamu kurumlarının 
dezenfektasyon ihtiyacını da karşılıyor. Sokak hayvanları için 
aralıksız mama dağıtımı da yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü 
çalışmalarını Ali İhsan Mete ile konuştuk

Sokak hayvanları

BeledIye denetImInde 
ve gıda

Sosyal medyada denk gelmiş olabilirsiniz; bir 
veteriner kliniği, tedaviye gelen kedi ve kö-
pekler, onlara şefkat ve komiklikle yakla-
şan, sürekli göbeklerini öpen bir veteriner he-
kim… Bilhassa kedi hastalarının gözünden 
‘acı iğnelerle totomuzu yakan ama sonra öpüp 
gönlümüzü alan veto’…

Kalamış’taki Hospivet’in kurucusu veteri-
ner hekim Mahmut Baran Şahin ile konuştuk.

◆ Sizi kendi cümlelerinizle tanımak is-
teriz. Kimsiniz, hayvan sevginiz nasıl doğ-
du, nerede okudunuz, neden veteriner oldu-
nuz...?

İçimdeki hayvan sevgisi çocukluktan geli-
yor. Her hafta sonu köye giderdik, birçok hay-
vanla içli dışlı olurdum. Alaylı bilgimi pro-
fesyonel hale getirmek için 2010’da Harran 
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne girdim. 
Rahmetli babama sözüm vardı doktor olaca-
ğım diye. Olduktan sonra mezarına gittim. 
‘Baba sen bana doktor ol demiştin, ne doktoru 
olacağımı söylememiştin, ben de hayvan dok-
toru oldum’ dedim, trajikomikti. 

◆ Kadıköy hayvan sevgisinin yoğun ol-
duğu bir ilçe. Burada veteriner olmak nasıl 
bir durum sizin açınızdan? Kadıköylü müsü-
nüz? Klinik neden Kalamış’ta?

İşyerimi seçerken hayvan sevgisinin yo-
ğun olduğu bir ilçeyi tercih ettim. Çünkü bu-
radaki insanların da tek derdi can kurtarmak. 
Bu bölgede olmamın diğer nedeni de Fener-
bahçe taraftarlığım. Kliniği özellikle Fener-
bahçe bölgesinde açtım ki; bilirsiniz Fener-
bahçe'nin maçları olunca buranın trafiği kilit 
oluyor, kimse kliniğe ulaşamadığı için ben de 
maçları izlemeye gidebiliyorum (kahkahalar).

◆ Kadıköy Belediyesi’nin satın alma sa-
hiplen kampanyası hakkında ne düşünüyor-
sunuz? 

Elbette çok destekliyorum. Bazen bizden 
de ‘ırk’ kedi-köpek isteyen oluyor. Verdiğim 
cevap ‘Biz dostlarımızı satmayız’! 

TEDAVİDE SEVGİ UNSURU
◆ Hayvanlarla komik bir iletişiminiz var. 

Bu dili nasıl tutturdunuz?
Hayvan sahiplerine durumu kişiselleştire-

bilmesi için hep şu örneği veririm; hangimiz 
diş hekimine güle oynaya gidiyoruz ki! Yani 
veterinere gelen hayvanların da gergin olma-
sı normal. Öncelikle biz bunu öngörerek dav-
ranıyoruz. Bu noktada veteriner hekim olarak 
aldığımız hayvan davranışları eğitimi ön plan-

da oluyor. Ben hayvanlarla iyi iletişime daha 
fazla özen gösterip, o konuyu ön plana aldım. 
Sevgimi kattım işin içine. Nitekim çok da gü-
zel ilerliyor bu şekilde. Tabi tüm hayvanlar 
beni sevmiyor, hekim olduğum için (gülüyor).

◆ Size gelen tüm hasta hayvanları öpe-
rek anestezi etmek gibi bir sırrınızdan bahse-
diliyor (gülüşmeler)...

Elazığ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'n-
deki genç meslektaş adaylarım bana ‘kedile-
re fısıldayan doktor’ lakabı takmışlardı… Bu 
ilişki tek taraflı değil yani hasta sahibinin de 
duruşu önemli. Çünkü  hayvanlar bizdeki hor-
monların kokusunu alabiliyor, yani sahibi ge-
rilince o da geriliyor. O nedenle biz önce has-
ta sahibini sakin tutmaya çalışıyoruz. Sonra 
canlı üzerinde üstünlüğümüzü kurup, sevgiy-
le her şeyi halledebiliyoruz.

◆ Bazı kişiler hayvanları ağızlarından, 
göbeklerinden filan öpmekten çekiniyor, 
hastalık bulaşır diye. Bu önyargının bilimsel 
bir gerçekliği var mı?

Hayvanlarla olduğunuz sürece onlardan 
hastalık kapma durumunuz hep var. Bunu ön-
lemenin  yegane metodu düzenli olarak aşılarını 
yaptırmak. Tabi bu bir tercih, kimi göbeğinden 
kimi ağzından öper. Yani ben popoları dışında 
her yerini öpüyorum çocukların (gülüyor).

“ÇOCUK DOKTORU GİBİ…”
◆ Sizinle ilgili övgüler kadar yergiler de 

var. Misal: Acılı bir operasyon sonrası dok-
torunuz dalga geçerek sizi öpse, videonuzu 
çekip paylaşsa ne hissedersiniz?” gibi. Nedir 
bu konudaki yorumunuz?

Her insan evcil dostunu kendisine göre 
kişiselleştiriyor; kimi evladı olarak görüyor. 
Evet yani bir çocuk doktoruna gittiğimizde 
doktorunuz çocuğunuzu sevip, canını acıtmak 
zorunda kaldığı için özür dilerse, ona sevgisini 
gösterirse bu hoşumuza gider haliyle. Hayva-
nını çocuk gibi görenler de benim davranışla-
rımı böyle yorumluyorlar ki ben de bu şekilde 
görüyorum. Kaldı ki ben de üç kedi babası-
yım. Bir keresinde biri ‘Baran beyin kliniği-
ne gittiğimizde bir çocuk doktoruna geliyor-
muşuz gibi’ demişti. Bu beni gururlandırmıştı. 

◆ Hayvana şiddet konusunda yasayla il-
gili görüşünüz nedir?

Umarım hükümetimiz bu konuda ciddi 
kararlar alır. İnsanlara şiddeti uygulayanla-
rın geçmişinde hayvanlara şiddet muhakkak 
vardır, bu eğilim yavaşça ilerler. Lütfen ço-
cuklarınızın yüreğine hayvan sevgisinin tohu-
munu ekin, ekin ki ileride merhametli insan-
lar olsunlar.

Kadıköy’de veteriner hekimlik yapan sosyal medya fenomeni 
veteriner hekim Mahmut Baran Şahin’e veterinerlik öğrencileri 
başlıktaki lakabı takmış. Tedaviye gelen hayvanları çocuğu gibi 
gören Şahin, onlarla sevginin diliyle iletişim kuruyor

Kedilere 
fısıldayan 
veteriner
l Gökçe UYGUN

HAYVANSEVERLERE TAVSİYELER
“Lütfen kahramanlık yapmasınlar! Yani durumla alakalı acil 
müdahaleye kalkışanlar oluyor ama bu çocuğun yararına 
değil zararına da olabiliyor. En büyük yanlış insan çocukla-
rı için kullanılan ilaçların onlar için de kullanılabileceği…Burada 
önemli olan ilacın dozu ve niteliği. Mesela parasetamol kediler 
için toksiktir yani ateşi olan bir kediye evdeki çocuk şurubu-
nu ateş düşürücü diye verirseniz kedi zehirlenebilir! Veteriner 
olmayanların yapabilecekleri sınırlıdır. Yapmaları gereken şey 
bir veterineri arayıp durumu izah edip duruma göre yapabile-
ceği şeyleri öğrenip bir an önce veteriner kliniğine götürmesidir. İnsanın içinde hayvan sevgisi olsun ya da 
olmasın -merhametle alakalı bir durum bu- bir kap mama bir kap suyu lütfen esirgemesinler. Nasıl olsa 
başkası veriyor diye düşünmesin kimse. Tabi onları beslerken de yanlış yapılanlar olabiliyor. Mesela mar-
ketlerden aldığımız sütler onlar için çok ciddi sıkıntı oluyor, çünkü vücutları laktozu tolere edemediği için 
ishal oluyorlar. Yani bir canlıya süt vermek ona uygun sütü seçmediğiniz takdirde yarar değil zarar verir. 
Onlara uygun besinleri de ancak veteriner klinikleri ve bazı petshoplardan temin edebilirsiniz.”

l Leyla ALP

P

SAYILARLA 1 YILLIK ÇALIŞMA
Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 2020 yılı çalışmalarından bazıları: 
Gösterge        Birimi  2020 Yılı
Kapalı alanlarda yapılan dezenfeksiyon uygulama sayısı   Adet  21.850
Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı    Adet  13.789
Kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı    Adet  4129
Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı     Adet  53
Tedavi veya rehabilitasyonu yapılıp alındığı ortama geri bırakılan hayvan sayısı Adet  2665
Aşılanan hayvan sayısı      Adet  2907
Hayvan hakları ihlaline yönelik yapılan denetim sayısı   Adet  419
Denetlenen gıda işyeri sayısı      Adet  602



Bu sene pandemi sebebiyle herkes 
Sevgililer Günü’nü evde geçiriyor. 
Restoranların da kapalı olduğu bu-
günlerde, bu özel günü evde geçir-
mek zorunda kalanlar için bir kitap 
çıktı; “Kutlamalar” Kitap, Türki-
ye’nin en sevilen şeflerinin pay-
laştığı özel kutlama yemeği tarif-
lerini denemek, evlerde sevgiyle 
görsel ve lezzet şöleni yaratacak 
şef sofrası kurmak isteyenler için 

harika bir kaynak. Gelirinin tamamı Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eği-
tim Vakfı’na (TOÇEV) aktarılacağı için “Kutlamalar” kitabı çok anlamlı bir 
Sevgililer Günü hediyesi olarak da öne çıkıyor.

25 ŞEF 25 TARİF
Arda Türkmen, Burçak Kazdal, Cihan 

Kıpçak, Derin Arıbaş, Ebru Erke, Ece Zaim, 
Elif Edes Tapan, Esen Hünal, Gamze Bur-
sa, Hazer Amani, İdil Yazar, İsmet Saz, Jale 
Balcı, Kaan Sakarya, Melih Demirel, Metin 
Süerkan, Murat Bozok, Murat Deniz Te-
mel, Müge Ergül, Pınar İshakoğlu, Rafet 
İnce, Semen Öner, Tevfik Alparslan, Umut 
Karakuş ve Zeynep Benhisavi Çelik kitap 
için mutfaklarını açıp büyük bir keyifle 
kutlama yemeklerini yapıp, en mutlu anı-
larını paylaştı. 

“Kutlamalar” kitabını TOÇEV Dükkan 
ve TOÇEV’in Trendyol ve Morhipo butik-
lerinde bulabilirsiniz.
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verteam adlı çok yönlü ajansın 
alt kuruluşu olan Anason İşle-
ri ekibi, ‘Sevgiliye hediye alma 
kılavuzu’ hazırladı. “Bunları sı-

ralamaya çalıştık. Siz yine de tavsiyeleri-
mizi sevgiliniz üzerinde denerken dikkatli 
olun” denilerek esprili bir dille hazırlanan 
kılavuzdan derlediklerimiz;

Restoranlar kapalı ama 
bu Sevgililer Günü’nde 
evde “Kutlamalar” 
kitabındaki  25 şefin 25 
özel tarifiyle sevgi dolu 
bir sofra kurabilirsiniz
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Sevgiliye hediye 
alma kılavuzu

Sevgilisi olana hem güzel hem başbelası gün 
geldi çattı; 14 Şubat… Sevgiliye hediye almak 
meşakkatli iş. Ne almalı, ne almamalı? 
İşte bu soruların yanıtları haberimizde.

Yazacağınız romantik şeyin içine muhakkak 
yoğun bir samimiyet zerk edin. Hakikaten de-
ğecek bir buluş yapmadıysanız şaka yapma-
yın. Böyle zamanlarda şaka yapmak ister insan. 
Ama genellikle bu durum içinizden kendi ken-
dinize yaptığınız andaki gibi tebessüm ettir-
mez. İlle şaka yapacaksanız öncesinde şakanızı 
muhakkak bir sevdiğiniz arkadaşınızın üzerin-

de deneyin. Etkileyici not iyidir ama emek har-
camak gerekir. İçinde bilgi olur, hatırlatma olur, 
önemsediğiniz belli olur. Örneğin: “Sevgilim o 
Mamma Mia’yı arka arkaya çalarak kendi ba-
şımıza dans ettiğimiz Ayvalık günü gibi geçsin 
bütün hayatımız.” 
Uzak durulacaklar: “Aşkitom, cimcimem”. Ya-
kın durulacaklar: “Canım benim, sensiz olmaz”

HEDİYEYE NASIL MESAJ EKLENİR?

