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Jonglör koşucu Levent Denizci, 
hem Türkiye’de hem de 
dünyanın farklı şehirlerinde 
birçok maratona katıldı. 
Denizci için en unutulmaz koşu 
ise 2014 yılında düzenlenen 
İstanbul Maratonu’ydu. Denizci 
ile üç top çevirerek koşmanın 
verdiği hissi konuştuk 
l Sayfa 7'de

Uzun süredir mücadele 
ettiğimiz pandemi süreci 
hakkında konuşan Türk 
Tabipleri Birliği Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, 
pandeminin iyi yönetilmediğine 
ve özellikle aşılanma 
oranlarındaki sayıların gerçeği 
yansıtmadığına dikkat çekiyor  
l Sayfa 12'de

“Dünyada olup bitenlere kadın vizöründen 
baksak ne değişir?” sorusuna fotoğraf diliyle 
yanıt arayan “Kadın Bakışı” sergisi Müze 
Gazhane’de açıldı  l Sayfa 6'da

Üç topla çok adım“Pandemi iyi yönetilmiyor”

‘Kadın Bakışı’ndan  kareler...

Cumhuriyetin 
bugünkü anlam 
ve  önemini 
tarihçi Dr. 
Barış Zeren ile 
konuştuk. Zeren, 
Cumhuriyetin 
tepeden 
inmediğini söylerken, 
evrensel yıkıma yanıt olarak 
ortaya çıktığını belirtiyor. 
Zeren “2021 yılında Türkiye’de 
halk tarihte hiç olmadığı kadar 
cumhuriyetçidir” diyor  
l Sayfa 3'te

“Halk, tarihte 
hiç olmadığı kadar 
cumhuriyetçi”

Tahliyeler bitti 
yıkım başladı

İBB’nin taksi teklifi 
10. kez reddedildi

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Fikirtepe’de durma noktasına gelen 
kentsel dönüşüm çalışmaları için 
somut adımı attı. Proje alanındaki 
evler tahliye edildi ve yıkım 
çalışmaları başladı l Sayfa 4’te

 İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 
UKOME toplantısında bakanlık ve 
esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla 
10. kez reddedildi. İmamoğlu, hafta 
başında şoförler için iyileştirme 
planını açıklamıştı  l Sayfa 9’da

PazardaPazarda
 kilo devri 

bitti!
 kilo devri 

bitti!
Artan fiyatlar vatandaşın belini bükerken Salı Pazarı’na 

gittik ve esnaf ile tüketicinin nabzını tuttuk. Esnaf, 
geçim kaynağı olan pazar tezgahını kaybetme korkusu, vatandaş da 

eve boş pazar arabası götürme kaygısı yaşıyor l Sayfa 8’de

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıldönümünde 
kutlamaların İstanbul’daki merkezi bu yıl da 

Kadıköy oldu. 23 Ekim’de başlayan etkinliklerin 
doruk noktası, 29 Ekim Cuma akşamı saat 19.00’daki 

Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü olacak

Rahmetli 
büyükbabanın mirası

FEYZA HEPÇİLİNGİRLER  10’da

Sokağın sesi 
deyip de geçme!

MURAT BEŞER  11’deBEGÜM KAKI  7’de

Dünyanın 
bir yerinde…

Kadıköy 
Cumhuriyet için 

yürüyor

Kadıköy’ün geleneksel kutlama etkinliklerinden biri 
olan Atatürk Anıtı’nda meşale yakma töreni ilk kez 
öğrenciler olmadan yapıldı. Yetkililerin öğrencilere 

izin vermemesine Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı sert tepki gösterdi l Sayfa 2’de



ürkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
luşunun 98. yıldönümü, Kadı-
köy’de yine coşkulu bir şekilde 
kutlanıyor. Bir haftaya yayılan 

etkinliklerde, mahallelerde bando eşliğin-
de bayrak dağıtımı yapıldı; Atatürk Anıtı’n-
da meşale yakma töreni düzenlendi. Geçen 
yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Büyük 
Cumhuriyet Yürüşüyü ise etkinliklerin son 
noktası olacak.

50 BİN BAYRAK DAĞITILDI
Kadıköy’de Cumhuriyet Bayramı Coşku-

su, 23 Ekim günü Kadıköy Belediyesi Cum-
huriyet Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde Ha-
litağa Caddesi üzerinde bayrak dağıtımı ile başladı. 
Kadıköy’deki 21 mahallede 50 bin bayrak dağıtıl-
dı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı 
da katıldığı bayrak dağıtımında esnaf ve vatandaşlara 
Türk Bayrağı hediye etti.

MEŞALE ÖĞRENCİSİZ YAKILDI
Kutlamalar, 25 Ekim Pazartesi günü Kadıköy İs-

kele Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’nda meşale 
yakma töreni ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, yetkililerin 
izin vermemesi nedeniyle ilk kez öğrencisiz yapıldı. 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 29 
Ekim meşalesini Kadıköylülerle birlikte yaktı. Cum-
huriyet Bandosu, çaldığı marşlar ile törene renk kattı.

“Cumhuriyetimizin 98.yıl kutlamalarını başlat-
mak üzere biraraya geldiğimiz ve her yıl büyük coş-
kuyla gerçekleştirdiğimiz meşale yakma törenine 
hoş geldiniz.” diyerek konuşmasına başlayan Başkan 
Odabaşı, “Korona virüsü salgınından beri hem kısıt-
lı hem tedbirli hem de tedirgin yapıyoruz kutla-
malarımızı. Ama inanıyoruz ki bu da geçecek ve 
biz yine coşkulu kutlamalarımıza kaldığımız yer-
den devam edeceğiz. Biz her sabah belediyeye 
girdiğimizde, doktorlarla hemşireler hastaneleri-
ne, öğretmenler ve öğrenciler okullarına girdikle-
rinde yeniden yakıyoruz Cumhuriyet meşaleleri-
ni. Kaptanlar denizlerimizde, pilotlar gökyüzünde 
yakıyor. Ama bu zor zamanlardan geçerken unut-
mamanız gereken bir şey var: En zor zamanlarında 
emperyalizme boyun eğmemiş, Ulusal Kurtuluş Sa-
vaşı vermiş bir milletin çocuklarıyız. Bizim için asıl 

zor olan esaretten başka bir şey değil. Bizim için zor 
olan akıldan ve bilimden uzak kalmaktır, cehalettir” 
ifadelerini kullandı.

“SÖNDÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”
“Ne mutlu bize ki Gazi Mustafa Kemal Ata-

türk'ümüz ve onun en büyük eseri Cumhuriyetimiz 
var” diyen Başkan Odabaşı şöyle devam etti: “Sımsı-
kı sarılacak değerlerimiz, bilime inanacak aklımız ve 
kocaman bir Cumhuriyetimiz var. Bu vesileyle Cum-
huriyetimizin 98. yılında Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi minnetle yad 
ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.”

Başkan Odabaşı son olarak sözlerine şunları ek-
ledi: “Geleneksel meşaleyi Kadıköy'deki lise ve orta-
okul öğrencileri ile birlikte yakıyorduk. Ama ne ya-

zık ki bu sene yetkililerin siyasi tavrından 
dolayı gençlerimizle yakamıyoruz. Bu 
meşaleyi sizlerle, Kadıköylülerle birlik-
te yakmak istiyoruz. Onun için bu meşa-
lenin sönmesine ve söndürülmesine izin 
vermeyeceğimizi bir kez  daha bugün 
burada, yarın her yerde haykıracağız.”

RESMİ TÖREN YAPILDI
28 Ekim Perşembe günü de Atatürk 

Anıtı’na çelenk koyma töreni gerçekleşti. Törene, 
Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy 
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İkmal Maliye 
Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı İkmal Albay Şe-
nol Dilmen, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Ka-
boğlu, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtar-
lar, siyasi parti temsilcileri, dernek, sivil toplum ve 
meslek odaları temsilcileri katıldı.   

Tören Kadıköy Kaymakamı Özarslan, Kadıköy 
Belediye Başkanı Odabaşı ve İkmal Maliye Okulu 
ve Eğitim Merkezi Komutanı İkmal Albay Dilmen’in 
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından 
siyasi parti temsilcileri, dernek, sivil toplum ve mes-
lek odası temsilcileri de çelenklerini sundu. Tören, 
saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla son buldu.

CUMHURİYET KONVOYU YOLLARDA
29 Ekim Cuma günü, saat 10.00’da bisikletlilerin 

ve klasik otomobillerin oluşturacağı konvoy renkli 
görüntülere sahne olacak. İstanbul Klasik Otomobil-
ciler Derneği’nin organize ettiği Cumhuriyet Kon-
voyu ile 29 Ekim Bisikletçileri’nin oluşturacağı bi-
sikletli kortej 60’ıncı Yıl Göztepe Parkı’ndan çıkış 
yapacak. Konvoy, Bağdat Caddesi’nden ilerleyerek 
Kızıltoprak’ta son bulacak. 

CUMHURİYET TIRI CADDEDE
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının do-

ruk noktası olan “Cumhuriyet Yürüyüşü” her zaman 
olduğu gibi Bağdat Caddesi, Suadiye Işıklar’da saat 
19.00’da başlayacak. Meşaleler, Atatürk posterleri ve 
Türk bayrakları eşliğinde yapılacak yürüyüş Cadde-
bostan İskele Sokak’ta son bulacak. Türk bayrakları 
ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cum-
huriyet TIR’ı ve kortejin geçişi caddenin farklı nok-
talarına kurulan dev ekranlardan da canlı olarak izle-
nebilecek.

CADDE TRAFİĞE KAPATILACAK
“Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü” nedeni ile 29 

Ekim günü saat 18.00 itibari ile Bağdat Caddesi, Su-
adiye Işıklar’dan İskele Sokak’a kadar araç trafiğine 
kapatılacak. 
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Kadıköy’de

Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yılı Kadıköy’de 
bir haftaya yayılan etkinliklerle kutlanıyor. 23 
Ekim günü mahallelerde bando eşliğinde bayrak 
dağıtımı ile başlayan etkinlikler Atatürk Anıtı’nda 
meşale yakma töreniyle sürdü. Final ise Büyük 
Cumhuriyet Yürüyüşü ile olacak

T

Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı, Kadıköy 
İskele Meydanı Atatürk 

Anıtı’nda gerçekleşen meşale yakma törenine öğrencilerin 
katılmasına izin verilmemesine yaptığı yazılı açıklama ile sert 
tepki gösterdi. Törenin ilk kez öğrencisiz yapılmasını keyfi ve 
politik bir tutum olarak değerlendiren Odabaşı, Kadıköylüleri 
29 Ekim tarihinde Bağdat Caddesi’nde yapılacak olan 
yürüyüşe davet etti. Odabaşı’nın açıklaması şöyle: 
“Kamuoyunun dikkatine,
Kadıköy’de Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca 
gerçekleştirilen bütün etkinliklerin başlangıcı olarak kabul 
edilen ve yıllardır büyük bir özveriyle sürdürdüğümüz 
Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı’ndaki meşale yakma 
töreni, sebebini anlamakta zorluk çektiğimiz bir karar 

neticesinde bu yıl Kadıköylü öğrencilerden ayrıştırılarak 
buruk bir şekilde kutlanmıştır. 
Yıllardır Kadıköy’ün farklı okullarından gelen öğrencilerin 
Atatürk Anıtı’ndaki meşaleyi yakarak dahil oldukları bu 
geleneksel merasim, kurumumuza hiçbir bilgi vermeden 
Cumhuriyetimizin 98. yıl kutlamalarında salt keyfi ve politik 
sebeplerle açıklanabilecek bir kararla sekteye uğratılmıştır.
 Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizin, böylesi fevri 
kararlarla Cumhuriyet değerlerinden uzak tutulmaya 
çalışılmasını asla kabul etmiyor; bütün Kadıköylüleri 29 
Ekim Cuma günü saat 19:00’da Bağdat Caddesi’nde 
gerçekleştireceğimiz Cumhuriyet Yürüyüşü’nde 
Cumhuriyetimizi sahiplenmeye davet ediyoruz!
Kadıköy’de Cumhuriyet geleneklerinin yok sayılmasına izin 
vermeyeceğiz!
Cumhuriyet, Kadıköy’dür!”

