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Haydarpaşa 
Numune yenileniyor

Sakız 
ağaçlarının 
gölgesinde

 TEMMUZ başında açılan 
Müze Gazhane, iki haftada 
yapılan söyleşiler, atölyeler ve 
sergilerle hızlı bir giriş yaptı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketi Kültür A.Ş.’nin 
organizasyonunda birçok etkinlik 
ve gösteri de önümüzdeki 
haftalarda İstanbullularla 
buluşacak l Sayfa 8'de

 YENILENMESINE karar 
verilen Haydarpaşa Numune’nin 
yıkımına başlandı. Başhekim 
Prof. Dr. Aytekin Kaymakcı, 
“Dahiliye ve cerrahi binalarının 
yıkımına başlandı. Hizmetler 
aksamadan veriliyor. 
Yıkılan binaların yerine tarihi 
binaya uygun yeni projemiz 
bulunmaktadır” dedi l Sayfa 3’te

 “ESKI İstanbullu 
Ağaçlar” adlı kitabında 

Kadıköylü sakız ağaçlarını 
anlatan Volkan Yalazay, 

Kadıköy’ün sakız ağaçlarıyla 
haşır neşir olduğunu ve asırlık 
ağaçların arasından Marmara 
Denizi’ni seyretmenin keyifli 
olduğunu söylüyor l Sayfa 14'te

 KADIKÖY’ün geçmişinde önemli bir yeri olan 99 yıllık Altınoğlu 
Pastanesi 1 Ağustos Pazar günü itibariyle kapanıyor. 54 yıldır bu 

pastanede Kadıköylülere hizmet veren Nezih Cangökçe, hem tarihi 
pastaneyi hem de gençlik yıllarındaki Kadıköy’ü anlattı l Sayfa 11’de

Daha Hızlı Daha 
Yüksek Daha Güçlü 

BANU YELKOVAN  13’TE

Dünyanın Kasım’a 
(ve bize) görünüşü, 
işitilişi, anlatılışı
BEHÇET ÇELIK 10’DA

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 124

ADNAN YÜCEL 5'TESABIHA RIFAT  (ECEBILGE) GÜRAYMAN  16’DA

Tarih Yazan 
Kadınlar - 20

“Söğütlüçeşme 
AVM olmayacak”

Kadıköy geceleri 
sanat dolu

“Yaşlılığı getto olarak 
görüyoruz”

Bağışla aşılanan 
kadınlar 

 KADIKÖY Belediyesi’nin yaz 
etkinlikleri sürüyor. Kalamış Yaz 
Festivali’nde her akşam bir konser 
veya bir film gösterimi yapılırken, 
Özgürlük Parkı’nda da tiyatro 
gösterimleri devam ediyor. Öte 
yandan Tiyatro Kooperatifi, Yaz 
Buluşmaları’yla uzun bir aradan sonra 
sahnelere dönüyor l Sayfa 6 ve 7'de

 DÜNYA nüfusu hızla yaşlanırken 
bir yandan da yaşlılara yönelik şiddet 
her geçen gün artıyor. Dünyada her 
iki kişiden biri ageist (yaş ayrımcısı). 
Geriatrik Psikoloji Uzmanı Gültan 
Turan, yaşlılığı steril bir alan olarak 
gördüğümüzü, korktuğumuzu 
ve herhangi bir hazırlığımızın 
olmadığını söylüyor l Sayfa 9'da

 TOKATLI eczacı Cem Kılınç, ‘HPV 
aşı bursu’ dayanışması başlattı. 
Bağışlar sayesinde şimdiye dek 120 
kadın aşılandı. İstanbul ziyaretinde 
Kadıköy’den iki eczaneyi de 
kampanyaya dahil eden Kılınç, 
devlete aşının ücretsiz olması 
çağrısını yaptı l Sayfa 12'de

Müze Gazhane’de 
hızlı başlangıç

Altınoğlu Kadıköy’e 
veda ediyor

Söğütlüçeşme Tren Istasyonu ile çevresindeki yeşil alanı kapsayan 
AVM gar projesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı 

imar planı değişikliği iptal edildi. Mahkeme, yapılaşmayı ve trafik 
yoğunluğunu artıracak imar planlarının şehircilik ilkelerine ve 

hukuka uygun olmadığına karar verdi l Sayfa 2’de
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adıköy Belediyesi’nin, meslek odalarının 
ve Kadıköylülerin yeşil alan olarak kal-
ması için mücadele ettiği Söğütlüçeşme 
AVM projesinde mahkeme kararını ver-

di. İstanbul 13. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı’nın hazırladığı imar planlarını, “plan-
lama esasları ve teknikleri ile şehircilik ilkelerine 
uygun olmadığı anlaşılan dava konusu planlarda hu-
kuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı” gerekçesiy-
le iptal etti. 

TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası, Şe-
hir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası tarafından 
açılan davanın gerekçesinde; Söğütlüçeşme Tren İs-
tasyonu önünde kalan yeşil alana yapılacak AVM gö-
rünümlü gar binasına çeşitli ticari fonksiyonlar da 
verilerek yoğun bir yapılaşmanın ve trafik yoğunlu-
ğunun önünün açılacağı vurgulanmıştı. Planlama ala-
nın arkeolojik potansiyel açısından da önemli bir ko-
numda olduğu ifade edilmişti. 

BİLİRKİŞİ: “KAPASİTEYİ AŞACAK”
Söğütlüçeşme Tren İstasyonu için hazırlanan 

imar planlarında “ÇED gerekli değildir” kararı da ve-
rilmişti. Mahkeme, hem “ÇED gerekli değildir” kara-
rına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu hem de uy-
gulama imar planları davasındaki bilirkişi raporunu 

dikkate aldı. Bilirkişi raporlarında, planlanan ulaştır-
ma projesinin yapım gerekçelerinin sayısal gösterge-
lerle anlaşılır bir şekilde ortaya konulmadığı, otopark 
simülasyonunun yapılmadığı, otopark etüdünde ise 
hesaplanan zirve saat parklanma talebinin inşa edile-
cek otopark kapasitesini aştığı görüşlerine yer verildi. 

“ODABAŞI: SÖĞÜTLÜÇEŞME AVM OLMAYACAK”
Mahkemenin kararına ilişkin sosyal medya he-

sabından bir paylaşımda bulunan Kadıköy Beledi-
ye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı ise şu ifadeleri 
kullandı: "Söğütlüçeşme AVM olmayacak. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planları 
için mahkeme; ‘planlama esasları ve teknikleri ile şe-
hircilik ilkelerine uygun olmadığı anlaşılan dava ko-
nusu planlarda hukuka ve mevzuata uyarlık bulunma-
dığı...’ gerekçesiyle iptal kararı verdi."

 
NE OLMUŞTU?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, metrobüs, Marma-

ray ve Yüksek Hızlı Tren istasyonu olarak kullanılan 
Söğütlüçeşme alanı için 2019’un Mayıs ayında yeni 
bir imar planını askıya çıkarmış ve alanı “Söğütlüçeş-
me Toplu Taşım Gar Sahası Proje Alanı” olarak dü-
zenlemişti. 

Bakanlık tarafından hazırlanan ve toplamda 65 
bin 370 metrekarelik alanı kapsayan plana göre mev-
cut istasyonun yolcuların ihtiyaçlarını karşılamadığı 
ifade edilirken, yeni projede söz konusu alanda ze-

min altı otopark, bekleme ve dinlenme alanları ya-
pılması planlanmıştı. Kadıköy Belediyesi, Mimarlar 
Odası ve Şehir Plancıları Odası planların iptali iste-
miyle dava açmıştı. 

KADIKÖY BELEDİYESİ UYARMIŞTI
Kadıköy Belediyesi bölgedeki trafik yoğunluğu-

nun artacağına ve bölgedeki yeşil alanın korunması 
gerektiğine dikkat çekerek şu görüşleri paylaşmıştı:

✔ Plan notlarının 2. maddesinde belirtilen top-

lu ulaşım gar sahası ve özel proje alanında yer ala-
cak yeni hızlı tren terminal binası, peron katı, bod-
rum katlar, yönetim ve servis hacimleri emsale dâhil 
edilmeli.

✔ Zemin altı otoparkı planlama alanının tama-
mında yapılmamalı. Yol, dere koruma bandı, yeşil 
alan, ağaç dokusu ve zemin durumu dikkate alınmalı.

✔ Ulaşım merkezi konumunda olan bu alanda 
ulaşım ve gar alanıyla ilişkisi olmayan ve bölgeye 
yeni trafik yükü getirecek olan “kültürel alanlar” ve 
“ticari” fonksiyonlar yer almamalı. 

“YOL YEŞİL ALAN KORUNMALI”
İSKİ, plan sahasındaki mevcut dere ıslah kesiti-

nin daraltılmaması ve derenin sağ ve sol sahillerin-
den geçen atık su toplayıcılarına zarar verilmemesi 
gerektiğine dikkat çekmişti. İSKİ’nin görüş yazısında 
şu ifadelere yer verilmişti: “Dere ıslah yapısı içerisin-
de herhangi bir yapı inşa edilmemeli ve atık su top-
layıcılarının geçtiği güzergahlar yol ve yeşil alan ola-
rak korunmalıdır.”

“ARKEOLOJİK POTANSİYELİ VAR”
İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu da alanın arkeolojik potansiyelinin ol-
duğunu vurgulayarak, koruma alanı içerisinde kalan 
alanda yapılacak her türlü inşai faaliyet öncesi kurul-
dan görüş alınmasına ve kazıların Arkeoloji Müze 
Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar vermişti.

AVM projesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki Şehir 
Hatları AŞ, yolcu memnuniyeti odaklı hizmet konsepti 
çerçevesinde vapurlarda yıllardır hizmet veren kafeleri, 
tarihi dokusuna uygun olarak modernize etti. 

Yenilenen kafelerde, özel hazırlanmış çekirdekler-
den öğütülen kahveler ile çay ve tostun yanı sıra, soğuk 
içecekler ve atıştırmalık paketli ürünler satılacak. 

VEGAN ÜRÜNLER DE SATILACAK
 Vapur Kafe’lerde bundan böyle tercihlere ve damak 

zevkine uygun olarak glütensiz ve vegan ürünler de sa-
tılacak. 

İlk etapta Beşiktaş 1, Fuat Sezgin, Moda, Nurettin 
Alptoğan, Göksu, Gümüşsu, Durusu, Küçüksu gemile-
rinin kafeleri yenilendi. Zamanla 25 geminin tamamının 
kafeleri yenilenecek. 

İBB iştiraki Şehir Hatları AŞ, şehir hatları vapurlarındaki kafeleri yeniledi 

Vapur Kafe’ler yenilendi

Mahkeme, 
Söğütlüçeşme 

Tren İstasyonu ile 
çevresindeki yeşil 

alanları kapsayan 
ve bölgeye AVM 

yapılmasını öngören 
imar planlarını 

iptal etti Söğütlüçeşme’deki

l Erhan DEMİRTAŞ

K



330 TEMMUZ - 5 AĞUSTOS 2021Kent - Gündem

aydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 
yenilenmesine 2011 yılında karar verildi. 800 yataklı ola-
rak planlanan hastanenin inşaatına 2012 yılında başlana-
caktı. 

Yenileme çalışmasına 10 yıl gecikmeyle, 8 katlı dahiliye bina-
sının yıkımı ile başlandı. Ardından da cerrahi binası yıkıldı. Yıkıla-
cak olan bölümler, faaliyet gösteren bölümlerde hizmet vermeye de-
vam edecek. 

1936 tarihinde, 225 yataklı olarak faaliyete başlayan, geniş ko-
ridorları ve yüksek tavanlarıyla tarihi bir önem taşıyan Haydarpaşa 
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni binasının da tarihi 
yapısına uygun olarak inşa edileceği öğrenildi.

ESKİ BAŞHEKİM GAZETEKADIKÖY’E ANLATMIŞTI
Hastanenin yıkımına karar verilen 2011 yılındaki Başhekimi 

Prof. Dr. Turhan  Çaşkurlu, o dönem GazeteKadıköy’e yaptığı açık-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fikirtepe’de yıllardır yakınmalara 
neden olan sorunu çözmek amacıyla başlattığı köprülü kavşak inşaatını ta-
mamlayarak hizmete açtı. 56 metre ile Türkiye’nin en büyük açıklığa sa-
hip kurplu ve trapez kesitli köprüsü bayram öncesi hizmete açıldı. Proje 
kapsamında iki bin 500 metre uzunluğundaki köprülü kavşağı, ulaşım ağı-

na entegre etmek için toplam 9 bin metre bağlantı yolu ve alt geçit yapıldı. 
Projenin yaşama geçmesiyle Fikirtepeliler, İstanbul’un kritik noktalarına 
kolaylıkla bağlantı sağlayabilecek. Kavşak sayesinde Fikirtepe Mahalle-
si’nden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Harem ve Göztepe’ye olan karayo-
lu bağlantıları, mevcut ulaşım aksına daha az trafik yükü getirecek.

Haydarpaşa Numune’nin 
yıkımına başlandı
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

H

On 
yıl önce 

yenilenmesine karar 
verilen tarihi Haydarpaşa 

Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi‘nin 

yıkımına 
başlandı 

lamada, yeni hastanenin inşaatına 2012 yılında başlanacağını, 75’i 
yoğun bakım 200’ü onkoloji bölümünde olmak üzere 800 yatak-
lı olacağını, bünyesinde 30’dan fazla ameliyathane barındıracağı-
nı söylemişti. 

“SAĞLIK HİZMETİ AKSAMADAN VERİLİYOR”
Şu anki Başhekim Prof. Dr. Aytekin Kaymakcı da çalışma-

lar hakkında şu bilgileri verdi: “SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim 

Hastanesi bünyesinde 1963 ve 1976 yıllarında yapılmış olan ve yı-
kım kararı bulunan dahiliye ve cerrahi binalarının yıkımı başlamış-
tır. Tedbiren yıkılan binaların bitişiğinde olan Vehbi Koç binasında-
ki acil servis ve yoğun bakım yatakları diğer sağlam binalara geçici 
olarak taşınmıştır. Acil servis ve yoğun bakım hizmetleri diğer bi-
nalarımızda yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza her türlü sağlık hizme-
ti 7/24 saat aksamadan verilmektedir. Yıkılan binaların yerine tarihi 
binaya uygun yeni projemiz bulunmaktadır.”

FİKİrtepe 
kavşağı AÇILDI

Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda 
kalan Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde 
yaz dönemi atölye çalışmaları başlıyor. 3-26 Ağustos 
tarihleri arasında gerçekleşecek atölyelere 14-22 yaş 
arası herkes katılabilecek ve Kadıköy’de ikamet şartı 
aranmayacak. Gençlik Sanat Merkezi öğretmenleri 
tarafından yürütülecek çalışmalar Salı- Çarşamba- 
Perşembe günleri 10.00 ile 15. 00 arasında yapılacak. 

Katılımcı sayısının en az 4 en çok 8 olacak şekilde 
belirlendiği atölyelerde verilecek eğitimler şöyle:
l Şan Atölyesi
l Yaratıcı Drama Çalışmaları
l Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
l Mitoloji ve Felsefe Atölyesi
l Latin Dans
l Bedenini Tanı Duygularını Hisset Harekete Geç
l Herkes İçin Sanat Tarihi
l Solfej
l Gitar Dünyası
l Keman Atölyesi

Gençlik Sanat’ta
yaz atölyeleri 
BAŞLIYOR
Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat 
Merkezi’nde kayıt dönemi başladı. 
Merkez’de şandan, keman atölyesine 
çeşitli sanat dallarında eğitimler verilecek
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KADIKÖY BELEDİYESİ
Santral ................................................ 542 50 00
Çağrı Merkezi ................................... 444 55 22
Evlendirme Dairesi ........................ 542 50 02
Alo Engelli Taksi ...............................444 00 81
Evlendirme Dairesi 
Kokteyl Salonu  ............................... 345 42 62

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

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

!GEREKLİ 
TELEFONLAR

İşyerime ait ingenico marka 16113 DEZ 
0064029 seri no yazar kasamızın ruhsatı 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.  ALP GIDA

KAYIP

orona virüsü salgını her ala-
nı olduğu gibi eğitim 
hayatını da derinden 
etkiledi. Bu süreç-

teki eğitim ve öğretim döne-
mi hem öğretmenleri hem 
öğrencileri hem de velile-
ri çok yıprattı. Öğrenciler 
okullarından, öğretmenler 
de öğrencilerinden mahrum 
kaldı. Bu durum beraberin-
de birçok sorunu da getirdi. 

Yeni eğitim ve öğretim dö-
nemi başlamadan sorunların çö-
zümü için atılması gereken adım-
lar neler? Eğitim-Sen İstanbul 2 No'lu 
Şube Başkanı Çayan Çalık'la konuştuk.

◆ 2020-2021 yılı eğitim ve öğretim dönemi han-
gi sorunlarla bitti?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı salgınla geçen 
altı aylık sürecin sonunda Bakanlığın yüz yüze eğitim 
imkanı ve olanaklarının hayata geçirilmesi konusun-
da herhangi bir hazırlık içerisinde olmadığı çok kısa 
sürede anlaşıldı. Okullardan uzak kalan öğrencilerin 
eğitim hayatı başta olmak üzere duygusal, sosyal ve 
bilişsel gelişimleri önemli ölçüde örselendi. Uzaktan 
eğitime uygun altyapı hazırlıklarının tamamlanmadı-
ğı, yüz yüze eğitimle ilgili hiçbir kalıcı tedbirin ha-
yata geçirilmediği bir eğitim ve öğretim yılını geri-
de bıraktık. Bakanlığın bu şekilde sorunlara seyirci 
kalması, algı yönetimini esas alıp kalıcı çözüm konu-
sunda adım atmaması, bütün bu süreci fedakârca gö-
ğüslemesine rağmen eğitim emekçilerine yapılan sal-
dırılar bu döneme damgasını vurdu.

“HAYAL PAZARLANDI”
◆ Bu sorunların ne kadarı çözüldü, ne kadarı 

devam edecek?
Bakanlığın bugüne kadar gösterdiği performans 

dikkate alındığında sorunların devam etmesi muhte-
mel bir durum. Toplum olarak bunun faturasını çok 
fazlasıyla ödediğimiz ve ödemeye devam edemeye-
ceğimiz de bir gerçek. Yüz yüze eğitim olanağı yara-
tılmaması bir tercihti. Yüz yüze eğitim için olmazsa 
olmaz dediğimiz konular hakkında hiçbir adım atıl-
madı. Derslik sayısı arttırılmadı. Derslikte olması ge-
reken öğrenci sayısına bir standart getirilmedi. İkili 
eğitim yapan okulların tekli eğitime geçişi için eğiti-
me gerekli yatırım yapılmadı. Köy okulları açılmadı. 
Kadrolu, güvenceli öğretmen ataması salgın dönemi 
dikkate alınarak yapılmadı. Ek personel ihtiyacı kar-
şılanmadı. Öğrencilerin eğitime ulaşımı konusunda 
gerekli adımlar atılmadı. Uzaktan eğitim için ise ta-
mamen hayal pazarlandı. Milyonlarca öğrenci altyapı 
imkanlarından yoksun olduğu için eğitim ve öğreti-
min tamamen dışına çıktı. Müfredat uzaktan eğitime 
göre güncellenmedi. Ekran başında geçirilen uzun 
süre hem öğretmenleri hem de öğrencileri yordu. Bü-

tün bu olumsuz koşullar içerisin-
de öğrenciler tamamen yok sayıldı. 
Öğrenciler vazgeçilmeyen merke-

zi sınavların aparatına dönüştürüldü. 
Öğrenci için değil sınav için eğitim an-

layışından vazgeçilmedi. 
Bütünüyle öğrencilerin gelişimine kat-

kı sunması beklenen eğitim ve öğretim faali-
yetleri merkezi sınavlara, turizme ve AVM’lere ye-
nik düştü. Salgın laik, bilimsel ve kamusal eğitimin 
gerekli olduğunu canımızı alarak anlattı.

◆ 6 Eylül'de yeni dönem başlıyor? Yeni döneme 
gölge düşürebilecek en önemli sorunlar hangileri?

2021-2022 eğitim ve öğretim takviminin 6 Ey-
lül’de başlayacağı Bakanlık tarafından ilan edildi. 
Nasıl başlayacağı ise halen belirsizliğini koruyor. 
Salgın tekrardan yukarıya doğru seyrediyor. Aşılan-
ma çok yavaş ilerliyor. Siyasal iktidar tam sağlık po-
litikası yerine tam güvenlik politikasıyla zamana oy-
nuyor, zaman kazanmaya çalışıyor. Bugüne kadar 
yüz yüze eğitimle ilgili geçmiş dönemde yaşanan so-
runlar çözülmediği gibi çözme iradesi de açığa çık-
mış değil. 

Yüz yüze eğitim için sendikamız tarafından öne-
rilen konu başlıkları halen muhatapları tarafından 
dikkate alınmıyor. Her şeyden önce yüz yüze eğitim 
ilk vazgeçilen, ilk kapatılan ve son açılması düşünü-
len yerler eğitim kurumları olmamalıdır. Bugünden 
itibaren eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı yü-
rütülmesi için atılması gereken adımlar netleşmeli. 
Maske, hijyen ve mesafe gibi üçlemenin yeterli bir 
salgın önlemi sağlamadığı, kişilere bırakılmış bir sal-
gın önleme kılavuzu yerine kamusal salgın politikası-
nın geliştirilmesi gerektiği yaşananlardan çıkarılması 
gereken ödevlerdir. 

“DERSLİK MEVCUDU SINIRLANDIRILMALI”
◆ Ne gibi önlemlerin alınması gerekiyor?
Derslik mevcutları 18 kişiyle sınırlandırılmalı-

dır. İmam hatip okullarının “konforu” olan derslikte-
ki 17-18 öğrenci ortalaması tüm kademelerde ve okul 
türlerinde hayata geçirilmelidir. Eğitime ek kaynak 
sağlanmalı, personel ihtiyacı kadrolu ve güvenceli 
istihdam edilmelidir. Eve yakın okul en iyi okuldur 
yaklaşımıyla okullarda yaratılan proje okul ile sıra-
dan okul ayrımına son verilmelidir. 

Köy ilkokulları yeni eğitim ve öğretim yılına ka-
dar hazır hale getirilmeli, öğrenciler yerinde eğitim 
alacak şekilde planlanmalı, gerekli öğretmen ataması 
sağlanmalıdır. Her köye bir öğretmen bir maliyet de-

ğil, toplumsal aydınlanma için bir gereklilik olduğu 
unutulmamalıdır. Kaynaklar özel okullar için değil, 
özel okulların tasfiyesini sağlayacak şekilde eğitimin 
kamusal bir hak olduğu gerçeğiyle hareket edilmeli-
dir. Zorunlu eğitim 12 yıl olduğuna göre farklı prog-
ram uygulayan okul türleri kapatılmalı, zorunlu eği-
tim kapsamında olan süre revize edilmeli, okul öncesi 
eğitim zorunlu olmalıdır. Ücretli öğretmen, taşeron 
çalıştırma gibi ucuz, güvencesiz çalıştırma politikası 
derhal terk edilmelidir.

◆ Öğretmen ve okul tercihlerinde velilerden 
para istendiğine dair iddialar var, buna ne diyor-
sunuz?