Çok para harcayarak güzel hediye alınmaz. 
Güzel hediye düşünerek ve emek harcaya-
rak, isabet kaydederek alınır. Hatta çok pa-
rayla hata yapmak daha kolaydır. Kendinizi 
bir tartın. Çevrenizde görgüsüz biliniyorsa-
nız muhakkak güvenilir bir yakınınızdan 
yardım isteyin.  

O

Öyle bir gün yokmuş gibi yapamazsınız

Sevgililer Günü’nü unutmaya olanak yok-
tur. Siyasilerden kapı komşunuz Ayşe Tey-
ze’ye, emekli Salih Öğretmen’e, hep bir 
ağızdan kutlanılan günü sevmeyebilirsiniz. 
Ama yok sayamazsınız.

başka bir çiçekle) gelişme ve sonuç olmaz. 
Ancak giriş olur. O hediye alınacak! 

Tek bir kırmızı gülle geçiştiremezsiniz

Çiçek, klişedir. Buna rağmen çiçek her za-
man herkesin sevdiği bir şeydir. Ama buna 
çok güvenmeyin. O kırmızı gülle (yahut 

Ben seni bir gün değil her gün seviyorum

Saçmalamayın. Part-time sevgililik mi 
olur? Elbette her gün seveceksiniz. Bazı 
günler de hediye alacaksınız. O günlerin 
en klişesi, en nümayişlisi, en kırmızısı, en 
“aziz valentinlisi” de sevgililer günü. O he-
diye alınacak!

Hediyenin küçüğü olur

‘Hediyenin küçüğü olmaz’ sözü hediye alan 
için değil hediye kabul eden içindir. Bütü-
nüyle küçük hediye alanı ezmemek için uy-
durulmuş bir zarafet cümlesidir, yalandır. 
Şöyle bir cümle olabilir mi: “Sevgilim sana 2 
liralık tuzlu çekirdek aldım. Gel Kordon’da 
tüküre tüküre yürüyelim. Bak ne kadar ro-
mantik, hem hediyenin küçüğü olmaz.”

Hediyenin büyüğü olmaz

Sevgilinizi ezmeyin. Mukabele edebilece-
ği bir hediye almanız gerekir. O size Le-
go’dan ev almışken ona gerçek ev almak 
yumruk atmak gibi bir şeydir. Sevgiliniz 
bundan memnun olabilir. Ama bu memnu-
niyet ona yahut beraberliğinize saadet taşır 
mı bilemeyiz.

Hediye orantılı alınır

Evde Sevgililer 
Günü kutlaması

Hazırlayan: Gökçe UYGUN

“Öldüren sevgi istemiyoruz” diyen kadınlar bu Sevgililer Günü’nde de 
kadına yönelik şiddete dikkat çekecek. Kadınlar, 12 Şubat Cuma akşa-
mı 19.00’da Kadıköy Süreyya Operası’nda buluşacak. Sokağa çıkma ya-
sakları nedeniyle 14 Şubat Pazar günü ise sosyal medyadan sesini du-
yuracak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Yine bir ‘Sevgililer Günü’ geliyor. Eşitsizliğin, şiddetin, denetimin ve 

pandemiyle katmerlenen emek sömürüsünün aşk ve sevgi adı altın-
da doğallaştırıldığı, aile ve evlilik odaklı heteroseksüel ilişki dışında her 

türlü aşk ve bedenin he-
def gösterildiği, homofobi 
ve transfobinin her yanı-
mızı sardığı, belli bir çe-
şit aşkın ise pazarlandığı 
koca bir heyula yaklaşı-
yor. Aşkın değeri kırmızı 
kalpli balonlarla mı ölçü-
lür? Ya da tek taşla? Hat-
ta elektrikli mutfak ro-
botlarıyla? Hangi hediye 
eşitsizliğin üzerini örte-
bilir? Biz bu numaraları 
yer miyiz? Kıskanmanın 

sevgiyle ne bağı var? “Sevdiği için” mi kısıtlıyor, saat kaçta nerede ki-
minle olabileceğimizi belirleme ve sınırlarımızı ihlal etme hakkını kendin-
de görüyor? “Hayır”a “naz” deyip ısrarcı olmak mı aşk? Bir kadının kendi-
ne olan güvenini, saygısını yok etmek mi? Ya da aşk uğruna erkeklerden 
kaç saat fazla bulaşık, kaç saat çamaşır, kaç saat yemek yapımı, kaç saat 
çocuk bakımını görev saymamız bekleniyor? Sahi aşkın hangi halinde ol-
mamız daha “uygun” görülüyor? 

Buna cevabımız sosyal medyada, sokakta, hayatta, her yerde ve sa-
dece 14 Şubat’ta değil her gün: Hayır! Uykularınızı kaçırıyor ve susmuyo-
ruz. Birbirimizi duyuyoruz. Aşkın da sevginin de bu olmadığını biliyoruz. 
Alınan hediyeler, verilen sözler, dayatılan kalıplarla, baskıyla değil; kadın 
dayanışmasıyla, eşit aşkla, özgürlüklerle biz çoğalıyoruz.”

Kadınlar “başka türlü bir aşk, başka türlü bir 
hayat için” 12 Şubat’ta sokakta, 14 Şubat’ta ise 
sosyal medyada eylemde olacak

Kadınlar “Sevgililer 
Günü”nde eylemde!
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Bir kere yuttuysan derler, vazgeçemezsin. 
“Sahne tozu”. Bugünlerde en çok düşün-
düğüm deyimlerden biri sanırım. Bu ara-
da söylemeden geçemeyeceğim, zor gün-
lerde bazı deyimler ve atasözleri daha çok 
aklımıza geliyor sanırım, sıkışınca sığını-
lan dua gibi. Sen gününü gün et, yarını dü-
şünme, sonra “Allah’ım yardım et”, hâlbuki 
bir atasözümüz ne demiş, “Ayağını yorga-
nına göre uzat”. Türkiye’de oyunculuk her 
an her şeye hazır olmaktır. Eğer bir maaş-
lı bir kurumda değilseniz, yarını düşüne-
rek hareket etmek zorundasınızdır. Saat 
başı otuz liraya ders verdiğimde, birçok ki-
şinin neler söylediğini hatırlıyorum. Değer 
mi Meltem, bazen değiyor işte, o para kolay 
birikmiyor. Az çok demeden doluyor kum-
bara. Ne demişler yine, “Aza tamah etme-
yen, çoğu bulamaz”. Maalesef çok gördüm 
dizinin dördüncü bölümünde bilmem kaç 
bin liraya tutulan evleri ve o dizinin bilmem 
kaç bölüm sonra bittiğini ve arkadaşları-
mın düştüğü halleri. Tamam anlarım, o tozu 
yuttun bir kere, saygım sonsuz ama “sak-

la samanı gelir zamanı” be güzel kardeşim, 
hepimiz biliyoruz ki, Türkiye’de oyuncuy-
san yarının meçhul. Pandemi dönemi bunu 
bir kez daha hatırlattı.

Tiyatro okumak ve hayatını tiyatroy-
la kazanmak isteyen bir genç kızdım. Yaş 
17-18, dedim beni dershaneye gönderme-
yin, ben tiyatro okuyacağım, dinlemedi-
ler. Hala yanarım o dökülen paralara. Ay-
rıca bazı derslerden de kaçtım, anne beni 
affet, ilk kez burada yazıyorum. Demem o 
ki, bir şeyi kafaya koyduysan, yolunda kim-
se duramıyor. Okulu bitirdim, sanıyorum ki, 
hemen dizilerde iş bulacağım, paraya para 
demeyeceğim. Ki maalesef şu anda birçok 
öğrencim de böyle sanıyor. Gerçek öyle ol-
muyor. Başlarda umudunuz hiç bitmiyor, 
artık onuncu görüşmeden sonra, o da ol-
mayınca, bir şeyler dank ediyor. Hayat öyle 
bir şey değilmiş. Şu anda bile okuyan ya 
da mezun olmuş bir çok meslektaşım için, 
kaygım büyük. İş alanı sağlanmıyor, tiyat-
rolar kapanıyor, diziler desen (oldu ki girdin 
bir işe) bütün kaygın reyting oluyor. Yani kı-
saca işimiz bizi pek zorluyor.

Anne sözünü kulak ardı ettik, çoğu za-
man. Annem, kızım bir mesleğin olsun, yine 
oyuncu olsun dediğinde, tiyatroya hakaret 
gibi algılardım. Tiyatro insanı insana anla-
tıyordu, bu bir kere insana da saygısızlıktı. 
Çok okumak, yazmak, oynamak, üretmek 
zorundaydım. Hayat öyle bir yerden vu-

ruyor ki bazen, o 
idealist halinizden 
pek eser kalmıyor. 
Ay sonu gelmek 
zorunda, ay başı o 
kira ödenmek zo-
runda ve dahası. 
Hala ananem, yıl-
lardır sahnede ol-
mama rağmen, e 
kızım başka ne ola-
caksın diye soru-
yor, yaş geçmiş orta 
çağları, ha gayret on 
yıla emekli olurum 
anane de denmiyor.

Pandemiyle bir-
likte birçok özel tiyat-
ro, perde kapattı. İs-
terseniz açabilirsiniz, 
ama salonun şartları 
uygun mu, yarı kapasite vs derken, anladık 
ki bu bile o sahnenin kilidini açmaya değmi-
yor. Gelen yok, giden çok. Üstelik bir des-
tek, bir dindirici ödenek de yok. İnsanla-
ra bin lira verdiler, bin. Buna değinmek bile 
istemiyorum. Bir gün tiyatro online olacak 
deselerdi, hayatta inanmazdım, tıpkı mas-
kesiz dışarı çıkamayacağımıza inanma-
yacağım gibi. Hayatın nasıl bir dönemine 
denk geldiysek, hiç büyük konuşturmuyor 
bizi. Kadıköy’de birçok tiyatro online oyu-
na dönüyor. Moda Sahnesi, Oyun Atölye-
si derken, şimdi de BOA Sahne. Sahnenin 
kurucusu Aytekin Atabey, benim üniver-
siteden arkadaşım. O sahneyi ne umutla, 

nasıl bir borç harçla kur-
duğunu ben biliyorum. 
Onca emek verip perde 
kapatmak, çocuk yapıp 
başka birine vermek gibi 
inanın. Takdir ediyorum 
ben hayalleri için onca 
yükün altına girebilen 
herkesi, hiç bu kadar 
cesaretli olmadım ben. 
Şimdilerde BOA da, 
online oyunlara başlı-
yor. Büyük bir daya-
nışmayla, herkes elini 
taşın altına koydu, gö-
nüllü yazarlar, yönet-
menler, oyuncular. 
Şimdi bu yeni devrin 
başındayız. Alkış gi-

bisi yok bizim için, ama buna da alı-
şırız. Ben de bir oyun yazdım, BOA için. Adı 
“Sarmal”. Dön dolaş aynı yer mi dersin, ne 
yaşatırsan yaşanmadan ölmezsin mi der-
sin, öyle çok anlama çıkıyor ki benim için.

Bu dönemle birlikte iş ilişkilerimiz bir 
yana, özel hayatlarımız da epey sarsıldı. 
Evde sürekli yan yana olmak, kendine ait 
bir alan yaratamamak zorladı herkesi. Her-
kes hayatındaki kişinin, aşktan mı, minnet-
ten mi, alışkanlıktan mı olduğunu anladı. 
Psikiyatrlarda çift terapisi seansları arttı. 
Kadınlar içini döktü, erkekler suskun kal-
dı. Çünkü, bize öğretmişlerdi, bir psikiyatra 
giden delidir, iki mahrem iki kişi arkasında-
dır, üç erkek ağlamaz, anlatmaz. Uçuşa ha-
zır mutlu balonlar, birer birer patladı. Sar-

mal, bundan bahsediyor. Uzun süre sonra 
yan yana kalmış iki kişi, yıllar içinde ken-
di içlerinde değişseler de, alışkanlıkları yü-
zünden sürekli başa dönüyor. Sonuç, biri 
alan biri sürekli veren konuma geçiyor, ikisi 
de mutsuz. Ben de heyecanla bekliyorum, 
ortaya neyin çıktığını. Çünkü ilk kez ken-
di yazdığım bir metni oynadım, hem de ilk 
kez bir oyun kısa film gibi çekildi ve ortaya 
ne çıktığını görmek için epey heyecanlıyım. 
Oyunu Serkan Altıntaş’la oynadık, Berfin 
Zenderlioğlu yönetti. Gözünüze ilişir bu ara 
hepinizin online oyunlar, hangisi olursa ol-
sun, lütfen bir kahve parasından artırıp, evi-
nizde ayağınıza battaniyenizi çekin, çayını-
zı alın, hem izlemiş hem de destek vermiş 
olun tiyatrolara, çünkü buna çok ihtiyaç var. 
Sezonun adı, “Hayatta Kalmak”, sırf bun-
dan bile yola çıkabilirsiniz.

