
Kadıköy’ün

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği 
söyleşiye katılan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 
“İklim değişti böyle oldu kolaycılığına 
kapılıyoruz, bizim de değişmemiz lazım. 
İklim dostu Kadıköy, çocuk dostu 
Kadıköy de olacaktır” dedi l Sayfa 10'da

Atıksız mutfak girişimi çevreye olduğu 
kadar ev ekonomisine de katkılar 
sağlıyor. Kadıköy Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü çalışanları Yasemin 
Boyraz ve Elif Konya’dan atıksız 
mutfak için tüyolar aldık  l Sayfa 12'de

Atıksız yaşam için tüyolar

Kadıköy’de 
inşa edilen 

yazlık evleri 
inceleyen 
mimar 
Seray 
Arıkan 
Özyurt, 

“1940’lı 
yıllar 

Kadıköy için 
oldukça canlıdır. 

Bu dönemde özellikle ahşap 
yapılar yıkılarak yerlerine 
betonarme villaların-yazlıkların 
yapıldığı bir sürece girilmiş” 
diyor l Sayfa 14'te

AHŞAPTAN 
betonarme villalara 

Çınar: 
“Biz aslında 
gündelikçiyiz”

Salgının gölgesinde 
tiyatro

 Bugünlerde yeni albüm hazırlıkları 
içinde olan Mahmut Çınar, “Biz 
aslında gündelikçiyiz, yani gündelik 
çalışıyoruz. Konsere gideriz, 
konserden bir para alırız onunla 
faturayı öder, kirayı denkleştiririz. 
Pandemiyle birlikte bir anda her şey 
gitti” diyor  l Sayfa 11’de

 Bu yıl Dünya Tiyatro Günü’nde 
salgının sanat emekçilerine olan 
etkisine vurgu yapılıyor. Ulusal 
bildiriyi kaleme alan Müjdat Gezen 
ve Metin Akpınar “Tiyatro insanlığın 
vazgeçilmezidir” derken; Kadıköy 
Tiyatroları Platformu tiyatro 
yapmaktan vazgeçmeyeceklerini 
dile getiriyor l Sayfa 7’de

Türk futbolunun 
‘yılmaz’ karakteri

“Olaylar”

BEHÇET ÇELİK 10’da BANU YELKOVAN  13’te
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İlçede son zamanlarda hummalı bir altyapı çalışması var. 
Kadıköy’ün altyapı sorunları ve çalışmalarla ilgili bilgi 
aldığımız Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı 
ve Ruhsat Şefi Vedat Şahin, “Elektrik, su ve doğalgaz 
gibi hatların birbirine çok yakın olarak konumlanmış 
olması arıza veya yeni yatırımlar sırasında çalışmaları 
güçleştiriyor. Ama sorunların çözümü için Kadıköy’de 
faaliyet gösteren tüm altyapı kuruluşları ile eşgüdüm 
halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyor l Sayfa 3’te

İklim dostu Kadıköy için...

#İSTANBULSÖZLEŞMESİYAŞATIR
Kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası hukukun güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi 

bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedildi. Kadınlar tüm ülkede 
sokaklara çıkarken İstanbul’daki eylemlerin merkezi Kadıköy oldu  l Sayfa 8’de

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 108

OLIVER GOLDSMITH  5'te

ALTYAPISI
düzeltiliyor

Engelli çocukların başta medikal ve eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla dört yıl önce Şile’de hayata geçirilen 

“Engelsiz Amazonlar” atölyesi, artık Kadıköy Hasanpaşa’da. 
Çocukların ‘Umut Abla’sı Gamze Elibol’un, annesi ve 7 kadınla 

birlikte kurduğu atölyenin hikayesi… l Sayfa 9’da

“Engelsiz Amazonlar” 
Kadıköy’e taşındı



İstanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi, kent 
halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyeleri-
ne, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar 
birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutan “İstanbul Ba-
rometresi” araştırma serisinin beşinci raporu yayınladı. 
Şubat 2021 Raporu, 24 Şubat 2021-8 Mart 2021 tarihle-
ri arasında, 748 İstanbul sakini ile telefon üzerinden gö-
rüşülerek hazırlanan rapora göre İstanbulluların ev içi 
gündemini ekonomik sorunlar ve Covid-19 oluşturuyor. 

İstanbulluların görüşleri Şubat Raporu’na şöyle yan-
sıdı:

l Katılımcıların yüzde 37.5’i, Türkiye ekonomisi ve 
ekonomik sorunların,  yüzde 32.4’ü, Covid-19 ve alınan 
tedbirlerin, yüzde 8’i ise eğitim ve okulların yüz yüze eğitime başlama-
sı konularının Şubat ayında ev içinde en çok konuşulan konular oldu. 

l İstanbul’un gündeminde, yüzde 38.4 Covid-19 yer aldı. 
l Katılımcıların yüzde 4.8’i bahar aylarında Covid-19 vakalarının 

artacağını, yüzde 34.3’ü azalacağını, yüzde 15.4’ü değişmeyeceğini be-
lirtti. 

l Katılımcılara Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ile beraber 
ne gibi aktiviteler yapmak istedikleri soruldu. Birden fazla şıkkın işa-
retlendiği sorulara katılımcıların yüzde 71.4’ü yaz aylarında tatile veya 
memleketine, yüzde 71.1’i pikniğe, yüzde 55.1’i akraba ziyaretine ve 
yüzde 52.4’ü restoran ve kafelere gitmek istediğini belirtti.

l Katılımcıların yüzde 46.5’i Türkiye ekonomisinin kötüleşeceği-
ni düşünürken yüzde  42.2’si de kendi ekonomik durumunun kötüleşe-
ceğini düşünüyor. 
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yde Park, kent ormanı ve son  yıllarda da 
Millet Bahçesi projesi ile gündeme gelen 
Validebağ Korusu 2006 yılından beri ya-
pılaşmaya açılmaya çalışılıyor. Mülkiye-

ti hazineye ait 354 bin metrekarelik Validebağ Koru-
su’nun Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na 
tahsis edilmiş kısımları dışında kalan 261 bin metreka-
relik bölümü, 2020 yılının Mayıs’ında alınan bir ka-
rarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü tarafından Üsküdar Belediyesi’ne tahsis 
edilmişti. Karar metninde, tahsis işlemine konu olan 
261 bin metrekarelik alanın bakımsız olduğu ve gü-
venlik sorunu yaşandığı belirtilmiş, bu alanda bakım 
ve onarım çalışmalarının yapılacağı ifade edilmişti.

“500 ARAÇLIK OTOPARK YAPILACAK”
Validebağ  Gönüllüleri’nin açıklamasına göre Üs-

küdar Belediyesi koruyu Millet Bahçesi olarak düzen-
lemek istiyor. 

Nisan ayında çalışmalara adım atılacağını duyuran 
Valibağ Gönüllüleri’nin paylaştığı bilgilere göre, ko-
ruda 500 araçlık otopark, festival alanı, açık hava si-
neması, çim amfi, yoga-pilates alanı ve izci eğitim ala-
nı kurulacak. 

Bu işlemlerin bakım-onarım adı altında yapılmak 
istendiğini hatırlatan Validebağ Gönüllüleri şu açık-
lamalarda bulundu: “Bunların yapılması; korunun 
doğal ekosisteminin bozulması, yapay parka dönüş-
türülmesi ve yeni rant alanlarının açılmasından baş-
ka bir şey değildir. Köpek gezdirme alanları, yürüyüş 
yolları, koşu ve bisiklet parkuru, piknik alanları ve 
meyve bahçeleri zaten koruda doğal olarak var. Hal-

bahçe değil 
korudur”

“VALİDEBAĞ

Validebağ Gönüllüleri, Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu 
için planladığı projenin detaylarını paylaştı. Projeye göre, koruda 
500 araçlık otopark, festival alanı, açık hava sineması, çim amfi, 
yoga-pilates alanı ve izci eğitim alanı kurulacak

l Erhan DEMİRTAŞ

H
kımız tarafından da bu şekilde kullanılıyor. Ama be-
lediye bakım ve temizliğini yapmıyor. Masum birer 
düzenleme olarak sunulan ve inşai faaliyet gerektiren 
bu işlerin yapılması, Validebağ’ı doğal sit alanı ol-
maktan çıkaracak, hatta koru olma özelliğini de yok 
edecektir. 2014 yılından bu yana düzenlenen imza 
kampanyalarına başta Validebağ Havzası sakinleri 
olmak üzere 200 binin üzerinde kişi imza vererek ko-
ruyu yok edecek projeleri onaylamadıkları yönünde 
iradelerini beyan etmiştir.”

“ÇİVİ BİLE ÇAKILAMAZ”
Validebağ Gönüllüleri’nin açıklamasında korudaki 

ekosisteme dair şu bilgiler paylaşıldı: 
“Koruda şimdiye kadar yaklaşık 101 adet ağaç, 

ağaççık ve çalı türü tespit edildi. Bunlardan 72 tane-
si anıt ağaç ve korumaya değer yaşlı ağaç statüsün-

de. 200 küsür kadar da otsu, yumrulu ve soğanlı bitki 
türü olmak üzere 7 bin kadar bitki varlığını barındırı-
yor. Başta leylekler olmak üzere birçok göçmen kuş, 
koruyu konaklama dinlenme alanı olarak kullanıyor. 
Validebağ Korusu, şehrin merkezinde çocukların sin-
capları, kirpileri, kaplumbağaları, kertenkeleleri do-
ğal ortamında görebileceği yaban hayatına ev sahip-
liği yapmaktadır.”

Millet Bahçesi projesine onay veren koruma kurul-
larına açtıkları davanın devam ettiğini belirten Valide-
bağ Gönüllüleri, şu çağrıda bulundu “Validebağ Koru-
su birinci derece doğal sit alanıdır çivi bile çakılamaz. 
Üsküdar Belediyesi’ni hukuka uymaya ve Validebağ 
Korusu’nu yok edecek projeler üretmemeye, yıllardır 
bakımsız bıraktığı ağaçların bakımını ve gençleştirme 
işlemlerini yapmaya, korunun çöplerini toplama çağı-
rıyoruz.”.

yine ekonomi ve Covid-19
İstanbullunun gündemi

YÜZDE 52 GEÇİNEMİYOR 
l Araştırmaya katılanların yüzde 51.9’u, geçinecek kadar kazana-

madığını, yüzde 44.5’i geçinecek kadar kazandığını, yüzde 3.6’sı ise 
ek birikim yapabildiğini belirtti. Birikim yapabildiğini belirten katılım-
cıların yüzde 44.4’ü altın aldığını, yüzde 25.4’ü döviz aldığını, yüzde 
25.4’ü kripto para (Bitcoin vb.) aldığını belirtti. 

l Katılımcıların yüzde 43.9’u borç aldığını, yüzde 6.5’i borç verdi-
ğini, yüzde 2.3’ü hem borç verdiğini hem borç aldığını, yüzde 47.3’ü ise 
borç verip almadığını belirtti. 

l Kredi kartı kullananların yüzde 41.1’i kredi kartı ekstresinin tama-
mını, yüzde 37.9’u asgari tutarını, yüzde 3.6’sı asgari ile tamamı arasın-
da bir tutarı, yüzde 2.3’ü ise asgariden az tutarı ödeyebildi; yüzde 15.1’i 
hiç ödeyemedi.

l Çalıştığını belirten katılımcıların yüzde 74.6’sı çalıştığı işten 
memnun olduğunu, yüzde 71.6’sı işten çıkarılma korkusu duymadığını 
kaydetti. İş arayan katılımcıların yüzde 57.7’si yakın dönemde iş bula-
mayacağına inandığını söyledi. 

STRES SEVİYESİ 7.1
l İstanbulluların stres ve kaygı seviyesi, Ocak ayına göre azaldı; 

stres seviyesi 10 üzerinden 7.1, kaygı seviyesi 7 olarak ölçüldü. Katı-
lımcıların yüzde 42.2’si ekonomik durumunun, yüzde 12.5’i gelecek 
kaygısının, yüzde 14’ü sağlık durumunun ve Covid-19’un kaygı, stres 
ve üzüntü kaynağı olduğunu belirtti.

l Katılımcıların yüzde 30.6’sı yüksek sesli tartışmaya girdi; yüzde 
49,3’ü aile ortamında, yüzde 27.9’u iş ortamında tartışma yaşadı. Ocak 
ayına göre tartışma oranı azalırken, aile ortamındaki tartışma yine ilk 
sırada yer aldı.

İstanbul Barometresi, Şubat 2021 bilgilerine 
https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul İstatistik Ofisi, “İstanbul 
Barometresi” araştırmasının 
beşincisini yayınladı. Rapora göre, 
şubat ayında İstanbulluların ev içi 
gündemi ekonomik sorunlar ve 
Covid-19 oldu

Tüm Emekli Sen Kadıköy Ataşehir ve Üm-
raniye Şubeleri tarafından yapılan yazı-
lı basın açıklamasında şu ifadelere yer 
verildi: “Ülkeyi yönetilemez duruma 
getiren tek adam iktidarı, parti ka-
patma girişiminde bulunuyor, mil-
letvekillerini ihraç ediyor, piyasalara 
müdahale ederek ekonomiyi çıkmaza 
sokuyor, uluslararası sözleşmeleri ka-
rarnameyle iptal ediyor ve bu yolla ülke-
yi geri dönülmez bir karanlığa sürüklüyor. 
Bedelini de salgın koşullarında çalışanlara ve 
emeklilere yüklüyor. 

Temel ihtiyaç maddelerine gelen zamlarla, açlık sınırının altına 
düşen ücretlerle yaşam şartlarımız daha da kötüleşiyor. Bu koşullar-
da emekliler olarak geçinemiyoruz ve isyandayız! Artık yeter! Bıçak 
kemikte, insanca yaşamak istiyoruz. Sefalete teslim olmayacağız.”

Emekliler, 1 Nisan Perşembe günü saat 12.00’de Kadıköy İskele 
Meydanı’nda yapacakları eyleme çağrı yaptı.

Emekliler
1 Nisan’da
eylemde

“Geçinemiyoruz, 
isyandayız” diyen 
Tüm Emekli Sen 

üyeleri 1 Nisan’da 
Kadıköy’de eylem 

yapacak

MUAZZEZ İLE ASIM KARACAN’IN KIZI, SANATÇI İBRAHİM ALBEN’İN EŞİ, 
SERKAN, SERCAN VE SERHAN ALBEN’İN BİRİCİK ANNECİĞİ

İSTANBUL’DAN SONSUZA

11.03.2021 TARİHİNDE VEFAT ETMİŞTİR. 
KABRİ BURGAZADA YENİ MEZARLIKTADIR.

OĞULLARI

H. SARA ALBEN
(Yazar Handan Karacan)
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Hafriyat yığınlarına SON
Kadıköy Belediyesi, basit tamir ve tadilat 
sırasında ortaya çıkan atıkların, molozların 
kaldırımlarda ve boş alanlarda birikmesi-
nin önüne geçmek için, ruhsat alımı sırasın-
da verilen çuvallarda biriktirilecek hafriyatı 
vinçle taşıyacak.
Kadıköy’de binalarında basit tadilata baş-
layan yurttaşlar inşaat artıklarını torbalara 

koyduktan sonra, kaldırım, bahçe ya da atıl 
alanlarda biriktiriyordu. Kirliliğe ve düzen-
sizliğe neden olan bu sistemin yerine tadilat 
ruhsatı alınması sırasında vinçler tarafından 
taşınabilen çuvalların kullanılması zorunlu 
hale getirildi. Moloz yığılmasını ve çevre 
kirliliğini önlemek için hazırlanacak çuval-
lar, vinçlerin kolaylıkla alabileceği nokta-

larda biriktirilecek. Elle temizliği aza indir-
menin yanı sıra daha ekonomik ve hızlı bir 
yöntem olan vinçle taşıma için belediyenin 
temizlik biriminden randevu alınması gere-
kiyor. Hafriyat nedeniyle oluşan kirlilik ve 
yoğunluk, Kadıköy’de yolların dar, trafiğin 
çoğu noktada tek yönlü olması nedeniyle 
vinç yardımı ile en aza indirilecek.

adıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı, iki hafta önce gazetemi-
zin konuğu olmuş, Kadıköy'ün 
gündeminde yer alan konulara 

dair  açıklamalar yapmıştı. Başkan Oda-
başı, Kadıköy'ün eski bir yerleşim yeri 
olduğu için alt yapısının karmaşık ol-
duğunu da dile getirmişti. Bu bilgi-
den hareketle Kadıköy Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü Altyapı ve Ruhsat 
Şefi Vedat Şahin'den Kadıköy'ün alt-
yapı sorunları ve bu sorunların çözü-
müne yönelik yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi aldık.

Elektrik, su, doğalgaz, fiber hatlar 
gibi tesislerin yer aldığı yer altı yapıları-
nın, farklı altyapı kuruluşları tarafından imal 
edildiğini dile getiren Altyapı ve Ruhsat Şefi  
Vedat Şahin, “Aynı cadde veya kaldırımın altın-
da farklı altyapı kurumlarına ait sistemler yer alıyor. Her 
birinin birbirine çok yakın olarak konumlanmış olması arıza veya 
yeni yatırımlar sırasında çalışmaları güçleştiriyor. Örneğin aynı 
caddenin altında birbirine çok yakın olarak yer alan atık su, yağ-
mur suyu, doğalgaz, elektrik, internet ve temiz su hattı gibi birçok 
hat yer alıyor.” diyor.

“YENİ YAĞMUR SUYU HATLARI YAPILDI”
“2019 yılından beri altyapı ve üstyapı faaliyetlerimiz hızlı bir 

şekilde devam ediyor.” diyen Şahin, çalışmaları şöyle anlatıyor: 
“Yeni yağmur suyu hatları yapıldı. Ayrıca var olan yağmur suyu 
hatları da iyileştirildi. İSKİ ile ortaklaşa çalışarak atık su hatları-
nın revizyonu ve yeni atık su hatlarının imalatları gerçekleştiril-
di. Önemli sorun taşıyan noktalarımız olan Kadıköy Rıhtım’ın atık 
su hattının yenilenmesi tamamlandı. Acıbadem Mahallesi Muhit-
tin Üstündağ Caddesi üzerinde hem yağmur suyu hattı, hem atık su 
hattı hem de ana isale hattının yapımı gerçekleşti. Feneryolu Ma-
hallesi Marmaray durağının olduğu noktanın yağmur suyu hattı ile 
Suadiye Mahallesi Ayşe Çavuş Caddesi'nin yağmur suyu hattı ye-
nilenmesi tamamlandı.”

Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi yağmur suyu kanal çalış-
masının henüz tamamlandığını ve üst kaplamalarının da devam et-
tiğini söyleyen Şahin, “Kadıköy’de faaliyet gösteren tüm alt yapı 
kuruluşları ile eşgüdüm halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Eş zamanlı kazıların yapılmasına gayret gösteriyoruz. İGDAŞ, 
İSKİ, AYEDAŞ, TELEKOM ve diğer fiber hat yapan firmalar hem 
kendilerinin yapacakları kazılarda hem de bizim yapacağımız kazı-
larda karşılıklı bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu koordinasyon iyi dü-
zeyde olması da vatandaşın daha az sorun yaşamasına katkı sunu-
yor.” ifadelerini kullandı.

“KURUMLARLA PROTOKOLLER YAPIYORUZ”
Vedat Şahin, yapacakları her çalışma öncesi kurumlara kazı 

güzergahlarının bilgisini verdiklerini, aynı yerde kazıları varsa ta-
mamlamalarını istediklerini belirtti ve konuşmasını şu şekilde 

sürdürdü: “Kurumlar tarafından da günlük kazı listeleri is-
tenmektedir. Kurumlar ile protokoller yaparak etkin-

liği artırmayı hedefledik. İSKİ ile protokol yaptık. 
AYEDAŞ ile de protokol çalışmasına başlandı. 
Ancak henüz sonuçlanmadı. Ayrıca ilçemiz ge-
nelinde kent estetiğine uyum ve katkı sağlaya-
cak yenilemelerin yapılması amacıyla tesisat 
kutularının ve saha dolaplarının yaya geçiş-
lerine uygun hale getirilmesi çalışmaları da 
kentsel tasarım birimimiz ile koordineli olarak 
altyapı kuruluşları ile gerçekleştiriliyor. Bu 
kapsamda AYEDAŞ ile ilçemizin farklı nokta-

larında yer alan AYEDAŞ'a ait saha dolapları-
nın yerleri ya yaya geçişine uygun hale getirildi 

ya da uygun olmayanlar kaldırıldı. Bu çalışma-
lar altyapı sorunlarına büyük bir oranda çözüm üre-

tecektir. Ancak sürekli büyüyen kentlerimizde bu so-
runları tamamen ortadan kaldırmak zor görünüyor. Ayrıca 

altyapı sistemlerinin bir bütünlük içinde olabilmesi için galeri sis-
temlerinin kurulması gerekir ki şehirleşmenin tamamlandığı günü-
müzde bu sistemleri kurmak da oldukça güçtür.” 

SU BASKINLARI ÖNLENDİ
Altyapı ve Ruhsat Şefi Vedat Şahin, “Su baskını olan kritik 

noktalar vardı. Göreve geldiğimiz andan itibaren bu noktalara hız-
lı reaksiyon göstererek su baskınları önlendi. 2020 yılında Fen İş-
leri Müdürlüğü olarak Acıbadem, Bostancı, Caddebostan, Eğitim, 
Erenköy, Feneryolu, Göztepe, 19 Mayıs, Rasimpaşa, Sahrayıcedit, 
Suadiye ve Zühtüpaşa olmak üzere 12 mahallemizde, 28 sokakta 
toplam 5 bin 638 metre kanal çalışması tamamlandı. 2021 yılında 
ise 5 farklı mahallemizde, 6 farklı sokakta bin 535 metre kanal ça-
lışması yapıldı.” dedi. 

İSKİ'DEN YAĞMUR SUYU KANALLARI
“Yağmur suyu çözülecek yerlerden ise Suadiye Mahallesi'nde 

üç noktada, 19 Mayıs Mahallesi'nde üç farklı noktada ve Bostancı 
Mahallesi'nde de bir noktadaki kanal çalışması devam ediyor, ya-
şanacak baskınların önlenmesi amaçlanıyor.” diyen Vedat Şahin, 
İSKİ tarafından yağmur suyu baskınlarını önlemek amacıyla ilçede 
yapılan  kanalları şöyle sıraladı: “Volkan Sokak - Hızırbey Cadde-
si, Dinlenç Caddesi, Ayşeçavuş Caddesi - Bağdat Caddesi Bağlan-
tısı, Hasanpaşa Hamiyet Sokak - Kurbağalıdere Bağlantısı, Rıhtım 
Caddesi.”

İSKİ ile Kadıköy Belediyesi arasında yağmur suyu kanal ya-
pımı için protokol imzalandığını ifade eden Şahin, bu protokol 
çerçevesinde büyük çaplı yatırımlardan yağmur suyu kanal yapı-
mının İSKİ tarafından gerçekleştirileceğini ve İSKİ tarafından Ka-
dıköy'ün farklı mahallelerinde de yağmur suyu kanal çalışmaları-

nın planlandığını söyledi,  çalışmaların planlandığı noktaları da şu 
şekilde sıraladı: “Caferağa Tarihi Çarşı Bölgesi, Gazi Muhtar Paşa 
Sokak - Faruk Ayanoğlu Caddesi, Bağdat Caddesi, Hasan Ali Yü-
cel Sokak, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi - Hulusi Behçet Cad-
desi, Kuzu Sokak, Selvili Sokak, Suadiye Plaj Yolu Sokak.”

Kadıköy'ün altyapı sorunları ve sorunların çözümü için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kadıköy Belediyesi Altyapı ve 
Ruhsat Şefi Vedat Şahin, kurumlarla koordineli çalışıldığını belirtti ve yeni yağmur suyu hatlarının yapıldığını söyledi

Kadıköy'ün altyapı çalışmaları sürüyor
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

K

Bina önlerinde, kaldırımlarda ve boş alanlarda biriken hafriyat yığınlarının önüne geçmek 
için Kadıköy Belediyesi hafriyat çuvallarını vinçle taşıyor
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KADIKÖY BELEDİYESİ
Santral ................................................ 542 50 00
Çağrı Merkezi ................................... 444 55 22
Evlendirme Dairesi ........................ 542 50 02
Alo Engelli Taksi ...............................444 00 81
Evlendirme Dairesi 
Kokteyl Salonu  ............................... 345 42 62

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

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

!GEREKLİ 
TELEFONLAR

KALAYCIOĞLU ÇATI UYGULAMA
◆ Ahşap Çatı 
◆ Çelik 
    Konstrüksiyon 
◆ Kenet Çatı  
Kaplama 
◆ Sandviç Panel 
◆ Atermit
◆ Kiremit

◆ Metal 
    Kiremit 
◆ Galveniz 
◆ Çinko 
◆ Bakır 
◆ Kurşun 
◆ Pimaş  

◆ Osb 
◆ Isı Yalıtım 
◆ Fileskobit 
◆ Membran 
◆ Sürme  
İzolasyon 
◆ Temel 
    Bohçalama

Hüseyin KALAYCI 
0532 613 31 58

kalaycioglucati@gmail.com

adıköy’de üretim yapan ve öğrenci yetiş-
tiren sanat atölyelerinin sayısı son yıllar-
da arttı. İlçenin ulaşım açısından merkezi 
bir bölgede olması, Kadıköylülerin sana-

ta ilgisi ve  sanatçıların kendilerini burada rahat ifade 
edebilmeleri, atölyelerin sayısının artmasında önem-
li bir etken. Yedi yıldır üretimlerini Kadıköy’de sür-
düren ve kurduğu atölyede her yaştan öğrenciye ders 
veren Ege Menteş de bu sanatçılardan biri. 

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
mezunu olan Menteş, 2003 yılından beri seramik sa-
natının içinde ve o yıldan bugüne üretimlerine devam 
ediyor. Menteş, seramik sanatı ile ilişkisini ise şöy-
le anlatıyor: “Grafik ve resim çok ilgimi çekmiyor-
du ama heykel her zaman ilgimi çekmiştir. Elle doku-
narak bir şeyler yapmak istiyordum. Güzel sanatlara 
girme sebebim de buydu. ‘Seramik ve heykel yapa-
cağım’ diyordum. Okulda da şanslıydım,  çok iyi ho-
calardan ders aldım. Mezun olduktan sonra hem atöl-
yelerde hem de galerilerde çalışmaya başladım. Ama 
seramik yaparak hayatımı kazanacağımdan emin de-
ğildim. Çünkü bu alanda iş bulmak çok zor. Mesela 
birçok arkadaşım seramik mezunu ama bankacı oldu-
lar. Ama ben sanattan kopmadım, gözümü kararttım 
diyebilirim. Okula girdiğimden beri üretim yapmaya 
devam ediyorum.”