ODABAŞI’NDAN SERT TEPKİ

cumhuriyet 
coşkusu

29 Ekim 2019
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uruluşunun 98. yılında cumhuriyetin ‘çar-
pık’ geliştiği eleştirilerinden bugüne na-
sıl gelindiğine, AKP döneminden şu anda 
cumhuriyet fikrinin yükselişine kadar bir-

çok konuyu, tarihçi, araştırmacı Dr. Barış Zeren ile 
konuştuk. 

Cumhuriyetin bugün halk tarafından kurucu kad-
rolardan bile fazla sahiplenildiğini söyleyen Dr. Ze-
ren, “Ama henüz ‘nostaljik’ bir sahiplenme bu” di-
yor. Zeren, 2023’teki ikiliğin de İslamcılıkla, eşitlik, 
özgürlük, kardeşlik idealleriyle tazelenmiş, toplumun 
çıkarlarına göre örgütlenmiş yeni bir cumhuriyet ara-
sında olacağını söylüyor. Zeren ayrıca bazı liberal ve 
muhafazakâr çevrelerin ortaya attığının aksine cum-
huriyetin tepeden zembille inmediğini, kurulduğunu 
örneklerle açıklıyor. 

◆ Cumhuriyet hangi şartlarda kuruldu? İslam-
cı ve liberallerden sürekli “çarpık” bir şekilde ya-
şandığına dair eleştiriler var. Bu konuda neler söy-
lersiniz?

Sorunuzdaki “çarpık” ifadesi, cumhuriyete yö-
nelik liberal eleştiri furyası içinde çok karikatür bir 
çalışmanın başlığıydı. Şimdi kendi kendini imha et-
miş bir paradigma bu. Cumhuriyet, kuruluşundan bu 
yana çeşitli ideolojik, politik hücumlara uğradı. Bun-
ların en sonuncusu da 90’lı yıllardan itibaren yayılan, 
2000’lerde siyasal iktidarın da benimsemiş olduğu 
liberal-muhafazakâr taarruz. 90’larda buna eleştirel 
yaklaşım da deniyordu. Bu, 1960’lı yıllardan itiba-
ren İdris Küçükömer’in ördüğü tezlerin Soğuk Savaş 
sonrası sosyal bilimlerde küresel ölçekte yaşanan pa-
radigma değişimiyle buluşması sonucu giderek güç-
lenmiş bir dalgaydı.

Kabaca özetlersek, bu teze göre “cumhuriyet hal-
ka yabancı bir Batıcı elitin el çabukluğu, jakobeniz-
mi, dayatmacılığıydı”. Kısacası “tepeden inmeydi”. 
Bu arada, cumhuriyete eşlik eden ulus-devlet kuru-
luşu da çeşitli etnik-dinsel kimlikleri bastırması bakı-
mından totaliter olarak damgalanıyor, hatta faşizmle 
yer yer eş tutuluyordu.

İslamcılığın söz konusu liberal-muhafazakâr ta-
arruzun da desteğiyle Atatürkçü kurumları çökerte-
rek ülkeyi sürüklediği hal, anayasasızlık, kurumsuz-
luk, eşitsizlik ve tabii baskıcılık karşısında artık bu 
liberal-muhafazakâr bakışın iflas ettiği, bir dönem-
ki savunucularınca da kabul ediliyor. İşte son tartış-
malarda geçen ifadelerle, bu eleştirel paradigmaya 
“post-kemalizm” diyorlar ve şimdi bir “post-post-ke-
malizm” arayışındalar. 

“CUMHURİYET, EVRENSEL YIKIMA YANITTI”
◆ Cumhuriyet fikri aniden mi gelişti sizce?
Cumhuriyet dünya tarihinde ilginç bir dönemde 

ortaya çıktı. Aslında aniden demek bile mümkün, bir 
iki yıl içinde ülkenin bu yöne evrildiğini söyleyebi-
liyoruz ki burada elbette Mustafa Kemal Atatürk’ün 
rolü söz konusu.

Birincisi, cumhuriyet bir büyük ve evrensel yıkı-
ma yanıt olarak doğdu. Birinci Dünya Savaşı’ndan 
söz ediyorum. Buradaki yalnızca Osmanlı İmparator-
luğu’nun çöküşü değil, koskoca bir 19. yüzyıl kalıp 
ve kurumlarının çöküşüdür. Bu savaş, 19. yüzyıl si-
yasetçilerine, entelektüellerine ilham vermiş bir uy-
garlık ufkunun, mevcut Batı modelinin çöküşünü ifa-
de ediyordu. Cumhuriyet bu kesişimde doğdu.

Düşünelim; Cihan Harbi’nden önce, diyelim 1913 
yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda bir devlet kadro-

su açısından “cumhuriyetçi” olmak, istisnai, hatta bi-
raz maceracı bir tutumdu. 

Mustafa Kemal’in, yeni kurulacak ülkenin de bir 
cumhuriyet olacağına dair ilk sözlerini 1919 yılında, 
henüz kongreler döneminde ettiği hatıratlarda anlatılır. 
Ama bu henüz gizli tutulması gereken bir bilgidir. Nu-
tuk’ta Mustafa Kemal’in ifadesiyle, ‘Milli Sır’. Çün-
kü kurtuluşun diğer önderleri, özellikle Amasya Ta-
mimi’ndeki paşalar cumhuriyet fikrine hazır değiller.