Okula bağış adı altında veliden para talebinde bu-
lunmak suçtur. Veli bu suçu işleyenlere karşı çıktı-
ğında kendi çocuğuna zarar verileceğini düşünüyor 
ve gerekli adımları atmıyor. Veliler idari şikayet me-
kanizmasından, suç duyurusuna kadar hukuksal giri-
şimlerden geri adım atmamalıdır. Ortada her ne adla 
para istenirse istensin isteyen kişinin Anayasa'daki 
hükme uygun hareket etmediği unutulmamalıdır. Bu 
tür durumlarla karşılaşan veliler mevcut uygulama-
nın hayata geçilmesi için mücadele içerisinde olmalı 
ve kamusal eğitimi tekrardan kazanmalıdır. Bu adım 
çocuğun eğitim hayatından ayrı düşünülemez. Haksız 
uygulamalara boyun eğmek veya sessiz kalarak rıza 
göstermek çocuğumuza bırakacağımız en kötü miras 
olacaktır. 

“EĞİTİM ANAYASAL HAKTIR”
 Eğitim hizmetleri için velinin para ödememesi, 

o velinin ödediği vergilere sahip çıkması anlamına 
geleceği unutulmamalıdır. Çalışırken ya da harcar-
ken ödediğiniz vergilerin bu hizmetlerden yararlan-
mak için önceden cebinizden çıkan bir para olduğu-
nu, okulda bunun karşılığını göremeyince ödediğiniz 
vergilerin peşine düşmek bir yurttaşlık görevidir. Bu 
para konusuna bir şekilde muhatap edilmiş veliler, 
sendikamıza ulaşabilir. Sendikamızın kamusal eğitim 
talebi doğrultusunda bu konuda haklı itirazı olan ve-
lilerin yanında olacağımızı buradan bir kez daha ifa-
de etmiş olalım.

◆ Okula bağış altında yaşanan bu durumlar 
eğitim hayatını nasıl zedeliyor ve eğitim hayatında 
hangi eşitsizlikleri ortaya çıkarıyor?

Yerleşim bölgesine bağlı kayıt sistemine geçildi-
ği için hangi mahalli sınırların hangi okula gideceği 
baştan belli oluyor. Veliler bu konuda iradi müdaha-
le içerisinde olma şanslarına sahip değiller. Velile-
rin irade olma çabası kamu okulları ve öğretmenler 

arasında bilinçli bir şekilde rekabet yaratılarak, ve-
liler okul kayıt süreçlerinde birer müşteriye dönüş-
türülerek açığa çıkarılıyor. Veli için iradi olma ya-
nılsaması için gerekli psikolojik ortam başta kamusal 
eğitim terk edilerek sağlanıyor. Okul ihtiyaçları veli-
ler tarafından karşılandığı sürece derinleşiyor ve daha 
sonrasında bu algıyı kırmak kolay olmuyor. Bu al-
gıyı kırmakla ilgili atılacak en önemli ilk adım eği-
timin anayasal ve kamusal bir hak olduğu gerçeğini 
her aşamada akılda tutmaktır. Bu da her şeyden önce 
veli kimliğine sarılmayı değil, yurttaş olma kimliği-
ne sarılmayı gerekli kılıyor. Bir yurttaş olarak bu hiz-
metlerden yararlanma hakkına sahip olmak, piyasa-
cı, rekabetçi eğitim sistemine karşı çıkmayı gerekli 
kılıyor. Bu bilinç dönüşümü, çocuklarımızın rekabet 
içinde değil, birlikte öğrenen, sosyal etkileşimle far-
kındalık ve kimlik kazanan, öğrenme ortamının çocu-
ğun sosyal, duyusal ve bilişsel gelişime katkısı ile et-
kisi özümsenerek sağlanabilir. 

“KAMUSAL EĞİTİME SAHİP ÇIKMALIYIZ”
Bugünkü eğitim sistemi doğallığında diğer öğren-

ciyi kendisine rakip gören, eğitim sürecindeki ilko-
kuldan yükseköğrenime kadar bitmeyen soyut başarı 
hedefi velinin hem kendisini ve hem de çocuğu yo-
ran bir atmosferi beraberinde getirmektedir. Farkında 
olarak olmayarak okul idaresinden, öğretmenine ora-
dan veli ile öğrenciye ulaşan ve karşılıklı etkileşen bu 
sürecin tek kazananı piyasacı rekabetçi eğitim sistemi 
oluyor. Yaşanan bu gerçeklik eğitim süreci boyunca 
her bireyde özgünlük yaratma ihtimalini ortadan kal-
dırıyor, gelişim çağında olan her çocuğun kendi kim-
liğini kazanma serüveni maalesef meslek edinimi-
ne indirgeniyor. Meslek edinimi ve kimlik kazanımı 
eşitlenerek başta öğrenciler eğitim nesnesine, sonra-
sında tüm ilgili olanlar soyut hedefler eşliğinde eği-
tim sürecinin nesnesine dönüşüyor. Bu sarmal, eği-
timi ve tüm bu süreci mesleğe indirgediğinden her 
ebeveyn çocuğu belli başlı meslek gruplarında an-
lamlandırmayı, bu hedefe ulaşmak için ne yapılması 
isteniyorsa onu yapmayı eğitim sürecinin gerek şart-
ları olarak belleğimize yerleştiriyor. Kamusal eğiti-
me yurttaş bilinciyle sahip çıkmayı birincil şart, ikin-
ci olarak  bu sistemin sarmalından kurtulmayı ya da 
bilişsel olarak özgürleşmeyi birincil şartla eşgüdüm-
lü sürdürmek gerekiyor.

Okula bağış adı altında 
veliden para talebinde 
bulunmanın suç olduğuna 
dikkat çeken Çayan Çalık, 
“Para konusuna bir şekilde 
muhatap edilmiş veliler, 
sendikamıza ulaşabilir” dedi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 
yürütülen ve İçişleri Bakanlığı’nın ana faydacısı olduğu İç 
Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilme-
si Projesi’nin Kadıköy’e ilişkin 3. aşaması geçtiğimiz Ha-
ziran’da yapıldı. UNDP tarafından yürütülen Kadıköy Far-
kındalık Artırma Etkinliği 3. aşamasında, Kadıköy’e ilişkin 
5 güvenlik sorunu öne çıktı. 
Bu sorunlar, kentsel dönüşüm / yenileme, hırsızlık, aile 
içi şiddet, madde bağımlılığı ve okul çevresi güvenliği 
olarak belirlendi. Tespit edilen 5 soruna çözüm üretmek 
için, Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy Belediyesi, Kadıköy 
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü, 
İş-Kur ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın birlikte hareket et-
mesi gerektiği önerildi.  

KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kadıköy Farkındalık Artırma Etkinliği Eylem Planı’nda, 

kentsel dönüşüm / bina yenileme Kadıköy için önem-
li sorunlardan biri olarak öne çıktı. Vatandaşların binaların 
yenilenmesine ilişkin olarak bilinçlendirilmesi gerektiği 
belirtilerek, aslolanın kar odaklı düşünen müteahhitle-
rin değil, binaların depreme hazırlıklı hale getirilmesi ol-
duğu belirtildi.
Binaların yenilenmesi için kredi imkanlarının da iyileştiril-
mesi önerilen Eylem Planı’nda, vatandaşların süreçle il-
gili bilgilendirilmesi, yenilemeye alınmış bina sakinlerine 
sosyal konut sağlanması gerektiği ifade edildi.

HIRSIZLIK
BM Eylem Planı’nda hırsızlık da önemli problemlerden 
biri. Evden, araçtan, iş yerinden yapılan hırsızlıklara kar-
şı kamera sisteminin arttırılması, Tarihi Çarşı’nın güvenli-
ğinin ve asayişinin güçlendirilmesi, metruk binaların tes-
pit edilerek yıkılması, hırsızlığın yoğun olduğu bölgelerde 
güvenliğin arttırılması, göçmenlerin sağlıklı koşullarda 
barınmalarının sağlanması, caydırıcılık için cezaların artı-
rılması önerildi. 

AİLE İÇİ ŞİDDET
Aile içi şiddetin azaltılması için her mahallede şiddeti ön-
leme ve izleme merkezi açılması önerilen Eylem Planı’n-
da, mağdurun güvenliğinin sağlanması, hukuki yardım 
yapılması, bireysel danışmanlık sunulması, meslek edin-

dirme eğitiminin verilmesi, kreş ve pedagoji desteği su-
nulması gerektiği kaydedildi. 
Aile içi şiddetin azaltılması için kök sebeplerin araştırıl-
ması gerektiği ifade edilen Eylem Planı’nda, öğrenci, veli 
ve rehber öğretmeninin eğitilmesi, eğitici broşürler dağı-
tılması ve sığınma evlerinin tanıtılması gerektiği belirtildi.

MADDE BAĞIMLILIĞI
Madde bağımlılığın önlenmesi, azaltılması için Kadıköy’de 
bulunan 21 mahalle muhtarına bilgilendirme çalışma-
sı yapılması gerektiği belirtilen Eylem Planı’nda, aynı şe-
kilde kahvelerde de bilgilendirme çalışması yapılması-
nın faydalı olacağı ifade edildi. Okul aile birliklerine eğitim 
verilmesi gerektiği de hatırlatılan planda, bağımlılar için 
meslek edindirme amaçlı hobi kursları, kültürel ve spor-
tif faaliyetler düzenlenmesi, fetvalara madde bağımlılığı 
ile mücadele konulu içerikler eklenmesi önerildi. 

OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ
Okul çevresinin daha güvenli hale getirilmesi için Mo-
bil Okul Timi önerilen Eylem Planı’nda, risk seviyelerine 
göre Okul Güvenlik Görevlisi uygulaması yapılması, okul 
çevresi ve içlerinde bulunan kameraların KGYS’ye (Kent 
Güvenlik Yönetim Sistemi) bağlanması, öğrenci servis 
denetimlerinin arttırılması, okul çevresindeki metruk bi-
naların güvenliklerinin sağlanması gerektiği kaydedildi. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı tarafından yürütülen 

Kadıköy Farkındalık Artırma 
Etkinliği’nin 3. aşamasında öne 

çıkan güvenlik sorunları belirlendi

BM’den 
Kadıköy’ün 
sorunlarına 

çözüm 
önerileri

Velİden para talep etmek
suçtur!

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

K

Pedagojik formasyonlu tecrübeli 
hocadan her YAŞ GRUBUNA 

Piyano, Solfej eğitimi ve Konservatuara 
hazırlık dersleri verilir. 

Tel: 0533 3679139

ÖZEL DERS
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Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından Hatırlamalar” köşesi 
bu hafta Adnan Yücel ile devam ediyor

YERYÜZÜ AŞKIN YÜZÜ OLUNCAYA DEK
2
Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri
Suyun ayakları olmuştur ayaklarımız
Ellerimiz, taşın ve toprağın elleri.
Yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık
Törenlerle dikilirdik burçlarınıza.
Türküler söylerdik hep aynı telden
Aynı sesten, aynı yürekten
Dağlara biz verirdik morluğunu,
Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz

5
İşte tarih
İşte şiddetin iğrenç yüzü
Biz başlatmamışız hiç bir savaşı
Bizimle başlatılmış bütün savaşlar
Bizimle bitirilmiş yine
Kölelik çoğaltan zaferler adına
Vurulup düşmüşüz dünyanın her yerinde
Gidenimiz bir daha dönmemiş geri
Yemen olmuşuz
Balkan olmuşuz
Seferberlik olmuşuz
Ve her büyük savaşın sonunda
Ölümlere karşı türkülerle durmuşuz
Hangi inancın sesidir bu
Hangi körlüğün koyun kurbanlığı
Ki uğrunda can verdiğimiz topraklarda
Canı alınan kurbanlara dönmüşüz

Doğan günü kardeş bilirdik oysa
Akan suyu yoldaş bilirdik
Mutluluğa koştururduk atlarımızı
Sınırsız özlemler içinde ve suskun
Yine yollarda sessiz kalırdık
Biz bizsiz delen Ferhad’ı alkışlar
Bizi bizsiz seven kerem Kerem’i tanırdık
Kül olurduk aynı yangınlarda
Yine bir başımıza kimsesiz ağlardık
Öylesine yaşardık ki günleri yüzyıl gibi
Cehennem bile imdat dilerdi bizden
Cehennemi cennete yine biz bağlardık

Ne yaptıysak yetmedi sesimize
Ne söylediysek yetmedi
Karlarla silelendi nice dağlar
Kalburlarla elendi
Ey bağrımıza bastığımız deli sevda
İşte yine doğayı doldurup yüreğimize
Yağmuru çağırıyoruz yanan ellerimize

***
Barış dedik bunca yıl
Kardeşlik dedik- sevgi dedik
Yepyeni umutlar doğurduk umut tacirlerinden
Düştük peşlerine korkusuz
Aç-susuz
Ve dikenli yollarda yalınayak
Gelecekleri kapkara
Dilleri yumuşak
Yalanları güzel ve ak
Girdiler dünyamıza alkışlanarak

Onlar da barış dediler bizim gibi
Kardeşlik dediler - sevgi dediler
Hatta kurşun yağmuru akşamlara karşı
Yalnızca gül ve güvercin dediler
Sonra sığındıkları gizli beyler
Defne dallarıyla tutuşturup ateşleri
Güvercinleri pişirmeden yediler

KIRLARA BAHAR YETMİYOR
Herkes kendince seviyor baharı
Kimi ufuklarda yaşamı karşılıyor
Kimi bakışlarda yeni başlayan aşkları
Ey yasa bürünen mayıs sabahları
Kimler onarıyor şimdi
Dallarda dağılan kuşsuz yuvaları

EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR - 124

Adnan Yücel, 27 Mart 1953’te Elazığ’ın Dilek 
köyünde dünyaya geldi. Babası bir kara yolları 
işçisiydi. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da 
tamamladı. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nden 1975 yılında mezun 
olan Yücel daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne 
girdi. 1975 yılından itibaren öğretmenlik yaptı. 
Elazığ ve Ankara’da çeşitli liselerde edebiyat 
öğretmenliği yaptı. 1987 yılından itibaren 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Türk 
Dili Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 
İlk şiirleri 1974 yılında “Yeni Adımlar” dergisinde 
yayımlandı. Daha sonra Yapıt, Yeni Olgu, Sanat 
Emeği, Türkiye Yazıları, Petek, Yazko Edebiyat, 
Somut, Anadolu Ekini, Dönemeç, Söylem, 
Artı Oluşum, Tavır gibi dergilerle Yeni Halkçı, 
Demokrat ve Cumhuriyet gazetelerinde 
yazdı. 1996 yılında Rotterdam’da düzenlenen 
şiir festivaline Türkiye’yi temsilen katıldı. On 
şiiri Hollandaca’ya çevrildi. Türkiye Yazarlar 
Sendikası, PEN, Edebiyatçılar Derneği, Çukurova 

Yapraklar üstünde yanan gözyaşları
Tutulan yasın gizli sözleri
Damlalar
Yine tan vakti analar mı ağlıyor

Ben bu baharlara bahar diyemem
Dersem şivan düşer bahçelere
Nerde yaşamın o fidan coşkuları
Aşkın gelincik yangınları sevgiler
Kırlara bahar yetmiyor ne yapsak
Kara haberlerle soluyor güller

Kim kimden alınıyor bu topraklarda
Bu topraksa tohumu biz
Her bahar boy verip yeşermişiz
Şu çiçeklerse gözlerimiz
Gizli gizli açılıp sevinmişiz
Siz bu sevinmeyi yaşayabilir misiniz
Geleceği besleyen emeğin sabrını
Bir suyun akışında bulabilir misiniz
Ve karanlığın ihanetine karşı
Tetikte nöbetçi bütün sabahları
Ölürcesine sevebilir misiniz
Siz bu sevdayı öldürebilir misiniz

Ve kana bulanır ırmaklar
Baştan başa geçer kentleri
Kan temizlenir cellat ölür

Sen yürürsün rüzgar yürür
Mahpuslar soluğunla umutlanır
Toprak çatlar
Gökyüzü bıçak bıçak şimşeklenir
Görkemli bir yürüyüş başlar içimde
Ve bir tan vakti
Kırılır bütün güzellik yasaları
Ağaçlar aşk açar bahçelerimde

Sen yürürsün rüzgar yürür
Dallar eğilir
Yapraklar secde eder yürüyüşüne
Sular kabarıp dalgalanır

Köpüklü başlarıyla selamlar seni
Ve tanrılar kalır önünde
Ne beyler ne krallar
Seninle yazılır en büyük destan
En güzel tarih seninle başlar

Sen yürürsün rüzgar yürür
Bir sevinç boylanır dünyada
Çocuklar korkusuz büyür
Kan boğulur susar
Dokunup geçtiğin her kuraklık
Yemyeşil bir vadiye dönüşür

Sen yürürsün rüzgar yürür
Bizi bu deprem günlerinde

ADNAN YÜCEL  (27 Mart 1953- 24 Temmuz 2002)

Hazırlayan: Leyla ALP

Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği 
üyesiydi.
2002 yılında kanser nedeniyle hayata gözlerini 
yuman Adnan Yücel’in Yurt Kitap Yayın tarafından 
okurla buluşturulan Acıya Kurşun İşlemez ve 
Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek isimli şiir 
kitaplarından küçük bir seçkiyi paylaşıyoruz.

İnan ki bir şiirsiz yaşamak
Bir de sensiz savaşmak öldürür

ACIYA KURŞUN İŞLEMEZ
Sabrın çalkalanıp taştığı sulardadır
Çığlıklarla parçalanmış uykularda
Buruşturulup atılmış aşklarda
Ve çalınmış mutluluklardadır
Ses ile yürek
Büyük rüzgarların o yanık şarkısı
Hala yükselir içimizden dağılır
Coşkunun doruklarında sürer yankısı

İlk kurban adanırken bir nehire
Korkunun ilk nişanında başlamıştır
Gözyaşının ilk damlasından kalma
yaslı baharlarla gelmiştir bugüne
Kanla yazılan yasalarla
Açlığın otağ kurduğu sabahlara
Ve sonuçsuz kalan ahlarla gelmiştir
Acıya kurşun işlemez artık
ölüm bile bu acıyı cellat bilmiştir

Yok bundan böyle ter yarası
Zincir tusaklığı ve sabır
Kırbaç yalvartması sessizliğin
Can pazarı ve kahır yok
Her şey yaşanan şu gün gibi gerçek
Adımız halk olduğu günden beri
Bir direnç olmuştur bizde sevinçler
Şimdi acının her kuraklığında
Onlar
Yüreğimizin ovalarına çiselenirler

Boşuna değil bu ölürcesine sevmek
Ve ölürken bile yürümek
Boşuna değil
Hep yatağı olduk tarihin ırmağının
Yenilgilerle durulmanın
Zaferlerle köpürüp kabarmanın
Ama hiç bir zaman
Anası olamadık geçmişi doğurmanın

Yıldızlar ve sular tanıktır
aç ve kavruk bir memeden
Direnmeyi yudum yudum emen
Bir çocuk gibi öğrendik
Ve direndik
Ordular kurduk türkü renklerinden
Bütün ağıtları bir hücumda yendik
Acıya kurşun işlemez artık
Biz yaşamayı zulümsüz sevdik

rhan Veli ve Nurullah Ataç ile yemek ye-
diğinizi düşünün, Sait Faik’in öyküleri-
ni ilk sizin okuduğunuzu, müdürü oldu-
ğunuz gazinoya Ahmet Muhip Dıranas’ın 

geldiğini, yazdığınız ilk öyküyü Sabahatin Ali’ye 
okuttuğunuzu… Bu anlar ve anıların sadece sizin ha-
fızanızda kalması haksızlık olmaz mıydı?

Edebiyat dünyasına öykü yazarı olarak giren, za-
manla bütün mesaisini yayımcılığa ayıran Salim Şen-
gil’in anılarını anlattığı “Anılarda Kalan Portreler”,  
h2okitap tarafından okurla buluşturuldu. 

İlk öyküsünü Sabahattin Ali’ye okutup beğendi-
ren bir öykücü Salim Şengil. Aynı zamanda edebi-
yatımızın usta yazarlarından Nezihe Meriç’in de eşi. 
Edebiyatla bağı öyküyle başlayan Şengil, Seçilmiş 
Hikâyeler Dergisi’yle yayımcılığa adım atmış ve de-
vamında Dost dergisiyle pek çok öykücü ve roman-
cıyı tanıtıp, kitaplarını basmış. 37 yıl sonra yeniden 
öykü yazan Şengil, bütün ısrarlara rağmen anılarını 
uzun yıllar sonra yazmaya karar vermiş. 

Sengil anılarını yazmayı uzun yıllar ertelemesini 
kitabın önsüzünde şu sözlerle anlatıyor “Bellek insanı 
yanıltabilir. Bu sorumluluk duygusuyla durdum anı 
yazmayı şimdiye dek. Sonra “anılarda kalan” birçok 
dostum ölmüştü. Hele hele onlara el sürmek, küçük 
bir yanılgıya düşmek bağışlanacak türden değildi. 
Suya sabuna dokunmadan da anı yazmak, tıka basa 
doymuş, üstelik tatlısını meyvesini de yemiş bir insa-
na sinameki kabak kalyesi yemeği önerilmesine ben-
zerdi bence. Sonra bizim kuşaktan kimi arkadaşların 
yaptığı gibi, anılarında nalıncı keseri cinsinden hep 

Anılarda Kalan Portreler

SEN YÜRÜRSÜN RÜZGÂR YÜRÜR
Sen yürürsün rüzgar yürür
Sabahlar sığmaz olur gözlerine
Her adımda çözülür bir karanlık
Şafaklar çiçek sunar ellerine
Gün tutuşur
Dağlar aydınlanır
Yeniden aydınlanır
Yeniden canlanan bu yaşam
Türküler dizer saçının tellerine

Sen yürürsün rüzgar yürür
Alıp savurur beni saçların
En kalabalık alanlara götürür
Bir cellat çıkar apansız
Bir fidan yeşermeden çürür

Soldan sağa: Kutluay Şakar, Adnan Yücel, Hasan Hüseyin, Salih Bolat, İlhan Cem Erseven, 1979

Sıdıka Hanım ile 
makine ustası 
Recep Şengil’in 
oğlu olarak 1913 
yılında Selânik’te 
doğdu. 1923’te 
ailesiyle birlikte 
Fethiye’ye 
yerleşti. İzmir’de 
başladığı 
ortaöğrenimini 
Ankara Lisesinde 
tamamladı. 
Fethiye’ye 
dönerek bir süre 
Karagedik Maden 
İşletmesi’nde 
çalıştı. Tan gazetesinin Fethiye-Muğla yöresi 
muhabirliğini yaptı. Fethiye’de çalışırken hikâye 
denemelerine başladı. 1946’da Ankara’ya 
yerleşti. Bir süre banka memurluğu (1935-36) 
ve Tan gazetesinde muhabirlik yaptıktan sonra 
yayıncılığa başladı. Ankara Radyosu’nda tiyatro 
sanatçısı olarak çalıştı. 1956’da Nezihe Meriç’le 
evlendi. Sonraki yıllarda İstanbul’a yerleşerek 
yayıncılık çalışmalarını orada sürdürdü.
Hikâyeleri Yeni Edebiyat, Servetifünun-Uyanış, 
Ses, Yeni Ses, Oluş, Ülkü, Varlık, Yürüyüş, 
Büyük Doğu, Pınar, Gün ve Yığın dergilerinde 
yayımlandı. Ankara’da, 1950 kuşağı 
öykücülerinin ortaya çıkmasını sağlayan Seçilmiş 
Hikâyeler (1 Ekim 1947-Temmuz 1957, 66 sayı) 
ve Dost (1957-63, 102 sayı) dergilerini çıkardı. 
Dost Yayınları’nı kurdu. Dergilerinde, sonraki 
yıllarda Türk öykü ve şiir sanatının ünlüleri olan 
şair ve yazarların ürünlerini ve yayınevinde ilk 
kitaplarını yayımlayanlardan biri oldu.