KEYİFLİ AMA ZOR
Menteş, seramik yapmanın keyifli ama bir o ka-

dar da zor olduğunu ifade ediyor. Bu zorluğun ana 
sebeplerinden biri ise Menteş’in deyimi ile sanat 
üretmenin ve sanat üretimlerini satabilmenin ülke ko-
şullarında çok zor olması. Salgının ilk üç ayında atöl-
yeyi tamamen kapatmak zorunda kaldığını söyleyen 
Menteş, “Keyifli bir şekilde ilerliyor ama bir yandan 
da zorlukları var. Malzemeler çok pahalı değil ama 

seramikte fırın ve çömlek torna tezgahı çok önemli. 
Bunlar ithal ürünler olduğu için pahalı oluyorlar. Zor 
kısmı aslında karar verme aşaması. Sabırlı ve karar-
lı olmak gerekiyor. Sanat üretmek ve onu satabilmek 
ülke koşullarında çok zor.” diyor.

Menteş, atölyesinde seramik alanında her türlü eş-
yayı üretiyor. Bardak, tabak, vazo, süs eşyası… Men-
teş’i sanat anlamında tatmin eden işlerin başında ise 
mimari panolar geliyor. Kadıköy’de az da olsa bazı 
apartmanlarda hala mimari panoların tercih edildiği-
ni söyleyen Menteş, son yıllarda Çin’den ithal edilen 
malzemeler nedeniyle seramik sanatçılarının iş alanı-
nın daraldığını ifade ediyor. 

“SOSYAL MEDYA ETKİLİ OLDU”
Kadıköy’de son yıllarda çok fazla seramik atöl-

yesinin açıldığını söyleyen Menteş, “Bunda sosyal 
medyanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Sosyal 
medyada yapılan paylaşımlar seramik sanatının daha 
görünür hale gelmesini sağlıyor. Daha fazla atölye ol-
sun tabii bu beni sevindiriyor. Hem Kadıköylüler bu 
duruma alıştı hem de görünürlüğümüz arttı.” diyor.

Menteş’e göre, seramik yapımında sabır ve güç 
çok önemli: “Dışardan bakıldığında ‘ne tatlı iş’ di-
yenler oluyor ama mutfaktaki iş baya zor. Özellik-
le çömlek torna tezgahında güç çok önemli. On daki-
kada da bir tabak yapabilirsin, üç saat de sürebilir, üç 
gün de. Ama çamura dokunup ona şekil vermek her 
zaman çok iyi hissettiriyor.” 

“ÇOCUKLAR İÇİN FAYDALI”
Menteş atölyesinde üretim yapmanın dışında bir 

de öğrenciler yetiştiriyor. Geçtiğimiz yıla kadar ço-
cuklara da ders veren Menteş bu yıl pandemi nede-
niyle çocuklarla yaptığı kurslara ara vermiş. Ancak 
seramik öğrenmenin çocuklar için faydalarından şöy-
le bahsediyor: “Çocuklarla çalışıyordum ama bir alt 
yaş sınır belirledik. Çocuklarla çalışmak çok keyif-
li ama aynı zamanda yorucu. Onların dikkatini çeke-
bilmek için belirli bir süreden sonra farklı şeyler yap-
manız gerekiyor. Seramik yapmanın çocuklar için 
çok faydalı olduğunu söyleyebilirim.  Özellikle mo-
tor kaslarının gelişiminde. El ve göz koordinasyonu 
için de çok faydalı. Vakalar azalırsa tekrar çocukları 
atölyede kabul edebiliriz.”

“HEDİYE VERMEK İÇİN GELEN VAR”
“Seramik her şeyden önce çok teknik bir iş.” di-

yen Menteş, son yıllarda güzel sanatlar fakültelerinin 
öğrenci kabul ederken özel yetenek sınavı yapmadı-
ğını söylüyor. Bu durumun ilerleyen yıllarda birçok 
soruna kapı aralayacağını ifade eden Menteş, insan-
ların neden atölyelere katılmak istediklerini ise şöyle 
anlatıyor: “Her şeyden önce çok keyifli bir iş. Atöl-
yelerimizde 60 yaşındaki biri de var 20 yaşındaki biri 
de. Bu insanlar aynı grupta yer alıyorlar. Uzun süre-
dir devam eden bir öğrencimizle yeni başlayan bir öğ-
rencimizi de aynı grupta kaynaştırmaya çalışıyoruz. 
İnsanlar bildiklerini birbirlerine anlatıyorlar, sohbet 

ediyorlar, öğreniyorlar. Seramikten bir şey öğrenmek 
için katılımcıların belli başlı şeyleri bilmeleri gere-
kiyor. Çamuru tanımaları lazım öncelikle. Terapisti-
nin yönlendirdiği insanlar, ‘çok sıkıldım bu yüzden 
geldim’ diyenler oluyor. Burada hem sohbet ediyo-
ruz hem de üretiyoruz. İnsanlar da rahatlıyor sanırım. 
Sevgilisine, arkadaşına, annesine ya da kardeşine he-
diye vermek isteyenler insanlar bunun için atölyele-
re katılabiliyor.”

Kadıköy’deki seramik 
atölyesinde uzun yıllardır 
üretim yapan Ege Menteş, 
bir yandan sanatsal 
çalışmalarına devam ederken 
diğer yandan seramik 
öğrenmek isteyenler için 
kurslar düzenliyor

“Çamura şekil vermek
iyi hissettiriyor”

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 
yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film 
Festivali, bu yıl 40. yaşını kutluyor. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı desteğiyle düzenlenen festival, 1 Nisan–29 Hazi-
ran tarihlerinde izleyicisiyle buluşuyor. 
Dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden, si-
nemamızın yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde 
prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere ve yeni ke-
şiflere, aralarında efsane yönetmenlerden iz bırakan baş-
yapıtların ve kült filmlerin de bulunduğu zengin prog-
ramıyla bu yıl pandemi şartlarını da gözetmeye devam 
ederek nisan, mayıs ve haziran aylarına yayılıyor.
40. İstanbul  Film Festivali 1 Nisan’da festivalin çevrimiçi 
gösterim platformu filmonline.iksv.org’da başlıyor. Nisan 
ve mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumarte-
si ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek. Festivalin 
Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa 
Film Yarışması 20-29 Mayıs’ta çevrimiçi ve pandemi ko-
şullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleştiri-
lecek. Festivalin Uluslararası Yarışma ile Galalar bölümle-
rindeki filmler, haziran ayında hem açık 
hava mekânlarda hem de sinema sa-
lonlarıyla çevrimiçi platformda fes-
tival takipçileri ile buluşacak.

“SİNEMA BİR ŞENLİKTİR”
Çevrimiçi yapılan basın toplantısında 
konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün 
Taner, 1982'de yapılan ilk İstanbul 
Film Festivali’nden bugüne çok şey 
değiştiğini, şimdi cep telefonlarıyla 
film çekilebilen, dekorların üç boyut-
lu yazıcılarla yapılabildiği bir yüzyılda 
yaşadığımızı söyledi. Taner, şöyle de-
vam etti: “Sinema salonlarına gitme-
ye devam ediyoruz ama artık aynı za-
manda filmonline.iksv.org ile çevrimiçi 
gösterimleri evimizde de izleyebiliyo-
ruz. Geçtiğimiz 40 yıl içinde kendisi de 
gelişen ve değişen İstanbul Film Festi-
vali, Türkiye’de de birkaç kuşağı birden 
etkiledi, ilk İstanbul Film Festivali’nden 
bugüne çok şey değişti; ama 40 yıl-
dır değişmeyen bir şey de var: İstanbul 
Film Festivali kurucularından, 1995’te 

kaybettiğimiz Onat Kutlar’ın 
söylediği gibi, şimdi ve daima 
‘sinema bir şenliktir’.” 

DÖRT ONUR ÖDÜLÜ
İstanbul Film Festivali tarafın-
dan sinemaya gönül ve emek 
veren isimlere takdim edilen 
Sinema Onur Ödülleri, bu yıl 
“jet rejisör” lakaplı yönetmen 
Çetin İnanç, tiyatro ve sinema 
oyuncusu Suna Selen, tiyatro 
ve sinema oyuncusu Salih Gü-
ney ve ses sanatçısı, oyuncu 
ve dublaj sanatçısı Belkıs Öze-
ner’e sunuluyor. Ödüller, 29 
Mayıs'taki ödül töreninde sa-
hiplerine verilecek. 

KÖPRÜDE BULUŞMALAR
Her yıl Türkiye ve komşu ülke-
lerden yapımcı, yönetmen ve 
senaristleri uluslararası sine-
ma profesyonelleriyle buluş-
turan ortak yapım, eğitim ve networking platformu, Ana-
dolu Efes'in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar’ın 
16.’sı, festival kapsamında 7-8-9 Nisan tarihleri arasında 
çevrimiçi düzenlenecek. TRT’nin katkıları ile düzenlenen 
atölyelerde sinemacılara verilen desteklere yeni eklenen 

Film Geliştirme Atölyesi’nde 50.000 TL TRT Özel Ödülü, 
Türkiye’den bir projeye verilecek. Ekim ayındaki Kısa Film 
Atölyesi ise bu sene ilk defa Nespresso sponsorluğunda 
gerçekleşecek, seçilen bir projeye Nespresso Özel Ödü-
lü verilecek.

İstanbul Film Festivali’nin 1 Nisan'da 
çevrimiçi olarak başlayacak 40. 
yıl gösterimleri mayıs ve haziran 
aylarında çevrimiçinin yanı sıra 
sinema salonlarında ve açık hava 
sinemasında devam edecek

Film gibi 40 yıil

l Erhan DEMİRTAŞ

K

NİSAN’DA 20 FİLM
40. İstanbul Film Festivali’nin nisan programı şöyle:
◆ Köstebek Ajan / Maite Alberdi / Şili, Hollanda, İspanya, Almanya, ABD (Belgesel Kuşağı)
◆ Pazar Günleri / Alethea C. Avramis / Yunanistan, Fransa (Belgesel Kuşağı)
◆ Son Banyo / David Bonneville / Portekiz, Fransa (Dünya Festivallerinden)
◆ Arkadaşlar Arasında / Daniel Cohen / Fransa (Antidepresan)
◆ Possessor / Brandon Cronenberg / Kanada (Dünya Festivallerinden)
◆ Luzzu / Alex Camilleri / Malta  (Genç Ustalar)
◆ Asla Ağlamam / Piotr Domalewski / Polonya, İrlanda (Çiçek İstemez)
◆ Şiddet Tekeli / David Dufresne / Fransa (Belgesel Kuşağı)
◆ Üst Kattakiler / Cesc Gay / İspanya  (Antidepresan) 
◆ Susmayan Köpek / Ana Katz / Arjantin (Dünya Festivallerinden)
◆ Aşktan Sonra / Aleem Khan / İngiltere (Genç Ustalar)
◆ Sevgili Yoldaşlar / Andrey Konchalovski / Rusya (Dünya Festivallerinden)
◆ İki Aşığın Ölümü / Robert Machoian / ABD (Dünya Festivallerinden)
◆ Düşüş / Viggo Mortensen / Kanada, İngiltere, Danimarka (Dünya Festivallerinden)
◆ Gönül İşleri / Emmanuel Mouret / Fransa (Antidepresan)
◆ Aynalar /  Laila Pakalnina / Letonya, Litvanya  (Antidepresan)
◆ 180 Derece Kuralı / Farnoosh Samadi / İran  (Çiçek İstemez)
◆ Tufan Olmayacak / Marat Sargsyan / Litvanya  (Genç Ustalar)
◆ Aalto / Virpi Suutari / Finlandiya / 98’ (Belgesel Kuşağı)
◆ Sarayın Sessizliği / Moufida Tlatli / Tunus (Çiçek İstemez)

Firmamıza ait Seri A sıra: 57101 fatura 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

SÜRÜCÜ SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş

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

HARP MALULÜ
En yaygın, ama aynı zamanda en doğru gözlem-
lerden biri de, dünyanın yarısının öbür yarısının 
nasıl yaşadığından habersiz olduğudur. Seçkin-
lerin bahtsızlıkları gözümüze sokulur; süslü püs-
lü sözlerle bire bin katılarak anlatılır ve dünya 
âlem bu acı çeken soyluları seyreylemeye çağ-
rılır: Seçkinler, facianın baskısı altında daha pek 
çok kişinin acılarını paylaştığının ayırdındadır-
lar ve bir anda, kendilerine duyulan hayranlık ve 
merhametle teselli bulurlar.

Bütün dünyanın gözü üstünüzdeyken baht-
sızlıklara cesaretle dayanmakta bir yücelik yok-
tur: İnsanlar böyle durumlarda sırf gösteriş için 
bile cesurca davranırlar; ama kimse farkında de-
ğilken bile güçlüğe göğüs gerebilen; yüreklen-
direcek arkadaşları, acıyacak dostları olmaması-
na karşın ya da bahtsızlıklarını hafifletecek en 
küçük bir umudu yokken bile sakin kalabilen 
ve umursamayan, gerçekten yücedir: İster köy-
lü, ister saraylı olsun, hayranlığı hak eder; örnek 
alınmalı ve saygı duyulmalıdır.

Seçkinlerin en küçük sıkıntıları için bir bar-
dak suda fırtına koparılmasına, acılarının en 
tumturaklı sözlerle bir faciaya dönüştürülmesi-
ne karşın, yoksulların çektikleri tümden göz ardı 
edilir; oysa alt tabakalardan insanların bazıları-
nın bir günde yaşadığı güçlükler, soyluların tüm 
yaşamları boyunca çektikleri acılardan daha faz-
ladır. Sefilleri yaşayan denizcilerimiz ve asker-
lerimizin söylenip sızlanmadan, Tanrı’ya yanıp 
yakılmadan ya da yürekliliklerini yoldaşlarının 
gözüne sokmaya kalkışmadan katlandıkları zor-
luklar hayal bile edilemez. Her gün cehennem 
hayatı yaşarlar da, kahırlarını hiç yakınmadan 
içlerine atarlar.

Dünyanın belirli bir yerine gitmeyi aptalca 
mutluluk sayan ve oralara gidememeyi felaket-
lerin en büyüğü olarak gören Ovidius, Cicero ya 
da Rabutin’in bahtsızlıklarından ve karşılaştıkla-
rı zorluklardan yakınmalarını okurken nasıl içer-
lerim, bilemezsiniz. Onların sıkıntıları, büyük 
güçlükler yaşayan yoksulların pek çoğunun bü-
tün bunlara her gün hiç sızlanmadan katlanmala-
rıyla  kıyaslandığında, olsa olsa bir zevk olarak 
görülebilir. Yiyorlar, içiyorlar ve yatıp uyuyor-
lardı; kendilerine bakacak köleleri vardı ve ge-
çim sıkıntısı çekmiyorlardı; oysa pek çok insan 
kendilerine destek olacak ya da yardım eli uza-
tacak bir dosttan, dahası kışın soğuğundan koru-
nacak bir barınaktan bile yoksun yaşayıp gider. 

Bu düşünceler, birkaç gün önce, çocukluğun-
dan tanıdığım yoksul bir delikanlıyla rastlantı so-
nucu karşılaşmamdan sonra aklıma düştü; sırtın-
da bir bahriyeli ceketi, tahta bir bacakla, şehrin 
dış kapılarından birinde dileniyordu. Onu mem-

leketten dürüst ve çalışkan biri olarak tanıdığım 
için, bu duruma nasıl düştüğünü çok merak et-
tim. O yüzden, ona uygun bir şeyler verdikten 
sonra, başından neler geçtiğini, bu felakete nasıl 
sürüklendiğini öğrenmek istedim. Bahriyeli giy-
sileri içindeki asker, sakat kalmış olmasına kar-
şın, kafasını kaşıyıp koltuk değneğine dayandık-
tan sonra, isteğimi yerine getirmek için kendine 
çekidüzen verdi ve başladı öyküsünü anlatmaya:

“Başıma gelenlerin başkalarının bahtsızlık-
larından daha büyük olduğunu söylemem doğ-
ru olmaz, efendim; neden derseniz, bir bacağımı 
kaybetmiş ve dilenmek zorunda kalmış olmamı 
bir yana bırakırsak, Tanrı’ya şükürler olsun ki 
yakınacak başka bir neden bulamıyorum da on-
dan. Söz misali, bizim alayda Bill Tibbs diye bir 
çocuk vardı, iki bacağını birden kaybetti, üstelik 
bir de gözünden oldu; ama çok şükür benim ha-
lim o kadar feci sayılmaz.

Shropshire’da doğmuşum; babam ırgatlık 
yapardı; ben beş yaşındayken babam ölünce beni 
kilise okuluna verdiler. Ama babam gezginci bir 
adam olduğundan, cemaat benim hangi kilise-
nin bölgesine bağlı olduğuma, hatta nerede doğ-
duğuma bile karar veremedi; onun için de baş-
ka bir bölgeye gönderdiler beni, oradan da bir 
başka bölgeye. Artık içimden, bunlar beni ora-
dan oraya yollayıp duruyorlar ya, hangi kilise-
nin bölgesinde dünyaya geldiğime bir türlü karar 
veremeyecekler herhalde diye geçirmeye başla-
mıştım ki sonunda bir yer buldular. Kafamda bi-
lim adamı olmak vardı, en azından doğru dü-
rüst okuma yazma öğrenmeye kararlıydım; ama 
elim çekiç tutmaya başlar başlamaz bakımevi-
nin müdürü beni işe koştu; orada beş yıl rahat 
bir hayat yaşadım. Günde yalnızca on saat çe-
kiç sallıyordum, çalışmamın karşılığında da yi-
yeceğim içeceğim sağlanıyordu. Gerçi dışarıya 
çıkmama izin verilmiyordu, kaçarım diye korku-
yorlarmış; ama ne çıkar, tekmil bakımevi, hatta 
kapının önündeki tüm avlu benimdi, bu da bana 
yetiyordu. Daha sonra beni bir çiftçinin yanına 
verdiler, orada sabahın köründen akşamın geci-
ne kadar çalışıyordum, ama karnımı doyurabil-
diğim gibi yaptığım işten de şikâyetçi değildim; 
gel gör ki, adam ölünce bir yerlerden ekmeğimi 
kazanmam gerekti; ben de yollara düşüp rızkımı 
aramaya karar verdim.

Böylece vurdum yollara, o kapı senin bu kapı 
benim dolaştım, iş bulunca çalıştım, iş bulama-
yınca aç kaldım; sonra bir gün, bir sulh hâkimi-
ne ait bir otlakta yürüyordum ki bir de baktım 
tavşanın teki patikaya çıkmış, karşıdan karşıya 
geçiyor, tam önümde; şeytan dürtmüş olacak, 
sopamı sallayıverdim. Sonuç malum, tavşan car-
tayı çekiverdi. Tam almış götürüyordum ki hâ-
kim efendi bizzat karşıma dikilmesin mi; ne ka-
çak avlandığım kaldı, ne haydutluğum; yakama 
yapıştığı gibi, tekmil tercümeihalimi sorgu sual 
etti. Hazretin ayaklarına kapanıp beni bağışla-
ması için yalvar yakar oldum ve başladım soyu-
mu sopumu, başımdan ne geçtiyse anlatmaya; 
her şeyi bir bir, hem de dosdoğru anlattımsa da 
hâkimi bir türlü inandıramadım; sonunda mah-
kemeye çıkarılıp fukaralıktan suçlu bulundum, 
serserilikten sürgün edilmek üzere Londra’ya, 
Newgate’e  gönderildim.

İnsanlar hapis yatmaktan sızlanıp yakınabi-
lirler, ama ben kendi payıma Newgate’nin haya-
tım boyunca bulunduğum en yaşanır yer olduğu-
nu söyleyebilirim.  Bir kere, tıka basa yiyordum, 
üstelik yan gelip yatıyordum. Eh, böyle bir ha-
yat sittin sene sürüp gidemezdi elbet; beş ay ol-
mamıştı ki beni hapisten aldılar, iki yüz kişiyle 
birlikte bir gemiye koyup sömürgelerdeki büyük 
çiftliklere gönderdiler. Hepimizi geminin amba-
rına tıktıkları için yolculuk dayanılmazdı, yüzü-
müzden fazlası havasızlıktan öldü; Tanrı bilir, 
sağ kalanların da bir ayağı çukurdaydı. Karaya 
çıkınca büyük çiftlik sahiplerine satıldık; yedi 
yıldan fazla bir zaman it gibi çalıştım orada. Mü-
rekkep yalamışlığım olmadığından da zencilerle 
birlikte çalıştırdılar beni; cezamı tamamlayınca-
ya kadar ellerim nasır bağladı.

Cezam bitip de salıverilince memleketin yo-
lunu tuttum, sevgili İngiltereme varınca dünya-
lar benim oldu, çünkü vatanımı çok seviyordum. 
Yine de, bir kere daha serserilikten mahkemeye 
çıkarılırım korkusuyla, kendimi kırlara vurmaya 
çekindim, şehre takılmayı yeğledim, bulabildik-
çe ufak tefek işlerde çalıştım.

Bir süredir hayatımdan çok memnundum ki, 
bir akşam işten eve dönerken iki adam üstüme 
atlayıp beni yere serdiler, sonra da ayağa kalk-
mamı istediler. Meğer orduya zorla adam toplu-
yorlarmış. Hâkimin karşısına çıkarıldım ve kim 
olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi doğ-
ru dürüst açıklayamadığım için bir seçim yap-
mak zorunda bırakıldım; ya bir savaş gemisine 
gönderilecektim ya da askere yazılacaktım. Ben 
ikincisini seçtim ve beyefendilere yaraşır bu gö-
revde, Flandre’da iki sefere katıldım, Val ve 
Fontenoy’da çarpıştım ve sadece bir kez, göğ-
sümden, tam şuramdan yaralandım; ama alayı-
mızın hekimi çabucak iyileştirdi beni.

Barış gelince beni terhis ettiler; ama göğ-
sümdeki yara zaman zaman sıkıntı verdiğinden 
çalışmakta zorluk çekiyordum, onun için Doğu 
Hindistan Kumpanyası’yla iş yapan bir adamın 
yanına girdim. Fransızlara karşı tam altı meydan 
muharebesine girmiştim; hiç kuşkum yok, oku-
mam yazmam olsaydı bizim yüzbaşı beni onba-
şı yapardı. Ama terfi alacak kadar kısmetli de-
ğildim, çok geçmeden hastalandım ve cebimde 
kırk sterlinle yeniden memleketin yolunu tut-
tum. Şimdilerde sürmekte olan savaş yeni baş-
lamıştı, bir an önce karaya ayak basmanın ve 
paramı tadını çıkara çıkara yemenin hayalini ku-
ruyordum; ama hükümet asker arıyordu, karaya 
ayak basmak nasip olmadı, tuttukları gibi bahri-
yeye yazdılar beni.

Lostromonun gözünde inatçı keçinin tekiy-
dim; ne yapmam gerektiğini bal gibi bildiğim-
den, miskinlikte ise kimsenin elime su dökeme-
yeceğinden en küçük bir kuşkusu yoktu; gel gör 
ki, inan olsun, denizcilikten zerre kadar 
anlamıyordum; ama 
umurunda mı, her 
fırsatta basıyordu so-
payı. Neyse ki, kırk 
sterlinim hâlâ cebim-
deydi de, onca dayağa 
rağmen kendimi avu-
tabiliyordum; gemimi-
zi Fransızlar ele geçir-
meseydi param bugün 
de cebimde olacaktı 
ya, hepsi gitti, beş pa-
rasız kaldım.

Bizim tayfalar 
Brest’e götürüldü ve ko-
deste yaşamaya alışık ol-
madıkları için pek çoğu 
öldü, ama bendeniz ka-
şarlanmış olduğum için 
bana vız gelip tırıs git-

ti. Bir gece, sıcacık yatmaya bayıldığım için tah-
ta yatakta battaniyeme sarınmış uyuyordum ki, 
lostromo elinde fersiz bir fenerle gelip uyandır-
dı beni. ‘Jack,’ dedi, ‘Fransız nöbetçinin beyni-
ni dağıtmaya var mısın?’ Uyanık kalmaya çalışa-
rak, ‘Fark etmez,’ dedim, ‘yeter ki biri el versin.’ 
‘O zaman gel arkamdan,’ dedi, ‘umarım birlik-
te hallederiz bu işi.’ Ben de yataktan çırılçıplak 
kalkıp battaniyeyi belime sardım, Fransızın hak-
kından gelmek için lostromonun ardından gittim. 
Fransızlardan nefret ederim, çünkü hepsi de köle 
ruhludur ve tahta ayakkabılar giyerler.

Hiç silahımız yoktu, ama bir İngiliz beş Fran-
sıza bedeldir derler ya, biz de iki nöbetçinin dur-
duğu kapıya vardığımız gibi üstlerine atladık, si-
lahlarını kapıp ikisini de yere serdik. Sonra da, 
dokuzumuz birlikte rıhtıma koştuk, karşımıza çı-
kan ilk tekneyi ele geçirip limandan çıktık, de-
nize açıldık. Derken, daha üç gün olmamıştı ki, 
hükümete çalışan Dorset adlı korsan gemisine 
yakalandık; bizim gibi hamarat tayfaları nereden 
bulacaklardı ki; eh, biz de şansımızı bir deneye-
lim bakalım dedik. Gel gör ki, umduğumuz ka-
dar şanslı çıkmadık. Üç gün kadar sonra, Fransız 
hükümeti adına korsanlık yapan, kırk toplu Pom-
padour adlı gemiyle karşılaşmayalım mı; bizim 
yalnızca yirmi üç topumuz vardı, ama yine de üs-
tüne gittik elbet, seren serene geldik. Çarpışma üç 
saat sürdü; inanın, biraz daha adamımız kalsaydı 
Fransızları alt edebilirdik, ama ne yazık ki zafere 
ulaşamadan adamlarımızın tümünü yitirdik.

Bir kere daha Fransızların eline düşmüştüm ve 
Brest’e geri götürülseydim, eminim, benim için 
hiç de iyi olmayacaktı; neyse ki Viper tarafından 
geri alındık da kurtulduk. Az kalsın unutuyordum, 
o çatışmada iki yerimden yaralandım; sol elimin 
dört parmağını kaybettim, bir bacağımı da gülle 
kopardı. Bacağımı ve elimi hükümetin izniyle kor-
sanlık yapan bir gemide değil de kralın gemisin-
de kaybedecek kadar şanslı olsaydım, hayatım bo-
yunca giyim ve bakım hakkı kazanacaktım, ama o 

kadar talihli değildim işte: Kimi 
hep kedi gibi dört ayak üstüne 
düşer, kimi altına yapışsa elin-
de bakır kesilir. Neyse, aldır-
mayacaksın, Tanrı’ya çok şü-
kür turp gibiyim, hürriyeti ve 
güzelim İngilteremi her daim 
seveceğim. Hürriyet, mülkiyet 
ve de şu güzelim memleket, 
yaşasın sonsuza dek!”

