
Pandemi nedeniyle geçen yıl 
Moda’daki yerini alamayan 
Potlaç Moda Kadın Emeği 
Pazarı, 25 Haziran’dan beri 
pandemi kuralları gözetilerek 
Kadıköylülere yeniden merhaba 
dedi. Pazar, ekim ayının sonuna 
kadar açık olacak l Sayfa 9'da

İki yıl önce hayatını 
kaybeden Türkiye futbolu ve 
Fenerbahçe’nin efsane ismi, 
Sinyor lakaplı Can Bartu’nun 
heykeli, Alex ve Lefter 
Küçükandonyanis’in heykelinin 
de bulunduğu Kadıköy Yoğurtçu 
Parkı’na dikildi l Sayfa 13'te

Can Bartu ölümsüzleşti

Covid-19 salgınının toplumsal 
düzen üzerinde etkilerini 
konuştuğumuz Maltepe 
Üniversitesi İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi- Sosyoloji 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurgün 
Oktik “Kapitalizm krize dayalı 
bir sistemdir ve her kriz onu 
güçlendirerek büyütür” diyor
 l Sayfa 10'da

“Her kriz 
kapitalizmi 
güçlendirir”

Kadıköy Anadolu 
Lisesi’nde neler oluyor?

Kanal İstanbul inşaatı 
başladı mı?

 Kadıköy Anadolu Lisesi için yıkım 
kararı alınarak ihale süreci başlatıldı. 
Süreçle ilgili bilgilendirilmeyen 
öğrenciler ve veliler okulun önünde 
basın açıklaması yaparak okulun 
geleceğine ilişkin kaygılarını dile 
getirdi  l Sayfa 8’de

 Kanal İstanbul projesinin 
başlangıcı olarak sunulan Sazlıdere 
Köprüsü’nün temeli atıldı. İBB 
Başkanı İmamoğlu, temel atma 
töreninin Kuzey Marmara Otoyolu 
projesiyle ilişkili olduğunu 
açıkladı l Sayfa 3’te

Potlaç Moda’ya kavuştu
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Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar - 121

Uzun süredir pandemi kısıtlamaları 
altında bunalan Kadıköylüler, 
Kadıköy Belediyesi’nin bu yaz 
düzenleyeceği kültür sanat ağırlıklı 
onlarca etkinlik ile nefes alacak. 
Belediye, Özgürlük Parkı’ndaki iki 
sahnede yaz boyu tiyatro imkanı 
sunacak, Kalamış’ta açık havada 
sinema  keyfi yaşatacak l Sayfa 6’da

Kalamış 
ihalesine
girmesi 
engellendi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kadıköy 
Belediyesi’nin Kalamış Yat Limanı ihalesine 
girmek için yaptığı başvuruyu reddetti. 
Belediye Başkanı Odabaşı karara, “Halkın 
hakkını umursamayanlar bizi ihale dışı 
bırakmış. Halkın faydasını gözetmeyen 
bir projeye izin vermeyeceğim” sözleri ile 
tepki gösterdi. Karara karşı imza kampanyası 
başlatıldı  l Sayfa 2'de

Mahkeme koruda 
inşaata dur dedi!

Validebağ Korusu’nda yapılmak istenen rehabilitasyon projesinin 
önünü açacak kararın yürütmesi durduruldu. Validebağ Havzası 
Sakinleri, koru için hazırlanan ihalenin iptal edilmesi için nöbete 

devam ediyor l Sayfa 3’te

Ölçü de zorlar 
uyak da

FEYZA HEPÇİLİNGİRLER  10’DA

İnsan ve Mösyö; 
Hasan Saltık 

MURAT BEŞER  11’DEBEGÜM KAKI  7’DE

Biz ve bir araya gelme 
ihtimallerimiz…

BEHÇET AYSAN 5'TE

Belediye’nin 

Kadıköy kültür sanatla ayağa kalkıyorKadıköy kültür sanatla ayağa kalkıyor
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azine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özel-
leştirme İdaresi Başkanlığı, Kadıköy Be-
lediyesi’nin özelleştirilmesine karar veri-
len Kalamış Yat Limanı ihalesine girmek 

için yaptığı başvuruyu reddetti. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kadıköy Beledi-

yesi’nin, 7 Temmuz tarihinde yapılacak olan Kalamış 
Yat Limanı ihalesine ilişkin yaptığı başvuruyu red-
detti. İdare, başvuruyu, özelleştirme uygulamalarında 
kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağını 
gerekçe göstererek belediyenin ihaleye girmesine izin 
vermedi. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın belediyeyi 
ihaleye almama kararına sert tepki gösteren Kadıköy 
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, imza kam-
panyası başlattı. 

“ÇÖKMEYECEKLER”
Odabaşı, “Halka rağmen, halkın faydasını gö-

zetmeyen bir projeye izin vermeyeceğim! Çevreye, 
kentine, toprağına duyarlı herkesi hafta içi farklı ma-
hallelerde kuracağımız stantlarımızda dijital imza 
vermeye davet ediyorum. Bizim mücadelemiz elbet-
te burada bitmeyecek. Sahillerimize çökmelerine izin 
vermeyeceğiz” dedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın bu kararının 
hukuki olmadığını, karara karşı tüm yasal haklarını 
kullanacaklarını söyleyen Odabaşı, “Bildiğiniz gibi 
geçtiğimiz gün Kalamış sahilinin özelleştirme proje-
sine itiraz ederek, Kalamış sahil bizimdir dedik, hal-
kındır dedik, Kalamış bizimle güzel dedik. Belediye 
olarak Kadıköylülerin hakkını korumak bizim gö-
revimiz. Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu al-
maya her zaman hazırız. Bu nedenle ihaleye girmek 
istedik. Kadıköylülerin desteği ile de bu kampanya-
mız hızla ses getirdi. Fakat, bugün öğrendik ki hal-
kın hakkını umursamayanlar, bizi ihale dışı bırak-
ma kararı almış. Teklif vermemizi bile engelliyorlar! 
Çünkü halkın sesinden korktular, çünkü bizlerin hak-
lı mücadelesinden korktular. Kamu faydası gözeten 
bir projede kamu neden istenmez? Halkın seçilmiş 
temsilcisi neden istenmez? Bu proje şimdiden niye-
tini gösterdi. Ama bizim mücadelemiz elbette bura-
da bitmeyecek.”

“BU PROJEYE İZİN VERMEYECEĞİM”
Odabaşı, “İhaleye girecek firmalara sesleniyo-

rum! Halka rağmen, halkın faydasını gözetmeyen bir 
projeye izin vermeyeceğim” dedi. 

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
Odabaşı şunları söyledi: “Çevreye, kentine, topra-

ğına duyarlı herkesi hafta içi farklı mahallelerde ku-
racağımız stantlarımızda dijital imza vermeye davet 
ediyorum. Biz sonuna kadar haklı mücadelemizi du-
yurmaya devam edeceğiz. Sahilimize çökmelerine 
izin vermeyeceğiz çünkü Kalamış bizimle güzel.”

NE OLMUŞTU ?
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için 10 yıl 

önce alınan özelleştirme kararı süreci devam eder-

ken, 21 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ka-
lamış Yelken Kulübü için de özelleştirme kararı 
alındı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Oda-
başı da bu karara tepki göstermiş ve “Kimse buraya 
‘çökmesin’ diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil 
alanı korumak şartıyla biz talibiz” açıklamasında 
bulunmuştu. Kadıköy Belediyesi’nin 7 Haziran ta-
rihli meclis toplantısında ise ihale teknik şartname-
sini almak, teminat ödemesi yapmak ve ihaleye ka-
tılmak için oy birliğiyle Başkan Odabaşı’na yetki 
verilmişti. Başkan Odabaşı da bu yetki ile 7 Tem-
muz tarihinde yapılacak olan Fenerbahçe Kalamış 
Yat Limanı ihalesine girmek için başvuru yaptı an-
cak bu başvurusu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tarafından reddedildi.

Özelleştirme İdaresi Belediye’nin
Kalamış başvurusunu reddetti

İstanbul’un ve Kadıköy’ün en önemli kamusal alan-
larından biri olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Lima-
nı’nın özelleştirilmesi için 7 Temmuz’da ihale dü-
zenlenecek. Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylülerin 
karşı çıktığı özelleştirme kararı ilk olarak ne zaman 
alındı, özelleştirme gerçekleştirilirse neler olacak? 
Uzun yıllardır Kadıköy’ün gündeminde olan limanın 
30 yıllık sürecini derledik.

BELEDİYEYE TAHSİS EDİLDİ
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü’nün 16.12.1985 tarihli yazısı ile; Fener-
bahçe Dalyan yöresi ile Bostancı arası sahil dolgu 
alanı, “Yeşil alan, yol ve rekreasyon” alanı olarak 
kullanılmak amacıyla Kadıköy Belediyesi’ne tah-
sis edildi. 

Yaklaşık 103 bin metrekare büyüklüğündeki 
marinanın tüm inşaatı Kadıköy Belediyesi tarafın-
dan yapılarak kullanıma açıldı. Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü 1992’de belediyeye olan tahsisi kaldırdı.

ÇED RAPORU HAZIRLANMADI
Liman, 07.03.2011 tarihli Resmi Gazete kararı ile 
özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme Yük-
sek Kurulu, 2013 yılında hazırlanan imar planları-
nı onayladı. Onaylanan plana göre marina kapasitesi 
ve alanı genişletildi. 2013 yılında yapılan plan-
lar, tasdikli planlar ile kurul onaylı planlar arasın-
da farklılıklar olduğu için Danıştay tarafından ip-
tal edildi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu Temmuz 2014’te 
Resmi Gazete’de yayınladığı kararla, Fenerbah-
çe-Kalamış Yat Limanı’ın Tek-Art Kalamış ve Fe-
nerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş’ye veril-
mesini kararlaştırdı. Özelleştirme Yüksek Kurulu 17 
Mart 2015 tarihinde Fenerbahçe-Kalamış Yat Lima-
nı’nın yapılaşmasına izin veren yeni imar planı tek-
lifini onayladı.115 bin 821 metrekarelik dolgu ala-

nı ve 319 bin 306 
metrekarelik iki 
yat limanı olmak 
üzere toplam 435 
bin 128 metrekare 
alan özelleştirme 
kapsamına alın-
mış oldu. 

Kurul, yapı-
laşmaya açılacak 
alanı daha sonra 
478 bin 507 met-
rekareye çıkardı. 
Yat limanına oto-
park haricinde 15 
bin metrekareye 
turizm tesis ala-
nı ve otel inşaatı 
yapılabilmesinin 

önü açıldı. Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi, halkın kıyı kullanımını 
azaltacağını, kıyı siluetini bozacağını ve ÇED rapo-
ru olmamasını gerekçe göstererek planlara itiraz etti 
ve imza kampanyası başlattı. Özelleştirme Yüksek 
Kurulu yapılan itirazları reddetti. Bunun üzerine, 
özelleştirme kararı Danıştay Altıncı Daire’ye taşın-
dı. Mahkeme, yüzen iskele alanlarının emsale katıl-
masına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verirken, 
ÇED raporu olmadığı gerekçesi ile imar planlarını 
da iptal etti.

İTİRAZLAR KABUL EDİLMEDİ
Resmi Gazete’nin 17 Kasım 2017 tarihli sayısında 
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştirmesinde 
ihalenin yeniden açıldığı yayımlandı. 115 bin met-
rekarelik kara alanından sadece 590 metrekare çıka-
rılarak yeni bir plan yapıldı. Yeni planda yüzen is-
kele emsal hesabından çıkarıldı ancak mevcutta 520 
metre olan dalgakıran boyu 1100 metreye çıkarıldı. 
Yüzer iskele boyu da 11 bin 407 metreye yükseltil-
di.  ÇED Yönetmeliğinde “Olumlu veya  Gerekli De-
ğildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, 

onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, pro-
je için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez” hük-
mü yer almasına ve ÇED raporu olmadığı için iptal 
edilen planlara rağmen geçen 10 yıl içinde yapılan üç 
plan için de ÇED raporu hazırlamaktan kaçınıldı.

Kararın iptali için, Mimarlar Odası, Şehir Plan-
cıları Odası, Fenerbahçe Emekli Amatör Balıkçı-
lar Dayanışma Derneği, Fenerbahçe Su Ürünleri Ko-
operatifi ve Kadıköylüler “Hemşehri Davası” açtı. 
Danıştay 6. Dairesi, yürütmenin durdurulması ve ip-
tali istemiyle açılan davayı reddetti. Mimarlar Oda-
sı, Şehir Plancıları Odası ve Fenerbahçe Su Ürünleri 
Kooperatifi temyiz başvurusunda bulundu.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞINDI
Mayıs 2020’de Danıştay “ÇED raporuna gerek yok” 
gerekçesiyle açılan davaları reddetti ve temyize gi-
dildi. Temyizden de olumsuz karar çıkması üzerine 
vatandaşlar davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. 
Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun sonu-
cu beklenmeden yeniden ihale kararı alındı. Fener-
bahçe-Kalamış Dayanışması kararın iptali için imza 
kampanyası başlattı.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın bir özelleş-
tirme kararı da Fenerbahçe Adası’ndaki üç dönüm-
lük arazi için verildi. 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına 
göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Fenerbah-
çe Adası’ndaki 3 bin 311 metrekare büyüklüğündeki 
alan özelleştirme kapsamına alındı. 
Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe Kala-
mış Yat Limanı’nı korumak üzere kampanya başlattı. 

Dünden bugüne Fenerbahçe-Kalamış Lİmanı
l Erhan DEMİRTAŞ

H

KALAMIŞ İÇİN PEDAL ÇEVİRECEKLER
Fenerbahçe Kalamış Dayanışması, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı tarafından 7 Temmuz’da ihaleye 
çıkarılacak olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Lima-
nı’nın özelleştirilmemesi için dayanışma çağrısın-
da bulundu. Dayanışmanın 3 Temmuz Cumarte-
si günü saat 16.00’da Kalamış Atatürk Parkı’nda 
düzenleyeceği etkinlikte, bisikletliler Kalamış’tan 
Caddebostan’a kadar pedal çevirecek. Saat 
19.00’da ise müzik dinletisi gerçekleştirilecek. 
Fenerbahçe Kalamış Dayanışması şu açıklama-
yı yaptı: “Bu ihaleyle birlikte Kalamış kıyıları imara 
açılıp, inşa edilen yapılarla halkın kullanımı kısıtla-
nacak. Doğadan yana herkese ve tüm kurumlara 
çağrımızdır! Gelin Kalamış’ı betona ve ranta teslim 
etmemek için birlikte mücadele edelim.”

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’na bağlı 

Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı, 

Kadıköy 
Belediyesi’nin 

özelleştirilmesine 
karar verilen 

Kalamış Yat 
Limanı ihalesine 

girmek için 
yaptığı başvuruyu 

reddetti 
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anal İstanbul ile ilgili tartışmalar sü-
rerken projenin geçiş noktasın-
da yer alan Sazlıdere Köprü-
sü’nün temeli 26 Haziran 

Cumartesi günü atıldı. Açılış törenine 
katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle 
amaçlarının her şeyden önce İstan-
bul Boğazı ve çevresindeki vatan-
daşların can ve mal güvenliğini sağ-
lamak olduğunu söyledi. Erdoğan, 
"Boğaz'ın tarihi ve kültürel dokusunu 
güvenlik altına almak için de bu proje-
ye ihtiyaç vardır. Gemi trafiği yükünün 
hafifletilmesi, Boğaz'ın giriş ve çıkışın-
daki beklemelerin azaltılması, Boğaz'da-
ki seyir zorluğundan kaynaklanan sıkıntıların 
ortadan kaldırılması da projenin amaçları arasında 
yer alıyor. Elbette ülkemizin küresel ticarette daha etkin rol oynaması, 
ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay almasıyla diğer stra-
tejik unsurları da bunlara eklememiz gerekiyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da simülasyonla-
ra göre Kanal İstanbul'un seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 
13 kat daha güvenli olacağını söyledi.

“KANAL İSTANBUL İLE İLGİSİ YOK” 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da törenden bir gün önce Sazlıdere Ba-

rajı’nı ziyaret etti ve basına açıklamalarda bulundu. Temel atma töreninin 
Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantı Yolu projesiyle ilişkili olduğunu söy-
leyen İmamoğlu, “Bu güzergahtan geçecek yol, 2006 yılında 1/100 bin 
Çevre Düzeni Planında işlenmiş. 29 Nisan 2010 tarihinde dönemin Ulaş-
tırma Bakanı tarafından İstanbul’a yapılacak üçüncü köprünün güzergahı 
bir basın toplantısıyla açıklandı. Kanal İstanbul ise ilk kez 27 Nisan 2011 
tarihinde açıklandı. Yani bu güzergahtaki yol projesi, buraya yapılacak 
köprüye kadar Kanal İstanbul fikrinden bir yıl önce belirlenmiş.”

“Çok daha önceden planlanmış bir köprünün ayaklarını buraya dik-
mek ve ‘kanal temeli attım’ demek, sadece siyaseten günü kurtarma gay-
retidir.” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Bugün Türkiye’nin günde-
minde Kanal İstanbul diye garabet bir konu olmasaydı dahi, bu köprü 
yapılacaktı. Altını çiziyoruz; temel atma töreni ‘Kanal İstanbul temel 
atma töreni’ değildir. Burada bir köprünün yapılacak olmasının, kanal 
projesiyle ilgisi bulunmamaktadır.”

“KANALA İHTİYAÇ YOK”
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu da konuyla ilgili açıklama 

yaptı. “Sazlıdere Barajı İstanbul’a içme suyu sağlayan en önemli hav-
zalardan biridir.” İfadelerinin yer verildiği açıklamada “Kuzey Marma-
ra Otoyolu projesi, İstanbul’un ve Marmara’nın kuzeyindeki ormanları, 
tarım alanlarını, yerleşim yerlerini bir bıçak gibi ikiye ayıran ve etrafın-
da yeni yapılaşmalara davetiye çıkaran bir katil projedir. Kullanılmayan 
ve cebimizden garanti ödemesi yapılan üçüncü köprü de Kuzey Marma-
ra Otoyolu’nun bir parçasıdır. Halka pandemi yardımı verilmezken 2020 
yılı için Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten ortaklığa 2 milyar 150 mil-
yon TL araç geçiş kapsamında ödeme yapılmıştır. Su havzasının üzeri-

ne otoyol yapmak, ardından da kanalla o suyu tamamen yok etme planı 
yapmak halk ve doğa düşmanlığından başka nedir? İstanbul’un da Tür-
kiye’nin de kanala ihtiyacı yok.” denildi. 

İBB’DEN BİLGİLENDİRME SİTESİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul projesi hak-

kında bilgilendirme sitesi hazırladı. İBB’nin paylaştığı bilgilerde öne çı-
kan başlıklar şöyle:

“TARIM ALANLARI YOK OLACAK”
“Proje kapsamı içinde kalan 136 milyon metrekare tarım alanı yok 

edilecek (yüzde 13,5’i). Bu alanların 83 milyon metrekaresi gelişme 
alanı olarak yapılaşmaya açılacak. Kırsal alanlarda yaşayan haneler 

geçimlerini bu arazilerden sağlamaktadır. Tarımsal arazinin kaybı 
ve/veya tarımsal ürün kaybı, haneler üzerinde olumsuz etkilere 
neden olacak. Bölgedeki tarımsal istihdam ve 13 milyon met-
rekare mera alanı yok olacak.”

“SU ALANLARI TEHDİT ALTINDA!”
“İstanbul içme suyunun yüzde 29’unu karşılayan kaynak-

lar yok olacak. Kanal İstanbul için ilk kazmanın vurulması-
nı takiben yılda 55 milyon metreküp su kaybı yaşanacak. Saz-

lıdere Barajı tamamen ortadan kalkacak. Bu yönüyle dünyada 
kamu eliyle yıkılan ilk su barajı olma özelliğine sahip olacak. 

Terkos Barajı içme sularının, kanal çevresinde bulunan yeraltı su-
larının ve Kırklareli Akiferi’nin, Kanal’a deniz suyu verilmesiyle 

birlikte tuzlanacağı; Trakya yeraltı sularının da bu durumdan olumsuz 
etkileneceği belirtiliyor.”

“KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI YOK OLACAK!”
“İki milyon metrekare Karma Sit Alanı, 850 bin metrekare Doğal Sit 

Alanı başta olmak üzere toplamda 17 milyon metrekare sit alanı bu pro-
jeden olumsuz etkilenecek. Dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerin-
den biri olan Bathonea Antik Kenti ile M.Ö. 12 binden öncelere tarihle-
nen Yarımburgaz Mağaraları bunlardan en önemlileri. Dünyanın en eski 
yerleşim yerlerinden biri olan Yarımburgaz Mağarası bulunuyor. Birin-
ci derece arkeolojik ve doğal sit alanı statüsüne sahip olan 400 bin yıllık 
mağara, Türkiye’nin bilinen en eski yerleşim yeridir.

Küçükçekmece iç dış kumsalı, Soğuksu Birinci Derece Doğal Sit 
Alanı, Rhegion Birinci İkinci Derece Arkeolojik Sit Alanları yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır.”

“HAFRİYAT SORUNU 10 YILLAR BOYUNCA SÜRECEK!”
“Hafriyat atıkları ile Karadeniz sahillerine 38 kilometrelik bir dolgu 

alanı yapılacağından söz ediliyor. Bu hafriyatın ortaya çıkarılmasından 
önce sıyırma kazısı yapılması zorunluluğu var ve bu sıyırma kazısı sı-
rasında binlerce türe yuva olan ve dolgu malzemesi olarak kullanılama-
yacak (aksi takdirde çökme meydana gelir) yüzey peyzajının akıbetinin 
ne olacağına çevre düzeni planında bir açıklık getirilmemiştir. Karade-
niz kıyısında yapılması öngörülen ürkütücü boyutlardaki dolgu alanları 
kamu yararı ve Kanal İstanbul Projesi için bir amaç değil, bu projede or-
taya çıkacak 1,2 milyar metreküplük kazı ve tarama malzemesinin ber-
taraf edileceği/depolanacağı bir araçtır.”

“ÖNCELİK DEPREM GÜVENLİĞİ OLMALI”
“Kanal İstanbul çevresi imara açılacak, nüfus ve bina yoğunluğu 

çok artacak ve buna bağlı olarak olası bir depremin neden olacağı can 
ve mal kaybı riski de artacak. Bu tür deprem tehlikesi yüksek bölge-
lerde amaç yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmak değil azaltmak olmalı-
dır. Kanal İstanbul’un inşaatı için harcanacak 75 milyar TL (2019 yılı-
na göre maliyet) İstanbul ve çevresinin deprem kayıp risklerini azaltmak 
için kullanılmalıdır. Büyük can ve mal kayıplarına neden olacak dep-
rem risklerinin azaltılması için bekleyen bu kadim İstanbul’un önceliği 
Kanal İstanbul değil, Deprem Güvenli ve Yaşanabilir bir İstanbul’dur.”

Kanal İstanbul’un ilk ayağı olarak gösterilen 
ve kanal projesinin geçiş noktasında yer 
alan Sazlıdere Köprüsü’nün temeli atıldı. İBB 
Başkanı İmamoğlu, köprü projesinin Kanal 
İstanbul ile ilgili olmadığını açıkladı 

Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu’nda “Bakım ve Rehabili-
tasyon Projesi”nin başlatılacağını duyurmasının ardından Validebağ 
Gönüllüleri ve Validebağ Savunması üyeleri koruda nöbet eylemi 
başlatmıştı. Çok sayıda vatandaşın da destek verdiği nöbetin ar-
dından Validebağ Korusu hakkında yargıdan iki karar çıktı. İstanbul 
6. Bölge İdare Mahkemesi, korunun Millet Bahçesi yapılmasını uy-
gun bulan koruma kurullarına 2018 yılında açılan davada yürütmeyi 
durdurma kararı verirken, koruma amaçlı nazım imar planlarının ip-
tali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.  

KORUMA KURULU ONAY VERMİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Bayındırlık Komis-
yonu'nun 2016 yılında aldığı kararla, Birinci Derece Doğal SİT Alanı 
olan Validebağ Korusu'nda 100 metrekareyi geçmeyecek yapıların 
yapılmasına izin verilmişti. 2018 yılında ise korunun Millet Bahçesi 
yapılmak istenmesi gündeme gelmiş ve proje İstanbul 1 No’lu Tabi-
at Varlıklarını Koruma Komisyonu ile İstanbul 6 No’lu Kültür ve Ta-
biat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştı. Validebağ 
Gönüllüleri Derneği, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Zi-
raat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odası koruma kurulu kararlarının iptal edilmesi 
için dava açmıştı.

“EKOSİSTEMİ OLUMSUZ ETKİLER”
İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi planların istemiyle açılan davada 
karar verdi. Mahkeme, koru için hazırlanan peyzaj projesinin koru-
nun ekolojik yapısını ortaya koymadığını, inşaat sürecinin koruda-
ki ekosistemi olumsuz yönde etkileyerek çöküşe neden olacağı-
nı kaydetti. Dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunduğunu 
belirten mahkeme, projenin koruya kamu yararının dışında iş ve ey-
lemler yapılabileceği sonucunu doğurduğundan durdurulmasına 
hükmetti.

MAHKEME İMAR PLANLARINI DA DURDURDU
Geçtiğimiz nisan ayında İBB tarafından hazırlanan koruma amaçlı 
nazım imar planı da (KANİP) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
onaylanarak askıya çıkarılmıştı. Validebağ Savunması ve Validebağ 
Gönüllüleri, imar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali is-
temi ile idare mahkemesine dava açmıştı. Dava dilekçesinde, imar 
planları ile korudaki doğal ortamın bozulacağı ve korunun kent için-
deki bir park alanına dönüşeceği uyarısında bulunulmuştu. İstanbul 
6. Bölge İdare Mahkemesi, koruma amaçlı nazım imar planlarının 
iptali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“İPTAL EDİLENE KADAR NÖBETTEYİZ”
Validebağ Korusu'nda yapılmak istenen Bakım ve Rehabilitasyon 
Projesine karşı nöbet tutan “Validebağ Havzası Sakinleri” düzenle-
dikleri basın açıklamasıyla proje iptal edilene kadar nöbete devam 
edeceklerini açıkladılar. 
Mahalleli adına basın açıklamasını okuyan Faruk Yege, 2020 yılının 
Mart ayında Validebağ Korusu’nun 261 bin metrekarelik bölümünün 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bakım ve onarım yapılma-
sı için Üsküdar Belediyesi’ne tahsis edildiğini hatırlatarak, “Üskü-
dar Belediyesi projeyi; 500 araçlık otopark, izci eğitim alanı, yürü-
yüş-koşu ve bisiklet parkurları, yoga-pilates alanları, çocuk oyun 
alanları, yazlık sinema, festival alanı, amfi tiyatro şeklinde açıkladı. 
İhalenin dosyasına baktığımızda Millet Bahçesi projesinde bile bu-
lunmayan 88 bin metrekarelik alana rulo çim döşenmesinin projeye 
eklendiği görülüyor. Bu, korunun önemli bir bölümünün doğal do-
kusunun yok edilmesi anlamına gelmektedir.” 
Projenin dayanağı olan Millet Bahçesi projesinin mahkeme tarafın-
dan durdurulduğunu söyleyen Yege, “Yürütmeyi durdurma kararları 
direnişimize moral verdi. Bizler sözde proje ve ihale iptal edilene ka-
dar nöbete ve direnişe devam edeceğiz. Mahkeme kararlarının da 
takipçisi olacağız.” dedi. 