Kadıköy hala kendi gibi davranmayan 
dost gibi. Cıvıl cıvıllığından eser yok. Es-
naf kaygılı, bütün umudunu küçük bir kah-
ve dükkânına bağlamış kafelerin boynu bü-
kük. Operadan prova sesi gelmiyor, köşe 
başı çiçekçilerimiz, borçla aldıkları çiçek-
leri satamadıkları için dertli. Yani bu ara bi-
zim yakada, kime bir dokunsan bin ah işi-
tirsin. Hâlbuki biz çay bahçesinde, denize 
bakıp simidini kıtlatan, çantasında genelde 
kedi köpek maması taşıyan bir mahalleliyiz. 
Şu günleri bir an önce atlatmak derdinde-
yiz. Valla Ay’a gerek yok ay sonunu çıkar-
sak “Bize Yeter”lerdeyiz.

Birbirimize sarılacağımız, alkışımızı se-
yircinin gözüne baka baka alacağımız gün-
lerin özlemindeyiz...

O tozu yutmayacaktık

MELTEM MELTEM 
YILMAZKAYAYILMAZKAYA

ısa sürede yayılan Clubhouse kendini 
şöyle tanımlıyor: “Dünyanın her yerinden 
kullanıcıların istedikleri her an hikayeler 
anlatması, çeşitli konular hakkında fikir 

alışverişinde bulunması, sosyal ilişkilerini güçlendir-
mesi ve yeni insanlarla tanışmasını sağlayan ses ta-
banlı yeni bir platform.”

Uygulamada, odalara dahil olabiliyor, siz de iste-
diğiniz zaman bir oda açabiliyorsunuz. Şimdilik sa-
dece İOS kullanıcıları, davetiyeyle uygulamaya gi-
rebiliyor ancak kısa sürede Android kullananların da 
uygulamaya girmesi bekleniyor.

Uygulamaya giren kullanıcılar kendi telefon nu-
maralarıyla gerçek bir profil oluşturuyorlar. Clu-
bhouse, bir şikayet gelmemesi durumunda ses kayıt-
larının tamamının silindiğini söylerken, bir konuşma 
için şikayet olursa Clubhouse yönetimi tarafından ko-
nuşma dinleniyor, duruma göre hareket ediliyor. 

Özellikle ABD, Almanya ve Japonya’da hız-
la yayılan uygulama diğer ülkelere de sıçradı. Tür-
kiye’de de geçen hafta, binlerce kullanıcının kayıt 
olduğu uygulama Çin’de ise yasaklandı. Dünyada 
Tesla CEO’su Elon Musk’ın uygulamaya katılması 
gündem olurken, Türkiye’de de özellikle Boğaziçi 

Üniversitesi protestoları için açılan odalara, her gün 
5 bin kişi katıldı. 

“EKŞİ SÖZLÜK’ÜN İLK ZAMANLARI GİBİ”
İletişimci, yazar Ümit Alan, ses alanında çığır 

açan bir uygulama olarak Clubhouse’u şöyle değer-
lendirdi: “Podcast formatının yükselişi, ekran yor-
gunluğu ve özellikle Twitter’ın başta sesli tweet ol-
mak üzere ses alanına yaptığı yatırımlardan ötürü, 
böyle bir sosyal medya platformunun çıkışı sürp-
riz olmadı. Denenmeyen bir tek bu kalmıştı. Ayrıca 
Twitter’ın bir süredir Audio Spaces adıyla Clubhou-
se’e çok yakın bir formatı test ettiğini de biliyoruz. 
Daha önce video formatı çok yükselmişti, ‘artık her 
şey video olacak, yazılı sosyal medya bitiyor’ dendi, 
şimdi aynı şeyleri Clubhouse ile birlikte sesli format-
lar için söylüyorlar. Başta böyle bir heyecan oluyor 
hep. Konuya daha sakin yaklaşıyorum. Bu kontrol-
lü giriş ve içerideki kitlenin nispeten yüksek pro-
filli insanlar olması bakımından Ekşi Sözlük’ün ilk 
zamanlarına benzettim, ama böyle kalmayacağını bi-

liyorum. Ayrıca pandemideki sosyalleşme özlemi ne-
deniyle şiştiği ve pandemi sonrası sönebileceği öngö-
rüsü de var.”

“Gazetecilik açısından getirisinden çok götürüsü 
olacak bir platform olarak görüyorum” diyen Alan, 
“Elbette haber kaynaklarına çok kolay ulaşmak, çe-
şitli tartışmaları canlı izlemek açısından avantajla-
rı olacaktır. Basın toplantısı düzenlemek için bile 
zemin olabilir. Tweet atmak yerine orada bazı gaze-
tecileri toplayıp doğrudan konuşmak siyasilerin ter-
cih edeceği bir yöntem olabilir.” diye konuştu.

“DEZENFORMASYON ARTABİLİR”
Yanlış bilgi ve yalan haberin yayılması konusun-

da şüpheler de var. Alan, bu konuya dair şunları söy-
ledi: “Özellikle açılan odaların konuşma bittikten 
sonra buharlaşıyor olması, geriye bir kayıt kalmama-
sı büyük risk. Dezenformasyona büyük fırsatlar ve-
rebilir. Gazetecilerin buradan çıkan haber konularını 
çok iyi doğrulamaları gerekecektir.”

Bir diğer risk ise sosyal medya platformları için 
çok fazla tartışılan, herkesin sadece kendi “mahalle-
sindeki” insanlarla konuştuğu, kendi gibi düşünen ki-
şilerle “yankı odalarında” buluştuğu bir durum oluş-
ması. Alan, “Karşıt görüşlerden insanların biraraya 
gelip konuşacağını sanmıyorum” dedi ve ekledi: “Di-
ğer sosyal medya mecralarındaki kutuplaşma mira-
sı buraya da taşınacak ve burada kendini büyütecek 
diye düşünüyorum. Boğaziçi Üniversitesi eylemle-

ri nedeniyle hızla siyasi tartışmalara zemin olduğu-
nu gördük ama bu böyle kalmayabilir. Aynı fikirde-
ki insanların tartışması çok hoş ve izlenebilir bir şey 
değil zira. Eğer öyle olsaydı şu anki CNN Türk gibi 
mecralar da çekici olurdu. Çünkü oralarda da genel-
de aynı fikirdeki insanlar tartışıyormuş gibi yapmaya 
çalışıyor. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı, tur-
şunun iyisi sirke ile mi olur limon mu gibi konular la-
zım ki insanlar odalarda kalmak istesin. Clubhouse’a 
giriyor ve sık sık dinleyici oluyorum ama iki atasözü-
nü de hiç unutmuyorum; birincisi ‘Söz uçar, yazı ka-
lır’, ikincisi ‘Çok muhabbet tez ayrılık getirir.” 

Sosyal medya yeni bir 
platformla çalkalanıyor: 
Clubhouse. Mayıs 2020’de bin 
500 kullanıcısı olan platforma 
giriş yapan kişi sayısı 2 milyonu 
geçmiş durumda. Türkiye’de 
de binlerce kişinin üye olduğu 
uygulamayı iletişimci, yazar 
Ümit Alan anlattı

Sosyal medya Clubhouse İle Çalkalanıyor

Akademisyen ve flüt sanatçısı Prof. Dr. Ece 
Karşal tarafından kurulmuş olan Marmara Flüt 
Orkestrası, Türkiye’de ilk kez amatör genç ve 
yetişkin müzisyenlere yönelik bir yarışma dü-
zenliyor. Yarışma 16 yaşından büyük olan ve 
profesyonel olmayan her seviyede müzisyenin 
katılımına açık olacak. “Amatörler İçin Flüt 
Yarışması 2021”, pandemi koşulları sebebiyle 
online olarak videolu başvuru sistemiyle ger-
çekleşecek. 

Orkestranın kurucu şefi Prof. Dr. Ece Kar-
şal, kaliteli müzik anlayışına erişmiş amatör 
müzisyenlerin, ülkemizin müzik beğenisini ile-
riye taşımak konusunda çok etkin rol oynayan 
kişiler olduklarını dile getirerek, Türkiye’nin 
her yerinde amatör olarak flüt çalmakta olan 
gençleri ve yetişkinleri desteklemek ve teşvik 
etmek amacıyla bu yarışmayı hayata geçirdik-
lerini ifade ediyor.

İki kategoride düzenlenen ve dereceye gi-
ren amatör müzisyenlere birçok ödül ve eği-
timlerin verileceği bu yarışmanın büyük ödü-
lü ise Miyazawa flüt. Ayrıca yarışma birincisi, 
orkestra ile solistlik yapabilecek. Yarışmaya ait 
tüm detaylara, Marmara Flüt Orkestrası web si-
tesi başta olmak üzere orkestranın tüm diğer 
sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

MARMARA FLÜT ORKESTRASI
Marmara Flüt Orkestrası 2015 yılında Flüt 

Sanatçısı ve Eğitimcisi Prof. Dr. Ece Karşal ta-
rafından kuruldu. Marmara Üniversitesi Bi-
limsel Araştırma Projeleri Birimi’nin desteği 
ile enstrümanlar temin edildi ve 2015’in Ka-
sım ayında orkestra çalışmalara başladı. Tür-
kiye’nin flüt ailesinin tüm üyelerini barındıran 

ilk orkestrası olan Marmara Flüt Orkestrası’n-
da farklı yaş kategorilerinde profesyonel flüt 
sanatçıları,  öğretmenler, ileri düzeyde flüt ça-
labilen amatör flütistler, ilk, orta, lise ve üni-
versite düzeyinde olmak üzere farklı eğitim 
seviyelerinde branşı flüt olan seçilmiş müzik 
öğrencileri görev alıyor. Marmara Flüt Orkest-
rası, kısa sürede önemli başarılara imza attı. 
Grup, yurt içi ve dışında seçkin konser salon-
larında konserler verdi ve kısa bir süre içeri-
sinde 2016 yılında Uluslararası Nefesli Sazlar 
Festivali’ne katılma hakkı kazanarak 3 Türk 
bestecinin Marmara Flüt Orkestrası için yaz-
mış olduğu eserlerin uluslararası platformda ilk 
seslendirilişlerini gerçekleştirdi. Türk besteci-
lerinin eserlerini seslendirmek ve tanıtmak or-
kestranın hedefleri arasında yer alıyor. 

Marmara Flüt Orkestrası, düzenledikleri 
“Amatörler İçin Flüt Yarışması 2021” ile 
amatör flütistlerin başvurularını bekliyorAmatör flütistlere çağrı!

l Fırat FISTIK

K

Platforma üye olmanın iki yolu var:
l Platform üyeleri sınırlı sayıda davetiyeye sahip. 
Tanıdığı kullanıcıları bu davetiyeler üzerinden davet 
edebiliyorlar.
l Uygulamayı indirip, kayıt olduktan sonra bekleme 
sırasına giriyorsunuz ve telefon rehberinizde, 
uygulamayı kullanan biri size referans olup 
üyeliğinizi onaylayabiliyor. 

Clubhouse’ta üç çeşit oda var:
l Açık oda: İsteyen herkesin katılabildiği odalar. 
l Sosyal oda: Arkadaş olanların katılabildiği odalar. 
l Kapalı oda: Sadece seçilen/davet edilen kişilerin 
katılımcı olduğu, ana akışta da görünmeyen odalar.

l Simge KANSU

 mfoyarisma@gmail.com mfoyarisma@gmail.com



Tüm dünyayı etkisi altına alan, bulaşır mı korkusu her an yaşanan ko-
rona virüsünün mutasyona uğradığı haberleri, tedirginliğimizi iyice ar-
tırdı. Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Kadıköy Belediyesi Rana 
Beşe Sağlık Polikliniği’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobi-
yoloji Uzmanı Doktor Zeynep Nüket Ceylan, “Virüslerin, özellikle de 
korona virüsleri gibi RNA virüslerinin çoğalması ve yayılma-
sı sırasında genomlarında mutasyonlar gelişir. Mutasyonların 
çoğunun anlamlı bir etkisi olmamakla birlikte, bazı mu-
tasyonlar bulaştırıcılığın artması gibi virüse avantajlar 
sağlayabilir.” diyor.