Böyle dedi ve beni yü-
rekliliği ve hoşnutluğu kar-
şısında hayranlık dolu bir 
şaşkınlık içinde bırakarak 
topallaya topallaya yürüdü 
gitti; doğrusunu isterseniz, 
felsefe yapmaktansa sefa-
leti görüp yaşamanın bize 
ondan nefret etmeyi daha 
iyi öğrettiğini düşünmek-
ten alamadım kendimi.

EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR – 108
Hazırlayan: Leyla ALP

OLIVER GOLDSMITH 
10 KASIM 1728- 4 NİSAN 1774
İrlanda’nın Ballymahon köyünde doğan 
Oliver Goldsmith, 1749’da Dub-
lin’deki Trinity College’ı bitirdi. 
Tıp okumak için 1752’de İrlan-
da’dan ayrıldı. Ancak öğreni-
mini yarıda bıraktı. Avrupa’yı 
dolaştıktan sonra 1756’da 
Londra’ya yerleşti. Bir süre 
dergilere para karşılığın-
da deneme ve kitap tanıt-
ma yazıları yazdıktan sonra 
1759’da yayımlanan ilk kita-
bı, “An Enquiry into the Pre-
sent State of Polite Leaming in 
Europe” (Avrupa’ daki Nezih Eğiti-
min Bugünkü Konumu Üzerine Bir So-
ruşturma) ile adını duyurdu. 1764’te, arala-
rında Samuel Johnson, Edmund Burke ve James 

Boswell gibi ünlülerin de bulunduğu “The Club” 
adlı yazarlar çevresinin oluşmasına öncülük etti.

Avrupa kültürünün yakın bir izleyicisi olan Gol-
dsmith’in denemelerinde, dolaştığı ülke-

lerdeki farklı gelenekleri anlatan bir 
gezgin üslubu vardır. Yergici, an-

cak yumuşak, ılımlı ve nükteli bir 
anlatımı benimseyen Golds-
mith, yer yer öğretici bir tavır 
takınmakla birlikte bilgiçlikten 
kaçınır. “The Vicar of Wake-
field: A Tale” (Wakefield Papa-
zı: Bir Masal) adlı romanı, kur-
gusundaki zayıflıklara karşın, 

şakacı ve mizah dolu üslubuyla 
18.yy İngiliz romanının en popü-

ler örnekleri arasına girmiştir.
Oliver Goldsmith’in, İş Bankası Kül-

tür Yayınları’nın okurla buluşturduğu 
Kısa Öykünün Büyük Ustaları kitabında yer alan 
“Harp Malulü” isimli öyküsünü paylaşıyoruz.

Oğlak Yayınları, Maceraperest Kitaplar’ın 
yeni dizisi “Klasik Maceraperestler” raflar-
da yerini aldı. 
Türk edebiyatı klasik maceraperest kitapla-
rının kapak tasarımlarında Deniz Çorbacıoğ-
lu’nun imzası bulunuyor. Şimdiye dek ya-
yınlanan beş kitaplık seride, Türk polisiye 
edebiyatının ilklerinden biri sayılan, usta ro-
mancı Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın üç eseri bu-
lunuyor. Gürpınar’ın okurlarına dehşet dolu 
anlar yaşatıp bir yandan da muzip bir eğlen-
cenin kapılarını açtığı eseri “Gulyabani”; bilim 
ile ruhani dünyanın arasında kalan dul Naşit 
Efendi’nin başından geçen ürkütücü olay-
ları anlattığı “Cadı” ve iki yaman dedektifin 
korkunç bir cinayeti aydınlatmaya çalışırken, 
karşılaştıkları insan manzaralarının da mü-
kemmel bir anlatımla gözler önüne serildiği 
trajikomik roman “Kesik Baş” eseri okurları-
nı bekliyor.

“EFENDİ BABAMIZ”IN KALEMİNDEN
Seride, İlk Türk polisiye muharriri, “Efen-
di Babamız” Ahmed Midhat Efendi, “Esrâr-ı 
Cinâyât” eseriyle yer alıyor. Tanzimat Ede-
biyatı döneminin en popüler yazarı Ahmet 
Midhad’ın bu polisiye romanı yayımlandığı 
tarihte İtalya’da, İspanya’da, Balkan ve Orta 

Avrupa ülkelerinde ve bugün polisiye romanın 
en iyi örneklerini sunan İskandinav ülkelerin-
de dahi hiç polisiye roman yayımlanmamıştı. 
Roman tefrika edilirken, kapalı bir biçimde de 
olsa yaptığı eleştirilerle gerçek bir kamu yö-
neticisinin suçunu ortaya çıkarmış ve dile dü-
şen yöneticinin Avrupa’ya kaçmasına neden 
olmuştu. Türk korku edebiyatının ilklerinden 
biri olan, usta romancı Kerime Nadir de se-
ride “Dehşet Gecesi”yle karşılıyor okurunu. 
Roman, karanlığa hapsolmuş, tüyler ürper-
ten lanetli bir gerçekliğin pençesindeki kahra-
manlarının hikayesini anlatıyor. 

Maceraperest Kitaplar’ın 
‘Türk edebiyatı korku 
serisi’  raflarda…

Yazar, arkeolog, gazeteci Özlem Ertan’ın İstan-
bul’un pagan dönemiyle bugününü, tanrıçalar-
la günümüz kadınlarını biraraya getirdiği üçüncü 
romanı Dolunay Ayini, Dark İstanbul Yayınla-
rı’ndan çıktı. Ertan bu romanda İstanbul tarihin-
de büyük önemi olan, antik çağda Emirgan’da, 
Kadıköy’de ve tarihî yarımadada tapınakları bu-
lunan ay, cadılık ve yeraltı tanrıçası Hekate’ye 
farklı ve insani bir açıdan yaklaşıyor. Fantastik 
türdeki Dolunay Ayini romanı, kitapçılarda ve 
online kitapçılarda okuyucularla buluşuyor.

l Gökçe UYGUN

İSTANBUL’DA BİR “DOLUNAY AYİNİ”

Burdur Bucak Beledi-
yesi tarafından İstiklal 
Marşı’nın yazılışının ve 
kabulünün 100. yılı et-
kinlikleri kapsamında 
düzenlenen “İstiklal 
Marşı’nı Güzel Okuma 
Yarışması”nda Kadı-
köy Çamlıca Kız Lisesi 
öğrencisi Esma Hatice 
Köten Türkiye birinci-
si oldu.
Bucak Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından 
organize edilerek 16 Şubat 2021 ile 8 Mart 2021 tarihleri arasın-
da İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen yarış-
maya tüm illerden öğrenciler katıldı. Bucak Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü İsmail Besili başkanlığında toplanan komis-
yon tarafından değerlendirmeler sonuçlandı.
Yapılan değerlendirmelere göre lise kategorisinde Türkiye birin-
cisi İstanbul Kadıköy’den Çamlıca Kız Lisesi öğrencisi Esma Ha-
tice Köten, ikinci Bursa Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi 
öğrencisi Ceylan Baghırova, üçüncü Kocaeli Gebze Cumhuriyet 
Anadolu Lisesi’nden Serpil Polat oldu.
Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri Bucak Belediyesi tara-
fından kendilerine ulaştırılacak.

Kadıköylü öğrencİden 
Türkİye bİrİncİlİğİ
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Segâh Makamı 
ve Turuncu 
Zamanlar’dan 
sonra Esra 
Kahraman, 
üçüncü romanı 
Kör Mağara 
Balıkları’yla yine 
bizi 78’lilerin 
naif, samimi, 
dost dünyasına 
götürüyor. 
Tarihe tanıklığın 

ötesinde acımasızca tepelenmiş bu 
kuşakla gelecek kuşaklar arasında bir 
eşduyum kanalı olsun diye tasarlayıp 
kurgulamış hikâyesini. Kör Mağara 
Balıkları’nı okuyunca hem hâlâ “ne güzel 
çocuklardık ama” diyen o serüvencilerin 
heyecanına tanık olacaksınız, hem 
susmanın da konuşmanın da ustalık 
gerektirdiği “onuru cezalandıran o 
karanlık çağ”ın zulmüne.
Kitabı okuyup kapatınca olasılıkla kör 
mağaralardan kör kuyulara düşmüş 
olsalar da hâlâ devam eden onların 
macerasına katılmak isteyenlere 
bir deneyim boyutu, bir deneyim 
olanağı sunuyor Kahraman. - Hayri 
K. Yetik  (Tanıtım Bülteninden) Ayrıntı 
Yayınları / 256 sf / 25 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları bu 
hafta da değişmedi: 

■ Empedokles’in Dostları / Amin 
Maalouf / Yapı Kredi Yayınları
■ Var mısın? / Doğan Cüceloğlu / 
Kronik Kitap
■ Parsel Parsel / Murat Ağırel / Kırmızı 
Kedi Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

TEKLİ

FİLM

Kör Mağara Balıkları 

Women Make Film

Art arda iki tekli; “Yağmur Sonrası” ve 
Ceren Bayar ile düet “Kromatik Çiçekler”i 
dinleyicilerle buluşturarak alternatif 
tınıların izinden giden müzisyen Hakan 
Grey, sözü-müziği- düzenlemesi 
kendisine ait olan rock ve blues tınılı 
yeni teklisi “Yalanlar”ı dinleyicilerle 
buluşturdu. Teklide Grey’e davullarda 
Ceyhun Tütüncü, basta Engin Ali Erköse, 
piyano-Hammond’da Semih Nevşehirli 
eşlik ederken akustik-elektrik gitarlar 
Grey tarafından icra edildi ve vokaller 
de Grey tarafından üstlenildi. Mix ve 
mastering ise Ceyhun Tütüncü’ye ait. 

Kundura 
Sinema’nın 
yeni çevrimiçi 
izleme platformu 
Kundurama 
gösterimleri, 
Mark Cousins’ın 
14 saatlik ilhâm 
verici belgeseli 
“Women Make 
Film: A New 
Road Movie 

Through Cinema” ile devam ediyor. 
Dünya prömiyerini Venedik Film 
Festivali’nde yapan ve 2020 Avrupa 
Film Ödülleri’nde Yenilikçi Anlatım 
Ödülü alan belgesel, 200’e yakın 
kadın yönetmenden binlerce sahneyi 
biraraya getiriyor ve film çekmenin 
40 altın kuralını Tilda Swinton, Jane 
Fonda, Adjoa Andoh, Sharmila Tagore, 
Kerry Fox, Thandie Newton ve Debra 
Winger’ın rehberliğinde anlatıyor. 
Dünyanın dört bir yanından kadın 
yönetmenin ders verdiği bir sinema 
okuluna dönüşen film; sinema 
tarihinin ilk kurmaca filmini çekmiş 
Alice Guy-Blaché’tan ilk animasyon 
filmin yaratıcısı Lotte Reiniger’e, 
Yeni Dalga’nın öncülerinden Agnès 
Varda’dan 82 yıllık Oscar tarihinde En 
İyi Yönetmen Ödülü’nü alan ilk kadın 
olan Kathryn Bigelow’a, yüzlerce kadın 
sinemacının görmezden gelinmiş 
veya yok sayılmış devrimci yapıtlarını 
keşfetmek için de etkileyici bir arşiv 
sunuyor. Film okuyan, yazan, çeken ve 
izleyen herkese cinsiyetçilikten uzak, 
çevrimiçi bir okulun kapılarını aralayan 
bu eşsiz çalışma, 15 Mart-12 Nisan 
tarihleri arasında https://kundurama.
beykozkundura.com/ adresinde 
Türkçe altyazı seçeneğiyle ücretsiz 
izlenebilecek.

aratıcı faaliyetlerini Kadı-
köy’de sürdüren Giz’li Atölye 
Kolektifi, “Pandemi sürecinde 
uzakta kaldıklarımıza, ürettiği-

miz işlerle temas etmek istiyoruz” diyerek 
bir sergi proje ve serisi başlattı. “Temas” 
adını taşıyan online sergi ile amaç hem iş-
lerin çevrimiçi sergilenmesi ile zamansız ve 
sınırsız bir etkileşime imkan yaratmak hem 
de sergiyi Kadıköy ile bir biçimde yolları 
kesişmiş tüm katılımcılara da açarak temas 
ağını zenginleştirmek...

“Temas Sergi” başlıklı proje dayanış-
manın iyileştirici gücüne vurgu yapa-
rak, katılımcıların işlerini bağışlaması 
ve işlerin yine bağış karşılığında satışa 
sunulması şeklinde gerçekleşiyor. 14 
Mart’ta açılan sergide Giz’li Atölye 
Kolektifi üyesi sanatçılar tarafından 
üretilen işlerin yanı sıra, ayrıca davet 
ve açık çağrı yoluyla sürece dahil olan 

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

Ruhu doyuran şarkılar:

■ Merve Çalkan / Gözlerin
■ Faraj Suleiman / Love
■ Adam Naas / No Love Without Risk

Giz’li Atölye Kolektifi,  
‘Umutla ve sanatla, 
dayanışmaya ve 
iyileşmeye’ sloganıyla  
‘Temas’ adlı çevrimiçi 
bağış sergisi 
düzenliyor

Sanatçı Seyit Mehmet Buçu-
koğlu’nun “Morfem” adlı kişi-
sel sergisi açıldı. 

Kadıköy’deki GaleriFE’de 
sanatseverlerle buluşan sergi 
tanıtımında “Morfemler, ke-
limeleri oluşturan ve çoğu ek 
halinde olan kelime parçaları 
yani biçim birim olarak varlık 
gösterirler. Sanatçı da eserle-
rinde morfemlere yer vererek 
şu soruları bize yöneltir; Her 
bir hece, her bir sözcük yüklendiği anlamlarla haya-
tımıza, duygularımıza, düşüncelerimize dokunmuyor 
mu? Tek bir kelime bile mutlu etmeye ya da üzüp yık-
maya bedelken, onu meydana getiren her bir parça-
nın anlamı da önemli değil mi? İşte tam da bu noktada 
morfemler, Buçukoğlu’nun eserlerinde net okunama-
yan ve cümleler içinde yalnız gibi görünse de büyük 
anlamlar taşıyan varlıklarıyla bizi düşünmeye, anla-
maya itiyorlar. O cümleler içinde bazı kelimeleri, 
isimleri ya da onları meydana getiren heceleri/ekleri 
(yani morfemleri) gördüğümüzde, resimlerdeki giz-
li anlamlarını da biz kuruyoruz. Öyle ki sanatçı; bu 
anlamları yakalayabilmek için eserlerin odak nokta-
sındaki sözlere ve harflere bir kılavuzluk görevi yük-
lerken, aynı zamanda da hissettiğimiz ya da doğrudan 
gördüğümüz anlam yüklü bu sözcüklerin, hayatımıza, 
duygularımıza ya da düşüncelerimize dokunan varlık-
larıyla belleğimizde yeniden canlanmasını, izleyen ile 
eser arasında duygusal bir bağ kurmasını amaçlıyor.” 
deniliyor. 

Hem sanat hem dayanışma

Proje geliştirmek için çalışan profesyonel sanatçılar, 
zamanını sanatla değerlendirmek isteyen yetişkinler 
ve sanata hevesli çocuklar için kapılarını açan kolektif 
üretim alanı Giz’li Atölye, 2004 yılından bu yana Cafe-
rağa Mahallesi’nde bulunuyor. Gizem Gürsel ve Sedef 
Kermen iş birliği ile kuruldu. İki sanatçı bu çatı altın-
da kendi üretimlerine odaklanırken bir yandan da sa-
natın her yönüyle herkese dokunmayı hedeflediler. 
Atölyenin kapıları; projelerini gerçekleştirmek için ça-
lışan profesyonel sanatçılardan, sanatın sağaltıcı yö-
nüne tutunanlara, iş sonrasını sanatla değerlendirmek 
isteyen yetişkinlerden, sanata hevesli çocuklara kadar 
herkese açık oldu. Yakın zamanda farklı disiplinleri de 
bünyesine katarak kolektif bir üretim alanına dönüşen 
Giz’li Atölye, sanat pratikleri içerisine dayanışmayı, fi-
kir çeşitliliğini ve demokratik bir zemin üzerinden işle-
yen iletişim deneyimlerini de katarak yaratıcı faaliyet-
lerini sürdürüyor.

NOKS Art Space, pandemi dolayısıyla açılışı-
nın ertelenmesinden tam bir yıl sonra, sanatçı ve 
elektronik müzik prodüktörü Sami Baruh’un vi-
deo ve fotoğraf çalışmalarından oluşan ilk kişisel 
sergisi “Kayiş Koptu!” ya ev sahipliği yapıyor.

Sami Baruh, kuşaktan 
kuşağa aktarılan aile mes-
leği olan teneke kutu ima-
latçılığını, yaklaşık yarım 
asırdır hiç değişmeyen ça-
lışma biçimini, aynı yerde 
bir ömür geçiren işçileri 
ve imalathaneyi; fotoğraf, 
video ve ses gibi farklı disiplinleri kullanarak bel-
geliyor. Atölyede geçirdiği zaman içerisinde ma-
nuel makineleri, onları seri bir şekilde çalıştır-
makla yükümlü işçileri sessiz bir gözlemci gibi 
kaydeden Baruh, sergi açılışı esnasında canlı per-
formans da sergiledi.

Sergi 20 Mart-4 Nisan 2021 tarihleri arasında 
çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 
saat 14.00-19.00 arasında NOKS Art  Space’te iz-
lenebilir. NOKS Art  Space, Yeldeğirmeni Talim-
hane Sokak’ta.

Kadıköy’de sergi 
açan sanatçı Seyit 
Mehmet Buçukoğlu, 
eserlerinde ‘kelime 
parçası’ anlamına gelen 
morfemlere yer vererek 
sözcük parçalarını 
tuvale yansıtıyor

l Gökçe UYGUN

Y
bağımsız sanatçıların da karantina, yalnız-

lık, tecrit, el, dokunmak, görünürlük, emek, 
temas, temassızlık ve dayanışma kavramlarını 

yansıtan farklı formatlardaki eserleri yer alıyor.

GELİR BAĞIŞLANACAK
Toplum sağlığı için büyük risk altında hizmet eden 

sağlıkçıların bu süreç dahilinde yaşadığı zorluklar, ka-
yıplar ve tükenmişlik hissine karşı verdikleri mücade-
leden yola çıkılan sergiden elde edilecek gelir, daya-
nışmanın iyileştirici gücüne vurgu yapmak amacıyla 
Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) ve 
Derin Yoksulluk Ağı’na bağışlanacak. 

“Dayanışmanın iyileştirici olduğunu biliyoruz, ni-
yetimiz bu sergiyle temasımızı ve umudumuzu daha 
da büyütmek” diyen sanatçılar, “Gelin beraber yeni 
bir temas biçimi deneyelim ve böyle bir dayanışmayı 
hep birlikte tecrübe edelim.” çağrısını yapıyor. 

Sergi, projeye özel olarak düzenlenen web site-
sinde www.temassergi.com 31 Mayıs’a dek izlene-
bilecek.

NOKS Art’ta
“Kayış Koptu!”

Ürün Sanat Galerisi, 19 Mart-4 Mayıs 2021
tarihleri arasında geleneksel “Mart Kedileri ve 
Bahar” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, korona 
virüsüne karşı alınan önlemlerle hazırlanmış 
galeride izlenebilir. İletişim: 0216 363 12 80

Mart 
kedileri ve 

bahar 
sergisi

SANATIN HER YÖNÜ

ÖDÜLLÜ SANATÇI
1982 İstanbul doğumlu olan Seyit Mehmet Buçukoğ-

lu, lisans eğitimini 2005 yılında Marmara Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde, 2010 
yılında da aynı fakültenin Resim Bölümü’nde tamamladı. 
Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sa-
natlar Yüksek Lisans Programı’ndan 2013 yılında, Yedite-
pe Üniversitesi Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik / Doktora 
Programı’ndan da 2017 yılında mezun oldu. Ulusal / ulus-
lararası sanat ve tasarım yarışmalarından 62 ödül kazan-
dı. Yurtiçinde 22 kişisel sergi açtı, 15’i yurtdışında olmak 
üzere birçok karma sergiye katıldı. 2018 yılında çalışma-
ya başladığı Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-
si Grafik Tasarımı Bölümünde şuanda Bölüm Başkanı ola-
rak görev yapıyor. Sanatsal üretimlerini kendi atölyesinde 
sürdürüyor.

Sergi, 28 Nisan’a dek pazar ve pazartesi günleri ha-
riç 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. (Ce-
mil Topuzlu Cad. Kutmen Apt. No:60/2 D:4 Çiftehavuz-
lar 0216 368 03 78)

Hakan 
Grey / 
Yalanlar

Tuvaldeki
kelime parçaları



luslararası Tiyatrolar Birliği’nin 1961’de 
aldığı kararla her yılın 27 Mart’ı Dünya Ti-
yatro Günü olarak kutlanıyor. Bu senenin 
en belirleyici gündemi ise pandemide tiyat-

rocuların hem maddi hem de psikolojik olarak yaşadı-
ğı sorunlar oldu. 

Kadıköy Tiyatroları Platformu, geçen yıl mart 
ayından sonra tüm tiyatro mekanlarının ve oyuncula-
rının işsiz kaldığını ifade ediyor. Bunun başlı başına 
hayatını devam ettirme konusunda sorunlar yarattığını 
belirten Platform, “Bunun yanında mekanlar kiraları-
nı, vergilerini ve stopajlarını ödemeye devam etti. Bu-
radan çıkmak için gerek yerel yönetimlerle gerek mer-

kezi yönetimle çeşitli 
görüşmeler olsa da 
günü kurtaran giri-
şimler dışında kök-
lü bir çözüm gelişti-
rilemedi. Türkiye’de 
tiyatro yapmanın so-
runlarını net biçim-
de suratımıza çarp-

tıklarını çok açık şekilde gördük. Fakat biz bu ülkenin 
insanlarıyız, birkaç atanmış kişinin insafına kalmaya-
cağız. Bu memleketin ihale peşinde koşanların olma-
dığını, tersine üretenlerin olduğunu biz biliyoruz, her-
kes bilecek.” diyor.

Sosyal devlet olgusundan ve anayasının 73. madde-
sinden hareketle bir hak talebinde bulunduklarını belir-
ten Platform “Elektrik, doğalgaz, su gibi faturaların bir 
süre dondurulması, salon kiralarının devlet tarafından 
karşılanması, sigortaların bir müddet devlet tarafından 
karşılanması, tiyatro yasasının çıkarılması gibi talep-
lerimiz oldu. Tabii ki bunların hiçbiri olmadı. Bundan 
sonra ne yapılabilir bilmiyoruz ama bundan sonra ne 
yapılmaz onu çok iyi biliyoruz.” diye ifade ediyor. İz-
leyicilerden güç almaya devam edeceklerini dile geti-
ren Platform sözü söyle sonlandırıyor: “Kadıköy’ü bir 
tiyatro vahasına çeviren bizler tiyatro yapmaya devam 
edeceğiz.”

“Tadımlık şehir keşifleri” mottosuyla 2014 yılında yola 
çıkan ve şehirlerde yapılabilecek aktiviteler hakkında 
içerikler sunan Şehir Notları, takipçilerinin ilgiyle izle-
diği bir platform. Sitenin kurucusu Gizem Günsev Tel-
ci, “İnsanlardan olumlu yorumlar almak beni çok mut-
lu ediyor ve daha çok içerik üretme konusunda motive 
oluyorum” diyor. Kahve dükkanlarından yemek tarif-
lerine, bitkilerin faydalarından dünya seyahatlerine ka-
dar birçok içerik barındıran blog, yeni deneyimler ka-
zanmak isteyen insanlara rehberlik ediyor. Blogda 
ayrıca, içinde bulunduğumuz salgın döneminde evde 
keyifle okunabilecek içerikler de yer alı-
yor. HES kodu kullanımından pande-
mide seyahate çıkarken yanımızda 
bulundurmamız gereken eşyalara 
kadar birçok içerik, Şehir Notla-
rı’nda okuyucuların beğenisine 
sunuluyor.

Seyahat etmeyi keyfin dı-
şında bir iş modeline dönüştü-
ren Telci, Şehir Notları’nın orta-
ya çıkış hikâyesini şöyle anlatıyor: 
“Şehir Notları fikri 2014 yılında or-

“Şehir 
Notları”, 

seyahat tutkunlarına 
ve “Bir şehri en iyi nasıl 

gezerim?” sorusuna 
cevap arayanlara 

rehberlik
ediyor

“İnsansız tiyatro, 
tiyatrosuz insan
olmaz” 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bu yıl da 

pandeminin gölgesinde kutlanıyor. 
Kadıköy Tiyatroları Platformu “Kadıköy’ü 
bir tiyatro vahasına çeviren bizler tiyatro 
yapmaya devam edeceğiz” diyor

27 MART’A ÖZEL ETKİNLİKLER

l Evin ARSLAN

U

“TİYATRO İNSANLIĞIN VAZGEÇİLMEZİDİR”
Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla her yıl hem ulu-

sal hem de uluslararası bildiriler yayınlanıyor. Bu yıl 
ulusal tiyatro bildirisini tiyatro ve sinema oyuncuları 
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar; uluslararası bildiri-
yi ise film, televizyon ve tiyatro oyuncusu Helen Mir-
ren yazdı. 

Gezen ve Akpınar yayınladıkları bildiride öncelik-
le sanat emekçilerini selamladı: “27 Mart Dünya Tiyat-
ro Günü sanat emekçilerine, sanatseverlere kutlu olsun. 
Dionysos şenlikleriyle başlayıp gelişen tiyatro, asırlar-

dır varlığını sürdürüyor. Merkezinde insan olan bu sa-
nat, insan var olduğu sürece yaşayacak.”

İnsanı insan yapanın bilim, sanat ve tiyatro oldu-
ğunu söyleyen Gezen ve Akpınar, “Biz değerler sırala-
masında, genelde sanatı en üst sıraya koyarız. Özelde 
tiyatroyu, sanata en yakın düzeyde düşünüyoruz. Çağı-
mızda; üreme içgüdüsü, beslenme içgüdüsü tatmin ol-
duğunda mutlu olanlara başka popülasyonlara verilen 
adı veriyoruz. Ancak üreme, beslenme açlıklarından 
başka açlıklar duyanlara, onları üretip onları tüketti-
ğinde mutlu olanlara insan diyoruz.” diyor. Bilgi ile-

tişim çağı ne kadar gelişirse gelişsin tiyatronun insan-
la, insanca, insanlar için yapılacağını belirten Gezen ve 
Akpınar “Tiyatro insanlığın vazgeçilmezidir. İnsansız 
tiyatro, tiyatrosuz insan olmaz.” diyerek sözlerini son-
landırıyor.