İMAMOĞLU DESTEĞE GELDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eylemde olan Validebağ Havzası Sa-
kinleri ile biraraya geldi. Validebağ Gönüllüleri Derneği Başkanı Arif 
Belgin ve Validebağ Savunması üyesi Durna Şahin’den süreç hak-
kında bilgi alan İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Kararlı ola-
cağız ama bir yandan da uzlaşmaya, konuşmaya ve süreci birarada 
yönetebilmeye çalışma zorunluluğumuz var. Çünkü, hep beraber 
yönetiyoruz. Günün sonunda benim önerim şu: Burada, çok kıy-
metli bir süreç yöneten gönüllü arkadaşlarımız var. En büyük çıka-
rımızı savunuyorlar. İstanbul Planlama Ajansı moderatörlüğünde, 
yaptığınız çalışmaları sürecin içine katan, bir nihai teklif oluşturul-
sun. Bu teklif kime? İBB’ye. Bu teklifi olduğu gibi, Üsküdar Beledi-
yesi’ne ve Şehircilik Bakanlığı’na ve yetkililerine sunayım. Buraya 
katılacak başka arkadaşlarımız olacak. Park Bahçeler Daire Baş-
kanlığımız var. İSKİ var. Kanunun ve planların bize verdiği yetki ile 
burada, bizden izin almadan, bizim onayımıza sunulup onayımızı al-
madan hiçbir imalata girilemez.”

Validebağ Korusu’nun Millet Bahçesi 
yapılmasını uygun bulan koruma kurulu 
kararının ve koruma amaçlı nazım 
imar planının yürütmesi durduruldu. 
Mahkeme, Millet Bahçesi projesinin koru 
kavramına uygun olmadığına karar verdi

VALIDEBAĞ’DA 
MILLET BAHÇESI 

Kanal İstanbul’un 
temel atma törenİ değİl

K
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“Bir de hakkımızı çok veriyorlarmış gibi seçerek 
alıyor bizi… Köle pazarından köle seçer gibi… 
Bu beni çok acıtıyor… Kimi fiziğimize kimi 
diksiyonumuza bakıyor… Özellikle istihdam 
büroları o kadar detay ve ayrıntı arıyor ki bunun işle 
ilgili olduğunu düşünmüyorum…”

u cümle 15 yıldır ev işçiliği yapan bir ka-
dına ait. Ev işçilerinin en çok üzerinde 
durduğu konu ise güvencesizlik. Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Ev İş-

çileri Sözleşmesi'ni kabul etmesinin 10. yıldönü-
münde Dr. Ceyhun Güler, ILO için “Ev İşçiliğinin 
Türkiye’deki Görünümü: Kapsam, Boyut ve Sorun-
ları Araştırma Raporu”nu hazırladı. Birçok ev işçisi 
ile konuşan Güler, raporunda ev işçilerinin durumu-
nu ve taleplerini aktardı. Ceyhun Güler ile dünyada 
ve Türkiye’de ev işçilerinin içinde bulunduğu duru-
mu konuştuk.

Güler, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ev işçile-
ri üzerine oluşturduğu son rapora göre dünya genelin-
de en az 75,6 milyon ev işçisi bulunduğunu ve yüzde 
76’sından fazlasının kadın olduğunu söylüyor. Ev iş-
çilerinin küresel işgücü içerisinde önemli bir yere sa-
hip olduğunu söyleyen Güler, “Bunun yanında tüm 
dünyada ev işçilerinin son derece güvencesiz koşul-
larda çalıştıklarını görüyoruz. Alanda kayıt dışı çalış-
manın yaygınlığı dikkat çeken önemli sorunların ba-
şında geliyor. Tüm bu bilgiler ışığında ev işçilerinin 
yaşam koşullarının geliştirilmesi ve çalışma hakları-
nın güvence altına alınması adına ILO’nun 189 sayı-
lı Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş Sözleşmesi önemli 
ve somut bir hukuki çerçeve sunuyor. İlgili sözleş-
me ev işçilerinin çalışma koşullarının geliştirilmesi 

adına özel düzenlemeleri ve çalışma yaşamına ilişkin 
önemli hakları hüküm altına alıyor. Bu doğrultuda ta-
raf ülkelere çeşitli yükümlülükler getiriyor.” diyor. 

Sözleşmenin 10 yıl içerisinde 32 ülke tarafından 
onaylandığını söyleyen Güler, Türkiye’nin bu ülkeler 
arasında olmadığını ifade ediyor. Güler, “Sözleşme-
yi onaylayan bu ülkelerin ulusal mevzuatlarında ev 
işçilerine yönelik yeni düzenlemeler ve tanınan yeni 
haklar da dikkat çekiyor. Ancak buna rağmen belirt-
mek gerekir ki ev işçileri hala son derece güvence-
siz koşullarda çalışmaya devam ediyorlar. Bu doğrul-
tuda sadece hukuki düzenlemelerin sorunun çözümü 
adına yeterli olmayacağını ve küresel düzeyde konu-
ya ilişkin çok daha geniş kapsamlı bir farkındalığın 
oluşmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtmemiz gereki-
yor.” diye aktarıyor. 

HUKUKİ KORUMADAN YOKSUNLAR
Güler’in aktarımına göre, en önemli sorunlardan 

biri ev işçilerinin sayısının net bir şekilde tespit edile-
memesi. Türkiye’de TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 
verilerine göre, 2019 yılında yaklaşık 280 bin; 2020 
yılında ise 220 bin ev işçisi olduğunu söyleyen Güler, 
ev işçilerini örgütleyen sendikalara göre ise bu sayı-
nın 1 milyonun üstünde olduğunu belirtiyor.

Güler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ-
lık Sigortası Kanunu’nda yapılan bir düzenleme ile 
artık aynı işveren yanında bir ay içinde 10 gün ve üze-
rinde çalışan ev işçisinin, uzun süreli sigorta kolları 
ve genel sağlık sigortası kapsamına girdiğini aktarı-
yor. Ancak 10 günün altında çalışan ev işçileri için bu 
geçerli değil. Güler, bir ay içinde 10 günün altında ça-
lışan ev işçilerinin yalnızca iş kazası ve meslek hasta-
lıkları sigortasına tabi tutulduklarını aktarıyor. Güler 
şöyle anlatıyor: “Ev işçilerinin tam bir hukuki koru-
madan yoksun olduklarını da belirtmeliyiz. İş Kanunu 
kapsamı dışında sayılmaları ev işçilerinin diğer işçi-
lerle aynı haklardan faydalanmalarını engellemekte-
dir. Bunun yanında sigortalılıkları anlamında 10 gün 
altı ve 10 gün üstü ayrımının bulunması ev işçilerinin 
kayıtlı istihdamı önünde önemli bir sorun olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Çoğunluğu süreksiz ve düzensiz 
çalışan ev işçileri bu ayrıma dayalı düzenleme nede-
niyle yoğun olarak uzun süreli sigorta kolları ve ge-
nel sağlık sigortası kapsamı dışında kalmaktadırlar. 
TÜİK verileri ve SGK istatistikleri dikkate alınarak 
bir hesaplama yapıldığında ev işçilerinin en iyi ihti-
malle yüzde 70’inin sosyal güvenlik mekanizmalarına 
tam anlamıyla dahil olamadıkları görülmektedir. Sen-
dikaların ev işçilerinin sayılarına yönelik tahminleri 
dikkate alındığında ise bu oranın yüzde 90’ın üzerine 
çıktığı dikkat çekmektedir.”

Ayrıca Güler, bu işi yapanların çoğunlukla kadın 
olmasından hareketle sorunların toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği perspektifinden de incelenmesi gerektiğini 
söylüyor. Ev içi işlerin kadınların sorumluluğu altında 
olduğu algısının ev işçiliğine mesleki anlamda önem 
verilmemesine sebep olduğunu aktaran Güler “İş ta-
nımının belirsizliği, belirli bir ücret standardının bu-
lunmaması, uzun çalışma süreleri de ev işçilerinin en 
çok üzerinde durdukları sorunlar arasındadır.” diyor.

“FARKINDALIK ÇOK ÖNEMLİ”
Sorunun boyutunu anlamak için ilk olarak ev işçi-

lerinin sayısının net olarak tespit edilebileceğini söy-
leyen Güler şöyle anlatıyor: “Düzensiz ve süreksiz 
çalışan ev işçilerinin de sosyal güvenlik sistemine et-
kin bir şekilde dahil edilebilmesi için yeni ve kapsa-
yıcı yöntemler üzerinde durulmalıdır. Ev işçilerinin 
özgül çalışma koşullarını dikkate alan yasal düzenle-
melere de ihtiyaç duyulmaktadır. Güvenceli istihda-
ma erişim konusunun da son derece önemli olduğunu 
belirtmeliyim. Burada kooperatifçilik vb. farklı is-
tihdam alternatifleri üzerinde durulmalıdır. Denetim 
ve teftişe ilişkin sorunları da atlamamalıyız. Özellik-
le konut dokunulmazlığı bu alanda teftişi zorlaştıran 
unsurlardan. Dolayısıyla etkin bir şikayet ve denetim 
mekanizması ev işçileri için nasıl geliştirilebilir tar-
tışmaya açılmalıdır.” 

Güler’e göre, sendikal yönetimin güçlenmesi, ev 
işçileri için saatlik standart ücretlerin belirlenmesi 
ve standart (model) iş sözleşmelerinin oluşturulması 
da dile getirebilecek öneriler arasında. Sadece huku-
ki düzenlemelerin ev işçilerinin sorunlarını çözmeye 
yeterli olamayacağını ifade eden Güler sözünü şöy-
le sonlandırıyor: “Tüm bu önerilerin ötesinde ev iş-
lerine yönelik farkındalığın ve bilinçlendirmenin ko-
nunun tüm tarafları için son derece önemli olduğu 
vurgulanmalıdır. Bunun yanında soruna ilişkin tüm 
tartışma ve çözüm süreçlerine ev işçileri de sorunun 
öznesi olarak dahil edilmelidir.”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 29 
Haziran Salı günü Kadıköy’de bulunan Teras Ca-
fe’de esnafla buluştu. KADIDER - Kadıköy Esnaf 
Derneği Başkanı Tuncay Savaşlı moderatörlüğünde 
kafe-bar işletmecilerinin sorunlarını dinleyen Odaba-

şı, “Kadıköy’de bulunan tüm mahallelerde, Konu Ka-
dıköy-Konuşan Kadıköy adıyla mahalle toplantıla-
rı yapıyoruz. Bunun yanında meslek odaklı ayrı ayrı 

toplantılar yapma gereği de duyuyoruz” dedi. Top-
lantıda ruhsat sorunlarından kira ödemelerine, mekân 
yönetmeliklerinden ses desibeline kadar birçok konu 
masaya yatırıldı. Odabaşı, Kadıköy Belediyesi insi-
yatifinde olan tüm sorunların en kısa zamanda çözü-
me kavuşturulacağını belirtti. 

Pandemi ile mücadele kapsamında aylarca kapalı 
kalan mekânlar, biriken borçlardan dolayı zor bir sü-
reçten geçiyor. Kadıköylü işletme sahipleri, sorunla-
rını konuşabildikleri ve beraber çözüm arayışı içinde 
olabildikleri belediye yönetiminden memnuniyetle-
rini de dile getirdi. KADIDER Başkanı Savaşlı, pan-
demi sürecinde yapılan erzak yardımları, işgaliye 
bedellerinin ve eğlence vergilerinin alınmaması ko-
nusunda, esnafa yapılan yardımlar için belediyeye 
teşekkürlerini sundu.

KADIDER NEDİR?
Kadıköy İçkili İçkisiz Kafe Bar Restaurant Ve 

Eğlence Yerleri Derneği (KADIDER), Kadıköy ilçe 
esnafının faydasına çalışmalar yapmak ve semtin ge-
lişimine katkıda bulunmak amacıyla 2016 yılında ku-
ruldu. Kadıköy esnafı arasında birlik, beraberlik ve 
ortak amaç oluşturarak tek bir çatı altında ilçeye fay-
dalı işler sunmayı prensip edinmiş kuruluş, düzenli 
olarak toplantı, seminer, panel ve konferanslar dü-
zenleyerek Kadıköy esnafına destek oluyor.

Kadıköy’deki kafe-barların 
işletmecileriyle biraraya gelen 
Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı, belediye 
inisiyatifinde olan tüm sorunların 
en kısa zamanda çözüme 
kavuşturulacağını belirtti

Başkan 
esnafla 
buluştu

Belirsizlik, 
uzun çalışma süreleri, 
güvencesizlik...

Bu yıl, ILO’nun Ev İşçileri Sözleşmesi'ni kabul etmesinin 10. yıldönümü. Ev işçilerinin yaşadığı sorunlar üzerine bir rapor 
 yazan Dr. Ceyhun Güler bu sorunların çözülmesi için hem hukuki hem de toplumsal açıdan adım atılması gerektiğini söylüyor

l Evin ARSLAN

B

l Simge KANSU
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Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz 
“Edebiyat Hayatından Hatırlamalar” köşesi bu hafta Behçet Aysan ile devam ediyor.

BİR EFLATUN ÖLÜM
kırgınım, saçılmış
bir nar gibiyim

sessiz akan bir ırmağım
geceden
git dersen giderim
kal dersen kalırım

git
dersen
kuşlar da dönmez, güz kuşları
yanıma kiraz hevenkleri alırım

ve seninle yaşadığım
o iyi günleri,
kötü
günleri bırakırım.

aynı gökyüzü aynı keder
değişen bir şey yok ki
gidip
yağmurlara durayım.

söylenmemiş sahipsiz
bir şarkıyım

belki
sararmış
eski resimlerde kalırım

belki esmer bir çocuğun dilinde.

bütün derinlikler sığ
sözcüklerin hepsi iğreti

değişen bir şey yok hiç
ölüm hariç.

aynı gökyüzü aynı keder.

SEVMEYİ UNUTANLAR İÇİN
sevmeyi unutmuşsunuz kardeşler
yalan her şey gibi
aşklarınız da.

yaşamı ölüm
diye anlatıyorlar size
yalanı gerçek diye.

ne leylakların
tomurundan

haberiniz var

ne önünüzden
kara bir tabut
gibi geçen geceden.

sevmeyi unutmuşsunuz kardeşler
yalan aşklarınız
da

AŞK İÇİN PRELÜD -6-
ayrılıklar bildim acılar
yaşadım

okudum

tahir ile zühreyi
kerem ile aslıyı

ve ferhat ile şirini
ağlamadım
da

senin öykünü duyunca
dayanamadım

kendini zeytin ağacına asan

on iki yaşındaki
kuma.

DAĞILAN GÜL
ne söylersen söyle bu aşk ikimizindi
ikimizindi bir zamanlar aynı gökyüzü
bir samanın tutuşması gibi olan şey
biraz erzurumdu biraz rize biraz mardin
geniş, dingin, sürekli bir yurt gibi

ne söylersen söyle rüzgardır duyan
düşleri çağıran iri siyah gözleriyle
ve yanıbaşımızda mutlu kalan ne var ki

belki bir kuş akşamın ölü ağzındaki
sadece güldür dağılmış ayaklanmaya

ne söylersen söyle ruhum bağırıyor
acı içinde bağırıyor giden her şeye
uzak kapıların ses verip çağırmadığı
mutsuzluk değil mi biraz da şarkıdır
üzgün, kırık, iri bir gül gibi kanayan

ne söylersen söyle bir gün yiteceğiz
çam seli halinde kalabalık bir orman

alıp götürecek bizi kuytu ölümlere
yaşamanın anlamını sorsam da söyleme
konuştukça bir gemi açılıyor kıyıdan.

GÜVERCİNLERİ SEVİNDİRİN
her sabah
uyandığımda,
gördüğüm düşü hayra yorarım
açmasına açarım da
göğsümün altın kafesini
korkarım
ya bu gece
güvercinler
yüreğimden başka bir ülkeye
göç etmişlerse.

çünkü, ben ilyas
hasköy’lü -
kör ilyas,
şu koca istanbul şehrinde
yenicami önünde
sanki dünyanın bütün
açlarını
doyuruyormuş gibi
gururlanan bir sevinçle
darı satarım
savrulması için güvercinlere.

DÜELLO!.
parçalanmış bir aynada
nakışları esmer bir yüz
yansısını görüyorum
perçemleri akdenizli
bakışları simli sündüs
parçalanmış bir ayna-
da.

ah! benim bu deliliğim
ıssız bir ada arıyor
yanaşıp çıkınca, şaşkın
dolaşmış çok önceleri
yabanıl ayak izleri
ah! yazık orda binlerce.

titrek bir mum ışığında
yeniden sarsak yüreğim
asla anmayacak aşkı
bir kez daha yapmayacak
yine çarpıp kayalara
su almakta, su almakta
batmaktadır köhne kalyon
yıldızları sönmüş gece.

bir yaz günü oldu bunlar
gri yağmurlar yağıyordu
çekildi bütün kılıçlar
ben bir yanda rakip hayat
denizse köpürdüyordu
ve şarkılar söylüyordu
alabildiğince bir siren
ölmemi istemiyordu.

ne parçalanmış bir ayna
ne mum ışığı kalacak
birazdan gün ağaracak
her gece yeni bir düello
her sabah yeni bir ölüm
hepsi bu şiire sığacak.

BEYAZ BİR GEMİDİR
sen bu şiiri okurken
ben belki başka bir şehirde olurum

kötü geçen bir güzü
ve umutsuz bir aşkı anlatan

rüzgarla savrulan
kağıt parçalarına
yazılmış

dağıtılmamış
bildiriler gibi

uzun bir yolculuğa hazırlanan
yalnız bir yolculuğa.

çünkü beyaz bir gemi-
dir ölüm

siyah denizlerin hep
çağırdığı

batık bir gemi

sönmüş yıldızlar gi-
bidir

yitik adreslere benzer
ölüm

yanık otlar gibi.

Sen bu şiiri okurken
ben belki başka bir 
şehirde
ölürüm.

EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR – 121
Hazırlayan: Leyla ALP

vcılar ve Pangaltı’dan sonra Kadıköy’de 
de kurulan Armoni Evrim Atölyesi, on-
line platformlarda etkinlikler düzen-
lemeye devam ediyor. Farklı üniver-

sitelerden öğrencilerin biraraya gelmesiyle oluşan 
atölye, Türkiye’de bilimsel eğitimin her geçen gün 
gerilemesi sebebiyle farkındalık yaratmak amacıy-
la kuruldu. Kadıköy Armoni Evrim Atölyesi sade-
ce merkezlerine koydukları evrim teorisi konusuna 
değil, birçok toplumsal meseleye de odaklanıyor. 
Bunlardan biri 3 Temmuz tarihinde Kadıköy Yoğurt-
çu Parkı’nda gerçekleşecek. Marmara Denizi’nde 
ciddi bir soruna sebep olan müsilaj, herkesin katılı-
mına açık bir forumda ele alınacak.

“FARKINDALIK YARATMA ÇABASINDAYIZ”
Yaklaşık 1 yıldır Kadıköy Armoni Ev-
rim Atölyesi’nde yürütücülük yapan 
Marmara Üniversitesi İktisat Bö-
lümü öğrencisi Cumali Kaya, atöl-
yenin kuruluşunu şöyle anlatıyor: 
“Kadıköy Armoni Evrim Atölye-
si, farklı üniversitelerden arkadaş-
ların biraraya gelerek kurmuş olduğu 
gönüllü bir oluşumdur. Türkiye’de bi-
limin gelişmesi, yaygınlaşması ve erişi-
lebilirliğinin artması hedefiyle kurulduk. Öte 
yandan Türkiye’de bilimsel eğitimin her geçen gün 
gerilemesi, lise ve üniversitelerde bilimsel araştır-
ma olanaklarının azalmasına tepki olarak farkında-
lık yaratma çabasındayız.” Kadıköy Armoni Evrim 
Atölyesi’nin henüz çok yeni bir kuruluş olduğu-
na dikkat çeken Kaya, şöyle devam ediyor: “Atöl-
yeyi kurarken diğer arkadaşlarımızın deneyimle-

rinden ve desteklerinden de yararlandık. Avcılar 
ve Pangaltı Evrim Atölyeleri bizden önce kurulmuş 
olan atölyeler ve bu süreçte onlardan da yardım al-
dık. Atölyede çeşitli konularla ilgili etkinlikler, oku-
ma grupları, bilgi yarışmaları düzenliyoruz. İçinde 
bulunduğumuz pandemi sürecinde etkinlikleri-
miz online olarak gerçekleştiriliyor olsa da, ilerle-
yen dönemlerde duruma göre yüz yüze etkinlikler 
yapmayı planlıyoruz.” 

“EVRİM TEORİSİ MÜFREDATTAN ÇIKARILDI”
Atölyenin temel amaçlarına değinen Kaya, “En bü-
yük amacımız evrim teorisinin anlaşılması ve bu 
teoriye dair en azından temel bilgilerin ulaşılabilir 
olmasına katkı sağlamak. Bunun dışında bilimden 
taraf olarak farklı disiplinlerden konuları da işleme-
ye çalışıyoruz. Aslında evrime, bilime dair etkin-

likler düzenlemeye çalışmak, ister istemez 
bizim dünyaya bakışımızı da ortaya ko-

yuyor. Dışarıdan bakan bir insan bi-
zim amacımızın, mevcut karanlığı 

bilimsel bir dünya görüşü ile aydın-
latmaya çalıştığımızı rahatça an-
layabilir.” dedi. Türkiye’de de uzun 
yıllardır yapılan evrim karşıtlığının 
son hamlesi olarak evrim teorisi-

nin 2017 yılında müfredattan çıkarıl-
dığına dikkat çeken Kaya, “Evrim teo-

risinin bilimsel anlamda günümüzde en 
kapsamlı, üzerine en çok araştırma yapılan 

teori olduğunu biliyoruz. Sadece ülkemizde değil 
neredeyse tüm dünyada ideolojik olarak sistema-
tik biçimde evrime karşı çıkılıyor.” diye konuştu.

“AMACIMIZ DAHA FAZLA İNSANA ULAŞMAK”
Cumali Kaya, Kadıköy Armoni Evrim Atölye-
si bünyesinde gerçekleşen etkinliklere de değin-

di: “Etkinliklerimizin konularını genellikle planla-
ma grubumuz ile belirliyoruz ve tabii bunun dışında 
önerileri de dikkate alıyoruz. Şimdiye dek evri-
me dair başlangıç düzeyi denilebilecek etkinlikler 
de yaptık, daha özel ve detaylı etkinlikler de. Ev-
rim ağırlıklı etkinliklerimizin yanı sıra Covid-19 ya 
da müsilaj gibi toplumsal konuları ele aldığımız et-
kinlikler de düzenledik. Gündemin kendisi bizim et-
kinliklerimizin konusunu etkiliyor diyebilirim. Et-
kinliklerimize isteyen herkes katılabiliyor ve hatta 
isteyen herkes bizimle doğrudan planlama kısmı-
na da dahil olabiliyor. Bu bizim için çok önemli, çün-
kü aslında amacımız daha fazla insana ulaşmak. 
Bu sebeple bizim oluşumumuza katılmak; eleştiri, 
öneri iletmek isteyen herkes sosyal medya hesap-
larımızdan bize ulaşabilir.”

Bilimin gelişmesi, yaygınlaşması ve 
erişilebilirliğinin artması amacıyla 

kurulan Kadıköy Armoni Evrim 
Atölyesi’nin üyeleri, daha fazla insanla 

biraraya gelerek kolektif bir çalışma 
yürütmeyi hedefliyor

A

Bİlİmİn ışığında
bİr atölye 

l Simge KANSU

Tam adı Sefa Behçet Ay-
san’dır. Şair Edip Aysan’ın 
oğlu, şair Eren Aysan’ın 
babasıdır. Ortaöğrenimini 
Selimiye Askeri Ortaoku-
lu ile Kuleli Askeri Lisesin-
de (1967) tamamladı. Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi me-
zunu. Tıp Fakültesi öğrencisi iken 
12 Mart döneminde (1972) Ceza 
Yasasının 141. maddesine aykırı eylem-
de bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı ve birkaç 
yıl öğrenimine ara vermek zorunda kaldı. Ce-
zaevinden çıkınca Türk Haberler Ajansı ve Yan-
kı dergisinde gece sekreterliği yaptı, çeşitli iş-
lerde çalıştı. Fakülteyi bitirince Ankara Numune 
Hastanesi Psikiyatri Bölümünde uzmanlık eği-
timi görerek (1984) ruh ve sinir hastalıkları uz-

manı oldu. Hekim olarak İzmit ve Anka-
ra’da çalıştı. 

Aysan’ın ilk şiiri 1979 yılında Türk 
Dili dergisinde yayımlandı. İlk ki-
tabı Karşı Gece, 1983 yılında ya-
yımlandı. Aşk, keder, ayrılık, ölüm, 
karamsarlık, kaçış, tabiat gibi bi-
reysel temaları, toplumsal sorun-
larla harmanlayarak işleyen şair, 

Sesler ve Küller (1984) ile Yaşar 
Nabi Nayır Şiir Ödülü’nü; Eylül (1987) 

ile Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’nü; 
Deniz Feneri (1987) ile de Abdi İpekçi Ba-

rış ve Dostluk Ödülü’nü kazandı.
2 Temmuz 1993’te konuşmacı olarak davet edildi-
ği Sivas Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında katle-
dildiğinde henüz 44 yaşındaydı.  Sivas katliamında 
yakılarak öldürülen 37 aydından biri olan Behçet 
Aysan’ın Kırmızı Kedi Yayınları tarafından yayımla-
nan toplu şiirlerini içeren Düello kitabından birkaç 
şiiri anısına saygıyla paylaşıyoruz.

BEHÇET AYSAN  
(1949- 2 Temmuz 1993)

YOĞURTÇU’DA MÜSİLAJ FORUMU
Kadıköy Armoni Evrim Atölyesi yürütücüsü 

Cumali Kaya’nın bir de çağrısı var: “Bir süredir 
deniz salyası ve müsilaj adıyla Marmara 

Denizi’nde ciddi bir sorun gündemde. 
Gündemde olması bir yana, tüm geleceğimizi 
etkileyeceğini de biliyoruz. Bu noktada kendi 

üzerimizde bir sorumluluk da hissediyoruz ve 
bu sorumluluk hissinin verdiği refleks ile evrim 
atölyeleri olarak bir forum yapmayı planlıyoruz. 