◆ Peki, Mustafa Kemal Atatürk’te cumhuriyetin 
mümkün olduğuna ilişkin bu fikri uyandıran neydi? 

Hiç kuşkusuz, Birinci Dünya Savaşı sırasında or-
taya çıkan halk ayaklanmaları. Bunlardan en ünlüsü 
Rusya’da Ekim Devrimi’ydi. Almanya’da da savaş, 

Kayzer’in çöküşü ve halk hükümetçikleri eşliğinde 
cumhuriyetin doğuşuyla sona ermişti. Balkanlarda da 
benzer bir durum gözlenebilir. 

Osmanlı için de aynısı geçerlidir. Osmanlı savaş-
ta çökünce, 1918-1920 arasında her tarafta halk hü-
kümetçikleri, kongre iktidarları kurulmuş durumda, 
Bülent Tanör, 30 kadar milli kongre saymış. Bunlar-
dan halk hükümetçikleri ve ‘şura’. Yani Rusçasıyla 
sovyet. İlk meclisin de bir ‘sovyet’ usulü örgütlen-
mesine yönelik tartışmalar var. Yani ünlü ifadeyle, 
‘ilk padişahsız savaşımıza’ Kurtuluş Savaşı’na böy-
le giriyoruz. Demek, liberal-muhafazakâr taarruzun 
ortaya attığının tersine, cumhuriyet tepeden zembille 
inmiş değil. 1918-20 süreci, saltanatın yalnızca Ana-
dolu’da fiilen ortadan kalkmış ama sosyal statüko ak-
törleri, aşiretler, dini örgütlenmeler, eski bürokratlar, 
komutanlar tarafından hâlâ talep edilen bir ‘bakiye’ 
makam olduğunu göstermiş. Bundan sonrası, Mus-
tafa Kemal’in politik zekasıyla cumhuriyetin önünü 
adım adım açması ve 1923 sonrası da Anadolu’da-
ki sosyal statükoyu yıkmak üzere giriştiği devrimle-
rin tarihidir. 

“MECLİS SÜS HALİNE GETİRİLDİ”
◆ Özellikle 20 yıllık AKP iktidarıyla tartışılan 

bir olgu var. Cumhuriyet fikri, ideolojisi, varlığı ‘ça-
lındı’ mı sizce? 

Bugün bir cumhuriyetten, ancak içi boş bir kabuk 

olarak söz edilebilir. İktidar babadan oğula geçmiyor 
diye buna cumhuriyet diyeceksek, diyelim. Cumhuri-
yet, bu teknik terimden fazlasıdır. Eşitlik, özgürlük, 
kardeşlik idealleri etrafında örgütlenmiş bir kurum-
sal-hukuksal düzen, Anayasal yapıdır. Halkın karar 
alma ve yönetime katılma süreçlerinin genişletildiği 
bir sistem. Elbette dünyada Batı demokrasileri dahil, 
bunları tam olarak uygulamış bir rejim bulmak zor 
ama bir cumhuriyet varsa, bunlar normdur, kurucu il-
kedir, siyasetin kılavuzlarıdır. 

Türkiye’de meclisin 2017 sonrası resmi planda 
bile süs haline getirilmesiyle birlikte artık bunlardan 
söz edilemeyeceği netleşti. Bunun adını koymak ka-
ramsarlık değil, sorunu teşhis etmek açısından önemli.

Bugüne nasıl geldik öyleyse?
Burada asırlık cumhuriyet tarihini hakkıyla özet-

lemek mümkün olmaz. Ama 1960’lar aydınının buna 
bir cevabı var ve bu cevabın bugüne ışık tuttuğunu 
söyleyebilirim. 1960’lar aydını, cumhuriyetin kuru-
luşunda söz ettiğim sosyal statükonun kırılmadığını 
söylüyor ve o yüzden ikinci Kuvva-i Milliye bayra-
ğı açıyordu. 1923 cumhuriyeti, Mustafa Kemal’in ve 
kurucu aydınlarının deyişiyle, toplumsal devrimi, ‘iç-
timai inkılabı’ yapamadı. Onun yerine, eski statüko-
yu yeni rejimde yaşatma kolaycılığı ve özel çıkarları 
genel çıkarın üzerinde tutma, yani sınıfsal hırslar ta-
rihe damgasını vurdu. 1960’lı yıllar bu anlamda bir 
kavşak noktasıydı. 12 Mart 1971 ile birlikte, Türkiye 
yönetici sınıflarının bu kavşakta cumhuriyet normla-
rını dışlayacak, cumhuriyeti adım adım tahrip edecek 
bir yola girdiklerini gördük. 

“YENİ BİR CUMHURİYETÇİ DALGA”
◆ Cumhuriyet fikri, Atatürk’te cisimleşen si-

yasal hat bugün hiç olmadığı kadar benimseniyor. 
Bunu neye bağlıyorsunuz? Cumhuriyetin 100. yı-
lına girmek üzereyken Türkiye nasıl bir değişimin 
arifesinde sizce?

Cumhuriyetin yüzüncü yılına yaklaşırken, ar-
tık kabuk haline gelmiş cumhuriyet sistemi açısın-
dan bir kavşak noktasına da yaklaşıyoruz. İktidarda 
Türk-İslam sentezi olarak özetleyebileceğimiz ko-

alisyon, cumhuriyetin ilk yıllarındaki bir tartışmayı 
ara sıra diriltiyor: Bir tür hilafet. Böylelikle uluslara-
rası sistemde koz elde etmek, sınır ötesi İslam dünya-
sını politik çıkar ve pazarlıklarına dahil etmek. Olası 
bir 2023 başarısının bu yönde nihai bir ateşleyici ola-
cağı gerçek. Öte yanda ise aslında cumhuriyeti kuran 
kadroların bile sahip olmadığı bir üstünlüğü var cum-
huriyetin: Halk. 