“YARATMA İÇGÜDÜSÜ BASTIRILAMAZ”
Uluslararası bildiriyi yazan oyuncu Helen Mirren 

ise pandemi döneminin tiyatro emekçilerine olan etki-
sine vurgu yapıyor.  Eylül Deniz Doğanay’ın Türkçeye 
çevirdiği bildiride Mirren, “Geride bıraktığımız dönem 
canlı performans dünyası için çok zor geçti; birçok sa-
natçı, teknisyen ve zanaatkâr zaten belirsizliklerle dolu 
bu meslekte hayatlarını güçlükle idame ettirebildiler.” 
diyor. İnsanların dünya üzerinde var oldukları günden 
beri birbirlerine hikaye anlattıklarını belirten Mirren, 
tiyatro kültürünün insanlar dünyada var olduğu müd-
detçe yaşamaya devam edeceğini ifade ediyor. Mirren 
bildiriyi şöyle sonlandırıyor: “Yazarların, tasarımcıla-
rın, dansçıların, ses sanatçılarının, oyuncuların, müzis-
yenlerin, yönetmenlerin yaratma güdüsü asla bastırıla-
mayacak ve çok yakın bir gelecekte yeni bir enerjiyle, 
hepimizin paylaştığı bu dünyaya dair yeni bir anlayışla 
yine meyvelerini verecek. Sabırsızlanıyorum!”

27 Mart Dünya Tiyatro Günü 
dolayısıyla birçok etkinlik 
gerçekleşiyor. Gerçekleşecek 
etkinlikleri sizin için derledik.
l Simge Günsan, 27 Mart 
Dünya Tiyatro Gününe 
özel, eğlenceli bir oyun 
sahneleyecek. Sahnede 
William Shakespeare ile canlı 
yayın yapacak olan Günsan, 
Shakespeare’in eserlerini 
özetleyerek anlatacak. 
Günsan’ın bu etkinliği, Tiyatro 
Şefi Youtube Kanalında saat 
20.00’de izlenebilecek.

l İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatroları’nın 
online 
gerçekleştirdiği 
“Salondan 
Yayın” etkinlikleri devam ediyor. 27 Mart 
19.00’da “Sahnenin Gizli Kahramanları” 
söyleşisi gerçekleşecek. Bu ayki söyleşinin 
konuğu ise aksesuarcı Cengiz Önay. Yayını 
Şehir Tiyatroları’nın Youtube hesabından 
seyredebilirsiniz.
l 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nün özel 
gösterimlerinden biri de Nilgün Belgün’ün 

yazmış olduğu Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi 
oyunu. Belgün’ün kendi hayatını, anılarını yazdığı 
“İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi” kitabından uyarlanan 
bu oyun, 27 Mart 20.30’da online olarak izlenebilecek. 
Biletler ise biletix’ten satın alınabiliyor.

Tadımlık sehir kesifleri
l Simge KANSU taya çıktı. O dönemde tam zamanlı olarak özel bir mü-

zenin dijital pazarlama iletişimini yürütüyordum. He-
nüz kendi işimi kurmamıştım ama seyahat tutkusu ve 
her boş fırsatı seyahat planına dönüştürme hali o za-
manlarda başlamıştı. Şehir Notları’nı kurana kadar 
farklı dergi ve web sitelerinde yazarlık yapıyordum. 
Sonra neden yazılarımı kendi blogumda toplamıyorum 
dedim ve Şehir Notları’nı kurdum” diyor ve şöyle de-
vam ediyor: “Farklı kültürleri, coğrafyaları tanımak, 
tanıtmak ve kendi coğrafyamızın kültürel değerlerini 
daha fazla insanla buluşturmak için içerikler üretiyo-
rum, geziyorum, keşfediyorum ve paylaşıyorum.”

“BEN OLSAM NASIL GEZERDİM?”
Telci, “Bir şehri insanların okumaktan keyif 
alacağı ve ben olsam nasıl gezerdim sorusuna 

cevap veren bilgiler eşliğinde tanıtıyoruz” 
diyor: “Blogda ‘İstanbul’un Tarihi Şe-

kercileri’ gibi nostalji kokan liste içe-
rikler de, ‘Dört Günde Paris Nasıl Ge-
zilir?’ gibi kısıtlı zamanda şehir turu 
planlamanıza yönelik öneriler de bu-
labilirsiniz. İstanbul doğduğum büyü-

düğüm şehir ve tüm zorluklarına rağ-
men bu şehirle ayrı bir gönül bağımız 

olduğundan, İstanbul’a özel ayrı içerik se-
rileri üretmeyi seviyorum. Şehrin tarihi kahve 

durakları, simgeleşmiş buluşma noktaları, İstanbul 
ile özdeşleşmiş sokak lezzetleri gibi içerik serilerini 
de blogda bulmanız mümkün.” Son zamanlarda sağ-
lığa ekstra özen göstermek gereken zamanlardan geç-
tiğimiz için, bu konuya yönelik içerikler de var. Telci, 
“Doğal şifa yöntemleri, aromaterapi, baharatlar, yetiş-
tirildikleri coğrafyalar ve faydaları gibi konular benim 
de kişisel olarak üzerine çalıştığım ve blogda yer verdi-
ğimiz başlıklar arasında yer alıyor.” diyor. 

“KADIKÖY İLE İLGİLİ YENİ İÇERİKLER”
Blogda Kadıköy ile ilgili içeriklerin de olduğunu 

belirten Gizem Günsev Telci, “Dört yıl Kadıköy’ün 
çok sevdiğimiz tarihi semti Yeldeğirmeni’nde yaşa-
dım ve orada yaşarken sık sık o bölge ile ilgili içerik-
ler üretme şansım oldu. Kadıköy’de daha çok esnaf 
lokantaları, sevdiğimiz restoranlar, kahveciler üzeri-
ne yazdım. Korona sebebiyle buralara uğrama sıklığı-
mız azalsa da, en yakın zamanda Kadıköy ile alakalı 
yeni içerikler üretmek istiyorum.” diyor ve Şehir Not-
ları’yla alakalı ileriye dönük planlarını anlatıyor: “Son 
dönemde bloga dışarıdan yazar arkadaşlarımız katıldı. 
Bireysel olarak başlattığım bir proje kolektiften beslen-

meye ve daha da büyümeye başladı. Bu durum çok ke-
yifli açıkçası. Seyahate ve yazmaya gönül vermiş olan 
başka insanları da blogda görmek beni çok mutlu edi-
yor. Bu durumun sağlıklı şekilde sürdürülebilir olması-
nı hedefliyorum. Bir de maalesef korona sebebiyle tüm 
seyahat planları askıya alındı. Hayat bir süre daha es-
kiye dönmeyecek belki ama yeni normalle birlikte in-
sanları güvenli ortamlarda bireysel seyahate özendiren 
yeni içerikler üretmek istiyorum.” diyor.

www.sehirnotlari.com
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umhurbaşkanlığı kararnamesiyle gece ya-
rısı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilme-
si kararının ardından kadın örgütleri 20 
Mart Cumartesi günü Kadıköy'de buluştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 
çağrısıyla 15.00’te Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda 
toplanan kadınlar, kararın geri çekilerek sözleşmenin 
uygulanmasını talep etti. 

Eylemde açıklama yapan Fidan Ataselim, “Bık-
mayız, yılmayız, nice hakkımızı bu meydanda kazan-
dık. AKP’nin koltuğu nasıl titredi ki ne yapacaklarını 
şaşırmışlar. Eşitlik ve adalet kadınlarla gelecek. Bir 
gece yarısı çıkarılan kararı geri çektireceğiz. Kadın-
ların yaşamakla beraber, daha eşit ve özgür yaşama-
sını da istiyoruz. Eşitliğe düşman, özgürlüğe düşman 
olanlar, İstanbul Sözleşmesi’ni feshedebileceğini dü-
şünüyor. Tek bir kararla bu haktan asla vazgeçmeye-
ceğiz.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de 
eylemde bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: “Mey-
danları doldurduk, doldurmaya devam edeceğiz. Se-
simizi yükseltmeye devam edeceğiz. Dün gece kor-
kunç ve insanlık dışı kararnamenin yayınlandığını 
gördük. Tek adam, ‘biz kadınlarla değil yaşam hak-
kıyla değil tecavüzcülerle, katillerle saf tutuyoruz’ 
dedi. Kararnameyle Cumhurbaşkanı bir şey daha 
söyledi: ‘Ben TBMM'nin iradesini tanımıyorum’ 
da dedi. Birçok partinin uzlaşmasıyla ‘LGBTİ+la-
rın, çocukların, kadınların hakkına karşı çıkıyorum’ 
dedi. Meclisin iradesini gasp edenler de görecekler 
ki; biz meydanları, sokakları, hayatı doldurmaya de-
vam edeceğiz.”

Eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu, CHP Milletvekili Sera Kadıgil ve Kadıköy Be-
lediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da destek verdi.

BİR GÜNDE İKİ EYLEM
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 

eyleminin ardından Kadınlar Birlikte Güçlü grubu da 
17.00'de aynı alanda eylem gerçekleştirdi. Kadınla-
rın sayısı ikinci eylemde azalmak bir yana artarken, 
açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2011 yılında mecliste onaylanan 
sözleşme tek adam kararıyla kal-
dırıldı. İstanbul Sözleşmesi’nden 
nefret ediyorlar çünkü kadınların 
şiddete mahkum olmasını istiyor-
lar. Kadınlar hayır diyemesin, ka-
dınlar şiddete ses çıkaramasın, 
kendi hayatları hakkında 
karar alamasın istiyorlar. 
Kadınları korumakla yü-
kümlü olan devlet ise er-
kek devlet olduğunu bir 
kez daha gösterip kadın-
ların haklarını, can gü-
venliğini hiçe sayıyor. 
Aile yapısı bozuluyor, 
toplum değerleri par-
çalanıyor diyerek 
kadın düşmanlığına 
çağrı yapanlar, ka-
dınların ve çocukla-
rın her türlü şiddete 
maruz kaldığı toplum 
ve aile düzenini savunuyor. 
Kadınların özgürleşmesin-
den korkuyorlar. Kadınlar 
üstündeki egemenlikleri-
ni kaybetmemek için çır-
pınıyorlar.”

“ERKEKLERE HEDİYE VERİLDİ”
Kadınlar adına okunan açıklamada İstanbul Söz-

leşmesi’nden neden çıkılmak istediği şu sözlerle anla-
tıldı: “İstanbul Sözleşmesi’nden nefret ediyorlar çün-
kü toplumsal cinsiyet eşitsizliği lafını dahi duymak 
istemiyorlar. Eşitsizliği doğallaştırmak, ka-
dınları erkeklere tabi kılmak için fıt-
rattan, adaletten dem vuruyorlar. 
Bizler ise biliyoruz ki eşitlik ol-
madan adalet olmaz. Kadınla-
rın şiddetten uzaklaşabilmesi 

için devlete şiddeti önleme, 
kadınları koruma, kadınları 
güçlendirecek destek meka-

nizmalarını oluşturma ve fa-
illeri cezalandırma yüküm-
lülüğü veren bir sözleşmeden 
çekilmek, devletin bu yükümlü-

lüklerden kaçması anlamına gelir. Ka-
dın cinayetlerine karşı, kadına yönelik 

şiddeti önlemek için sorumluluk al-
mayı reddettiği anlamına gelir. Bu, 
devletin kadınlara karşı olduğu 
anlamına gelir. Dün gece yarısı 
kadınları dövme özgürlüğü iste-
yen erkeklere, Samsun’daki İbra-

him Zarap gibilere, ‘eşit değilsiniz’ 
diyerek bizi baskıya, şiddete açık hale 
getirenlere büyük bir hediye verildi. 
Karakollarda kadınları şiddete maruz 
kaldığı evlerine geri yollayan polisler, 
sığınaklarda kadınlara hapis hayatı ya-

şatan yetkililer, mahkeme salonlarında ka-
dınları maruz kaldığı şiddet için suçlayan 
hakimler teşvik edildi.”

“KARARI TANIMIYORUZ”
Kadınlar, açıklamanın sonunda İstanbul Sözleş-

mesi’nden çıkma kararını tanımadıklarını duyurdu-
lar: “Bir sonraki kadın cinayetinde ortalıkta iki yüz-
lü açıklamalar yaparak, cezasızlığın kol gezdiği bir 
ülkede, ağır ceza getireceğiz safsataları ile kamuo-

yunu yatıştırmaya çalışacaklar. Biz ise biliyoruz 
ki şiddete maruz kalan, öldürülen her kadı-

nın, fail kadar suçlusu, devlettir. İstanbul 
Sözleşmesi bizlerin yıllardır süren mü-

cadelesi sonucu yazıldı. Çıkma kararı-
nı asla tanımıyoruz. Bir grup adamın 
sözünün, tek adamın kararının kadın-
lar tarafında hükmü yoktur! İstanbul 
Sözleşmesi gerektiği gibi uygulanana, 

erkek şiddeti son bulana kadar mücade-
lemiz devam edecek.”

Kadınlar Kadıköy'den haykırdı: 

Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamın-
da 2011 yılının mayıs ayında imzaladığı, 2014 yılında uy-
gulamaya konan İstanbul Sözleşmesi 20 Mart gecesi 
Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildi. 
“Türk toplum yapısına” uymadığı gerekçesiyle uzun sü-
redir kaldırılması istenen İstanbul Sözleşmesi hemen her 
gün bir kadının öldürüldüğü ülkemizde kadınlar için haya-
ti öneme sahip. “Toplumsal cinsiyet” kavramının tanımını 
yapan ilk uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşme-
si’nin en önemli özelliği kadına yönelik şiddeti bir insan 
hakkı ihlali ve bir ayrımcılık türü olarak kabul etmesi.
Peki, bir gece yarısı kaldırılan İstanbul Sözleşmesi nedir? 
Sözleşmenin içeriği ve amacı ne? İstanbul Sözleşmesi 
maddeleri neler? İşte detaylar…

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR
Tam adıyla “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konse-
yi Sözleşmesi” dir. 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya 
açıldı ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi.  12 bölüm 81 
maddeden oluşan sözleşme 34 ülkede farklı zamanlarda 
onaylandı ve yürürlüğe girdi. 

SÖZLEŞME NEYİ AMAÇLIYOR
Kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcı 
niteliğe sahip ilk uluslararası sözleşme olan 
İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik her türlü 
şiddetin önlenmesini amaçlıyor. Sözleşme, “Aile içi şid-
det”i, “mağdurla aynı ikametgahı paylaşsın, paylaşma-
sın veya daha önce paylaşmış olsun veya olmasın, aile 
içinde veya aile biriminde veya mevcut veya daha önceki 
eşler veya birlikte yaşayan bireyler arasında” olarak ta-
nımlıyor. Sözleşme kapsamında hem kadına hem de ev içi 
şiddet ele alınıyor. Bu doğrultuda Sözleşme’nin ana ekseni 
kadınlar ve kız çocukları olmakla birlikte; ev içi şiddet kap-
samına kadın erkek fark etmeksizin yaşı ne olursa olsun 
herkes giriyor. Sözleşme’nin yaşlı ya da yetişkin erkekler 
dahil ev içi şiddet mağduru diğer gruplara uygulanıp uygu-

lanmayacağı taraf devletlerin inisiyatifine bırakılıyor. Bu-
nunla birlikte, ev içi şiddete maruz kalan erkekler ve yaşlılar 
gibi diğer şiddet mağdurlarının da uygulamaya dahil edil-
mesi teşvik ediliyor. Taraflara, anayasalarına veya ilgili diğer 
mevzuata kadın erkek eşitliği ilkesini dahil etmeleri ve bu 
ilkenin uygulanmasını sağlama, kadınlara karşı ayrımcılığı 
yasaklama ve kadınlara karşı ayrımcılık yapan yasa ve uy-
gulamaları yürürlükten kaldırma zorunluluğu getiren söz-
leşme, her türlü şiddet eylemini önleyecek “gerekli yasal ve 
diğer tedbirlerin” alınmasını zorunlu kılıyor.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI NE
Sözleşme, aile içi şiddet de dahil olmak üzere,
kadınları orantısız bir biçimde etkileyen, 
kadına karşı her türlü şiddet için geçerli.

SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ 
SUÇLAR HANGİLERİ
Sözleşme taraf devletlere, aşağıda belirtilen davranış-
lara yönelik cezai veya başka bir hukuki yaptırım öngör-
meyi zorunlu kılıyor. Bunlar şöyle:
◆ Ev içi şiddet (fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik)
◆ Taciz amaçlı takip
◆ Tecavüz dahil, cinsel şiddet
◆ Cinsel taciz
◆ Zorla evlendirme
◆ Kadınların sünnet edilmesi
◆ Kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama
◆ Şiddet uygulanmasına yardımcı olmak.

DEVLETLERİN SORUMLULUKLARI NE
ÖNLEME

✔ Kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine 
veya kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleş-
miş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve 
diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadın-
ların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının 
değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirlerin alınması,
✔ Kadınların güçlendirilmesine yönelik program ve faali-
yetlerin yaygınlaştırılması,
✔ Her türlü şiddet eylemini önleyecek gerekli yasal ve 
diğer tedbirlerin alınması,
✔ Kültür, töre, din, gelenek veya sözde “namus” gibi 
kavramların Sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet 
eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını sağlamak.

KORUMA
✔ Tüm mağdurları daha başka şiddet eylemlerine karşı 
korumak için gerekli tedbirleri almak,
✔ Mağdurların ihtiyaçlarının ve güven içinde olmalarının 
sağlanması, 
✔ Mağdurlara ve çocuklarına psikolojik ve hukuki danış-
manlığın yanı sıra tıbbi yardım sağlayan destek hizmet-
leri,
✔ Yeterli sayıda sığınma evinin tahsis edilmesi ve günün 
her saati kullanılabilecek ücretsiz telefon yardım hatla-
rı sağlanması.

 HUKUK
✔ Kadınlara yönelik şiddetin suç sayılmasının ve gerekli 
cezaların verilmesinin sağlanması,  
✔ Soruşturma ve yargılama sürecinde mağdurların özel 
koruma tedbirlerinden yararlanmalarını sağlamak,
✔ Mağdurların, ailelerinin ve tanıkların, sindirmeye, mi-
sillemeye ve tekrar mağdur bırakılmaya karşı korunma-
ları sağlamak,
✔ Mağdurun iç hukuk kurallarının usulüne uygun olarak 
duruşmalara katılmasını, kanıt temin etmesini ve kendi 
görüşlerini, ihtiyaçlarını ve kaygılarını doğrudan veya bir 
aracı vasıtasıyla sunmasını ve bunların dikkate alınması-
nı sağlamak.

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DİĞER 
HAKLAR NELER
◆ Sözleşmenin getirdiği yükümlülükler 
öncelikle imzacı devlet görevlileri ve devlete yönelik. 
Devlet kendi adına hareket eden görevlilerinin İstanbul 
Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getirmesini ve şiddet 
uygulayan failin cezalandırılmasını sağlamak zorunda.
◆ Sözleşmeye göre şiddete uğrayan kadın ücretsiz hu-
kuki yardım alma hakkına sahipken şiddet vakaların-
da arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil, zorunlu alternatif 
uyuşmazlık çözüm süreçleri de yasak.
◆ İstanbul Sözleşmesi aynı zamanda sadece taraf dev-
letlerin vatandaşı olan kadınlar için değil, sığınmacı ve 
hukuki durumu ne olursa olsun göçmen kadınlar için de 
koruma sağlıyor.
◆ Başta kadın ve çocuklar olmak üzere şiddet mağdur-
larına barınaklar sağlanması da sözleşmenin gereklerin-
den biri.

Bir gece yarısı Cumhurbaşkanı 
kararı ile kaldırılan İstanbul 

Sözleşmesi nedir? 
Sözleşmenin içeriği ve amacı ne? 

İstanbul Sözleşmesi maddeleri 
neler? İşte detaylar…

“Sözleşmeden asla vazgeçmeyeceğİz”
Kadınlar, 

Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesiyle 

İstanbul Sözleşmesi’nden 

çekilme kararının ardından 

Kadıköy’de buluştu. 

Yüzlerce kadın, kararın geri 

alınarak sözleşmenin 

uygulanmasını talep 

etti

Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle 20 Mart 

Cumartesi sabah saat 02.00’de 
Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul 

Sözlemesi’nin fesih kararı aynı gün pek 
çok ilde protesto edilirken, hafta boyunca da 

eylemler devam etti. Her akşam saat 21.00’de 
tencere tavalarla ses çıkarma eylemine Kadıköy’de 

katılım yoğun oldu. 
Bunun yanında mahallelerde de kadınlar sokağa 

çıktı. Kadınlar 24 Mart Çarşamba akşamı 
Koşuyolu Parkı’nda, 25 Mart Perşembe akşamı 

Yeldeğirmeni Mahallesi’nde eylem yaptı. 
27 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te 

ise yine Kadıköy Beşiktaş 
İskelesi’nde büyük buluşma 

olacak. 

l Fırat FISTIK
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EYLEMLER DEVAM EDİYOR

İstanbul Sözleşmesi neden önemli



adın kooperatifleri büyümeye ve güçlen-
meye devam ediyor. Kadınlar el emeği ile 
ürettikleri ürünleri satarak gelir elde etme-
ye çalışıyor. 2017 yılında kurulan İyim-

ser Abla Sosyal Girişimi ise Anadolu’nun farklı ille-
rindeki kadın kooperatiflerini, onların ürettiği ürünleri 
kurumsal şirketlerle buluşturuyor ve bu yolla koope-
ratiflerin güçlenmesini sağlıyor. İyimser Abla’nın ku-
rucusu Sevgi Ceyda Şairoğlu Sezginer bu girişimin çı-
kış noktasının bayramda kurumsal şirketler tarafından 
verilen çikolata kutularına dayandığını söylüyor. Sez-
giner “Her bayramda, her yılbaşında çikolata almak 
yerine farklı bir şey olsa? Hediyeler için ayrılan bu 
bütçe, kadın üreticiler başta olmak üzere küçük üreti-
cilere gitse?’ düşünceleri ile İyimser Abla ortaya çık-
tı.” diyor.

Sosyal girişimin ismi ise gerçek bir kişinin ismini 
taşıyor. Sezginer, İyimser Abla’yı şöy-
le anlatıyor: “İyimser Abla, Ankara’da 
profesyonel bir şirkette, çalışanların 
hepsine aynı samimiyette yaklaşıp, 
onlara el işi, göz nuru yemekler, 
kurabiyeler yapan; bunu yaparken 
de etrafa iyilik ve güleryüz saçan; 
özverili ve çalışkan; ancak asga-
ri ücretli çalışan tam bir Anadolu 
kadınıdır. Biz buradan yola çıka-
rak Anadolu’da İyimser Abla gibi 
sayısız, isimsiz ablaların olduğunu 
biliyor ve onlara ürettikleri, kazan-
dırdıkları değerler üzerinden destek 
oluyoruz.”

İyimser Abla girişiminin ortaya çı-
kışının bir sebebinin de kadınların iş 

Zorluklara karşı mücadele eden 
kadınlar tarafından kurulan 
“Engelsiz Amazonlar” atölyesi 
artık Kadıköy’de

Engelli çocukların okuması,  medikal  ve diğer ih-
tiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapan, ço-
cukların “Umut Abla”sı Gamze Elibol, dört yıl önce 
Şile’de annesi ve tüm zorluklara rağmen hayata tu-
tunmaya çalışan yedi kadınla birlikte kurduğu “En-
gelsiz Amazonlar” atölyesini Kadıköy’e taşıdı. 

“Anadolu’da üreten sayısız
İYİMSER ABLA var”İyimser Abla Sosyal Girişimi, 

kadın kooperatifleri 
ile kurumsal şirketleri 
biraraya getiriyor. Girişim, 
çalışanlarına bayram 
hediyesi vermek isteyen 
kurumsal şirketleri, kadın 
kooperatiflerinin ürettiği 
ürünlerle buluşturuyor

gücüne katılması olduğunu dile getiren Sezginer, 
“Kasım 2017 TÜİK verilerine göre ülkemizde her 
üç kadından sadece 1’i çalışma hayatında yer alı-
yor. Neden, nasıl, konuyla ilgili ne yapılabilir, diye 

sorgularken bir yandan da çevremdeki kadın istih-
damını destekleyen projeleri gözlemliyor ve destek-
lemeye çalışıyordum. Aile üyelerine ve arkadaşla-

rıma özel günlerde kadın kooperatiflerini destekleyen 
yerlerden hediye almamla başlayan, düğünümüzde ni-
kah şekeri yerine kadın üreticilerimizin lavanta kesesi 
hediye etmemizle devam eden kooperatiflere ‘bireysel’ 
destek verme çabasının yetmeyeceğini fark ettiğimde 
‘sürdürülebilir gelir kaynağı oluşturmak için neler ya-
pılabilir?’ sorusuna cevap aramaya başladım.” diyor.

Aynı zamanda hem kendisinin hem de çoğu ça-
lışanın, çalıştığı kurumdan her bayram ve yılbaşın-
da çikolata hediyesi aldığını dile getiren Sezginer, bir 
süre sonra bunu sorgulamaya başladığını dile getiri-
yor. Sezginer sonrasında kurumsal şirket çalışanları-
na bu hediye kültürünü sorgulayan “Bayram hediye-
nizi aldınız mı?” anketi yapıyor. 230 kişinin katıldığı 
bu ankette şirketlerin yüzde 70’inin çalışanlara hedi-
ye verdiği ve çoğunun çikolata kutusu olduğu ortaya 
çıkıyor. Ancak ankete katılan çalışanların yüzde 60’ı 
çikolata yerine yöresel, köy pazarı ürünlerini tercih 
edeceklerini ifade ediyor.

Sezginer, bu araştırmadan sonra çalışmalara baş-
ladığını söylüyor ve şöyle anlatıyor: “Anadolu’nun 
dört bir köşesinde yer alan kadın kooperatiflerini 
daha detaylı araştırmaya başlamam, ürünleriyle ilgili 
bilgi toplamam, şirketlerin çalışanlarına sunabileceği, 
ilgi çekici, lezzetli paketler oluşturmamız ve bir yan-
dan devam eden şirket temsilcileri ile yaptığım görüş-
meler sonrası İyimser Abla bugünkü aşamaya geldi.” 

“KOOPERATİFLER GÜÇLENİYOR”
Sezginer, İyimser Abla girişimi ile birlikte bu za-

mana kadar 15 farklı kadın kooperatifi ile çalıştıkları-
nı, 200’den fazla bireysel kadın üreticiyi destekledik-
lerini, 150 kurumsal şirket ile iş birliği yaptıklarını 
ve 10 binden fazla tekil çalışana ulaştıklarını ifade 
ediyor. Kadın kooperatiflerinin gittikçe güçlendiği-
ni söyleyen Sezginer, hem Potlaç Kadın Koopera-
tifi hem de Kadıköy Kooperatifi’ni takip ettiğini ve 
yaptıkları çalışmaları mutlulukla izlediğini de belirti-
yor. Sezginer “Dayanışmanın ve birlikteliğin çok gü-
zel örneği bu iki kooperatif. Bence bu iki kooperatif 
Kadıköy’ün yüzünü adeta değiştirdi ve güzelleştirdi.” 
diyor.

Kooperatifçilik modelinin çok değerli, özgün ve 
etkili bir model olduğunu söyleyen Sezginer “Ka-
dınlara istihdam fırsatı yaratan kadın kooperatifleri-
ni desteklemek, ülkemizdeki kadın istihdamının art-
masına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, sadece kadınların 
işgücüne katılması ile kalmayıp çalışan her kadının 
evinde bir fark ortaya çıkacaktır. Araştırmalar göste-
riyor ki, çalışan kadınların çocukları daha iyi eğitime 
ve işe sahip oluyor.” diye ifade ediyor. 