3 Temmuz’da Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda 
evrim atölyeleri ve çeşitli oluşumlar ile birlikte 

düzenleyeceğimiz müsilaja dair foruma herkesi 
bekleriz.”

İnstagram: @armonievrimatolyesi
Twitter: @KadikoyevrimYouTube: 

Evrim Atölyesi
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Her zaman sanatçıların ve sanatseverle-
rin yanında duran Kadıköy Belediye-
si, 1 Temmuz’da başlayan normalleş-
me adımları ile birlikte etkinliklerine 
hız verdi.

Kadıköy Belediyesi Kültür Müdü-
rü Alişan Çapan, geçmişten beri önce-
likli hedefin koşulların elverişli olduğu 
dönemlerde açık hava alanlarını azami öl-
çüde kullanmak olduğunu belirterek, “Bek-
lenmedik bir şekilde gündemimize giren pan-
demi süreci, bu yaklaşımımızın ne kadar yerinde 
olduğunu gösterirken çözülmesi gereken bir sorunlar 
yumağını da beraberinde getirdi. Bir yandan pandeminin bilinemez-
liği, öte yandan hükümetin tutarsız politikaları ve düzenlemeleri, kül-
tür kurumlarını ve sanat dünyasını hayli zor, neredeyse imkansız bir 
görevle karşı karşıya bıraktı” dedi. 

Çapan, Kadıköy Belediyesi tüm bu zorluklara rağmen 2020 ya-
zında, Özgürlük Parkı’ndaki Anfi Tiyatro’da düzenlediği “Sanat 
Parkta” festivaliyle 49 gösteriyi 17 bin sanatseverle buluşturduğunu 
ve tiyatro toplulukları ile müzisyenlere yaklaşık 900 bin TL kaynak 
yarattığını anımsattı.  

Geçtiğimiz yıl “Sanat Parkta” festivali kapsamında düzenlenen 
49 etkinlikten birinde bile şikayet olmadığını, 17 bin seyirci içinde 
kendilerine raporlanan bir tek korona vakası bile olmadığını memnu-
niyet belirten Çapan, “Komşularımız güvenle etkinliklerimizi takip 
etmek için yerlerini almaya, sanatçılarımızı desteklemeye hazırlan-
sınlar” çağrısını yaptı.  

SAHNE, 3 AY TİYATROCULARIN
“Bu yaz, sanatçılarla yaptığımız görüşmelerde ortaya çı-

kan ihtiyaçları da değerlendirerek geçtiğimiz yazdan biraz 
farklı, daha geniş çözümleri hayata geçirme çabası içinde 
olacağız” diyen Alişan Çapan, şöyle devam etti:

“Özgürlük Parkı’nda yer alan 534 kişilik açık hava 
sahnemizi 1 Temmuz’dan 1 Ekim’e kadar tiyatrolara 
tahsis ediyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 
sahne, tüm teknik altyapısı hazırlanmış, ışıkçısından 
sesçisine kadar her yönüyle tahkim edilmiş halde ti-

yatro gruplarımızın kullanımında olacak. Sembolik bir 
kira bedelinin alınacağı tahsis sonucunda tiyatrolara, tıp-

kı pandemi öncesi kültür merkezlerimizdeki sahnelerimiz-
de olduğu gibi doğrudan seyirciyle buluşma imkanı sunuyor 

olacağız.”

TEPEDEKİ SAHNEDE OYUNLAR
Çapan, “Aynı kullanım modeliyle tiyatrolara ve sanatseverlere 

sunmaya hazırlandığımız bir diğer alan, yine Özgürlük Parkı içinde 
hızlı bir şekilde düzenlediğimiz 160 kişi kapasiteli Tepe Sahne ola-
cak. Bu sahne, 1-15 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak dü-
zenlenecek olan 19.Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Festivali ile 
perdelerini açacak” bilgisini verdi.

CADDEBOSTAN VE FB’DE İKİ MİNİ SAHNE
2021 yazında tiyatrolar için yaratılacak olan olanakların bunlar-

la sınırlı olmadığını vurgulayan Çapan, Tiyatro Kooperatifi ve İBB 
işbirliği ile Caddebostan sahil ve Fenerbahçe Parkı’nda yaklaşık 
100’er kişi kapasiteli iki küçük sahne düzenleyip Ağustos ayı boyun-
ca bunları da tiyatro gruplarının kullanımına sunmak için hazırlıkla-
rı sürdürdüklerini açıkladı. 

Kadıköy'de atıyor

ÇOCUKLARA 15 OYUN
Her yl olduğu gibi bu sene de ücretsiz yapılacak olan 19. Çocuk Tiyatro 
Festivali programında tüm oyunlar saat 21.00’de başlayacak. Program 
şöyle: 
● 2 Temmuz / KÜÇÜK KÖSTEBEK / İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu 
(+3)
●  3 Temmuz / POCAHONTAS & YENİ DÜNYANIN KEŞFİ / AnyaManya 
Kumpanya (+6)
● 4 Temmuz / BULUT’UN HİKÂYESİ / Debut Tiyatro (+4)
●  5 Temmuz / JOEY'S ADVENTURES / Tiyatro Fil (+3)
● 6 Temmuz / PAYTAK PENGUEN / Tiyatro Bis (+5)
● 7 Temmuz / ÇİZMELİ KEDİ MÜZİKALİ / Altınok Çocuk Tiyatrosu (+3)
●  8 Temmuz / BÜYÜYÜNCE NE OLACAKSIN? / Öykü Sahne (+5)
● 9 Temmuz / ŞEKER İLE BAL / Tiyatro Alkış (+6)
●  10 Temmuz / KARLAR ÜLKESİNDE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ 
/ Şara Çocuk Tiyatrosu (+3)
● 11 Temmuz / NEŞELİ ADA / Masal Gerçek Tiyatrosu (+3)
● 12 Temmuz / BECERİKSİZ KRALIN ÖYKÜSÜ / Primat Atölye (+3)
●  13 Temmuz / KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ / Uygur Sanat Ve Çocuk 
Tiyatrosu (+5)
● 14 Temmuz / 80 GÜNDE DEVR-İ ALEM / Balon Kukla Tiyatrosu (+5)
● 15 Temmuz / KIRMIZININ HAYALİ / Pat Atölye (+4)

17 aydır pandemi kısıtlamaları 
altında bunalan Kadıköylüler, 

kültür sanatla hayata dönüyor. 
Kadıköy Belediyesi, Özgürlük 

Parkı’ndaki iki sahnede yaz boyu 
tiyatro imkanı sunacak, Kalamış’ta 

yaz festivali düzenleyecek,  
Caddebostan ve Fenerbahçe’de iki 

mini sahne kuracak

YILDIZLAR ALTINDA 20 OYUN
Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatrosu’ndaki Temmuz programı, ayın 
ilk günü akşamı saat 21.00’de  usta oyuncu Genco Erkal ile başladı. 
‘Ahmet Arif Şahdamarım’ adlı  oyunla,   uzunca bir zaman sonra 
seyirciyle buluşacak olan oyunu Erkal, ertesi akşam da aynı saatte 
sahneleyecek.
Her akşam 21.00’de başlayacak diğer 19 oyun şöyle:
✔4 Temmuz Pazar / HOŞGELDİN BOYACI / Tiyatro Martı
✔ 5 Temmuz Pazartesi  / DIŞARIDA HİÇBİR ŞEY VAR! / Betül Arım 
Yapım
✔ 6 Temmuz Salı  /TİYATRO SPORU 7 Mahşer-i Cümbüş
✔ 8 Temmuz Perşembe / KANADI KIRIK BİR KUŞ MİSALİ CAHİDE 
SONKU / Çiğdem Tunç Tiyatrosu
✔ 10 Temmuz Cumartesi / EINSTEIN'IN İHANETİ / Tiyatro Adam
✔ 11 Temmuz Pazar / BABAMI KİM ÖLDÜRDÜ? / Kadıköy Moda 
Sahnesi
✔ 12 Temmuz Pazartesi / HAYAT KİME GÜZEL? / İstanbul Meydan 
Sahnesi
✔ 13 Temmuz Salı / ÇAMLICA'NIN 3 GÜLÜ / Kedi Sahne Sanatları
✔ 14 Temmuz Çarşamba / İYİ KÖTÜ ÇİRKİN / Sanat Değirmeni
✔ 15 Temmuz Perşembe / SENİ UNUTMAK İSTEMEDİM Kİ / 
İkincikat Sanat
✔ 16 Temmuz Cuma / YAŞAMAYA DAİR / Dostlar Tiyatrosu
✔ 17 Temmuz Cumartesi / EYLÜL / Tiyatro Sfrpztf
✔ 25 Temmuz Pazar / ÖLÜ'N BİZİ AYIRANA DEK / Gergedan Yapım
✔ 26 Temmuz Pazartesi / DÖKTÜR Bİ ŞEKSPİR / Akla Kara Tiyatro
✔ 27 Temmuz Salı / ANNEME ARTIK DUR LAZIM / Kedi Sahne 
Sanatları
✔ 28 Temmuz Çarşamba / ORMANLARDAN HEMEN ÖNCEKİ GECE 
/ Moda Sahnesi
✔ 29 Temmuz Perşembe / 1984 BÜYÜK GÖZALTI / Perdeci 
Oyuncuları
✔ 30 Temmuz Cuma / KÜRKLÜ VENÜS / Yolcu Tiyatro
✔ 31 Temmuz Cumartesi / MAĞRUR FİL ÖLÜLERİ / Semaver 
Kumpanya

KALAMIŞ’TA YAZ FESTİVALİ
Kadıköy Belediyesi’nin bu yaz yapacağı ana organizasyonu ise Ka-
lamış Yaz Festivali olacak. Sadece sanatla sınırlı kalmayarak, Avru-
pa Şampiyonası’ndan Tokyo Olimpiyatları’na sporun da farklı etkin-
liklerle ve çok çeşitli yönleriyle değerlendirileceği festivalin sanat 
ayağı, 3 Temmuz Cumartesi akşamı Charlie Chaplin’in Şehir Işıkla-
rı (City Lights) filminin orkestra eşliğinde gösterimiyle başlayacak. 
Festivalde, 17 film gösterimi, 8 caz, 8 klasik müzik, 17 de popüler 
müzik konseri yer alacak. Eylül ayında kapılarını açmaya hazırlanan, 
ünlü yönetmen Emin Alper’in sanat yönetmeni olduğu Sinema-
tek’in seçkisi olarak ustaların yapıtları izlenebilecek. 3 Temmuz-25 
Ağustos tarihleri arasında yaz boyunca haftada iki gece Kalamış 
Parkı’nda kurulacak büyük perdede seyirciyle buluşacak olan 18 
filmlik Yıldızlar Altında Sinema’nın programı şöyle: 
✔ 4 Temmuz / Cehennemde İki Devre
✔ 7 Temmuz / İlk İnek
✔ 11 Temmuz / Offside 
✔ 14 Temmuz / Rıhtımlar Üzerinde 
✔ 18 Temmuz / Sürü  
✔ 21 Temuz / Zafer Madalyası 
✔ 25 Temmuz / Cadı Kazanı 
✔ 28 Temmuz  / Roma Açık Şehir
✔ 1 Ağustos / Ay, Carmela!
✔ 4 Ağustos / Özel Bir Gün
✔ 8 Ağustos / Katerina Blum'un Çiğnenen Onuru 
✔ 11 Ağustos / Muhteşem Kadın / 
✔ 15  Ağustos / Persepolis  
✔ 18 Ağustos / Narayama Türküsü
✔ 22 Ağustos / Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni    
✔ 25 Ağustos / Bırak Güneş İçeri Girsin

TEPE’DEKİ OYUNLAR
Özgürlük Parkı Tepe Sahne Temmuz programındaki sekiz oyun 
şöyle: 
✔ 24 Temmuz Cumartesi / CELİLE / Kadıköy Halk Tiyatrosu
✔ 25 Temmuz Pazar / YALAN DOLAN / Tema Sanat Tiyatrosu
✔ 26 Temmuz Pazartesi / RAHVAN GİDEN ATLILAR / Tatavla Tiyatro
✔ 27 Temmuz Salı / SEVDADIR-SAKALSIZ BİR OĞLANIN 
TRAGEDYASI / Altkat Sanat
✔ 28 Temmuz Çarşamba / PİRAYE / Glow Medya Sanat
✔ 29 Temmuz Perşembe / FRİDA / Küçük Salon
✔ 30 Temmuz Cuma / KALABALIK DUASI / Fiziksel Tiyatro 
Araştırmaları
✔ 31 Temmuz Cumartesi / ETİK NEDİR? / Gestus

● Gökçe UYGUN

Yeni Mahalle

Kürklü Venüs

Kalabalık Duası

Bu sene, geçen yıllardakinden farklı olarak bu 
festival ücretli olacak. Bundaki amaç  pandemide 

ciddi maddi sıkıntı yaşayan tiyatrolara destek. 
Bu yıl, tiyatro ekiplerinin talebi neticesinde, biletleri 

ekiplerin kendisi satıyor. Bilet sitelerinden online 
olarak  almak mümkün.
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Yazın gelişiyle bünyeye yüklenen, 
mevsimsel ve dürtüsel açıdan hafifleyip 
rahatlama hâli; kısıtlamalardaki 
çözülmelerle birlikte, açık hava 
imkânlarımızı arttırdı. Bu imkânlar dâhilinde 
sosyal hayatımızı da bir nebze olsun 
doyurmaya başlayacağımız günlerin 
yakınlığını hissettiren gelişmeler yaşanıyor. 
Geçtiğimiz pazartesi akşamı Kadıköy Emek 
Tiyatrosu, Fenerbahçe Parkı içerisinde yer 
alan Baraka adlı mekânda “Herkes Kocama 
Benziyor” adlı oyunuyla sezon açılışını 
yaptı. Haddimi aşarak oradaki herkes 
adına diyorum ki: “Özlemişiz bu bir araya 
gelişleri”. Geçen süre zarfında ekranlardan 
oyunları takip etmiş olsak da oyunu çevrim 
içi değil yakından canlı olarak izlemek, 
oyuncunun akışına kapılmak, birlikte 
reaksiyon göstermek şahane bir şey. 
“Herkes Kocama Benziyor”a gelirsek 
de ne desem az kalacak gibi geliyor. Alis 
Çalışkan’ın kaleme aldığı, Hakan Emre 
Ünal’ın yönettiği ve Pınar Güntürkün’ün 
tam anlamıyla kendine hayran bırakan 
performansıyla tadında bir oyun. 
Güntürkün, karakteri öyle bir sahiplenmiş 

ki hesapta en ufak bir hata payı bırakmıyor. 
Karakterimizin adı Ayten. Bir pavyonda 
tuvaletçilik yapıyor. Bir önceki işlerine 
nazaran gayet memnun işinden, neyin 
ne olduğu belli bir iş onun dediğine göre. 
Hikâyesi o kadar “sıkı” ki o bizim karşımıza 
anlatıcı gömleğiyle çıkıyor. Pavyon ortamı 
da kendini bulduğu bir yere dönüşüyor 
zamanla. Ayten, yıllarca kafasının içinde 
öyle çok konuşmuş ki dışarı vurduğunda 
adeta hitabet ustasına dönüşüyor. Bize 
sonunda birleşip, birleştiği gibi de kırılıp 
kendini aşan bir hikâye anlatıyor. Herkesin 
kocasına benzediği noktaya gelene kadar 
sıkıntılı bir yoldan geçiyor bu kadın. Geçtiği 
bu yolda bir öfkeye varıyor. Bu öfkeyi ise 
“yaşamak” olarak tanımlıyor. Geçmişte 
önünde kafa atılan buzlu cam bir gözü 
dönmüşlük anında paramparça oluyor ve 

işte Ayten artık yaşıyor. “Sen ne istiyorsun 
Ayten?” sorusunun cevabını nihayet 
buluyor. 
Şivesiyle, jargonuyla, türküleriyle, açık 
sözlülüğüyle, gözü pekliğiyle, pek de 
sosyal kişiliğiyle güzel örülmüş bir karakter 
Ayten. Neşet Ertaş dinliyor, söylüyor 
– trilleri çok güzel–, “Selvi Boylum Al 
Yazmalım” en sevdiği film, Kadir İnanır ise 
favorisi, Asya’nın kaldığı yol ayrımını sürekli 
hatırlıyor, hatırlatıyor, bu onun çelişkileri 
çözmedeki anahtarı- kendi hayat dersini 
çıkarıp bir de üstüne bize okutuyor. Felsefik 
yönünü yaşanmışlıklarıyla beslerken, esprili 
kişiliğini doğasından alıyor. Franz Kafka ile 
arası pek iyi olmasa da onun metaforlarını 
çok iyi çözümlüyor. İçeriği oldukça zor bir 
hikâyeyi anlatarak seyreltiyor. Öznel bir 
yerden genel bir hikâye varıyor Ayten. Pınar 

Güntürkün’ün 
açık havada hele 
de yapısı tiyatroya 
uygun olmayan 
bir mekânda 
odağımızı kendinde 
tutmayı başarması, 
etraftaki uyarıcıları 
anlık tepkileriyle 
yumuşatması 
takdir edilesiydi. 
Dikkatler 
dağılmayacak, 
bende olacak 
diyordu. Kafanın 
içindeki gözleri 
cin gibi kadının 
ağzına sağlık Ayten. 
“Herkes Kocama Benziyor” oyununun 
gösterimlerini Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun 
internet sitesi ve sosyal medya 
hesaplarından takip edebilirsiniz. Ayrıca, 
deniz kenarında bunca sıkıştırılmışlığın 
kıyısında gerçekten iyi geliyor dalga sesleri 
fondayken oyun izlemek. 

BULUŞMALARA AÇIK HAVADA DEVAM… 
Temmuzun gelişiyle tam kapanma yerine 
tam açılma demeye başlıyoruz -umarım- 
ve sahneler açık havaya kurulmaya devam 
ediyor. Önce Kadıköyümüzden başlayalım 
o zaman. 1 Temmuz - 1 Ekim tarihleri 
arasında “Tiyatro Özgürlük Parkı’nda” ile 
zengin bir programla tiyatroseverler pek 
çok oyunu, kurulacak iki farklı sahneden 
izleyebilecek. Sezonlardır devam eden ve 
henüz sahnede izleyemediğimiz oyunlar da 
yer alıyor programda. 

Yönümüzü Avrupa Yakası’na 
döndürürsek ise Küçükçiftlik 
Park’ta 7 Temmuz’da “KüçükÇiftlik 
Bahçe Tiyatrosu” başlıyor. 
Tatbikat Sahne, Dostlar Tiyatrosu, 
Kumbaracı50, Davran Tiyatrosu, 
Semaver Kumpanya, Baba Sahne, 
Moda Sahnesi, Kedi Sahne 
Sanatları, Tiyatro HemHal ve 
Mam’art’ın oyunlarıyla burada da 
kalabalık bir program söz konusu. 
İlk oyun Erdal Beşikçioğlu’nun 
performansıyla “Bir Delinin Hatıra 
Defteri” olacak. Ayrıca Kumbaracı 
50’nin “Cyrano de Bergerac” 
ve Kedi Sahne Sanatları’nın 
“Çamlıca’nın Üç Gülü” isimli yeni 

oyunları prömiyerlerini burada yapacak, 
bilginize.
Rotamızı biraz daha uzaklara planlarsak da 
DOT’un Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki 
tiyatro alanı “DOTORMANDA”, 
#komşumuzgökyüzü diyerek temmuz 
ayı itibariyle hem kendi hem de konuk 
oyunlarıyla yıldızların altında, ormanın 
içinde bir tiyatro deneyimi sunacak. İlk 
gösterimlerini yapacak, çevrim içi izleyip 
tadına doyamadığımız, daha önce izleme 
fırsatı yakalayamadığımız pek çok oyunu 
bu sahnelerden birinde yakalamanız tüm 
mümkünlerin kıyısında.
Seçeneklerimiz özlemimize pansuman 
yapacak dozda, fiziksel mesafeyi 
koruyarak yan yana gelme ihtimalimizi 
sevip ona sarılarak, boş sandalyeleri 
dolduralım. Kültür sanatın bir lüks değil 
temel bir ihtiyaç olduğunu ise sıkça 
hatırlayalım. Güzel bir yaz sezonu olsun…

Biz ve bir araya gelme ihtimallerimiz…
BEGÜM
KAKI
begumkakii@gmail.combegumkakii@gmail.com

rigami, tek parça kağıdı kesmeden ve 
yapıştırmadan çeşitli objeler ve figürler 
haline getirme sanatı. Japonca “katlanmış 
kağıt” anlamına da geliyor. Origami sadece 

sanatsal bir aktivite olarak değil, çocukların zihinsel ve 
sosyal yönden gelişmesine katkı sağlayan bir araç olarak 
da değerlendiriliyor. İstanbul Origami’nin kurucusu 
origami sanatçısı Atilla Yurtkul da uzun yıllardır çocuklara 
origami eğitimi veriyor. Türkiye’nin farklı yerlerinde 
atölyeler düzenleyen ve sergiler açan Yurtkul’un ulusal 
ve uluslararası birçok yarışmada dereceleri var. Yurtkul 
ile origaminin inceliklerini ve faydalarını konuştuk. 
● Ne zaman origami sanatıyla ilgilenmeye başladınız?
Seksenli yılların sonuna doğru TRT’de yayınlanan, 
Zülal Aytüre’nin sunduğu origami programı sayesinde 
başladım. Tek parça kağıdın, sadece katlanarak her şekle 
dönüşebilmesi daha o yaşlarda çok şaşırtıcı ve etkileyici 
gelmişti. Sonrasında ara ara origami yapmaya devam 

ettim ama bu sanatı tam olarak öğrenmeye başlamam 
üniversite yıllarına denk geliyor.  O zamanlar Türkiye’de 
bir origami ustası olmadığı için, internet üzerinden 
dünyadaki origami ustalarıyla tanıştım ve onların 
yardımları ve origami kitaplarıyla bilgimi arttırmaya 
çalıştım. 
Origami başlangıçta çok kolay olsa da aslında tamamen 
matematik ve geometri temelli karmaşık bir yapısı olan 
ve her zaman yenilenen bir sanat. O yüzden her gün bir 
şeyler öğrenmeye de devam ediyorum. 
● Kağıda şekil vermek nasıl bir his yaratıyor? 
Origami, çocukluğumdan beri hep hayatımda olduğu 
için biraz da onunla şekillendim diyebilirim. Origami, beni 
sakinleştiren ve dinlendiren bir sanat kesinlikle. Ve hala 
çocukluğumdaki gibi, tek parça kağıdın kesmeden ve 
yapıştırmadan her şeye dönüşebilmesi çok büyüleyici 
bir şey. Saatler, günler süren bir model yapsam bile 
aslında ihtiyacım olan tek şey, bir kare kağıt. Bu sayede 
kendimi oldukça sadeleşmiş hissediyorum.
Etrafımıza baktığımızda ağaçların, çiçeklerin yaprak 
açması, kelebeğin kozadan çıkması bile bir origamidir. 

Annemizden katlanarak doğarız. Kuşların, böceklerin 
kanatları katlanıp açılır. Yaşamın kaynağı DNA 
zincirinden, galaksilerin hareketlerine kadar her şeyin 
katlanarak biçimlendiğini görebiliriz. Hayatın her anında 
origamiyi görmemi sağladığı için de beni mutlu ediyor ve 
şaşırtıyor.

“ÜÇ BOYUTLU ÖĞRENİRLER”
● Origami bir sanat olmanın ötesinde çocukların 
gelişiminde önemli bir eğitim aracı. Siz de çocuklarla 
atölyeler düzenliyorsunuz, çocuklar için faydaları neler?
Aslında origaminin en etkili olduğu alan çocuk eğitimi 
diyebilirim. Çocuklar origamiyi oyun gibi görürler ve 
bu sayede aslında farkında olmadan hayal güçleri, 
yaratıcılıkları gelişir, el ve göz koordinasyonları, problem 
çözme, dikkat, konsantrasyon becerileri artar. Ayrıca 
matematiksel kavramları ve ifadeleri, üç boyutlu 
olarak deneyimledikleri için çok daha kolay ve kalıcı bir 
şekilde öğrenirler. Ayrıca ince motor kas gelişimine yani 
parmakları kullanım becerilerine katkı sağlar. 
Her şeyin dijitalleştiği zamandayız ve çocuklar artık 
günlük hayatta  el ve parmak becerilerini kullanmaları 
gereken çok az şeyle karşılaşıyorlar. 11-12 yaşında 
ayakkabısını bağlayamayan, iğneye ipliği geçiremeyen 
çok çocukla karşılaşıyorum. Origami, çocuklara bu 
anlamda da oldukça fayda sağlıyor. 
● Origami Türkiye'de ne kadar yaygın? 
Türkiye’de son yıllarda origamiye olan ilgi gittikçe artıyor 
ama hala istenen seviyede olduğunu söylemek çok 
zor. Henüz bir topluluğumuz, derneğimiz yok. Usta 
diyebileceğimiz kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez. 
Dünyada pek çok origami topluluğu, derneği var. Yılın 
her zamanında etkinlikler, sergiler ve atölye çalışmaları 
yapılıyor ve aslında origami, son yirmi yıldır hem 
üretilen yeni modeller hem de insanların ilgisi anlamında 
altın çağını yaşıyor. Türkiye’de origami adına olumlu 
şeylerden bahsetmem gerekirse; artık pek çok Türkçe 
origami kitabı var ve internette de çok güzel Türkçe 
origami kanalları mevcut. Okulların ve anne-babaların da 

ilgisi her geçen gün artıyor ve pek çok okulda da origami 
dersleri verilmeye başlandığını ve origami kulüpleri 
açıldığını biliyorum. Bunların hepsi gelecek adına oldukça 
ümit verici gelişmeler.   