2003’ten beri İslamcı iktidara karşı yükselen halk 
tepkileri, kanımca Türkiye halkını bu tarihi tem-
sil karşısında aklamıştır. Cumhuriyet mitinglerin-
den başlayan, Gezi’ye ve seçimlerdeki stratejik oyla-
ra, Boğaziçi’ndeki öğrenci direnişine uzanan, kuşak 
kuşak, farklı kesimlerden halkın yerleşmekte olan İs-
lamcı hukuksuzluğa tepkiyi bilinçle ve ısrarla sürdür-
düğünü görüyoruz. Bu tepkisellik, cumhuriyete ve 
Mustafa Kemal başta olmak üzere cumhuriyetin ku-
rucu figürlerine yönelik bir sahiplenmeyle eşgüdümlü 
gidiyor. Ama henüz ‘nostaljik’ bir sahiplenme bu. Bu 
haliyle ham ve somut siyasete yön verebilecek dina-
mizme sahip değil. Bunu güncel, dinamik bir program 
haline getirmek ise entelektüel, siyasal kadroların işi.

Bir formülle söylersek, 2021 yılında Türkiye’de 
halk nicel ve nitel olarak tarihte hiç olmadığı kadar 
cumhuriyetçidir, siyaset sınıfı ise tarihte hiç olmadı-
ğı kadar tutucu ve dinseldir. Bu da talihsizlik değil, 
çok mantıklı. Aslında Türkiye’nin dümeninde otu-
ran sınıflar, halktaki bu cumhuriyetçi uyanışın diz-
ginlenmesini çıkarlarına uygun görüyorlar. Çözümün 
bu manzarada kendini gösterdiği kanısındayım: Mev-
cut siyaset sınıfını toptan bir kenara iterek bu cumhu-
riyetçi kitlesel duyarlılığın önündeki barajları kaldı-
racak yeni bir cumhuriyetçi dalga...

“Cumhuriyet, tepeden 
zembille inmedi”
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Cumhuriyet’in evrensel bir yıkıma yanıt olarak kurulduğunu söyleyen tarihçi ve araştırmacı Dr. Barış Zeren, 
“2021 yılında Türkiye’de halk nicel ve nitel olarak tarihte hiç olmadığı kadar cumhuriyetçidir” diyor
l Fırat FISTIK
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İstanbul Üniversitesi’nden 
almış olduğum öğrenci 

kimlik kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.
Erdem ÖZCAN

Kimlik kartımı 
ve ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Naz ÖZCAN

KAYIP İLANLARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 10 yıl önce 
kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatıldı-
ğı ama dönüşümün tıkanma noktasına geldi-
ği Fikirtepe için geçtiğimiz yıl yeni bir plan 
hazırlamıştı.  Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, 2020 yılının Kasım ayında dü-
zenlenen toplantıda müteahhitlerin yarım bı-
raktığı projelerin Emlak Konut GYO eliyle 
tamamlanacağını açıklamıştı. Yeni Fikirtepe 
Projesi adıyla yeniden başlatılan çalışmalar 
kapsamında imar planları da duyurulmuştu. 
Projenin başlaması için eski evlerin yıkılma-
sı ve inşaat çalışmalarının da başlaması gere-
kiyordu. Fikirtepe’de yürütülen kentsel dönü-
şüm projesinde tahliye amacıyla vatandaşlara 
tanınan 150 artı 15 günlük kanuni süre geçti-
ğimiz hafta itibariyle sona erdi. 

NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dö-
nüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gür-
gen, çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Pro-
jelerin iki sene içerisinde tamamlanacağını 
belirten Gürgen, “Burada yıllardan beri sü-
rüncemede kalmış birçok proje vardı. Proje-
de hak sahibi olan vatandaşlar bakanlığımıza 
gelerek projenin bizler tarafından yürütülmesi 
yönünde taleplerde bulunuyordu. Gerçekleş-
tirilen görüşmeler sonrası projenin 22 adası-
nın bakanlık eliyle yapılmasına karar verildi. 
Kararın hemen ardından tahliye sürecine dair 
planlamalar yaptık ve süreci başlattık. Tahli-
ye işlemleri için vatandaşlara ilaveten süreler 
de verdik. Bu zaman dilimini 150 güne kadar 
çıkarttık. Tahliye sürecinde kapı kapı gezerek 
vatandaşların ulaşım, lojistik ve barınma gibi 
sorunları olup olmadığını ve olanlara ise çö-
zümler ürettik.” diye konuştu.

“Burada elektrik, su ve gaz hizmetlerini 
kestikten sonra güvenli bir şekilde çalışmalara 
başlayacağız.” diyen Gürgen, “Ne kadar hızlı 
başlarsak o kadar kısa sürede konutlar yükse-
lir. Biz Fikirtepe’de planlamalara başlıyoruz. 
İki sene içerisinde de Emlak Konut marife-
tiyle projelerimiz bitecek ve anahtarlar teslim 
edilecek. Bütün çabalarımızın da gayreti va-
tandaşlara söz verdiğimiz tarihte yapıları ta-
mamlamak.” dedi.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Bakanlık tarafından hazırlanan “Fikirtepe 

Kentsel Dönüşüm Projesi 25 soru 25 cevap” 
broşüründe dönüşüm hakkında merak edi-
len soruların cevapları paylaşılmıştı. Paylaşı-
lan bilgilere göre, Fikirtepe ve Çevresi Riskli 
Alanı İmar Planları üç etap halinde hazırla-
nıp onaylandı. Proje, Yumurtacı Abdi Bey 
Caddesi ile Mandıra Caddesi içerisinde ka-
lan bölgedeki yapı adalarında yürütülecek. 
İlk aşamada henüz tahliye ve yıkımın yapıl-
madığı alanların boşaltılıp yıkılması, ikinci 
aşamada yerinde dönüşüm esası ile depreme 
güvenli evlerin tamamlanması, üçüncü aşa-
mada ise bağımsız birimlerin hak sahipleri-
ne dağıtımı hedefleniyor. Kentsel dönüşüm 
süreçleri devam etmeyen ve tamamlanmayan 

parsellerin sahibi hak sahibi sayılacak. Hak 
sahipleri ile yapılacak paylaşım oranı yüzde 
50 olarak belirlendi.