İyimser Abla Sosyal Girişimi’ne katılmak isteyen 
kadın kooperatifleri ve girişimden alışveriş yapmak 
isteyen şirketler merhaba@iyimserabla.com veya 
sevgi@iyimserabla.com adreslerine mail atabilirler.

Instagram ve Twitter: @iyimserabla

l Evin ARSLAN

K

Ahşap boyama atölyesine katılmak için Sefa-
köy’den gelen Büşra Karaca, “Engelli çocuklar öz-

gürlüklerini kısıtlamasınlar. Dışarı çıkmak herkesin 
hakkı. Biz de çocuğuz. Farkımız yok. Eşitiz. Ahşap 
boyama atölyesi arkadaşlarımzla sohbet ettiğimiz 
için eğlenceli oluyor.” derken Hilal Koçak da şun-

ları söylüyor: “Bahçeşehir’de oturuyorum. Bu-
rada olduğum için mutluyum. Ahşap bo-

yama atölyesinde hayal kuruyoruz. 
Kompozisyonumu ahşaplara 

yansıtıyorum.” 

Kadıköy’ün

Bir buçuk yaşındayken geçirdiği çocuk felci ne-
deniyle yürüme yetisini kazanamayan, 35 yaşına ka-
dar tutunarak ve aksayarak yürümeye çalışan, engel 
durumunun artmasıyla dört yıldır tekerlekli sandalye 
kullanan Gamze Elibol’u isterseniz biraz yakından 
tanıyalım: “Tiyatrocu olmak çok istedim. İlkokul-
da oyunlar yazmaya başladım. Mimar Sinan Üni-
versitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandım. Ama engel-
li olduğum için mülakata çağrılmadım. Açtığım tüm 
davaları kaybettim. Davaları kaybede kaybede dik-
kat çektim. Daha sonra devlet tiyatrolarında pazarte-
si günü oyun sahneleme hakkı kazandım. Engelli ve 
engelsiz arkadaşlarımla birlikte kurduğumuz (TEK-
SEM)  Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim 
Merkezi ile 2000 yılından 2007 yılına kadar Anka-
ra’dan Trabzon’a ve İzmir’e varana kadar birçok 
ilde oyun sahneledik. Kazandığımız tüm geliri en-
gelli kız çocuklarının okuması için kullandık.”

“40 İLDEN ÜRÜN GELİYOR”
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş-

letme Bölümü’nde okuyan ve şu an kukla tiyatrosu 
yapan Gamze Elibol şöyle devam ediyor: “Kadınlar 
olarak girişimci ruhumuzu ortaya koyarak ayakları-
mızın üzerinde durduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. 
O yüzden savaşmanın ve mücadelenin simgesi olan 
“Amazonlar”dan ilham aldık. Amazon kadın umut 
veren kadındır. Yolumuza devam ediyoruz. Atölye-
miz haftanın beş günü 09.00 ile 19.00 saatleri ara-
sında açık. Atölyemize 40 ilden engeli ya da engelli 
çocuğu olan 40 kadından örme bebek ile hayvan fi-
gürleri geliyor. Anneler için örme bebek ile nakış, 
çocuklar için de ahşap boyama atölyesi var. Atölye-
ler ücretsiz. Annelere ve çocuklara psikolojik des-
tek de veriliyor.”

‘ENGELSİZ 
AMAZONLAR’I

“Bizim okumaya ihtiyacımız var. Varlığımızı dile 
getirdiğimizde birçok engeli aşabiliriz. O yüzden ço-
cukların önlerini açmaya çalışıyoruz.” diyen Elibol, 
“Buradaki her şey el emeği. Amaç hediyenin en an-
lamlı hali olmak. Kar amacı gütmeyen bir atölyeyiz. 
Bize destek olan sponsorlar ve aylık gönüllülerimiz 
var. Atölyelerde örme bebek ya da nakış yapan anne-
lerin ürünlerini satın alıyoruz. Çünkü annelerin evle-
rini geçindirmeleri gerekiyor. Elde edilen tüm gelir, 
ülkemizin dört bir yanındaki engelli çocukların me-
dikal ihtiyaçları başta olmak üzere eğitim ve diğer ih-
tiyaçlarını  karşılamak için kullanıyor.” diyor.

Elibol, sözlerine son olarak şunları ekliyor: “Yap-
tığımız tüm çalışmalarımızı ay sonunda sosyal med-
ya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Hasanpaşa’da bu-
lunan atölyemiz ve gerçekleşen etkinlikler hakkında 
bilgi almak isteyenler (0216) 424 18 33 nolu telefon 
numarasından ve sosyal medya hesaplarımızdan bize 
ulaşabilirler.”

l Seyhan KALKAN VAYİÇ “FARKIMIZ 
YOK, EŞİTİZ”

Soldan sağa:  Büşra Karaca, Hilal Koçak, Gamze Elibol
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19 Mart Uluslararası 7. Küresel İklim Grevi günü vesi-
lesiyle iklim aktivistleri Kadıköy’de buluştu ve açıkla-
ma yaptı. Ekoloji Birliği Gençlik Meclisi’nin çağrısıy-
la Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda buluşanlar, açıklamayı 
“İklim krizine karşı boş vaatler istemiyoruz” başlığıy-
la gerçekleştirdi.

PANDEMİ İKLİM KRİZİYLE İLGİLİ
Açıklamayı okuyan Melisa Akkuş, artan sıcaklık, 

fırtınalar, buzullarda meydana gelen kırılmalar ve yük-
selen deniz seviyesini örnek göstererek başladığı konuş-
masına şöyle devam etti: “Şartlara uyum sağlayamayan 
birçok  canlı türü,  önümüzdeki yıllarda yok olma tehli-
kesi ile karşı karşıya.  Ormanların talan edilmesi  hepimiz 
için   için büyük bir tehdit oluşturuyor.  Pandemi, yangın-
lar, kuraklık, iklim adaletsizliği, sel  ve depremler gibi 
özellikle 2020 ve 2021’de ülkemizde ve dünyada gün-
dem olmuş felaketler iklim krizi ile bağlantılı. İklim 
krizi, iklim mültecilerinin ortaya çıkmasına, kriz altın-
da kalan ülkelerde üretim araçlarının azlığı sebebiyle iş 
gücünün değersizleşmesine ve potansiyel  savaşlara yol 
açıyor.   Bu krizin getirdiği ağır sonuçlar yüzünden in-
sanlar, yaşadıkları yerden  göç etmek  zorunda kalmaya 
başladı.”

Derinleşen iklim kriziyle birlikte ortaya çıkan aşı-
rı hava olayları ve afetlerin sadece çevreyi değil, eko-
nomiden sosyal yaşama, kültürden siyasete birçok alanı 
etkilediğini söyleyen Akkuş, “ Bunlar da bize gösteriyor 
ki, iklim krizi sadece bir çevre meselesi değildir.  İklim 
kriziyle birlikte hali hazırda sistemimizde var olan eşit-
sizlikler ve adaletsizlikler de derinleşiyor. İklim adalet-
sizliği ile birlikte ortaya sosyal adaletsizlik de çıkıyor.  
Bu yüzden de bizler tüm bu eşitsizlikler için kadınla-
rın, çocukların, LGBTİ+ bireylerin, doğanın ve canlı-
ların yaşam hakları için hak savunuculuğu yapıyor, her 
zaman iklim adaleti sosyal adalettir diyoruz. Özellikle 
ülkemizde bu pandemi dönemi çok fazla adaletsizliği art 
arda yaşadık. Şirketler tarafından yapılan doğa talanı ve 
sömürüsü bitmedi.” diye konuştu.

Kıyamet sonrasına dair anlatılar bilimkurgu-
nun ilgi çeken alt-türlerindendir. Çoğunlukla “kı-
yamet” ânında neler yaşandığı, o noktaya na-
sıl gelindiği değil, her nasılsa sağ çıkanların yeni 
bir hayatı nasıl kuracakları ele alınır – bazen de 
yeni bir “hayat” kurulmuştur, bu “hayat”ın dışın-
da bırakılmışların sağ kalma mücadeleleri odak-
tadır. Yaşananlar, yakın ya da uzak geleceğe de-
ğil bugüne, kıyamet ölçeğinde bütün gezegene 
değil de kısmi olarak belirli bir alana, bir bölgeye 
dairse, edebiyatçının bunu ele alıp anlatısını kur-
maya çalışması hiç kolay olmaz, pek çok sorunlu 
nokta barındırır. Bu sütunlarda daha önce andı-
ğım “Kayıp Çocuk Arşivi”nde Valeria Luiselli’nin 
başkahramanı da farkındadır bunun, kaygıların-
dan ikisi şunlardır:

“Estetik sorun: Herhangi bir hikâye anlatma 
biçimi neden belli bir amaca hizmet eden bir araç 
olsun ki? Herhangi bir sanat biçimine uygula-
nan enstrümatalizmin hakikaten b.ktan sonuç-
lar garantilemenin bir yolu olduğunu şimdiye dek 
biliyor olmalıydım. Etik kaygı: Bir başkasının ke-
deriyle sanat yapabileceğim ya da yapmam ge-
rektiği fikrine nereden kapıldım?”

Luiselli’nin roman kişisi edebiyatçı değil, ses 
belgeselcisi, ama bu kaygılar edebiyatçılarda da 
ortaktır.Yaşananları araçsallaştırmadan, baş-
kalarının başlarından geçenleri istismar etme-
den ve elbette olup bitenin dümdüz kayıtçısı ol-
madan (edebiyatçının Luiselli’nin roman kişisiyle 
farklılaştığı noktadır bu) yazmak. Peki, o zaman 
yazarı yaşanmış felaketlere değinen kurmaca 
metinler yazmaya yönelten nedir? Kimi için baş-
ka türlüsü mümkün değildir, o felaketi bizzat ya-
şamamışsa bile çok yakınında olup bitmiştir, salt 
tanık olmakla kendi iç dünyası da harap olmuş-
tur. Bir isyan ya da bir şifa arayışıdır bu yönde-
ki çaba. Bazen nereye varacağını bilmiyor olabi-
lir anlatacaklarının, geri duramadığı bir dürtüyle 
eline kalemi almıştır. Yaşananların iç dünyasın-
daki tesirinin, bozulan ağız tadının, kaçan keyfin 
nedenlerinin peşindedir. Bazen de felaket ön-
cesine artık felaketin yaşanmış olduğu bilgisiyle 
bakıp yaşanacakların habercilerini, belki de çok-
tan yaşanmakta olduğuna dair ayrıntılar bulu-
nup bulunmadığını görme çabasıdır.

Edebiyatçıların bu gibi zorlukların yanın-
da görece rahat olduğu noktalar da yok değil-
dir; adını koyması gerekmez mesela. Toplumsal 
bir tez, sonuç ileri sürmeksizin tek tek insanla-
rın neler yaşadığını, onların hikâyelerindeki hem 
çok özel hem de ortak yanları görmek derdinde-
dir. Eylem Ata Güleç’in “Uzak Değil” (YKY, 2021) 
başlıklı öykü kitabını okurken geçti bunlar aklım-
dan. Öykülerin bazısı insanların hayatını bir daha 
eski haline gelmesi imkânsız şekilde alt üst eden 
bir şeylerin ertesinde geçiyor. Güleç’in bu öykü-
lerini “ertesi gün öyküleri” diye anabiliriz pekâlâ. 
“Hayali Kırıntılar” bunlardan. Anlatıcı, öykü kişi-
leri gibi,“olaylar” diye söz eder bu öyküde ya-
şananlardan, tanımlamaya, nitelemeye gerek 
duymaz. Hafifsemek değildir bu, şehrin bir bölü-
münün bombalandığı, birçok insanın öldüğü, so-
kağa çıkılamadığı için cesetlerin bile alınamadığı 
bir zaman dilimini konuşulabilir kılma yoludur – 
öykü kişilerinin yaptığı gibi. İfade seçimindeki bu 
tercihin olan bitenleri yerel plandan çıkarıp geze-
genin farklı yerlerinin hikâyesi olarak algılanma-
sına da imkân sağladığını eklemek lazım.

Beri yandan anlatıcının öykü kişilerinin di-
linden konuşması büsbütün bitişik halde olduk-
ları anlamına gelmez, uzaklaşıp daha geniş bir 
açıdan gördüklerini söyleme imkânıdır bu tam 
bitişmemişlik: “Farkında olmadıkları şey, olay-
lardan sonra kendilerinin de hayata Suzan’ın 
bağlandığı ipin aynısı ile bağlandıklarıydı.” Ede-
biyatçının işaret etmek istediği noktalardan biri 
debudur işte.“Olaylardan” sağ çıkan “kalıntı-
ların” hayatlarındaki küçük nüansları bertaraf 
eder felaket, ortak kötü bir kader çökmüştür 
başlarına. Güleç’in bir öyküsünde “olayların” ön-
cesindeki büyük farkların da iptal olduğunun altı 
önemle çizilir.

“Kibirle sarsılıp hafıza kuyusuna düşenler-
le birlikte birbirini hiç tanımayan insanlar arasın-
da da yeni bağlar kuruluyordu. […] Dev aynaları 
sessizce kırılıyordu. Gelecek kuşaklar için zen-
ginlikten, gösterişten, ihtirastan arınmış renk-
li ipliklerle örülüyordu hayat.”

Öncesine ve sonrasına dair birçok farklı hale, 
yaşantıya, tutuma odaklanan can yakıcı öy-
külerinde Eylem Ata Güleç, “olayların” günde-
lik hayatta, yakın ilişkilerde insanların hayatları-
na nasıl tesir ettiğine bakıyor. “Olayları” iki yöne 
bakan optik bir aygıta çeviriyor, geçmişe ve 
şimdiye.

“Olaylar”
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HP Kadıköy İlçe Başkanlığı Kent ve Çev-
re Komisyonu’nun “İklim Değişikliği ve 
Kentler” başlıklı söyleşisi Emine Demirtel 
moderatörlüğünde 21 Mart Pazar günü ger-

çekleşti. Zoom üzerinden yapılan söyleşide açılış ko-
nuşmasını yapan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Na-
rin, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nu 1990’lı yıllardan beri 
Açık Radyo’da dinlediğini belirtti ve “İklim değişikli-
ği, fosil yakıt, mevsimlerin kayması, kentlerin büyüme-
sinin yarattığı sıcaklık artışını ve birçok şeyi sizden din-
lediğimi hatırlıyorum. Bu konuda en fazla bilgilendiren 
insanların başındasınız. Herkese de katıldığı için teşek-
kür ediyorum.” dedi.

“DOĞAYI KORUYARAK KALKINABİLİRİZ”
Açılışın ardından sunumuna başlayan Prof. Dr. Ka-

dıoğlu, ilk olarak konuyu iyi anlamak ge-
rektiğini vurguladı: “Problem biraz ka-
muoyunda fazla dejenere oldu. İklim 
değişikliği, her şeyin üstünü örten yeşil 
badana gibi oldu. İklim değişikliği ger-
çekten nedir, ondan önce yapılması ge-
reken neler var, buraya bakmamız lazım. 
Kadıköy nasıl öncü olabilir buralara dair 
fikirler vereceğim. Ekoloji ve gelişim zıt 
olan şeyler değil, birlikte de olabilir. Do-
ğayı koruyarak kalkınabiliriz. İklime dost 
bir Kadıköy, aynı zamanda insan dostu, 
çocuk dostu Kadıköy de olacaktır. Dün-
yanın ateşi çıkmış görüyorsunuz. Biz in-
sanlar, mikrop kapmış oluyoruz ateşimiz 
çıktığında. Dünyanın virüsü insan. Dünya 
insan kaptı demek gerekiyor. Bizim mik-
rop kapmamız gibi bir olay. Basın, kutup ayısı, buzul-
larla konuyu işliyor. O yüzden insanlar iklim değişik-
liği deyince, kutup ayısını hatırlıyor. İklim değişikliği, 
kutuptaki ayının problemiymiş gibi bir algı var. Türki-
ye’de de problem, sadece ayının problemi değil.”

“İklim hep değişmiştir, ilk defa değişmiyor” di-
yen Kadıoğlu, şöyle devam etti: “İklimi değiştiren şey-
ler güneşteki etkinlikler, dünyanın astronomik hareket-
leri, volkan patlamaları. İklim hep değişmiş yani. 150 
bin yılda 1 derece soğuyup, ısınıyormuş. 1850 yılın-
dan 2000 yılına dünya 1 derece ısındı. Sadece 150 yıl-
da. İklim değişikliğinin korkutucu tarafı bu. Bu kadar 
ani, hızlı değişmemişti ve insan değiştiriyor. Bu kadar 
hızlı ısınmaya, ekolojik sistem ayak uyduramıyor. Tam 
bin kat hızlı ısınıyor. Türkiye’de 2100 yılına kadar yaz 
aylarında sıcaklığın 4-7 derece artması bekleniyor. Çok 

küçük gibi gelebilir. Uganda kahve üretimine bakalım. 
Sadece 2 derecelik bir sıcaklık artışında üretilen yerle-
rin yüzde 80’inde üretim yapılamıyor. Uganda’da bu üç 
bölgeyi karantinaya almışlar, bu değişikliğe uygun arazi 
planlaması yapmışlar. Biz de tarıma uygun olup, olma-
yacağını belirleyip oraları kontrol altına almamız lazım. 
Oralarda ev, yol yapmamamız lazım.”

“KURAKLIK, AFET OLARAK SAYILMIYOR”
Türkiye’de kuraklığın doğal afet sayılmadığına deği-

nen Kadıoğlu, iklim dostu kentler için somut önerilerde 
bulundu: “Kadıköy Belediyesi’ne sıcak hava dalgaların-
dan korunmanın en iyi yolunun, doğal havalandırmayı 
geliştirmek olduğunu söylemiştim. Bağdat Caddesi’n-
de çok nem oluyordu. İzmir’de caddeler, sokaklar deni-
ze dik yapılırdı, doğal havayı kesmesin diye. İklim de-

ğişince daha sıcak olacak ve havalandırma daha önemli 
olacak. Kadıköy’de hava koridorlarını kesmemek gere-
kiyor, binanın dar tarafını geniş tarafını nereye yapaca-
ğımız dahi önemli. Bir de yeşil çatı örneği var. Bahçeyi 
üste koyuyoruz. Soğutmayı, ısıtmayı ayarlıyor, gürültü-
yü, tozu azaltıyor. Los Angeles’da meydanları beyaza 
boyuyorlar çünkü güneş ışınını yutuyor. Geceleri, Ka-
dıköy’de meydanların sıcaklığı içerideki alanlara göre 
daha sıcak oluyor. Gece uyuyamıyorsunuz sıcaktan, 
nemden. İlk yol boyayan şehir neden Kadıköy olmasın?”

Kadıoğlu, iklim değişikliğinin insan sağlığını da et-
kilediğini belirtirken “Sıcaklıklar 1 derece artınca ishal, 
gıda zehirlenmeleri oluyor. İlerleyen yıllarda çok daha 
fazla başımız ağrıyacak. Kene, eskiden bir şey yapmı-
yordu şimdi öldürüyor. Hayvanlardan insana geçen has-
talıklarda artış var. Bunda artış olmaya devam edecek. 

Buna benzer olarak Süveyş Kanalı’ndan geçen balıklar, 
yabancı türler, Karadeniz Bölgesi’ne kadar gelmiş du-
rumda. İnsanlar da göç ediyor, iklim göçmenlerini daha 
fazla duyacağız. Hava ve deniz suyu hem ısınıyor hem 
de deniz suyu yükseliyor. Bunun en büyük sebebi ısın-
ma. Su seviyesi 60 cm yükselecek dünyada. Su 1 birim 
yükselirse, yatayda 100 birim etkisi oluyor. Yani 60 cm 
yükselme, 600 metrelik alanın yok olması demek.” diye 
konuştu.

KENTLERİN SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?
Sıcaklık sürekli artıyor ve yağışlar azalıyor. 2100 

yılında yüzde 50 oranında yağışların azalacağı tahmin 
ediliyor. Bir de su ihtiyacı konusu var. Kadıoğlu, bu ko-
nuya dair de şunları söyledi: “Tarım ve gıda ürünleri-
miz çok önemli o da toprağın su dengesine bağlı. Ta-

rım havzalarında su dengesini araştırdım. 
Buharlaşma artıyor ve su, sulama ihtiya-
cı giderek artıyor. Nereye baksanız top-
rak kuruyor. Yer ısındığı için ortaya da 
kuraklık çıkıyor. En büyük sıkıntılarımız-
dan bir tanesi. İBB’nin İSKİ’si var örne-
ğin. Ne yapmalı peki? Kurakları bütün 
olarak izleyecek meteoroloji birimi lazım. 
1 Ekim su yılı başında, her yıl devreye gi-
recek kentin su bütçesi hazırlanıp yürür-
lüğe konulmalı, Kentin su bütçesindeki 
açıkları zamanında kapamak için kurak-
lıkla mücadele planı yapılıp uygulanmalı. 
Özellikle binaların çatılarından gelen yağ-
mur sularını sarnıçlarda dopalayıp kulla-
nım suyu olarak değerlendirilmesine yö-
nelik mevzuat düzenlemeleri yapılmalı. 

Bizde tüm yağmur suyu yollara akıyor, dereye dönüyor. 
Su kaynaklarının küresel iklimden nasıl etkileneceği be-
lirlenerek kentlerin ideal nüfus ve sanayi kapasitesi he-
saplanmalı.”

Güncel sorunlardan sel ve taşkınlara da değinen Ka-
dıoğlu, “Sellerin tamamına taşkın deniyor. Önümüzde-
ki yıllarda şehir selleri ve kıyı selleri artacak ama dere-
lerdeki taşkınlar azalacak. Caddeler dereye dönüşecek. 
Mazgallar, dünyadan büyüyor, sayıları artıyor. Bizde 
bulamazsın, zor bulursun. Kadıköy’de de mazgalları sü-
per mazgallara çevirmemiz lazım. Yandan da su alan 
mazgallar yapılmalı artık. Medeniyet gerilemesi var 
Türkiye’de. Samsun’da geleneksel eve bakın, yağışa 
göre direkler konmuş, diğer bir TOKİ evinde ise baskın 
oldu, 4 kişi öldü. Tokyo’da suyu yutan kaldırımlar var, 
sünger şehirler...” dedi.

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı, 
“İklim Değişikliği ve Kentler” 
başlığıyla Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu’nun konuşmacı 
olduğu bir söyleşi gerçekleştirdi. 
Kadıoğlu, “İklim değişti 
böyle oldu kolaycılığına 
kapılıyoruz, bizim de 
değişmemiz lazım” dedi

“İKLİM KRİZİNE KARŞI
boş vaatler istemiyoruz”

C

“İklİme dost bİr 
Kadıköy, İnsan dostu

Kadıköy’dür”

İKLİM KRİZİNİN SONUÇLARI
Açıklamada madde madde, iklim krizi ve doğa tala-

nının doğurduğu sonuçlar şöyle sıralandı:
l Bize yaşam veren  Kazdağları’nda  aktif, pasif, ara-

ma ruhsatlı, işletme ruhsatlı olmak üzere birçok alan ve 
şirket söz konusu. Bu şirketlere izin verilmesi demek 
geleceğimizin satılması demektir.

l Türkiye’de  imara açılmak istenen onlarca orman-
lık alan  var. Bu alanların yerine villalar,  alışveriş mer-
kezleri, eğlenceye yönelik birimler ve daha onlarcası ya-
pılmak yani zenginlerin ve “ayrıcalıklıların” ihtiyaçları 
karşılanmak isteniyor.  Ormanların imara açılması de-
mek hepimizin yaşam alanlarının yok edilmesi demektir.

l Türkiye’de havamızı kirleterek bizleri zehirleyen 
onlarca kömürlü termik santral, radyoaktif atıkları çev-
reye bırakarak onlarca canlıyı tehdit eden nükleer sant-
ral ve Türkiye’nin her yerini işgal etmiş olan ve doğayı 
yok eden yüzlerce hidroelektrik, rüzgar enerji santralleri 
var.  Tüm bu santrallerin yapılıyor oluşu ve buna izin ve-
rilmesi demek temiz hava, su ve toprak hakkımızın eli-

mizden alınıp, satılması milyonlarca insanın sağlığıyla 
oynamak demektir.

l Türkiye’de Kanal İstanbul yani talan projesi gibi 
dev projeler ile onlarca yaşam alanı büyük bir tehli-
ke içerisinde.  Bu projelerin inadına yapılmak istenme-
si demek yuvasından edilen binlerce canlı demektir.  Ve 
bu yapılanlar bizlere sadece inat ve rant uğruna halkı-
nı, doğasını, toprağını ve diğer canlıları yok sayan bir 
sistemin var olduğunu düşündürüyor maalesef. Ve bu 
yapılan talan projelerinin daha nicesi var. Peki bizlere, 
toprağımıza, hayvanımıza faydası olmak yerine zararı 
olan bu projelere ne sebeple  izin veriliyor?

Ekoloji Birliği Gençlik Meclisi adına yapılan açık-
lama şöyle sonlandı: “Bizlerden hangi sebeplerle bu ta-
lanlara ve doğa katliamlarına karşı susmamız ve yapı-
lanlara göz  yummamız bekleniyor?   Tüm bu olanlar için 
bizler hükümetlerden ve karar alıcılardan boş vaatler is-
temiyoruz.  Doğa talanları bitene kadar bu projelere kar-
şı sesimizi duyurmak için mücadele etmeye  devam ede-
ceğiz.”

Hazırlayan: Fırat FISTIK



Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nin 
(YSM) ayrıcalıklı atmosferinde, sosyal mesafe kuralla-
rına uygun olarak düzenlenen nisan ayı konserleri, se-
yirciyi klasik müzik ve caz müziği ile buluşturuyor. Ni-
san ayı programı 2 Nisan Cuma günü usta trompetçi 
Şenova Ülker’in triosu ile başlayacak. Önde gelen pi-
yanistlerinden Uraz Kıvaner’in ve kontrbasta genç nes-
lin önü açık yeteneklerinden Anıl Deniz’in yer alacağı 
Şenova Ülker Trio standartlardan oluşturdukları re-
pertuvar ile caz severlerle buluşacak. Trompetin ünlü 
isimlerinden İmer Demirer’in yer aldığı Ayşe Gencer 
Trio ise 16 Nisan’da müzikseverlerle buluşacak.