Edebiyat tarihimizin usta 
isimlerinin bilinmeyen 
yanlarını anlatan Salim 
Şengil’in yazdığı  “Anılarda 
Kalan Portreler” okurla buluştu 

O
yımcısı, parasızlıktan kıvranan edebiyatçıların te-
lif kapısı olan Şengil, İlhan Berk’ten Can Yücel’e, 
Mehmed Kemal’den Suphi Taşhan’a, Hasan Hüse-
yin Korkmazgil’den Yılmaz Güney’e, Memduh Şev-
ket Esendal’dan Sait Faik’e pek çok isimle yolunun 
kesişmesini naif bir dille anlatırken okurlarını, An-
kara’nın ve elbette İstanbul’un edebiyat tarihine iz 
bırakan Üç Nal, Karpiç, Şükran gibi lokantaların, 
Kürdün, Lefter’in meyhanelerinin, Piknik gibi me-
kanlarında konuk ediyor.

“Anılarda Kalan Portreler” Salim Şengil’in bel-
leğinde kalanları acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, sevin-
ciyle öykü akışında anlattığı bir anı kitabı. Şengül, 
önsözün de belirttiği gibi anılarını anlatırken nalın-

cı keseri cinsinden kendine 
yontmadığı için Sait Faik’in 
parasızlığına bugün gibi hü-
zünleniyor, Orhan Veli ve 
Nurullah Ataç kavgasına gü-
lümsüyor, Cahit Sıtkı için 
kederleniyorsunuz. Yaşadık-
ları yıllardaki yasak ve bas-
kılara karşı edebiyat tarihinin 
usta isimlerinin cesaretine 
ve birbiriyle dayanışması-
na tanıklık edeceğiniz kitabın 
öykü yönünün ağır basmasına 
yazarı “ Öykü yazmak bence 
bir tutkudur, bir sevgidir, aş-
ktir, yaşam biçimidir de on-
dan” diyor.

kendilerine yontmaları durumuna da düşmeyi 
istemedim doğrusu.”

Anılarda Kalan Portreler adından da anla-
şılacağı üzere hem bir portre hem de anı olma 
özelliği taşıyor. “Bellek yanıltabilir” diyen 
Şengil kanıtlayamayacağı anıları yazmamış. 

Edebiyatımızın pek çok isminin ilk ya-

Nezihe Meriç - Salim Şengil

SALİM ŞENGİL



30 TEMMUZ - 5 AĞUSTOS 20216 Kültür - Sanat

adıköy Belediyesi’nin düzenlediği ve 3 
Temmuz’da Kalamış Atatürk Parkı’nda 
başlayan Kalamış Yaz Festivali sürüyor. 
Festival boyunca sahne alan/alacak olan 

müzisyenler arasında Gülsin Onay, Itri & Bach, 
Kamufle feat, Lara Di Lara, Sattas, Cello Paradiso, 
Anadolu’nun Renkleri, Melike Şahin, Bülent 
Ortaçgil, Kaan Tangöze, Evrencan Gündüz, Can 
Kazaz, Gaye Su Akyol, Baba Zula, Kardeş Türküler, 
Lepidus Ensemble, Melis Sökmen gibi isimler yer 
alıyor. 

ÜNLÜ MÜZİSYENLER KALAMIŞ’TA
Festivalde uluslararası sanatçılar da yer 

alıyor. Elektronik müziğin son dönemde yükselen 
isimlerinden olan Santi & Tuğçe ikilisi Berlin’den, 
Flamenco’nun efsane isimlerinden piyanist Dorantes 

ile kuşağının en önemli yorumcusu olarak 
gösterilen Marina Heredia ise Endülüs’ten 
festivale gelecek.

AÇIKHAVA SİNEMA KEYFİ
Festivalin Charlie Chaplin’in City 

Lights/ Şehir Işıkları filmiyle başlayan 
açık hava film gösterimleri ise Jafar 
Panahi, Elia Kazan, Zeki Ökten, 
Margaret Von Trotta, Sebastian Lellio, 
Vincet Paronnaud, Marjane Satrapi, 
Shohei Imamura, Yavuz Turgul gibi yönetmenlerin 
yapımlarıyla devam ediyor. 

BİLET 1 TL!
Pandemi koşullarına göre oluşturulan festival 

alanının seyirci kapasitesi 550 kişiden oluşuyor. 

Dinleyiciler, 
+1 ortaklığıyla düzenlenen 
festivalin 1 TL olarak belirlenen ve haftalık olarak 
satışa çıkacak olan biletlerini Mobilet’in web sitesi 
ile aplikasyonu üzerinden her hafta Pazartesi günü 
saat 12.00’den itibaren temin edebiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz 
aylarında İstanbul’un dört yanında kül-
tür-sanat aktiviteleri düzenlemeye devam 
ediyor. Konserler, tiyatro gösterimleri, ço-
cuk etkinlikleri, sergiler ve daha pek çok 
etkinlikle şehir sanatla buluşurken, sanatçılara da önem-
li destekler sağlanıyor. İBB, bu kapsamda gerçekleştirdiği 
açık hava etkinliklerine, iştiraklerinin işbirliği ile yeni bir seri 
bir seri daha ekliyor. 26 Temmuz’da başlayan “Sahnem İs-

tanbul” konserlerinde, binlerce müzisyen 
İstanbul’un dört bir yanını açık hava sah-
nesine dönüştürüyor.

 “Sahnem İstanbul” projesinde, İBB 
tarafından Mart 2021’de gerçekleştirilen 

#İstanbulBirSahne açık çağrısına başvuran müzisyenler 
yer alıyor. Bu açık çağrıya başvuran yaklaşık 3 bin müzis-
yen, başvuru sıraları doğrultusunda 5 Haziran-16 Temmuz 
tarihleri arasında #İstanbulBirSahne konserleri kapsamın-

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festi-
vali (BIFED) ve Karagözyan Yetimhanesi Gaztur-
man Gayan Dinlenme Evi işbirliğinde Temmuz ve 
Ağustos aylarında olmak üzere 4 ekolojik belge-
sel film, Kınalıadalılarla buluşuyor. Önceki yıllarda 
Bozcaada halkı ve tüm ziyaretçilerine açık ve üc-

retsiz olarak gösterilen festival filmlerinden seç-
kiler, bu kez Kınalıada halkına ve tüm ziyaretçile-
rine açık ve ücretsiz olacak. 

Kınalıada Karagözyan Yetimhanesi Gaztur-
man Gayan Dinlenme Evi’nde gösterilen filmlerle 
ilgili bilgiye www.bifed.org adresinden ulaşılabilir. 

İBB, İstanbulluları açık havada 
kültür sanat etkinlikleriyle 
buluşturmak ve 
sanatçıları desteklemek 
için yeni bir etkinlik 
serisi başlatıyor 

Şilili yazar Nona 
Fernández’in 
birçok dile 
çevrilen romanı 
“Space Invaders: 
Diktatörlüğün 
Gölgesinde” 
raflardaki yerini 
aldı. 
Oyunculuk ve 
senaryo yazarlığı 
da yapan 
Fernández, 
roman ve 

öyküleriyle unutulmaması gerekenleri 
hatırlatmayı görev edinmiş, Şili’nin 
tarihindeki karanlık sayfalara ayna 
tutmaya çalışan bir bellek direnişçisi.
ABD’li müzisyen, yazar, şair Patti Smith’in, 
“Pırlanta gibi bir kitap… İnsanın cebine 
atıp tekrar tekrar okuması için birebir” 
dediği; Şilili şair, roman yazarı Alejandro 
Zambra’nın ise “Yaşadıkları berbat 
ülkeyi anlamaya çalışan Şilili çocukların 
nesli hakkında, karanlık ve oyunbaz bir 
roman” olarak tanımladığı, dört bölümden 
oluşan 72 sayfalık “Space Invaders: 
Diktatörlüğün Gölgesinde”, İthaki 
Modern’in 43. kitabı oluyor. 
(Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 
72 sf / 14 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları şunlar 
oldu: 

■ Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / 
İnkılâp Kitabevi
■ Kayıp Tanrılar Ülkesi / Ahmet Ümit / 
Yapı Kredi Yayınları
■ Tanrı Gerçeği Görür Ama Bekler / Lev 
Nikolayeviç Tolstoy / Remzi Kitabevi

HAFTANIN 
PUSULASI

KİTAP

ALBÜM

BELGESEL

Space Invaders: 
Diktatörlüğün Gölgesinde

The Year Earth Changed

Türkiye’nin 
önde gelen bas 
gitaristlerinden 
Erhan Ertetik, 
ilk solo projesi 
“Dududa”yı 
müzikseverlerin 
beğenisine sundu. 
Ertetik’in farklı 
dönemlerde 
yaptığı 4 besteden oluşan 
albümde, bestelerin birbiriyle bağlantılı 
ve farklılaştığı noktalarının olması, 
albümü ritmik ve melodik çeşitlilik 
anlamında zenginleştiriyor.
İlk solo projesinin heyecanını yaşayan 
Erhan Ertetik, uzun yıllar boyunca 
takip ettiği bas virtüözlerinin 
kompozisyonlarından ve müzik 
tarzlarından etkilenmiş olduğu yanları bu 
albümde ortaya koyduğunu düşünüyor. 
Stüdyo Arı’da kaydedilen; bas gitar 
ve perdesiz bas gitarda Erhan Ertetik, 
piyanoda Nevzat Yılmaz, klavyede 
Berkan Kaya, gitarda Cem Çatık, 
vokallerde Duru And ve perküsyonda Ali 
Emre Algır’ın yer aldığı albümün mix ve 
mastering’i Cem Çatık, kayıtları Meriç 
Memikoğlu tarafından yapıldı. Erhan 
Ertetik, albümün duygu yoğunluğu 
yüksek bestesi “Fretless Words”ü, yakın 
zamanda aramızdan ayrılan, Türkiye’nin 
en önemli bas gitaristi İsmail Soyberk’e 
ithaf ediyor. (Tanıtım Bülteninden)

Eşi benzeri görülmemiş bir yılın ardından 
dünyanın her yerinden çekilen özel 
görüntülerin yer aldığı “The Year Earth 
Changed”, küresel karantina sürecine 
tam zamanında yeni bir bakış açısıyla 
yaklaşarak yaşanan moral verici 
hikâyeleri paylaşan özel bir belgesel. 
Terk edilmiş şehirlerde kuş cıvıltıları 
duymaktan balinaların yeni iletişim 
yollarına şahit olmaya ve Güney Amerika 
banliyölerinde kapibaralara rastlamaya 
kadar, dünyanın her yerinde insanlar 
doğayla daha önce hiç olmadığı biçimde 
etkileşime girdiler. Bir saatlik bu özel 
programda izleyiciler; yolcu gemisi 
trafiğini azaltmak, plajları yılda birkaç 
gün kapatmak, insanlarla vahşi yaşamın 
birlikte sürmesi için daha uyumlu yollar 
belirlemek gibi davranış değişimlerinin 
doğaya ne kadar büyük etki ettiğini 
görecek. David Attenborough anlatımıyla 
hazırlanan, Dünya gezegenine bir övgü 
niteliğindeki bu belgesel, doğanın kendini 
nasıl yenilediğini göstererek geleceğe 
umutla bakmamızı sağlayabilir. 

Erhan Ertetik / Dududa

Ruhu doyuran şarkılar:

■ Sessiz Eller / Teoman
■ Her Şeye Rağmen / Pamela & 
Mehmet Güreli
■ Ateşle Barut (2021) / Sertab Erener

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ

İki ay boyunca yaklaşık 51 
etkinliğe ev sahipliği yapacak 

olan Kadıköy Belediyesi 
Kalamış Yaz Festivali,  30 

Ağustos’ta sürpriz bir ismin 
konseriyle bitecek

K

Yıldızlar altında,
sanata devam

30 Temmuz 2021 Cuma: SANTİ&TUĞÇE
31 Temmuz 2021 Cumartesi: ŞAKALI AKUSTİK: 
HARUN TEKİN ve KORAY CANDEMİR
1 Ağustos 2021 Pazar: AY CARMELA!
2 Ağustos 2021 Pazartesi: GÜLSİN ONAY PİYANO 
RESİTALİ
3 Ağustos 2021 Salı: TRİO PATARA
4 Ağustos 2021 Çarşamba: ÖZEL BİR GÜN
5 Ağustos 2021 Perşembe: FREE HOUSE
6 Ağustos 2021 Cuma: KAAN TANGÖZE
7 Ağustos 2021 Cumartesi: EVREN CAN GÜNDÜZ ve 
UZAYLILAR
8 Ağustos 2021 Pazar: KATERİNA BLUM’UN 
ÇİĞNENEN ONURU
10 Ağustos 2021 Salı: CAN KAZAZ
11 Ağustos 2021 Çarşamba: MUHTEŞEM KADIN

16 Ağustos 2021 Pazartesi: SERSERİ MAYINLAR 
ÖZEL GÖSTERİMİ
17 Ağustos 2021 Salı: KOLEKTİF İSTANBUL
18 Ağustos 2021 Çarşamba: NARAYAMA TÜRKÜSÜ
19 Ağustos 2021 Perşembe: DORANTES&MARİNA 
HEREDİA ESENCIAS
20 Ağustos 2021 Cuma: NOVA NORDA
21 Ağustos 2021 Cumartesi: KARDEŞ TÜRKÜLER
22 Ağustos 2021 Pazar: AŞK FİLMLERİNİN 
UNUTULMAZ YÖNETMENİ
23 Ağustos 2021 Pazartesi: SO Duo
24 Ağustos 2021 Salı: LEPİDUS ENSEMBLE
25 Ağustos 2021 Çarşamba: HAIR
26 Ağustos 2021 Perşembe: MELİS SÖKMEN
28 Ağustos 2021 Cumartesi: TAKSİM TRİO
30 Ağustos 2021 Pazartesi: +1 SÜRPRİZ KONSER

12 Ağustos 2021 Perşembe: GAYE SU AKYOL
13 Ağustos 2021 Cuma: BABA ZULA
14 Ağustos 2021 Cumartesi: ILHAN ERŞAHİN’S İSTANBUL 
SESSİONS
15 Ağustos 2021 Pazar: PERSEPOLİS

İBB’den 
yeni konser 
serisi

BIFED Filmleri Kınalıada’da 
gösteriliyor

Fotoğraflar: Gürbüz ENGİN / Sinem ÇATAL

da İstanbullularla buluştu. Pandemiden en çok etkilenen 
gruplar arasında yer alan müzisyenlere verilen desteğin ar-
tırılabilmesi amacıyla, projenin ikinci fazı olarak İBB iştirak-
lerinin destekleriyle “Sahnem İstanbul” projesi hayata ge-
çirildi. Çekmeköy Madenler Meydanı, Eminönü Meydanı, 
Maltepe 50.Yıl Parkı, Eyüp Otakçılar Parkı ve Saraçhane İBB 
Binası karşısında yapılacak konserlerin bilgilerine ve prog-
ramına Kültür AŞ web sitesi www.kultur.istanbul üzerinden 
erişilebilir.

Bu yıl 13-17 Ekim tarihleri 
arasında sekizincisi 
gerçekleşecek Bozcaada 
Uluslararası Ekolojik 
Belgesel Festivali için 
hazırlıklar devam ederken, 
önceki senelerde festivalde 
gösterilen bazı filmler 
Kınalıada’da gösterime açıldı



SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM – 
DİRMİT
(Açık Hava Sahne)
Köyden şehre göç eden kala-
balık bir ailenin şehirle müca-
delesini ailenin en küçük kızı 
Dirmit’in gözünden dinliyo-
ruz. Sıkıştıkları tek odalı evde, 
şehre tutunma mücadelesin-
de hepsi kendilerince bir yol 
tutturuyor. Dirmit kız ise dur-
mak bilmeyen merakı ve di-
renme gücü sayesinde kar-
şısına çıkan zorluklarla baş 

etmenin türlü yollarını buluyor. 

45 SANİYE 
(Tepe Sahne)
Bir kadın iş yerinde patro-
nunun “bir ayağa kalksana” 
cümlesiyle karşılaşır. İç ses-
leri konuşmaya başlar. Bu 
kısa zaman zarfında iş yeri-
nin hiyerarşik yapısını, ken-
di arzularını, toplumun da-
yattığı davranış kalıplarını, 
etek boyunu, cinsiyet rolleri-
ni sorgular. Bu baskı patronu-
na verdiği cevapları da etkiler; 
geçiştirir, anlamazlıktan gelir, gülümser, işini bahane eder 
fakat esas söylenene cevap veremez. İç sesler yükseldik-
çe hareket etmek zorlaşır. Ama zaman geçtikçe kararsızlık 
da bir karara dönüşmeden bir şey yapılması gerekir. Bir ka-
dın içindeki farklı kadınlarla ile yüzleşir.

SHIRLEY VALENTINE
(Açık Hava Sahne)
Günlük hayatının sıkıcılığı için-
de kaybolmuş ve birçok kadın 
gibi artık hayallerini bile unut-
muş olan Shirley Valentine’nin 
öyküsü... Komik ve eğlence-
li bir kendini keşfediş hikaye-
si olan ‘Shirley’, başarılı oyuncu 
Sumru Yavrucuk’un yorumuy-
la hayat buluyor. Shirley Hak-
kında Willy Russell’ın Shir-
ley Valentine adlı oyunundan 
Türkçe’ye uyarlanan oyun, tüm 

komedi unsurlarının, müziklerinin, seyirciye yaşattığı keyif-
li atmosferin yanı sıra potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir 
kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alı-
şının hayranlık uyandıran öyküsünü anlatıyor.

BİR GECEDE OLDU HER ŞEY
(Tepe Sahne)
Şaka ile ciddiyet bazen birbi-
rine karışıveriyor. Acıya, dra-
ma, hüzne, sevince bambaş-
ka bir pencereden bakan bu 
oyun için komik olduğu söyle-
nebilir. Gülmeyi aklınızdan ge-
çirmezken gülüvereceksiniz. 
Belki biraz hayret edeceksiniz. 
İzledikleriniz için, “nasıl olur da 
olur” diyeceksiniz. Fakat, bu-
gününüzü yaşarken başınıza 
gelenleri anımsayıp, içten içe 
bileceksiniz: Evet! Bir gecede oldu her şey.

CİMRİ
(Açık Hava Sahnesi)
17.yüzyılda yaşamış Fransız 
komedya yazarı Moliere ‘in 
ünlü eseri Cimri, bir aile üze-
rinden tüm topluma odaklanı-
yor. Cimri’de belli bir zümreye 
bakmakla bir genelleştirme-
ye bakmak arasındaki pence-
reden birçok insanın ve ailele-
rin iç ve dış yapısına bakacak, 
garip rastlantılara tanık ola-
caksınız.

BURASI ORASI MİDUR? 
(Tepe Sahne)
Asiye ve İmdat İstanbul’a 
gelirler. İmdat’ın en bü-
yük hayali ünlü bir şarkıcı 
olmaktır. Oğlunu çok se-
ven Asiye bu uğurda bü-
tün malını mülkünü satar 
ve oğluyla beraber sürp-
rizlerle dolu yeni bir ha-
yata adım atarlar. Acaba 
İmdat şarkıcı olabilecek 
midir? Asiye’nin oğlu ile il-
gili hayalleri hangi sürp-
rizlerle değişime uğraya-
caktır. Acaba Asiye’nin aradığı “Orasi Burasi Midur?”

KÜRKLÜ VENÜS 
(Açık Hava Sahnesi)
Sacher Masoch’un Kürklü 
Venüs adlı romanını sahneye 
uyarlayan yazar-yönetmen 
Thomas Novachek, oyundaki 
Vanda Dunayev rolü için ara-
dığı kadın oyuncuyu bulama-
mıştır. Seçmeler bitip herkes 
gittikten sonra Vanda Jordan 
adında esrarengiz bir oyun-
cu tiyatro salonuna gelir. Bin-
lerce yıllık kadın-erkek ilişkisi 
üzerinden toplumsal cinsiyet 
meselesine, bireyin arzularının karanlık taraflarına ve insan 
doğasının sınırlarına doğru bir yolculuk başlar.

KALABALIK DUASI 
(Tepe Sahne)
Karşımızda adını bilmediğimiz 
tekinsiz biri. O mu önce geldi, 
biz mi? Birden anlatmaya baş-
lıyor. İstanbul’un alnındaki sır-
rı çözemeyenlerin ölüp dirilip 
toplandığı büyülü bir şehir ol-
duğunu öğrenmiş. Kafaya tak-
mış, ne yapıp edip alnındaki 
sırrı çözecek, huzurlu bir ölü-
me kavuşacak. Garip mahal-
lelerde şairlerle kavga eden 
esnaftan, geceleri duvarla-

rı yazılayan çocuklarla, geceleri yürüyen ölülerle dolu hika-
yeler anlatıyor. Uyduruyor mu yoksa bu şehirde bizim bil-
mediğimiz bir şeyler mi oluyor? 
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Mainstream
Hollywood’da 
bir komedi 
kulübünde 
arkadaşı ve 
zaman zaman 
sevgilisi olan 
Jake ile birlikte 
çalışan Frankie, 
günümüz 
toplumunun 
neye değer 
verdiğini 

sorgulamaya başlar. Gizemli Link 
ile karşılaşması, onun ticaret karşıtı 
söylemlerini videoya çekmesi için ilham 
olur. Jake’in önderliğinde bu aykırı üçlü 
hızla internet yıldızlığına terfi eder. 
Fakat menajerleri Mark daha fazla para 
kazanmalarını talep etmeye ve Link 
bir zamanlar eleştirdiği ne varsa ona 
dönüşmeye başlayınca Frankie tek bir 
soruyla karşı karşıya kalır: Yoksa o da 
yaratılmasına yardım ettiği canavara mı 
dönüşüyor? Gia Capolla’nın yönettiği 
film 30 Temmuz’da sinemalarda. 

SİNEVİZYON

zel tiyatroların sanatsal üretimini zenginleş-
tirirken ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan 
güçlenmesini ve sürdürülebilir hale gelme-
sini sağlamak amacıyla kurulan ve geçen ay 

ikinci yaşını kutlayan Tiyatro Kooperatifi, yoluna 64 özel 
tiyatronun dahil olduğu büyük ve güçlü bir yapı olarak 
devam ediyor. Özellikle pandemi dönemindeki çalışma-
larıyla dikkatleri çeken kooperatif, şimdi de açık havada 
düzenlediği Yaz Buluşmaları’yla aylardır birbirinden ayrı 
kalan tiyatroları seyircileriyle yeniden bir araya getirecek. 