HAYATIN HER ALANINDA VAR
● Origami sayesinde günlük yaşamda kullanılacak 
eşyalar da yapılıyor? 
Origami hem bir sanat hem de bir tekniktir. Origamiden 
tabii ki günlük hayatta kullanabileceğimiz; kutu, 
vazo, kalemlik, resim çerçevesi, zarf, kitap ayracı 
vs. yapabiliriz. Ama çok daha fazlasını da yapabiliriz. 
Bugün origami; mühendislikte, mimarlıkta, endüstriyel 
tasarımlarda, uzay teknolojilerinde, nano teknolojide, 
tıpta, mobilya ve moda tasarımlarında kullanılan 
bir teknik aynı zamanda.  Bugün arabaların hava 
yastıklarında bile origami tekniğinden faydalanıldığını 
veya bazı kalp stentlerinin origami tekniğiyle yapıldığını 
söylersem, belki günlük hayattaki kullanım kapsamının 
ne kadar geniş olduğuyla ilgili küçük de olsa bir fikir 
vermiş olabilirim.   
● Origamide püf noktalar nelerdir? 
Katlayacağınız modele göre kağıt türünü, kalınlığını  ve 
kağıt ölçüsünü doğru seçmek çok önemli. Örneğin, 
böcek origamileri çok karmaşıktır ve bir böcek 
katlayacaksanız, biraz büyük ve çok ince bir kağıt 
seçmelisiniz ki gerçekçi bir sonuç ortaya çıksın. Tabii 
ki sabırlı ve özenli olmak da çok önemli. Bir model 
katlarken yapacağınız birkaç milimetrelik hata, model 
ilerledikçe çok daha büyük sorunlara dönüşebilir ve 
hevesinizi kaçırabilir. Sabırlı olup kendi seviyenize göre 
modeller seçer, aşama aşama ilerlerseniz çok iyi bir 
seviyeye gelebilirsiniz. 
Origami, beş yaşındaki çocuğu da 80 yaşındaki birini de 
çok mutlu edebilen bir şey. Eğer cebinizde, çantanızda 
birkaç tane kare kağıdınız olursa hemen katlayacağınız 
bir modelle insanları mutlu edebilirsiniz. Ve eğer küçük 
çocuğunuz varsa üç dört yaşından itibaren ona origami 
öğretebilir ve gelişimine büyük katkı sağlayabilirsiniz.

İstanbul Origami’nin kurucusu Atilla Yurtkul, “Çocuklar 
origamiyi oyun gibi görürler ve bu sayede aslında farkında 
olmadan hayal güçleri ile yaratıcılıkları gelişir” diyor

Kağıdın sanatla buluşması: 

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü,  “Hayata Dönüyoruz” sloganıyla 26 Haziran 
Cumartesi günü Caddebostan sahilinde uçurtma 
festivali düzenledi. Ailelerin, sahilin dört noktasında, 
kendi yaptıkları ya da Kadıköy Belediyesi tarafından 
dağıtılan uçurtmalarla katıldıkları festivalde renkli ve 
eğlenceli anlar yaşandı. Pandemi nedeni ile uzun süre 
evlerde kalan çocuklar, anneleri ve babaları ile birlikte 
uçurtmaları gökyüzüne bıraktı, açık havanın tadını 
doyasıya çıkardı.

“KEYİFLİ VE MUTLU BİR ETKİNLİK”
Festivale kızı Aylin ile birlikte gelen Ayla Taşpınar 
Çalışkan, “Ümraniye'de oturuyorum. Ama Kadıköy'deki 
etkinliklere katılıyorum. Uçurtma festivalini sosyal 

medyada gördüm. Burada olmaktan çok mutluyuz. 
Güzel bir etkinlik” derken iki yaşındaki kızı Gökçe ile 
festivalde yer alan Kübra Suna da şunları söyledi: 
“Kartal'da oturuyoruz. Uçurtma şenliğine geldik. 
Kızım pandemi çocuğu. Çok fazla dışarı 
çıkamadı. Çocukların sosyalleşmesi 
açısından iyi. Anne ve babalar 
olarak bizler de keyif alıyoruz.”
Caddebostan semalarının 
renkli görüntülere 
sahne olduğu, yüzlerde 
gülümsemenin eksik 
olmadığı festivalde, 
uçurtmalar arasında 
teknik tasarım ve uçuş 
değerlendirilmesi yapıldı, ilk 
üç belirlendi. İlk üçte yer alan 
ailelere hediye çeki verildi.

KADIKÖY'DE 

Kadıköy Belediyesi, “Hayata Dönüyoruz” sloganı ile başlattığı açık 
hava buluşmalarına uçurtma festivali ile start verdi. Festivale  anneleri 
ve babaları ile birlikte katılan çocuklar, keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı

● Seyhan KALKAN VAYİÇ

● Erhan DEMİRTAŞ

O

uçurtma festivali

Herkes Kocama Benziyor

Bir Delinin Hatıra Defteri
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Konuşan Kadıköy sloganı ile düzenlenen mahalle toplantıları devam ediyor. Toplantının 
29 Haziran Salı günkü konukları Acıbadem ve Koşuyolu mahallelerinin sakinleriydi

adıköy Belediyesi'nin “Konuşan Kadı-
köy” sloganı ile gerçekleştirdiği, mahalle 
sorunlarının masaya yatırıldığı, sorunla-
rın çözümüne yönelik düşüncelerin pay-

laşıldığı ve taleplerin dile getirildi-
ği mahalle toplantıları sürüyor. 
Acıbadem ve Koşuyolu ma-
hallelerinde yaşayanlar, 
29 Haziran Salı günü 
düzenlenen toplantının 
konuğu oldu. Koşuyo-
lu Mahalle Evi'nde ya-
pılan toplantıya, Kadı-
köy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odaba-
şı, başkan yardımcıları, 
birim müdürleri, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Şehir Planlama Müdü-
rü Fatih Doğan ile Cumhuriyet 
Halk Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Ali 
Narin katıldı. 

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odaba-
şı, toplantının açılış konuşmasında “Mahallenize dair 
sorunları ve  talepleri aktarırsanız bundan sonraki sü-
reci daha iyi yönetebiliriz” dedi. Açılış konuşması-
nın ardından mahalle sakinleri işyeri yoğunluğunun 
artması, kaldırım ve yol çalışmaları, deprem, imar, 
otopark ve kaldırım işgali gibi sorunları dile getirdi. 
Odabaşı, sorunları, talepleri dinledi ve notlar aldı. 

“SÜREÇ SİZİNLE YÜRÜYECEK”
“Binalarınız riskli ve sıkıntılı. Kat karşılığı ile çö-

zülebilmesi mümkün değil. Bunu birlikte çözmeli-
yiz” diyen Başkan Odabaşı, “Biz de ne yapabilirizi 
en az sizin kadar düşünüyoruz. İmar plan değişikliği 
sizlerin haberi olmadan yapılmayacak. İmar planı ile 
ilgili görüş ve önerilerinizi alacağız. Süreç sizinle bir-
likte yürüyecek.” ifadelerini kullandı. 

“MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMALIYIZ”
Kadıköy'ün şu an İstanbul'un  atar damarı oldu-

ğunu söyleyen Başkan Odabaşı, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Trafik akışının büyük bir bölümü Ka-
dıköy'den yapılıyor. Metrobüsün ilk durağı. Marma-
ray, vapur, Sabiha Gökçen Havalima'nın aktif olması 
buradaki trafiği ve ticarileşmeyi artırıyor. Dolayısıy-
la insanlar evlerini satıyor ya da kiraya veriyor. Aynı 

statüde başka yere taşınıyor. Bunu önlemek için bi-
zim mahalle kültürünü yaşatacak alanları genişletme-
miz, kamu alanlarını artırmamız gerekiyor.”

Başkan Odabaşı, “Şu an Acıbadem ile Koşuyo-
lu’nda kaldırım ve alt yapı çalışmaları, diğer mahal-
lelere göre biraz geride. İmar planı değişiklikleri ve 
sokakların çok dar olması yüzünden. Alt yapısı bit-
memiş yerlerin üst yapısına girmiyoruz.” dedi. 

“MERKEZİN KAPASİTESİNİ ARTIRIYORUZ”
Başkan Şerdil Dara Odabaşı, ağaçların belirli peri-

yotlarda ilaçlandığını belirttiği konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Eğer ağaçta sorun varsa, kurtarılamayacak du-
rumdaysa ağacı kesiyoruz. Yerine yenisini dikiyoruz. 
Merdivenköy'deki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon 
Merkezi'nin kapasitesini yavaş yavaş büyütüyoruz. 
Kısırlaştırmayı daha da artıracağız. Acıbadem Koşu-
yolu'nda bir spor salonumuz yarım kaldı. Orayla ilgi-
li çalışmalar devam ediyor. İhale aşamasını bitirdik. 
Spor Bakanlığı'na gönderdik. Oradan gelecek cevabı 
bekliyoruz. Cevap gelir gelmez ihalesini yapacağız. 
İhaleden sonra 16 ay içerisinde bitireceğiz. Tiyatro bi-
nası bitti. Ama pandemi nedeniyle açamıyoruz.”

“GEZİCİ AŞEVİ ÇOK ÖNEMLİ”
Motorlu araçlara ceza kesme ve çekme yetkisinin 

Trafik İl Müdürlüğü'nde olduğunu belirten Başkan 
Odabaşı, bilgilendirmeye şöyle devam etti: “Sizden 
gelen şikayetler kapsamında  kuryeler ile ilgili olanla-
rı işletme sahiplerini uyararak söylüyoruz. Tüm park-

ların bakım ve onarımı çok kısa bir sürede başlaya-
cak. Kaldırım  işgalinden ben de rahatsızım. Pandemi 
nedeniyle işyerleri uzun süre kapalı kaldığı için es-
nafa biraz hoşgörülü davrandık. Kötüye kullanan ve  
hakkının dışına çıkan olursa müdahale ederiz. Göre-
ve geldiğim günden beri Kadıköy Belediyesi Arama 
ve Kurtarma Takımı'nın (BAK-KADIKÖY) kadrosu-
nu ve alt yapısını güçlendirmeye çalıştım. Gönüllü-
lük  sistemi kurduk. Tüm ekipmanları ve malzemeleri 
yeniledik. Gezici tuvaletler alacağız. Depreme hazır-
lık için gezici aşevi ihalesi yapıldı. Bir buçuk aya ka-
dar teslim edilecek. İzmir depreminde  oradaydım. 
Gezici aşevinin ne kadar önemli  olduğunu gördüm.”

“AMACIMIZ YERİNDE DÖNÜŞÜM”
Başkan Şerdil Dara Odabaşı'nın konuşmasının ar-

dından söz alan İBB Şehir Planlama Müdürü Fatih 
Doğan, imar ile ilgili mahalle sakinlerine yol göste-
rici bilgiler verdi. Doğan, “Hasanpaşa, Acıbadem ve 
Koşuyolu mahallesini içeren nazım imar planını ya-
pıyoruz. Bölgenin yapısını ve komşuluk ilişkileri-
ni bozacak nitelikte değil. Öyle de olmamalı. Bizim 
amacımız yerinde dönüşüm. Sosyolojik yapısını de-
ğiştirecek bir kentsel dönüşümü desteklemiyoruz. İs-
tanbul'un geneli için bir dönüşüm modeli çalışıyoruz. 
Kapsamlı ve topyekün bir çalışma yürüyor. Kentsel 
dönüşüm amaçlı çözüm ofisleri açılmaya başlandı. 
Müteahhit ile nasıl görüşebilirsiniz, sözleşmede nele-
re dikkat etmeniz gerekiyor gibi konularda hukuki ve 
teknik danışmanlık veriyoruz.” diye konuştu. 

Koşuyolu ve Acıbadem’in 

Türkiye'nin köklü okulları arasında gösterilen ve 1955’te 
Maarif Koleji adıyla kurulan Kadıköy Anadolu Lisesi 
(KAL), İstanbul Valiliği’nin Dünya Bankası ile yaptığı pro-
je-ihale kapsamında önümüzdeki günlerde yıkılacak. 
Aralarında pansiyon binalarının da olduğu 1978 yılına ka-
dar yapılmış yapılardan oluşan okulun yeniden yapılması 
için boşaltılma kararı alındı. Öğrenciler, binalar depreme 
dayanıklı hale getirilinceye kadar iki ayrı okula dağılacak. 
9. ve 10. sınıf öğrencileri Göztepe Halil Türkkan Ortaoku-
lu’na, 11. ve 12. sınıf öğrencileri ise İstanbul Kadıköy Lise-
si’nde eğitimlerine devam edecek. 
28 Haziran Pazartesi günü Kadıköy Anadolu Lisesi önün-
de konuya ilişkin basın açıklamasında bulunuldu. Öğren-
ciler ve velilerin basın açıklamasına HDP İstanbul Mil-
letvekili Züleyha Gülüm ve CHP İstanbul Milletvekili Ali 
Şeker’ de destek verdi.

“20 AYDA YAPILMASI HEDEFLENİYOR”
Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Seçil Vu-
rulgan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Depreme dayanık-
lı olmadığı için bu binanın yıkılmasına karar verildi. Alttaki 
taşıma kolonlarında ciddi problemler var, kendi gözle-
rimizle gördük. Binada %60’ın üzerinde bir hasar tespit 
edildiği için, güçlendirme yapılmadan direk yıkılması ge-
rekiyor. Yeni yapılacak olan binanın 20 ayda yapılması he-
defleniyor. Bize söylenen bu süre zarfında okulumuza 
tekrar kavuşacağımıza eminiz. Öğrencilerimizin hepsinin 
bir arada olabilmesi için bize 40 derslik bir okul gerekiyor 
fakat Milli Eğitim Bakanlığı’nın elinde böyle bir okul yok. Bu 
sebeple iki okula bölünmek durumundayız. Biz bu süreçte 
okul aile birliği olarak Kuleli Askeri Lisesi’nin boş olduğu-
nu öğrendik. Geçici bir süre için okulun bize verilmesini is-
tedik fakat olumlu sonuç alamadık. En büyük istediğimiz 
öğrencilerimizin birlik ve beraberlik içinde olmalarıdır.”

“SÜREÇ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMÜYOR”
Öğrenciler, mezunlar ve veliler ise okul yönetimiyle aynı 
fikirde değil. Büyük bir mağduriyet yaşadıklarını dile ge-
tiren ve alınan kararı protesto eden öğrenciler, okul binası 
önünde basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kadıköy Anadolu Li-
sesi binası depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yı-
kılıyor fakat süreç şeffaf bir şekilde yürü-
tülmüyor. Bu okul sadece öğrencilerin 
değil, tüm Kadıköy’ün hatıraları-
nı biriktirdi. Yıkım ve güçlendir-
me sürecinde öğrencilere boş 
vaatlerde bulunuldu. Pande-
mi ve yaz tatili ile geçen yak-
laşık iki senelik süreçte bina-
ya tek bir tuğla bile konulmadı. 
Şimdiye kadar verilen hiçbir söz 
tutulmamışken, öğrenci ve veli-
ler yaşadıkları endişede haklıdır-
lar. Öğrenciler olarak bizim geleceği-

mizin söz konusu olduğu bir süreçte, tarafımıza açıklayıcı 
bilgilendirmeler yapılmasını ve mağduriyetimizin en kısa 
zamanda son bulmasını talep ediyoruz. Kulüplerimizi, 
öğrenci birliğimizi, yatakhanemizi, etkinliklerimizi elimiz-
den aldılar. Şimdi de sıra okulumuzu elimizden almaya 
geldi. Yıkım süreci şeffaf bir şekilde yürütülmediği için, 
elimizde cevaptan çok soru var. Biz bugün sorularımı-
zın cevabını almaya geldik. Sorularımız şunlar: Okul bina-
sı depreme dayanıklı değilse neden raporlar bizlere gös-
terilmiyor? Çürük raporu mevcutsa neden güçlendirme 
değil de yıkım yoluna başvuruluyor? Güçlendirme için 
mevcut koşullar uygun değilse ve yıkım olacaksa, neden 
okul aşamalı olarak boşaltılmıyor? Neden bizler okulu-
muzun kapısından bile giremezken, okulumuzun bahçe-
sini ücretli otopark olarak kullanıyorlar?” 

TEHDİT İDDİASI
Öğrenci velileri adına açıklamalarda bulunan Gülizar Tun-
cer, “Basın açıklaması yapılacağını haber alan okul idare-
si iki gündür öğrencileri ve velileri arayarak, veli grupları-
na toplu mesajlar göndererek, uyarı adı altında tehditlerde 
bulundu. Kadıköy Anadolu Lisesi ruhunu yaşatan öğren-
ciler ve veliler olarak, her türlü baskıya rağmen bugün bu-
radayız. Öğrencilerin başka okullara taşınması ile ilgi-
li masraflar velilerden istendi. Sorduğumuz sorulara cevap 
alamadığımız gibi bir de veli toplantılarında sözümüz kesil-
di, mikrofonlarımız kapatıldı. En azından çocuklarımızın da-
ğıtılmadan, bir arada kalabilecekleri bir okula yerleştirilme-
lerini talep ettiğimizde de Kuleli Askeri Lisesi gibi kimsenin 
itiraz edemeyeceği, ancak gerçekçi olmayan vaatlerle oya-
lama sürecine girildi. Çocuklarımızın kapasitesi ne olduğu 
bilinmeyen, depreme dayanıklı olup olmadığı belli olmayan 
bir okula gönderilmesini istemiyoruz” dedi.

“KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL” 
Eğitim-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Çayan 

Çalık ise konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Deprem 
gerçeği 22 yıldır bu ülkede var. 1999 depremin-
den bu yana alınan kararların hiçbiri, eğitim ku-
rumlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi 
konusunda yeterli olmadı. Normal şartlarda her-
hangi bir inşaat sürecini hızlı bir şekilde hayata 

geçiren iktidarın ve buna bağlı bakanlıkların, dört 
yıl önce bu okul için depreme dayanıklı değil den-

mesine rağmen herhangi bir adım atmamalarını ka-
bul etmek mümkün değil.”

KAL’da taşınmaya öğrenci protestosu

sorunları konuSuldu
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

l Simge KANSU

K

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: E-32823597-105.02-984592 0123456789        30.06.2021
Konu: Meclis Gündemleri

T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 3. Toplantı Yılında yapacağı 

Temmuz Ayı Toplantısı 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.
Temmuz Ayı Toplantısının ilk birleşimi 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü, saat 11.00’da Kadıköy
Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya 

teşriflerini rica ederim.
Şerdil Dara ODABAŞI

Belediye Başkanı
GÜNDEM:
1. Kurumsal İletişim Müdürlüğünün, revize edilen g rev ve  alışma y netmeliği ile ilgili teklifi.
2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Kadro değişiklikleri ile ilgili teklifi.
3. Plan ve Proje Müdürlüğünün, plan notu ilavesi ile ilgili teklifi.
4. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Kadık y Belediye Başkanlığı ile İstanbul Barosu “Kadın
Danışma Merkezi’nde Hukuki Destek Sağlanması” İşbirliği Protokolü ile ilgili teklifi.
5. Hukuk Komisyonunun, Y netmelik Revizesi ile ilgili 18.06.2021 gün ve 2021/6 sayılı raporu.

 T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü
 

   
Sayı : E-32823597-105.02-984592 012345678930.06.2021
Konu : Meclis Gündemleri

 
 

 T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 

    Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 3. Toplantı Yılında yapacağı Temmuz Ayı Toplantısı
05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

           Temmuz Ayı Toplantısının ilk birleşimi 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü, saat 11.00’da Kadıköy
Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini
rica ederim.                                                      
 

 
 
  Şerdil Dara ODABAŞI

 
Belediye Başkanı

 

GÜNDEM:
    

Kurumsal İletişim Müdürlüğünün, revize edilen görev ve çalışma yönetmeliği ile ilgili teklifi.1.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Kadro değişiklikleri ile ilgili teklifi.2.
Plan ve Proje Müdürlüğünün, plan notu ilavesi ile ilgili teklifi.3.
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Kadıköy Belediye Başkanlığı ile İstanbul Barosu “Kadın4.
Danışma Merkezi’nde Hukuki Destek Sağlanması” İşbirliği Protokolü ile ilgili teklifi.
Hukuk Komisyonunun,  Yönetmelik Revizesi ile ilgili 18.06.2021 gün ve 2021/6 sayılı raporu.5.

 

 
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.0123456789

Belge doğrulama kodu:0D0510ACA3CD Doküman No:984592 Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/kadikoy-belediyesi-ebys
Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy-İSTANBUL
Telefon: 2165425000 dhl.1471(*)    Kep: kadikoybelediyesi@hs01.kep.tr  
e-posta: yazi.isleri@kadikoy.bel.tr    internet adresi: www.kadikoy.bel.tr

  Bilgi için:
Sevda KILIÇ

~

1 / 1

Kadıköy Anadolu Lisesi için yıkım kararı alınarak öğrencilerin iki 
ayrı okula dağıtılması öğrencileri ve velileri harekete geçirdi. Okulun 

yıkılmasına ilişkin sürecin okul yönetimi tarafından şeffaf bir şekilde 
yürütülmediğini öne süren öğrenciler, okulun kademeli bir şekilde 

eğitime ara verilmeden yenilenmesi gerektiğini savundular

Çayan Çalık

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 
yürütülen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Pro-
jesi çalıştayında, Kadıköy Belediyesi, “Online Be-
lediyeciliğe Yaklaşım” ve “Konuşan Kadıköy” proje 
sunumlarıyla plaket aldı.  Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama 
Projesi (LAR III), 750'den fazla katılımcı ve 70'e ya-
kın sunum ile gerçekleştirildi.

‘KONUŞAN KADIKÖY’ SUNUMUYLA PLAKET ALDI
Çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen sunumların 
sona ermesiyle birlikte, 28 Haziran günü Ankara’da 
Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımının Etkinleş-
tirilmesi Çalıştayı ve plaket töreni gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin birçok bölgesinden büyükşehir ve ilçe 
belediyelerinin katıldığı çalıştayda Kadıköy Beledi-
yesi, ‘Online Belediyeciliğe Yaklaşım’ ve ‘Konuşan 
Kadıköy’ projesi sunumlarıyla çalıştaya katkı sağla-
dı ve plaket aldı. 

ONLİNE BELEDİYECİLİĞE YAKLAŞIM 
Online Belediyeciliğe Yaklaşım projesi, Bilgi İşlem 
Müdürlüğü tarafından geliştirildi. Proje, pandemi 
sürecinde evlerinden çıkamayan Kadıköylülere ve 
dönüşümlü çalışma sistemiyle evlerinden çalışan 
personele, belediyeye erişimde kolaylık sağladı. 
Projede; başvuru, iş akışları, belge hazırlama, ya-
zışma, mali işlemler, analiz, raporlama, arşivleme, 
iletişim gibi süreçlerin dijital yürütülmesini sağla-
yan bilişim altyapıları en kapsamlı, geliştirilebilir ve 
sürdürülebilir şekilde oluşturuldu. 

‘KONUŞAN KADIKÖY’
‘Konuşan Kadıköy’ projesi, Kadıköy Belediyesi’nin 
2020-2024 Stratejik Planı’nın hazırlık aşamasında 
uygulanmış ve toplum katılımını destekleyen, çok 
paydaşlı, yaratıcı bir stratejik plan hazırlama, izleme 
ve değerlendirme projesi olarak Strateji Geliştir-
me Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Projenin 
çıkış aşamasında yapılan çağrıda BM Sürdürülebi-
lir Kalkınma Amaçları’na dikkat çekilirken; iklim ey-
leminden eşitsizliklerin azaltılmasına, sağlıklı bi-
reylerden sürdürülebilir şehir ve yaşam alanlarına, 
küresel amaçların yerelleştirilmesi amaçlanmış. 21 
mahalleyi kapsayan, 10 mahalle toplantısında BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dikkat çeken 
görseller toplantı alanlarına yerleştirilmiş ve konu 
hakkında farkındalık yaratılmış. 

“Konuşan 
Kadıköy”e 

plaket



adıköy Belediyesi, kadınların ekonomik 
ve sosyal açıdan güçlenmesi amacıy-
la Potlaç projesini hayata geçirdi. Potlaç 
çatısı altında biraraya gelen kadınlar el 

emeği ve göz nuru ürünler üretti, dayanışmanın gü-
zel örneklerini sergiledi. Ürünler, 2016 yılında Moda 
Parkı'nda kurulan tezgahlarda ilk olarak yerini aldı. 
Ardından Caddebostan Kültür Merkezi'nde açılan 
Potlaç Dükkan'da sergilendi. Üreterek ve paylaşarak 
dayanışmayı büyüten kadınlar, kooperatif düşüncesi-
ni hayata geçirerek Potlaç Kadın Kooperatifi'ni kur-
du. Potlaçlı kadınlar son olarak Atıksız Yaşam Paza-
rı'nda sağlıklı ürünlerin yer aldığı Potlaç Kafe'yi açtı. 

EL EMEĞİ PAZARI'NA PANDEMİ DÜZENLEMESİ
Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl açılamayan 

Potlaç Moda Kadın Emeği Pazarı, 25 Haziran Cuma 

günü Moda'ya yeniden “merhaba” dedi. El Emeği Pa-
zarı, ekim  ayının sonuna kadar cuma, cumartesi ve 
pazar günü, dışarı çıkma yasağına bağlı olarak, 11.00 
ile 19.30 saatleri arasında açık olacak. Pandemi ku-
rallarına göre düzenlenen tezgahlarda her hafta Pot-
laçlı 35 kadın, üç gönüllü evi ile bir sivil toplum ku-
ruluşu tezgah açacak. 

Pazarın ilk gününde kadınların hem heye-
canına ortak olmak hem de  düşüncelerini almak için 
parka gittik. 

“MODA'YI ÇOK ÖZLEMİŞİM”
“Potlaç çatısı altında birbirimize yardımcı ve des-

tek oluyoruz” diyen Müjgan Sayın, şöyle devam etti: 
“Modayı da bu ortamı da çok seviyorum. O yüzden 
çok özlemişim. Geçen yıl pazar açılmadığı için Mo-
da'ya gezmek için bile gelmek istemedim. Malzeme 
olarak çelik kullanıyorum. Küpenin, kolyenin, bilek-
liğin yer aldığı takılar yapıyorum.”

“30 YIL AÇIK OLSA YİNE GELİRİM”
Pelin Araz, “Geçen sene kendimi boşlukta hisset-

tim. Yaptıklarımız ve birbirimize desteğimiz güzel. 
Herkesin burayı çok sevdiğini biliyorum. Burası 30 
yıl sürecek deseler yine aralıksız olarak gelirim. Ke-
yif alıyorum ve seviyorum. Taş ve tahta gibi doğal 
malzeme ağırlıklı çalışıyorum. Magnet, anahtar askı-
lığı, el yapımı doğal sabun yapıyorum” dedi.

“DAYANIŞMA GÜÇLÜ YAPIYOR”
Moda'ya kavuştukları için çok mutlu olduğu-

nu ifade eden Hacer Bingöl, “Potlaç, kadının gücü-
nü ifade ediyor. Destek ve dayanışma kadınları daha 
güçlü yapıyor. Arkadaşlıklar kuruluyor, üretmene or-
tam sağlanıyor. Evden dışarı çıkıyorsun. Moda'da 
yine biraraya geldik. Umarım sağlıklı ve güzel gün-
lerde sürekli olarak burada buluşuruz” dedi. 