DÜNYA CAZ GÜNÜ KONSERİ YSM’DE
Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni 

Sanat’ta nisan ayı sonunda ise, efsane-
vi caz piyanisti ve Unesco İyi Niyet 

osyal medya biosunda “Ezginin Günlü-
ğü’nde solistim. Müziği seviyor, yemek 
yapıyor, oğlumu büyütüyorum” yazıyor. 
Aslında bu kadarla sınırlı değil. 10 yıl bo-

yunca akademisyenlik yaptı, sivil toplum kuruluşlarıy-
la ortak projeler yürüttü. Sonra esnaflık yaparken bir 
albüm ve kitap çıkardı. Ezgi’nin Günlüğü’nde solist 
oldu. Hüsnü Arkan’ın seslendirdiği muhteşem şarkı 
“Boşluk” ona ait. Pandemi süreci boyunca müzisyen-
lerin sorunlarını hem sosyal medyadan hem de yaptığı 
programla duyurmaya çalıştı. Mahmut Çınar’la Kadı-
köy’de şehri, müziği, pandemiyi ve bitmeyen enerjisi-
ni konuştuk. 

l Sizi Bülent Ortaçgil ile nehir söyleşiden oluşan 
“Bu Su Hiç Durmaz” kitabının yazarı olarak tanıdık, 
sonrasında ilk albüm “Bul Beni” çıktı. Ardından Ez-
ginin Günlüğü solistliği geldi. Bütün bunlar ne ka-
dar zaman içinde ve nasıl oldu? 

Herhalde her şey bir yıl içinde oldu. Ben akademis-
yendim. Medya-İletişim fakültesinde 10 yıl çalıştım. 
Faal bir akademisyendim. 2016’da üniversitedeyken 
çok kişisel bir hikâyeden mütevellit şarkılar yapma-
ya başladım. Sonra o şarkıları amatör olarak kayde-
dip Youtube’a koydum. 2016’nın Temmuz ayında ba-
rış imzacısı olduğum için üniversiteden ayrıldım, daha 
doğrusu ayrılmak zorunda kaldım. Sonrasında Kuz-
guncuk’ta bir kafe açtım. Kitaba gelince üniversitenin 
son yılında Bülent Ortaçgil ile bağlantı kurmuştum. Ki-
tap için söyleşiler devam ederken okuldan atılmış ol-
dum. Söyleşileri bitirdim ve o projeyi rafa kaldırdım. 
Çok yoğundum çünkü bir yandan esnaflık yapıyordum. 
Esnaflık yaparken bir gün Pasaj Müzik’ten bir telefon 
geldi. “Youtube’de şarkılarınızı dinledik çok beğendik 
sizinle albüm yapmak istiyoruz” dediler. Kafecilik ya-
parken bir yandan albüm kaydetmeye başladım. O sıra-
da kitabın deşifreleri bitmişti ona da İnkılap Yayınları 
talip oldu. 2018’de kitap, 2019 Nisan ayında albüm çık-
tı. 2019 Haziran’ında da Ezginin Günlüğü’ne girdim.

Yeldeğirmeni Sanat’ta Nisan Programı

Müzik kariyerinde 30. yılı 
dolduran Türkiye’nin önemli 
davulcularından Mert Alkaya’nın 
ilk solo albümü “Omnipotence” 
müzikseverlerle buluştu. 
Ceyda Pirali Production 
etiketiyle yayınlanan albüm 
beş şarkıdan oluşuyor. Alkaya 
albüm heyecanını şu sözlerle 
paylaştı: “30 yıllık kariyerim 
süresinde onlarca müzisyen 
dostumla birlikte sayısız prova, 
kayıt ve konser tecrübem 
olurken, kalbi müzik sevgisi ile 
dolu binlerce insana ulaşma 
imkânım oldu. Tüm bu serüven 
içerisinde tanımaktan ve birlikte 
çalışmaktan onur duyduğum 
müzisyen dostlarımla bir süredir 

üzerinde çalışmış olduğum 
besteleri, hayata geçirmeye 
karar verdim. Üretim aşamasında 
geri planda yer alan davul 
enstrümanını her bir müzisyen 
dostumun müzik tarzına 
ve ruhuna uygun olarak ön 
plana çıkararak ritmik yapısını 
oluşturdum. Omnipotence; 
bugüne kadar içinde bulunduğum 
her projenin, her fikrin, dinlediğim 
her şarkının bir şekilde içimde 
yarattığı yansıması oldu. Farklı 
müzik anlayışları olan çok 
değerli dostlarımın oluşturduğu 
kontrast, aynı zamanda albümün 
zenginliğine dönüştü, bu 
bağlamda her birine katkıları için 
çok teşekkür ediyorum.”

Mert Alkaya’dan yansıma albümü

tarzındaki anlatımıyla eşlik ettiği eserler, klasik mü-
zikten Tango Nuevo’ya ve Türk bestecilerinin tango 
eserlerine uzanıyor.

Pandemi süresince alınan sosyal mesafe ve  sağ-
lık tedbirleri çerçevesinde konserlerin başlama saati 
18.00 olacak. Biletler https://bilet.kadikoy.bel.tr/ ad-
resinden ve konser günü Yeldeğirmeni Sanat gişesin-
den satın alınabilir.

Yeldeğirmeni 
Sanat Merkezi’nde 
sosyal mesafe 
kurallarına uygun 
olarak düzenlenen 
konserler pandemi 
sürecinde moral 
olmaya devam ediyor 

Şarkılarla bağ kuruyorum
l Leyla ALP

S

l Ezginin Günlüğü’nde solist olmak nasıl bir his?
İlk çıktığım konserde beş bin kişiye şarkı söyle-

dim. Sözde o kadar heyecanlı biri değilimdir, ölece-
ğim sandım. Çok güzel bir his. Çok büyük bir kıvanç. 
Buna layık görülmüş olmayı çok büyük bir hediye gibi 
görüyorum.

l Esnaflık devam ediyor mu?
Hayır. Müzik kariyeri birazcık profesyonelleşince 

bıraktım çünkü bu arada çocuğum oldu. Hem müzik-
le hem de çocuğumla tam zamanlı 
ilgilenmek istedim. Kafeyi açtıktan 
bir buçuk yıl sonra devrettim. 

l Akademisyenlik, esnaflık, 
müzisyenlik... Bunlar sert geçişler 
değil mi? 

İlgi alanlarım geniş. Hep başka 
alanlarda da parmağım, başka alan-
lara ilgim oldu. 

l Albümdeki şarkıların sözle-
ri de sizindi. Sonra da Hüsnü Ar-
kan’ın söylediği “Boşluk” çıktı. 
Boşluk ne zaman ve nasıl yazıldı?

Albümdeki dokuz şarkıdan sekizi benim, birini 
Gözde (Öney) ile birlikte yazdım. Bütün şarkılarım 
çok kişisel bir hikâyeden çıktı. Bütün şarkılarımı tek 
bir öykü için yazdım. Bir şeyler anlatmam gerekiyor-
du, şarkı yazmaya başladım. Boşluk, o hikâyenin bir 
parçası. Albümde Hüsnü Arkan’la bir şarkı söylemek 
istiyordum ve Boşluk’u yazdım. Ona gönderdim. Çok 
beğendi ve “bu şarkıyı ben kendi albümümde okumak 
istiyorum” dedi. Çok gurur duydum.

“BİZ GÜNDELİKÇİYİZ”
l Gelelim karantinaya? Bir yılda neler yaşadınız? 

Tencere nasıl kaynıyor?
Çok zor bir şey. Müzikle, performansa dayalı sa-

natlarla geçinmeye çalışmaya çalışan herkese kolay 

gelsin. Ben hayatımda hiç 
böyle bir şey yaşamamıştım. 
Sudan çıkmış balığa dönü-
yorsun. Biz aslında günde-
likçiyiz, yani gündelik ça-
lışıyoruz. Konsere gideriz, 
konserden bir para alırız onunla faturayı öder, kirayı 
denkleştiririz. Bizim sınıfımızda kenara para koymak 
diye bir şey yok. Bir anda her şey gitti. İlk zamanlar 
destekle yaşıyordum. Sonra iş aramaya başladım. Aka-
demisyenlik yaptığım dönem boyunca çok fazla sivil 
toplum kuruluşuyla ortak iş yapmıştım. Dolayısıyla 
çok bağlantılarım vardı. O zamanlardan kalma fikirler 
vardı. O fikirlerden birini değerlendirmek istedim. Ga-
zete Duvar çok sıcak baktı. Friedrich Naumann Vak-
fı desteğiyle Ocak ayında hızlıca Askıda Sanat’a baş-
ladık. Mart sonunda bitiyor. Bu arada ilk albümümü 
yaptığım Pasaj Müzik bana yeni bir albüm teklifiyle 
geldi. Geçimimi bunlardan sağlıyorum.

l Yani yeni bir albüm mü geliyor?
Üç şarkılık bir EP. Nisan ortası gibi ilk şarkı çı-

kacak. 
l İlk şarkının adı ne?
“Sana küstüm”. Biraz arabesk bir şarkı. 
l Söz ve müzik yine sizin mi?
Evet benim. Şarkı yazmayı seviyorum. Bir hikâ-

ye anlatıcısı olmaya çalışıyorum ve anlatmak istediğim 
şeyler var. O yüzden şimdilik kendi şarkılarımı yaz-
mayı tercih ediyorum. Ya da Gözde gibi, Deniz gibi 
çok yakınım olan, benim duygumu anlayabilecek, on-
ların duygusunu anlayabileceğim insanlarla şarkı ya-
zabilirim. 

l Şarkı sözü dışında şiir yazıyor musunuz?
Özel olarak şiir yazmak için şiir yazmıyorum ama 

karaladığım şeyler hep oldu. Yazdığım şeyleri çok 
mahrem buluyordum. Şarkılarım da öyle. Şarkıla-
rım insanlar tarafından ilk dinlendiğinde çok utandım. 

Bana çok mahrem bir şey anlatıyormuşum gibi geli-
yordu. Ve bütün şarkıları bir kişi için yazıyordum. 

l Müzik çok etkili bir alan. Yani baharı örgütle-
yenlerle her bahar aşık olanlar aynı notada buluşur-
ken müzisyenler neden buluşamıyor?

Müzik çevresini yeni yeni tanıyorum. Çok temel 
bazı kaygılar var; bunlardan bir tanesi toplumsal bas-
kılardan muaf olarak işini yapabilme, yani beni herkes 
dinlesin kaygısı. Sistem yok, inisiyatif alacak insanlar 
yok. Bu sektör politikanın aslında bir hak arama, ha-
yatta kalma ve iyi yaşama mücadelesi olduğunu fark 
etmeyen bir sektör. Bu durum müzisyenleri çok kişi-
sel, kendi gemisini kurtaran kaptan olmaya itiyor. Pan-
demide şunu gördük ki kendi gemimizi de kurtaramı-
yormuşuz. 

“TEDRİSATIM ANLAMAK ÜZERİNE”
l Bu süreçten bir ders çıkarıldı mı?
Çok fazla ders çıktı en azından dilde öyle. Mesela 

müzik meslek birliklerinin daha fazla rol üstlenmesi-
ne dair bir görüş artık herkes tarafından kabul ediliyor.

l Sosyal medyayı da oldukça 
aktif kullanıyorsunuz ve poli-
tik kullanıyorsunuz, sanatçı 
bu kadar politik olur mu?

Onu tanımlayamam, tanım-
lamayı doğru da bulmam. Birini 
küstürmek gibi bir derdim yok. 
İnsanlarla şarkılarla bağ kuruyo-
rum. O bağı kurabilecek gönül 
açıklığında olan insanın ideolo-
jisi beni ilgilendirmiyor. Politik 
olmak düşmanlık beslemek de-
ğil. Tam aksine bugün Türki-
ye’de kimseye düşmanlık etmedi-
ğiniz zaman politik oluyorsunuz. 
Benim şarkılarımı kimseye düş-
manlık gütmeyen insanlar bu yüce 
gönüllülükte olan insanlar anlasın 

isterim.  Böyle düşünmeyenlerle şarkılarla buluşma-
sam da olur. Benim tedrisatım anlamak ve paylaşmak 
üzerine. “Sanatçı politik olmalıdır, olmamalıdır” gibi 
şeyler diyemiyorum. Bunlar tercih. Ama benim kişisel 
duruşum ekmek parası önemli ama ekmek parası için 
de söylemem gereken bir yerde susmam. 

l Karantina bitsin ilk şunu yapacağım şuraya gi-
deceğim dediğiniz şeyler var mı?

Konserleri çok özledim. Bir de herkesi toplayıp 
korkmadan bir sarılayım istiyorum. Tabii ki bir tati-
le çıkmak isterim. 

l Kliplerinizin çoğu Kadıköy’de çekildi. Kadı-
köy’de nasıl bir bağ var?

Beni herkes Kadıköylü sanıyor. Hatta biriyle bu-
luşacak, toplantı yapacaksak “Siz zaten Kadıköy’desi-
niz geliriz diyorlar”.  Müzikal camiamız da burada. O 
yüzden Kadıköy bağım olduğu düşünülüyor ki bundan 
çok memnunum. Kadıköy müziği tarzı vardır ya Kes-
meşeker, Fikret Kızılok, Pinhani yani geçmişten bugü-
ne benim de içinde olmaktan gurur duyduğum bir izge 
Kadıköylülük. Kadıköy’ü çok seviyorum. İstanbul’da 
başka bir yerde de olamam. 

l Siz de söyleşiler yapıyorsunuz. Siz olsaydınız 
Mahmut Çınar’a ne sorardınız? 

Bu çok zor bir soru (Gülüyor). Hiç dikiş tutturama-
mış biri gibi görünüyorsun müzikte dikiş tutturacağını 
düşünüyor musun? Burada kalacak mısın?

l Peki kalacak mısınız?
Kalacağım. Ama sadece burada kalmayacağım. 

Hep kaşınıyorum. (Gülüyor)

ÇARŞAMBA KLASİKLERİ
07 Nisan Çarşamba 18.00 AYBEGÜM 
ŞEKERCİOĞLU ve BARIŞ BÜYÜKYILDIRIM 

14 Nisan Çarşamba 18.00 DUO ANDA FLÜT VE 
PİYANO RESİTALİ

21 Nisan Çarşamba 18.00 TANGONEVA ile 
DÜNYANIN TÜM TANGOLARI

28 Nisan Çarşamba 18.00 MÜFİT BAYRAŞA 
ANISINA ÖZEL KONSER

YELDEĞİRMENİ’NDE
CAZ AKŞAMLARI
02 Nisan Cuma 18.00 ŞENOVA ÜLKER TRİO 

09 Nisan Cuma 18.00 RİŞE ÖZKAN TRİO

16 Nisan Cuma 18.00 AYŞE GENCER TRİO

30 Nisan Cuma 18.00 “DÜNYA CAZ GÜNÜ 
KONSERİ” ÖNDER FOCAN TRİO

“EZGİNİN GÜNLÜĞÜ İLE YAŞITIM”
l Ezginin Günlüğü’nde solistlik nasıl oldu? 

Muhtemelen siz bu grupla büyümüş birisiniz.
Tabii tabii ben aşağı yukarı Ezginin Günlüğü ile 

yaşıtım. Ezginin Günlüğü’nü çok seviyordum. Çok 
geç müzik yapmaya başladım ama müzikle çok içli 
dışlıydım. Müzik üzerine okumayı, albüm dinleme-
yi çok severim. Ezginin Günlüğü’nün de öyle bir din-
leyicisiyimdir. Benim müziğimi de etkilemiştir. Hatta 
“Geldim” şarkısı çıktığında Ezginin Günlüğü’ne çok 
benzettiler. Sonra tesadüfen benimle birlikte çalan gi-
tarist arkadaş Deniz Bayrak, Ezginin Günlüğü’nün gi-
taristi oldu. Onlar da bir solist arayışına girince Deniz 
önermiş dinlemişler, akıllarına yatmış. Tanıştık, ko-
nuştuk ve başladık.

“ ”
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Şenova Ülker

Önder Focan Trio

İmer Demirer

Tango Neva

Elçisi Herbie Hancock tarafından yaratılan ve dünyada 
ilk kez 2012’de kutlanmaya başlayan 30 Nisan Dünya 
Caz Günü Konseri yer alacak. Türkiye’de caz müziği-
ne önemli katkıları olan Önder Focan’ın, yeni neslin 
en beğenilen müzisyenlerinden basçı Enver Muhame-
di ve davulcu Burak Cihangirli ile birlikte oluşturduğu 
Önder Focan Trio bu özel caz gününde sahne alacak.

ÇARŞAMBA KLASİKLERİ
“Çarşamba Klasikleri”nde 7 Nisan’da obua ve pi-

yano resitali yer alacak. Konservatuvar eğitiminin ar-
dından Avrupa’nın en önemli müzik okullarından İs-
panya’da Kraliçe Sofya Müzik Okulu’na tam burslu 
olarak kabul edilen obua sanatçısı Aybegüm Şekerci-
oğlu ile oda müziği, caz ve 20. yüzyıl müziğini kap-
sayan çeşitli türlerde çok yönlü piyanist Barış Bü-
yükyıldırım konserde seslendirecekleri solo eserlerin 

ardından Eugene Bozza’nın “Obua ve Pi-
yano için Pastoral Fantezi”sini birlikte 

seslendirecek,
14 Nisan’da Çarşamba Klasikle-

ri’nde ise flüt ve piyano resitaline yer 
verilecek. Duo Anda adlı ikili, Ham-
burg’da Elbphilarmonie konser seri-
sinde sergiledikleri performans için, 
dünyanın en önde gelen flütistlerin-
den Sir James Galway “Göze çarpan 
bir ikili ve üstün bir performans” 
yorumu yapmıştı. 21 Nisan’da Çar-
şamba Klasikleri’nde Tango Neva 
topluluğu müzikseverleri “Dünya-

nın Tüm Tangoları”na davet ediyor. 
Oyuncu ve şarkıcı Ali Pınar’ın kabare 

Müzisyenlerin 
gündelik 
kazançları 
olduğunu 
belirten 
Mahmut Çınar 
“pandemi 
sürecinde 
sudan 
çıkmış balığa 
döndük” diyor

Ezginin Günlüğü
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Genel Yönetmen: Prof. Dr. Paşa Göktaş

facebook.com/gelisimtiplab instagram.com/gelisimtiplab

Sevgili Dostlar,
Kovid-19 için kullanılan PCR testimizle 

hastada mutasyon olup olmadığını 
ve mutasyonun hangi ülke kaynaklı 

olduğunu tespit edebilmekteyiz.

  

Glokom, 
göz içi 
basıncının 
yüksek 
olması 
nedeniyle 
görme 
sinirinin 
tahrip 
olmasıdır. 
Tedavi 
edilmediği 
takdirde 
körlüğe 
kadar 
giden 
görme 
kaybına 
neden 
olur. Hastalık erken teşhis edilmeyip ilerlerse, 
görme sinirindeki harabiyete bağlı olarak 
görme alanında kör noktalar oluşur. Buna 
bağlı olarak kişinin görme alanı yavaş yavaş 
daralır ve kişi bir borudan bakıyormuş gibi 
etraftaki cisimleri göremez olur. 
Normal bir gözde göz sıvısı devamlı olarak 
üretilir ve dengeli bir şekilde emilerek 
boşaltılır. Böylece göz içi basıncı normal 
düzeylerde kalır. Genelde 20–21 mm Hg’in 
altındaki göz tansiyonu normaldir. Glokomun, 
açık açılı, kapalı açılı, normal basınçlı, 
pigmenter, konjenital (doğumsal), çocukluk 
çağı (juvenil), travmatik, neovasküler gibi 
çeşitleri vardır. En sık görülen çeşidi açık açılı 
glokomdur. 
Genellikle sinsidir. Belirti göstermez. Görmede 
bozukluk ve belirgin bir ağrı olmayabilir. 
Ancak sabahları belirginleşen baş ağrıları, 
zaman zaman bulanık görme, geceleri ışıkların 
etrafında ışıklı halkalar görülmesi, televizyon 
izlerken göz etrafında ağrı bulgularından 
şüphelenilip araştırılmalıdır. 
40 yaşın üzerinde olunması, ailede glokom 
geçmişinin olması (genetik yatkınlık), uzun 
süren kortizon tedavisi, göz içi iltihapları, şeker 
hastalığı, tiroid, yüksek ya da düşük vücut 
tansiyonu, yüksek miyopi ya da hipermetropi, 
göz yaralanmaları, şiddetli kansızlık veya 
şoklar, migren glokom riskini arttıran 
faktörlerdir. 
Bu özelliklere sahip kişilerde glokom 
hastalığının ortaya çıkma riski normalden 
daha yüksek olduğu için bu kişilerin görme 
sinirindeki hasarın erken tespiti amacıyla 
düzenli olarak göz muayenelerini yaptırmaları 
gerekmektedir.

GLOKOMDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ 
Glokom tedavisiyle glokom hastalığı tamamen 
ortadan kaldırılamaz. Hastalığın görme sinirine 
verdiği harabiyet geri döndürülemediğinden, 
erken tanı çok önemlidir. Tedavi ile hastalığın 
ilerlemesi ve görme sinirine vereceği zarar 
durdurulabilir. Glokom tedavisi yaşam boyu 
devam eder. Glokomun tedavi yöntemleri, 
hastalığın nedenine ve derecesine göre 
farklılık gösterir. Başlıca üç yol mevcuttur. 

İLAÇ TEDAVİSİ: İlk tercih edilen yöntemdir. Bu 
ilaçlar, her gün belirli aralıklarla alınan ve hayat 
boyu kullanılan ilaçlardır.

LAZER TEDAVİLERİ: Selektif Laser 
Trabeküloplasti (SLT) etkili, zararsız ve 
gerekirse çok kez uygulanabilen bir tedavi 
yöntemidir. YAG Lazer ise dar açılı glokomlarda 
ve açı kapanması glokomunda, glokom 
krizinde tedavi amaçlı veya krizin oluşumunu 
önlemek için uygulanır.

CERRAHİ YÖNTEMLER: Gözün içindeki 
fazla sıvının tahliye edilebilmesi için yeni bir 
boşaltım yolu sağlayarak göz içi basıncının 
düşmesi amaçlanan bir tedavi yöntemidir. 
Ameliyat sonrası çoğunlukla glokom hastalığı 
ortadan kalkar. 

GLOKOM 
(Göz Tansiyonu) 

Prof. Dr. Gülten MANAV AY
Göz Vakfı İdeltepe Göz Merkezi

Birleşmiş Milletler tarafından Down 
sendromuna yönelik toplumsal 
farkındalığı arttırmak ve bilinçlen-
dirmek amacıyla her yıl 21 Mart'ta 
tüm dünyada kutlanan Down 
Sendromu Farkındalık Günü Kadı-
köy’de de unutulmadı.
Kadıköy Belediyesi Sosyal Des-
tek Hizmetleri Müdürlüğü, ‘21 Mart 

Dünya Down Sendromu Farkında-
lık Günü’ dolayısıyla Kadıköy’de ya-
şayan down sendromlu bireylere 
sürpriz yaptı, bugünün anısına he-
diye götürdü. Hediyelerini alan bi-
reyler şaşkınlık yaşadı, sürpriz ya-
pan belediye personeline teşekkür 
etti. Down sendromunun bir has-
talık değil genetik bir ‘farklılık’ ol-
duğunun altını çizen aileler, erken 
ve sürekli devam eden bir eğitim-
le, down sendromlu bireylerin ha-
yata rahatlıkla karışabileceğinin, bu 
farklılığın hayatın güzel renklerin-
den biri olduğunun altını çizdi. 

Down Sendromu 
Farkındalık 
Günü Kadıköy’de 
unutulmadı

Down sendromlu 
bireylere sürpriz

irleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı 
tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 
Türkiye'de her yıl 7.7 milyon tondan faz-
la gıda israf ediliyor. Türkiye'de her yıl 

kişi başı 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Türkiye 
dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülke-
ler arasında yer alıyor. Yapılan başka bir araştırma-
ya göre de dünya genelinde israf edilen gıdanın top-
lamı 40 tonluk 23 milyon kamyon dolusu yiyeceğe 
karşılık geliyor. 

Peki bu ne demek? Elbette tek başına israf değil; 
Su ve enerji kaynaklarının tüketilmesi demek. Yok-
sulluğun artması demek. Göç demek, doğanın tahrip 
edilmesi demek daha fazla insanın gıdaya erişim so-
runu yaşaması demek, hava kirliliği demek…

Ve birçok araştırma sonuçlarına göre gıda israfı 
öyle düşündüğümüz gibi büyük otellerde, restoran-
larda değil evlerde yapılıyor. Yani çöp dağları ev-
lerimizden çıkıyor. En çok çöpün çıktığı mutfaklar-
da “atıksız mutfak” ütopya gibi görünse de aslında 
mümkün.

ATIKSIZ YAŞAM İÇİN TÜYOLAR
Kadıköy Belediyesi uzun yıllardır doğa dostu ça-

lışmalarına yenilerini ekleyerek sürdürüyor. Geçtiği-
miz yıl “Atıksız Yaşam Hareketi” ile kadın koopera-
tifleri başta olmak üzere yerel üreticinin ürünlerinin 
yer aldığı, Türkiye'nin ilk ve tek yerel yönetim uy-
gulaması Atıksız Yaşam Dükkan”ını açan beledi-
ye, tek kullanımlık kahve bardaklarının kullanımını 
azaltmak amacıyla ‘Az Atık Çok Kahve’ kampanyası 
da yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 
yaptığı çalışmaların yanı sıra Veteriner İşleri Müdür-

lüğü de gıda israfının önlenmesine ve sıfır çöpe yani 
“atıksız mutfak”a ilişkin çalışmalar yapıyor. Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’nde çalışan gıda mühendisleri 
Yasemin Boyraz ve Elif Konya’dan hem atıksız mut-
fak hem de gıdaları daha farklı değerlendirmek için 
tüyolar aldık. 

Yasemin Boyraz atıksız mutfak çabasına 4 ay 
önce ıspanak yemeğini çorbaya dönüştürerek başla-
mış. Akşam yenmeyen ıspanağı ertesi gün çorba ya-
pıp üzerine domates sos ekleyen Boyraz, üzeri biraz 
süslenmiş çorbayı babası ve kardeşinin önüne koy-
muş. Ve hepsi afiyetle yemiş. O günden beri evde ıs-
panak sapı, elma kabuğu dahil hiçbir şeyi atmadığını 

anlatan Boyraz, alışverişe çıkarken önce dolaba bak-
tığını ve sonrasında ihtiyaçlara göre bir liste hazırla-
dığını söylüyor. 

HARCAMALAR DÜŞÜYOR
Atıksız mutfak girişimi doğaya, enerjiye katkısı-

nın yanı sıra ev ekonomisine de önemli katkılar sağ-
lıyor. Örneğin Yasemin Boyraz’ın mutfak harcama-
ları yarı yarıya düşmüş.   

Satın alınan gıdaları uzun süre saklamak en 
önemli sorunlarımızdan biri. Yine Veteriner Müdür-
lüğü çalışanlarından gıda mühendisi Elif Konya özel-
likle gıda ürünlerini saklamayı çok iyi bilmediğimiz 
için çok fazla sebzenin kullanılmadan çöpe gittiğine 
dikkat çekerek “Aslında pek çok ürün biraz dikkat-
le çok daha uzun süre saklanabilir. Örneğin pörsüyen 
maydanozu bir bardak suyun içine koyup suyun içi-
ne birkaç tane buz attığınızda canlandığını görecek-
siniz. Unun, bulgurun içine atılacak bir defne yapra-
ğı da nemi ve kokuyu yok ediyor.” diyor. 