DEVLET GÜVENCESİ VERİLDİ
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanla-

rın Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gere-
ğince daha önce yapılan sözleşmeler feshedil-
di. Mahalle sakinlerinin tapuları da hazineye 
devredildi. Bakanlık uzun süredir merak ko-
nusu olan bu konuya da açıklık getirdi. Fikir-
tepeliler ile bakanlık arasında yeni bir sözleş-
me yapılmayacak, süreç resen gerçekleşecek. 
Broşürde mülkiyet haklarının devlet güvence-
si altında olduğu vurgulanırken, hak sahiple-
rinin herhangi bir zarara uğramayacağı ve tüm 
işlemlerin hak sahiplerinin devir öncesi tapu-
ları üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.

1500 TL KİRA YARDIMI
Bakanlık, hak sahiplerine yıkım tarihin-

den başlamak üzere 48 ayı geçmemek üzere 
konut teslimleri yapılana kadar kira yardımı 
yapılacağını açıkladı. Buna göre, İstanbul’da 
dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira 
yardımı 1.150 TL iken bu Fikirtepe için 1.500 
TL olarak gerçekleşecek. Kira için başvuru-
lar Fikirtepe’de bulunan irtibat ofisleri aracılı-
ğı ile yapılacak ve her bir ev için ayrı ayrı kira 
desteği alınabilecek. Daha önceden kentsel 
dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 
bağımsız birimler de kira yardımı alabilecek.

ürk Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ği’ne (TMMOB) bağlı meslek odaları ta-
rafından Kanal İstanbul ile ilgili planların 
yürütmesinin durdurulması ve planların 

iptali için üç dava daha açıldı. Böylece TMMOB ve 
bağlı odalarının Kanal İstanbul’a karşı açtıkları dava 
sayısı 15’e yükseldi.

İstanbul İdare Mahkemesi’ne sunulan dava di-
lekçesinde, “yürütmenin durdurulması” ve “plan de-
ğişikliğinin iptali” talep edildi. Mahkemeye verilen 
dilekçede, imar planlarının yasal hükümlere, kamu 
yararına, planlama ilke ve tekniklerine aykırılık ta-
şıdığı vurgulanırken, “Ekonomiyi ve sosyal yapıyı 
köklü bir biçimde etkileyecek entegre projeler için, 
öncelikle stratejik ÇED, sınır ötesi ÇED ve entegre 
ÇED süreçlerinin ivedilikle başlatılması gerekmekte-
dir.” denildi. 

Dilekçede, İstanbul’un afet riski altında olduğu 
hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: 

“Dünyanın ve ülkemizin içerisinden geçmekte ol-
duğu pandemi süreci, gıda ve su açısından kentlerin 
kendine yeter olabilmesinin önemini tüm açıklığı ile 
ortaya koymuştur. Tarım topraklarını, meraları, orman 
alanlarını ve su havzalarını, sit alanlarını tüketen dışa 
bağımlı tarım ve hayvancılık politikasının hataları, bu-
gün en çarpıcı şekliyle ortadadır. Böylesi bir gerçekle 
açıkça yüz yüze olduğumuz bu dönemde, ömrü 100 yıl 
olan bir su yolu projesi için ödenecek bedelin bilimsel 
ve insani bir karşılığı bulunmamaktadır.”

“YAPILAŞMAYA AÇILACAĞI AÇIK”
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi İkinci Baş-

kanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, hukuki süreç 
hakkında bilgi verdi. “Davalar tamamen siyasi bir 
yaklaşımla, ne yazık ki olumsuz sonuçlanıyor.” diyen 
Giritlioğlu “Kanal, finansal kaynak bulunursa yapı-

lacaktır ama planlar eliyle alanın hızla yapılaşmaya 
açılacağı açık. Aslında bu planlardaki (tüm plan deği-
şiklikleri de dahil) temel itiraz noktamız, 2012 yılın-
da rezerv alan ilan edilen alanın rezerv alanın amacı-
na uygun kullanılmıyor olması. Alanın kent içindeki 
afet riski altındaki bölgelerde yaşayanların güven-
li bölgelere yerleştirmek amacıyla kullanılması gere-
kirken, turizm, lojistik, teknoloji bölgesi ve özel proje 

alanlarına ayrılması, planın amacına uygun olmadığı-
nı açıkça gösteriyor. Üstelik yapılan kapsamlı reviz-
yonlar sonucu, alana yönelik onaylanan ÇED rapo-
ru da geçerliliğini yitirmiştir. İlk planlara ilişkin olan 
ÇED, bugünkü plan değişikliklerini konu almamak-
tadır.” dedi. 

“TARIM ALANLARI YOK OLACAK”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladı-

ğı bilgilendirme sayfasında projenin hayata geçmesi 
durumunda İstanbul’un karşı karşıya kalacağı sorun-
lar başlıklar halinde sıralandı. 

“Proje kapsamı içinde kalan 136 milyon metreka-
re tarım alanı yok edilecek (yüzde 13,5’i). Bu alan-
ların 83 milyon metrekaresi gelişme alanı olarak ya-
pılaşmaya açılacak. Kırsal alanlarda yaşayan haneler 
geçimlerini bu arazilerden sağlamaktadır. Tarımsal 
arazinin kaybı ve/veya tarımsal ürün kaybı, haneler 
üzerinde olumsuz etkilere neden olacak. Bölgedeki 
tarımsal istihdam ve 13 milyon metrekare mera ala-
nı yok olacak.”