Kadıköy Sineması
Lübnan Semaları: 12.30, 16.00, 19.30
Maınstream: 14.14, 17.45, 21.15
La Haıne: 14.45
Sprıng Blossom: 18.30
Kapan: 13.00, 16.45, 21.30
Plaza: 20.00

Özel Gösterimler:
Wınter Lıght (Kış Işığı): 1 Ağustos Pazar 
- 14.15
Resıstance: 4 Ağustos Çarşamba - 21.15
*Sinema Pazartesi günleri kapalıdır.
Adres: Bahariye Cad. No: 26 Kadıköy/
İstanbul Tel: (216) 3377400

Lübnan Semaları
1950’lerde 
genç bir kadın 
olan Alice, 
sıkıcı anavatanı 
İsviçre’den 
ayrılarak 
güneşli ve hayat 
dolu Lübnan’a 
gider. Orada, 
ilk Lübnanlıyı 
uzaya 
göndermek 
isteyen hayalperest bir astrofizikçi olan 
Joseph’e âşık olur. Fakat mutlulukla 
geçen birkaç yılın ardından çıkan iç 
savaş, bu cennet bahçesini paramparça 
eder. Chloé Mazlo’nun filmi 30 
Temmuz’da beyazperdede.

Kadıköy’de, pandemi nedeniyle ara verilen açık hava buluş-
maları, Kadıköy’ün farklı noktalarında Kadıköy Belediyesi 
tarafından başlatılan kültür sanat etkinlikleriyle yeni nor-
male uygun olarak kaldığı yerden devam ediyor. Kalamış 
Yaz Festivali’nde sinema gösterimleri, konserler devam 
ederken Kadıköy Belediyesi’nin tiyatro ekiplerini konuk et-
tiği Özgürlük Parkı Açık Hava Sahnesi ve Tepe Sahne’de-
ki oyunlar da seyirci ile buluşuyor. 1 Temmuz’dan 1 Ekim’e 
kadar tiyatrolara tahsis edilen sahnelerde her gece başka 
bir oyun sergileniyor. 21.00’de başlayan oyunların biletle-
ri, bilet sitelerinden online olarak alınabiliyor. 30 Temmuz-6 
Ağustos arası izleyiciyle buluşacak oyunlar şöyle:

30 Temmuz Cuma

Özgürlük Parkı’nda 1 Temmuz’da başlayan tiyatro gösterimleri 
sürüyor.  İstanbullular, pandemi nedeniyle aylardır özlemini 

çektikleri tiyatro oyunlarını yıldızların altında izliyor
ikna etmeye çalışırken eve içinde ne olduğu ve kimin gön-
derdiği bilinmeyen bir kutu getirilir. Bu gizemli kutuyu aç-
mak ise giderek çift için heyecanlı bir oyuna dönüşür. 

ETİK NEDİR? 
(Tepe Sahne)
Bir üniversitede felsefe ders-
leri veren Adam, cevabını bu-
lamadığı sorunlar sarmalının 
içinde kendisini adeta tek ba-
şına hissetmektedir. Bir ka-
rar vermek zorundadır, ama 
bunu yapamamaktadır. Bu 
kararsızlığını sınıfla paylaşır. 
Onun adına kararı sınıfın al-
masını ister. “Etik Nedir?”, 
çok fazla konuşulan ama ne-
redeyse hiç görülmeyen bir 
kavram olan etik kavramının 
üzerinden toplumsal hayatta görmezden geldiğimiz pek 
çok hadisenin izini sürerek, sert bir eleştiriyi sahneye ta-
şıyor. Oyunun en çok dikkat çeken yanı ise finaline seyirci-
nin karar veriyor olması. Oyundaki karakter seyircinin ve-
receği kararla neyin etik olup neyin olmadığını belirlemeye 
çalışıyor.

TWO TURKİSH TENORS - 
MÜZİKAL DÜELLO 
(Açık Hava Sahnesi)
Konservatuvardan iki sınıf ar-
kadaşının 20 yıl sonra sahne 
üzerindeki müzikal düellosun-
da seyirci jüri olur. Cenk, Atıl-
gan’ın şarkıları yorumlamasını 
laubalice bulurken, Atılgan ise 
Cenk’in tarzını abartılı ve snop 
olarak değerlendirir. Dakika-
lar ilerledikçe bu iki tenorun 
sahnedeki yetenek sergile-
me kavgası o denli çığırından çıkar ki olay, öğrencilik yılları-
na ve özel hayatlarına dek uzanan sataşmalarla müzikal bir 
hesaplaşmaya döner. İşte birbirlerine bu denli kızan ancak 
bir o kadar da hayranlık duyan “Two Tenors”dan kimin haklı 
olduğuna jüri olarak seyirci karar verecek.

AHMED ARİF - ŞAH DAMARI 
(Açık Hava Sahne)
Ahmed Arif tek bir şiir kitabıy-
la edebiyatımızın zirvesini tut-
muş, halk kitlelerince en sevilen 
yazarların başında gelen büyük 
bir ozan. Ölümünün 30. yılında 
Dostlar Tiyatrosu onun değerli 
anısına bir armağan sunmak is-
tedi. Genco Erkal onun şiir, söy-
leşi ve mektuplarından yola çı-
karak ŞAHDAMARIM adlı bir 
müzikli gösteri düzenledi.

ETİK ALKOL
(Tepe Sahne)
Kafası iyi komedi. Ömer Hay-
yam, Neyzen Tevfik, Can Yücel 
ve diğer ahlakı ile içenler sahne-
de. Komedi dozu yüksek olan bu 
oyunda Cemal Süreya, Aziz Ne-
sin, Edip Cansever gibi isimlerin 
yaşadığı komik hikâyeler de an-
latılıyor.

01 Ağustos Pazar

2 Ağustos Pazartesi

3 Ağustos Salı

4 Ağustos Çarşamba

Özgürlük Parkı’nda tiyatro şenliği devam ediyor

5 Ağustos Perşembe

31  Temmuz Cumartesi

Özel tiyatrolar 
parka çıkıyor

Özel tiyatrolarla seyircileri parklarda buluşturan 
Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’nın ilk haftası, 
Fenerbahçe Parkı’nda müzikli, danslı, birbirinden 
eğlenceli 7 çocuk oyunuyla başlıyor!
Başlama saati 19.00 olan oyunların programı şöyle:

l Gökçe UYGUN

Ö
39 OYUN, 3 FARKLI MEKÂN
2 Ağustos-25 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekle-

şecek Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’nın zengin 
programında, kooperatif ortağı olan 39 tiyatro ekibinin 
çocuk ve yetişkin oyunları sahnelenecek. Tiyatro Koope-
ratifi Yaz Buluşmaları, Fenerbahçe Parkı, Caddebostan 
Sahil Amfi Tiyatro ve Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi 
Tiyatro’da düzenlenecek. Ataşehir Belediyesi ve Kadı-
köy Belediyesi’nin katkıları, İBB’nin mekân desteğiyle 
düzenlenen buluşmaların Caddebostan’daki etkinlikleri 
Anadolu Efes desteğiyle gerçekleşecek. 

2 Ağustos’ta başlayacak Tiyatro Kooperatifi Yaz Bu-
luşmaları’nın programı kapsamında Semaver Kumpanya, 
Biraderler Yapım, QPerformans, Tiyatro Mima, Atta Fes-
tival, Primat Atölye, Mesele Kumpanya, Tatavla Tiyatro, 
Öykü Sahne, Altkat Sanat, Entropi Sahne, Eylül Sahnesi, 
Reha Özcan Kumpanyası, Yapıcı Tiyatro, Kumbaracı50, 
Tiyatro Alesta, Tiyatro Biteatral, Balkonda Sanat, Asmalı 
Sahne, Versus Tiyatro, EKİP Tiyatrosu, Germinal Tiyat-
ro, Kuzgun Yapım, Kadıköy Emek Tiyatrosu, İkincikat, 
Tiyatro BeReZe, TiyatroTiyatral, Levent Üzümcü Tiyat-
rosu, Lavean Sanat, Tiyatro YanEtki, İstanbulimpro, Ti-
yatro 11, Ankara Birlik Tiyatrosu, Tiyatro Hemhâl, Gaca 
Tiyatro, Apartman Sahne, Yolcu Tiyatro, Tiyatro D22 ve 
Altsahne’nin oyunları sahnelenecek.

11 Ağustos’a kadar Fenerbahçe Parkı’nda çocuk 
oyunlarının sahneleneceği program, 17 Ağustos’tan itiba-
ren ay sonuna kadar Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro’da 
yetişkin oyunlarıyla devam edecek. Tiyatro Kooperati-
fi Yaz Buluşmaları kapsamında eylül ayında ise Ataşe-
hir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro’da yetişkin oyunları 
sahnelenecek. Oyun başlama saatinin çocuk oyunları için 
19.00, yetişkin oyunları için 21.00 olduğu programın bi-
letleri çok yakında Mobilet’te satışa çıkacak.

DAYANIŞMAYA DESTEK 
Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’ndan elde edi-

len gelir, etkinlikte yer alan tiyatrolara aktarılacak. Ko-
operatif, salgın koşulları sebebiyle sahnelerden ve seyir-
cilerinden uzun süre ayrı kalan tiyatrolara güç vermek ve 
bu dayanışmanın bir parçası olmak isteyenlere, bilet sa-
tın alma aşamasında iki farklı seçenek de sunacak. Tiyat-
ro severler etkinlik bileti satın alırken destek kategorileri-
ni seçerek dayanışmaya, belirleyecekleri miktarda destek 
verebilecek ya da Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmala-
rı kapsamında sahnelenecek bir oyunun destekçisi olarak 
dayanışmaya adını yazdırabilecek. Oyun destekçileri, et-
kinlik alanında ve Tiyatro Kooperatifi’nin sosyal medya 
hesaplarında duyurulacak. (www.tiyatrokooperatifi.org)

Tiyatro 
Kooperatifi 

Yaz Buluşmaları’yla 
özel tiyatrolar uzun bir 

aradan sonra sahnelere 
dönüyor, seyircileriyle parklarda 

buluşuyor. Kooperatif ortağı 
tiyatroların çocuk ve yetişkin 

oyunlarının yer aldığı program, 
2 Ağustos-25 Eylül 
tarihleri arasında 

gösterilecek

7 GÜN, 7 ÇOCUK OYUNU

“Dünyanın 
En Güzel 
Arabistanı”

“Hakikat, Elbet Bir Gün”

2 Ağustos Pazartesi: “MASAL MASAL İÇİNDE” / 
SEMAVER KUMPANYA
3 Ağustos Salı: “SEN YAZ BEN OYNARIM” / 

BİRADERLER YAPIM
4 Ağustos Çarşamba: “SESSİZ ADAM 

VE SİNEK” / QPERFORMANS
5 Ağustos Perşembe: “KRAL’IN 
ALTINLARI” / TİYATRO MİMA
6 Ağustos Cuma: “TAVŞAN 

ARANIYOR” / ATTA FESTİVAL
7 Ağustos Cumartesi: 

“BECERİKSİZ KRAL’IN 
ÖYKÜSÜ” / PRİMAT 
ATÖLYE

8 Ağustos Pazar: “SON TOHUM” 
/ MESELE KUMPANYA

“Kral’ın Altınları”

“Beceriksiz
Kral’ın Öyküsü”

MAĞRUR FİL ÖLÜLERİ 
(Açık Hava Sahnesi)
Semaver Kumpanya’nın sö-
zünü dolandırmadan söyledi-
ği oyunu “Mağrur Fil Ölüleri”, 
akıcı rejisi ve temposu düş-
meyen oyunculuklarıyla izle-
yenleri nostaljik bir yolculuğa 
çıkarıyor. 1969’u 1970’e bağ-
layan yılbaşı günü, Belkıs dı-
şarı çıkmak konusunda Cahit’i 
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Türkiye’nin önemli endüstriyel kültür mirasların-
dan biri olan tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, yeni adı 
“Müze Gazhane” olarak İstanbullular ve Kadıköy-
lüleri ağırlıyor. Kent içinde önemli bir kamusal var-
lık olan ve yeniden kamuya kazandırılan bu yapıda 
önemli bir sergi de izleyiciyle buluştu.

Kent hakkı, kentleşme ve kent içindeki dinamik-
lerin değişimi üzerine çalışmalar yapan sanatçı Ser-
kan Taycan’ın 2007’den beri sürdürdüğü çalışmaları 
“Kente Doğru” adını verdiğini sergiyle bütüncül bir 
bakış ile ele alınıyor. 

eni İBB yönetimi, eski idarenin 
2014’te ihale edip, 2019’da bitir-
meyi taahhüt ettiği tarihi Hasanpaşa 
Gazhanesi’ni, yaklaşık 1,5 yıllık bir 

çalışmanın ardından, “Müze Gazhane” adıyla 9 
Temmuz’da hizmete açtı. 

Müze Gazhane’nin açılışında konuşan İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, kültür-sanat merkezi-
ne dönüşecek bu kompleksin hizmete açılmasın-
da emeği geçenlere teşekkür ederek “Burasıyla 
aynı kaderi paylaşan ve atıl durumda olan Yedi-
kule Gazhanesi’nde de restorasyon çalışmalarına 
başladığımızı ve orada da sizi, İstanbulluları, yine çok 
değerli bir kültür-sanat alanıyla, müze alanıyla buluş-
turacağımızı da İstanbullulara müjdelemek istiyorum” 
demişti ve İstanbullulara bir müjde daha vermişti. 

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da 
“Bugün burada, bir hasret bitiyor. Bugün burada, Gaz-
hane ile Kadıköylü, Gazhane ile İstanbullu kucakla-
şıyor. Yaklaşık 30 yıl süren bir mücadele bugün; di-
renenlerin, üretenlerin, bilime ve sanata inananların 

“Kente Doğru” sergisi açıldı
l Erhan DEMİRTAŞ Müze Gazhane, Serkan 

Taycan’ın “Kente Doğru” 
adlı sergisini ağırlıyor. 
Çalışmalarında İstanbul’un 
çeperlerine ve meydanlarına 
uzanan sanatçının “İki Deniz 
Arası” adlı projesi Kanal 
İstanbul’un sosyal ve ekolojik 
dönüşümünü tecrübe etmek 
için bir imkân yaratıyor 

tıran Taycan, fotoğraf, yürüme ve haritalandırma 
gibi pratikleri bu araştırmanın yöntemi olarak da 
kullanıyor. Sergi, İstanbul’u bir “küresel kent” ola-
rak ele alarak; sosyoloji, politik coğrafya, mimarlık 
ve kent politikasının kesişiminde yer alan kentleş-
meye ilişkin evrensel ve güncel tartışmalara bir plat-
form oluşturmayı hedefliyor. 

HABİTAT, KABUK, AGORA
Kentleşme, taşranın ve kentin dönüşümü ile eko-

loji temaları üzerinden şekillenen sergide “Kentleş-
me nedir?” sorusunun cevabı aranıyor. Sergi, bir-
birine eklemlenen üç fotoğraf serisi ve bir yürüyüş 
rotasından oluşuyor. Taycan, fotoğraf serilerinin ilki 
olan “Habitat” isimli çalışmasında taşraya bakıyor; 
ikincisi olan “Kabuk”ta İstanbul’un çeperlerinde do-
laşarak kentin dönüşümünün izlerini arıyor; üçüncü 
çalışma Agora’da kentin İstanbul’un en önemli ka-
musal alanları olan meydanlarına odaklanıyor. 

İKİ DENİZ ARASI
Serginin son bölümünü oluşturan ve bu çalışma-

ların hepsiyle ilişki kuran “İki Deniz Arası” proje-
si ise taşradan kent meydanlarına doğru gelen izleği 
Kanal İstanbul hattında bir yürüyüş rotasına çevire-
rek, yaşanacak sosyal ve ekolojik dönüşümü tecrübe 
etmek için bir imkân yaratıyor. Taycan’ın 2013 yı-
lında hayata geçirdiği bu dört günlük yürüyüş rotası, 
Karadeniz’den Marmara’ya uzanarak kentin en dı-
şından merkezine katman katman yaklaşıyor. 

KENT HAKKINI SAVUNMAK
Kent ve doğa ilişkisini sosyal bilimler, politika 

ve sanat alanlarının kesişiminde sorgulayan, katı-
lımcı, aktivist bir proje İki Deniz Arası. Taycan bu 
rotayı, Kanal projesi, yeni havalimanı, 3. köprü yolu 
gibi İstanbul’un ekolojik ve sosyal dengelerini altüst 
eden dönüşümleri deneyimleme olanağı sunduğunu 
ifade ediyor. Kanalın geçeceği güzergâhı anlama-

nın en iyi yolunun bu rotayı yürümek olduğunu ifa-
de eden Taycan, projesinin amacını şu şekilde özet-
liyor: “İki Deniz Arası bir önerme ve bir davettir. 
Kent hakkını savunmak ve kentsel karar süreçleri-
ne dahil olmak için imkânlar yaratmayı hedefleyen 
katılımcı ve aktivist bir projedir. Rota, bu imkânları 
araştırmak için İstanbul’un batı çeperini inceler. Bu 
alanda iki deniz arasında kalan kesitin, kentin dö-
nüşümünü anlamak için en elverişli yerlerden birisi 
olduğunu önerir. Rota, burada gerçekleşmiş ve ger-
çekleşmekte olan doğal ve yapılı çevredeki dönüşü-
mün etkilerini yerinde gözlemlemek için bir imkân 
yaratmayı amaçlar. Çevrede var olan somut ve so-
yut değerlerin kayıt altına alınmasını ve bu değerle-
rin nasıl korunup geliştirilebileceğine dair tartışma-
lara açılım getirmeyi hedefler.”

Müze Gazhane’nin 600 metrekarelik galeri ala-
nına yayılan sergi Ocak 2022’ye dek görülebilir.

Müze Gazhane, bu ayın başında açıldı ve birçok etkinliği İstanbullularla buluşturmaya 
başladı. Önümüzdeki haftalarda etkinlik sayısı artacak kültür sanat kompleksinde 

çocuklar için atölyeler, söyleşiler, sergiler sanatseverleri bekliyor

Müze Gazhane’nin ziyaret edilebileceği gün ve 
saatler ise şöyle:

Afife Batur Kütüphanesi: 09.00 - 21.00*
Karikatür ve Mizah Müzesi: 09:00 - 17.00*
İklim Müzesi: 09.00 - 17.00*
Çocuk Bilim Merkezi: 09.00 - 17:00*
Sergi Alanı: 09.00 - 17.00*
Sesli Kütüphane: 24 Saat Açık

* Pazartesi günleri hariç.
Önümüzdeki dönemde İstanbul ile özdeşleşen, 

evrensel vizyona sahip proje ve etkinliklerle hem 
İstanbullularla hem de dünyanın farklı yerlerinden 
gelecek olan misafirlerle buluşmaya hazırlanan Müze 
Gazhane’de düzenlenecek etkinlikler instagram.
com/muzegazhane, twitter.com/MuzeGazhane 
hesaplarından da takip edilebilir.

MüzE Gazhane’de hızlı baŞlangıç

zaferiyle taçlanıyor. Bugün burada, Kadıköy’ü var 
eden değerlerine bir yenisini daha ekliyoruz. Daha 
doğrusu, hafızayı güncelleyip, yeniden dağarcığımız-
daki yerine teslim ediyoruz” diye konuşmuştu. 

Müze Gazhane, bir kültür-sanat merkezine dönü-
şecek ve İstanbul’un sembol mekânlarından biri ol-
maya aday. Müze Gazhane’yi İBB iştirak şirketi olan 
Kültür A.Ş. işletecek. Bünyesinde altı sergi ve müze 
salonu, iki tiyatro ve konser salonu, performans stüd-

yoları, Afife Batur Kütüphanesi, üç adet ye-
me-içme alanı, atölyeler ve ortak çalışma alan-
larının olduğu Müze Gazhane’de etkinlikler de 
hızlı başladı. 

İstanbul Planlama Ajansı’nın organize et-
mesiyle çocuklarla birlikte “Kanal mı, İstanbul 
mu?” etkinliği düzenlenirken çocuklar, Kanal 
yerine İstanbul’da nelerin yapılmasını istedik-
lerini harita üzerinde çizdiler. 

Çocuklar için düzenlenen atölyenin dışında 
Dr. Gülsün Tanyeli ve Uğur Tanyeli’nin katılı-
mıyla 11 Temmuz “Afife Batur’un İstanbul’u” 
başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi ol-
dukça önemliydi çünkü 2018 yılında hayatını 
kaybeden Afife Batur ve söyleşide konuşmacı 

olan Gülsün Tanyeli, Gazhane projesini ortaya çıkaran 
mimarlık tasarımlarının sahipleri. 

AFİFE BATUR ANILDI
Söyleşide Uğur Tanyeli İTÜ’de Afife Batur ile 

aynı odayı paylaştıkları 6 yıllık süreyi, “akademik ha-
yatının en parıltılı dönemi” olarak tanımlarken Ba-
tur’un Türkiye’de akademi ve mimarlık tarihi açısın-
dan önemini anlattı.

Batur’un, mimarlık tarihindeki öncü rolü ve Ha-
sanpaşa Gazhanesi’nin kurtarılmasındaki katkısından 
uzun bir şekilde bahsedilirken, Batur’un ‘İstanbul Art 
Nouveasu’nu keşfeden kişi olduğu vurgulandı.

Osmanlı mimarlık teknolojisi araştırmalarını baş-
latan, İstanbul’un 19. yüzyılını mimarlık tarihi bağla-
mında tarihselleştirmeye ilk girişen, Taşkışla’nın ta-
rihini ilk yazan ve depremin mimarlık bağlamındaki 
tarih yazımını başlatan biri olduğunun da altı çizildi.

80 ÇİZERİN 170 KARİKATÜRÜ
Müze Gazhane’deki bir diğer sergi, küratörlüğünü 

İzzeddin Çalışlar’ın gerçekleştirdiği “Çizerini Yaşatan 

Çizgiler / Türk Karikatür Ustaları Özgür Eser Seçkisi” 
adlı sergi. Seçkide, yüzyıl önceki ilk nesil örneklerden, 
yakın geçmişe kadar çok fazla eser yer alıyor ve ara-
larında mesleğin öncülerinin de olduğu 80 çizerin 170 
karikatürü sergileniyor. 

Akdağ Saydut’un danışmanlığında oluşturulan 
seçkinin sergi tasarımı Dilara Tekin Gezginti ve Sena 
Yıldız Akgül’e, grafik tasarımı ise Oya Çitçi’ye ait. 
Müze Gazhane’de yer alan Bilim Müzesi ve İklim Mü-
zesi ise özellikle çocuklara odaklanıyor. 

Tüm bunlarla birlikte Eda Dereci ile “Karaktere 
dönüşen çizgiler” başlığıyla düzenlenen atölye, “En-
düstriyel mirası korumak: Hasanpaşa Gazhane örne-
ği” başlığıyla düzenlenen ve Dr. Gülsün Tanyeli, Dr. 
Deniz Aslan, Sevim Aslan’ın katıldığı söyleşi, Yük-
sel Demirtaş ile hafıza turu da gerçekleşen diğer et-
kinliklerden. 

l Fırat FISTIK

Sergideki çalışmalar hem bireysel hem de top-
lumsal anlatılar içerirken Taycan’ın kimi zaman bel-
leğinde kimi zaman bedensel olarak yaptığı yol-
culuklardan da besleniyor. Kentteki dönüşümün 
etkilerini hem içeriden hem dışarıdan bir gözle araş-

HANGİ SAATLER AÇIK?

Afife Batur

Y
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ş ilanlarından tutun,  mağazaların vit-
rinlerini süsleyen kıyafetlere, sosyal 
medya kanallarından tutun, caddele-
re, meydanlara kadar herkesin bir yaş 

ortalaması talebi var. Öte yandan herkes yaşlıları 
sevdiğini saygı duyduğunu söylüyor. Peki hangi-
si doğru? İş ilanlarında yer alan 35 yaş altı şartı mı 
yoksa reklamlarda izlediklerimiz mi? Pandemi sü-
recinin başında yaşlılara yönelik uygulanan sokağa 
çıkma yasaklarıyla birlikte yaş ayrımcılığı kavramı 
da gündemimize girdi. 

Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre 167 ülke ara-
sında 66. sırada yer alıyor. Son beş yılın gösterge-
leri yaşlı nüfusun arttığı yönünde. Bu ivme gelecek 
yıllarda daha da artacak gibi görünüyor. 

Geriatrik Psikoloji Uzmanı Gültan Turan ile 
yaşlılığa ve yaşlılara karşı ne hissettiğimizi, yaş ay-
rımcılığını konuştuk.  

“HOŞGÖRÜDE EŞİTSİZ BİR İLİŞKİ VAR”
◆ Genel bir kabulümüz var. Yaşlılara çok say-

gı gösteriyor, onları çok seviyoruz, çok büyük fe-
dakarlıklar yapıyor, hoşgörülü davranıyoruz. 
Gerçekten öyle mi?

Ben de şunu sorayım. Kendinizi seviyor musu-
nuz ki yaşlıyı sevmeye kalkıyorsunuz. Yaşlıyı sev-
mek ne demek? Bu doğayı sevmek gibi bir şey ve 
çok ters bir önerme. Yaşlıyı sevmek diye bir şey ola-
maz. Yaşlı demek ben yani kendisi demek. Ayrıca 
yaşlı sevilecek bir şey değil. Burada müthiş bir yaş 
ayrımcılığı var. Senin kendine karşı sevgin ve say-
gın olursa bir başkasına sevgin ve saygın olabilir. 
Mesela hoşgörü diyeceksiniz. Ben kimim ki hoşgö-
rüyorum. Hoşgörüde eşitsiz bir ilişki var demektir. 
Ben bir şeyi hoş görüyorsam ben demek ki güçlü-
yüm demektir. Kendimize bunu sormamız gereki-
yor, hoşgörü ilişkisi içinde olmamamız kişisel hak 
hukuk çerçevesine saygı duymamız gerekiyor. 

◆ Yaş ayrımcılığı Türkiye için yeni bir kav-
ram, orayı biraz açalım mı?

Dünya için de yeni bir kavram. Dünyadaki her 
iki kişiden birinin ageist (yaş ayrımcısı) olduğunu 
Dünya Sağlık Örgütü raporuyla yeni öğrendim. Bu 
ırkçılık ve seksizimden sonra üçüncü büyük tehlike 
olarak gözüküyor. Gerçek bir ageisit tavrı karşısın-
da da yaşlıların ömrünün en az 7-8 sene hastalık-
lar eklenerek azaldığı söyleniyor. Yani hastalık-
larla birlikte yaş ayrımcılığı ile üstlerine ekstra bir 
yük biniyor. 

“YAŞLILIĞI GETTO OLARAK GÖRÜYORUZ”
◆ Peki yaş ayrımcılığı ne demek?
Yaş ayrımcılığı kişileri yaşıyla nitelemek, tanım-

lamak, yaşından dolayı ayrımcılık yapmak demek. 
Bunu sadece yaşlılara değil, gençlere de yapıyoruz.

◆ “Yaşlı” demek doğru mu buna yaşı ileri de 
olanlar biraz alınıyor galiba?

Bu yaş ayrımcılığının yaşlanan insanın üzerin-
de tezahürü. Biz yaşlılığı neyle eşitledik? Yaşlılığı 
bir getto olarak görüyoruz.

◆ Ve bu bir işe “yaramazlık” demek mi olu-
yor?

Evet ve bu da neoliberal düzenin bize getirdi-
ği bir şey. Ancak tükettiğin kadar, ortada salındığın 
kadar varsın gibi bir bakış açısı. Yaşlanan insanın 
işe yaramaz, atık bir malzeme gibi gettoya sıkış-
tırılması söz konusu. Yaşlıya “sen bir şey yapa-
mazsın, sen sadece otur” diyor. Ve bizi genç, yaşlı, 
sosyal katmanlar diyerek de bölüyor. Kuşaklar ara-
sındaki iletişim de bozuluyor.

◆ Bu yeni bir şey değil ki?
Ötüken Yayınlarından çıkan 300 seneye ait 

Osmanlıca- Türkçe sözlüğü var. Yaşlının anlamı; 
“doğruyu yanlışı birbirinden ayırt edebilen, kötü 
olaylara tahammül edebilen” olarak geçiyor. 300 
sene önce yaşlı böyle tarif edilirken 2021 yılında 
TDK’ya baktığımızda yaşlı karşımıza  “kocamış, 
ihtiyar” diye çıkıyorsa geçen süre zarfında büyük 
bir problem var demektir. Geldiğimiz noktayı bu-
radan görebiliriz. 

◆ Peki hepimiz bir gün yaşlanacağımızı bili-
yor olmamıza rağmen niye böyle davranıyoruz? 
Aslında neye tahammül edemiyoruz? Yaşlanmak-
tan mı korkuyoruz?

Evet bir korkma hali var. Yaş ayrımcılığı bir 
anlamda gelecekteki beni hedeflemek. Ben aynaya 
baktığımda yaşlanan bir Gültan’ı görüyorum. Ben 
de kendi içimde bir takım endişeler, korkular yaşı-
yorum ve kendi içsel ve dışsal tarihimle birlikte ba-
kıyorum. Ama o benim aynam. Ne zaman bir tehli-
ke başlıyor siz ya da daha genç biri, başkaları bana 
bir ayna tuttuğunda kendimi değil onların sundu-

ğu imajı görüyorum. Aynaya onlar başka bir şey 
koyuyor ve ben diye bakmamı bekliyor. Gençlerde 
de bu durum var. Hepimiz buna maruz kalıyoruz. 
Yaşlıda bu iyice görünür olduğu için fark ediyo-
ruz. Başkalarının sunduğu aynadan bakma mese-
lesini, oraya konulan imajla karşılaşmayı hepimiz 
yaşıyoruz. 

Yaşlılık demek eşitsizliklerin de çok görünür 
olduğu bir yaş demek. Burada ülkenin kaderi, ne-
rede yaş aldığı, başına neler geldiği de çok önemli. 
Yaşlılıktan belki o yüzden de korkuyoruz.

“YAŞ AYRIMCILIĞINI BİLMİYORUZ”
◆ Yaş ayrımcılığı konusunda Dünya ile Tür-

kiye’yi karşılaştıracak olursak, Türkiye biraz 
daha iyi mi? Yoksa halının altına mı saklıyoruz?

Daha iyi değiliz çünkü biz daha yaş ayrımcılığı-
nı bilmiyoruz. Ne yaptığımızı bilmiyoruz

◆ Ne yapıyoruz peki?
“Tatlı ihtiyar” değil mi? “Aksi ihtiyar” değil 

mi? Yok öyle bir şey. Yurtdışındaki hocamla ko-
nuşurken “kırılgan kesim” dedim. Dünya tatlısı ho-
cam “sen ne diyorsun, kırılgan ne demek” dedi. 
“Siz onu yapıştırıyorsunuz, ona kırılgan demeniz 
sizin bu makalenizi okuyan bir yaşlığı ne hale geti-
recek biliyor musunuz? Kırılganlığını ispat et hadi. 
Senin neren kırık ona atfediyorsun. Bilim yapıyor-
sun ama tak diye bu klişeyi bu makaleye soktun” 
dedi.

◆ Yaş ayrımcılığı nerede, nasıl artıyor?
Kaynaklar kıtlaştıkça, ekonomi kötüye gittikçe 

yaş ayrımcılığı artıyor. Gençler yaşlıları kaynakları 
kullanan kesim olarak görmeye meyil ediyor. Çün-
kü o kaynakların sahibi biz olmalıyız diye düşünü-
yor, kaynaklara saldırıyorlar. Kaynaklar kıtlaşıyor, 
gelir düşüyor, gelecek kaygısı artıyor böylece yaş 
ayrımcılığı artıyor?

◆ Yani başka bir öteki yaratıyoruz?
Yaratıyoruz. Kendi içimizdeki zayıflığı, edil-

genliği, tüm güçlü olmama korkusunu ki kusura 
bakmayın tüm güçlü değiliz öyle inandırılıyoruz. 
Ve tüm bunları yaşlılara atfediyoruz.  

◆ Pandemi döneminde sanırım bu biraz daha 
arttı.

Arttı. Ümit Kıvanç’ın bir yazısıydı beni çok etki-
ledi. “Yaşlılardan bir öteki yaratmak bizim klasik ba-
kış açımız” diyordu. Atıl olan, zayıf olan sanki has-
talığı taşıyan onlarmış gibi onlardan öteki yarattık. 
Niye sokağa çıktılar diye kızıldı. Halbuki en dikkat-
li onlar. O zaman “ben 50 yaşındayım, o seksen ya-
şında. Yaşamak konusunda acaba hangimiz daha ba-
şarılıyız? O benden 30 yıl daha başarılı ve hayatta.” 

◆ Yaşlılara  yönelik şiddetin arttığına dair 
araştırmalar da var değil mi?

İstismar ve şiddet var ve bu gizli kalmış durum-
da. Özellikle pandemide evde sıkışıp kalındığı için 
kadına, çocuğa şiddetin artması gibi yaşlıya da şid-
detin arttığı söyleniyor. Yaşlı istismarı çok konu-
şulmuyor. 

◆ Erkeklerin yaşlandıkça daha öfkeli olduğu 
genellemesi ne kadar doğru?

Yaşlanan erkeklerin kendilerine yeni rol biçe-
mediklerinden bahsediliyor. Erkek olmak egemen 
olmakla eşit görüldüğü için yaşlanan erkek emekli 
oluyor. Aile reisliğinden düşmüş gibi oluyor. Erkek 
egemen alanıyla kendini ifade ettiğinden zorlanıyor. 

Bunun dışında yaşlı bireylerin cinselliği hiç 
konuşulmuyor. Sanki onlar haz alamaz, sevemez, 
âşık olmaz, seks yapamaz. Bunları bastırmak zo-
runda kalıyorlar. 

80 yaşında bir insan aşık olabilir bu hayat ener-
jisi var demektir. Biz “olacak şey mi” dediğimiz de 
bastırmak zorunda kalıyorlar. Bunun değişmesi ge-
rekiyor. Onların da duygusal, cinsel ihtiyaçları var. 

Yaşlılığı çok steril bir alan olarak ele alıyo-
ruz. Lezbiyen, gay yaşlılığı, etnisite konuşulmu-
yor. Yaşlılığı çok homojen görmeye çalışıyoruz. 
‘Sevimli yaşlı’ olsun aman ‘aksi ya da sesi çıkan 
bir yaşlı’ olmasın istiyoruz. Dert istemiyoruz. Ste-
ril bir alan istiyoruz, çok göz önünde olmasın, ken-
dini ifade etmesin, çok istekleri olmasın, verdiğim-
le yetinsin istiyoruz. 

“YAŞLANAN KADIN GÖRÜNMÜYOR”
◆ Peki toplumsal cinsiyet rollerinde durum 

ne? Mesela kadınlar yaş ayrımcılığından daha 
çok mu etkileniyor?

Kadının üstünde genç kalmak üzerine korkunç 
bir baskı var. Yaşlanan kadının görünmediği, gö-
rünmeye dönüştüğü söyleniyor. Kadınlar var ola-
bilmek için ekstra bir güç sarf ediyor.

◆ Yapılan araştırmalara göre dünya giderek 
yaşlanıyor. Buna hazır mıyız yani buna uygun 
ekonomik, sosyal politikalar üretiliyor mu yoksa 
patlayacak mıyız? Ne yapmamız lazım?

Evet patlayacağız. Fakat buna hazır olabiliriz. 
Şu anda yaptığımız şeyi yapmalıyız. Yani oturup 
konuşmalıyız. Yaşlıların yaşadıkları sorunları gö-
rünür kılmak lazım. Bu zamanda en doğru şey ko-
nuşabilmek. Korkmadan konuşmak. Yaşlılık kor-
kulacak bir şey değil. Bu bir yaşam seyri ve doğal 
bir şey. 

Türkiye de hızla yaşlanıyor ama diğer ülkeler-
den daha iyi durumda. Hazırlık için daha çok zama-
nımız var. Kanunlar, oluşumlar, kurumlar için çaba 
göstermemiz lazım. Çaba göstermek kendi yaşlılı-
ğımız için de uğraşıyoruz demek oluyor. Hepimiz 
zincirin bir halkasıyız onlar sadece birazcık önde. 

◆ Yaşlıların yaşadığı en büyük sorunlardan 
biri yoksulluk. Pek çoğu emekli maaşıyla geçin-
mek zorunda kalıyor. Bu durum onları nasıl et-
kiliyor?

Dünyada yaşlı yoksulluğunda gelişmiş olan ül-
kelerde de durum çok kötü. Ömrünüzün son za-
manlarında yarın ne yiyeceğim gibi bir endişe ta-
şımak ister misiniz? Temel ihtiyacımda problem 
yaşıyorsam bu varoluş problemim olacak. Bunu bir 
insan nasıl kaldırabilir

◆ Buna bir de yıllarca çalışmış olmasını ka-
tarsak?

Evet komik bir emekli maaşıyla kalıyor. Bizim 
burada çözümler üretmemiz gerekiyor. Belki başka 
bir bakım evi, gündüz destek olabilecek bir şey dü-
şünmemiz gerekiyor. Yaşlının yerinde yaşlanması 
da çok önemli. Yaşlının nerede yaşıyorsa orada ya-
şama özgürlüğünün de olması lazım.

“ROLLER DEĞİŞMEMELİ”
◆ Son olarak aile ilişkilerine gelecek olur-

sak; yaşlılıkla birlikte roller değişiyor. Bu iki ta-
raf açısından oldukça zor bir şey. Onun içinden 
nasıl çıkacağız?

Rol değişikliği derken çok güzel bir şeyi hatır-
lattınız. Anneler babalar birden çocuk rolüne dü-
şüyor. Danışanlarımı çocukları getiriyor. Çocuk 
ve ergen terapisinde de anne baba çocuğu getirir. 
Elbette insan sevdikleriyle birlikte olmak ister ama 
belirli sınırlar içinde olmalı. Yani ben hala onu an-
nem babam olarak görmek durumunda olmalıyım. 
O benim çocuğum değil. Roller değişmemeli. De-
ğiştirmeye çalıştığımızda anne babamızın elinden 
sahip olduğu en önemli şeyi kopartmış oluyoruz 
ve bizde dengesiz oluyoruz. Ben kendi çocuğu-
mun annesi babasıyım onlar da benim annem ba-
bam, bu hayat boyu böyle kalmalı. Anneniz- baba-
nız demans olabilir ama o hâlâ anneniz- babanız. 
Bakıma muhtaç olması sizin çocuğunuz olmasını 
gerektirmiyor.

Yaşlılığın steril bir alan olarak tarif edildiğini
söyleyen Geriatrik Psikoloji Uzmanı Gültan 

Turan, “Yaşlıyı sevmek, hoşgörmek diye 
bir şey olamaz” diyor İ

l Leyla ALP

“Yaşlılıktan korkuyoruz”



30 TEMMUZ - 5 AĞUSTOS 202110 GündemGündem

Bu sütunda geçen ay yayımlanan “Edebiyatın Ef-
kârı” başlıklı yazımda edebi metnin ne anlattı-
ğı kadar nasıl anlattığının ve bu ikisi arasındaki 
bağlantının önemine değinmiştim. Eleştiri kaygı-
sı olmaksızın bir metni okuyanlar için de üzerinde 
durulması gereken bir husus bu. Bir edebiyat metni 
üzerine konuşmak, beğeni ya da hoşnutsuzlukları 
ifade edebilmek için de böyle bir bakış önemli. Ne-
den önemli olduğunun yanıtı çok basit. Bir kitaptan 
söz ederken onun konusunu ya da özetini aktar-
mak çok zaman o kitap hakkında bir şey söylemek 
anlamına gelmez. Aynı konuda ya da benzer biçim-
de özetlenebilecek çok kitap vardır. Sıkça rastla-
nabilen bir kalıp: “Orta sınıf yaşantısının sıkıntıla-
rı.” Günümüzde yayımlanan ne çok roman ya da 
öykü kitabı için söylenebilir bu. Bir edebiyat met-
ni hakkında söz söylemeye kalktığımızda (iki arka-
daş arasındaki sohbette dahi olsa) o metnin biri-
cikliğine işaret etmediğimizde pek bir şey söylemiş 
olmayız. (Bütün gücü, olay örgüsüne dayanan bir 
metinde bile özetlemek yeterli olmaz, özet metin 
kadar sürükleyici olmayabilir.)

Meseleyi bir örnek üzerinden sürdürmek daha 
uygun. Geçtiğimiz ay yayımlanan Sema Aslan’ın 
etkileyici romanı “Dünyanın Kasım’a Görünüşü” 
(İletişim Yayınları) hakkında konuşmaya kalktığı-
mızda salt olayları anlatmakla yetindiğimizde ne-
ler söylemiş oluruz? Oğulları cezaevinde olan Nur-
can’la Kasım’ın bekleyişleri, Kasım’ın üst makama 
yazdığı dilekçeler. Komşularının kızı Suzan’ın, başka 
insanların ve Kasım’ın hikâyesini dinledikten sonra 
Kasım’ın oğlunun da suçlandığı gibi, Güzey denilen 
yeri bulmaya karar vermesi ve başlarına gelenler. 
Kabul ediyorum, bu kadarı bile ilgi çekici. Özellik-
le Güzey bahsi ve edebiyatın üzerinde az durduğu 
güncel siyasete, sessizlikle geçiştirilen acılara dair 
bir roman olması. Aslan’ın romanını etkileyici kı-
lan bunlardan ibaret değil, Kasım’ın hikâyesinin na-
sıl anlatıldığına bakmak gerek.

Yağmurlu bir sahneyle açılıyor roman, rast-
gele bir tercih olduğunu sanmıyorum. Yağmur ro-
man boyu sürmese de sağanağın neden olduğu 
görüş mesafesindeki azalma ve bulanık hava-
nın (“Her şey bulanık, titrek.”) romandaki hâkim 
atmosfer olduğu söylenebilir. Bu neden önemli? 
Katı, güncel gerçeklikle gerçekliğin eğilip büküldü-
ğü anlatı tarzının iç içe geçebilmesine imkân tanı-
yor bu atmosfer. Kuşkusuz, Aslan’ın anlamını he-
men ele vermeyen cümleleri de bir o kadar önemli. 
Kasım’la Nurcan’ın diyalogları çok gerçekçi, anın-
da karakterleri gözümüzün önüne getiriyor, sesle-
rini ve duygu durumlarını bize duyuruyor. Beri yan-
dan romanın anlatıcısının ve bazı bölümlerde kendi 
hikâyesini anlatan Suzan’ın sesi daha farklı. Şiir-
sel ve masalsı denebilecek bir tınısı da var bu se-
sin. Olağanüstü şeyler anlatmıyor, çoğu kez hare-
ketleri, durumları düpedüz aktarıyor, ucu bucağı 
olmayan benzetmelerle bezenmiş bir doku da yok, 
ama öyle ayrıntılara odaklanıp bu ayrıntıları birbi-
rine bağlıyor ki cümlelerin anlamı açılıp çoğalıyor. 
“Kasım gözlerini ve kulaklarını düzenli olarak dışa-
rıya saldığı için etrafında insanların yaşamakta ol-
duğundan emindi. Her seferinde gözleri bir insana, 
kulakları bir sese değip kendisine dönüyordu çün-
kü.” Alabildiğine basit, ama hayli yüklü bu iki cüm-
le başka bir metnin içinde pek dikkat çekmeyecek-
ken burada yapıtın nirengi noktasını işaret ediyor 
gibi. Sesler ve görüntüler ön planda romanda. Ses-
ler (anlatının sesi ve anlatılan sesler), bütün nüans-
ları, pürüzleri, hımhımlarıyla; görüntülerse, titrek-
likleri ve iç içe geçişleriyle. Beri yandan yoklukları 
da işin içinde. “Cengizleri ve Kasımları dibekteki ta-
hıl gibi döven, dövüp de onları canla başla un ufak 
etmeye uğraşan her kimse, esinini sessizlikten al-
mıştı[r]” çünkü. 

Roman, “Dünyanın Kasım’a Görünüşü” oldu-
ğu kadar işitilişi de. Aynı zamanda dünyanın anla-
tılışı da. Suzan’ın Kasım’ı dinleyişi; dinlenen (“oku-
nan” da diyebiliriz) her hikâyenin bizim hikâyemizin 
de bir parçası olması; hikâyelerin içimizde yarattığı 
engebeler...  Her birimizin hikâyesinin apayrı, biricik 
ama bir o kadar da birbirine yakın olduğunu duyu-
ruyor Sema Aslan; bu yakınlığın farkına varmanın 
dünyanın görünüşünü alabildiğine değiştirdiği gibi, 
can da yaktığını. Romanda zaman yarılıp ikiye ayrı-
labiliyor, biri akarken öbürü sürekli aynı anda. Ya da 
ülke yer değiştirebiliyor. Dünyanın ve insanın enge-
beleri eksilip düzleşebiliyor. Bunları hissetmemizi, 
anlamamızı ve kabul etmemizi sağlayansa romanın 
“nasıl” anlatıldığı. Daha önemlisi, bu “nasıl” bizim 
dünyamızdaki “ne”yi de dönüştürüyor. Örtük ya da 
açık göndermeleriyle “dünyanın bize görünüşüne” 
işaret eden kelimeler ve kavramlar da verili anlam-
larına hapsolmaktan çıkıyor, zaman gibi onlar da 
büzülüp genleşebiliyor, kavrayışla aldanış, bekle-
mekle hareket etmek yer değiştirebiliyor. 

Dünyanın Kasım’a 
(ve bize) görünüşü, 
işitilişi, anlatılışı
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luslararası Göç Örgütü verilerine göre, 
Türkiye’deki 3 milyon 600 bin Suriye-
li sığınmacının 1 milyondan fazlası İs-
tanbul’da yaşıyor. Peki savaş nedeniyle 

yurtlarından göç etmek zorunda kalan göçmenlere İs-
tanbulların yaklaşımı nasıl? 

Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar 
Vakfı (TÜSES) tarafından yapılan “İstanbul'daki Suri-
yeli Sığınmacılara Yönelik Algı ve Tutumlar: Partizan-
lık, Yabancı Karşıtlığı, Tehdit Algıları ve Sosyal Temas” 
başlıklı araştırma sonuçlarına göre durum pek parlak de-
ğil. Heinrich Böll Vakfı'nın desteğiyle, Dr. Burcu Mutlu, 
Dr. Osman Savaşkan ve Kerem Morgül tarafından yü-
rütülen araştırma sonuçlarına göre, Suriyelilere yönelik 
olumsuz pek çok yargı var. Siyasi ve toplumsal kutuplaş-
malar da bu algıların artmasına neden oluyor. 

İstanbul’un 34 ilçesinin 111 mahallesinde; 16 odak 
grup görüşmesi ve 32 kişiyle derinlemesine mülakat ya-
pılan araştırma kapsamında ayrıca İstanbul’da yaşayan 
18 yaş ve üzeri 2 bin 284 kişiyle anket çalışması yapılmış. 