                    
“AŞILAR YENİ TÜRE KARŞI ETKİLİ Mİ?”
Değişime uğrayan yeni tür virüsün ilk olarak ey-

lül ayında İngiltere’de tespit edildiğini ifade eden 
Ceylan, bilgilendirmeye şöyle devam ediyor: 
“Kasım ayında Londra’da tespit edilen vakaların 
dörtte birine yakınının yeni tür virüsle bulaş ol-
duğu bildirildi. Bu oran, aralık 
ortasında vakaların üçte 
ikisine yük-
seldi. Ta-
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lkemizde hâlâ epilepsi hastalığı pek bilin-
miyor. Ayrıca bu hastalık konusunda çe-
şitli önyargılara sahip birçok kişi var. Türk 
Epilepsi ile Savaş Derne-

ği, “Epilepsi İçin Bak” projesi kapsa-
mında Epilepsi Farkındalık Araştır-
ması yayınladı. Bu araştırmaya göre, 
toplumun yüzde 6’sı epilepsiyi bula-
şıcı bir hastalık sanarken, her beş ki-
şiden biri epilepsili bir kişiyi işe al-
mayacağını; her beş kişiden ikisi 
yakınlarının epilepsili bir kişiyle ev-
lenmesini istemediğini söylüyor. Her 
iki kişiden biri epilepsi nöbeti geçiren 
kişiye nasıl yardım edeceğini bilmi-
yor ve toplumun yüzde 36’sı epilepsi 
hastalığının zeka ve fiziksel gelişim 
geriliği olduğunu düşünüyor. Her 10 
kişiden 3’ü ise çocuklarının, yakınla-
rının epilepsi hastası bir eğitmenden eğitim almasını 
istemiyor.

Her sene şubat ayının ikinci pazartesisi Dünya 
Epilepsi Günü olarak anılıyor. Bu sene ise Dünya Epi-
lepsi Günü 8 Şubat’a denk geldi. Biz de Türk Epilepsi 
ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Naz Yeni ile hem 
epilepsi hastalığının ne olduğu hakkında hem de bu 

Bazı mutasyonların virüse 
avantajlar sağlayabileceğini 
söyleyen Doktor Zeynep 
Nüket Ceylan, halk sağlığı 
önlemlerine uyumun her 
zamankinden daha fazla 
önemli olduğuna dikkat 
çekiyor

Genel Yönetmen: Prof. Dr. Paşa Göktaş

facebook.com/gelisimtiplab instagram.com/gelisimtiplab

Değerli Dostlar;

Kovid-19 aşılaması sürecinde gerekli 
olan, vücudun bağışıklık yanıtını ölçmeye 
yarayan Antikor Ölçümleri ve ayrıca PCR 

testleri güvenli yöntemlerle yapılmaktadır.

Gelişim Tıp Laboratuvarları

MOR GÖZLÜK

Mutasyonlara karşı önlemlere uymak şart!

Epilepsi farkındalığı için
Epilepsi 

hastalığına 
dair birçok 

yanlış bilgi ve 
önyargı var. 

“Epilepsi İçin 
Bak” projesi de 

bu önyargıları 
yıkmayı 

ve epilepsi 
hastalığına 

dair farkındalık 
oluşturmayı 

hedefliyor

l Evin ARSLAN

Ü
önyargılara dair konuştuk. Naz Yeni, epilepsi hastalı-
ğının ne olduğunu şöyle anlatıyor: “Beyne ait bir has-
talıktır. Beyindeki nöronların aşırı, kontrolsüz çalış-
ması sonucu ortaya çıkan kısa süreli, değişik belirtiler 
içerebilen, ataklarla seyreden bir hastalıktır. Bu belir-
tiler bilinç kaybı, yere düşme, kasılmalar, çırpınma-

lar şeklinde olabileceği gibi kısa sü-
reli donma, cevapsızlık, ya da bilinç 
etkilenmeksizin bedende yanma, bat-
ma gibi geçici duygular ya da dejavu 
gibi hisler de olabilir.” diyor. Epilepsi 
hastalığının tedavi edilebilir bir hasta-
lık olduğunu ancak hastalığı tamamen 
ortadan kaldıracak etkin bir tedavinin 
olmadığını ifade eden Yeni “Tedavi, 
hastalığın nöbetlerini kontrol altına al-
mak amacıyla yapılmakta ve epilep-
si nöbet ilaçlarının düzenli ve sürek-
li kullanımı sonucunda bir sonuç elde 
edilmekte. Kronik bir hastalık, ömür 
boyu sürebilir ancak zaman zaman 
bazı hastalarda nöbetlerin durduğu ve 

ilaçların kesilebildiği gözlemlenmektedir.” diyor.

“YAPILMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR”
“Epilepsi İçin Bak” projesi olarak 2017’den beri 

epilepsi konusunda farkındalık etkinlikleri yaptıklarını 
söyleyen Yeni, epilepsi hastalarının hastalıktan daha 
çok önyargılardan kaynaklanan sorunlarının olduğu-

“Daha fazla insan epilepsinin diğer tüm hastalıklar 
gibi bir hastalık olduğunu düşünüyor. Bulaşıcı oldu-
ğunu daha az düşünüyor. Epilepsili bireyden eğitim 
alma konusunda önyargılar azalıyor. ‘Epilepsili bir 
kişiyi daha az çalıştırırım’ diyen kişilerin sayısı aza-
lıyor gibi olumlu dönüşler var. Amacımız bu bütün 
önyargıları yok edebilmek.” diyor. Projenin bu sene-
ki sloganları ise “Epilepsinin çalışamamakla ne ala-
kası var?”, “Epilepsinin evlenememekle ne alakası 
var?”, “Epilepsinin okuyamamakla ne alakası var?” 
olarak geçiyor. 

Instagram’da mor gözlük filtresi kullanarak ve 
“#nealakasıvar” etiketiyle paylaşımlar yaparak epi-
lepsi hastalığına dikkat çekiliyor.

Epilepsili bireylerin de herkes kadar sosyal haya-
ta katılabilmesi için herkesin desteğini beklediklerini 
söyleyen Naz Yeni, “Epilepsili hasta artık daha fazla 
hastalığını saklamak zorunda kalmamalı.” diyor.

Instagram / Twitter / Facebook:
@epilepsiicinbak

nu ifade ediyor. Naz Yeni, “Epilepsili hastalar iş bul-
makta, evlenmekte; epilepsili çocuklar okula gitmek-
te zorlanıyor. Okulda, sosyal hayatta dışlanabiliyorlar. 
Bütün bu önyargılar, epilepsi hastalarının hastalıktan 
daha fazla bu sosyal sorunlardan dolayı etkilenmeleri-
ne neden oluyor. Bu önyargıları kırabilmek, epilepsi-
nin de diğer hastalıklar gibi bir hastalık olduğunu gös-
terebilmek, epilepsi nöbetiyle karşılaşıldığında neler 
yapılması gerektiğini anlatmak amacıyla yola çıktık. 
‘Epilepsi Farkındalık Araştırması’ da toplumun hasta-
larla ilgili nasıl bir önyargıya sahip olduğunu göste-
rebilmek için yapıldı.” diyor. Epilepsi konusunda bi-
lincin arttığını ancak yapılması gereken daha pek çok 
şeyin olduğunu belirten Yeni, Epilepsi İçin Bak proje-
sinin hastaların perspektifinden dünyayı görebilmeyi, 
onların yaşadığı damgalanmayı toplumun algılayabil-
mesini sağlamayı amaçladığını söylüyor.

MOR GÖZLÜK İLE DESTEK
2018 ve 2021 yılında yapılan araştırmaların so-

nuçlarında değişiklikler olduğunu söyleyen Yeni 

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

lerde de olsa her üç varyantın da doğal ya da aşılama sonrası edinilen ko-
ruyucu antikorların etkilerinden kaçabilmeleri, tekrarlayan enfeksiyonlar 
ve aşılamanın etkinliği açısından da kaygı vericidir.” 

“ÖNLEMLERE DAHA ÇOK UYULMALI”
Yeni gelişen bu şartlarda mutasyonlu virüslere karşı nasıl korunabili-

riz sorusunun tüm toplumu ilgilendirdiğini ifade eden Ceylan, halk sağ-
lığı önlemlerine uyumun her zamankinden daha fazla önemli olduğu-
nun sürekli vurgulanması gerektiğinin altını çizdi ve şu bilgileri ekledi: 
“Doğru maske kullanımı (çift maske kullanımı önerilmekte), fiziksel me-
safe, el hijyeni kurallarına uyum, kapalı alanda 15 dakikadan fazla çok 
kişiyle bulunmama, mümkün olduğunca evde kalma, gereksiz seyahatle-
ri erteleme, kapalı ortamların iyi havalandırılması, önerilen izolasyon ve 
karantina sürelerine mutlak uyumun sağlanması şarttır. Kişisel önlemler 

yanında ülkeye girişte test uygulaması, özellikle riskli ülkelerden giriş-
leri takiben ek olarak 10 günlük karantina ve test tekrarı ile ne-

gatiflik aranması, şehirler arası ulaşımın özellikle varyant 
saptanan iller için zorunlu nedenler dışında kısıtlan-

ması ve sıkı takibi gerekli gibi görülmektedir.”

kiben Güney Afrika’dan ve sonrasında da Brezilya’dan farklı mutant 
virüsler bildirilmeye başlandı. Yetkililer yeni türlerin çok daha hızlı ya-
yıldığı uyarısı yaptı. Türkiye’de 23 ilimizde 196’sı İngiltere varyantı, 
2’si Güney Afrika varyantı ve biri Brezilya varyantı olmak üzere top-
lam 199 kişide mutant virüs saptandı.”

“Bu mutant suşlardaki başlıca risk hastalardaki şikayetlerin aynı ol-
masıyla birlikte bulaşıcılığın artmış olmasıdır.” diyen 

Doktor Nüket Ceylan, durumu şöyle özetliyor: “Av-
rupa Hastalık Kontrol Merkezi, bu varyantla-

rın topluma girme ve yayılma olasılığını 
‘çok yüksek’ olarak değerlendir-
mektedir. Bulaşıcılığın artması-
nın sonuçları olarak özellikle ileri 

yaştakiler veya eşlik eden hastalık-
ları bulunanlar olmak üzere tüm yaş 

gruplarında hastaneye yatışların 
ve ölüm hızlarının artabileceği 
öngörülmektedir. Aşılar mutas-

yona uğrayan yeni türe karşı et-
kili olur mu sorusu bütün dünya-
da kafa karıştırmaktadır. İngiltere 
varyantına karşı yapılan çalışma-

larda (Novavax ve Astra-Ze-
neca) aşı etkinliğinde kıs-

men azalma bildirilmiştir. 
Farklı düzey-



Mart Dünya Kadınlar Günü coşkusunu kendi şehrinde, ken-
di parkurunda yaşamak isteyen koşu tutkunları için 6 Mart’ta 
Kadınlar Günü Etabı Sanal Koşusu ve 7 Mart’ta Kadıköy’ün 
sokaklarında Kadınlar Günü Koşusu gerçekleştirilecek. 

İstanbul’u Koşuyorum etkinliklerinin ilki olan Kadınlar Günü Etabı Sa-
nal Koşusu için son kayıt tarihi 15 Şubat Pazartesi günü olarak belirlen-
di. Kadıköy Kadınlar Koşusu için ise kayıtlar 22 Şubat Pazartesi günü-
ne kadar devam edecek. 

2016 yılından itibaren “İstanbulu Koşuyorum” etkinliği İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor. Her etabı, İstanbul’un sem-
bol noktalarında gerçekleşen yarışlar, 2021’de de, İstanbul’u Koşuyo-
rum’un Kadınlar Günü Etabı ile başlayacak. Spor yapan kadın sayısını 
artırmak, kadınları daha görünür kılmak, cinsiyet eşitsizliğini ortadan 
kaldırmak için düzenlenen koşu yarışına 2 bine yakın kadın koşucunun 
başvurması bekleniyor. 

Hazırlayan: Emre CAKA / emrecakaa@gmail.com 13Spor 12-18 ŞUBAT 2021

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde bulunan İstan-
bul Kadıköy Spor, aldığı peş peşe mağlubiyetle-
rin ardından Beylikdüzü galibiyeti ile moral ka-
zanmak istiyor.