“BURADA OLMAK SEVİNDİRİCİ”
Lise öğrencisi olduğunu, takı yaparken eğlendiği-

ni ve stres attığını söyleyen Yasemin Azra Dinler de 
şunları dile getirdi: “Teyzem Potlaç'a üye. Şu an tey-
zemin standında ben varım. Birlikte yaptığımız kol-
ye, küpe, bileklik ve hal hal gibi ürünler var. Kişi-
ye özel takı da yapıyoruz. Tezgah açacağım haberini 
alınca çok mutlu oldum. Hemen bir sürü takı yaptım. 
Burada olmak sevindirici. Tezgahların açılması çok 
güzel oldu.”
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Pandemi nedeniyle geçen yıl 
açılmayan Potlaç Moda Kadın 
Emeği Pazarı, 25 Haziran 
Cuma günü Moda'ya yeniden 
“merhaba” dedi 

Potlaç Kadın Emeği Pazarı,
yenıden Moda'da.

15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan dünya-
nın en önemli metropollerinden İstanbul’un nüfu-
su detaylı incelendi. Emlak bilgi bankası Tapusor.
com'un kentin ilçelerine göre hemşerilik ve orta-
lama ödenen kira verilerinden derlediği bilgilere 
göre, megakentte İstanbul kütüğüne kayıtlı olma-
yan 12 milyon 851 bin 873 vatandaş yaşıyor.

İstanbul kütüğüne kayıtlı yalnızca 2 milyon 
159 bin 995 kişi bulunurken, en fazla İstanbullu 
Kadıköy ilçesinde yaşıyor. Sivaslıların ilk sıra-
da yer aldığı listede sırasıyla, Kastamonulular, 
Ordulular, Giresunlular ve Tokatlılar geliyor. 
İstanbul’da her 7 kişiden 1'i İstanbullu iken Si-
vaslılar 19'da 1, Kastamonulular 26'da 1 ve Or-
dulular 28'de 1 olarak ön plana çıkıyor.

EN AZ İSTANBULLU SULTANBEYLİ'DE
Hemşerilik verilerinden elde edilen sonuç-

lara göre, ilçe nüfus yoğunluklarına göre en az 
İstanbullu sadece yüzde 3 ile Sultanbeyli'de ya-
şıyor. İstanbullular, Sancaktepe ve Sultanga-
zi'nin yüzde 5'ini, Esenyurt, Bağcılar ve Esen-
ler'in yüzde 6'sını, Pendik ve Arnavutköy'ün 
yüzde 9'unu oluşturuyor. İstanbul kütüğüne ka-
yıtlı vatandaşların en yoğun yaşadığı ilçelerin 
başında ise yüzde 61 ile Çatalca geliyor. Ça-

talca'yı yüzde 50 ile Şile, yüzde 39 ile Adalar, 
yüzde 31 ile Kadıköy, Beykoz, Bakırköy ve Si-
livri takip ediyor.

ESENYURT'TA VANLILAR ÇOĞUNLUKTA
İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinde kent 

genelinde olduğu gibi Sivaslılar dikkati çekiyor. 
Megakentin 955 bine yaklaşan nüfusuyla en ka-
labalık ilçesi olma özelliği taşıyan Esenyurt'ta 
en çok Van kütüğüne kayıtlı vatandaşlar yaşı-
yor. Küçükçekmece'de Tokatlılar, Bağcılar'da 
Bitlisliler, Pendik, Ümraniye ve Bahçelievler'de 
Sivaslılar, Sultangazi'de Adıyamanlılar, Üskü-
dar ve Maltepe'de Sivaslılar, Gaziosmanpaşa'da 
ise Siirtliler yoğunlukta. En düşük nüfusa sahip 
Adalar'da Van, Şile'de Ordu, Çatalca'da ise To-
kat kütüğüne kayıtlı vatandaşlar öne çıkıyor.

İstanbul kütüğüne kayıtlı 
olmayan 12 milyonu aşkın 

kişinin yaşadığı megakentte,  
sadece 2 milyon civarı 

vatandaş gerçek ‘İstanbullu’ 

En çok İstanbullu 

Deniz ulaşımı, son iki yıldır oluşturulan yeni hatlarla ve var 
olan hatlara eklenen seferlerle geçmişe oranla daha faz-
la tercih edilir oldu. Korona virüsü ile mücadele tedbirleri 
kapsamında sefer sayıları azaltılan Şehir Hatları, normal-
leşme adımlarıyla birlikte yaz tarifesine geçti. 

İKİ YAKA ARASINDAKİ SEFERLER
İstanbul’da en fazla yolcunun taşındığı hatlardan biri olan 
Kadıköy-Karaköy- Eminönü hattı bu yaz da iki yaka ara-
sında sabah saat 06.00’dan gece 01.00’e kadar yolcu 
taşıyor. Hafta içi günlerde seferler 06.10’da başlarken, 
hafta sonu ise saat 07.00’de başlıyor. Kadıköy- Beşiktaş 
hattında da hafta içi ilk seferler 06.45’te. Cumartesi ve 
pazar günleri ise ilk vapur 06.45’te hareket ediyor.

GECE SEFERLERİNE DEVAM 
Şehir Hatları AŞ vapurları, cuma ve cumartesi geceleri, üç 
iskeleden iki yaka arasında yolcu taşıyacak. Yolculara ke-
sintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçlayan yeni uygula-
maya göre, Kadıköy, Karaköy ve Beşiktaş iskelelerinden 
cuma ve cumartesi geceleri seferler gerçekleştirilecek.

KADIKÖY SARIYER HATTI 
Sadece hafta içi günlerinde düzenlenen Kadıköy-Sarıyer 
seferleri de yaz tarifesine göre uygulanacak. Günde top-
lam dört defa düzenlenecek seferlerin ilk vapuru Kadı-
köy İskelesi’nden sabah saat 07.50’de hareket edecek. 

ORTAKÖY-ÜSKÜDAR HATTI KADIKÖY’E UZATILDI
Şehir Hatları bu yıl Ortaköy-Üsküdar hattına Kadıköy’ü 
de ekledi. Kadıköy-Üsküdar ve Ortaköy arasında ring 
olabilecek bir sefer başlatıldı. Sürekli yapılacak seferlerin 
sayısı yeni durakla birlikte altıdan 14’e çıkarıldı. Karşılıklı 
olarak hafta içi günlerde 14; hafta sonu ve resmi tatiller-
de ise 12 sefer gerçekleştiriliyor. 

BOSTANCI-KARAKÖY-KABATAŞ
Sadece hafta içi günlerde düzenlenen Bostancı-Karaköy 
ve Kabataş seferlerinde de yaz tarifesine geçildi. Gün-
de toplam beş seferin düzenlendiği hatta ilk vapur sabah 
06.55’de Bostancı İskelesi’nden hareket ediyor. Son va-
pur ise akşam 18.35’te yolcu taşıyor. 
Şehir Hatları, 12 Eylül’e kadar sürecek yaz tarifesi kap-
samında, Bostancı – Adalar arası ring sefer uygulaması-
nı da güçlendirdi. 

KURALLAR BELİRLENDİ 
Şehir Hatları, vapurlarda evcil hayvan taşıma kurallarını 
da yayınladı. Buna göre;
✔ Kafeslerinde taşınan küçük evcil hayvanlar yolcu sa-
lonlarına alınacak. Kafesi olmayan evcil hayvanlar ise 
ağızlık takmak koşulu ile gemi görevlilerinin gösterdiği 
emniyetli yerlerde sefere kabul edilecek. 
✔ Yolcu beraberinde seyahat eden rehber köpekler ile 
duygusal destek amacıyla yetiştirilmiş köpekler yol-
cu salonlarının içerisine kabul edilecek. Rehber köpek-
ler özel tasması takılı olarak sahibinin ayaklarının dibinde 
oturtulabilecek. 

İBB Şehir Hatları, yaz tarifesi uygulamasına geçti. İki yıl önce 
başlatılan ama salgın önlemleri nedeniyle ara verilen gece 

seferleri de Kadıköy-Karaköy ve Beşiktaş hattında devam ediyor 

yaz tarifesi başladı

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

K

VAPURLARDA VAPURLARDA 

l Erhan DEMİRTAŞ

İlçelere göre ödenen ortalama kira tutarlarını ve ilçelerde yaşayan ancak farklı illerin nüfusuna kayıtlı 
olan kişileri baz alan araştırmaya göre, İstanbul’da en çok kirayı aylık 2 bin 215 lira ortalamayla 
Giresunlular ödüyor. İstanbul’da 495 bin Giresunlu yaşıyor. Giresun’u 768 bin kişilik nüfusuyla ortalama 
2 bin TL kira ödeyen Sivaslılar, 414 bin kişiyle 1.990 TL ortalama kira ödeyen Trabzonlular takip ediyor. 
Kastamonulular, 562 bin 160 kişilik nüfusuyla ortalama 1.950 TL kira ödüyor.
İstanbul’da metrekare kira değeri en düşük ilçeler arasında yer alan Sultanbeyli ve Arnavutköy 
ilçelerinde en çok Erzurumlu vatandaşlar yaşıyor. Erzurumlular, 1.248 lira ortalamayla İstanbul’da en az 
kira ödeyenler arasında ilk sırada bulunuyor. Onları 1.310 lira ortalama kirayla Burdurlular, 1.350 lirayla 
Hakkarililer, 1.420 lirayla Yalovalılar, 1.480 lira Uşaklılar takip ediyor.

Kadıköy’de

EN ÇOK KİRAYI GİRESUNLULAR ÖDÜYOR

Müjgan Sayın Pelin Araz Hacer Bingöl Yasemin Azra Dinler
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“Acaba sen misin,” diye başlayan bir sözün 
(diyelim şarkının) nasıl devam edeceğini aşa-
ğı yukarı kestiririz değil mi? Ya “yoksa başka-
sı mı,” diyecektir, ya “bir yabancı mı,” diye so-
racaktır. Çoğumuzun bildiği, sevdiği bir şarkı. 
Ben de çok severim. Belki de şimdi anlataca-
ğım huysuzluk bu şarkıyı çok sevdiğim için. 
Şarkının TRT Nağme’de, “Acaba sen misin, 
kederin var mı?” diye anons edildiğini duyun-
ca hemen sinirlenmedim. “Sunucunun dalgın-
lığına gelmiş. Solist şimdi doğrusunu okur,” 
dedim kendi kendime. Solist de öyle söylemez 
mi? O sırada telefon eden arkadaşıma, “Acaba 
şen misin kederin var mı, şarkısını nasıl oku-
dular biliyor musun?” diye yakınmaya başla-
dığımda aklım başıma geldi. Neyse ki işi Türkçe 
olan bir editördü arkadaşım ve bu müziği be-
nim kadar severdi. Güzelim şarkıya böyle kı-
yıldığına dertlendiğim için saçmaladığımı an-
ladı. 
Sözcükleri yanlış söylemek kadar olmasa da 
konuşurken, okurken sese verilen biçim, du-
raksamalar, vurgular da anlamı belirler. Söz-
gelimi bir şarkıyı anons ederken vurguyu, 
“Solsan da sararsan yine,“ diye yaparsanız 
güfte şairine, “sevgilinin hep sararıp solduğu-
nu” söyletmiş olursunuz. Ama şair bunu mu 
söylüyor acaba? Anons etmeden önce sözün 
tamamına bakmış olsanız şairin bunu değil, 
sevgilisinin solup sararsa bile gül pembe ağız-
lı olarak kalacağını söylediğini fark eder, “yine” 
sözcüğünü cümlenin ikinci yarısına bağlarsı-
nız; vurguyu da ona göre yaparsınız. “Solsan 
da sararsan / yine gül-pembe dehensin” di-
yor şair; sevgilisinin sürekli sararıp solduğunu 
söylemiyor.
Kimi hataların nedeni bilgisizlik değil, söyledi-
ğine kulak vermemek. Bu da dersle, kursla gi-
derilmez. Sunucu, bir ölüm haberinin ardından 
Şekip Ayhan Özışık’ın bir bestesinin çalınaca-
ğını duyururken, “Onun da bu yıl ölüm yıldö-
nümü sevgili dinleyiciler,” diyorsa aklı kim bi-
lir nerelerde? Yoksa niye bütün bir yıla yaysın 
bestecinin ölümünü?
Şarkı sözü yazanlarda hatalar ise çoğu zaman, 
dalgınlıktan ya da bilgisizlikten değil, ölçü ve 
uyağın zorlamasından kaynaklanır. “Aşk şa-
rabı acıdır, ne yenir ne içilir / Ne belası çekilir 
ne ondan vazgeçilir,” diye yazan kişi, şarabın 
yenmeyeceğini bilmez mi hiç? Besbelli uyağı 
kurmuşken vazgeçmek istememiş. 
Kimi zaman da ölçü zorlar anlamı. 
“Güzel bir kumral uğruna
Küstüm esmer beyazlara
Bu akılsız garip başa
Şimdi vurun, vurun biraz,” derken 8’lik hece 
ölçüsünü bozmamak için “esmer” sözcüğün-
den sonra bir “ve” eklenememiş. Öyle olun-
ca da esmer sözcüğü, beyazların sıfatı oluver-
miş, “esmer beyazlar” diye değişik bir güzel 
türü çıkmış ortaya.  
“Susayan ırmak arar, olmaz sevende karar
Güzelleri olmasa bu dünya neye yarar?”
Ölçü, uyak, ses düzeni zorlamasa bir çeşme, 
pınar, hatta dere bulmak daha kolayken susa-
yana niye ırmak aratsın şair?  
İncelemek için az çok anlamı olan güfteler se-
çiyorum. Kimi güftelerde gözetilen anlam de-
ğil, yalnızca uyak. Sözgelimi şu dörtlüğe baka-
lım:
“Gözlerin bir içim su
İçim yandı doğrusu
Öpeyim gözlerinden
Kalmaz gönül korkusu”
Ne demek gönül korkusu diye soracağım ama 
bir şey demek olmadığını biliyorum. Yalnızca 
“su” ve “doğrusu” sözcüklerine kolay bir uyak 
olmuş. Ama “Açılan bir gül gibi / Gir kalbe gö-
nül gibi,” diyene, kalbe gönül gibi girmek ne 
demek, diye sorayım izninizle...
Dedim ya, hiç anlamı olmayanları değil, az çok 
anlamı olan güfteleri seçiyorum yakından 
bakmak için. Örneğin şu dörtlüğü ele alıp ‘Şair 
burada ne demek istiyor?’ diye sormanın ge-
reği var mı? Bir şey demek istemiyor çünkü. 
“Sevginin adı vardır
Başka bir tadı vardır
Özlenen yanı vardır
Sevgisiz yaşayamam.”
Bir de “şelale”nin arkasına saklanıp şu dört-
lüğe giriveren “hilal”in orada ne işi olduğunu 
sorsam mı, bilemedim. 
“Arzular bir şelale / Işık saçar hilale / Gül ka-
ranfil ve lale / Ne güzel şey yaşamak.” 

Ölçü de zorlar uyak da

FEYZA 
HEPÇILINGIRLERHEPÇILINGIRLER

Pandeminin toplumsal düzen üzerinde 
büyük değişim ve dönüşümlere zemin 
hazırladığını söyleyen Prof. Dr. Nurgün 
Oktik “Dünyada var olan eşitsizlikler bu 
süreçte daha da derinleşti” diyor

Pandemİ 
yoksulu 
vurdu

B

İçişleri Bakanlığı, 27 Haziran tarihinde yayınladığı genelge ile 
kademeli normalleşme sürecine geçildiğini duyurdu.
Genelge ile 1 Temmuz tarihinde itibaren şehirlerarası yolcu-
luk, sokağa çıkma kısıtlamaları, nikah, düğün törenleri, lo-
kantalar, kahvehanelere getirilen bütün kısıtlamalar, temiz-
lik, sosyal mesafe ve maske kullanımı koşuluyla kaldırıldı. 
Açılan eğlence mekanlarının 24.00’ten sonra canlı müzik 
yapmalarına yönelik yasağın devamına karar verildi. 
İçişleri Bakanlığı tarafından 27 Haziran 2021 tarihinde ya-
yınlanan genelgede şu esaslara yer verildi:

◆◆◆ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI KALDIRILDI
Uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi 
ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 
05.00’ten itibaren hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 
kaldırıldı.

◆ ◆ ◆ TÜM İŞYERLERİ AÇILDI 
Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş olan sinema salon-
ları, yeme-içme yerleri, kağıt, taş oyunlarının oynandığı 
yerler dahil tüm işyerlerindeki kısıtlamalar kaldırıldı. 

◆ ◆ ◆ 24’TEN SONRA MÜZİK YAYINI YASAK
Müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda 
yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden 
itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecek.

◆ ◆ ◆ NARGİLE SERVİSİ YASAK
Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nede-
niyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin 

faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara 
verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri 
de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile ser-
visi yapılmayacak. 

◆ ◆ ◆ GENEL KURULLAR YAPILACAK
STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin ge-
nel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile 
her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için 
halen geçerli olan kişi başına asgari açık alan-
larda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metreka-
re yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı 
şekilde sürdürülecek. 

◆ ◆ ◆ DÜĞÜNLERDEKİ YASAKLAR DA KALDIRILDI
Düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık 
teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gös-
teriler yapılabilecek.

◆ ◆ ◆ TOPLU ULAŞIM SERBEST
Şehir içi ve/veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçla-
rındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son ve-
rildi. Konaklama tesislerine yönelik ilgili genelgelerle geti-
rilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verildi. 

◆ ◆ ◆ MESAİ SAATLERİNDE NORMALE DÖNÜLDÜ
Kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta 
olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 
1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal me-
sai düzenine geri dönüldü.

ir buçuk yıl önce hayatımız birdenbire de-
ğişti. Dokunmayı, sarılmayı, sosyalleşme-
yi bıraktık. Çalışma biçimlerimiz, alışkan-
lıklarımız değişti. Pandeminin başında bir 

kesim “hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” derken başka 
bir kesim “her şey eski haline döner” diyordu. İki tes-
pit de hala bir soru işareti olarak kalmaya devam edi-
yor. Pandeminin sosyal ve toplumsal etkilerini, ne gibi 
değişimlere neden olabileceğini Maltepe Üniversitesi 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi- Sosyoloji Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Nurgün Oktik ile konuştuk.

“DÜNYAYI CAM EKRANLARDAN İZLEDİK”
● Covid-19 salgınının toplumsal düzen üzerinde 

ne gibi etkileri oldu? Bu süreçte neler gözlemlediniz?
Covid 19 tüm dünyayı etkiledi. Hazırlıksız bir sü-

reçte geldi. Ülkelerin varsıl ya da yoksul olması ge-
liş sürecini etkilemedi. Kendi ülkemizde başlangıçta 
bir salgın olacağını düşünmesek de ilerleyen günlerde 
ciddi bir salgınla yüz yüze kaldık. 

Hepimizi derinden etkileyen bu süreç yaşantı-
mızdaki en önemli gereksinmeyi, dokunmayı elimiz-
den alıverdi. Her birimiz birbirimize kaygıyla bakarak 
uzaklaştık. İş yerlerinin birçoğu kapandı. Üretim şe-
killeri değişti. Birçok insan işsiz kaldı. Bence bu süreç 
toplumsal düzen üzerinde büyük değişim ve dönüşüm-
lere zemin hazırladı. Bu süreç ki hala sürüyor, başka 
bir etkileşim ağını beraberinde getirdi. Daha az yüzyü-
ze ilişki daha çok online ilişki... 

Yaşadığım bölge olan Kadıköy’de yaşlı bir nüfus 
var. Yalnız yaşayan, özellikle yaş almış bireyler ken-
dini daha çok yalnız hissetti. Kaygı ve korkunun karış-
tığı bir kapanma dönemiydi bu süreç... Sanki daha çok 
bireyselleştik ve toplumsal akışı önemsemedik. Güçlü 

bir sosyal devletin varlığına daha fazla ihtiyaç duyduk 
ve dünyayı cam ekranlardan izledik. Soyut, sanal, bize 
uzak ama yakın... 

● Yaklaşık 14 aydır pandemi nedeniyle zorunlu izo-
lasyon yaşadık. Bu zorunlu izolasyon, tercihe döner mi?

Kentli insan zaten biraz da kentin kargaşasında sı-
kışmış ve yabancı bir insandır. Bu izolasyonun bir ter-
cihe döneceğini sanmıyorum. Hafif bir gevşeme ile 
birlikte insanlar sokağa, arkadaşlarına koşuyor. Sahil-
de, piknik alanlarında sosyal grupları görebiliyoruz. 

● Çalışma, beslenme, eğitim gibi hayatımızdaki 
pek çok rutin, pandemiyle birlikte değişti. Bu deği-
şikliklerin ne kadarı kalıcı olur? 

Dilerseniz bunları sizin verdiğiniz başlıklar doğ-
rultusunda kısaca açayım. Çalışma kavramı pandemi-
den önce de yavaş yavaş yeni, farklı açılımlar oluştur-
muştu. Örneğin ‘homeofis’ kavramı uzun süredir bazı 
ülkelerde uygulanıyordu. Dolayısıyla evde olmak, ça-
lışmayı eve taşımak bazılarımız için daha cazip gele-
bilir. Yanı sıra dışarıda yemek ortadan kalkınca da eve 
yemeği getirtmek de önem kazandı.

Eğitim tamamen ekrana taşındı. Hem dinleyen hem 
de anlatan için de zorlu bir süreç başlasa da bazıları 
‘evde derse girmek’ fikrini çok sevdi. Kalıcı olur mu? 
Tortuları uzunca bir süre kalacaktır diye düşünüyorum.

● Biz sarılan, öpen yani dokunan bir toplumuz 
ancak aylardır temassız yaşıyoruz. Bu mesafeli ya-
şam, kültürel alışkanlıkların değişmesine yol açar mı?

Bu temassız süreçten kimsenin mutlu olduğunu 
düşünmüyorum ama birisine yaklaşırken bile kaygı 
duyuyorsak bize uygun olmayan bu eylemi bırakma-
sak da eskisi gibi olmayacaktır diye düşünüyorum.

“EŞİTSİZLİK ARTTI”
● Salgının toplumsal olarak önemli bir so-

nucu ekonomik gelir kaybı oldu. Pek çok insan işsiz 
kaldı ya da çalışma koşulları ortadan kalktı. Dolayı-
sıyla eşitsizlik daha da arttı. Bu durumun ne gibi top-
lumsal ve sosyolojik etkileri olur?

Bence en büyük değişimi tetikleyecek güç budur 
diye düşünüyorum. Dünyada var olan eşitsizlikler bu 
süreçte daha da derinleşti. Başlangıçta bu hastalık hem 
zengini hem de yoksulu vurdu gibi genelleme yapılsa 
da gelişmiş, küresel güç olan ülkeler başlangıçta ser-
semleseler de kendilerini hızlı bir şekilde toparlayıp 
vatandaşlarına ciddi destekler verdiler. Zaten yoksul-
luğun yaygın olarak yaşandığı ülkelerde eşitsizlikler 
daha da arttı. İşini, işyerini kaybedenlerin yanı sıra, 
özellikle büyük kentlerde var olan hizmet sektörü çök-
tü. Yoksulluğun çok derinleştiğini düşünüyorum.

● “Yeni normal” diye adlandırdığımız şey za-
manla bizim gerçeğimiz mi olacak? Daha doğrusu 
alışkanlıklar, yaşam formları bu kadar hızlı değişe-
biliyor mu? Aşılama tamamlandıktan sonra normale 
dönme ısrarımız olmaz mı?

Ben ‘yeni normal’ kavramını anlamakta zorlanıyo-
rum. Bizi dış dünyadan koparan bu süreç ‘normal’ ola-
maz. Bizim gerçeğimiz diğer insanlarla etkileşimle şe-

killendi. Aşılama tamamlandıktan sonrayı bekleyecek 
miyiz bilemiyorum ama bugün ne trafik azaldı ne de in-
sanlar ‘yeni normal’ yaşıyor. Herkes dışarıda, evet bel-
ki yakın temas yok ama sanki bu kadar aşıyla iyi ola-
cakmışız umudu var. Normal dediğimiz şey daha fazla 
yoksullaşmaksa o oldu ve bunun ülke ekonomisine et-
kisi düşünüldüğünde de büyük oldu inancındayım.  

● Bir sağlık sorunu yaşıyor olsak bile kaygıyı, te-
dirginliği toplumsal olarak yaşadık. Bu kaygı, tedir-
ginlik toplumsal reflekslerimizi, alışkanlıklarımızı 
ne denli etkiler?

Kaygı ve tedirginliğin uzunca bir süre devam ede-
ceğini hesaplamamız gerekiyor. Bu kaygıların en çok 
hijyen konusunda olduğunu düşünüyorum. Her biri-
miz başlangıçta evlerimizi, evlerimize giren her şeyi 
dezenfekte ediyorduk. Dışarıdan biri geldiğinde ya da 
biz gittiğimizde ciddi bir titizlik vardı ve virüsün her 
şeyden geçeceğini kabullenerek tabiri caizse kırklanı-
yorduk. İlerleyen süreçte başka şeylerden virüs geçmi-
yor dense de devam ettik. Şimdi herkes kolonya ya da 
dezenfektan taşıyor ve daha dikkatli. Ancak, her gün 
işine kalabalık otobüslerde giden insanlar da bu tedir-
ginliği yaşasa da zorunlu olarak o kaygılarını bastırıp 
yaşamını o koşullarda sürdürmek zorundalar...

“HER KRİZ KAPİTALİZMİ GÜÇLENDİRİR”
● İzolasyon aynı zamanda bireyselleşmeyi de be-

raberinde getirdi. Bir yandan da bu dönemler dayanış-
manın da çok önemli olduğu zamanlar. Her koyunun 
kendi bacağından asıldığı bir zamana mı gidiyoruz 
yoksa yanyana olmak daha mı önemli olacak?

Bu süreçte bireyselleşmeden çok ailelerimizle ka-
pandık. Bir yandan kapanırken diğer yandan kendi içi-
mizde ailemize açıldık. Başlangıçta zor da olsa insan-
lar aileleriyle iyice yakınlaştı diye düşünüyorum. Bu 
nedenle bu süreci daha az hasarlı bitireceğiz umarım. 
Küçük grup dinamikleri dediğimiz aile içi etkileşim-
ler ve biz bilinci pekişti. Elbette yalnız yaşayanlar için 
oldukça zor bir süreçti ama ailesiyle birlikte olanlar 
daha az hasarla atlatacak diye düşünüyorum. Her ko-
yun kendi bacağından asılacak ama kim asacak? Yine 
diğerlerine gereksinmemiz var. Dersler sürecinde öğ-
rencilerin aileleriyle birlikte olduğu ilk dönemle son 
dönem arasında ciddi farklar görmek mümkündü. 
Yanyana olmak insan olmanın getirdiği su gibi ekmek 
gibi bir gereksinme...