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

kaynaklar yok olacak. Kanal İstanbul için ilk kazma-
nın vurulmasını takiben yılda 55 milyon metreküp 
su kaybı yaşanacak. Sazlıdere Barajı tamamen orta-
dan kalkacak. Bu yönüyle dünyada kamu eliyle yıkı-
lan ilk su barajı olma özelliğine sahip olacak. Terkos 
Barajı içme sularının, kanal çevresinde bulunan ye-
raltı sularının ve Kırklareli Akiferi’nin, Kanal’a de-
niz suyu verilmesiyle birlikte tuzlanacağı; Trakya ye-
raltı sularının da bu durumdan olumsuz etkileneceği 
belirtiliyor.”

“Hafriyat atıkları ile Karadeniz sahillerine 38 ki-
lometrelik bir dolgu alanı yapılacağından söz edili-
yor. Bu hafriyatın ortaya çıkarılmasından önce sıyır-
ma kazısı yapılması zorunluluğu var ve bu sıyırma 
kazısı sırasında binlerce türe yuva olan ve dolgu 
malzemesi olarak kullanılamayacak (aksi takdirde 
çökme meydana gelir) yüzey peyzajının akıbetinin 
ne olacağına çevre düzeni planında bir açıklık geti-
rilmemiştir. Karadeniz kıyısında yapılması öngörü-
len ürkütücü boyutlardaki dolgu alanları kamu yara-
rı ve Kanal İstanbul Projesi için bir amaç değil, bu 
projede ortaya çıkacak 1,2 milyar metreküplük kazı 
ve tarama malzemesinin bertaraf edileceği/depola-
nacağı bir araçtır.”

Fikirtepe sakinleri için verilen 150 günlük tahliye süresi 
sona erdi ve tam kapsamlı yıkım çalışmaları için hazırlıklar 

tamamlandı. Yeni konutların iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor 

TMMOB’a bağlı meslek 
odaları, Kanal İstanbul Projesi 

rezerv yapı alanı nazım imar 
planının ve uygulama imar 

planlarının iptal edilmesi için 
dava açtı. Odaların, Kanal 

İstanbul’a karşı açtığı dava 
sayısı 15’e yükseldi

Hazırlayan: Erhan DEMİRTAŞ

Kanal İstanbul’a 
bir dava daha

T

Fikirtepe’de evler tahliye edildiFikirtepe’de evler tahliye edildi
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Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz 
“Edebiyat Hayatından Hatırlamalar” köşesi bu hafta Pablo Neruda ile devam ediyor.

“İnsan, hayatında bazı şeyleri unutur. 
Benim de hayatımda unuttuğum anılarım vardır.
Onlar toz olmuştur ya da kırılan bir bardağın artık
birleştirilmeyen parçaları gibidir.
Benim anılarım, hayaletlerle dolu bir galeridir.
Belki ben kendi hayatımı değil de, başkalarının
hayatını yaşadım. 
Bu sayfalarda geriye bıraktığım anılar arasında ba-
zıları sararmış yapraklar gibi yere
düşecek, ölecektir. 
Oysa, bazı anılarım zamanla
yeniden canlanacak, yeniden hayat bulacaktır.
Benim hayatım, bütün hayatlardan
oluşmuş bir hayattır. 
Bir şair hayatıdır.”

Şili Ormanı
… Volkanların altında, karlı dağların önün-

de, büyük göllerin arasında, güzel kokulu, ses-
siz ve vahşi Şili ormanı… İnsan ayağı, ölü yaprak-
ları eziyor, çürümüş bir dal kırılıyor, dev ağaçlar 
eğri büğrü bedenlerini kımıldatıyor, balta girme-
miş ormanların bir kuşu, uçarak geliyor, kanatla-
rını çırpıyor, dalların gölgesine konuyor. Defne 
ağacının kokusu burnuma çarpıyor, ta ruhuma ya-
yılıyor… Selvi ağacı yolumu kesiyor… Burası di-
kine bir dünya; kuşlardan bir toplum, yapraklardan 
bir kitle… Ayağım bir taşa takılıyor, eğilip taşı ke-
nara itiyorum. Koskoca, kırmızı tüylü bir örümce-
ğin buz gibi bakışlarıyla karşılaşıyorum, bir yen-
geç kadar büyük… Böceğin biri zehrini fışkırtıp, 
çabucak gözden kayboluyor… Ayağa kalkıp yürü-
yorum, benim boyumu aşan eğreltiotlarının oluş-
turduğu bir ormanda… Yeşil donuk gözlerinden 
yaşlar damlıyor ve ben geçip gittikten sonra bile 
hâlâ titriyorlar… çürümüş bir ağaç gövdesi; ne bü-
yük bir hazine!.. Siyah ve mavi mantarlar ona ku-
lak takmış, kırmızı asalak bitkiler onu yakutlarla 
süslemiş, başkaları da ona sakal vermiş. Ve çürü-
müş dalları arasından fırlayarak, hayalet gibi göz-
den kayboluveren bir yılanı görüyorum… Sanki 
ruh, ölü gövdeyi terk ediyor… Ötede daha bir sürü 
ağaç… Balta girmemiş bu sessiz ormanın oluş-
turduğu halıdan yükseliyorlar… Hepsi de dimdik, 
dallarla dolu, bir mızrak gibi yükseliyor, kendi-
ne özgü bir biçimde… Sanki bir makas onlara de-
ğişik şekiller vermiş… Bir yamaç. Aşağıda bir su, 
granitler arasından kendine yol açmış… Duru, ter-
temiz… ışık ile su arasında bir kuş, dans ederek 
uçuyor… Yanlarında durduğum bir sürü sarı bit-
ki başlarını sallayarak beni selamlıyor… Arkam-
da kırmızı sarmaşıklar, balta girmemiş bu ormanın 
can damarları gibi yukarılara doğru, yükseliyor… 
Kırmızı sarmaşık (lapageria rosea) kan bitkisi, be-
yaz sarmaşık ise kar bitkisi… Yapraklar hışırda-
dı ve bir tilki, sessizliği bozdu. Oysa sessizlik, bu 
bitkiler ülkesinin yasasıdır… Rahatı bozulmuş bir 
hayvanın uzaktan gelen haykırışı… Gizlenmiş bir 
kuşun ötüşü arada sırada… Bitkiler ülkesi sessiz-
dir, bazen mırıltılar duyulur, bir fırtına gelip de her 
şeyi bozana kadar.