“Mutfaklarda sıfır atık zor fakat imkansız değil” 
diyen Boyraz ve Konya çöpe atmak yerine dönüşe-
bilecek ve farklı lezzetleri tatmamızı sağlayacak ta-
rifler de verdi. Bu haftaki sayımızda  iki tanesine yer 
verdiğimiz tariflere önümüzdeki sayımızda “çürü-
müş ya da bayatlamış gıdalar için kullanım yolları” 
tüyoları ile devam edeceğiz.

BM raporuna göre sadece 
Türkiye’de 7.7 milyon ton 

yiyecek çöpe atılıyor ve bu 
çöplerin önemli bir kısmı 

evlerdeki mutfaklardan 
çıkıyor. Oysa hem ekonomi 
hem de doğa için atıksız bir 

mutfak mümkün!

Bireysel olarak gıda israfını önlemeye 
ve dünyaya daha az atık bırakmaya 
evimizdeki mutfaklardan başlayabiliriz. 
Evlerde gıda israfını önlemek için birkaç 
madde sıralayacak olursak;
✔ Buzdolabına bak, alışverişe öyle çık
✔ Alışverişe liste yaparak başla, işine 
yarayacak kadarını al
✔ Mevcut olanı değil eksik olanı al
✔ Artan yiyeceklerin değerlendirilerek 
farklı ürünlere çevirilebileceğini unutma
✔ Son tüketim tarihi (STT) ve tavsiye 

edilen tüketim (TETT) tarihini karıştırma
✔ İhtiyacın kadar pişir, doyacağın kadar 
ye
✔ Son kullanma tarihi yaklaşan gıdaları 
önce değerlendir
✔ Yiyecekleri doğru şekilde muhafaza et
✔ Yemeği ölçülü pişir ve pişirme 
tekniklerini doğru öğren
✔Gıda israfının hayatına ve geleceğine 
etkilerini öğren
✔ İsrafın tehlikeli olduğunun ciddiyetini 
kavra.

İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN DİKKAT EDİLECEKLER 

ATIKSIZ MUTFAK 
mümkün ama nasıl?

l Leyla ALP

B

YUMURTA KABUĞUNDA KALSİYUM 
Çöpe attığımız yumurta kabuklarının aslında kalsiyum 
kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? 
İşte size 3 tarif: 
1. Yumurtayı kırdıktan sonra bir litre suya iki yemek ka-
şığı sirke ekleyin ve iki saat bekletin. Yumurta kabukla-

rı biraz yumuşayacak. Kuru incir ve kuru kayısıyı da ılık 
suda bekletin. Sonra yumurtaları sirkeli sudan çıkarıp so-

ğuk sudan geçirin ve meyvelerin olduğu kaba alın. Hepsini 
blenderdan geçirin ve en son biraz ceviz koyun. Oluşan macu-

nu kavanozda saklayın. Yumurtanın kabuğunda müthiş bir kalsi-
yum var. Her sabah bir kaşık çocuklara yedirebilirsiniz. 

2. Yumurta kabukları kalsiyum kaynağı olduğundan kemik erimesine karşı blen-
derdan geçirilerek çorbalara ilave edilebilir. 
3. Bahçe ve salon bitkilerinde haşereden uzak tutmak için kullanılabilir.

KABAK KABUĞUNDAN YEMEK
Havuç, kabak, kereviz, soğan, pancar ve 
limon gibi sebze meyvelerin kabuklarını 
atmayıp biriktirebilir; tavuk, et, sebze 
suyu yaparken kullanabilirsiniz. Aynı 
zamanda bu tür sebzelerin kabuklarını 
yağlı kağıda koyup fırında kurutabilir 
daha sonra blenderdan geçirip sebze 
çeşnisi yapabilirsiniz.
Bunun dışında kabak kabuklarından yemek 
yapmak mümkün. “Kaşkarikas” yemeği için 
kabak kabuklarını iki parmak kalınlığında kesip 
zeytinyağında soteleyin. Ardından, sarımsak, limon ve dereotundan 
oluşan bir sos hazırlayın ve bu sosu sotelediğiniz kabukların üzerine 
ilave edin.

Elif KonyaYasemin BoyrazYasemin Boyraz



“BİSİKLET
kadına yönetme

gücü veriyor”

incir Kıran Kadınlar’ın “#bisikletleyö-
net” temalı üçüncü çalıştayı, 18-19 Mart 
günlerinde Kadıköy’de yapıldı. Yelde-
ğirmeni’ndeki Bisiklet Atölyesi’nde ger-

çekleştirilen çalıştay, pandemi sebebiyle sınırlı sayı-
da katılımcıyla yapılırken, sosyal medyadan da canlı 
yayınlandı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen çalıştayın 
hedefi, “Bisiklet konusunda kadınlarn birer kanaat li-
derleri olarak mikrofon önüne geçirmek, profesyonel 
olsun olmasın bildiklerini diğer kadınlarla paylaşma-
sını sağlamak ve kadınlara rol model olacak diğer ka-
dınları tanıtmak.” olarak tanımlandı. 

Çalıştayda genel olarak bisikletin kadınlara ken-
di hayatını yönetmek konusunda güç verdiği ve onla-
rı birer “yöneticiye dönüştürme” konusunda güçlü bir 
destekçi olduğu vurgulandı. Konuşmacılar da bisikle-

tin kendilerine nasıl “yönetme gücü” verdiğini kişisel 
ve profesyonel hayatlarını baz alarak 15-20 dakikalık 
konuşmalarla anlattı.

SÖZ SAHİBİ OLMAYI ÖĞRENDİ
Çalıştay’ın ilk günü, Betül Karabay’ın, “Doğa Sa-

vunucusu ve Şehir Bisikletçisi” başlığı ile Kuzey Or-
manları Savunması anılarını anlatmasıyla başladı. Ka-
rabay, Türkiye’den çıkarak farkındalık yaratmak için 
Fransa’ya pedal çeviren bisikletçilerin fark yaratan hi-
kayelerini paylaştı. Bisikletin hak savunuculuğu için 
önemini vurgulayarak yaşadığımız şehir, ülke ve dün-
ya hakkında söz sahibi olmayı bisikletten öğrendiği-
ni belirtti.

Kadıköy Rasimpaşa Muhtarı Sultan Aksu da ko-
nuşmacılar arasındaydı. Aksu, bisikletin ve kadın 
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Türk futbolunun 
‘yılmaz’ karakteri

BANU 
YELKOVAN

Kelimelerin büyüsü vardır, insanların isimleri çok 
önemlidir, karakterlerini belirler diyenler haklılıklarını 
kanıtlamak için örnek arıyorlarsa, Burak Yılmaz’ın 
soyadı ellerini güçlendiren en büyük örnek olabilir. 

Maçtan sonra kendisine uzatılan kameralara, “Hol-
landa’ya 3 gol atmak gurur verici. Öncelikle hocama, 
sonra da takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Bizim için güzel bir geceydi. Sorumluluğumuzun far-
kındayız. Avrupa Şampiyonası’na tarih yazarak giden 
de biziz, Uluslar Ligi’nde küme düşen de biziz. Hollan-
da’yı 1 numaralı rakibimiz olarak görüyoruz. Bugün 
böyle başlamak bizim için çok önemliydi. Çok mutlu 
ve gururluyuz. Birkaç saat sonra bu galibiyeti unutup, 
Norveç maçına odaklanacağız.” açıklamasını yaptı. 
Son derece makul, bir o kadar mütevazı. ‘Ben’ özne-
sini sadece hocasına ve takım arkadaşlarına teşek-
kür etmek için kullanan, maç sonunda kazanan takım 
futbolcusundan duymaya alıştığımız türden aklıselim 
bir demeçti.

TRT muhabiri Veli Yiğit, “Sen de Hollanda’ya kar-
şı oynadığımız son üç maçta gol attın” diye devam et-
tirince sorusunu, gerçek Burak’ı gördük, “Siz de beni 
övmek için illa bir istatistik buluyorsunuz” diyerek 
kocaman bir kahkaha attı ve sözü döndürüp yine ta-
kıma getirdi. İstatistikler Veli’den değil Optacan’dan-
dı oysa; 2000 yılından bu yana Hollanda’ya attığı beş 
golle, turuncuların ağlarını en çok sarsan oyuncu ol-
muştu. 41 yıl aradan sonra Portakallar’a karşı hat-tri-
ck yapan ilk futbolcu oydu ve Hollanda’ya karşı oyna-
dığı üst üste 3 maçta da ağları havalandırmıştı. Sırf 
birisini övmek için uydurulacak türden istatistikler 
değildi bunlar yani. Bu istatistiklerle, Cristiano Ronal-
do’yu geride bıraktı mesela Burak, ama o bunu değil, 
yemeklerde takımda herkesin aynı masaya oturmak 
istediğini ve hocaların kendilerini ayırmakta zorlandı-
ğını anlattı. Ne güzel. 

Burak Yılmaz 35 yaşında. Lille formasıyla Fran-
sa Ligi’nde bu sezon 20 maçta 9 gol, 4 asistlik per-
formans sergiledi. Onu önce 72 maçta 17 gol attığı 
Antalyaspor’da tanıdık. Oradan Jean Tigana’nın ıs-
rarlarıyla Beşiktaş’a geldi, sezonu 30 maç ve 5 gol-
le tamamladı. Tigana ona çok güveniyordu, gittikten 
sonra Ertuğrul Sağlam döneminde forma şansı pek 
bulamadı, bulduğunda pek atamadı. Beşiktaş, sezon 
sonunda Holosko’yu almak için Burak Yılmaz’ı Mani-
saspor’a verdi. Orada, kendi deyişiyle Selçuk İnan’ın 
arkadaşlığıyla futbola yeniden döndü. Manisaspor 
sezon sonunda küme düşünce Selçuk Trabzon’a, Bu-
rak Fenerbahçe’ye transfer oldu. Dört yıllık sözleşme 
yapmıştı ama pek forma şansı bulamadı. 16 maçta sı-
fır golle, belki de kariyerinin en kötü sezonunu ya-
şadı. Burak Yılmaz, bir kez daha ‘bitmişti’. Bir yıllığı-
na Eskişehirspor’a kiralandı, sezon sonunda bu sefer 
Gökhan Ünal’ı almak isteyen Fenerbahçe onu Trab-
zonspor’a verdi. 

Şenol Güneş’le buluşması Burak Yılmaz’ın ikinci 
doğuşu oldu. İlk defa forvet oynamaya başladı. İnanıl-
maz bir geri dönüş hikayesine imza atıyordu. Sezonun 
son maçında, Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe’ye 
attığı gol, Fenerbahçe yerine Bursaspor’un şampiyon 
olmasını sağladı. Golü onu gönderen Fenerbahçe’ye 
atmıştı, Bursaspor’un başında Ertuğrul Sağlam var-
dı. Trabzonspor’dan sonra ilk defa bir Anadolu takımı, 
şampiyonluk kupasını kaldırıyor, bu gol Burak’ın kari-
yerinin en ilginç golleri arasına giriyordu. 

Ertesi sezon hücum hattının en ucunda iyice tu-
tulmaz bir hal aldı. Selçuk İnan’la inanılmaz bir iki-
li olmuş, son haftaya kadar şampiyonluk için mü-
cadele etmişlerdi. 2012-13 sezonunda bu defa 
Galatasaray’daydı. Dört büyüklerin hepsinde forma 
giyen ilk oyuncu oldu. Galatasaray’daki ilk sezonun-
da hem kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı hem 
de gol kralı oldu. Galatasaray formasıyla 141 maçta 
82 gol attı. 

2016-17 sezonunda Çin’in Beijing Guoan takımı-
na transfer olduğunu açıkladı. Kariyer finalini Çin’de 
yapacağını ve bir daha futbola dönmeyeceğini dü-
şünenlerin sayısı az değildi. Yanıldılar. Oradan tek-
rar Trabzonspor’a döndü, oradan yeniden Beşiktaş’a. 
Neredeyse küllerinden doğmuştu. Sonrasında da 
işte, 35 yaşında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sayesinde 
Türklere büyük sempatiyle bakan Lille’le imzaladı. Bir 
Fransız antrenör Jean Tigana’yla başlayan kariyeri, bir 
Fransız takımı, Lille’de yeniden başladı.

Türkiye’den 4 gol yiyen Hollanda’nın kalesinde, 
asıl kaleci Cillessen ısınırken sakatlandığı için yedek 
kaleci Tim Krul vardı. Yedek kalecilikten asıl kaleciliğe 
giden nokta hep böyle bir sakatlık anında gelen şansı 
iyi kullanarak açılır. Önceki gün Cillessen’in şanssız-
lığı, Krul’un daha büyük şanssızlığı oldu. Keşke maça 
çıkmadan Burak Yılmaz’ın kariyerini bir okusaydı.

Irkçılık tüm dünyada en çok lanetlenen durum olması-
na karşın, en çok da görülen insanlık suçlarından biri. 
Neredeyse dünyanın tamamı ırkçılıkla mücadele ettiği-
ni söylese dahi pratikte bir hamlenin olmaması mücade-
lenin yalnızca söylem üzerinde kaldığını ortaya seriyor. 

“HİTLER, SENİ DAHA İYİ ANLIYORUM”
Türkiye liglerinde bunun örneklerini defalarca gör-

dük. 2013’teki Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde si-
yahi futbolcular Eboue ve Didier Drogba’ya muz sal-

TFF’den yapılan açıklamada, Covid-19 salgını 
nedeniyle amatör futbol sahalarının antrenman 
ve müsabakalara kapatılması ile hafta sonları 
uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniy-
le amatör futbol müsabakalarının oynatılması 
ile ilgili bir takvim oluşturulamadığı belirtildi. 

Futbol sezon takviminin daraldığına deği-
nilen açıklamada, “Gelinen süreçte TFF, futbol 
sezon takviminin daralmasını da dikkate alarak 
2020-2021 sezonunda yerel amatör futbol lig-
lerinin oynatılmamasına, bununla birlikte şart-
ların uygun olması, ilgili kurum ve kuruluşların 
onay vermesi halinde sadece Bölgesel Amatör 
Lig müsabakalarının oynatılmasına karar ver-
di. Covid-19 salgınının devam ettiği dikkate 
alınarak aynı il veya birbirine yakın il takım-
larının aynı gruplarda yer alması esasına daya-
lı belirlenecek gruplandırma sistemi ile grup 
müsabakaları ve bölge birinciliği müsabakala-
rı yaklaşık 15 haftalık bir sürede tamamlana-
cak.” denildi.

BAL müsabakalarının 17-18 Nisan’da baş-
layacağı belirtilen açıklama, “Grupların oluşu-
mu ve 2020-2021 sezonu ayrıntılı BAL statüsü 
önümüzdeki günlerde açıklanacak olup, grup-
ların açıklanması sonrası grup kuraları ve fiks-
tür çekimi yapılacak.” ifadeleriyle tamamlandı.

Açıklamanın ardından yaklaşık bir ay geç-
mesine rağmen ligler için henüz takvim oluş-
turulmadı. Yaklaşık 80 bin amatör futbolcu ise 
liglerin açılmasını ve bir an önce sahalara dön-
meyi bekliyor.

Futbolda ırkçılık; kapanmayan yara
Futbolcu olma hayaliyle 2005 yılında İstanbul’a 

gelen Nijeryalı Festus Okey, iki yıl sonra, 2007’de po-
lis tarafından öldürüldü. 14 yıldır devam eden dava-
da sanık polis nihayet 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarp-
tırıldı.

AYRIMCILIK GÖRÜNMEYEN VEBA
Elbette bu durumlar yalnızca Türkiye’de yaşan-

mıyor. İtalya’da neredeyse her hafta saha içerisinde 
yaşanan ırkçı hareketler ya da Fransa’da Dünya Ku-
pası’nda başarısız olunması durumunda Afrika köken-
li siyahi futbolcuların suçlanması, başarı halinde ise 
hepsinin Fransa gururu olarak lanse edilmesi gibi...

Irkçılık ile mücadele en azından görünür olarak 
sürdürülse de, ayrımcılık farklı şekillerde devam edi-
yor. Dünya’nın birçok yerinde eşit şartlarda spor mal-
zemelerine ulaşamayan çocuklar ayrımcılık ile karşı 
karşıya kalıyor. Yine Fransa’dan örnek vermek gere-
kirse banliyölerde çocukların orjinal bir futbol topu ve 
ya fileleri olan bir kale ile karşılaşmalarının çok zor 
olduğunu söylüyor Dünya Kupası şampiyonu Fran-
sa’nın yıldız çocuğu Kylian Mbappe. 

FIFA’DAN YÜZLEŞME ÇAĞRISI
FIFA ise futbolda yaşanan tüm ırkçılığa karşı ül-

kelerin bu olayları reddetmeden yüzleşerek mücadele 
edebileceğinin altını çiziyor. 

Kadınların ulaşım 
özgürlüklerini 
geliştirmeyi, 
sürdürülebilir 
şehirler yaratmayı ve 
kadın dayanışmasını 
yükseltmeyi 
amaçlayan Zincir 
Kıran Kadınlar, 
üçüncü çalıştayını 
gerçekleştirdi

lanması ya da Konya’da oynanan bir maçta İsrailli 
oyuncu Haim Revivo’ya karşı “Hitler, seni daha iyi an-
lıyorum” sloganlarının atılması ilk akla gelenlerden. 

Amatör kulüplerde de durum farklı değil. 2017 yı-
lında Hürriyet Gazetesi’nden Efkan Bucak’a görüş bil-
diren bir amatör kulüp yöneticisi, “Kendisine ücret 
ödemiyoruz. Tesiste kalıyor. Personelimizle yiyor. Ai-
lesiyle görüşmesi için internet sağladık kendisine. Ba-
zen gezmeye götürüyoruz.” sözleriyle siyahi oyuncula-
rı ne şartlarda oynattıklarını anlatıyordu örneğin.

TFF tarih 
verdi ama 
takvim yok!
Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF), Covid-19 salgını 
nedeniyle oynanamayan 
Bölgesel Amatör Lig’in 
(BAL) 17-18 Nisan’da 
başlayacağını ve 15 haftada 
tamamlanacağını duyurdu

21 Mart Irkçılık 
ve Ayrımcılıkla 
Mücadele Günü 
gündemdeyken 
Türkiye ve 
dünyada futbol 
sahalarında neler 
oluyor, FIFA ne 
talep ediyor? 

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, İstanbul Söz-
leşmesi’nin feshedilmesinin toplumsal sonuçlarından 
endişe duyulduğu belirtildi. Fenerbahçe Spor Kulubü 
tarafından yapılan açıklamada, fesih kararının üzün-
tüyle karşılandığı ve toplumsal sonuçlarından endişe 
edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar yer aldı: “Geride bıraktığımız 
hafta sonu İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine 
dair kararı üzülerek öğrendik. Birleşmiş Milletler Ka-
dın Birimi’nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adı-
na hayata geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır 
destekleyen, kadınlar ve kız çocuklarının toplum-
da ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması 
adına pek çok çalışma yürüten, kadınlara yönelik şid-
detin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek 
sesle; Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kal-
ma!! diyen Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sözleş-
menin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuç-
larından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz. 
Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti ön-
lemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleş-

mesi’ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gö-
zetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda 
fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve 
rica ediyoruz.”

ECZACIBAŞI: HAYATİ ÖNEMDEDİR
Eczacıbaşı Spor Kulübü de yaptığı açıklama ile 

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmesine 
tepki gösterdi. Açıklamada, “Taraf devletlerin, top-
lumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya, kadınlara yöne-
lik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik 
kararlılığını gösteren İstanbul Sözleşmesi, çağdaş bir 
uluslararası insan hakları sözleşmesidir ve kadınlar 
için hayati önemdedir.” denildi.

DARÜŞŞAFAKA: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi takımlarından Da-

rüşşafaka da, “Darüşşafaka Spor Kulübü olarak daha 
önce de söylediğimiz gibi #İstanbulSözleşmesiYaşa-
tır diyor ve yürürlükte kalarak uygulanmasını destek-
liyoruz” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni 
feshetmesine yönelik bir tepki de Fenerbahçe 
Spor Kulübü, Eczacıbaşı Spor Kulübü ve 
Darüşşafaka Spor Kulübü’nden geldi

İstanbul Sözleşmesi’nin
feshedilmesine spor 
kulüplerinden tepki

dayanışmasının şehirlerin yönetimi için öneminden 
bahsetti. Bisiklete binmeyi bilmediğini ve öğrenmek 
istediğini söyleyen Aksu, şehirlerde daha fazla kadın 
yönetici olmasını umduğunu söyledi.

“DAHA ÇOK KADIN BİSİKLET SÜRMELİ”
Üçüncü konuşmacı olan Birgül Çay, CHP’li Esen-

yurt Belediyesi Meclis Üyesi olarak kendisinin bisik-
letle tanışma öyküsünü ve kariyerinde bisikletin gü-
cünü anlattı. Çay, bisiklet turları da organize eden biri 
olarak çok daha bisiklet dostu şehirler olabilmesi için 
kadının bisiklete binmeyi öğrenmesi gerektiğini yap-
tığı sunumla anlattı.

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı (KAPI) ku-
rucusu Ayşe Kaşıkırık, kadınların pandemi sırasında 
kaybettiği haklarından ve uğradıkları haksızlıklardan 
bahsetti. Bisikletin ve kadın dayanışmasının bu kötü 
gidişata dur diyeceğine olan inancını dile getirdi.

Çalıştay’ın ikinci günü 19 Mart Cuma günü ise 
Seda Feza, bisiklet eğitmeni başlığı ile kendi kurum-
sal başarıları ve kariyerine paralel olarak giden bisik-
let eğitmenliği macerasını anlattı. Feza, bu projelerle 
daha fazla kadına bisiklet öğreterek onlara da kendi-
ne de güç vereceği için heyecan duyduğunu belirtti.

“KADINLARIN DAYANIKLILIĞI FAZLA”
Milli bisikletçi Arzu Sağanak da çalıştayda konuş-

macı olarak yer aldı. Sağanak, 25 yaşında başlayan 
kariyerinde yurt içi ve yurt dışı yarışmalara katılarak 
“yarışmanın bir erkek işi” olduğu algısını değiştirdik-
lerini söyledi. Kadınların dayanıklılığının fazla ol-

duğunu aktaran Sağanak, bisiklet spo-
runun küçük yaşta kız çocuklarına 
öğretilmesinin gerektiğini bunun için 
de annelerin bisiklete binmeye başla-

ması gerektiğini belirtti. 
CHP’li Beylikdüzü Bele-
diyesi Meclis Üyesi Nazife 

Figen Karahan da, bele-
diyelerin yönetim nokta-
larına gelen kadınların, 

belediyelerin kararlarına 
olumlu katkılar verebileceği-

ni anlattı.
Son olarak ise WoMen of 

Orange adına Eline Morsink bir 
konuşma gerçekleştirdi. Hollan-
da’daki bisiklet kullanım alış-
kanlıklarını anlatan Morsink, 

Hollandalı kadınların bisikletle 
olan ilişkilerini anlattı. 

İki gün süren çalıştaya sınırlı iz-
leyici katılırken, sosyal medyadan 
çalıştayı canlı izleyenlerin sorula-
rı da anında konuşmacılar tarafın-
dan cevaplandı.
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1896
◆ Uzunçayır’da 
Ayios Ignatios Kili-
sesi inşa edildi.
◆ Moda’da Mer-
mer Konak olarak 
bilinen Mahmut 
Muhtar Paşa köş-
künden Alfred Fre-
deric Barker ailesi 
taşındı. 1956 yılı-
na kadar da Mah-
mut Muhtar Paşa 

ve ailesi oturdu. Köşk daha sonra Milli Eğitim Bakan-
lığı’na verilerek Kadıköy Lisesi olarak hizmet verme-
ye başladı.
◆ Haydarpaşa’da bulunan Anadolu Birahanesi’nde ke-
mani Akribas, hanende Haçik, Abdi, Hacı Serkis ve ka-
nuni Hayuk Efendi’den oluşan İnce Saz Ekibi konser 
verdi.

1897
◆ İngiliz, Rum ve Ermeni gençlerden meydana ge-
len “Kadıköy Football Association” adlı bir futbol takı-
mı kuruldu.
◆ Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nde ilk dü-
zenli müzik heyeti (mu-
ganniler) kuruldu.
◆ Askeri ressamlardan 
Selim Pertev (Boyar) 
Kadıköy’de doğdu.

1898
◆ 24 Ekim: Kayzer II. Wil-
helm, Anadolu Demiryolu 
Şirketi’nin kendisine tah-

sis ettiği bir vagonla Anadolu’ya geçerek Kudüs’e git-
mek üzere Haydarpaşa’dan yola çıktı.
◆ Rumların kurduğu “Kürek Sporu Derneği” Moda’da 
kürek yarışları tertip etti.

1899
◆ “Tubini çayı-
rı’’ olarak bilinen, 
Moda Burnu’nun 
ucundaki çayırda 
İngilizlerin ve gay-
rimüslimlerin yap-
tıkları futbol mü-
sabakalarını izleyen Müslüman Türk gençler kendileri 
de bir takım kurdular: Black Stocking (Siyah Çoraplar).  
Müslümanların herhangi bir kulüp vb kurmaları ya-
sak olduğu için İngilizce isim seçmişler. Takım 28 Ekim 
1901’de kuşdilinde ilk maçını yaptı. Maç sonunda sa-
haya giren hafiyeler, bazı kişileri tutukladı. Bu baskının 
sebebi, kulüp başkanı Reşat Danyal Bey’in Osmanlı Pa-
dişahı II. Abdülhamid’in veliahtı konumundaki Şehzade 
Reşad Efendi olduğuna ve kulübün esas amacının pa-
dişaha karşı bir darbe örgütleme olduğuna dair bir id-
dia ortaya atılmasıydı. Bu baskının ardından kulüp fes-
hedildi. 

1900
◆ Ressam 
Fatma Naz-
lı Ecevit, Kadı-
köy’de doğdu. 
Eski millet-
vekillerinden 
Fahri Ecevit’in 
eşi ve 16. Tür-
kiye Başbakanı Bülent Ecevit’in annesidir.

◆ Haydarpaşa’daki 
deniz ulaşımını lo-
dosun etkisinden 
koruması için inşa 
edilen 595 met-
re uzunluğundaki 
Haydarpaşa dalga-
kıranı tamamlandı. 
Ortasında İtalyan 
mimar Vallaury tarafından yapılan II.Abdülhamit’e itha-
fen bir sütun bulunur.   

◆ Besteci, güftekar, 
keman sanatçısı Ah-
met Cevdet Çağla, Acı-
badem’de dünyaya 
geldi. 