EN AZ SURİYELİ KADIKÖY’DE
Raporda Suriyeli göçmenlerin yerli nüfusa oranı-

nın en düşük olduğu ilçe olarak Kadıköy gösteriliyor. 
Kadıköy’de bin 324 Suriyeli göçmen yaşıyor. İstan-
bul’da Suriyeli göçmenlerin nüfusa oranının en yük-
sek olduğu ilçe ise Fatih. Fatih’de 80 bin 920 Suriye-
li göçmen yaşıyor.  

İstanbul özelinde gündelik hayatta Suriyeli mül-
tecilere yönelik bakış açısını ve Suriyelilerin temsili-
ni araştıran rapora göre İstanbullular genel olarak ya-
bancı göçmenler, özel olarak da Suriyeli sığınmacılar 
hakkında son derece olumsuz hisler taşıyor. Suriyeli 
sığınmacılara yönelik olumsuz algılar, kültürel, eko-
nomik, siyasi boyutları olan pek çok katmandan olu-
şuyor. Örneğin dini ve tarihsel ortaklıklara rağmen 
İstanbulluların çoğu Suriyelileri kültürel açıdan öte-
kileştiriyor. Anketi yanıtlayan kişilerin sadece yüz-
de 32.10’u “Suriyeli sığınmacılar kültürel olarak bize 
benzeyen insanlardır” önermesine katıldığını ifade 
ediyor. Bu oran Suriyelileri din kardeşi olarak gören-
ler arasında yüzde 60.07’yi bulurken din kardeşliği 
söylemine katılanlar arasında bile çoğunluk Suriyeli-
leri ekonomik bir yük olarak tanımlamakta ve sığın-
macıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kıyasla 
ayrıcalıklı muamele gördüklerini düşünüyor.

“MADDİ MANEVİ AÇIDAN TEHDİT”
Raporda çıkan sonuçlardan bazıları şöyle:
◆ İstanbullular Suriyelileri hem maddi hem de ma-

nevi açıdan tehdit olarak algılıyor. Suriyelilerin yer-
li halkın iş imkânlarını azalttıkları, çok çocuk yaparak 
nüfus dengelerini bozdukları, modern yaşam tarzına 
tehdit oluşturdukları, kamusal alan ve hizmetlerden 
faydalanmayı zorlaştırdıkları, kadın ve çocuklara yö-
nelik cinsel saldırıları arttırdıkları, terör riski oluştur-
dukları ve seçimlerde oy kullanarak sonuçlara etki et-
tikleri şeklindeki kaygılar oldukça yaygın.

◆ İstanbulluların büyük çoğunluğu Suriyeli sığın-
macılarla sosyal ilişki kurmaya istekli değil. Yaşadık-
ları mahalleye Suriyeli ailelerin taşınmasından rahat-
sız olmayacaklarını belirtenlerin oranı sadece yüzde 
27.10. Benzer şekilde Suriyeli bir sığınmacıyı komşu-
su ya da arkadaşı olarak kabul etmeye açık olanların 
oranı sırasıyla yüzde 26.09 ve yüzde 25.48. 

◆ Araştırmaya katılanların yüzde 19,62’si Suriye-
lilerin güvenliklerine bakılmaksızın sınır dışı edilme-
lerini istiyor. 

◆ Ülkenin ekonomik gidişatı hakkındaki kaygılar 
arttıkça Suriyelilere yönelik algı ve tutumlar olumsuz bir 
nitelik kazanıyor. İstanbulluların Suriyeli sığınmacılara 
yönelik olumsuz tepkileri kişisel çıkar motivasyonundan 
ziyade, “bizden olmayan” bir grubun “bize ait” ekono-
mik kaynakları sömürdüğü algısından besleniyor.

◆ Gündelik hayatlarında Suriyeli sığınmacılarla 
oldukça sık bir şekilde karşılaşmasına rağmen Suriye-
li bir sığınmacıyla yakın ve düzenli ilişkiler kuranların 
oranı sadece yüzde 6.34.

“KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMELİ”
Araştırma bulgularından hareketle TÜSES tarafın-

dan oluşturulan politika önerileri de kısaca şöyle:
✔ Suriyelilerin vergi vermedikleri, elektrik ve su 

gibi hizmetlerden ücretsiz faydalandıkları, devletten 
maaş aldıkları gibi asılsız söylentilerle mücadele et-
mek için devlet-sivil toplum işbirliği ile yürütülecek 
uzun soluklu bir kamuoyu bilgilendirme kampanyası 
yapılmalı.

✔ Kamuoyu Suriye’deki iç savaşa dair daha iyi 
bilgilendirilmeli.

✔ Farklı etnik, dini ve kültürel gruplara yönelik 
ötekileştirici söylem ve davranışların kabul edilemez 
olduğu toplumda saygınlığı olan kişiler tarafından 
güçlü bir şekilde vurgulanmalı. 

✔ Türk Ceza Kanunu’nda nefret suçlarına dair 
kapsamlı bir düzenleme yapılmalı, bir kişi ya da gruba 
karşı din, dil, renk, etnik köken ve cinsel yönelim gibi 
sebeplerle işlenen suçlar cezasız bırakılmamalı. 

✔ Okullar, belediyeler yerel halkın Suriyeli sığın-
macılarla sosyal temasını arttıracak eğitim, spor, sanat 
ve eğlence faaliyetleri düzenlemeli. 

✔ Okul çağındaki tüm sığınmacıların örgün eğiti-
me dahil edilmeleri ve 12 yıllık zorunlu kademeli eği-
timin en azından ilk 8 yılını tamamlamaları için azami 
çaba gösterilmeli. 

✔ Sığınmacıların yoğunlaştığı bölgelerde okullar 
dışındaki kamu hizmetlerinde de kapasite artırımına 
gidilmeli, özellikle hastanelerin ve toplu taşıma araç-
larının artan ihtiyaca cevap verebilmesini sağlayacak 
yatırımlar yapılmalı. 

✔ Sosyal yardım programları mümkün olduğunca 
hem Suriyeli hem de Türkiye vatandaşı ihtiyaç sahip-
lerini kapsayacak şekilde yürütülmeli. 

✔Sığınmacılara vatandaşlık verilmesine ilişkin sü-
reç şeffaf hale getirilmeli, vatandaşlık alanların sayıla-
rı kamuoyuyla düzenli bir şekilde paylaşılmalı. 

✔ Öte yandan vatandaşlık konusundaki olumsuz 
tepkinin yaygınlığı göz önüne alınarak geçici koru-
mayla vatandaşlık arasında ikamet ve çalışma iznini 
içeren ara formüller üretilmeli.

‘İstanbul’daki Suriyeli 
Sığınmacılara Yönelik Algı ve 
Tutumlar Araştırması’na göre 
İstanbullular Suriyelileri hem 
maddi hem de manevi açıdan 
tehdit olarak görüyor

nefreti büyütüyor
KUTUPLAŞMA, 

U
l Leyla ALP



stanbul ve Kadıköy’deki kentsel dönüşüm 
sadece ev sahiplerini değil aynı zamanda 
semtin tarihi esnafını da etkiliyor. Semtin 
tarihine tanıklık eden dükkânlar ya yeni 

inşa edilen binalarda yer bulamıyor ya da artan fiyatlar 
yüzünden ayakta kalma şansları azalıyor. Kadıköy’de 
birçok esnaf bu nedenle kapılarını kapattı ve bir daha 
açamadı. Semt hafızasında önemli bir yeri olan Kadı-
köy’ün 99 yıllık pastanesi Altınoğlu da kentsel dönü-
şümün yarattığı olumsuz havadan etkilendi. İmalatha-
nesinin bulunduğu bina yıkılınca pastanenin sahipleri 
Nezih ve Semih Cangökçe kardeşler, dükkânlarını 1 
Ağustos Pazar günü itibariyle kapatma kararı aldılar. 

Bir asırdır Söğütlüçeşme Caddesi’nde hizmet ve-
ren bu pastane, aynı zamanda Kadıköy’ün 99 yılına da 
tanıklık etti. 16 yaşından beri bu dükkânda çalışan ve 
54 yıl sonra önlüğünü çıkarmak zorunda kalacak olan 
Nezih Cangökçe ile hem dükkânın kuruluş hikâyesini 
hem de pastaneyi kapatma sebeplerini konuştuk.

Kadıköy’ün 99 yıllık 
pastanesi Altınoğlu, bir daha 

açılmamak üzere kapılarını 
kapatıyor. Pastanenin 

sahibi Nezih Cangökçe, 
tarihi dükkânın bir asırlık 

öyküsünü anlattı 

Kadıköy’ün 99 yıllık 
pastanesi kapanıyor
l Erhan DEMİRTAŞ

İ

“Şeker ve helva satılan dükkânın sahibi, orta boy-
lu, kırmızı yüzlü, saçsız yuvarlak başlı, kırmızı-beyaz 
yollu peştemal takan Şevki Efendi idi. Sessiz ve ter-
biyeli bir şekerci ustası olarak Kadıköy’de Hacı Be-
kir’den sonra haklı bir isim yapmıştı. Orta yaşlı sayı-

labilecek bir yaşta öldü ve oğlu Rıdvan iş başına geçti. 
Dükkâna gerek şekercilik gerekse dekorasyon bakı-
mından yenilikler getirdi, yıllarca iyi çalıştı. Rıdvan 
da şeker hastalığından öldü.”

DAYIDAN YEĞENE
Ekdal’ın bahsettiği Şevki Altınoğlu, Kastamonu’n-

dan Kadıköy’e gelmiş ve 1922 yılında bu dükkânı hiz-
mete açmış. Nezih Cangökçe’nin anlatımlarına göre 
99 yıl önce kurulan dükkân, Söğütlüçeşme Caddesi 
üzerinden bulunan ve şimdiki dükkâna çok yakın olan 
ahşap bir evmiş. Adnan Menderes döneminde çıkarı-
lan imar yasası ile caddenin bir kısmı istimlak edilmiş 
ve yerine modern bina yapılmış. Ancak pastane 1964 
yılında şu anki yerine taşınmış. Fakat dönüşüm o yıl-
larda da hız kesmemiş. İki katlı olan bina 1989-1990 
yılında yıkılarak yeniden yapılmış. 

Cangökçe o yılları şöyle anlatıyor: “Dedem ben 10 
yaşındayken öldü. İlk dükkânın olduğu ahşap yapıyı 
hayal meyal hatırlıyorum. Dedem öldükten sonra da-
yım Rıdvan Altınoğlu işleri devralmış. Dayım İstan-
bul Şekerciler Derneği’nin 10 yıl başkanlığını yaptı. 
Benim asıl ustam dayımdır. Lisede okurken yaz tatil-
lerinde buraya gelirdim. Gide gele işleri de öğrendim. 
İktisat fakültesinde okuduğum sıralarda dayım bir ra-
hatsızlık geçirdi ve felç kaldı. Ben de bir tercih yap-

mak zorundaydım. Ya okula devam edecektim ya da 
işin başına geçecektim. Bu işi de severek yapıyordum 
ve işlerin başına geçtim.”

KADIKÖYLÜLERİN BULUŞMA YERİ
Dükkânın özelliklerini anlatırken “Bu dükkân, 

Baylan ile beraber salonu olan ilk pastanelerdendi.” 
diyen Cangökçe’nin “salon” olarak kastettiği mekan 
aslında Kadıköylülerin buluşma yeriymiş. “Limona-
tamız meşhurdur” diyen Cangökçe şöyle devam edi-
yor: “Pastanemiz çok nezih bir yerdi. Sabah vapu-
ra binenlerin ve akşam vapurlardan inenlerin yarattığı 
yoğunluk eksik olmazdı. Bir de Kuşdili’nde kurulan 
Salı Pazarı’na gelenler nedeniyle Kadıköy çok kalaba-
lık olurdu. Pazardan dönenler mutlaka buraya uğrardı. 
Gelen herkes mutlaka limonata içer, pasta yerdi.10-15 
kadar kişi çalışıyorduk burada. 1990 yılında şu anki bi-
nayı yaptık. Salonu da kapattık. Sadece buraya birkaç 
masa koyduk.”

DÖNÜŞÜMÜN İZİ
Kadıköy’deki esnaf ve müşteri profilinin de değiş-

tiğini söyleyen Cangökçe, gençlik yıllarındaki Kadı-
köy esnafını şöyle anlatıyor: “Çok tatlı bir esnaf gru-
bumuz vardı. Her türden esnaf vardı ve birbirimize 
yardım ederdik. Sosyal ilişkilerimiz çok iyiydi. Tavla 
turnuvaları yapardık kazanan da televizyon kazanırdı. 
Kadıköy’ün eski esnafları bir bir dükkânlarını kapatı-
yor. Maliyetler artıyor, müşteri profili de değişti. İnter-
netten ya da sanal marketten şu an her şeyi alabiliyor-
sunuz. Bizim için de durum aynı. Tarihi esnafın yerini 
zincir mağazalar alıyor. Bizim yerimiz kira olmadığı 
için bugüne kadar dayanabildik.”

NEDEN KAPANIYOR?
Peki Altınoğlu Pastanesi neden kapanıyor? Can-

gökçe kardeşlerin imalathane olarak kullandıkları bina 
üç yıl önce yenilenmek üzere yıkıldı. Başka bir yerde 
imalathane açmanın zor olduğunu söyleyen Cangökçe, 
kapatma kararını şöyle özetliyor: “İsim hakkımızı sa-
tın almak isteyenler oldu. Ama biz vermek istemedik. 
Bizim için burası sadece bir pastane değil, aynı zaman-
da burası bizim mazimiz. Hem başkası bizim gibi özen 
de gösteremez. İmalathanemizin yıkılması, müşteri 
profilinin değişmesi ve ekonomik sebepler kapanma-
nın en önemli nedenleri. Tabii aynı zamanda yorulduk. 
Başka bir yere imalathane yapabilirdik ama değmezdi. 
Yani her şeyin fiyatı arttı. Kadıköy’de kiralar da bel-
li. Müşterilerimiz üzülüyor ama elimizden bir şey gel-
miyor. Hem işimizi devredeceğimiz kimse de yok. Ço-
cuklarımız kendi işleriyle ilgileniyor.”

Sadece Kadıköylülerin değil aynı zamanda Kadı-
köy’ü ziyaret edenlerin de tanıdığı, önünden geçtiği ya 
da alışveriş yaptığı Altınoğlu Pastanesi, 1 Ağustos Pa-
zar günü itibariyle kapanıyor. Dükkân ile beraber bir-
çok insanın anıları da mazide kalacak.

ŞEVKİ ALTINOĞLU’NUN MİRASI
Kadıköy’ün tarihi hakkında önemli kitaplar ya-

zan Doktor Müfid Ekdal, 1920’li yıllarda Söğütlüçeş-
me Caddesi ve çevresinde bulunan esnafı ve Altınoğlu 
Pastanesi’ni şöyle anlatır: 

Yaz surupları ve çorbalar
Serinleten, enerji veren şurup ve soğuk çorbalardan pratik tarifler

KARADUT ŞURUBU

Malzemeler:
l 1 kg karadut
l 3 su bardağı su
l 1 su bardağı toz şeker
l 1/4 adet limon suyu
Yapılışı: 
Yaz içeceklerinden en lezzetlisi ve 
enerji deposu olan karadut şurubu aynı 
zamanda birçok hastalığın tedavisinde 
de kullanılıyor. Yapımı da oldukça basit. 
Karadutların saplarını ayırın. Yıkadıktan 
sonra süzülmesi için bir kapta birkaç 
dakika bekletin. Geniş bir tencere içi-
ne koyun. Üzerine 3 su bardağı su, 1 su 
bardağı şeker ekleyin. 20 dakika kadar 
kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon 
suyu ya da limon tuzu ekleyin. Kayna-
yıncaya kadar pişirin. Ocaktan aldıktan 
sonra bir süzgeç ya da tülbent yardı-
mıyla süzerek cam kaplara koyun.  

AYRAN AŞI ÇORBASI

Malzemeler:
l 1 su bardağı buğday 
l 4 bardak sıcak su 

l 1 su bardağı nohut 
l 3 su bardağı yoğurt 
l 1 çay kaşığı tuz 
l 1 tatlı kaşığı nane
l 1 tutam dereotu
l 1 bardak soğuk su
Yapılışı: 
Nohut ve buğdayı bir gece önceden ıs-
latıp bekletin. Bir tencereye ıslatılan no-
hut ve buğdayı koyup 4 bardak su ek-
leyip kaynatın. Piştikten sonra ocaktan 
alıp süzün. Soğuttuktan sonra yoğurt ve 
tuz ilave ederek karıştırın. Kıvama göre 
soğuk su ekleyin. Nane ekleyip buzdo-
labında bekletin. Soğuk servis yapabi-
lirsiniz.

YEŞİL ERİK ŞURUBU

Malzemeler:
l 1 kilo yeşil erik
l 3 bardak su
l Karanfil, tarçın
l 1 bardak şeker
Yapılışı:
Erikleri yıkayıp bir tencereye koyun. 
Üzerine 2 bardak su ekleyin. Çekirdek-
leri özünden ayrılana kadar kaynatıp 
soğumaya bırakın. Soğuyan eriklerin 
çekirdeklerini çıkarın ve karışımı robot-
tan geçirin. Bir tencereye robottan ge-
çirdiğiniz erik posasını, şekeri, bir dal ka-
buk tarçın ve birkaç tane karanfil ekleyip 
tekrar kaynatın. Kıvamına göre isterse-
niz bir ya da iki bardak su ekleyebilirsiniz.

GAZPACHO ÇORBASI

Malzemeler:
l 4 adet domates
l 2 adet kuru soğan
l 3 diş sarımsak
l 2 adet salatalık
l 1 adet yeşil dolmalık biber
l 1 adet kırmızı dolmalık biber
l 4 dilim ekmek içi
l 5 su bardağı su
l 4 yemek kaşığı zeytinyağı
l 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
l 1 yemek kaşığı mayonez
l 1/2 çay kaşığı tuz
l 1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı: 
Bir İspanyol lezzeti olan Gazpacho çor-
bası yaz sıcağında çorba içilmez inancını 
tersine çevirecek lezzete sahip. Doma-
tes, kuru soğan ve salatalıklar kabukla-
rını soyup küp küp doğrayın. Yeşil ve kır-
mızı dolmalık biberleri ortadan ikiye kesin 
ve doğradığınız tüm malzemeleri mutfak 
robotuna koyun. Ekmek içlerini de ila-
ve edip püre haline getirin. Robottan çı-
kardığınız karışımı bir tencere ya da cam 
kaba koyun üzerine su ekleyerek karış-
tırın. Zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiber 
ekledikten sonra bir süre daha karıştırın. 
Koyu bir kıvam alan çorbayı buzdolabında 
soğutulduktan sonra servis edebilirsiniz.

PANCAR ÇORBASI 

Malzemeler:
l 2 adet büyük boy pancar 
l 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi 
l 1 yemek kaşığı zeytinyağı 
l 1 su bardağı süzme yoğurt 
l 2 yemek kaşığı labne peyniri 
l 1 çay kaşığı tuz 
l Yarım çay kaşığı karabiber 
Yapılışı: 
Rengiyle tam bir yaz çorbası olan ve iş-

tah açan pancar çorbası aynı zamanda 
da çok pratik. Pancarlar iyice yıkandık-
tan sonra kabuğuyla birlikte yumuşa-
yana kadar haşlanır. Kabuğu soyulup 
küp şeklinde doğranır ve mutfak robo-
tuna aktarılır. Sirke, zeytinyağı, tuz ve 
karabiber ilave edilerek püre haline ge-
tirilir. Ayrı bir kapta süzme yoğurt ve 
labne iyice karıştırılır. Pancar püresi ile 
karıştırılır. Çorbanın kıvamı için su ek-
leyebilir, buzdolabında soğutup servis  
yapabilirsiniz.

Yaz ayları çorba içmeyi 
bıraktığımız zamanlar olur. 
Havalar sıcakken bir de sıcak 
çorba içmek istemeyiz. 
Oysa soğuk çorbalar da var. 
Sıcak yaz günlerinde hem 
bağışıklığınızı güçlendirecek 
hem de serinletecek şurup 
ve çorbalardan birkaç tarif 
hazırladık. Şimdiden afiyet 
olsun.  

l Leyla ALP

VİŞNE ŞURUBU

Malzemeler:
l 1 kg vişne
l Üzerine çıkacak kadar su
l 2 su bardağı şeker
l Kabuk tarçın ve karanfil

Yapılışı:
Vişneleri yıkayıp ayıklayın, tencere-
ye alın. Üzerine çıkacak kadar su ko-
yun. Vişneler çatlayana kadar kayna-
tın. Bir saat kadar soğumasını bekleyin. 
Vişnelerin çekirdeklerinden ayırın. İyi-
ce süzün ve robottan geçirin. Robottan 
geçirdiğiniz karışımı ve vişnenin süzdü-
ğünüz suyu tekrar bir tencereye koyun, 
şeker, tarçın ve karanfil ilave ederek 
kaynatın. Karışıma bir çay kaşığı kadar 
tereyağı eklerseniz şurubun rengi daha 
parlak olacaktır. (Kıvamı katı olursa 
kaynamaya başlamadan önce bir mik-
tar su ilave edebilir yada servis sırasın-
da soğuk su kullanabilirsiniz)

,
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okat’tan, beyaz önlüğünün hakkını ve-
rerek toplumcu sağlık anlayışıyla hare-
ket eden eczacı Cem Kılınç’ı sayfalarımı-
za konuk ediyoruz. Zira kendisi bir süredir 

mühim bir kampanya yürütüyor. Kılınç, 13 yıllık bir 
eczacı. Epey zamandır aşı, özellikle de kadınlarda ra-
him ağzı kanserine neden olan Human Papilloma Vi-
rüsü (HPV) ve aşısıyla ilgileniyor. Zira bu aşının, ön-
leyici sağlık açısından önemi büyük ancak Türkiye’de 
aşı sigorta kapsamında olmadığı için ücretli. Üç doz 
aşının maliyeti 2 bin 85 lira gibi yüksek bir rakam ol-
duğu için birçok kadın aşıya ulaşamıyor. Hatta bir sü-
redir, bu aşının ücretsiz olarak yapılması için kampan-
yalar yürütülüyor. 

Genel Yönetmen: Prof. Dr. Paşa Göktaş

facebook.com/gelisimtiplab instagram.com/gelisimtiplab

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.

Türkiye’de 16 Nisan’da günlük 63 bin 82 ile tüm pan-
demi sürecinin en yüksek günlük yeni vaka sayısı, 
özellikle aşılamanın hız kazanmasıyla 2,5 ayda cid-
di düşüş göstererek 4 Temmuz’da 4 bin 418’e yeni 
vakaya kadar geriledi. Son bir haftada ise  Covid-19 
vaka sayıları hızla arttı ve artmaya da devam ediyor. 
Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaşmış durumda. Özel-
likle tedbirlerin kaldırılması, tatil ve aşılama oranla-
rının istenilen noktaya gelmemesi nedeniyle vakalar 
artış gösterdi.