Ligde Ego Spor Kulübü’ne 73-61 ve Seyhan 
Belediye Spor Kulübüne 79-71 kaybeden İstan-
bul Kadıköy’de gözler, 13 Şubat Cumartesi oy-
nanacak Beylikdüzü karşılaşmasına çevrildi. 
Saat 14:00’da oynanacak karşılaşmada takımlar 

Kadıköy’ün 
galibiyete 
ihtiyacı var

Beylikdüzü Spor Salonu’nda karşı karşıya gele-
cek. B Grubu’nda 14 puan ile lider olan Beylik-
düzü karşısında 9 puan ile 4. Sırada yer alan İs-
tanbul Kadıköy’de Tevfik Atakan Gökseven, 10 
sayı, 3 ribaund ve 2 asist ortalaması ile dikkat 
çekiyor.

Kadınlar cinsiyet eşitsizliğine

Kadınları 
daha görünür 

kılmak ve kentle iç içe 
geçen tarihlerini vurgulamak 

amacıyla İBB tarafından 
düzenlenen İstanbul’u 

Koşuyorum Kadınlar Günü 
Etabı 7 Mart Pazar günü 

Kadıköy’de yapılacak

karşı koşuyor

Pandemi kurallarına dikkat edilecek ko-
şuda parkur üzerinde su ve beslenme istas-
yonları bulunacak.

“KADIN VARSA HERŞEY YOLUNDA”
İlki geçen yıl 8 Mart’ta düzenlenen Kadıköy Ka-

dın Koşusu’nun birincisi Milli Sporcu Damla Çelik, 
koşunun önemine şöyle dikkat çekmişti: “Spor İstan-
bul’un düzenlediği tüm koşulara katılıyorum ama bu 
etap benim için daha önemliydi. Çünkü etabı Dünya 
Kadınlar Gününde koştuk. Çok güzel ve anlamlı bir 
günde yapıldı, herkese teşekkür ediyorum. Kadın var-
sa her şey yolundadır. Yapılan bu cinsiyet ayrımcılı-
ğının yıkılması gerekiyor.” 

PARKURUN “HİKÂYESİ”
Kadınlar Günü Etabı’nın koşu parkurunda seçilen her 

nokta geçen yıl olduğu gibi kendi içerisinde bir hikâye ba-
rındırıyor. 1989 yılında kadınlar, yaklaşık bir aylık bir ha-
zırlık sürecinin ardından Kasım 1989’da Kadıköy-Karaköy 
vapurunda mor iğne satışına başlamıştı. Burası kadınların 
kamusal alanda tacize karşı başlattıkları “Bedenimiz Bizim-
dir; Cinsel Tacize Hayır” kampanyasının başlangıç noktasıy-
dı. Koşu da bu tarihe dikkat çekmek için Kadıköy İskelesi’nden 
başlayacak. 

Koşunun noktalarından biri olan Baylan Pastanesi’nin müda-
vimleri arasında Leyla Erbil, Tomris Uyar ve Sevim Burak gibi Tür-
kiye’de önemli yer edinmiş kadın yazarlar bulunmakta. 

Kadına yönelik artan şiddet olayları karşısında, Kadın Savunma 
Ağı tarafından başlatılan Mor Mekân da koşu sırasında uğranacak 
noktalardan bir tanesi. “Dayanışmanın, birlikte öğrenmenin ve eril 
şiddetle baş etmenin yollarını, eğlenceli faaliyetlerden de geri kal-

madan arayan kadınların uğrak yeri.” olarak tanımla-
nan mekanda, birçok atölye çalışması da düzenleniyor.

REXX’TEN GERİYE KALAN...
Kapanışıyla büyük ses getiren Rexx Sineması, ilk 

adıyla Apollon Tiyatrosu da parkurun bir diğer noktası. 
Geçen yıl kadınlar önünden koşarken üzerindeki afişlerle on-
lara selam çakan mekân bu yıl sessizce karşılayacak koşan-
ları. Buranın seçilmesinin nedeni ise ilk Türk Müslüman ka-
dın tiyatro sanatçısı Afife Jale’nin burada sahneye çıkması...

Koşulacak bir başka mekân olan Yoğurtçu Parkı da ka-
dınlar için büyük önem taşıyor. Kadınların 17 mayıs 1987 yı-
lında Türkiye’de gerçekleştirdikleri ilk kitlesel yürüyüş bu-
rada gerçekleştirmiş, hep birlikte “Dayağa Hayır” denmişti. 
Yürüyüş sonrası şiddete uğrayan kadınlara danışmanlık veri-

lecek bir mekanizmanın kurulması planlıyordu. Bugün 2013 yı-
lından beri devam eden park forumlarına ev sahipliği yapan park-

ta her Çarşamba kadınlar buluşuyor, kadınlara ve gündeme dair 
birçok meseleyi burada konuşma imkânı buluyor.

Parkurda yer alan noktaların tamamı şu şekilde; Behice Yazgan 
Parkı, Kalamış Atatürk Parkı, Yoğurtçu Parkı Kadın Forumu, Apol-
lon Tiyatrosu, Kadıköy - Karaköy Vapuru, Baylan Pastanesi, Cafe-
rağa Muhtarlığı, Mor Mekan.

YARIŞI TAMAMLAYANA MADALYA
Koşuda genel kategoride hediye çeki olarak ödüllendirmeler de 

gerçekleşecek. Yarışmada birinci olana 1500 TL, ikinci olana 1000 
TL ve üçüncü olana ise 750 TL’lik hediye çeki verilecek. Ayrıca, ya-

rışı tamamlayan herkese İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Koşusu Eta-
bı Hatıra Madalyası verilecek.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: 
https://www.istanbulukosuyorum.istanbul/

İstanbul ve Türkiye’nin en çok kadın muhtar ilçesi olmayı başaran 
Kadıköy’de 21 mahalleden 12’sini kadınlar yönetiyor. Tam da buna 
dikkat çekmek için Caferağa Mahallesi’nin muhtarlığına üçüncü kez 
seçilen Zeynep Ayman’ın mahalle muhtarlığı da koşu parkurunda 
noktalardan bir tanesi.

Diğer mahallelerdeki kadın muhtarlar ise şöyle: Caddebostan / 
Nihal Cengiz, Erenköy/ Necla Alpüstün, Fenerbahçe / Tuba Aldeniz,  
Koşuyolu / Eylem Bilir, Kozyatağı / Pelin Şen, Merdivenköy / Nazan 
Gürkan, Osmanağa / Serap Tuncer, Rasimpaşa / Sultan Aksu Kütük, 
Sahrayıcedid / Seval Özkan, Suadiye / Emel Perk, Zühtüpaşa / 
Harika Develioğlu.

KADINLAR YÖNETİYOR
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DÜNYANIN

Napoli, 21 Aralık 1926’da kurulduktan sadece birkaç ay 
sonra Juventus ile ilk resmi karşılaşmasına çıktı. Napoli, 
Juventus karşısında 3-0’lık skorla sahadan boynu bü-
kük ayrılmıştı. Bu aynı zamanda Juventus için tarihinin-
de 10 yıl sonra 2. şampiyonluğunu ilan ettiği sezon ol-
muştu. 

İtalya’da Napoli gibi güney takımlarının kuruluş 
amacı futbolu İtalya’nın bütün sokaklarına yaymaktı. 
İki takım arasındaki rekabet aynı zamanda kuzey eki-
bi olan Juventus taraftarlarının yoksul Napoli kenti için 
‘pis’ ve ‘Kolera hastaları’ demesi nedeniyle de sınıfsal 
bir çatışma anlamına geliyordu. Juventus, İtalya’nın ün 
salmış mafya yöneticileri ile daima zirveye oynamayı 
başarıyordu.

Fakat bu rekabet 1980’lerde, Napoli’nin yükselişiy-
le etkisini arttırmış, Diego Armando Maradona’nın Na-
poli’ye gelişi ile de zirve yapmıştı. 

DerbİSİ
Her hafta hazırladığımız derbi köşesinde bu hafta İtalya’nın güneyinde 
bulunan Napoli’nin, kendilerine ‘Colerosi’ (Kolera hastaları) diyen 
Juventus’lu taraftarlarına karşı Maradona ile kazandığı başarıyı 
hatırlayacağız. İki ezeli rakibin karşılaşması 13 Şubat Salı günü saat 
20.00’de Napoli’de San Paolo Stadyumu’nda oynanacak. 

rece enfes frikik, Juventus’u alaşağı ediyordu. 1986 yı-
lında şehrin ‘pis’ çocukları, mafya baronlarının elinden 
zirveyi alıyor, İtalya lig kupasını güney şehri Napoli’ye 
getiriyordu. 

Napoli’nin Maradona ile o beş yıllık dönemdeki ba-
şarıları Güney İtalya’yı tekrar ‘Çizme’ye dahil ediyordu. 
Artık güney sadece yolsuzluk, kanunsuzluk ve işsizlik-
le anılmazken kuzeyliler de ırkçı söylemlerini ve komp-
lekslerini geçici de olsa bir kenara bırakmıştı.

Eşitsizliğin, nefretin, ihmalin ‘köylülüğün’ rövanşı 
alınmıştı. Napoli; Milan, Torino ve Cenova gibi şehirler-
den bir eksiğinin olmadığını göstermiş, Kuzey İtalya’nın 
hegemonyasını yıkmıştı. 

MARADONA’YI YEDİKLERİ GOLLE ANDILAR
Kuzey kenti Torino sakinlerin-

den sonra futbol takımıyla buluşan 
Napoli halkı, Maradona’nın onla-
ra kazandırdığı 2 lig kupasının ar-
dından bir daha bu başarıya ulaşa-
madı. Napoli, bir çok kez bu ünvana 
yaklaşsa da Juventus’un önüne 
geçmeyi bir türlü başaramadı. 

Maradona, Napoli taraftarla-
rı için bir kahraman, Juventus ta-

raftarları için ise onu izlemek adına büyük bir şanstı. 
1986-87 sezonunda Maradona’nın Juventus’u alt etti-
ği karşılaşmada kısa mesafeden inanılmaz vuruşu, en 
güzel gollerinden biri olarak tarihe geçti. Juventus ku-
lübü de Maradona’yı ölümünden sonra kendilerine attı-
ğı bu gol ile  sosyal medya hesaplarından andı. 

“YIKA ONLARI VEZÜV”
Barcelona’da istenileni vereme-

yen Diego, sürpriz sayılabilecek bir 
transfer ile Napoli’nin yolunu tutmuş-
tu. Napoli taraftarı, stadyumda dü-
zenlenen karşılama törenine akın et-
miş, Maradona’nın ayak oyunlarındaki 
zerafetini canlı izlemenin mutluluğuna kapılmıştı. 

Juventus taraftarları, Vezüv Yanardağı’nın alevle-
riyle yıkansalar iyi olur diyor, tezahüratlarında ise Na-
poliler için “Yıka onları Vezüv, onları ateşinle yıka” diye 
haykırıyorlardı. Bu duruma Maradona, kariyerindeki en 
güzel gollerden biriyle karşılık veriyor ve attığı son de-
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Kültür Atlası
aşaların (Rasim Paşa, Zühtü Paşa) 
isimlerini alan mahallelerin, Ağaların 
isimlerini (Cafer Ağa, Osman Ağa) 
alan mahallelerle komşu olduğu Kadı-

köy’de ayrıca bir semte (İbrahim Ağa), bir cadde-
ye (Halit Ağa) ve bir sokağa (Nadir Ağa) isimle-
ri verilmiş ağalar vardır. Osmanlı Sarayı’nda üst 
düzey önemli görevlerde hizmet vermiş olan bu 
ağalarla, isimleri bugün hatırlanmasa da bazı di-
ğer ağaların yolu bir şekilde Kadıköy’den geçmiş 
ya da Kadıköy’de sonlanmış.  

Osmanlı Saray’ında dış hizmetlerden sorum-
lu Birun Ağalar, Kapı Ağası da denilen Babüs-
sade Ağası ve emrindekiler, Enderun Ağaları ve 
Darüssade Ağası’na bağlı Harem Ağaları bulun-
maktaydı. Babüssade ve Darüssade ağalarına ha-
dım ağalar da dendiği gibi, Darüssade ağalarına 
kara ağalar ya da kızlar ağası da denirdi.