1901
İtalyan mi-
marlar 
Alexandre 
Vallaury ve  
Raimondo 
D’Aronco ta-
rafından Tür-
kiye’nin ilk 
tıp fakültesi 
olan Haydar-
paşa Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane binasının 
inşaatına başlandı. 2 yılda tamamlandı. 1908’de İstan-
bul Darülfünun’una bağlı olarak Mekteb-i Mülkiyye-i 
Tıbbiye adıyla yeniden kuruldu. 1933’e dek bu binada 
kaldı. 1934 yılında binaya Haydarpaşa Lisesi yerleşti. 
1984’te Marmara Üniversitesi’nin kullanmaya başladığı 
bina, 2016 yılında yeni kurulan Sağlık Bilimleri Üniversi-
tesi’ne dönüştürüldü.

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

KADIKOY
,
UN KRONOLOJISI  

M.Ö. M.S.685 2020
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l Hazırlayan: Gökçe UYGUN

adıköy’e ait eski fotoğraflara ve 
Kadıköy hakkında yazılanlara 
baktığımızda Moda ve Suadiye 
Plajı, yazlık evler, köşkler, bah-

çeli konaklar ve buna benzer bir-
çok detayla karşılaşırız. Her ne 
kadar Boğaziçi uzun yıllar İstan-
bul’un sayfiye alanı olarak kulla-
nılsa da özellikle 1900’lü yılların 
başından itibaren Kadıköy, İstan-
bul’un en önemli sayfiye bölgesi 
olarak ünlenmeye başlamış. Mi-
marlık alanındaki yüksek lisans 
tezinde Kadıköy’ün yazlık evleri-
ni inceleyen Mimar Seray Arıkan 
Özyurt, bunun sebebini “1940’lı 
yıllar Kadıköy için oldukça can-
lıdır. Bu dönemde özellikle ahşap 
yapılar yıkılarak yerlerine betonarme villalar-yaz-
lıklar yapılmış. Ulaşım ağındaki hızlı gelişim Kadı-
köy’ü kent merkezi haline getirerek insanları sahil şe-
ridindeki Fenerbahçe’ye yönlendirmiştir.” sözleriyle 
açıklıyor.   Kadıköy’ün sayfiye alanına dönüşmesin-
den sonra semtteki mimari dokunun da dönüşüme uğ-
radığını dile getiren Arıkan, 1930-1980 yılları arasın-
da Kadıköy’de inşa edilen yazlık evlerin kendine has 
bir mimari karaktere sahip olduğunu dile getiriyor. 
Arıkan ile hem tezini hem de Kadıköy’ün uzun yıl-
lardır devam eden dönüşümünü konuştuk. 

◆ Teziniz 1930-1980 yılları arasında Kadı-
köy'deki yazlık evleri odak noktasına alıyor. Sizin 
de kesit olarak aldığınız bu 50 yıllık zaman dilimi, 
sanırım İstanbul'da yazlık ev ve tatil kavramının en 
belirgin yaşandığı dönem. Ne dersiniz?

Tatil kavramının çıkış noktası denize girme alış-
kanlığının edinilmesiyle ortaya çıkıyor. 18. yüzyılda 
Dr. Richard Russell’ın “deniz suyunun hastalıklara et-
kisi” üzerine tezi oldukça gündem yaratıyor ve Batı 
dünyasında denize girmekle ilgili birçok çalışma ya-
pılıyor. Tabii bu durumun bizdeki etkisi 1930 önce-
si yazlık saraylar ile başlayan bir kavramın, 1980’li 
yıllarda apartmanlaşmaya dönüşen hikayesi. 1930 ön-
cesi sayfiye alanı olarak gidilen saraylar, ulaşım ağı-
nın gelişmesiyle 1930 yılları sonrası “yazlık ev” ola-
rak adlandırılmaya başlıyor. Bu yıllar arasında ‘tatil’ 
aslında burjuva kesime hitap eden bir kavram. Burju-
va kesim bile bu kavramı tatil olarak adlandırmamış 

diyebilirim. Dönemin ulaşım zorlukları tatil yapma-
ya engel olmuş. Ancak gelişen ulaşım ağı ve büyü-
yen kent çeperi, gidilen sayfiye alanlarını kent mer-
kezi haline getirmiş ve insanlar İstanbul dışında yeni 
yerleşimler aramaya başlamış. 

“KADIKÖY İYİ BİR SEÇİM”
◆ Sizce neden sayfiye alanı olarak Kadıköy ter-

cih edilmiş?   
Bir bölgenin sayfiye alanı olması için ticari alan 

olmaması, denize yakın olması, yoğun bir yapılaş-
manın görülmemesi gerekiyor. Bu durumda Kadı-
köy sahil şeridi en iyi seçim olmuş. 1930’lu yıllar-

da İstanbul’un kent merkezi Tarihi Yarımada. 
Anadolu Yakasında şimdiki gibi bir yapılaş-
ma yok ve deniz de doldurulmamış tabii. Bu 
nedenle Kadıköy’ün sahil şeridi Tuzla’ya ka-
dar olan bölge belli aralıklarla sayfiye ala-
nı olarak kullanılmış. Bu dönemdeki önemli 
olaylardan biri de 1938-1949 yılları arasın-
da yapılan İstanbul’daki imar düzenlemele-
ri. 

◆ Neden önemli? 
Bu imar düzenlemesinde; Kadıköy-Üs-

küdar yolunun Haydarpaşa’da demiryolu-
na rastlanan kesiminde bir köprü yapılmış. 
Bağdat Caddesi Kartal’a kadar asfaltlan-
mış. 1935 yılında Anadolu yakasında 24 
kilometrelik bir tramvay ağı oluşturulmuş. 
Ulaşım alanındaki gelişmeler tramvay 
hattından sonra otobüs seferleri ile devam 

etmiş. Kadıköy Gazhanesi’ni işletmekte olan 
Havagazı Şirketi, 1945 yılında İETT bünye-
sine katılmış. Dönemin belirleyici olayların-
dan biri de 1966 yılında Anadolu Yakasında 
tramvay hatlarının sökülmesidir. Türkiye’de 
durağan bir kentsel yapının olduğu 1940’lı 
yıllar Kadıköy için oldukça canlıdır. Bu dö-
nemde özellikle ahşap yapılar yıkılarak yer-
lerine betonarme villaların-yazlıkların ya-
pıldığı bir sürece girilmiş. Ulaşım ağındaki 
hızlı gelişim Kadıköy’ü kent merkezi haline 
getirerek, insanları sahil şeridindeki Fener-
bahçe’ye yönlendirmeye başlamış. 

İKİ KATLI BAHÇELİ YAPILAR
◆ Kadıköy'deki yazlık evleri mimari 

açıdan da ele alıyorsunuz. Nedir bu evle-
rin özellikleri?

1930-1980 yılları arasında Kadıköy sahil 
şeridinde görülen yazlık evlerin mimari ti-
polojisini incelediğimizde hepsinin tek veya 
iki katlı olup bahçe ile iç içe olduğunu gö-
rüyoruz. Bant pencere kullanımları, üst kat-
larda odalara açılan ortak teraslar, kış bahçesi 
ve salon bağlantıları. En çok dikkatimi çeken 
ise, servis ve çalışan girişlerinin konut girişin-
den ayrı tutulması. Bu detay günümüzde bile 
yok sayılıyor.

◆ Kadıköy'de en fazla hangi ilçelerde yaz-
lık evler inşa edilmiş?

Kadıköy’de kentleşme ve ulaşım alanındaki 
gelişmeler şehrin kentsel yapısında değişimlere 
neden olmuş ve eskiden sahil ve plaj olarak kul-
lanılan birçok bölge günümüzde plaj olarak kul-
lanılmaz duruma gelmiş. Dolayısıyla dönemin 
sahillerini incelemek o dönemde Kadıköy’ün 
kentleşmeden önce nasıl bir yapıya sa-
hip olduğunu görmek açısından önem 
arz ediyor. Sırasıyla Moda, Fenerbah-
çe, Caddebostan ve Suadiye sahille-
ri; Kadıköy’ün kentsel dönüşümünde 
farklılaşan sahilleri olarak görülüyor. 
Buradan hareketle öncelikle Moda 
sahili bu dönüşümün önemli örnek-
lerinden biri olarak gösterilebilir.

◆ Tezinizde öne çıkan bazı evler 
de var. Bunların özellikleri neler?

Tezimde; Moda, Göztepe, Fe-
nerbahçe, Erenköy, Caddebostan, 
Suadiye ve Bostancı gibi bölgeler-
den seçilen 1930-1960 yılları ara-
sındaki yazlık ev örneklerine yer 
verdim.  

1934 yılında Suadiye’de inşa 
edilen İhsan Sami Evi, 1938 yılın-
da Fenerbahçe’de yapılan Cemil 
Filmer’in Evi, 1954 yılında Eren-
köy’de yapılan Sanatkâr Mesud 

Cemil'in Evi ve yine Erenköy’de 1954 yı-
lında inşa edilen Mithat Güldü Evi gibi bir-
çok yapı dönemin en gözde mimarlarının 
Kadıköy sahil şeridinde inşa ettiği evlerdir. 
1960’lı yıllardan sonra ise, Kadıköy sahil şe-
ridinde yazlık ev olarak inşa edilen Özdemi-
roğlu Yalısı tez konusunun inceleme krite-

rine uygun olan tek yapıdır. Bu 
tarih aralığında Kadıköy’de in-
celenen örneğin tek olması, bu 
bölgede müstakil olarak kulla-
nılan yazlık evlerin 1960’lardan 
sonra varlığını kaybettiğinin bir 
kanıtı olarak sunulmuştur.  

◆ 1970'li yıllarda yazlık ev-
ler yerini apartmanlara bırak-
mış. Bunu nasıl açıklayabiliriz?

O dönemde bir bölgenin ge-
lişmesi ve çeperlerinin büyüme-
si, sayfiye alanı olmasıyla başlı-
yor. Sayfiye alanı olan bölgede 

insan yoğunluğu artıyor, ulaşım ağı gelişiyor ve böl-
ge ticari alana dönüşmeye başlayarak kent çeperleri-
ne dahil oluyor. Kadıköy için de durum bu şekilde. 
Eskiden sayfiye alanı olarak kullanılan Kadıköy sa-
hili şu anki ulaşım ağıyla bir ticari merkez haline gel-
miş durumda.

Hep üstünde durduğumuz konu aslında. Ulaşım ağı-
nın ve sanayileşmenin gelişmesiyle 1970’li yıllar son-
rasında bu bölgeler İstanbul’un kent çeperlerinin bir 
parçası haline gelmeye başladı. Bu sayfiye alanlarında 
ticari bölgeler oluşmaya başlayınca, insanoğlu daha sa-
kin sayfiye alanlarının keşfine girmeye başlıyor. Ticari 
alanların oluşması bu sayfiye bölgesinin sakinliğini yok 
ediyor. Eskiden tek veya iki katlı olan evler nüfusa yet-
miyor ve apartmanlar yapılmaya başlanıyor. 

Kadıköy’ün ilk 
yazlık evleri

Mimar Seray Arıkan Özyurt, 
yüksek lisans tezinde 1930-

1980 yılları arasında Kadıköy’de 
inşa edilen ve dönemin önemli 

mimari yapılarından olan yazlık 
evleri inceledi. Özyurt ile uzun 
yıllar İstanbul’un sayfiye alanı 

olarak kullanılan Kadıköy’ün 
yazlık evlerini ve dönüşümünü 

konuştuk

l Erhan DEMİRTAŞ
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SOLDAN SAĞA
1. Mal, ticaret malı - Öncesiz, eski - Çeşitli meslek
kolları arasında taraarın uyması veya kaçınması
gereken davranışlar bütünü -  Batı Afrika’da bir ülke
2. Gırgır dergisinin kurucusu olan yitirdiğimiz
karikatür sanatçısı - Anlam - Mantarların üreme or-
ganı - Aşamasız asker 3. Korkunç, çok iri ve
olağanüstü güçlü masal yaratığı - Çayın tavı - Matem
- Oyun kâğıtlarının küçük, kırmızı, baklava biçimli
benekli olanı - Üye 4. “Tarık ...” (yitirdiğimiz sinema
sanatçısı) - Başlıca içeceğimiz - Bilgiçlik taslayan -
Maksat 5. Kazın kanat tüyü - Eski dilde parlama - Bir
sinir sistemi hastalığı - Gümüş elementinin simgesi
6. Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz - En kısa
zaman - Yönetmenliğini Levent Semerci'nin yaptığı
bir lm 7. Parmaklar birbirinden uzak duracak
biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe par-
mağın uçları arasındaki açıklık - Gemilere yol
gösteren ışık kulesi - Efsaneleşen kavram veya kişi -
Soru sözü 8. Osmiyum elementinin simgesi - Ateş -
Romanya’nın plaka işareti - İskambilde birli 9. Labo-
ratuvar (kısa) - Keçi tüyünden yapılmış veya dokun-
muş olan - Elde yapılan sanatsal işler 10. İnsanların
yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme
biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin
bütünü - Portekiz halk müziği türü - Tarla sınırı 11.
Bir nota - Güzel sanat - Rus sosyalist devrimci ve
politikacı 12. Erkek - Uluslar arası Af Örgütü  - Leke
izi - Kekliğin boynundaki siyah halka 13. Bir sayı -
Bankada para yollama şekli - Kırmızı - Zamir 14.
Kamer - Utanma duygusu - Çocukların ve gençlerin

toplum yaşayışında yerlerini almaları
için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları
elde etmelerine, kişiliklerini geliştir-
melerine okul içinde veya dışında,
doğrudan veya dolaylı yardım etme, ter-
biye - Bir çeşit İngiliz birası 15. Durgun
su - Olumsuzluk öneki - Altın elemen-
tinin simgesi  - Geri, arka - Tayfun
Pirselimoğlu tarafından yazılmış ve
Yeşim Ustaoğlu tarafından yönetilmiş
1994 yılı yapımı sinema lmi 16. Ağabey
(yöresel) - Notada durak işareti - Dans
- Kalkan balığının üzerindeki düğmeye
benzer kemiksi oluşum - Vilayet 17.
Kedi, köpek vb. çok memeli hayvanların
yavrusu - Bütün - Bir zaman birimi -
Kiloamper (kısa) - “... Harris” (dört kez
Oscar Ödülü adayı ve Altın Küre ödülü
sahibi Amerikalı sinema oyuncusu) 18.
Çukur yer - Yenecek kadar olgun ol-
mayan meyve, olmamış - “Selim ...”
(yazar) - Bir şeyin doğru olduğunu be-
lirtmek için yapılan işaret 19. Bir nota
- Nispet - İlgi - Resimdeki sanatçının
ünlü şarkısı 20. “Mesut ...” (karika-
türist) - Esme işi - Gümüş - Bayındır.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Herhangi bir mekanik özelliği be-
lirten katsayı - Salgın bir hastalık -
Avuç içi - Hala, teyze (yöresel) 2. Göğüs
kafesini oluşturan, arkadan omurgaya,
önden de göğüs kemiğine eklenen
uzun, yassı ve eğri kemiklerden her
biri, kaburga -  İdare eder ünlemi - Pi-
rinçten yapılan bir tür Japon rakısı -
Rey - Gazete, dergi vb.nden kesilmiş
yazı, kupür 3. Üzerine resim yapılan,
gerdirilmiş keten, kenevir veya pa-
muklu kaba kumaş - “... Derek” (ABD’li
sinema sanatçısı) - Eşyaya, hayvana vu-
rulan damga - Raca karısı 4. Yetersiz
miktarda olan - Elâzığ ilimizde bir Hidroelektrik
santrali - Bir meyve - Bir haber ajansı (kısa) -
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üz-
erine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî
içerikli resimleri 5. Adanılan şey, nezir - Sıhhi
tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlan-
masını sağlayan bağlantı parçası - Yetişkin adam, bay
- Bir nota 6. “Cenk ...” (ses sanatçısı) - Doğu Avru-
pa’da, Karadeniz'in kuzey kıyısında yer alan ve Ka-
radeniz ile Azak Denizi tarafından çevrelenen bir
yarımada - Suçu bağışlama - Duman kiri - Sıcak,

kızgın, yakıcı  7. Fiyatı artırma - Doğuştan beri geçen
ve yıl birimi ile ölçülen zaman - Sınırlı - Güneş doğ-
madan önceki alaca karanlık, fecir 8. İskambilde
atma sırası - Boyun eğme 9. Buğdaygillerden, en çok
hayvan yemi olarak yetiştirilen otsu bitki - Emanet,
vedia - Favori 10. Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı
olarak belirtme - Süslü cadde kemeri - Sıcak pekmez
(yöresel) 11. “... Krause” (sunucu, aktris)  - Uyumsuz,
derme çatma, kötü görünen 12. Genişlik - Neon ele-
mentinin simgesi - Su - Tavlada bir sayısı 13. Değişim
- Bir şeyin en kenarı  - Habeş soylusu 14. Bir askeri
birlik - Binaların en üst katında bulunan, açık veya

kapalı eğlence yeri - Orhan Pamuk’un bir romanı - Bir
sayı 15. Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek ver-
ilen kesin yargı - Molibden elementinin simgesi -
Hastalıklı, sakat - Karabiber ağacı (yöresel) - Bir
radyo frekansı 16. Somali’nin plaka işareti - Birden
bire - Paha - Bir ırk - Tavlada üç sayısı 17. Takım
(kısa) - Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş
yasal ölçü modeli - Aşağı - Dert, üzüntü 18. Elif
Şafak’ın bir romanı - Bir nota - Geri verme - Uyku 19.
Planet - Tanınmış, ünlü - Bir bağlaç - Evet ünlemi 20.
Bağ budama bıçağı - “... Şekerci” (aktris) - Alev - İki
kişi tarafından karşılıklı söylenen şarkı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

  E    Ş    K    A    L          K    A    B    A          A    L    M   A   N          T    A    Ş

  D    E    R    G    A    H          K    U    L    A          A     İ     L    E    C    E    K

  İ    K          A    H    A    L    İ            İ    B    E    R           İ    M   A    R           Y

  P    İ    K          E          A    T    E           İ    M          A   N          N    E    M    A
  A    L    A    N    Y    A          A    L    E          A    H    L    A   K          K    A     

  K          M   A          Z    A          M    T    A          A     İ           O    R          N    B

  B    A    P          B    A    K    L    A          C    E   M          E    Z    K    A    Z    A

  A    B          S     İ           Y                                          A   M   Y          B    A    R

  Y    E    N          A    Y    A                                          H          A    T          R    K

  R          B    A    T     I                                                  A    İ    T          T    A

  A    F    A    T          L    A                                                H   A    N    İ            E

 M    İ           A    K          B                                          S    A   Ğ          P     İ     L
        K    A          A    F     İ                                           A   N    I     T          C    A

  T     İ    R    A    T          D    A    S    K          P    A    N   E          A    K    A

  İ    R    A    N          Y    E          K    A    L    A    S          T    A    B    U    R    E

  K    T          A    R    A          D    O    L   U   N    A    Y          T    A    L           F

        E    H          E    D    A          R    A          İ     Y    E    L    İ     K           İ     T

  A    P    A    R    T          S    A          M   A   K    İ     N   E          A    İ     L

  S    E   M   A          N    A    R   M    A   N          Ş     İ     V    E          S    K    A

  İ            İ     N   K    A          A    Y    R    I    M          K    A   R   M   A           Ş

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Seni öptükçe mum kokulu bir mektuptu okudu€um çocuktum.

KUM SAATİ
1. Dilber. 2. Lider. 3. Deli. 4. ‹le. 5. Li. 

6. Al. 7. Lal. 8. Lale. 9. Lamel. 10. Melal›.

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

STANT

START

STATÜ

STENO

ST‹LO

SUARE

SUBAY

SUBRA

SUBYE

SUDAN

SUDAK

SUFLE

SUKUT

SUNDURMA

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. Alımlı, güzel kadın. 
2. Bir yarışmada başta 

bulunan takım. 
3. Akli dengesi bozulmuş olan. 
4. Bir ba€laç. 
5. Sıfat eki. 
6. Hile, entrika. 
7. parlak kırmızı. 
8. Bir çiçek ad›. 
9. Bir mikroskop cam›. 
10. “… anlamayan  

nesle aflina de€iliz” 
(Ahmet Haflim).

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

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

sözcükleri oluflturacaks›n›z.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA
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ürkiye’nin sendika genel başkanlığı ya-
pan ilk kadını Dervişe Koçoğlu, Tür-
kiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardım-
cı İşçileri Sendikası ve Federasyonu ile 

Tekgıda-İş’te uzun süre yöneticilik ve genel baş-
kanlık görevlerini yerine getirdi.

Kendisi de tütün işçisi bir kadın olan Dervişe 
Hanım, 1918’de Kıbrıs Lefkoşa’da doğdu. İstanbul 
Çapa Kız Enstitüsü’nü bitirdikten sonra Bandırma 
Yaprak Tütün Bakım İşleme Evi’nde işe başladı. 
Daha sonra burada sendikal faaliyetlere katılarak, 
yönetim kuruluna seçildi. Türk İş tarafından İsviç-
re ve Amerika’ya gönderildi, burada işçi sınıfının 
mücadelesi ve sosyal hakları üzerine araştırmalar-
da bulundu.

11 DÖNEM BAŞKANLIK
Koçoğlu 19 Ağustos 1968’de kurulan Tekgı-

da-İş’in kurucular kurulunda da yer aldı. Türkiye 
Tütün Müskirat Gıda Ve Yardımcı İşçi Sendika-
ları Federasyonu’nun 5 Aralık 1969’da kendisini 
feshederek Tekgıda-İş’e katılmasıyla birlikte Fe-
derasyon üyesi olan Bandırma, Balıkesir, Çanak-
kale Havalisi Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı 

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. Bu kadınları tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp, kamuoyunun yeniden dikkatine sunmayı 
hedefliyoruz. Buyurun tarih yazan kadınların öykülerine…

İlk kadın sendika başkanı

Ad res: Osmanağa Mahallesi
Söğütlüçeşme Cad. Kalem Sok. 
No: 7 Kat: 2 / A Blok Kadıköy / 
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Dervise Koçoglu

Kemal Nebioğlu’nun Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptığı, Petrol-İş Dergisi’nin 
Ağustos 1958’de çıkan dördüncü sayısında genel kurulda sendikanın idare 
heyetine seçilen ama Türk-İş delegeliğine seçilemeyen Dervişe Koçoğ-
lu ile ilgili şöyle bir yorum yapılmış: “Mücadele büyük oldu. 31 namzet ara-
sından 12 kişi seçilirken eski delege, kıymetli kadın idareci Dervişe Koç se-
çilemiyordu. Birçok sendikacının samimiyetle üzüldükleri bu konuda akıl 
başa sonradan geliyordu”

“KIYMETLİ 
KADIN 
İDARECİ”

Türkiye’de sendika başkanlığı 
yapan ilk kadın Dervişe 
Koçoğlu’nun adı bilinçli veya 
bilinçsiz bir hata sonucu tarihe 
‘Derviş Koç’ olarak kaydedildi. 
Sendikacılık Ansiklopedisi’nin, 
Bandırma Belediyesi başlıklı 
bölümünde Bandırma 
Balıkesir Çanakkale Havalisi 
Tütün ve Müskirat Gıda ve 
Yardımcı İşçileri Sendikası 
maddesinde, (Tek Gıda-İş 
arşivinden farklı olarak) 16 
Ocak 1955 yılında sendika 
başkanlığına seçilenin ‘Derviş 
Koç’ olduğu yazıyor. 1955’ten 
1969’a kadar yapılan genel 
kurulların hepsinde de hep 
‘Derviş Koç’ ismi yazılmıştı.

İşçileri Sendikası da aynı yolu izledi, fesih kara-
rıyla Tekgıda- İş’e katıldı. Koçoğlu bu süreçte ve 5 
Temmuz 1970’de yapılan genel kurulda Bandırma 
Şube Başkanlığı’na, 1972’de yapılan sendika ge-
nel kurulunda ise üst kurul delegeliğine seçildi. 21 
Aralık 1975’teki genel kurulda hiçbir yönetim ka-
demesinde yer almadı. Böylece 11 dönem sendika 
başkanlığı yapan Dervişe Koçooğlu’nun  aktif sen-
dikal görevi de sona ermiş oldu. 5 Ocak 2002’de 
Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde 84 
yaşında kanserden yaşamını yitirdi.

Koçoğlu, eşinin soyadıydı. Eşi Sabahattin 
Koçoğlu, Kürt asıllı bir sendikacıydı. Bu evlilikten 
bir de erkek çocuğu olan Dervişe Hanım’ın, evlen-

meden önceki soyadı ise Türkeş’ti. Çünkü Dervi-
şe Hanım, Alpaslan Türkeş’in (baba bir, anne ayrı) 
üvey kız kardeşiydi.

FIRIN PATRONLARIYLA MÜCADELE
1 Mart 1966 tarihli İşçi Davası Gazetesi’nde 

yer alan “Tek bayan sendika başkanı” başlıklı ya-
zıda hakkında şunlar yazılmış:

“Türk- İş tarafından İsveç ve Amerika’ya gön-
derilen ve bu seyahatlerden geniş malumat ve mu-
vaffakiyetle dönen sendikanın başkanı Dervişe 
Koçoğlu ve arkadaşları yalnız Tekel’de değil, gıda 
iş kollarında çalışan işçilere de el atmıştır.(...) Bil-
hassa kanun nizam tanımayan bazı fırın işverenle-

ri ile büyük mücadeleye girişerek bu işyerlerinde 
günde 16 saat boğaz tokluğuna çalıştırılan ve is-
tismar edilen ezilen işçilerin insan şeref ve haysi-
yetine yaraşır ücrete ve istirahate kavuşmaları için 
günlerce devam eden grevin başında sabahlara ka-
dar nöbet tutan bayan sendikacımız işverenlerin şi-
kayeti yüzünden mahkemelere savcılara kadar ifa-
de vermekten yılmamış neticede haklı direnmeleri 
müsbet sonuç vererek işverenler dize gelip mağdur 
işçilerin her türlü hakları toplu sözleşme ile elde 
edilmesinde büyük muvaffakiyet sağlamıştır.”

Grev alanlarında görevini ihmal etmeyen Der-
vişe Hanım için “icabında yavrusunu bile ihmal 
ederek kendisini işçilere adadı” deniliyor. Bandır-
ma’nın yerel gazetelerinden İlkhaber Gazetesi’nde 
2010 yılında Bandırma’daki davalarımız isimli kö-
şeyi hazırlayan avukat Turgut İnal, kendisini “Çe-
lik gibi bir iradesi ve dehşet ölçüsünde nefis bir ko-
nuşma yeteneği vardı” diye tanımlıyor.

(Bu yazının kaynağı; Necla Akgökçe ve 
Muazzez Pervan’ın Mayıs 2012’de Bianet’te 

yayınlanan makaledir. https://bianet.org/biamag/
diger/138589-dervise-kocoglu-nasil-dervis-koc-

oldu)

DERVİŞ KOÇ KİM?

Türkeş ailesinin bu fotoğrafında Dervişe Hanım da yer alıyor (1943)
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