VAKANIN ARTTIĞI İLLER
Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller ise 

Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Türkiye 
genelinde en az 23 milyon vatandaş aşı yaptırmadı. 
Dünya genelinde de aşılamanın istenilen noktaya gel-
memesi nedeniyle dördüncü dalgadan bahsediliyor. 
Özellikle de delta varyantı bu artışta oldukça etkili 
ve Avrupa’da tedbirlerin yeniden gelmesi gündemde.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. 
Recep Koç ile dördüncü dalgayı, aşılamadaki sorun-
ları, neler yapılması gerektiğini konuştuk. Koç, aşı-
lamanın istenilen düzeye gelmemesi ve  aşı karşıtlı-
ğı konusunda şunları söyledi: “Amacımız yaza kadar, 
tatiller başlamadan en hızlı şekilde çok kişiyi en kısa 
zamanda aşılamak olmalıydı. Olmadı. Nisan 2021’de 
üçüncü zirveyi atlattık. Sağlık Bakanlığı’nın yeteri 
kadar aşıyı zamanında temin edememesi, tek bir fir-
manın aşısına mahkum etmesi önemli nedenlerdendi. 
Yaza doğru düşen vakalar 1 Temmuz’da tam açılma 
karar verilmesi ile tekrar arttı. Dokuz günlük bayram 

tatili, uzun bir süredir evlerine kapanan vatandaşların 
bir anda her şey bitmiş gibi rahatlamasına ve rehavet 
içine girmesine yol açtı. Bunda bakanlığın söylem ve 
açıklamaları da rol oynadı ve 1 Temmuz’dan itibaren 
vaka sayıları dörde katlandı.”

“AŞI KAMPANYASI YAPILMADI”
“Kapanma, nasıl kurallara uygun yapılamadıysa 

, açılma da aynı şekilde yapıldı” diyen Koç,  “Esna-
fa, işverene, çalışanlara gerekli sosyal ve eko-
nomik desteği sağlayamayan iktidar, tam 
açılma yapmak zorunda kaldı. Ekono-
mik çıkarlar ağır bastı. Yurtdışından 
her gelenden PCR testi istenme-
di. Çok riskli ülkelerden gelenle-
re karantina uygulaması yapılma-
dı, şehirlerarası yolculuklara ve 
otellerde kalacaklara, kapalı or-
tamlardaki toplantılara sayı sı-
nırlaması konulmadı. Aşı kam-
panyası ve aşılar hakkında halkı 
aydınlatıcı açıklamalar yapılmadı. 
Basında, televizyonlarda , sosyal med-
yada, bilbordlarda aşıyı destekleyici ya-
yınlar hazırlanamadı. Bakanlık, Bilim Kurulu 
önerilerini hayata geçiremedi. Sayın Sağlık Baka-
nı Twitter üzerinden vatandaşlara nasihat vermek-
ten başka, devletin alması gereken önlemleri almadı. 
Hıfzısıhha Kanunu’nun kendilerine tanıdığı yetkileri 
kullanamadı, kullanmak istemedi” diye konuştu.

Aşı karşıtlığından daha çok aşı kararsızlığı, te-
reddütünün yaşandığını söyleyen Koç, şöyle devam 
etti: “Aşıların yapılmaya başlanması, vaka sayıların-
daki düşüşler kendine güveni arttırırken, rehavete ve 

Şanlıurfa’da, beden eğitimi öğretmenleri öncülüğünde 
hentbola başlayan ve geçtiğimiz günlerde verdiği 
söyleşiyle Türkiye’nin gündemine oturan 13 yaşındaki 
Merve Akpınar da burstan faydalanarak aşısını oldu

“2022 
HPV FARKINDALIK 

YILI” OLSUN
Rahim kanserlerinin önemli bir kısmı HPV 

virüsünden kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar 
her 10 kadından 8’inin hayatının bir döneminde 

HPV virüsü ile tanıştığını gösteriyor. 
Kadınlar arasında oldukça yaygın olmasına rağmen 

ücretle yapılan HPV aşısı yapılması için TBMM’ne 
kanun teklifi de sunuldu. HDP’li milletvekilleri 

Muazzez Orhan Işık, Ayşe Sürücü, Gülistan Kılıç 
Koçyiğit tarafından sunulan teklifte, HPV (Human 

Papilloma Virus) aşısının Sağlık Bakanlığı’nca 
9-12 yaş arası çocuklara ve erişkinlere 

ücretsiz uygulanması ve 2022’nin “HPV 
ile Mücadele ve Farkındalık Yılı” 

ilan edilmesi önerildi. 

l Gökçe UYGUN

T

rahatlığa yol açtı. Maskeler bile takıl-
maz oldu. Kapalı mekanlar dolma-

ya başladı. Havalandırma ve me-
safe unutuldu. Aşılar hakkında 
bilgilendirme ve açıklamalar ye-
terli değil. Ocak ayında temin edi-
len Sinovac firmasının aşısının ba-
ğışıklama düzeyinin düşük olduğu 

ve delta varyantına etkisinin daha az 
olduğu, Biontech/Pfizer aşısının ise 

daha güçlü antikor oluşturduğu, deği-
şik varyantlara etkisinin daha fazla olduğu 

tıp otoritelerince her yerde açıklanırken, Sağlık 
Bakanlığı bu konu hakkında açıklama bile yapmadı. 
Yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşılama çalış-
malarının başında, Ocak ayında Sinovac anlaşmaları 
yapıldığı zamanda, Biontech/Pfizer aşısı hakkındaki 
söylemleri de akılları karıştırdı.”

NE YAPILMALI?
Önemli olan ise bundan sonrası. Koç, bundan 

sonrası için yapılması gerekenlere dair şunları ekledi:  

“Aşılama çalışmalarına hız vererek, merkezi yerler-
de aşı merkezleri kurup, aşı yaptırmak isteyenlere he-
men yapılmalı.  Doğu ve Güneydoğu’da coğrafi yapı-
dan dolayı yerleşim yerlerine mobil ekipler ile ulaşım 
sağlanmalı. Toplum sağlığını tehlikeye atan aşı yap-
tırmayanlara karşı yaptırımlar uygulanması, aşı kar-
tı uygulamasının hayata geçirilmesi, aşı kampanyası 
açılarak en hızlı şekilde aşılamayı başarabilmek amaç 
olmalıdır.”

Tüm bunların yapılmadığı sürece eylül ayın-
dan itibaren dördüncü dalganın başlayabileceğini ve 
muhtemel olduğunu söyleyen Koç şu uyarılarda bu-
lundu:

“Okullarımızın açılmasını istiyorsak, yeniden ka-
panmayı göze almayacaksak, aşılarımızı yaptıralım. 
Aşıların bazı kişilerde birkaç gün süren baş ağrısı, kas 
ağrıları, ateş, öksürük, hafif ishal gibi yan etkileri olsa 
da hasta olmaktan çok daha iyidir. Hastalığın kim-
de nasıl seyir gösterdiği bilinmiyor. Bugün hastanele-
rimizdeki yoğun bakım vakaları, aşısızlardan ibaret. 
Aşı hasta olmayı engellemeyebilir ama ölümü engel-
lediği artık kesin olarak biliniyor.”

HPV aşı dayanışması
Ülke genelinde gönüllü bir 
dayanışma ağı kurarak, 
kadınların HPV aşısı olmasını 
sağlayan Tokatlı eczacı 
Cem Kılınç, “Devlet, bu aşıyı 
ücretsiz yapmalı” dedi

Tek çözüm aşı Covid-19 vakaları 
hızla artıyor. İstanbul 
Tabip Odası’ndan Dr. 
Recep Koç, “Bugün 
hastanelerimizdeki 
yoğun bakım vakaları 
aşısızlardan ibaret. 
Aşı hasta olmayı 
engellemeyebilir ama 
ölümü engellediği 
artık kesin olarak 
biliniyor” diyor

BİR GECE NÖBETTE…
Son zamanlarda COVİD-19 aşısı da gündeme ge-

lince Cem Kılınç da tekrar bu konuya eğilmiş. Bir gün, 
bir 3 Haziran akşamı Zile ilçesindeki Emek Eczane-
si’nde gece nöbeti tutarken o gün ölüm yıldönümü 
olan Nâzım Hikmet’i okuyormuş ki, şairin “Biz insa-
nız çok şükür, çok şükür biliriz, ilacımıza umudu kat-

masını, yaşamak gerek diyerek, ayak direyip dayatma-
sını. Hastalar, kardeşlerim iyileşeceksiniz” dizelerine 
denk gelmiş. Bundan çok etkilenen Cem Kılınç, top-
lum sağlığı ilkesini benimsemiş bir sağlık çalışanı ola-
rak da her ay kendi imkânlarıyla, ihtiyacı olan bir ki-
şinin HPV aşısını karşılamaya karar vermiş. Bunu da 
sosyal medya hesabına yazmış. Nöbet sonrası yorgun-
luğunu atmak için eve gidip uyumuş. Uyanınca bir 
bakmış ki yazdığı ileti epey ilgi görmüş. Pek çok kişi 
başvurmuş. Bireysel çabayla başlayan bu ‘aşı bursu’ 
dayanışmasının ilk günü Kılınç’ın tanıdığı eczacıların 
bağışlarıyla 5 genç kadın aşılanmış. 

Sonrası çığ gibi büyümüş. Gerek aşı olmak için 
başvuran kadınlar gerekse de katkı sunup bağış yap-
mak isteyen başta eczacılar olmak üzere pek çok kişi 
elini taşın altına koymuş. Şimdiye dek 1200 civarı kişi 
aşı bursundan faydalanmak için başvurmuş. 1.5 ayda 
da 120 kadın aşılanmış. 

“HPV AŞISI ÜCRETSİZ OLMALI”
Cem Kılınç bugünlerde İstanbul’da. Hem biraz ta-

til yapıyor hem de kampanya için görüşmelerini sür-

dürüyor. Cem Kılınç, gelir gelmez Kadıköy’de de iki 
eczaneyi dayanışma ağına dahil ettiklerini söyledi. Ec-
zanesindeki gece nöbetlerini artık gelen başvuruları 
okuyup yanıtlayıp süreci organize etmekle geçirdiği-
ni anlatan Kılınç, “Bazı maillere ağlıyorum. İnsanlar 
çok çaresiz. Bu beni kamçılıyor. Artık kimse bu nokta-
dan sonra beni bu yoldan döndüremez çünkü insanla-
rın hayatı söz konusu. Mesleğim bu, eczacılık yemini-
mize göre ihtiyaç sahiplerinin sağlığın korumak bizim 
görevlerimizden… ” dedi. 

“Bu bir hayırseverlik değil dayanışma” ifadesini 
kullanan Kılınç, daha çok, aşıya erişme şansı düşük 
olan emekçi kadınlar ve öğrencileri aşıladıklarını vur-
gulayarak, “Başvuran çoğu kadın ilk kez duyuyor bu 
virüsü. Oysa HPV toplumda o kadar yaygın ki. Aşıy-
la tarihe karışabilecek belki de tek kanser türü. Sağlık 
Bakanı’nın sahibi olduğu özel hastanenin web sitesin-
de ‘HPV aşınızı olun’ yazıyor ama, bizim vergileri-
mizle o koltukta oturan bakan bu aşıyı ücretsiz yapmı-
yor. HPV aşısı, ulusal aşı takvimine alınarak başta kız 
çocukları ve kadınlar olmak üzere gereken herkese üc-
retsiz uygulanmalı” çağrısını yaptı.

l Fırat FISTIK
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Daha hızlı daha 
yüksek daha güçlü 

BANU 
YELKOVAN

Bir yanda Tokyo 2020 tüm hızıyla 
sürüyor, heyecanlıyız… Bir yandan olimpik 
karşılaşmalar herhangi bir takımımızın 
en asparagas transfer haberi kadar ses 
getiriyor mu çok emin değilim. 

18 spor dalında katıldık Tokyo 2020’ye. 
Kota alma süreci iki yıldan fazla sürdü. 
Süreç temmuz başında tamamlandı ve milli 
sporcularımız 108 kişilik kota kazanmayı 
başardılar. Sadece geleneksel branşlarımız 
güreş ve halter ya da Türk sporunun 
yüz akı kadın voleybolda değil, artistik 
jimnastik, atıcılık, atletizm, badminton, 
bisiklet, boks, eskrim, judo, karate, kürek, 
modern pentatlon, okçuluk, tekvando, 
yelken ve yüzme spor dallarında temsil 
ediliyoruz. Bana sorarsanız çok da iyi 
temsil ediliyoruz. Türkiye bir spor ülkesi 
değil, spor kültürümüz ve müzelerimizi 
dolduran madalya ve kupalarımızla akla 
gelmiyoruz. Yine de Japonya ile olan saat 
farkımıza rağmen, sabahın çok erken 
saatlerinde kalkıp yarışları izleyen bir grup 
insan da var işte. Bir zamanlar insanlar 
Muhammed Ali’yi izlemek için erkenden 
kalkardı, şimdi okçuluk müsabakalarını, 
kadın boksörlerimizi izlemek için kalkıyoruz. 
Hatice Kübra İlgün’ün tekvandoda aldığı 
bronza sevinirken, Nur Tatar’ın bir saniyeyle 
kaybettiği çeyrek finale üzülüyoruz. Yelken 
gibi çok da izlemeye alışkın olmadığımız bir 
branşta Alican Kaynar’ın ilk iki gün sonunda 
zirveye yerleşmesini, jimnastikçilerimizin 
7 kişiyle finallere kalarak tarih yazmasını, 
kadın voleybol milli takımımızın kazansa 
da kaybetse de gururla izlediğimiz 
mücadelesini takip ediyoruz göğsümüz 
kabararak. Bir sürü çeyrek final görüyoruz, 
hiç alışkın değiliz böylesine. Sosyal medya 
üzerinden hem sporcularımızdan hem milli 
olimpiyat komitesinin hesabından hem 
federasyonlardan hem de sponsorlardan 
düzenli bilgi akışı var. Gazetelerde ya da 
televizyonlarda transfer haberleri kadar 
yer almaması oyunların, bu yüzden bizi 
çok üzmüyor belki. En azından kendi haber 
akışımızı sağlayabiliyoruz. 

Daha da güzeli ne biliyor musunuz? 
Kafilemizin en genç sporcusu, bayrağımızı 
da taşıyan milli yüzücümüz Berke Saka, 200 
metre sırtüstü yarışının ardından röportaj 
için kamera karşısına geçtiğinde, “Elimden 
geleni yaptım. Bu 200 metre sırtın en genci 
bendim.  Yüzerken keyif aldım.” diyor. 
‘Yüzerken keyif aldım’ ne önemli bir cümle? 
“Kendi en iyi dereceme yakın yüzdüm, iyi 
bir sezon geçirdim, ilk olimpiyatlarımda 
olmak büyük bir gurur, hedefim 2024” diye 
devam ediyor.  Bir açıklamada ne çok doğru 
var, farkında mısınız? Biz öyle olmasak 
da sporcular asıl başarının ne olduğunun 
farkında artık. Yüzme gibi domine edilen 
bir alanda, Berke gibi genç bir sporcu için 
başarı, en azından şimdilik, madalya almak 
gibi gerçekleşmesi imkansıza yakın bir 
hedef tabii ki değil; olimpiyatlarda olmak, 
kendi en iyi performansını yakalamak ve 
elinden gelenin en iyisini yapmak, işte 
doğru başarı tanımı bu. Dünyanın en büyük 
spor sahnesine çıkarken tökezlememek, 
paniklememek, kendi yapabileceğinin 
gerisinde kalmamak… Ama bütün bunları 
yaparken de kendine daha yüksek bir hedef 
koymak: 2024 Paris. Bunlar işte, sporda 
ilerlediğimizin daha önemli göstergeleri. 

Çünkü o madalya baskısı, o yarışa 
çıkarken dizlerin titremesi sporun önündeki 
en büyük engel aslında. Pandeminin ve 
bir buçuk sene evlere kapanıp normal 
antrenman düzeninden uzak kaldıktan 
sonra bu olimpiyatlara giden sporcuların 
fiziksel formları yerinde olsa, mental açıdan 
zor zamanlar geçirdikleri ortada Üstelik 
sadece bizim sporcular değil, olimpiyat 
oyunlarındaki neredeyse tüm sporcular 
mental açıdan zorlandılar buraya gelirken, 
kimisi bunu yönetti, kimisi yönetemedi.

Usain Bolt ve Michael Phelps gibi 
olimpiyatları popülerleştiren iki süper yıldızın 
bırakmasından sonra bu olimpiyatlarda 
o boşluğu doldurmasına kesin gözüyle 
bakılan isim, Amerikalı efsane jimnastikçi 
Simone Biles misal. Kariyerine başladığı 
günden itibaren o güne kadar görmediğimiz 
zorluktaki hareketleri büyük bir kolaylıkla 
yaptığına şahit olduğumuz, 2016’da Rio’da 
4’ü altın 1’i bronz beş olimpiyat madalyası 
birden kazanan, 2018 ve 2019 dünya 
şampiyonalarında madalyaları silip süpüren, 
evindeki çoğu altın 31 madalyasıyla tüm 
zamanların en çok madalya kazanan 
Amerikalı jimnastikçisi olan ve sadece 
jimnastik sahasında değil, saha dışında 
da amansız bir karakter olan Biles, mental 
sebeplerle oyunlardan çekildi işte. Benzerini, 
Roland Garros’ta Naomi Osaka yapmıştı. 
Tokyo 2020’de olimpiyat ateşini yakan 
Japon sporcu, önceki gün turnuvadan 
elenirken akla daha önce verdiği bir röportaj 
geldi: “Değerimi her zaman kazandığım 
madalyalarla ölçtüm. İyi bir tenis oyuncusu 
olmadığımda ben kimim? Tenisi bıraktığımda 
ne olacak?” diyordu. Profesyonel sporcuların 
üzerindeki baskı artarken mental olarak 
güçlü olmak her zamankinden daha önem 
kazanacak belli. Slogandaki daha hızlı ve 
daha yüksek tamam, daha güçlü’ye ‘mental 
olarak’ eklemesini mi yapsak acaba?

Kulüp ve taraftarları, top-
lumsal ve siyasal olaylara 
karşı tavrı, dünyanın her-
hangi bir yerinde yaşanan 
haksızlıklara karşı duyar-
lılığı nedeni ile aykırı ku-
lüpten çok bir siyasi parti 
gibi “Muhalif” olarak ta-
nımlanıyor. “Faşizm bir 
düşünce değil bir suçtur” 
diyebilen taraftarlara sa-
hip bir kulüp. 

Sadece özgürlük-
ler ve futbol sahaların-
da mücadele etmiyorlar. 
Ragbi, Amerikan futbo-
lu, beyzbol, bowling, boks, satranç, bisiklet, hentbol, 
softball, masa tenisi takımları ile sporun diğer branş-
larında da mücadele eden bir kulüp. 

KOMBİNELERİ 27 DAKİKADA TÜKENDİ
Alman ikinci liginde mücadele eden FC St. Pau-

li’nin, Hitler döneminde öldürülen taraftarların anı-
sına Millerntor Stadyumu’nda öldürülenlerin adının 
yazılı olduğu anıt dikildi. 

59 yıllık Bundesliga tarihinde sadece 8 sezon 
oynayabildi. 2001/2002 sezonu Bundesligaya çıka-
bildiği ender sezonlardan biri. Bu sezon satışa çıkar-
dığı 10 bin kombine bileti 27 dakikada satmayı ba-
şardı. Bundesliga’da oynadığı sınırlı sezonlarda hiçbir 
zaman şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkmayan ku-
lübün en büyük hedefi küme düşmemek ve Ham-
burg’u yenmek.  

DÜNYADA TARAFTARI OLAN MARJİNAL TAKIM!
111 yıl önce takımın kurulduğu Hamburg’un St. 

Pauli semti, gece hayatı, seks ticareti, tiyatro sa-
lonları ve müzikholleri ile Avrupa’nın en ünlü eğlen-
ce merkezlerinden biri. Liman işçileri, gemici tayfa-
sı ve diğer sektörlerde çalışan 
işçilerin yaşadığı bu 
semt, sokak grafiti-
leri, duvarları süsle-
yen anti-faşist slo-
ganları ile Almanya’da 
solun kalesi olarak bi-
liniyor. Takıma mar-
jinal sıfatı yakıştırıl-
sa da, aslında faşizme 
karşı mücadelesiyle 
tüm dünyaya yayılmış 
taraftar grubuna sa-
hip. Bu özellikleri nede-
ni ile olsa gerek sadece 
Almanya’da taraftarla-
rı haricinde 19 milyon ki-
şinin ikinci takımı olduğu 
söyleniyor. 

2006 yılından 2013 yılına kadar başkanlığını, eş-
cinsel kimliğiyle tanınan tiyatrocu ve işadamı Cor-
ny Littmann yaptı. Takımı Bundesliga’ya çıkardıktan 
sonra “görevimi yaptım” diyerek başkanlığı bırakan 
Littmann, opera sanatçısı erkek arkadaşı ile evli. 

BAYERN MÜNİCH’TEN DESTEK 
Aykırı kulüpten çok muhalif kimliğiyle bilinen bu 

takım, tahmin edeceğiniz gibi sık sık ekonomik so-
runlarla boğuştu. 2003 yılında kapanma noktası-
na geldi. Muhalif kimliğine değil de marjinal kimliği-
ne saygıyla olsa gerek, Bayern Münich, kulüple özel 
maç yaptı. “St. Pauli’yi kurtarın” kampanyası kapsa-
mında yapılan maç, kulübe 2 milyon Euro’luk bir kat-
kı sağladı. 

DEVRİMCİ, SOLCU, MUHALİF, KIZIL...
Devrimci, solcu, muhalif, kızıl... FC St. Pauli ve ta-

raftarlarını sadece bu kavramlarla tanımlamak, bu 
takımın özgürlükçü, çoğulcu, mültecileri savunan 
yönünü anlatmaya yetmeyebilir. Dünyada ırkçılığın 
yükselişine karşı mücadele eden takımın taraftarla-
rı aynı zamanda hippilerin, eşcinsellerin, uyuşturucu 

bağımlılarının, evsizlerin, fahişelerin, kısaca öteki-
lerin hakları için mücadele etti, ediyor.

Sağcı, milliyetçi, ırkçı faaliyetleri stadyumun-
da resmi olarak yasaklayan kulüptür. Bu özellik-
leriyle saygı görendir, sevilendir. Futbolun sade-
ce futbol olmadığını anlatan örneklerin başında 
gelen kulüplerden biridir. Sadece 8 yıl Alman bi-
rinci liginde oynadığı halde tüm dünyada ta-
raftara sahip olmasının nedeni kuşkusuz ki bu 
özelliklere sahip olmasıdır...

PROTESTOCULARA STADYUMUNU AÇTI
Kulüp, 2017 yılında Hamburg’da yapı-

lan G-20 zirvesini protesto etmek amacıy-
la gelenlerin gece barınmaları için stadyumu-
nun kapılarını açtı, sadece Türkiye’nin tanıdığı 
KKTC ile maç yapmaktan çekinmedi... FİFA ta-
rafından tanınmayan Tibet ve Zanzibar ile maç 
yaptı.

“Faşizm bir düşünce 
değil bir suçtur”

FC St. Pauli
SIRA DIŞI KULÜPLER 8

FC St. Pauli. 1910 yılında Hamburg’un kenar semti olan St. 
Pauli’de kurulan takım. Kahverengi-Beyaz renkli formaya sahip 

kulüp ve taraftarları, toplumsal olaylar karşısında tutumları 
nedeni ile dünyaca biliniyor, tanınıyor

stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen Okul Spor Salonları Yaz Spor 
Okulları’ında ücretsiz eğitimler başladı. 
7-14 yaş aralığındaki çocuklar için 26 ilçede 

ve 48 salonda gerçekleştirilecek olan yaz spor okulları 
için kayıtlar devam ediyor. 
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos’a 
kadar devam edecek olan Yaz Spor Okulları’nda, öğren-
cilere, futboldan, badmintona, masa tenisinden atle-
tizme kadar 15 branşta spor eğitimleri veriliyor. İstan-
bul’un 26 ilçesindeki 48 spor salonunda gerçekleştirilen 
eğitimler hafta içi her gün 09.00 ve 13.00 saatleri ara-
sında yapılıyor. Kayıtların şahsen başvuru yoluyla yapıl-
dığı salonların bilgilerine genclikspor.ibb.istanbul adre-
sinden ulaşılabiliyor.