● Tüm dünyanın virüse teslim olması sağlık sis-
temi ve kapitalizmi de tartışmaya açtı. Kapitalizm vi-
rüse yeniliyor mu yoksa buradan kazanımla mı çı-
kacak?

Kapitalizm krize dayalı bir sistemdir ve her kriz 
onu güçlendirerek büyütür. Kapitalizm başlangıçta tö-
kezler gibi oldu ise de yine ilaç sanayi, temizlik sektö-
rü, yeni sağlık yapılanmalarıyla güçlenerek çıktı. Sağ-
lık sisteminin arkasında dev bir ekonomik sektör var. 
Dolayısıyla ortaya çıkan her salgın, her problem, sis-
tem ve güçlü ekonomileri daha da güçlendiriyor diye 
düşünüyorum.

● Leyla ALP

İçişleri Bakanlığı’ndan normalleşme genelgesi
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Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık 30 
yıllık dostumdu. Yakın çevresi ona Mösyö 
diye hitap ederdi,1964 Tunceli doğumlu bir 
dedeydi.  
Genç yaşta vefat haberi geldiğinde evrenin 
aritmetiğinde bir hesap hatası oluştuğu-
nu düşündük ya da tarihin çarklarından bi-
rinin kırıldığını. Gerçi sağlığını tehdit eden 
tehlikelerin Mös-
yö için işine ver-
diği ehemmiyetin 
ve gösterdiği hır-
sın bin ışık geri-
sinde kaldığını onu 
yakından tanıyan-
lar olarak çok iyi bi-
liyorduk ama yine 
de bu ölümün mü-
nasebetsiz ve sıra-
sız olduğu aşikardı.  
Bir yıl önce takılan 

stent yaşam tarzında bir değişikliğe mal ol-
madığı gibi, bir de arkasından atlı koşturu-
yormuş gibi yokuş aşağı dördüncü viteste 
faaliyetlerini sürdürüyordu. Tarihte bireyin 
rolü kitabında tam sayfa yer kaplamayı hak 
eden Mösyö’nün ölümü, ondan başka kim-
seciklerin altından kalkamayacağı işlerle 
yüklü bu kamyonun önüne konmuş bir ta-
kozdan başka bir şey olamazdı.   
2 Haziran akşamı Bodrum’da geçirdiği kalp 
krizi sonucu hastaneye kaldırılmış ve ora-
cıkta bizlere veda etmişti. Kartal Cemevi’n-
de yapılan cenaze töreni salgına rağmen, 
salgın öncesi cenaze törenlerinden daha 
kalabalıktı. 

***
Kalan Müzik’in ka-
taloğu, arşiv serisi, 
kültürel mirasımı-
za katkısı; onu yap-
tı, bunu yaptı, şunu 
çıkardı bunu çıkar-
dı, bilmem nereden 
bilmem ne ödü-
lü aldı; çok yazıl-
dı, çizildi, anlatıldı, 
bilirsiniz. Ancak 
methiyelerin hiç-
biri hatta hepsi-

nin aritmetik toplamı Mösyö’nün ger-
çeğini anlatmaya yetmiyordu. Yazılanları 
tamamlamak için öncelikli yapılması ge-
reken şudur: Akademik ya da sosyolojik 
bir lisanla toplumsal-kültürel ehemmiye-
tine yapılan vurgular onu tarif etmekten 
kilometrelerce uzaktı. Medyada başarı 
öyküsünden ibaret anlatılan insan, bu ağzı 
burnu yamulmuş düzende eşitsizliklerden 
faydalanmak isteyenlerin görmek istediği, 
medyanın resmini çizdiği Hasan Saltık idi. 
Medyadaki imajı, aldığı ödüller, titrler, baş-
kaları tarafından verilen nişanlar; hatta çı-
kardığı albümler bile onun bir insan olarak 
varlığının ışıltılı güzelliğinden daha büyük 
değildi. Evet, çevresi kalabalık olsa da ni-
hayetinde tek kişilik orduydu Mösyö; ancak 
en büyük yardımcısı kendisini seven insan-
lardan oluşmuş o görünmeyen zırhtı. Onun 
insanlığına vakıf olmak için çocuksu dün-
yasını, afacan ruhunu, muzip karakterini ve 
cömert kalbini bilmek icap eder. 

***
Tanıdığımda yeni kurduğu Kalan Müzik’i ya-
şatmaya çalışıyordu; çalmadan, çırpma-
dan, başkalarının sanatçılarını, albümlerini 
ellerinden almadan. Kalan Müzik yapımcı-
lık yarışına geç girmiş sonra İMÇ’nin amiral 
gemisi olmuştu. Mösyö mühim işler başar-
mış ama parasız pulsuz dönemlerindeki se-
vecen karakterini milim bozmamıştı. Oysa 
yaptığı işlerin yüzde birini yapmış herhan-

gi biri aman Allahım ne havalar basar, sahip 
olduğu mevki makamla kendini öve öve bi-
tiremezdi. Alçak gönüllüğünün arasına ma-
sumane bir şekilde sıkıştırılmış megaloma-
nisi belki de onun en sempatik haliydi.
İMÇ’deki odasının önünde bir sekreteri ya 
da içeri girmek için izin alınan birisi bile yok-
tu. O odaya sıfatı ne olursa olsun girenlere 
“gel, morukcum” derdi. Çalışanları, sanatçı-
ları, yakın dostlarına maddi-manevi doku-
nan eli, uluorta “iyilik” yapan gösterişçile-
rin fersah fersah uzağında hep gizli saklıydı. 
Salgında insanlarını arayıp, ihtiyaç sahip-
lerine para göndermesi ise plakçılık tarihi-
mizde örneğine rastlanmayacak kadar za-
rif bir hareketti. 
***

- “Mösyö yoksa, peki çarşı yerinde 
mi?” 
- “Yerindeyse içinde başka kim var? 
birinin adını hatırlayamaz mısın?”
- “En azından Kalan Müzik’teki dost-
larımın adları neydi?”
Mösyö’yü uğurladıktan sonra ilk kez 
Unkapanı Plakçılar Çarşısı’na gider-
ken, artık odasında olmayacağına, 
masasında bana morukçum diye-
rek gülümsemeyle karşılamayaca-
ğına dair oluşan sıkıntı tarafından 
zapt edilmiştim. “Mösyö yok mu?” 
diye sorduğumda iddialı bir rakibiyle 

tavla atıyor ya da kafa dengi arkadaşlarıy-
la hoşkine gitti diyemeyecekti kimse. Ka-
lan Müzik’in önünde koridora açılmış tazi-
ye sofrasının yanından hızla seğirterek içeri 
girdiğimde düğümlenmiş gırtlakların ses-
sizliği hakimdi etrafa. Nursel Hanım, Kut-
sal Abi, Çimen, Çaycı Reyhan abla, Ali Öz-
den; hepsi ölüme karşı derin bir inançsızlık 
ve öfkeyle bakıyorlardı etrafa. Sanki her an 
Mösyö çarşıda birini görmeye gitmiş de bir-
kaç dakikaya içeri girecek sanırken, Mös-
yö’nün masasının üzerine dizilmiş güllerin 
yanındaki anı defterine bir şeyler yazmamı 
istediklerinde ayıldım.  
Onu gerçekten tanıyanlar için Mösyö Hasan 
57 yaşında ölmedi, 100 yıl yaşayanlardan 
çok daha anlamlı, insanlarına sevgi ve hayır 
sunan dolu dolu bir 57 yıl yaşadı…  

İnsan ve Mösyö; Hasan Saltık 
MURAT 
BEŞER

muratbeser@muratbeser.commuratbeser@muratbeser.com

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 28 Haziran’da bir konser ile yaza merhaba dedi

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde Türk Sanat Müziği eğitimi gören kur-
siyerlerin ve öğretmenlerin gerçekleştirdiği Yaza Merhaba Konseri 28 
Haziran Pazartesi günü YouTube üzerinden yayınlandı. Konserde öğ-
renciler hem koro hem de solo olarak parçalar seslendirdi. Konserin sa-
nat danışmanlığını Güvenç Saraç, şefliğini Aynur Durukan ve Özgür 
Koban üstlendi. 
Konserin şeflerinden konuştuğumuz Aynur Durukan öğrencileri ile bir-
likte bir sevgi bağı oluştuğunu söyledi ve şöyle anlattı: “Kadıköy Halk 
Eğitim Merkezi’ndeki öğrencilerimiz asgari 3 - 4 yıldır devam eden da-
imi öğrencilerimiz. Emekleri çok fazla. Pandemi döneminde onlara çok 
fazla solo imkanı veremediğimiz için özellikle onlar adına bu konse-
ri düzenledik ve 24 solistimize tek başlarına solo şarkı icra etme şansı 
verdik. Çok güzel seslendirdiler. Gururla bizleri ve Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezlerini  temsil ettiler.” 
Öğrencilerin başarılı bir konser gerçekleştirdiklerini söyleyen Durukan, 
solist yakınlarının ve arkadaşlarının konseri izledikten sonra koroya ka-
tılmak istediklerini ifade etti. 

Koroda bulunan Sevcan Özdemir de uzun yıllar müzikle meşgul oldu-
ğunu ifade etti ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na 
gönderdiği çiçek ve destekleri için teşekkür etti.
Konseri Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin YouTube hesabından seyre-
debilirsiniz.

Kadıköy’de “yaza merhaba konseri”

KSV tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, ey-
lül ayında caz coşkusunu şehre yaymaya hazırlanıyor. 
Açık hava mekânlarında 40’a yakın konserle şehri kon-
ser alanına dönüştürecek olan 28. İstanbul Caz Festi-

vali, 1-24 Eylül tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda, 
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle yapılıyor. 

24 günlük festival maratonunda konser verecek isimler arasın-
da Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi Angélique Ki-
djo, pop müzikteki yetkinliğini caza taşıdığı “İhtimaller” projesiyle 
Kenan Doğulu, Ennio Morricone’ye adadığı albümü “Morricon-
ne Stories”den parçalarla Avrupa cazının önde gelen alto saksofo-
nistlerinden Stefano Di Battista, Hollandalı müzisyen ve prodüktör 
Niels Broos ile festivale özel projesiyle Mabel Matiz, bu toprak-
lardan şarkılarla dünyaya gerdan kırdıran ve geçen yıl Grammy’ye 
aday gösterilen Altın Gün, ilham kaynağı olan Atlantic Records’ın 
kurucusu Ahmet Ertegün’ün hikâyesini şarkılar eşliğinde sahneye 
taşıyan Karsu, BBC Yılın Sanatçısı Ödülü’nü kazanan ve Glaston-
bury ve Latitude festivalleri gibi önemli müzik sahnelerinde yer 
alan Arlo Parks ve daha nice isim bulunuyor. 

“KÜLTÜR-SANAT TEMEL İHTİYAÇ”
28. İstanbul Caz Festivali’nin programı 22 Haziran Salı saba-

hı çevrimiçi düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. İKSV Genel 
Müdürü Görgün Taner, “Daha önce benzeri görülmemiş bir dönem 
olarak hatırlanacak son bir buçuk sene, kültür ve sanatın temel bir 
ihtiyaç olduğunu ve her zaman öncelikler arasında yer almasının 
gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hayat normal seyrine 
kavuşmaya başladıkça bizler de konserlerde bir araya gelmek için 
sabırsızlanıyoruz. Festivallerimizle İstanbul’un kültür-sanat yaşa-
mını yeniden güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz. 28. İs-
tanbul Caz Festivali de İstanbul’un dört bir yanındaki parklarda ve 
açık hava mekânlarında, aralarında her yaştan izleyicinin katıla-
bileceği ücretsiz konserlerin de bolca olduğu zengin ve çeşitli bir 
program sunacak. Sanatın, müziğin bize ne kadar iyi geldiğini hep 
birlikte hatırlayacağız.” dedi. 

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğ-
lu, festivali yapılandırırken gözettikleri erişilebilir kültür ve bilgi 
üretimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik konularına 
dikkat çekti. Festival kapsamında ücretsiz düzenlenen Parklarda 
Caz konserlerinin, toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere 

erişiminin önünü açtığını belirten Evlioğlu, müzik endüstrisinde-
ki cinsiyet eşitliğine teşvik eden Keychange programının bir üyesi 
olan Festival’in, 2022’ye dek programlarında yüzde 50-50 cinsiyet 
dengesini sağlama hedefine bu seneden ulaştığını belirtti. İstanbul 
Caz Festivali Direktörü Harun İzer de  “İKSV yaşanan zor şartlara 
rağmen bu yıl da sahne emekçileri ve kültür hayatının farklı pay-
daşları ile İstanbul Caz Festivali’ni gerçekleştirerek şehirde kül-
tür-sanat faaliyetlerinin canlanmasına katkı sağlayacak ve müzis-
yenleri yeniden sahne ve dinleyicileri ile buluşturacak.” dedi. 

MELANKOLİYİ AYNALAYAN SES
Müzisyen ve söz yazarı Melike Şahin, peş peşe yayınladı-

ğı “Deli Kan”, “Sevmek Suçsa Suçluyum”, “Tutuşmuş Beraber”, 
“Geri Ver” gibi teklileriyle kısa zamanda yerli sahnede sağlam 
bir dinleyici kitlesine ulaştı. Solo kariyeri öncesinde uzun yıl-
lar Baba Zula'nın solisti olarak dünyanın dört bir yanında turne-
ler yaptı. 2017’de dünyaca ünlü yönetmen Tony Gatlif’in Djam / 
Aman Doktor filminin soundtrack'i için şarkılar seslendirdi ve fil-
min dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali’nde unu-
tulmaz bir konser verdi. İlk albümü Merhem'i geçtiğimiz şubatta 
yayınlanan Melike Şahin, festivaldeki ilk konseri için 8 Eylül Çar-
şamba Göztepe Özgürlük Parkı’nda sahnede olacak.

İstanbul Caz Festivali 
kapılarını 1 Eylül'de, 28'inci kez 

açmaya hazırlanıyor. Açık hava 
mekânlarında düzenlenecek 

40’a yakın konser ve çeşitli yan 
etkinliklerle festival, İstanbul'un cazla 

hissedildiği günleri geri getirecek

Cazı hIssedenlerIn 

ÖZGÜRÜZ İKİMİZ DE
Nasıl Yani’nin yeni single çalışması “Özgürüz iki-
miz de”, Bragi Productions etiketiyle tüm dijital 
platformlarda yayınlandı. 
Sözleri Berkay İlhan’a ait şarkının bestesi Meh-
met Dilşad Peker ve Berkay İlhan imzasını taşı-
yor. Bas gitarda Onur Kerem Özmen' in, elekt-
ro gitarda Mehmet Dilşad Peker'in, davulda Tolga 
Kaya'nın, klavyede Yağmur Kerestecioğlu'nun ve 
vokalde Berkay İlhan'ın yer aldığı şarkı, sevginin 
anlam, arayışına ithaf edilmiş.

PAPATYANIN AHI
Haziran’ın teklilerinden biri de “Kuytudayım”, 
“Yorulmaz Ellerim”, “Rüya Bitti”, “Yalnızlığın So-
nesi” gibi şarkılarıyla bildiğimiz FarDas’ın “Pa-
patyanın Ahı” teklisi. Söz ve müziğin Ahmet Eren 
Aras’a ait olduğu şarkının düzenlemesi grup üye-
lerinden Ahmet Eren Aras, Umut Sefa Yıldız’a ait. 
70’li yılların tınıların yer aldığı şarkı bir parça hü-
zün taşısa da dinlendiren, huzur veren şarkılar-
dan olma özelliği taşıyor. 

KALDIRIM
Sezgin İnceel’in yeni teklisi Kaldırım, dinleyicile-
rini sorularına yanıtlar arayan cinsiyetsiz ve yaş-
sız kahramanının yolculuğuna davet ediyor. Söz 
ve müziği İnceel’e ait şarkının Sahil Kasabası 
Akustik düzenlemesi Manuel Stübinger ve Sez-
gin İnceel, Meydan Edit düzenlemesi Stas Mish-
chenko, 34 Remix’i ise Çiçek Çocuk imzası taşı-
yor. Mix ve mastering’ler ise Furkan Sakızlı’ya ait. 
Şarkının klibinde yer alan Selen Lun ise aynı za-
manda klibin prodüktörlüğünü yaptı.
Metropol insanının kendini arama yolculuğunu 
anlatan şarkı “Bir kedi bir köpek diyorlar, e inek-
ler nerede?” sözleriyle de bir yandan gülümse-
tiyor.

HEP Bİ LAF
Reggae grubu Bosphoroots’un vokalisti olarak 
tanınan Levvera, reggae, hip-hop prodüktörü ve 
DJ'i Genjah ile ortaklaşa hazırladığı “Hep Bi Laf” 
adlı teklisinde bir kez daha buluştu. Reggae’nin 
titreşimlerini hissedeceğiniz tekli 18 Haziran’da  
Eazy Now & BBI Music Co. etiketiyle tüm dijital 
platformlardaki yerini aldı. 
Daha önce Genjah'ın "Ocelot Riddim" adlı albü-
münde, "Rasta, Asi ve Kaba Çocuk" adlı parçada 
bir araya gelen ikilinin ''Hep Bi Laf'' isimli yeni tek-
lisinin mix ve mastering çalışmalarında Da Poet 
imzası bulunuyor.  Yüksek enerjili, neşeli bir şarkı 
olan “Hep bir Laf” yazın muzip şarkılarından biri.

UYANIRSAM
Dersu Doğan’ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı 
etnik-elektronik bir sounda sahip Loopland al-
bümünden sonra ilk teklisi Uyanırsam ile 18 Ha-
ziran’da dinleyiciyle buluştu. Elektronik tarafını 
koruyarak, bu sefer Türkçe vokal de içeren Uya-
nırsam, piyano ve synth üzerine kurulu soundu-
nun yanı sıra hem protest hem de duygusal söz-
ler yer alıyor. 
Öldürülen bir uyanamadığı bir günü anlatan şar-
kı kadın cinayetleriyle yaşamını yitiren, uyana-
mayan kadınların anısına yapıldı. Şarkının söz ve 
müziği Dersu Doğan’a ait. 

“BİR BAŞKADIR” 
Ayten Alpman’ın, 30 yıl sonra stüdyoya girerek 
kaydettiği “Bir Başkadır Ayten Alpman” isim-
li son albümü Sadun Ersönmez tarafından Chill 
Out Mix olarak yeniden düzenlenip “Bir Başka-
dır Ayten Alpman Chill Out Mix 2021” adıyla mü-
zikseverlerle buluştu. Ossi Müzik etiketiyle çıkan 
albümde 9 şarkı yer alıyor. Ajda Pekkan, Nilüfer, 
Nükhet Duru gibi farklı sanatçılardan dinlediğimiz 
şarkıları Ayten Alpman sesi ve yorumuyla dinle-
yeceğimiz albümde yer alan şarkılar şöyle: “Yaz 
Yağmuru”, “Sen Benim Şarkılarımsın”, “Sesini 
Duyur”, “Erkekler Ağlamaz”, “Her Yaşın Ayrı Bir 
Güzelliği Var”, “Herkes Kendi Yolunda”, “Seninle-
yim”, “Söyleyemedim”, “Pencere

Haziran ayında 
çıkan ve dijital 
platformlarda 

dinleyiciyle 
buluşan 

şarkılardan 
küçük bir 

derleme 
hazırladık 

Haziran 
şarkıları

Fotoğraf: 

Sebati Karakurt

Fotoğraf: Mustafa Seven

l Leyla ALP

festıvalı

ÜCRETSİZ PARK KONSERLERİ
Festivalin yeşille cazı bir araya getiren Parklarda Caz konserle-
ri her yaştan takipçisini İstanbul’un farklı parklarına davet edecek. 
Beş güne yayılarak İstanbul’un beş farklı parkında ücretsiz olarak 
gerçekleştirilecek konserlerde yerli sahneden isimlerle Genç Caz 
gruplarının performanslarının yanı sıra Viyana esintilerini parklara 
taşıyacak Fainscmitz ile Amerikalı müzisyen Lucy Woodward sah-
nede olacak. Parklarda Caz kon-
serleri Maçka Demokrasi Parkı, 
Habitat Parkı (Şişli), Fenerbah-
çe Parkı (Kadıköy), Beylikdüzü Ya-
şam Vadisi ve Sanatçılar Parkı’nda 
(Beşiktaş) düzenlenecek. Parklar-
da Caz’ın ayrıntılı programı ağustos 
ayında açıklanacak.  9 Temmuz’da 
satışa çıkacak olan festival biletleri 
passo.com.tr’den ve İKSV ana gişe-
den satın alınabilecek. https://caz.
iksv.org/tr

l Gökçe UYGUN

l Evin ARSLAN

İ

28. İstanbul Caz Festivali’nin 
Yaşam Boyu Başarı Ödülü ses 
sanatçısı Tülay German’a veriliyor. 
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T-SPOT.COVID Hücresel Bağışıklık Testi, 
hastalığı geçirenlerde ve aşı yapılanlarda en 

güçlü bağışıklık testi olup, Türkiye’de ilk olarak 
laboratuvarlarımızda yapılmaya başlanmıştır. 

Antikor oluşmayanlarda da pozitif sonuç 
verebilmektedir. Hücresel Bağışıklık Testi tek 

olarak, Antikor ile birlikte Bağışıklık Paneli 
olarak, PCR+Antikor ile birlikte Tam Kovid Test 

Paneli olarak yapılmaktadır.

zun süredir 
hayatımızda 
olan korona 
virüsü, yeni 

gündemleriyle yaşamı-
mızdaki varlığını koru-
maya devam ediyor. Tür-
kiye’de aşılamalar hızla 
sürerken, 18 ayrı yerli 
aşı çalışmaları da devam 
ediyor. Öte yandan aşı 
olmak istemeyen büyük 
bir kitle, toplum bağışık-
lığının kazanılması yo-
lundaki en büyük prob-
lemlerden biri. 

Yasakların kaldırıl-
masının ise erken veril-
miş bir karar olduğunu 
söyleyen uzmanlar, son 
zamanlarda sıkça görü-

len Delta varyantı ile birlikte değerlendirildiğinde, dördüncü dalga piki 
ile karşılaşma riskimizin oldukça büyük olduğunu söylüyor. Türk Ta-
bipleri Birliği Merkez Delegesi/Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Samet Men-
güç, tüm bu konuları gazetemiz için değerlendirdi.

“YERLİ AŞIDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR”
Yerli aşı hakkında bilgi paylaşan Dr. Samet Mengüç, “Türkiye pan-

demi ile ilgili her türlü bilginin şeffaflıktan, bilimsellikten uzak ve ade-
ta gizlemeyi marifet sanan bir yönetim süreci yaşadı ve yaşamaya da de-
vam ediyor. Yerli aşı çalışmaları da ne yazık ki kamuoyuna ve bilim 
dünyasına açık bir şekilde yürütülmüyor. Bu nedenle gerçekten yerli aşı 
çalışmaları hangi aşamadadır sorusuna kesin ve gerçek bilgi ile cevap 
verebilmek olanaksız. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, 
bugün için Türkiye'de 18 ayrı yerli aşı çalışması mevcut. Bunlardan sa-
dece bir aşının 3.faz çalışmasına başlandığı bilgisi paylaşıldı. Turcovac 
adlı bu aşının 3.faz çalışmalarının yapılıp yapılamayacağı soru işareti. 
Toplumsal aşılamayı hedef olarak kamuoyuna açıklayan Sağlık Bakan-
lığı, faz 3 için yeterli sayıda insan bulabilecek mi? Yani özetle pande-
mi süresince yaşadığımız belirsizlik, yerli aşı konusunda da devam et-
mektedir” diyor. 

“BULAŞICILIĞI İKİ KAT FAZLA”
Bir süredir gündemde olan Delta varyantı, halk arasında endişeye se-

bep oluyor. Mengüç, konuyla ilgili şunları söyledi: “COVİD-19 pande-
misi başladığından bu yana birçok varyantı ile hastalıklara yol açmaya 
devam ediyor. En son İngiltere, Rusya ve İsrail gibi fazla sayıda aşılama 
oranına sahip ülkelerde görülen Delta varyantı bulaşıcılığı, daha önceki 
varyantlara göre neredeyse iki kat daha fazla. Özellikle henüz aşılanma-
mış ya da tek doz aşı yapılanlarda görülen ve ciddi sorunlara yol açan bir 
varyanttır. Türkiye’de resmi verilere göre 130’un üzerinde kişide sapta-
nan Delta varyantı tehlikesi ülkemiz için devam ediyor diyebilirim. Bu 
süreçte hızlı ve kitlesel aşılamaya devam edilmeli. Maske, mesafe, hij-
yen, kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre bulunmama önlemlerimi-
zi mutlaka sürdürmeliyiz.”

“KISITLAMALARIN KALDIRILMASI REHAVETE YOL AÇAR” 
Yasakların kaldırılması ve normale dönülmesi hakkında konuşan 

Mengüç, “Hükümet yetkileri ve Sağlık Bakanlığı 21 Haziran’da yaptı-
ğı açıklama ile klasik bilimsellikten uzak, toplum sağlığını öncelemeyen 
bir tutumu tekrarlamıştır. Pandemi ile mücadele kapsamında alınan ön-
lemlerin tamamen kaldırılacağı açıklandı. Bu kararın hangi veriler ışı-
ğında alındığı belirtilmedi. Son bilimsel bilgiler, bir ülkede pandeminin 

sonlandırıldığı ve tamamen kontrol altına alındığını söyleyebilmek için; 
günlük vaka sayısının binin altında olması, ölüm vakalarının olmama-
sı, vaka sayısının 100 bin kişi de 10’un altına düşmesi, toplumda %70 
oranında bir bağışıklığın sağlanmış olması gerektiğini gösteriyor. Gerek 
dünyada gerekse Türkiye’de bu şartlar henüz sağlanmış değildir” diyor 
ve şöyle devam ediyor: “Türkiye’de güvenilmeyen resmi verilere göre 
günlük vaka sayısı 5000-6000 civarında. Günlük ölüm sayısı ise 50-60 
arasında. Türkiye’de toplumun henüz yarısı 1.doz aşı olmuş, iki doz aşı 
yapılan nüfus ise ancak %20 civarındadır. Yani Türkiye henüz toplum-
sal bağışıklık ve tam serbestlik kriterlerinden oldukça uzaktır. O halde 
Sağlık Bakanlığı ve hükümet, bizim bilmediğimiz hangi kriterlerle böy-
le bir karar aldı sormak gerekir. Bu karar toplumda, ‘pandemi bitti’ algı-
sına ve rehavetine yol açar. Bu ise son zamanlarda sıkça görülen Delta 
varyantı ile birlikte değerlendirildiğinde, 4.dalga piki ile karşılaşma ris-
kimizi oldukça arttırmaktadır.