Hazırlayan: 
Emre MUŞAZLIOĞLU

KADIKÖY’ÜN

çeşme yaptıranlar olmuş. 16. yüzyılda yaptırdığı 
camiyle mahalleye adını veren Darüssade ağa-
sı Cafer Ağa, Sultan Ahmet devrinde, Sultanah-
met Cami’nden dört sene evvel 1612 yılında Ka-
dıköy’e cami yaptıran Babüssade ağası Osman 
Ağa, 16. yüzyılda bir cami yaptıran ve döne-
min sosyal hayatında önemli bir yeri olan çayı-
ra da adını veren, Sultan 3.Murad’ın Babüssade 
ağası İbrahim Ağa, 18. yüzyıl sonunda bir çeş-
me yaptıran Darüssade ağası Halid Ağa, Ayrılık 
Çeşmesi diye anılan çeşmeyi yaptıran Babüssa-
de ağası Gazanfer Ağa ve çeşmeyi 1714’te ihya 
eden bir başka Babüssade ağası Ahmet Ağa dı-
şında, 18. yüzyılda Babüssade ağası Koca Ha-
lil Ağa’nın Kadıköy’de bir vakfı ve hanları ol-
duğunu, Abdülaziz dönemi harem ağalarından 
Cevher Ağa’nın Kadıköy’de mülkü ve Çifteha-
vuzlar’da bağı olduğunu, Adile Sultan’ın harem 
ağalarından İdris Ağa’nın emekliliğinde Yel-
değirmeni’nde oturduğunu, 1914 yılında vefat 
eden Selim Ağa’nın da emekliliğini Bostancı’da 
geçirdiğini biliyoruz.

HAREM AĞALARININ CEMİYETİ
Saltanatın ve Hilafetin kaldırılmasından son-

ra tüm diğer saray çalışanları gibi ağaların da bir 
ünvanı ve etkisi kalmamış ve son kalanlar mad-
di güçlerinin ölçüsünde yeni bir hayat kurmaya 
çalışmışlar. Rahmetli Müfid Ekdal’ın naklettiği-

P

Harem Ağaları / Abdullah Biraderler 1885

hati yüzünden bütün Sudanlılardan soğumuştu. 
Hâlbuki haremağalarının hemen hepsi Sudanlı 
idi. Sultan Hamit; ‘Artık ben civarımda Sudanlı 
görmek istemiyorum. Habeşistan’dan ağa getiri-
niz…’ demiş. Bu suretle her tarafa haber çıkarıl-
mış, esircilerin elinde ne kadar Habeşli siyah in-
san varsa saraya gönderilmesi bildirilmiş. Biz 22 
zenci çocuğu olarak hep birlikte kafile halinde sa-
raya götürüldük. Huzura çıkarılmamız için dört 
gün bekledik. Nihayet yine 22 çocuk, hep birlik-
te Sultan Hamit’in huzuruna çıkarıldık. Ben de-
kordan o kadar korkmuşum ki, vücudumu acayip 
bir titreme aldı. Sultan Hamit, benim için sadece 
Arapça bilir denildiğinden dolayı benimle Arap-
ça konuşup sırtımı sıvazlamıştı...”

31 Mart Vakasının üzerinden 15 gün geçme-
den, 27 Nisan 1909’da Şeyhülislam Ziyaeddin 
Efendi’nin fetvası ile Sultan II. Abdülhamit’in 
tahtan el çektirilmesinin ardından, Yıldız Sara-
yı’nı teslim alan Galip Paşa, Nadir Ağa’yı “Ye-
tişme tarzından umulmayacak kadar zeki, zarif, 
ahlaklı ve medeni cesareti olan genç bir siyahî” 
olarak tanımlamaktaydı. Yıldız Sarayı’nda Sul-
tan II. Abdülhamit’in gizli hazinesinin yerini 
göstermek zorunda kalmış ve böylece canını kur-

tarabilmişti. Nadir Ağa, Yıldız Sara-
yı’ndan çıkarıldıktan sonra, vaktiyle 
biriktirdiği para ile Göztepe’de Rıd-
van İsmail Paşa’nın köşküne yakın 
Mirahur Faik Paşa Köşkü’nde bir 
süre kiracı olarak oturmuş, Erenköy 
Kozyatağı’ndaki arazisinde çiftçilik 
yapmıştı.

“SARAYDAN AHIRA”
Türkiye’nin ilk kapalı şişe süt 

imalatını yapan ve bunun ticareti-
ni yapmayı başaran Nadir Ağa olayı 
hatıratında şu şekilde aktarıyor:

“Saraydan ayrıldıktan sonra dişi-
mi tırnağıma takarak çalışmaya baş-
ladım.”… ne iş yapacağımı bilmi-
yordum. Param da yoktu. Yalnız bir 
dostumdan 700 lira alacağım vardı. 

Bunu aldım... 700 lira ile ne yapacağımı düşünüp 
dururken bir dost karşıma çıktı, gülümseyerek, 
“Sana 40 Kırım ineği buldum” dedi. Şaşırmıştım: 
“Ben 40 ineği ne yapayım?”… Dostum vaziyeti 
izah etti. Bu inekler Süleyman Bey isminde gayet 
zengin bir işadamının idi. Bu zatın en büyük me-
rakı (sütünün bol oluşuyla ünlü) Kırım ineği bes-
lemekti. Süleyman Bey birdenbire ölmüş ve sürü 
halinde Kırım ineği bırakmıştı. Müzayede günü 
gittik. İnekleri gördük. Hakikaten de en iyi cins 
hayvanlardı. Haraç mezat onar liradan 40 Kırım 
ineğini 400 liraya satın aldım. Elimde kalan 300 
lira ile de asri ahırlar inşa ettirdim. Şu garip tecel-
liye bakınız. Yolum saraydan ahıra intikal etmişti. 
Türkiye’de ilk defa olarak kapalı şişede sütü ben 
sattım. Hem de litresi 1 kuruştan…”

Ağa ve şehzadeler

ne göre 1936 yılında Haydarpaşa Numune Has-
tanesi’nin açıldığı günlerde bahçe kapısının sol 
tarafındaki kapıcı dairesine Sultan Aziz’in oğlu 
Yusuf İzzetin Efendi’nin konağında yetişmiş Ya-
ver Ağa isminde bir harem ağası yerleşmiş ve bir 
nevi bekçilik görevi yapmış. 

1934 yılında bir gazetecinin Beşiktaş’ta otu-
ran Sadettin Ağa isimli yaşlı bir harem ağasıy-
la yaptığı röportajda Sadettin Ağa, “13, 14 sene 
önce 180 kişi kadarken bugün 55 haremağası kal-
dık” der. Sadettin Ağa’dan öğrendiğimize göre, 
Suadiye’de oturan ve yardıma ihtiyacı olma-
dan kendi yağıyla kavrulabilecek bir servete sa-
hip olan bir Mukbil Ağa vardır. Sadettin Ağa’nın 
55 kişi kaldık dediği yıllar, eski harem ağalarının 
en önemli güvencesi kendi aralarında kurmuş ol-
dukları Cemiyet. 7 Ocak 1939’da Divanyolu’n-
daki merkezlerinde yaptıkları toplantıda Cemi-
yet nizannamesinin birinci maddesinde belirtilen 
Haremağaları Teavün Cemiyeti adını Eski Emek-
tarlar Yardım Birliği olarak değiştiren bu cemi-
yetten Sadettin Ağa da söz eder ve başkanlarının 
Göztepe’de oturduğunu söyler. 

NÂZIM’IN ŞİİRİNDEKİ NADİR AĞA
Yedigün ve Hayat dergilerinin kendisiy-

le yaptığı söyleşiler sayesinde hakkında en çok 
bilgiye sahip olduğumuz ve verdiği bilgilerden 
faydalandığımız, Yıldız Sarayı’ndan çıkarıldık-
tan sonra Göztepe’ye yerleşip, ömrünün 50 yı-
lını Göztepe ve Erenköy’de geçiren, Göztepe’de 
yaşadığı sokağa ismi verilen ve şimdi İçeren-
köy Mezarlığı’nda yatan Nadir Ağa 
yani Nadir Açıkalın. Nâzım Hik-
met’in 17 bin mısradan olu-
şan “Memleketimden İnsan 
Manzaraları” adlı eserin-
de yer verdiği harem ağa-
sı Nadir Ağa.

Göztepe İstasyonu’n-
da çıt olmaz. / Ve ekser 
zaman, / oturur hep aynı 
sırada tek başına, / bir ha-
rem ağası. / Çok uzun boy-
lu, çok zayıf. / Son kalanlar-
dan, en ihtiyarı. / Beton villalar, 
/ Geçti çığlıklarla 15:45 katarı...

Müslüman nüfusa sahip Habeşistan’ın Galla 
bölgesinde üç kardeşten en küçüğü olarak dünya-
ya gelen ve anne babasını küçük yaşta kaybedip 
tahminen yedi sekiz yaşlarında kaçırılan, Arap 
yarımadasında arapça öğretilip belli bir terbiye 
verildikten sonra İstanbul’a getirilen Nadir Ağa, 
Saray’a kabul edilişini şöyle anlatır: “Saraya giri-
şim tesadüf eseri değildir. O zamanlar İmparator-
luk sarayındaki bütün siyahî ağalar değişiyordu. 
Padişah (II. Abdülhamit) bir Sudanlının kaba-

Nadir Ağa (Müfid Ekdal’ın “Kapalı Hayat 
Kutusu...” kitabından)

Harem kapısında bir ağa

ZENCİ AĞALAR OCAĞI
Farklı aromatik yoğunluklar içeren, farklı men-

şeli kahveleri seçiminize sunan yeni tip kafele-
rin, sayıca en çok olduğu yerlerden biri günümüz-
de Kadıköy. Espreso, macchiato ve tüm türevleri, 
kökeni Habeşistan yani bugünki Etiyopya olan ül-
kede doğan arabica denilen kahve türünden hazır-
lanıp sunuluyor. Kahvenin Afrika’dan Arap yarı-
madasına geçtikten sonra Yemen’de yetişip bize 
gelmeye başlamış olması gibi, Sudan ve Habeşis-
tan’ın yüksek rakımlı köylerinde kahve ağaçları 
arasında koşuşturan bazı çocukların da kaçırıldık-
tan sonra ilk durakları Yemen ya da Mısır olmuş 
ve hadım edilen bu çocuklar oralarda satılıp geti-
rilmişler İstanbul’a. Yolculuklarında denizle, İs-
tanbul’a geldiklerinde soğuk ve kış mevsimiyle ilk 
kez karşılaşan bu çocukların, saraydaki kariyerle-
ri sıradan bir hadım olarak “Zenci Ağalar Ocağı”-
nın ocak defterine kaydolmalarıyla başlardı. Da-
rüssade ağaları 16. yüzyılın sonlarından itibaren 
bütün sarayın amiri durumuna yükselip, önem-
li mali kaynakların, vakıfların teftiş ve yönetimini 
ellerine almışlardı. Devlet protokolünde sadrazam 
ve şeyhülislamdan sonra üçüncü sıraya yükselmiş-
lerdi. Saraydaki güçleri bu denli etkili olan harem 
ağaları hem korkulan hem de merak edilen kişi-
ler olmuş. 

AĞALARDAN KALAN ESERLER
Birçok hanedan mensubu ya da üst düzey sa-

ray görevlisi gibi, saray ağalarından da Kadı-
köy’de mülk ya da bağ bahçe edinenler ve cami 

KADIKÖY’ÜN

agaları,

Ağalar Yardım Cemiyeti

Nadir Ağa Köşkü (Bedii N.Şehsuvaroğlu’nun 
“Göztepe” kitabından)

Nadir 
Ağa

Nadir Ağa Göztepe’de dükkân-
lar ve kendi köşkünü yaptırmıştı. Göz-

tepe halkının sevdiği ve saydığı bir isim 
olan Nadir Ağa 1961’de vefat etmişti. Na-

dir Ağa’nın köşkü eski adliye vekillerinden 
Prof. Abdülhak Kemal Yörük’e intikal etmiş 

daha sonra da yıkılmıştı. 
Ağaların izini sürdüğümüzde Kadıköy’de 

karşımıza birçok tarihi eser çıktığı gibi, fark-
lı yüzyıllarda Kadıköy’deki sosyal ve ekonomik 
hayat hakkında da bilgiler elde ediyoruz. 1934 yı-
lında Sadettin Ağa’nın “bugün 55 kişi kaldık” de-
diği ağaların sonuncusu Hayreddin Ağa 1979’da 
vefat etmişti. Kadıköy’de vakıf eserleri bırakan, 
yaşayan ve vefat eden ağalardan bazıları yüzyıl-
lar geçse de hizmet ettikleri topraklarda isimle-
riyle anılmaya devam ediyorlar.

(2)
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Gurbetokadarac›/Kinevarsaiçimde/Hepsibanayabanc›

KUM SAATİ
1.Sofita.2.Softa.3.Sofa.4.Fos.5.Of.
6.Af.7.Raf.8.Araf.9.Tafra.10.Fatura.

SUDOKU BULMACA

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.

KAKURO BULMACA

ABAfiO

AMORA

ANELE

AP‹KO

APOfi‹

AVARA

BARÇA

BARKA

BORDA

CUNDA

FAR‹L

FOROZ

GABYA

GULET

AfiOZ

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.