OKUL SPOR SALONLARINDAN MİLLİ TAKIM KAPTANLIĞINA
İBB Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Murat Sönmez 
ve U21 Futsal Milli Takımı’nın kaptanı Recep Taş, salon-
larda eğitimler devam ederken Yaz Spor Okulu öğrenci-
lerini ziyaret etti. 
Ziyarette çocuklara tişört, şort, çorap ve spor çantasın-
dan oluşan hediyelerden takdim edildi.  Kaptan Recep 
Taş salonda bir süre antrenman yaptı ve çocukların ça-
lışmalarını izledi. Taş, spora 15 yaşında başladığını ve İB-

B’nin okul spor salonlarında yaptığı çalışmaların kendi-
sine büyük katkı sağladığını belirtti. Taş, “Bu salonların 
yapılması öğrenciler ve sporcular için çok önemli. Hem 
beden eğitimi derslerinin yapılması hem de antrenman 
için salon ihtiyacı duyan sporculara büyük kolaylıklar 
sağlıyor. İBB’nin salonlarında yaptığım ilk çalışmalar da 
spor kariyerimde büyük yer tutuyor. Antrenörlerimin 
ve eğitmenlerimin de yönlendirmesiyle çok çalıştım ve 
U21 Futsal Takımı’nın kaptanı oldum. Spor yapmak iste-
yen ve ilgi duyduğu branşta ilerlemek isteyen kardeşle-
rime de bu salonların kıymetini bilmelerini ve çok çalış-
malarını tavsiye ediyorum” dedi. 

35 YENİ SALON DAHA YAPILIYOR
Okul spor salonları İBB tarafından İstanbul’da yapılan 
spor hizmetlerinin içinde önemli bir yer tutuyor. Şimdi-
ye kadar okul bahçelerine 224 spor salonu kazandıran 
İBB, Gençlik ve Spor Müdürlüğü aracılığı ile 185 salon-
da hizmet veriyor. 205 bin 52 öğrencinin beden eğitimi 
derslerini yaptığı Okul spor salonları, çeşitli kulüplerden 
17 bin 225 sporcunun antrenman ve çalışmalarına da 
ev sahipliği yapıyor. Öte yandan mevcut salonların yanı 
sıra İstanbul’un farklı bölgelerinde 35 okulun bahçesi-
ne daha spor salonu yapılıyor. Bu salonlardan 10’unun 
2021’in sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

İBB’nin, öğrencilerin 
kullanımına sunduğu okul 
spor salonlarında ücretsiz 

yaz spor okulları başladı

Ücretsİz yaz spor okulları baSladı

İ

Hazırlayan: Yüksel KOÇ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü ile Spor İstanbul, serinlemek için 
plajlara giden vatandaşlar için spor etkinlikleri 
düzenleyecek. 

9 PLAJDA SPOR ETKİNLİKLERİ
Spor etkinlikleri, Arnavutköy’deki Karaburun 
ve Yeniköy plajları, Bakırköy Florya L Motel Plajı 
ve Güneş Plajı, Çatalca Yalıköy Plajı, Sarıyer 
Kısırkaya ve Caddebostan (1-2-3)  plajlarında 
yapılıyor. 
Pazartesi ve salı günleri hariç haftanın beş 
günü 11.00 ve 18.00 saatleri düzenlenen 
etkinlikler kapsamında; plaj voleybolu, 
plaj futbolu, plaj tenisi, futbol ayak tenisi, 
koordinasyon parkuru etkinlikleri ve badminton 
etkinlikleri yapılıyor. Plajlardaki etkinliklere 
katılan çocukları spora teşvik etmek amacıyla 
gün boyu; plaj kova seti, oyuncak, voleybol-
futbol antrenman topları ve badminton setleri 
hediye ediliyor. 
Yaz boyunca spor etkinliklerinin yapılacağı 
plaj sayısı 11’e çıkacak ve İBB’nin plaj spor 
etkinlikleri 15 Eylül’e kadar devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul’daki 9 plajda haftanın 
5 günü 6 branşta spor etkinliği 

düzenleyecek

İSTANBUL’UN 
plajları sporla 
hareketleniyor 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KADIKOY
,
UN KRONOLOJISI  

M.Ö. M.S.685 2020

(9)

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

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

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

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

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

l Hazırlayan: GÖKÇE UYGUN

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

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

l Erhan DEMİRTAŞ

B

Kadıköylü sakız ağaçları
Kadıköy’ün geçmiş yüzyıllarına tanıklık eden ağaçları 

dönüşüme, insan baskısına ve zamana karşı direniyor. 

İstanbul’un anıt ağaçlarını belgeleyen araştırmacı Volkan 

Yalazay, “Eski İstanbullu Ağaçlar” kitabında Kadıköylü 

sakız ağaçlarının öykülerine de yer veriyor

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

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

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

YARIMADANIN SAKIZLARI 
Yalazay’ın kitabında özellikle değindiği bir diğer 

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

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

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

KÖKÜ DERİNDE 
Yalazay kitabında, Fenerbahçe Yarımadası’nın 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fenerbahçe Yarımadası - 1900’lerin başı - Çelik Gülersoy arşivi
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Tüm hayatlar eksik, tüm ölümler vakitsizdir

KUM SAATİ
1. Tayfun. 2. Tufan. 3. Futa. 4. Aut. 5. Ut. 

6. Tm. 7. Tüm. 8. Ütme. 9. Tümel. 10. Tümleç.

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

BLUES
D‹SKO
FOL‹A
GAVOT

KONGA
L‹MBO

MAMBO
PAVAN
POLKA

RONDO
RUMBA
SAMBA
SW‹NG
TANGO
TW‹ST
ÇAÇA  
VALS

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Güçlü kasırga. 
2. Çok flid det li ya€ mur 

getiren fırtına. 
3. ‹pek li pefl ta mal. 
4. Fut bol da, to pun, ka le 

ta ra f›n dan d› fla r› ya ç›k ma s›. 
5. Tel li bir çal g›. 
6. Tulyumun simgesi.
7. Yarım olmayan, 

bütün, eksiksiz. 
8. Oyun da ka zan ma, yen me. 
9. Bütün kapsamıyla 

alınmış olan önerme. 
10. Tüm le yen fley, 

mü tem mim.

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

veriyoruz. T’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

T

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. “Naz …” (resimdeki dizi, sinema oyuncusu) –
Cem Yılmaz’ın bir lmi – Genellikle tahıl ölçmede
kullanılan belirli hacimdeki kap – Bir nota 2. Çok
çalışan, çalışkan, canlı, hareketli – Mercan adası
– Dağa tırmanma sporu 3. “… Şenocak” (dizi,
sinema oyuncusu) – Favori – Balıkçı kayıklarının
balıkları çevirmek için denize fırdolayı ağ
salmaları – Birlikte oturan hısım ve yakınların
tümü 4. Adamak işi – Terementi ağacının tohumu
– Postları değerli türlü etçil hayvanların ortak adı
5. Bir soru sözü – Deri veya metalden yapılmış su
kabı – Bir meyve türü – Güreşte bir dal 6. Vilayet –
Kerestesi değerli bir ağaç türü – Eksi uç – Matem
– Bir besin maddesi 7. Akdeniz’de küçük bir ada –
Kalay elementinin simgesi – Çalışma gücü varken
çalışmayan, aylaklık eden, yaramaz 8. Yazı veya
sözle verilen bilgi, mesaj – Satrançta bir taş –
Tütün kurutma sergisi 9. Çok anlamlı bir keli-
menin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü
öne çıkarma – İş, davranış, eylem – Renyum ele-
mentinin simgesi 10. Hıyanet eden kimse – Bir
bağlaç – Selülozdan yapılan, parlak, bükümsüz
iplik 11. Yetersiz miktarda olan – Seçenekli sınav
türü – Ulaşmak istenilen sonuç, maksat 12. Yat li-
manı – İleri sürülerek savunulan düşünce, iddia –
Ekmek 13. İnanç – Bir nota – Bal koymaya yarar
tahta kova – Miliamper (kısa) 14. Nişan, alamet,
emare – Kurşun boruların ağzını açmakta kul-
lanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir takoz türü
– Bir işaret sıfatı – Tellür elementinin simgesi 15.

“… Demirer” (komedyen) – Tesbih-
lerin baş taraarına geçirilen parça
– Yüz, çehre – Boyun eğme 16.
Sadrazamların veya devlet görevlile-
rinin padişaha verdiği armağan –
Haberci – Kalın, kaba kumaş – Evet
anlamında sözcük 17. Temiz, günah-
sız – Çözümleme – Geminin per-
vanesini ters yönde çevirme 18. Bir
nota – Çabuk davranan, çevik – Hint
kadınlarına özgü giysi – Bir şeyin
dokunmasıyla geride kalan belirti 19.
Uygur hükümdarlarına verilen san –
Oğuz Türkleri’nin yirmi dört boyun-
dan biri – Numara (kısa) – Kamu 20.
Tahta, ağaç yontmaya yarar, kısa
saplı, keskin araç – İlçe, kaymakam-
lık – İyilik, lütuf – Yemek. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Karabük’ün bir ilçesi – Üçüncü Se-
lim’in şiirlerinde kullandığı mahlas –
Ulaşım yollarında bulunan taşıt ve
yayaların tümü 2. Bir nota - İnsanı
aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz,
emare - Maksimum - Bir şeyi yapıp
yapmamaya karar verme gücü, is-
tenç 3. Bazı araçlarda üst üste konul-
muş birkaç yassı çelikten yay -
Yürekler acısı, trajik - Kalınca
kabuklu, iri ve uzunca taneli, şekeri
çok bir tür üzüm - Dumanın değdiği
yerde bıraktığı kara leke 4. Pamuk
ipliğini sarmaya yarıyan el çıkrığı
(yöresel) - Hayvan kuyruğunu se-
mere bağlayan ip (yöresel) - Tantal
elementinin simgesi - Deha sahibi
kimse, dâhi 5. `Ey, hey` anlam-
larında bir seslenme sözü - Etki-
lenme, çağrışım veya içe doğmayla
akla gelen yaratıcı duygu, düşünce -
Hayvanlara veya eşyaya vurulan
damga, işaret - 1973 yapımı Mario Puzo'nun
yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan, Francis
Ford Coppola'nın yönettiği, Marlon Brando ve Al
Pacino'nun başrollerini paylaştığı ünlü lm -
Tümör 6. Utanma, utanç duyma - “Rain ...” (ünlü
lm) - Hafçe topallama - Ayak diremek 7. Tayin
etmek - Turnusolün mavi rengini kırmızıya çe-
virmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidro-
jenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli
birleşik, hamız - Alışkanlık 8. Romanya’nın plaka
işareti - Steven Spielberg’in ünlü lmi - “... Sözen”
(dizi, sinema oyuncusu) 9. Yararlanılan uygun şart

veya durum, imkan - Uyarma, uyarı, dikkat çekme
10. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şart-
larına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer
- Sıcak bölgelerde yetişen bir meyve - Lantan ele-
mentinin simgesi 11. Saniyede bir jullük iş yapan
bir motorun güç birimi - Tutma organımız -
Başlıca içeceğimiz 12. Benzersiz özellikler taşıyan
- Eski bir bilgisayar oyunu 13. Torba - Sporda
sonuç, sayı 14. Islandığı zaman kolayca biçim-
lendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak - Hücum-
cularla savunucular arasında yer alan oyuncu -
Sinirli bir biçimde - Tırpana balığı 15. Gerekli

kararları almayı bilen kişinin niteliği - ‘... Dabak”
(dizi, sinema oyuncusu) - Rey 16. Sıfat eki - “Şenay
...” (manken) - Ekleme - Okyanusların güneş
ışığının ulaşamadığı derin yerleri 17. Namaza
çağrı - Kayakta bir dal - Litre (kısa) - İskambilde
birli - Astatin elementinin simgesi 18. Güzel
kokulu madde - Güzel sanat - Gösteriş, göste-
rişlilik - Asker - En küçük birlik 19. Lale bahçesi -
Bir ağaç türü - Rumların kutsal saydıkları kaynak
veya pınar 20. Eğlenceli, haf konulu, içinde beste-
siz konuşmalar bulunan sahne eseri - Rutubet -
Erzurum’un bir ilçesi - Karı kocadan her biri.
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  Y    U   N    U    S    E   M   R    E          Ö   D    E    N   E   K          N    A    M
  A    T    A          A    L     İ    A    Ğ    A          E    D    A          A    R    A    K    A
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  I    R    A          D    A    V    A    R          D    İ    N    A   M   O          A    S    A

 N    İ           K    E    S    E    K          M   A    L     İ     Y    E           İ    R     İ     S

        T    E    A    T     İ            I     R    A   K          M    E          A    K    İ     T
  A          T    B          Y    O                                          T    E   K    E          E    T

  K    A    R     İ     Y    E    R                                                K   O    B    İ            E

  İ    H    A    L    E          G                                          S    E   N    A    T    Ö    R

  T    A    F          L    A                                                 İ    R    İ    N          K    A

  A    L           Y    E    L    E                                          N          T    A   N    E    N

         İ     P    E    K          N                                          E   M    İ           A           E

  A          E    T    E    R                                                M   O   N    A    C    O

  B    A    L          N    İ     F                                          A    L          B    A    D     İ
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  S    A   M   A    N   K    A    P    A    N          L    U    T          L    T          A    T
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  A    N    T          R    İ    N    İ     T           V    A    K    A   N   Ü    V    İ     S

  V          E    M   E    K          T    A    B    İ           A    S    E   N    A          E    R

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
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Gazetemizin 16-29 Temmuz tarihli 1098. sayımızda daha önce kullanılan bulmaca yayınlanmıştır. 1097. sayımızda yayınlanan bulmacanın çözümünü bu haftaki sayımızda bulabilirsiniz. Bu hatadan dolayı okurlarımızdan özür dileriz.



910’da Makedonya’nın Manastır kentin-
de dünyaya geldi. Babası Yüzbaşı Rıfat 
Bey görev için İstanbul’a gelince, aile Üs-
küdar’da yaşamaya başladı. Annesi ve kü-

çük kardeşi tüberküloza yakalandı, genç yaşta annesini 
kaybetti. İlköğrenimini Beşiktaş Esma Sultan İlkoku-
lu’nda okudu. 1925’te Nişantaşı Kız Ortaokulu’nu bi-
tirdi, ardından İstanbul Kız Lisesi’ne devam etti. 

“DİRENCİMİ YİTİRMEDİM”
Sabiha hanım, 1991’de İTÜ Vakfı Dergisi’ne 

verdiği röportajda o günlere dair şunları söylemiş-
ti: “İlk hocalarım annem ve babamdı. Daha ilkoku-
la başlamadan okuma yazma öğrenmiştim. Babam 
1906’da Harbiye’den mezun olmuş, birçok cephe-
lerde savaşmış, yaralanıp esir düşmüştü. Savaş yılla-
rında yokluk, babamın asker olması, işgal kuvvetle-
rinin baskıları sık sık yer değiştirmemize sebep oldu. 
Aile içinde yaşadığımız büyük acılar nedeniyle sa-
vaşın bittiği yılların coşkusunu yaşayamadık bile. 
Bütün bunlara rağmen eğitimim yarıda bırakılmadı, 
bu konuda birçok kararı da kendim vermek zorunda 
kaldım. Onlarda da bana karşı ‘başarabilir mi?’ kuş-
kusu hiçbir zaman oluşmadı. Ben de direncimi yitir-
meden sonuna kadar dayandım.”

MEKTEPTEKİ İLK KIZ ÖĞRENCİ
1927’de Atatürk, bugün İstanbul Teknik Üni-

versitesi (İTÜ) olarak bilinen Mühendis Mektebi’ne 
(Mühendishane-i Bahr-i Hümayun) kadınların da 
alınmasını istedi. Haberi son anda duyan Sabiha Rı-
fat, iki gün kala başvuruda bulunmak için fakülte-
ye koştu. Arkadaşı Melek (Ertuğ –kimi kaynaklara 
göre Erbil-) ile beraber başvurduğu üniversitenin sı-
navlarını kazanarak, 350 erkek öğrencinin okuduğu 
Mühendis Mektebi’nin iki kadın öğrencisinden biri 
oldu. 1933’te, Melek Hanımla birlikte okuldan me-
zun oldu ve Türkiye’nin ilk kadın inşaat mühendisi 
unvanını aldı.

Erkek meslektaşları ile aralarında bir fark görme-
diğini yaşamı boyunca yineleyen Sabiha Hanım, be-
raber mezun olduğu arkadaşı Melek Hanım’ın “Şim-
di ne yapacağız?” şeklindeki sorusunu,  “Herkes ne 
yapıyorsa, biz de onu yapacağız” sözleri ile yanıtladı.

MÜHENDİS HANIM
Çalışma hayatına Ankara Bayındırlık Müdürlü-

ğü’nde başladı, daha sonra Bayındırlık Bakanlığı’na 
geçti. Ülkenin değişik yerlerinde birçok okul, hükü-
met konağı ve resmi binanın yapımında görev aldı. 

Sabiha hanım, meslek hayatına başladığı za-
manlar adının “Mühendis Hanım”a çıktığı-
nı anlatıyordu: “Çoğu zaman mühendis ara-
yanlar odama girip bayan gördükleri zaman 
geri çıkıyorlar, telefonda bayan sesi duyanlar 
geri kapıyorlardı. Fakat zamanla bana alışıldı 
ve çevremde büyük bir sevgi ve saygı çembe-
ri oluştu.”

“KIZ KÖPRÜSÜ”
1936’da Ankara-Beypazarı karayoluna yapılan 

köprünün inşaatında aktif olarak görev aldı. Anado-
lu’da köprü inşa eden ilk kadın mühendis unvanı-
nı da böylece kazandı. Köprü, yöre halkı tarafından 
“Kız Köprüsü” olarak isimlendirildi.

Aslında bu görevi kolayca almamıştı. “Dağ ba-
şında, şantiyede kadının ne işi var!” söylemlerine 
maruz kalmıştı. Israrları sonucu görev ona verilince, 
golf pantolonunu giyip şantiyeye koşan Sabiha Ha-
nım, kısa sürede hem köylüler hem de beraber ça-
lıştığı işçilerin sevgisini ve saygısını kazandı. Şan-
tiyede işçiler ile beraber çadırlarda, tuvaletin dahi 
olmadığı koşullarda köprünün inşası tamamlanana 
dek kaldı. 

“KÖPRÜ, CAMİDEN ÖNEMLİ”
Hatta iş bırakmak isteyen işçilerin peşinden ko-

şarak onları köprüyü bitirmeye ikna etti. Sabiha Rı-
fat röportajında bu anılarını şöyle anlatmıştı: “Bir 
akşam çalışanlardan biri çadırıma girerek işçilerin 
gittiğini söyledi. Gecenin karanlığında arkalarından 
koşarak nereye gittiklerini sordum. Daha fazla para 
verileceğini ve kışın da bastırmak üzere olduğunu, 
civar köylerden birine cami yapımı için gidecekle-
rini söylediler. Kadın olduğum halde hiçbir şeyden 
korkmadığımı, bundan korkmamaları gerektiğini, 
camiden çok köprünün önemli olduğunu söyledim.”

YARDIMSEVER MÜHENDİS
1939’da okuldan sınıf arkadaşı yüksek mühen-

dis Remzi Gürayman ile evlendi. Çocukları olma-
dı. 1963’te kendi isteğiyle emekli olan Gürayman, 
1993’te eşini kaybettikten sonra İzmir’de yeğeni 
Beyhan Susup’un yanına taşındı. 4 Ocak 2003 tari-
hinde hayatını kaybetti. 

Yardımseverliğiyle tanınan Sabiha Gürayman, 
çalışma hayatında elde ettiği tüm servetini de yaşar-
ken İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı’na ve Fevzi 
Akkaya Temel Eğitim Vakfı’na bağışladı. Bu vakıf-
lar aracılığıyla burslar vererek birçok şehit çocuğu-
nun eğitim masraflarını karşılıyordu.

Kaynakça: Wikipedia, Hürriyet, BBC Türkçe, 
Listelist sitesi, 
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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…
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İlk kadın inşaat mühendisi: 
Sabiha Rıfat  (Ecebilge) Gürayman 
1

SABİHA HANIM ANITKABİR GÖREVİNDE
Anıtkabir’in inşaatının kontrol şefi yüksek mühen-
dis Ekrem Demirtaş’ın 29 Aralık 1945’te görevin-
den ayrılmasıyla bu pozisyona geçti ve inşaatın so-
nuna kadar 10 yıl bu görevi sürdürdü.
Milliyet gazetesinde 1973’te üç gün boyunca ya-
yımlanan yazı dizisinde Sabiha Hanım, yaşadığı he-
yecanı şu sözlerle anlatıyordu: “1945’te bir kış günü 
idi. Yollar bozuk olduğundan ancak bir at arabası ile 
Rasattepe’ye doğru yola çıktık. Yol çamur, hava buz 
gibiydi. Arazide içinde sobası bile olmayan bir rasat 
binası vardı. İşte burası o günden sonra şantiye bi-
nası olarak kullanılacaktı. O gün müteahhide inşaat 
sahasını teslim ettim. Müthiş duygulanmıştım. Ge-
ride bıraktığım uzun yılları ve yürüdüğüm yolu dü-
şündüm. Büyük devrimciye olan borcumun ağırlığı 
altında eziliyordum. Bu borcun hiç değilse küçücük 
bir parçasını ödeyebilmek için bu ne kadar güzel bir 
rastlantı idi.”
Ancak İkinci Dünya Savaşı sürerken yabancı firma-
ların da güçlükler çıkarması sonucu inşaatın za-
man zaman duraklamasına rağmen Sabiha Hanım, 
işi sonuna kadar götürmeye kararlıydı; “Dönemin 
cumhurbaşkanı ve başbakanı da zaman zaman 
Anıtkabir’e gelerek inşaatı yakından takip ediyor-
lardı. Yapıyı görmeye gelenlerin karşısında her se-
ferinde ben çıkıp bilgi veriyor, gelişmeleri aktarı-
yordum.”
Anıtkabir inşaatı sırasında ziyarette bulunan Yuna-
nistan Başbakanı Venizelos’un sözleri ise gurur ve-
riciydi; “Hayatımda ilk defa büyük bir işin başında 
bir kadın görüyorum. Sizi gerçekten tebrik ederim.”

FB’NİN İLK KADIN VOLEYBOLCUSU
Sabiha Gürayman, Mühendis Mektebi’nde okurken 

voleybol takımına girdi, Fenerbahçe Voleybol 
Kulübü’nün tek kadın oyuncusu oldu. Fenerbahçe’nin 

kadınlar voleybol takımı kuruldu ve Sabiha Gürayman 
kaptanı seçildi. Ülkede başka kadın voleybol takımı 

olmayınca ve takım kapanınca, o da, erkek takımında 
birçok resmi maçta forma giydi.

Kız Köprüsü’nün yapımı
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