“YAN ETKİLER KABUL EDİLEBİLİR SINIRLAR İÇİNDE”
Hala aşı olmak istemeyen ve aşıya karşı çıkan büyük bir kitle mev-

cut. Her aşının yan etkisi olabileceğini söyleyen Mengüç, “Her ilacın ol-
duğu gibi aşıların da istenmeyen birtakım etkileri olabilir, bunlara yan 
etki diyoruz. Tüm aşılarda farklı olmakla birlikte az veya çok yan etki-
ler görülebilir. Genel olarak aşılarda görülen yan etkiler şunlardır: Baş 
ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kırgınlık, mide bulantısı, ateş, kas ağrıları, 
aşı yerinde kızarıklık gibi… Bununla birlikte COVİD-19 aşılarında bu 
genel yan etkiler dışında bazı yan etkiler kamuoyunda tartışıldı. Bu yan 
etkilerin, bilimsel olarak kabul edilebilir yan etkiler olduğu belirtildi. 
Bu açıklamalar dünya bilim otoriteleri tarafından da benimsendi. Özet-
le COVİD-19 aşılarına bağlı ciddi yan etkiler görülebilir, ancak aşıların 
toplamda sağladığı yarar göz önünde bulundurulduğunda tüm bu yan et-
kiler kabul edilebilir sınırlar içerisindedir. Bu yan etkileri en aza indirge-
mek için aşılama öncesinde kişilerin risk durumu sorgulanmalı ve uygun 
ortamda aşılamaları yapılmalıdır” diyor.

“AŞI KARŞITLIĞI YERSİZ VE GEREKSİZDİR”
Aşı karşıtlığını doğru bulmadığını söyleyen ve herkesin aşılanma-

sı gerektiğini belirten Mengüç, sözlerine şöyle devam etti: “Aşılar hayat 
kurtarıcıdır, sağlıklı ve uzun süreli yaşam için çok önemlidir. Aşılar sa-
yesinde anne-bebek ölümleri azaltılmış ve ortalama yaşam süreleri uza-
tılmıştır. Yüzyıllarce insanın ölümlerine yol açan veba, tifo, tüberküloz, 
çocuk felci, kızamık, difteri, tetanoz gibi birçok hastalık aşılar sayesin-
de toplumlardan yok edilmiştir. Bu nedenle aşı karşıtlığını bilimsellikle 
ve iyi niyetle bağdaştıramam. Aşı karşıtlığını, bilim karşıtlığı ile özdeş 
görürüm. Aşı karşıtlığının elbette ideolojik, inançsal, kültürel ve ekono-
mik boyutları vardır. Kişi hak ve özgürlükleri bağlamında da değerlen-
dirilmesi gereken yönleri vardır. Ancak bugünkü aşı hakkındaki endi-
şe, kaygı ve tereddütlerin ana kaynağı güven vermeyen yönetimlerdir. 
Güven vermeyen yöneticilerin aldığı kararlar doğru olsa bile insanlarda 
hep şüpheyle karşılanır. Bu şüpheleri destekleyen bilinçli çıkar grupla-
rı da eklenince kaygılar artacaktır. Tüm bu gerçekliklere rağmen aşı kar-
şıtlığı ve aşı tereddütlerinin yersiz ve gereksiz olduğunu söyleyebilirim. 
Her birey aşı olmayı hem kendi sağlığı, hem yakınlarının sağlığı, hem de 
toplumsal sağlık açısından bir görev ve sorumluluk olarak görmelidir.”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Delegesi 
Dr. Samet Mengüç, “Türkiye henüz 
toplumsal bağışıklık ve tam serbestlik 
kriterlerinden oldukça uzak” dedi

“ASı karSıtlığı 
bİlİm karSıtlığıdır”

Yaz aylarının gelmesiyle be-
raber tatil planları yapılma-
ya başlandı. Havanın giderek 
ısınmasıyla beraber, plajlar 
ve havuzlar da kalabalıkla-
şıyor. Özellikle yaz ayların-
da tatilimizi zehir eden kulak 
ağrıları, göz yanmaları, ishal 
gibi şikâyetlerin ana sebebi, 
denizlerden ve havuzlardan 
kapmış olduğumuz enfeksi-
yonlar. Tüm bu enfeksiyon-
ları gazetemize anlatan En-
feksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İnci 
Alp, virüs ve bakterilerden 
korunmak için neler yapma-
mız gerektiği hakkında da 
bilgiler paylaştı.

“VİRÜSLER NEME KARŞI DUYARLIDIR”
Dr. İnci Alp, deniz ve havuzdan kapılabilecek enfeksiyonlar hakkın-
da şunları söylüyor: “Deniz suyu geniş bir alan olduğu için, vücuttan 
atılan solunum yolu atıkları suya karıştığında binlerce kat dilüe olur 
(etkisi azalır). Bu nedenle deniz, virüsler için depo alanı değildir. Yine 
iyi dezenfeksiyonu ve filtrasyonu olan havuzlardan da virüs bulaş-
maz. Aslında virüsler neme karşı duyarlıdır, bu onlar için dezavan-
tajdır. Bu sebeple denizlerden (müsilajın olmadığı) yararlanmamız 
için bir engel yoktur.”
Yaz aylarında gerekli koşulların sağlanmadığı havuzlar nedeniyle in-
sanlarda en çok sindirim sistemi enfeksiyonları görüldüğünü belir-
ten Alp, “Havuz suyunun yutulması sonucu ishal, kusma ve bulantı 
şikâyetleri ortaya çıkar. Rotavirüs ve Hepatit A virüsleri, E.Coli (tu-
rist diyaresi), Salmonella ve Shigella bakterilerinin yanı sıra Amip, 
Giardia ve Cryptosporidium parazitleri en sık rastlananlar arasında-
dır. Dış kulak yolu enfeksiyonu (Otitis Externa) yine sık görülen ha-
vuz enfeksiyonlarındandır. Sulu ortamı seven bakteriler ve bazen 
de mantarların sebep olduğu bir durumdur. Şiddetli kulak ağrısı, ku-
lak akıntısı ve işitme azlığı şikâyetlerine yol açar. Dalmayı seven bi-
riyseniz, bakteriler burun yoluyla sinüslere kadar ulaşıp sinüzite 
neden olabilir. Göz enfeksiyonları genellikle çeşitli virütik konjonkti-
vitler (Adenovirüs vs) ya da klora bağlı alerjik konjonktivit şeklinde 
görülür. Gözde batma, yanma, kaşıntı, çapaklanma, kızarıklık ve bu-
lanık görme şikâyetlerine sebep olur. Göz bulguları düzelene kadar 
havuza girilmemelidir.” diyor.

“ORTAK HAVLU KULLANIMI İLE BULAŞABİLİR”
Genitoüriner sistemde faydalı bakterilerin de olduğunu belirten Alp, 
bunların havuz dezenfektanlarıyla ölmesi ile özellikle kadınlarda E.
Coli kaynaklı idrar yolu enfeksiyonları ve vajinit (mantar enfeksiyo-
nu) ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Alp, “İdrar yaparken yanma, sık 
idrara çıkma, bel ve kasık ağrısı, kaşıntı ve akıntı genitoüriner sistem 
enfeksiyonlarının bulgularıdır. Bunların haricinde havuz kaynak-
lı deri enfeksiyonları da görülebilir. Mantarlar, genital siğiller (HPV) 
ve Molluscum Contagiosum sık karşılaştığımız enfeksiyonlardır. 
Molluscum Contagiosum, yuva ve okul çocuklarında yaygındır. Pox, 
virüslerin neden olduğu siğil benzeri pembe beyaz döküntülerdir. 
Uygun koşullardaki havuz suyundan yayılmasa da ortak havlu kul-
lanımı ile bulaşabilir. Yine de temiz olmayan havlulardan uyuz geçe-
bileceği gibi, ciltte impetigo, folikülit, fronkül gibi iltihabi hastalıkla-
ra neden olabilir.” 

“DENİZ SALYASININ OLDUĞU YERDE DENİZE GİRMEYİN”
Dr. İnci Alp, deniz ve havuzlardan kapılabilecek enfeksiyonlara karşı 
nasıl önlem alınabileceği hakkında da bilgiler paylaştı:
✔ “Gireceğimiz havuzun temizliğinden emin olmalıyız, mümkünse 
son analiz sonuçlarını kontrol etmeliyiz. 
✔ Havuzda su yutmamaya özen göstermeliyiz ve yüzerken sakız 
çiğnememeliyiz.
✔ Kulağımızı koruyan sarı bir sıvı vardır. Uzun süre havuzda kaldığı-
mızda bu sarı sıvının bariyer etkisi ortadan kalkabilir. Uzun süre ha-
vuzda kalmaktan kaçınmalıyız.
✔ Çocuk ve yetişkin havuzlarının farklı olduğu tesisleri tercih etme-
liyiz. 
✔ Havuza girerken ayaklarımızı antiseptik solüsyon ile yıkamalıyız. 
✔ Havuza girmeden önce duş almalıyız. Havuzdan çıktıktan sonra 
da duş alıp, kurulanıp ardından mayomuzu değiştirmeliyiz. 
✔ Kulak tıkacı, dalıyorsanız burun tıkacı ve yüzücü gözlüğü kullanı-
mı enfeksiyonlardan koruyacaktır. 
✔ Şezlong dezenfeksiyonuna önem vermeliyiz, şezlong için kullan-
dığımız havluyu yüz ve vücut için kullanmamalıyız. 
✔ Havuz etrafında plastik veya çelik gibi yerlere temas ettiysek el-
lerimizi hemen dezenfekte etmeliyiz. 
✔ İçinde bulunduğumuz korona sürecinde denizde ve havuzda en 
az 2-3 metrelik mesafeyi korumamız çok önemli. Kalabalık olmayan 
deniz ve havuzlarda bu daha kolay sağlanabilir. 
✔ Deniz salyasının olduğu yerlerde asla denize girmeyelim. Deniz 
salyası, deniz kirliliğinin artması ile oluşur ve zehirli değildir. Fakat 
bazı patojen bakteriler için uygun ortam sağlar. Cilt hastalıklarına ve 
ishalli hastalıklara yol açabilir. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız.”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İnci Alp, “Deniz 
salyası, cilt hastalıklarına ve ishalli 
hastalıklara yol açabilir. Deniz salyası 
olan yerlerde asla denize girmeyin” diyor

Tatil planı yaparken 
bunları unutmayın!

U

Hazırlayan: Simge KANSU
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İspanya ve futbol tarihinin en sıradışı kulüplerinin 
başında geliyor olabilir Atletic Bilbao. İspanya’nın 
Bask bölgesinde bulunan Bilbao, kurulduğu gün-
den bu yana Basklı olmayan futbolculara kadrosun-
da yer vermiyor… 
1898’de kurulan kulüp o günden bu yana İspanya 
Ligi’nde mücadele etmektedir. Barcelona ve Real 
Madrid’den sonra küme düşmeyen 3. kulüptür. Bil-
bao’nun müzesi kupalarla, taraftarının zihni ise ba-
şarılarla dolu. Ancak onları ‘sıradışı’ statüsüne so-
kan geçmişten günümüze gelen keskin kararları…
İspanya’dan bağımsızlık isteyen ayrılıkçı Bask böl-
gesinin takımı olan Athletic Bilbao, sadece o bölge-
de doğan oyuncuları kadrosunda bulundurmasıy-
la ünlü. 119 yıllık tarihinde 3 kez yabancı oyuncuya 
kapılarını açtı. Bu oyuncuların ortak özelliği yabancı 
olmalarına rağmen Bask bölgesi doğumlu olmala-
rıydı. Bu üç isim Bixente Lizarazu, Aymeric Laporte 
ve annesi Basklı babası Ganalı Inaki Williams.

BÖLGENİN GURURU
Barcelona gibi formasına bir asrı aşan bir süre-
dir reklam almayan Bilbao, bu yeminini 110 yıl son-
ra 2008’de bozdu. Ancak Barcelona gibi yabancı 
sermayenin reklamını formasında taşıma yeri-
ne Bask bölgesinden bir petrol şirketini tercih etti. 
Bask bölgesinde yaşayan yaklaşık 3 milyon kişinin 
‘bağımsızlık’ hayallerini yaşatan takım olarak gör-
düğü Athletic Bilbao ile taraftarlar arasında dün-
yanın hiçbir kulübünde olmayan bir bağ var. Çünkü 
halk için Bilbao, dünya kamuoyunda temel hakla-
rının gündeme getirilmesi, bağımsızlık taleplerinin 
konuşulması, uluslararası heyetlerin verilen bağım-
sızlık mücadelesinde Bask halkının yanında olma-
sını sağlayan en önemli etkenlerden. Takım, hem 
uluslararası arenada Bask bölgesini tanıtmış oluyor 
hem de meşru bir zemin kazandırıyordu.  

BASK BAYRAĞI
Bilbao’nun bu kadar sevilmesinin en keskin nede-
ni ise Bask bölgesinde olmasının hakkını fazlasıy-
la teslim etmesi var. Stadının neredeyse her yeri-
ne Bask bayrağını asan Bilbao kulübü, faşist Franco 
döneminde de boyun eğmemiş, dayatılan İspanya 
marşına karşı Bask marşını okumuştur. Bilbao’nun 
tarihi, Franco’nun izlediği bir karşılaşmada da maçın 
sonunda stadın ortasında Bask bayrağı açan fut-
bolcular ile yazılmıştı. 

YABANCI OYNATMIYORLAR
Kulübün ‘yabancı oynatmama’ prensibinden dola-
yı altyapı büyük önem taşıyor. Dünyada altyapıyı 
ilk oluşturan takımlardan Bilbao’nun kazandığı 8 La 
Liga ve 24 İspanya Kupası şampiyonluğunun altında, 
oyuncuların uzun yıllar beraber oynaması yatıyor.

BAŞKANI DA HOCAYI DA TARAFTAR SEÇİYOR
Diğer takımlar yönetim kurulu ve başkan tarafın-
dan yönetilirken, Bilbao âdeta taraftarlarca yöneti-
liyor. Teknik direktör seçiminde taraftarlar aktif rol 
oynuyor. Başkan adayları veya başkanlar, taraftar-
lar arasında anket yaptırarak kimin teknik direktör 
olması gerektiğine karar veriyor. 

FORMA RENGİ İNGİLTERE’DEN
Athletic Bilbao’nun oyun stili de hayli geleneksel 
olarak belirlenmiş ve o şekilde de devam ediyor. 
Bilbao, fiziki mücadelenin teknik mücadelenin önü-
ne geçtiği oyun stili İngiliz Sunderland takımından 
tarzını almış. Bunun hikayesi ise; İngiltere’ye eğitim 
için giden Basklı bir öğrencinin memleketine gön-
derdiği Sunderland forması, aynı zamanda Athle-
tic Bilbao’nun da renklerini oluşturmasıyla başlıyor. 
Aynı renkleri sahiplenen iki kulüp arasında ise her-
hangi bir bağ buunmuyor. 

MÜZE TASARIMDA BİR ZİRVE
1997 öncesinde çokça ekonomik sıkıntılar yaşayan 
Bilbao, bugünlerde Frank Gehry’nin tasarladığı Gu-
ggenheim Müzesi sayesinde dünyanın en çok tu-
rist çeken kentlerinden biri konumunda. Frank Geh-
ry’nin devrim niteliğinde anılan bu müzesi ‘Bilbao 
Etkisi’ diye bir terim türetilmesine sebep olmuştur. 
Nervion Nehri kıyısında bulunan müze, nehir bo-
yunca 32.500 metrekarelik alana yayılıyor. 
Bilbao, bir liman kenti olmasından kaynaklı deniz 
mahsulleri ile de ün salmış bir kent. Hatta İspanyol 
gurmelerine göre balık, özellikle de karides yalnızca 
Bilbao’da lezzetlidir.

Halkın gururu: Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
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Kadıköy’de Yaz Spor Okulu kayıtları başladı 
Kadıköy Belediyesi, çocukların sporla eğlenerek ve 
öğrenerek keyifli bir tatil dönemi geçirmelerini sağla-
mak için Yaz Spor Okulu hazırlıklarını tamamladı. 
Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Mü-
dürlüğü tarafından düzenlenecek olan yaz spor oku-
lunda, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesin-
de basketbol, tenis ve futbol branşlarında dersler yer 
alıyor. 
Branşlara 7 – 12 yaş arası çocuklar kayıt yaptırabile-

cek. İki dönem olarak planlanan yaz okulunun birinci 
dönemi 5 Temmuz’da başlayacak ve 6 Ağustos’ta bi-
tecek. İkinci dönem ise 9 Ağustos – 27 Ağustos ta-
rihleri arasında gerçekleşecek. 
Uzman antrenörler eşliğinde hafta içi her gün, 09.00 
- 12.00 saatleri arasında, daha çok çocuğun derslere 
katılabilmesi için birer saat olarak yapılacak. 
Başvurular için “spor.kadikoy.bel.tr” adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Marmara Üniversitesi Spor ve Rekreasyon 
ödülü Polin Waterparks desteğiyle bu yıl 
ilk kez düzenlendi. 
Marmara Üniversitesi öğrencileri ile 
akademik ve idari kadronun birlikte ha-
yata geçirdiği, bir önceki yılın spor ve 
rekreasyon alanındaki ulusal ve ulusla-
rarası başarıların değerlendirildiği Mar-
mara Üniversitesi Spor ve Rekreasyon 
(MWins) ödülleri; 19 Haziran Cumartesi 
akşamı “Marmara MWins” Youtube kana-
lında yapılan yayınla sahiplerini buldu. 

YAZARIMIZ YELKOVAN’A YILIN SPOR ÖDÜLÜ
Ödül alanlar arasınnda Gazete Kadıköy’ün spor yazarı 
Banu Yelkovan da bulunuyor. Yelkovan, 2021 Yılın Spor 
Medya Mensubu ödülüne layık görüldü. 

MWINS Marmara Üniversitesi Spor ve Rekreasyon 
Ödülleri kategoriler ve kazananları şu şekilde: 
2021 Yılın Takımı - “Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı” 
/ 2021 Yılın Spor Yöneticisi - Mehmet Akif Üstündağ 
(Voleybol Federasyonu Başkanı) / 2021 Yılın Antrenörü 
- Giovanni Guidetti (Vakıfbank ve Kadın Milli Takım Ant-

renörü) / 2021 Yılın Özel Sporcusu - Sümeyye 
Boyacı (Milli Yüzücü) / 2021 Yılın Etik Spor 

İnsanı - Bahar Toksoy Guidetti (Milli Vo-
leybolcu) / 2021 Yılın Marmaralı Spor-

cusu - Alparslan Yamanoğlu (Milli Ka-
rateci) / 2021 Yılın Kadın Sporcusu 
- Eda Erdem Dündar (Milli Voley-
bol ve Fenerbahçe Takımı Kaptanı) 
/ 2021 Yılın Erkek Sporcusu - Emre 
Sakcı (Milli Yüzücü) / 2021 Yılın Ser-

best Zaman Ve Rekreasyon Etkinli-
ği - N Kolay İstanbul Maratonu (Spor 

İstanbul) / 2021 Yılın Spor Medya Men-
subu - Banu Yelkovan (Socrates Dergi-

si) / 2021 Yılın Spor Programı - NBA Günlüğü / 
2021 Yılın Sportif Sosyal Medya Hesabı - Socrates Der-
gi  / Yılın Yaşam Boyu Spor ve Rekreasyon Onur Ödülü 
(2 Kişiye verildi) - Can Üner (Merhum Tenis Antrenörü) , 
Prof. Dr. Hasan Kasap (Spor ve Rekreasyon Bilimci) 

Yazarımız Banu Yelkovan, Marmara 
Üniversitesi’nin öğrencileri, akademik ve 
idari kadro tarafından bu yıl ilk kez verilen 
Marmara Üniversitesi Spor ve Rekreasyon 
(MWins) ödülüne layık görüldü

Yazarımız Yelkovan’a ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor 
İstanbul, 2016 yılından itibaren “İstanbul’u Koşu-
yorum” etkinliği düzenliyor. Her etabı, İstanbul’un 
sembol noktalarında gerçekleşen yarışlar, 2021’de 
de yeni etaplarıyla katılımcılara yeni deneyimler ya-
şatacak. Ayrımcılığın her türlüsünü reddeden, aynı 
duyguda insanları bir araya getiren spor, bu kez de 
cinsiyet kalıplarını yıkmak isteyenleri buluşturacak. 

3 Temmuz günü yapılacak olan, “İstanbul’u Ko-
şuyorum”un Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın 
sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve 
kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıy-
la koşulacak.

1.500 KADININ KATILMASI BEKLENİYOR
09.00’da başlayacak olan koşu 10 kilometrelik par-

kurda gerçekleşecek. Bin 500 kadının katılması bekle-
nen etkinlikte zaman sınırı ise 2 saat olarak belirlendi. 

PARKURUN DURAKLARI
Kadınlar Günü Etabı’nın koşu parkurunda seçi-

len her nokta geçen yıl olduğu gibi kendi içerisinde 
bir hikaye barındırıyor. 1989 yılında kadınlar, yak-
laşık bir aylık bir hazırlık sürecinin ardından Kasım 
1989’da Kadıköy – Karaköy vapurunda mor iğne sa-
tışına başlamıştı. Burası kadınların kamusal alanda 
tacize karşı başlattıkları “Bedenimiz Bizimdir; Cin-
sel Tacize Hayır” kampanyasının başlangıç nokta-
sıydı. Koşu da bu tarihe dikkat çekmek için Kadı-
köy’deki Beşiktaş İskelesi’nden başlayacak. 

Koşunun noktalarından biri olan Baylan Pasta-
nesi’nin müdavimleri arasında Leyla Erbil, Tomris 
Uyar ve Sevim Burak gibi Türkiye’de önemli yer 
edinmiş kadın yazarlar bulunuyor.

Kadına yönelik artan şiddet olayları karşısında, 
Kadın Savunma Ağı tarafından başlatılan Mor Me-
kan da koşu sırasında uğranacak noktalardan bir ta-
nesi. “Dayanışmanın, birlikte öğrenmenin ve eril şid-
detle baş etmenin yollarını, eğlenceli faaliyetlerden 
de geri kalmadan arayan kadınların uğrak yeri” ola-
rak tanımlanan mekanda, birçok atölye çalışması da 
düzenleniyor.

YARIŞI TAMAMLAYANA MADALYA
Koşuda genel kategoride hediye çeki olarak ödül-

lendirmeler de gerçekleşecek. Yarışmada birinci ola-
na 1500 TL, ikinci olana 1000 TL ve üçüncü olana 
ise 750 TL’lik hediye çeki verilecek. 

Ayrıca, yarışı tamamlayan herkese İstanbul’u 
Koşuyorum Kadınlar Koşusu Etabı Hatıra Madalya-
sı verilecek.

İBB tarafından düzenlenecek olan “İstanbul’u Koşuyorum” 
serisi, kadınları daha görünür kılmak ve kentle iç içe geçen 
tarihlerini vurgulamak amacıyla 3 Temmuz’da Kadıköy 
İskelesi’nde “Kadınlar Koşusu” ile başlıyor

KADINLAR CINSIYET 
kalıplarına karşı koşacak

KOŞUDA SUNULAN HİZMETLER
● Fotoğraf çekimi 
● Koşu zamanınızın ölçümü
● Yarış Paketi (göğüs numarası ve elektronik çip)
● Sporcu çantası
● Tişört
● Parkur üzerinde yer alan su ve beslenme 
istasyonları

İki yıl önce hayatını kaybeden Fenerbahçe ve Türki-
ye sporunun efsane ismi Can Bartu, Kadıköy’de dikilen 
heykeli ile ölümsüzleşti. Heykel, Alex ve Lefter Küçü-
kandonyadis’in de heykelinin bulunduğu Yoğurtçu Par-
kı’na dikildi. 
Heykel için düzenlenen açılış törenine; Can Bartu’nun 
eşi Güler Bartu, kızı Gülfer Arı, Fenerbahçe Kulübü Baş-
kanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) 
Başkanı Vefa Küçük, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil 
Dara Odabaşı, Bartu’nun arkadaşları ile sevenleri katıldı.
Can Bartu’nun eşi Güler Bartu, yaptığı açılış konuşma-
sında, “Bu özel ve duygu dolu günde bizleri yalnız bırak-
madığınız için teşekkür ediyorum. Can Bartu; zeki, çevik 
ve ahlaklı bir insandı. Bu heykel ile Can Bartu’yu ölüm-
süzleştiren camiamıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

VEFA KÜÇÜK: FENERBAHÇE VEFALI BİR KULÜPTÜR
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı 
Vefa Küçük, Sinyor Bartu’yu bir kez daha yad ettiklerini 
dile getirerek, “Can Bartu heykelinin yapılmasında eme-
ği olan başta Sayın Ali Koç’a, yönetim kurulu üyelerine 

ve de özellikle Sevil Becan’a katkılarından dolayı teşek-
kür ediyorum” dedi. 

ALİ KOÇ: BÖYLE SEMBOL SPORCU YOK
Can Bartu’nun heykel açılışında konuşan Fenerbahçe 
Kulübü Başkanı Ali Koç ise şu ifadeleri kullandı: “Dün-
yada öyle insanlar vardır ki bilmek, tanımak istersiniz. 
Herkesin örnek aldığı, tanımak isteyeceği birisi. Vefatı-
nın 2’nci yılında buradayız. O 2 yıl hızlı geçti. Eşsiz spor-
tif başarılarıyla efsanemiz olmuş Can Bartu’dan bahse-
diyoruz. Böyle sembol olan kaç sporcu var? Bize göre 
yok.” 

ODABAŞI: ÖLÜMSÜZLEŞTİ
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Sinyor 
Kadıköy’de ölümsüzleşti” dedi.
Odabaşı, “Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin Sinyor la-
kaplı efsanesi, Kadıköylü komşumuz Can Bartu’nun 
heykeli bugün, kıymetli ailesinin ve Fenerbahçe yöneti-
minin katılımıyla Yoğurtçu Parkı’ndaki yerini aldı.” ifade-
lerini kullandı.

FENERBAHÇE EFSANESI 
Can Bartu’nun heykeli Kadıköy’de
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1907
n Fenerbahçe 
Spor Kulübü Mo-
da’da resmi ola-
rak kuruldu. 

n Maliye Nazı-
rı Ahmet Reşat 
Paşa ve Duyunu 
Umumiye Komise-
ri Said Bey tarafın-
dan Reşet Paşa’nın 
genç yaşta vefat 
eden kızı Suad Ha-
nım adına Suadiye 
Camii inşa edildi. Bu eser, tek kubbeli olarak yapıldı. Dış 
cephesi ve minaresi Malta taşındandır. Bahçesinde şa-
dırvan ve çeşme bulunuyor. Camiinin inşasından sonra 
bu civara Suadiye denmeye başlandı.  
n Ragıp Sarıca Paşa Caddebostan’da kızı Tevhide Ha-
nım’a düğün hediyesi olarak August Rasmund’a bir 
köşk inşa ettirdi. Köşk 1983’te restore edildi.