G G ‹ U A R G B E T O B
K U A fi A N D A A R A A
A C L Ç O I E O B R K ‹
N M R E C P fi L K Y E V
A A O U T A A A E A A F
B P N R B R A P Z S A A
‹ D ‹ A A D A O R R Ç ‹
A M D K R E R fi ‹ A H E
P S ‹ O O O B L O A V N
A Y B A F B A N C Z I A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Tiyatroda,sahneninüzerinde
perdeninbulundu€ubölüm.

2. Yaflad›€›ça€›ngerisinde
kalm›fl,gerikafal›kimse.

3. Hol.
4. Çürük,temelsiz.
5. Trabzon'unbirilçesi.
6. Suçuba€›fllama.
7. Sergen.
8. ElifŞafak’ınbirkitabı.
9. Kendinioldu€undanbüyük

gösteripböbürlenme.
10. Sat›lanbirmal›ncinsini,

miktar›n›vefiyat›n›
bildirmekiçinsat›c›n›nal›c›ya
verdi€ihesappusulas›.

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

veriyoruz. F’den bafllayarak yukar›ya
ve afla€›ya do€ru sözcüklere birer 

harf ekleyerek di€er sözcükleri
oluflturacaks›n›z.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

F

KARE BULMACA

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1. Sar› Laleler. 2. Alara-
Apatam. 3. Yamato-‹la. 
4. Amil-Yad-Mit. 5. Ni-Anadeniz. 
6. Onama-Amanos. 7 Rüya-Amen-
Li. 8 Atakora-Efes.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Sayanora 2. Alaminüt. 
3. Rami-Aya. 4. Iralamak. 5. Lat-
Na. 6. Oya-Ar. 7. La-Adama. 8
Epidemi. 9. Lal-Nane. 10. Etamin.
11. Ra-‹zole. 12. Mut-Sis.

KELİME AVI BULMACA
Sana gitme demeyece€im / 

Ama gitme, Lavinia / Ad›n› gizleyece€im

KUM SAATİ
1. Amanos. 2. Saman. 3. Masa. 4. Sam. 5. As. 

6. Su. 7. Sur. 8. Asur. 9. Surat. 10. Tarsus.

SUDOKU BULMACA

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.

PATAK

PATEN

PAT‹K  

PAT‹S

PAYAM

PAYAN

PAYEN

PAYET

PAYLI

PAZAR

PAZEN

PEÇ‹Ç

PAZIBENT

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.
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1. Hatay’daki s›rada€lar. 
2. Harmanda parçalanm›fl 

tah›l saplar›. 
3. Bir çeflit mobilya. 
4. Çölden esen rüzgar. 
5. ‹skambilde birli. 
6. Bafll›ca içecek. 
7. Kale duvar›. 
8. Eski bir 

Mezopotamya 
uygarl›€›. 

9. Yüz, çehre. 
10. Mersin'in bir ilçesi.

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

veriyoruz. S’den bafllayarak yukar›ya
ve afla€›ya do€ru sözcüklere birer 

harf ekleyerek di€er sözcükleri
oluflturacaks›n›z.
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SOL DAN SA ⁄A

1. MFÖ'nün ün lü bir flar k› s›. 2. An tal -
ya’da bir çay - Af ri ka yer li le ri nin ça l› ç›r -
p› dan yap t› €› ku lü be 3. Ja pon ya'n›n es ki
ad› - Ye min et me. 4. Fak tör, et ken - Ya -
ban c› - Ef sa ne. 5. Ni ke lin sim ge si - Ok ya -
nus. 6. Tas vip - Ha tay’da ki s› ra da€ lar. 7.
Düfl - Al lah ka bul et sin an la m›n da bir ün -
lem - Lit yu mun sim ge si. 8. Af ri ka’da Be -
nin'in ku zey ba t› s›n da yer alan s› ra da€ lar
- Ege Bölge si'nde an tik bir kent.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Ja pon ca esen le me sö zü. 2. An›n da,
flip flak. 3. At› c›, at t› €› n› vu ran kim se -
Avuç içi. 4. Ka rak te ri ze et mek. 5. Le ton -
ya pa ra s› - Sod yu mun sim ge si. 6. ‹n ce
dan tel - Bir yü zey öl çü sü. 7. Bir no ta -
Nez ret me. 8. Sal g›n has ta l›k. 9. De €er li
bir tafl - Ko ku lu bir bit ki 10. De lik li, sey -
rek dokun mufl bir kumafl. 11. Ar jan tin'in
plaka iflareti - Yal›t›l m›fl. 12. El li flinik lik
tah›l öl çe€i - Bir do€a olay›.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

S

BULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Resimdeki rock şarkıcısı ve hayırsever - Eski 
Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun 
2. Herkesin içinde yapılan - Ünlü bir besteci, ses 
sanatçısı - Beddua 3. Tenha, ulaşılması zor olan 
yer (yöresel) - İnsan Kaynakları (kısa) - Bir radyo 
frekansı - Yol - Albay (kısa) 4. Sayı veya gol pası - İki 
taraf arasında yapılmış - Radon elementinin simgesi 
- Mal 5. TV’de renk sistemi - Yemek - “Nükhet ...” 
(ses sanatçısı) - Bir kimsenin kendisinden büyük 
olan kız kardeşi - Türkiye Petrolleri (kısa) 6. Harman 
işini yapan makine - Eğitim Bilgi Ağı (kısa) - İlgi - 
Ağaçlıklı yol 7. Kurtuluş, kurtulma - Temel, esas 
- Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı 8. İçine 
mendil, gecelik vb. şeyleri koymaya yarayan, çeşitli 
büyüklükte, kumaştan koruncak - Bir nota - Benzer 
- Işık şiddeti birimi 9. Bir kan grubu - Bir konu 
üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne 
- İki şey arasında açıklık oluşturma 10. Namuslu - 
Kalay elementinin simgesi - Baklagillerden, hayvan 
yemi olarak yetiştirilen bir bitki - At, eşek gibi yük 
hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline 
uygun demir parçası 11. En kısa zaman - Satrançta 
bir taş - Yüzyıl - Radyum elementinin simgesi 12. 
Köklerin etrafındaki toprağın hava ve nemliliğini 
düzenleyerek ideal bir büyüme ortamı sağlayan 
organik toprak düzenleyici - Bir haber ajansı (kısa) 
- Kıta (kısa) - Favori 13. Üye - Beyaz - İnanç 14. 
İç organlardan bir parçanın, genellikle bağırsak 
bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur 
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A Y Ş E K U L İ N S O N A R A M A L
L A K A T A R A K T B A H A R İ Y E
A K B A B A İ A E T S E S A V
B A R B A R A E S R A R E N G İ Z Ü
A R İ S İ L İ K İ A L K A N İ L
L T R A T A E M L A K L İ A K O
I R A K Y A R A K I T İ P İ Y O Z
K A L L A V İ R L L N

M A L O Ş A İ D A T T
K A S T L M K N O T A
A Z E M E K V B İ K E S
Z A T A K A L O H A A
A N K A R A Y A Y A S R
S İ R İ K A R A E S E T A Y F A
K U İ N A D I N A E N L İ E R K E
E T İ A N H A L İ F E F E İ S A
R N A A Y K A R E S E A D A

R A K İ K K A A R S A A L A F A
C İ N D Y O R E D A M A N İ O N
E T Ç İ A Y N A E L F G E L E N İ

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ

gibi bir şişkinlik yapması - Dört teli olan, 
çenenin altına dayayarak çalınan yaylı 
saz - Kalın, kaba baston - Telli bir çalgı 
15. Kars yakınlarındaki harabelik - Bir 
toplulukta çalışan insanların her biri - 
Türk müziğinde bir birleşik makam 16. 
Çok yaşlı, bunak kadın - Sinema, tiyatro 
veya müzikhol sanatçısı - Takma isim 
- İsviçre’de bir nehir 17. Ata benzeyen, 
derisi çizgili, Afrika’da yaşayan memeli 
hayvan - Gazete ilavesi - Çocuğu olan 
kadın, ana 18. Yeşilçam’ın yakışıklısı, 
“Damat Ferit” olarak kalbimizde yer 
eden sinema sanatçısı - Soylu - Çinko 
elementinin simgesi 19. Eriyebilen, 
çözülen - Bir erkek şarkıcı - Katı cisim ısı 
etkisiyle sıvı duruma gelmek - Avrupa 
Birliği (kısa) 20. Nikel elementinin 
simgesi - Akıl - Bir büyükelçinin temsilci 
olarak bulunduğu ülke dışına çıkması 
durumunda veya o ülkeye gelmesinden 
önce ona vekâlet eden diplomat.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Kadıköy belediye binasına ev sahipliği 
yapan semtimiz - “Ergin ...” (basketbol 
çalıştırıcısı) - İnsan vücudunun dış 
yüzü 2. Harekete hazır, tetikte - Sıcak 
ülkelerde yetişen, kerestesinden 
yararlanılan birçok ağacın ortak adı 
- Kuramsal 3. Canlı yumurtlayabilen 
akvaryumlarda yetiştirilen tatlı su balığı 
- Arıtımevi 4. Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü - “... Harris” 
(dört kez Oscar Ödülü adayı ve Altın 
Küre ödülü sahibi Amerikalı sinema 
oyuncusu) - Suçu bağışlama - Yüzsuyu 
5. Bir bağlaç - Zirkonyum elementinin 
simgesi - Birinin buyruğu altında 
olan görevli, madun - “... Demirer” 
(komedyen) - Rekabet Kurulu (kısa) 6. 
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla 
akla gelen yaratıcı duygu - Seyelan - 
“Beren ...” (sinema, dizi oyuncusu) 7. Bir 
ilimiz - Kripton elementinin simgesi - 
Engel - Şaman 8. Bir bağlaç - Baryum elementinin 
simgesi - Bir kış sebzesi 9. Resimdeki şarkıcının 
ünlü bir şarkısı - Kuvvet, kudret 10. Tüfek, tabanca, 
top vb. ateşli silahların ucunda bulunan boru 
biçimindeki parça - İlaç, merhem - Tutma organımız 
11. Türk Malı (kısa) - Sınırımız bir ülke - Tekirdağ’ın 
bir ilçesi 12. Köpek - Muğla’nın bir ilçesi - Anne - 
Hindistan’ın Pencap bölgesinde yaşayan bir topluluk 
13. Türkiye’de 1925 yılına kadar tarımsal ürünün 

onda biri oranında aynî olarak alınan vergi - Soğuk 
veya sıcak hava vererek kapalı bir yerin havasını 
değiştiren elektrikli araç, iklimleme cihazı 14. 
Kıbrıs’ta bir liman kenti - Bir kaynağa dayanmayan, 
hayalî - Bir haber ajansı (kısa) - “... it be” (Beatles 
şarkısı) 15. Cömert - Orkestrada vurmalı çalgı 
takımını kullanan, davulcu - Buğdaygillerden bir bitki 
- Kilogram (kısa) 16. Bir türün bütün bireylerine değil 
de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan, cüzi - Bir şeyin 

alt bölümü, zir - Bir peygamber - Çıplak resim 17. 
Tahıl tozu - Aylık - Kutsal ayların sonuncusu, oruç 
ayı - Yeni Zelanda plaka işareti 18. Binek hayvanı 
- “... Sam” (ses sanatçısı) - Şart eki - “Joan ...” 
(Amerikan folk şarkıcısı) 19. Nitelik - Çare - Dananın  
but bölümünde bulunan, yağsız, sinirsiz bir et türü - 
Taneli bir meyve 20. Resimdeki sanatçının kurduğu 
yardımlaşma derneği - İşlenerek yapılan üretim - 
Lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi.

Hazırlayan: MUSTAFA BAŞARAN
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Gurbetokadarac›/Kinevarsaiçimde/Hepsibanayabanc›

KUM SAATİ
1.Sofita.2.Softa.3.Sofa.4.Fos.5.Of.
6.Af.7.Raf.8.Araf.9.Tafra.10.Fatura.

SUDOKU BULMACA

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.

KAKURO BULMACA

ABAfiO

AMORA

ANELE

AP‹KO

APOfi‹

AVARA

BARÇA

BARKA

BORDA

CUNDA

FAR‹L

FOROZ

GABYA

GULET

AfiOZ

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.

GG‹UARGBETOB
KUAfiANDAARAA
ACLÇOIEOBRK‹
NMRECPfiLKYEV
AAOUTAAAEAAF
BPNRBRAPZSAA
‹D‹AADAORRÇ‹
AMDKRERfi‹AHE
PS‹OOOBLOAVN
AYBAFBANCZIA
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1. Tiyatroda,sahneninüzerinde
perdeninbulundu€ubölüm.

2. Yaflad›€›ça€›ngerisinde
kalm›fl,gerikafal›kimse.

3. Hol.
4. Çürük,temelsiz.
5. Trabzon'unbirilçesi.
6. Suçuba€›fllama.
7. Sergen.
8. ElifŞafak’ınbirkitabı.
9. Kendinioldu€undanbüyük

gösteripböbürlenme.
10. Sat›lanbirmal›ncinsini,

miktar›n›vefiyat›n›
bildirmekiçinsat›c›n›nal›c›ya
verdi€ihesappusulas›.

Tan›mlara uygun yan›tlar› yerlerine
yerlefltirin. Fharfini ipucu olarak

veriyoruz. F’den bafllayarak yukar›ya
ve afla€›ya do€ru sözcüklere birer 

harf ekleyerek di€er sözcükleri
oluflturacaks›n›z.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

F



umhuriyet döneminin ilk Türk 
kadın hekimi olan Safiye Ali, 
yaşadığı zorluklara rağmen 
yılmayarak kadınların da dok-

tor olabileceğini ispatlamıştı. Dr. Ali’nin 
mücadele, başarı ve yardımseverlikle ge-
çen olağanüstü yaşamını sizin için derle-
dik...

2 Şubat 1894’te İstanbul’da dünyaya 
gelen Hatice Safiye Ali’nin ailesi Osman-
lı’da saygın bir aileydi. Ebeveynleri eği-
timine önem veriyor ve okul dışında ken-
disini geliştirmesine yardımcı oluyorlardı. 
Bülent Ecevit’in anneannesi ile de kar-
deş olan Safiye Ali, küçük yaşta edebiya-
ta, musikiye ve yabancı dillere meraklıydı. 
Daha 16’sındayken İngilizce, Fransızca, 
Almanca, İtalyanca ve Rusça öğrenmişti. 
1916’da Arnavutköy Amerikan Kız Kole-
ji’ni birincilikle bitirmişti. Hayali doktor 
olmaktı. Çünkü Balkan Savaşları döne-
minde cepheden getirilen yaralıları gör-
müştü. Ancak önündeki engel büyüktü; o 
zamanlar ülke içindeki kadınların tıp eği-
timi alması yasaktı. Yani ülkesinde dok-
torluk yapabilmesi için yurtdışından tıp 
eğitimi alması gerekiyordu. O tarihlerde 
ülkede bulunan kadın doktorlar vardı fa-
kat bunlar yurtdışında eğitim alıp Türki-
ye’ye yerleşen gayrimüslimlerdi.  

ALMANYA’DA TIP OKUDU
Safiye Ali, 1. Dünya Savaşı kaynak-

lı ortaya çıkan doktor açığının etkisiyle 
-dönemin Maarif Vekili Şükrü Bey’in de 
desteğini alarak- 1916’da Almanya’ya tıp 
eğitimi almaya gitti. Würzburg Üniversi-
tesi’nde okudu. Almanlar, üniversitelerin-
de ilk defa, bir Türk kızını görüyorlardı. 
Çalışkan, takdir kazanan bir öğrenciy-
di. 1921 Haziranında kadın ve çocuk has-
talıkları uzmanı olarak diploma aldıktan 
sonra, bir yıl süreyle aynı fakültede asis-
tan olarak çalıştı. 

Gelecek yıllarda günlüğünde bu za-
manlarla ilgili şu sözleri söyleyecek-
ti: “Çöpten çıkarıp geceleri yediğim 
ekmek hiç ağırıma gitmiyor. Ülkem-
de tıp fakültesi varken buralarda ‘Al-
manya’da’ olmam ağırıma gidiyor.”

“ÜLKEME DÖNECEĞİM”
Günlüğüne yazdığı “Ne olursa ol-

sun ülkeme doktor olarak döneceğim.” 
cümlesinin arkasında duran Dr. Safiye 
Ali, 1921’de eğitimini tamamlayarak, İs-
tanbul’a döndü. Fakat bir süre sonra ih-

Bu yazıda şu kaynaklardan 
yararlanılmıştır: 
l http://blog.ulubat.org/index.php/
genel/ilk-turk-kadin-doktorsafiye-ali/,
l https://twitter.com/alisukrucoruk/
status/1356540687286759424,
l https://twitter.com/ttborgtr/
status/1356651805661356035 ,
l https://www.biyografya.com/
biyografi/11895 ,
l http://ogrencikariyeri.com/haber/
turkiyede-mesleginde-ilk-olan-
kadinlar,
l https://www.beyaztarih.com/
resimlerle-tarih/detay/7-maddede-
ilk-turk-kadin-doktor-safiye-alinin-
mesleki-seruveni,
l https://onedio.com/haber/turkiye-
nin-ilk-turk-kadin-doktoru-hatice-
safiye-ali-nin-gurur-ve-huzun-dolu-
hikayesi-959617,
l https://hyetert.org/2018/03/08/
turkiyenin-ilk-kadin-doktoru-zaruhi-
kavalciyan
l İhsan Işık / Ünlü Kadınlar (Türkiye 
Ünlüleri Ansiklopedisi) ve O Özel İnsanlar 
kitabı- Taha Toros  ve Türkiye’nin İlk 
Kadın Doktoru Safiye Ali kitabı-Nuran 
Yıldırım)

Tarih yazan kadınlarHazırlayan: Gökçe UYGUN

Basında eskiden çokça rastladığımız ‘arka sayfa güzeli’ geleneğini geri getiriyoruz 
ancak büyük bir farkla! Alanında ilk’lere imza atmış, ‘kadınlar yapamaz’ denilen 
mesleklerdeki cinsiyetçi kalıpları kırmış, cesur ve azimli kadın kahramanları 
tanıtacağız size. Onlar, bizlerle bu topraklarda yaşadı, mücadele etti ve başarılar 
kazandı. Lakin erkek egemen tarih anlayışı çoğunlukla onları yok saydı. 8 Mart 
yaklaşırken bu kadınları tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp, kamuoyunun yeniden 
dikkatine sunmayı hedefliyoruz. Buyurun tarih yazan kadınların öykülerine…

İlk Türk kadın doktor

Safiye Ali

tisasını yapmak için tekrar Almanya’ya 
gitti, kadın ve çocuk hastalıkları üzerine 
uzmanlaştı. 1923’te tekrar ülkeye döndü 
ve  doktorluk yapması için gerekli onayı 
alarak “Cumhuriyetimizin İlk Kadın Dok-
toru” ünvanına sahip oldu.

SAFİYE ALİ BEY(!)
Müslümanlığı kabul ederek adını Ferdi 

Ali’ye dönüştüren göz doktoru Ferdinand 
Krekeler ile evlendi. Karı kocanın muaye-
nehaneleri Cağaloğlu’ndaydı. Fakat kadın 
olması sebebiyle aşağılama ve dışlanmala-

C
ÇOCUKLARA HER GÜN SÜT İÇİRDİ
Hasta ve zayıf çocuklar için Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi Kü-
çük Çocuklar Muayenehane’sinde hizmet 
verdi. Onun asıl hizmeti “Süt Damlası” 
adıyla kurulan sağlık ocaklarındaki gay-
retleriydi. Fakir ve gıdasız çocukları şef-
katle bağrına basan bu müessese, 1921 yı-
lında Beyazıt’taki bir medresedeydi. Dr. 
Safiye Ali, burada her gün 100 çocuğa süt 
içirerek tedavilerini yaptı, annelere çocuk 
sağlığı konularında bilgiler aktardı. Ancak 
ithamlar ve çeşitli engellemeler yüzünden 
buradan istifa etmek zorunda kaldı.

Dr. Ali uluslararası kongrelerde de ül-
kemizi temsil etti.1924’te Londra’da mil-
letlerarası kadın doktorların kongresinde 
şunları söyledi: “Şimdiye kadar, memle-
ketimizde kadın doktorlara müsaade edil-
mediği için, kadın doktor yetişmemiştir. 
Bununla beraber, ben burada Türkiye’de-
ki kadın doktorlarını değil, yakın bir ge-
lecekte yetişecek kadın doktorları temsil 
ediyorum. Bugün burada hür Türkiye’nin, 
hür kadını olarak gördüğüm hüsnü mua-
meleyi ve uyandırdığım alakayı, benden 
ziyade memleketime borçlu bulunuyo-
rum. Bunu şükranla ifade ediyorum.”

KANSERE YAKALANDI
Dr. Safiye Ali, 1928’de kanser oldu. 

Bir müddet şüphelerini gizledi. Sonun-
da ameliyata karar verip, gözyaşlarıyla İs-
tanbul’dan ayrıldı. Karı-koca, Dortmund’a 
gittiler. Oraya yerleşerek doktorluk yap-
maya başladılar. O dönem Almanya savaş-
ta, dolayısıyla, bütün doktorlar cephedey-
di. Kentte herkesin sağlığıyla bu karı-koca 
meşgul oldular. Bu arada kent, beş defa 
bombalandı, Safiye Ali’lerin muayeneha-
neleri kül oldu. Hiç yılmayan bu aile, bı-
kıp usanmadan hizmetlerine devam ettiler. 

KADIKÖY’DE DE ÇALIŞTI
Savaş bitiminde yorgun düşmüş 

olan aile, hem dinlenmek hem de Safi-
ye Ali’nin annesinin hastalığıyla ilgilen-
mek için İstanbul’a geldi. Buraya ikinci 
defa yerleşmek istediler. Hatta Kadıköy 
semtinde kiraladıkları evin bir bölümünü 
muayenehaneye çevirdiler. Ne var ki Sa-
fiye hanımın hastalığı nüksetti. 11 ay son-

ra Dortmund’a döndüler. Uzun tedavilere 
rağmen Dr. Safiye Ali 5 Temmuz 1952’de 
öldü. Tıp eğitimi almış olduğu hastanede 
hayata gözlerini yumarken şu sözleri söy-
lemişti: “Kadınlar size emanet…”

“YARDIMSEVER BİR MELEK”
Üniversite o gün tatil edildi, profesör-

ler ve şehrin bütün doktorları fakülte bah-
çesinde toplandılar. Dortmund halkı da bu 
hazin törene katıldı. Uzun bir konuşmayla 
Ali’nin o karanlık savaş yıllarındaki ola-
ğanüstü hizmetlerini anlatan rektör Prof. 
Lehmann’ın son sözü şu oldu: “Safiye’nin 
yüreği bir pırlantaydı. O yüksek ruhlu, in-
sancıl bir varlıktı. Bizim kalbimizde, hay-
ranlık duyduğumuz, büyük bir yardımse-
ver melek olarak yaşayacaktır…” dedi. 

SAFİYE MUCİZESİ…
Ferdi Ali, eşinin ölümünün ardından 

ailesine yazdığı mektupta şu satırları kale-
me almıştı: “Diğer bir güneş altında doğ-
muş, büyümüş ve yaşamış bir kadının 
Almanya’da yabancı bir muhit içinde nü-
fuzunu nasıl yürütebilmiş, kendisini nasıl 
sevdirebilmiş olduğunu hayretle gördüm 
ve buna Safiye’nin nasıl muvaffak oldu-
ğu benim için bir muammadır. Onun yar-
dımını arayan zavallı her türlü insanların 
Safiye’yi ne kadar sevdiklerini, ona ne bü-
yük hürmet gösterdiklerini anlatmak he-
men gayrikabildir.”

“İlk Türk kadın doktor” Safiye Ali idi. 
Peki “Türkiye’nin ilk kadın doktoru” kimdi? 

Dr. Şeref Etker’in 2018’de yazdığına göre bu kişi 
Dr. Zaruhi Kavalcıyan’dı. Kavalcıyan, kendisinden 

çok önce, 1903 yılında, ABD’nde tıp doktoru 
diplomasını alarak Türkiye’ye dönmüş, 
çalışmalarıyla özellikle Safiye Ali gibi, 

yabancı dillerde eğitim veren kız 
okullarındaki öğrencilere 

örnek olmuştu. 

İLK KADIN DOKTOR KİM?

ra maruz kalıyordu, kliniğine kimse gitmi-
yordu. Hatta kadın olduğu için düşük vi-
zite ücreti ödemek isteyenler bile vardı. 
1928’de İstanbul’da muayenehanesi olan 
hekimler arasındaki tek kadındı. Bu dö-
nemde toplum, kadın doktora o kadar ya-
bancıydı ki Malul Gaziler Büyük Ticaret 
Salnamesinde adı, “Safiye Ali Bey” olarak 
geçmekteydi! Ama o pes etmeyerek daha 
çok çalıştı. Yalnızca doktor olarak kalma-
dı; kadınların tıp fakültesine alınmalarını 
sağladı ve ülkenin tıp eğitimi veren ilk ka-
dını oldu.
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