1908
n 19 Ağustos: Haydarpaşa Garı hizmete açıldı.
n 6 Eylül: Kuşdili sahasında Fenerbahçe ile Moda futbol 
takımı ilk maçını yaptı.
n 24 Eylül: Moda’da Şehzade Burhaneddin Efendi’nin 
önderliğinde yarışlar yapıldı.
n En eski yerleşim yerlerinden olan Fikirtepe’de te-
sadüf olarak ilk kez Miliopuls adında bir demiryolu gö-
revlisi tarafından yüzeyde bazı arkeolojik malzemeler 
keşfedildi.

n Kadıköy’de ‘Osmanlı Kadıları Cemiyet-i İttihadiyesi’ 
adında bir cemiyet kuruldu.
n Türkiye’nin ilk kadın binicisi, 
Süreyya İlmen’in kızı Melahat Ak-
sel Kadıköy’de doğdu. 

1909
n 27 Haziran: Abdi Efendi Kum-
panyası, Kuşdili Çayırı’ndaki ti-
yatroda oyunlarına başladı.
n 7 Eylül: Amerikalı yönetmen ve yazar Elia Kazan 
(Elias Kazancıoğlu) Kadıköy’de 
doğdu. (ölüm 2003). Özellik-
le Tennessee Williams ve Arthur 
Miller’ın oyunlarını sahneleyerek 
tiyatroda büyük başarı kazanmış, 
etkileyici filmleriyle sinema sa-
natının ustaları arasına girdi. 
n Moda’da, 1. Dünya Savaşı sonrası kapanacak olan To-
rosyan İlkokulu açıldı.
n Rasimpaşa Mahallesi’ndeki (Yeldeğirmeni) Valpreda 
Apartmanı inşa edildi. “İtalyan 
Apartmanı” olarak bilinen bu 
yapının bu adla anılmasının se-
bebi ise binanın içinde kalanlar. 
Haydarpaşa Garı’nın yapımında 
çalışan İtalyan mühendis ve taş 

işçilerinin kaldığı bir 
apartman olan bu 
yapı, İstanbul ta-
rihinin de konut 
olarak yapılan ilk 
yüksek apartman-
larından. Yapılış ta-
rihi tam olarak bi-
linmese de, Sebah-Joaillier stüdyosuna ait 1909 tarihli 
fotoğrafta, duvar boşluklarının verdiği karanlık görüntü 
ve en üst katının henüz inşa edilmemiş olması, yapının 
inşaat halinde olduğunu düşündürüyor ve apartmanın 
yapılış tarihi 1909 olarak biliniyor.
n Sosyolog-müzisyen Nurettin Şazi Kösemihal, Kızıl-
toprak’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra bir süre çeşitli 
liselerde felsefe ve sosyoloji öğretmenliği yaptı. 1944’te 
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji kürsüsüne doçent oldu. 
1950-1951’de Fransa’da Sorbonne Üniversitesi ve Eco-
le Pra tique des Hautes Etudes’de çalışmalarını gelişti-
ren Kösemihal, çeşitli ülkelerde yapı-
lan kongrelere incelemeleriyle katıldı, 
misafir profesör olarak ABD’de ders-
ler verdi. Yurda dönüşünde (1960) 
profesör ve İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi sos yoloji bölümü 
başkanı oldu. Cenevre’de üniversite 
adına araştırmalar yaptığı sırada bir 
kalp krizi sonucunda öldü.

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.

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

KADIKOY
,
UN KRONOLOJISI  

Avcılar Belediyesi Özel Kalem 
Müdürlüğü personeli Koray 
Doğan Urbarlı, Kadıköy Belediyesi 
gönüllüleri ile ilgili bilgi almak 
üzere Gönüllü Merkezini 
ziyaret etti. Gönüllü Merkezi 
sorumlusu Engin Baran; Kadıköy 
Belediyesi gönüllülerinin 
kuruluşu, Kadıköydeki gönüllülük 
çalışmaları, geçmişte yapılan 
tüm faliyetleri, hukuki zemini ve 
demografik yapısı ile ilgili bilgiler 
verdi.
Baran, “Geniş bir gönüllü tabanına 
sahip Kadıköy Belediyesi 
gönüllüleri uğraş alanını doğru 
saptamış, bunu topluma iyi 
anlatmış ve projeleri ile gönüllülüğü, toplumdaki başka bireyler tarafından da sahiplenilmesini sağlamıştır. 
Bütün faaliyetler gönüllüler tarafından, mahalle ihtiyaç ve talebi doğrultusunda belirlenip etraflıca bir 
beyin fırtınasından sonra planlı ve programlı olarak mahallelerde gerçekleştirilmektedir” dedi.
Urbarlı ise gönüllülerin amatör bir ruhla çalıştıklarını gördüğünü belirterek, ancak profesyonel bir ruhla 
Kadıköy Belediyesi ile eşgüdüm içinde faaliyet yürüttüklerini söyledi. Urbarlı, kendilerinin amaçlarının da 
Avcılar Belediyesi’nde bu seviyede bir gönüllüler ruhu ile bu yapılanmayı kurmayı arzu ettiklerini ifade etti. 

Avcılar’da gönüllü oluşumu

Acıbadem Gönüllüleri, 
Arama Kurtarma Derneği 
(AKUT) kurucu üyesi, eski 
başkanı Nasuh Mahruki ve 
Kadıköy Belediyesi Afet 
Yönetim Büro sorumlusu 
ve BAK Kadıköy takım 
lideri Hakan Özdemir’in 
katılımıyla ‘Deprem Gerçeği’ 
konulu seminer düzenledi. 
Moderatörlüğünü Ayça 
Kurukahvecioğlu’nun yaptığı 
seminerde konuşan Nasuh 
Mahruk, depreme hazırlığın 
iki aşaması olduğunu 
bunlardan birincisinin binanın 
dayanıklılığı ikincisinin de 
deprem olduktan sonra kriz 

yönetimi müdahale aşaması olduğunu söyledi. Depremde, insanların genellikle ilk 24 saatte kurtarıldığını 
hatırlatan Mahruki, arama kurtarma konusunda gönüllü ekiplerin oluşturulması gerektiğini, yerel 
hazırlıkların çok önemli olduğunu ifade etti.
Hakan Özdemir ise binasının riskli olduğunu düşünen varsa mutlaka test yaptırması gerektiğini, 
Kadıköy’de 18 bin’e yakın binanın 2000 yılı öncesi yapılmış eski bina olduğunu. ilçede toplanma alanı 
sayısının 153 olduğunu söyledi.
Acıbadem gönüllü evi Ceren Damar Parkında yapılan etkinliğe Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 
Aydoğan Dülger, Acıbadem Mahalle Muhtarı Ersoy Uğur, CHP Kadıköy ilçe başkan yardımcısı Nesrin Kılıç 
ve çok sayıda mahalleli katıldı. 

Acibadem’de ‘derpem gerçeği’ konuşuldu

KADIKÖY GÖNÜLLÜLERİNDEN GELENLER

KIVIRCIK SAPLI CACIK

Malzemeler:
500 gram yoğurt 
200 gram kıvırcık sapı
1-2 diş sarımsak

Tarif:
Salata yaparken kullandığınız 
kıvırcık ve marul sapları da cacık 
yapmak için kullanılabilir. Marul 
yıkanıp, süzülür. Yapraklar enine 

ikiye bölündükten 
sonra orta 
irilikte doğranıp, 
sarımsaklar tuzla 
beraber ezilir. 
Yoğurtla karıştırılıp, 
doğranmış marullar 
eklenir, karıştırılır. 
İsterseniz biraz suyla 
kıvam ayarlayabilir, 
üstünü naneyle 
süsleyebilirsiniz.

KARPUZ KABUĞU TURŞUSU

Malzemeler:
Karpuz kabuğu
Su
Kaya tuzu
Sirke

Tarif:
Karpuz kabuklarını yıkayıp 

yeşil kısmını soyup 
doğrayın. Cam kavanoza 
doldurup sirke, tuz ve 
su ekleyin. (Su karpuz 
kabuklarını 1 parmak kadar 
geçmeli) Rengi dönüp 
olgunlaşıncaya kadar gölge 
bir yerde bekletin. Karpuz 
turşunuz 20 gün sonra 
yemeğe hazır olacaktır.

Çilek sapından 
omlet, elma 
kabuğundan 
sirke, patates 
kabuğundan cips, 
bayat ekmekten 
pizza… İşte atıksız 
mutfak için 
tarifler…

tarifleriSIFIR ATIK
(5)

Hazırlayan: 
Leyla ALP

Lions kulübü’nden ödül 
Fenerbahçe Lions Kulübü ve 118 
Y Yönetim Çevresi tarafından 
düzenlenen 53. Ulusal Konsey ve 
Konvansiyon toplantısına Kadıköy 
Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı da katıldı. Pendik The 
Green Park Hotel’de gerçekleşen 
toplantıda katkılarından dolayı 
Odabaşı’na Konvansiyon Özel 
Ödülü verildi. Odabaşı, ödülünü 
2020-2021 Dönemi Konsey 
Başkanı Aysan Şakar’ın elinden 
aldı. 
Kendisini Lions ailesinin bir parçası 
olarak gördükleri için Lions 
Kulübü’ne teşekkür eden Odabaşı 
sözlerini şöyle sürdürdü. “İyilik 
bulaşıcıdır. Onarır. Bunu en iyi bilen 
sizlerin karşısında elbette ahkam 
kesmeyeceğim. Ama bir tespitte bulunmak gerekir ki o 
da, ihtiyaçların değiştiği. Bütün dünyanın içinden geçtiği 
bu zor zamanlarda, dayanışmanın, birbirini düşünmenin 
önemi daha da büyüdü. Sivil Toplum Kuruluşlarının 
varlığı, birlikteliği, organizasyon yeteneği daha da arttı. 
Merkezi hükümetlerin yetişemediği noktalarda yerel 
yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte 
çalışma refleksi takdire şayandı. İyilikte, sağlıkta, 
barışta olduğu gibi, yoklukta, afette, zor zamanlarda 

bir arada olmanın kıymetini en iyi bilen ülkelerindeniz. 
Hepimizin, dayanışmaya ve iyiliğe ne kadar ihtiyacı 
olduğunu, depremde ve yaşanan bu salgında daha iyi 
anladık. Şimdiye kadar yaptığımız kampanyalar da buna 
en büyük delil değil de nedir? Şimdi buradan bir kez 
daha seslenmek isterim. Ben, hem bu ülkenin yurttaşı 
Şerdıl Dara olarak hem de Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdıl Dara Odabaşı olarak, insanlık için atılacak her 
adımda yanınızdayım.”
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ÇÖZÜMLER

KELİME BULMACA AVI
Y›k›l›r düflersin yerlere / ve kan akar kalbinden / inanamazs›n, inanamaz!

KUM SAATİ
1. Fukara. 2. Kafur. 3. Ufak. 4. Kaf. 5. Af. 
6. Of. 7. Fok. 8. Flok. 9. Koful. 10. Kofluk.

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

BANÇO

ÇELLO

DAVUL

FAGOT

GAYDA

G‹TAR

KEMAN

KORNO

KUDÜM

LAVTA

REBAP

P‹YANO

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Yok sul, fakir. 
2. Hekimlikte kullanılan, beyaz ve

yarı saydam, kolaylıkla parça-
lanan, güzel kokulu bir madde. 

3. Bo yut la r› ola €an dan kü çük. 
4. Bir ma sal da €›. 
5. Ba €›fl la ma. 
6. Trab zon'un bir il çe si. 
7. Bir de niz me me li si. 
8. Ge mi nin c› vad ra s› na 

çe ki len üç gen yel ken. 
9. Bit ki hüc re le ri yafl lan d›k ça 

plaz ma la r›n da olu flan ve içi hüc -
re suyu ile dolu bulunan bofl luk. 

10. ‹çi bofl yer.

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

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

sözcükleri oluflturacaks›n›z.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

F

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Resimdeki yitirdiğimiz tiyatro sanatçısı - Avlanan
balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru
konik örülmüş sepet 2. Kışkırtma ve karışıklık yoluyla
toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu - Çayın için-
deki etkin madde - Bir olay, bir olgu üzerine edinilen
bilgi, salık - Bizmut elementinin simgesi 3. Yüz - Mil-
iamper (kısa) - Voleybol ve teniste topu yukarıdan
aşağıya doğru sertçe yere vurma - Hava taşıtından
veya yüksek bir yerden atılan bir cismin veya atlayan
bir insanın kontrollü biçimde yere inmesini sağlayan
araç 4. Satrançta bir taş - “... Tevk” (ünlü şair) -
Japon imparatorlarına verilen unvan - Yapma, etme
5. Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya
yarayan araç - Kulağın duyabildiği titreşim - Şımarık,
nazlı yetiştirilmiş 6. Tabaklanmış ceylan derisi - Bir
tür yağmur kuşu, su tavuğu - Acımasız, gaddar, des-
pot 7. Giyeceklerde takım - Olağandan daha hacimli,
olağanı aşan büyüklüğü olan - Marangozlukta tahta
üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdört-
gen biçiminde kanal 8. Büyük sıkıntı, eziyet, ezinç -
Müstahkem mevki - Gönül bağı 9. Harekete hazır,
tetikte - Numara (kısa) - Karı, eş 10. Çarşılarda veya
alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan esnafın bir arada
bulunduğu bölüm - Ülkemizde 1925 yılına kadar
tarımsal ürünün onda biri oranında aynî olarak alınan
vergi - Bir nota 11. Baş, kumandan, amir - Ekmek
yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen
gerekli karışım oranı 12. Görüntülerin lme alın-
masını sağlayan alet, alıcı - “... Ece” (aktris) - Hala,
teyze (yöresel) 13. Tantal elementinin simgesi - Ad -

Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür
at arabası 14. Okyanusların güneş
ışığının ulaşamadığı derin yerleri -
Kalsiyum elementinin simgesi - Altın,
gümüş, mücevher vb. değerli eşya
yığını, büyük servet 15. Hücum oyuncu-
larının ortasında oynayan futbolcu -
Dingil - Gemilerde, ambarlara ve
makine bölümüne hava vermek için
güverteye açılan baca - Binek hayvanı
16. Avuç içi - Haberci - Sıtma
mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek -
Haber Ajansı (kısa) 17. Aşama, adım -
Bir şeyi elden ele vererek aktarma -
Yoksullara ve öğrencilere yiyecek
dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu
18. Yüze sürülen pembe düzgün -
Slayt - Karadeniz'in kuzeydoğusunda
yer alan ve Kerç Boğazı ile Karadeniz’e
bağlanan Rusya ve Ukrayna arasın-
daki bir iç deniz - Gerçekleme 19. Se-
lenyum elementinin simgesi - Olta
veya tuzağa konulan yem - Afrika’da
bir nehir - Mastar eki - Hayvan yiye-
ceği 20. Üniversitede yabancı dil,
Türkçe ve inkılap tarihi gibi ortak,
zorunlu dersleri öğretmek için
görevlendirilen, uygulamalı çalış-
maları yöneten öğretim elemanı, lek-
tör - Yat limanı - Zonguldak yöresine
özgü bir halk oyunu.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Bağırsakları tutan karın iç zarı - Bir
zaman birimi - Üzüntülü düşünce du-
rumu, kaygı - Telefon sözü 2. Birlik,
birleşmiş olma durumu - Paylama -
Güneyden esen rüzgâr, lodos 3.
Suriye’nin başkenti - Yaklaşık olarak -
Ayak direme - Başlıca içeceğimiz 4.
Avrupa’da bir ülke - Kötümser, opti-
mist karşıtı - Topluluk içinde eskiden
beri uyulan kural, töre 5. Meslek, kariyer - Bir kimse
üzerinde bırakılan izlenim - Ruhsal gerilim - Hindis-
tan para birimi 6. Maddelerin temel yapılarını, bir-
leşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve
üretim yöntemlerini inceleyen bilim - Bir gemi veya
uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol - Yüksek makamlar-
daki devlet adamları - Yünün dövülmesiyle yapılan
kalın ve kaba kumaş 7. Yetersiz miktarda - Bir konu-
tun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli
bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından
başkasına verilmesi - Bir zeka oyunu - Bir haber
ajansı (kısa) - Genişlik 8. Bir besin maddesi - Avrupa

Uzay Ajansı (kısa) - Sularını bir denize veya göle
gönderen bölge 9. Gerçeğe varmak amacıyla, taraf
tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif -
Azerbaycan plaka işareti 10. Güvenlik güçlerinde
belirli bir iş veya hizmeti başarabilecek güçteki en
küçük birlik - Bir nota - Ekvator kuşağındaki otsu
bitkilerle kaplı çayırlar 11. Halk - İslam inancına
göre ölüleri mezarında sorguya çeken iki melekten
biri 12. Sırlı ve süslü, pişmiş balçıktan yapılan - Bir
renk - Sıfat eki 13. Adale - Çeşitli doğa olaylarının
sebep olduğu yıkım 14. Bolivya'nın başkenti - Küçük
kanal - Soru sözü - Bağırsaklar 15. Bir dinin

buyruklarını yerine getirme - Haf aydınlık -
Vücudun iç hastalıklarıyla ilgili hekimlik kolu 16.
Yavşan otu - Tombul, gürbüz, iri bebek veya küçük
çocuk - Evrenpulu 17. “... Güler” (yitirdiğimiz fo-
toğraf sanatçısı) - İri taneli siyah bir çeşit üzüm -
Açıklamalar 18. İdare lambası - Üzüntü, sıkıntı -
Güzel sanat - Evet ünlemi 19. Böğürtlen - Nikel ele-
mentinin simgesi - Balık avlamakta veya yük taşı-
makta kullanılan, tek veya iki direkli ve açık
güverteli, büyük kayık - “Timuçin ...” (aktör) 20.
Yorgun - Büyük çağlayan, çavlan - Herhangi bir
konuda yapılan inceleme, araştırma - Bir nota
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lkler alanında iki farklı kategoriye adı-
nı yazdıran Betül Or (evlendikten sonra 
Diker soyadını aldı), İsmail Hakkı Or ve 
Nimet Salahor’un kızı olarak 1918’de 

dünyaya geldi. Babası İsmail Hakkı Bey, CHP Be-
yoğlu Kaza Sekreterliği ve Ticaret Borsası fiyat ve 
istatistik memurluğu gibi görevlerde bulunmuştu. 
Annesi Nimet Hanım, Kırım Kale Beyleri Salahor 
ailesinden İsmet Paşa’nın torunu.

Anaokulundan sonra İtalyan Kız Mektebi’ne gir-
di. İlkokul ve ortaokulu burada okudu. Daha sonra 
Alman Lisesi’ni kazandı. Liseden mezun olduğun-
da Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Latinceyi akı-
cı bir şekilde konuşabiliyordu. Aynı zamanda müzik 
eğitimi de aldı, neredeyse virtüöz seviyesinde piya-
no ve çello çalabiliyordu. Torunu Ali Halit Diker’in 
anlattığına göre, kendisi bazen radyodan veya plak-
tan dinlediği bir klasik müzik eserini sadece bir kez 
dinledikten sonra piyanonun başına oturur ve birkaç 
saat içinde baştan sona piyanoda çalmaya başlarmış.

ALMANYA’YA GİDEMEDİ
Betül hanım, Alman Lisesi’nden mezun oldu-

ğu sene Almanya’da okumak için burs kazandı. An-
cak gidemedi çünkü o dönemde Almanya’da Nazi 
iktidarı vardı. Zaten bursu kazandıktan kısa bir süre 
sonra da Almanya İkinci Dünya Savaşı’nı başlattı. 
Bu nedenle Almanya’da üniversite okuma hayalle-
ri suya düştü.

Ancak Betül hanımın savaş yüzünden suya düşen 
sadece Almanya’da okuma hayalleri değil aynı za-
manda okçu olarak katılmayı planladığı 1940 Olim-
piyatları hayali de suya düştü. Zira kendisi eğitimi 
sırasında bir yandan okçuluğa merak salmıştı. Ba-
basının da kurucuları arasında olduğu Okspor Kulü-
bü’ne kayıt yaptıran ilk kadın sporcu olmuştu. Bu da 
ona Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın okçusu ünva-

nını kazandırmıştı. 1938’de kadınlarda Türkiye şam-
piyonu oldu. Atatürk’ün talimatıyla Dolmabahçe Sa-
rayı’na davet edildi ve o çok meşhur pozu sarayın 
bahçesinde verdi.

İLK KADIN SİVİL POLİS
Betül hanım üniversite ve olimpiyat hayalleri-

ni gerçekleştiremedi ama bir başka alanda yine ilk 
oldu. Babasının polis teşkilatındaki arkadaşları sa-
hip olduğu dil becerisinden dolayı polis teşkilatına 
girmesi için ricada bulundular. Bunun sebebi ise sa-
vaş dönemi İstanbul’da birçok yabancı ajan bulun-
ması ve bu kadar çok dili konuşabilen bir sivil poli-
sin, teşkilat içindeki değerinin yüksek olması. 

Bu görevi yapmayı seve seve kabul eden Betül 
hanım, (birçok kaynakta ilk kadın polis memuru ola-
rak geçse de) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın si-
vil polisi oluyor. 10 sene boyunca sivil polislik yaptı. 
Başından çok tehlikeli olaylar geçse de tabancasını 
hiç kullanmadı. 

Yaşadığı en ciddi tehlike ise kalbine aldığı bir 
darbe… Torunu Ali Halit’e anlatıldığı şekliyle; bir 
Arap grubun gerçekleştirmek istediği bir gizli ope-
rasyonu ortaya çıkardığı için kendisine saldırmış-
lar. Bu darbeden dolayı neredeyse hayatını kaybet-
me tehlikesi yaşamış, ve uzun süre hastanede yatmış. 
Hatta babası İsmail Hakkı Or, kızının hayatını kur-
tardığı için Cumhuriyet gazetesinin 2 Şubat 1947 ta-
rihli sayısına müdahalede bulunan Dr. Hayri Demir-
tekin için bir teşekkür ilanı vermiş.  

KİMLERİ KORUDU?
Betül hanım, görevi boyunca çok yüksek pro-

filde birçok diplomata özel korumalık yaptı. Mese-
la bunlardan biri 1939-1944 yılları arasında Türki-
ye’de Almanya Büyükelçilik görevini yürüten Franz 
von Pappen ve ailesiydi. Torunu Ali Halit, bu konu-

da “Aslında bence bu pek de gurur duyulacak bir şey 
değil çünkü Hitler hükümetinin atadığı bir Nazi ken-
disi. Ama yine de o dönemde başka şansı da yoktu 
büyük ihtimalle…” diyor.

Korumalığını yaptığı bir diğer önemli isim de 
1958’de Papa olan ve 1934’de Türkiye’deki Katolik 
Kilisesi’nin başına geçen Angelo Giuseppe Roncal-
li (Papa ismiyle Pope John XXIII). Roncalli Türkle-
re olan sempatisi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Nazi’lerden kaçan Yahudiler’in Türkiye’ye mülte-
ci olarak yerleşmesine olan yardımlarıyla tanınıyor.

KAPTANLA EVLİLİK
Tüm bunlar arasında Okspor Kulübü’nde, (eşi ve 

üç çocuğunun babası olacak olan) Mümtaz Diker’le 
tanıştı. Çok aşık oldu. Babası İsmail Hakkı Or’un 
tüm itirazlarına rağmen, kaderin bir cilvesi mi, aş-
kın gözleri kör etmesi midir nedir bilinmez seyahat 
etmekten hiç hoşlanmayan Betül hanım, bir uzun yol 
kaptanıyla evlendi. O günleri torunu Ali Halit Diker 
şöyle anlatıyor; “Babaannem, birkaç kez çocuklar-
la ve dedemle yolculuğa çıkmış ama kendisini de-
niz tuttuğu için bu seyahatlerden de pek keyif almaz-
mış. Dedemin bazı seferleri o kadar uzun sürerdi ki 
yola çıktıktan sonra 6-8 ay,  bazen 1 yıl boyunca ev-
den uzak kalırdı. Biraz çapkın da bir adam olduğunu 
söylerdi babam. Babaannem, neredeyse tek başına 
üç çocuk (en büyük babam ve iki halam) büyütmüş. 
Özellikle evlendikten sonra baba evde olmadığı için 
çok zor zamanlar geçirmiş. Babaannem hem okçu-
luğu daha sonra da polisliği bıraktıktan sonra kendi-
ni çocuklarını yetiştirmeye adadı. İlk çocuğu babam 
Salih Hasan Diker. Daha sonra ortanca kardeş Gül-
fam ve en son küçük kız kardeş Sibel doğdu.”

SON ZAMANLARINDA DEPRESYONDAYDI
Ali Halit Diker, babaannesi Betül hanımın son 

zamanlarına dair şunları söylüyor:
“Babaannem, son yıllarını dedemle birlikte yıl-

lar önce Etiler’de yaptırdıkları evde geçirdi. Dedem 
yaklaşık 70 yaşına kadar kaptanlık yapmaya devam 
etti ve çok geç emekli oldu. Babaannem yaşadığı 
sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde yatalak, 
hastalık hastası ve depresyonda geçirdi maalesef. Bi-
raz sert bir kadındı ama ayakta durabilmesi için de 
öyle olması gerekiyordu bence. Çapkın ve evde ol-
mayan bir koca, üç çocuk... Bir de Türkiye’nin özel-
likle 1930’lu yılların sonlarındaki 2. Dünya Savaşı 
karmaşasından uzak durmaya çalıştığı zor dönemleri 
düşününce insan hak veriyor. Ülkenin yaşadığı eko-
nomik ve toplumsal sorunlar arasında hayatta kalma 
mücadelesi veren güçlü bir kadındı gerçekten. Bazen 
çok kızardım kendisine çünkü gerçekten bazen in-
sanlara çok kötü davranırdı. Ölene kadar dedem ona 
baktı. 24 Aralık 1996’da son nefesini verdi.”
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Tarih yazan kadınlarTarih yazan kadınlarHazırlayan: Gökçe UYGUNHazırlayan: 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…

(18)(18)

İ

İlk kadın sivil polis/
ilk kadın okçu: 

Betül OrBetül Or
Cumhuriyet döneminde Türk kadınının yükselişinin 

önemli sembollerinden olan bu fotoğraf onu 
çağdaş kıyafet ve geleneksel okçuluk teçhizatı ile 

göstermesi bakımından özel…(1930’lar sonu) 
Betül Or 19 Mayıs gösterilerindeki atışlarıyla 

Atatürk’ün dikkatini  çekti.
 Atatürk, “Bu kızla ilgilenin!” talimatını verdi

(Bu yazının hazırlanmasında emeği geçen,  torunu 
Ali Halit Diker’e teşekkürler) 
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