Şili ormanını tanımayan, bu dünyayı da tanı-
mıyor demektir.

İşte bu dünyadan, bu sessizlikten çıktım yola 
ben… Dünya için şarkılar söylemeye.

İlk Şiirim
(…) İlk şiirimi ne zaman yazdığımı bana çok 

defa sormuşlardır. Ne zaman doğmuştu benim ru-
humda şairlik? Bunu hatırlamaya çalışacağım. Ço-
cukluğumun ilk yıllarında, daha yazı yazmayı ilk 
öğrendiğim zamanlardaydı, birden geliveren bir 
duyguyla kafiyesi, ölçüsü pek birbirini tutmayan 

kimi sözler yazmıştım. Bu kelimeler bana yaban-
cıydı; günlük konuşmamda pek kullanmadığım 
sözler. İçimde bir sıkışıklık, o ana kadar bilmedi-
ğim bir korkuyla ve üzüntüyle yazdım. Anneme 
yazılmıştı o kelimeler. Benim tanıdığım ve yumu-
şak gölgesiyle bütün çocukluğumu koruyan üvey 
anneme. Bu ilk yapıtımı, beğenilip beğenilmeye-
ceğini bilmeden annemle babama gösterdim. Ye-
mek odasındaydılar ve alçak sesle konuşuyorlardı. 
Büyüklerin alçak sesli konuşması bence, onlarla 
çocukların dünyasını birbirinden ayıran geniş bir 
nehirdi. Çizgili kağıdı, daha etkisinden kurtulama-
dığım duygulardan titreyen ellerle uzattım. Babam 
dalgın dalgın kâğıdı aldı, okudu ve geri uzattı.

“Nereden kopya ettin bunu?” diye sordu.
Sonra benim cevabımı beklemeden, annemle o 

önemli konuyu usul usul konuşmaya devam etti.
İşte hatırlayabildiğim kadarıyla ilk şiirim böy-

le ortaya çıkmıştı. Ve ilk şiirim üzerine yapılan 
eleştiri buydu. Bir sürü kitaptan oluşan bir nehir-
de yolunu bulmaya çabalayan bir in-
san gibi dünyayı tanıma çabamı sür-
dürdüm.

İlk Kitaplarım
(…)
İlk kitabım Crepusculario 1923 

yılında basıldı. Kitabın baskı gider-
lerini karşılayabilmek için her gün 
yeni kayıplara uğruyordum. Bir-
kaç eşyamı satıyor ya da bir şeyi 
rehine veriyordum. Rehinciye gö-
türdüklerim arasında, babamın tö-
renle bana armağan ettiği arkası-
na iki bayrak işlenmiş kol saati 
de vardı. Saatten sonra koyu renk 
elbisem de rehincinin yolunu tut-
tu. Basımevi sahibi acımasızdı. 

Sonunda kitap basılıp da, ciltlendiğinde, asık surat-
la, “Bütün borcunuz ödenmeden, buradan tek kitap 
bile dışarı çıkmaz,” dedi. Eleştirmen Alone büyük 
bir yakınlık göstererek, geri kalan parayı bağışladı. 
Bu para da basımcının gırtlağına girince, ben ki-
taplarımı yüklendim ve sevinçle sokağa fırladım. 
Ayağımdaki ayakkabıların altı delikti.

İlk kitabım! Yazarın görevi; gizlerle dolu de-
ğildir. Şair de yüklendiği kişisel göreviyle herke-
se faydalı olur. Buna her zaman inanmışımdır. Şiir, 
bir parça ekmeğe, topraktan bir tabağa ya da bece-
riksiz bir elin severek işlediği bir tahta parçasına 
benzer. Sonra şuna inanıyorum ki, hiçbir el sanat-
çısı, büyük bir çaresizlik içinde hayallerini gerçek-
leştirmiş, ilk defa yepyeni bir şey ortaya çıkarmış 
şairin ruhunu dolduran o sarhoş edici duyguları ta-
nımaz. O an, bir daha gelmeyen bir andır. Daha bir 
sürü yeni ve güzel kitaplar çıkacaktır. Başka dil-
lerdeki kelimelere çevrilecektir sözleri, başka ağız-
ları dolduracaktır, yeryüzünün başka toprakların-
da şarkı söyleyen ve güzel kokular yayan bir şarap 
gibi... İlk kitabın, sayfalarının daha ıslak olduğu o 
an, baştan çıkarıcı ve kendinden geçirici o an, çır-
pınan kanatların çıkardığı ses ve yükseklere doğru 
açan ilk çiçekler... Bütün bu duyguları, bu ilk anı 
şair, hayatında yalnızca bir kez yaşar.

Söz
... İşte sizin bütün istediğiniz, bayım. Şar-

kı söyleyen, yükselen ve düşen sözler... Onların 
önünde ben diz çökerim... Severim onları, değer 
veririm onlara, arkalarından giderim, ısırırım onla-
rı, ağzımda eritirim... Ben böylesine severim söz-
leri... Beklenmeyenleri... Hırsla beklenenler, giz-
lenerek, aniden düşsünler diye... Sevgili sözler... 
Renkli taşlar gibi parlarlar, platinden balıklar gibi 
sıçrarlar, köpüktürler, ışındırlar, madendirler ve de 
çiy... Bazı sözleri izlerim ben… Öylesine güzeldir 
ki onlar, elimden gelse hepsini şiirlerimde kullan-

mak isterim... Vızıldayarak 
uçarlarken yakalarım onla-
rı havada, sıkı sıkı tutarım 
elimde, temizlerim onları, 
kabuklarını soyarım, önüm-
deki tabağa koyar ve his-
sederim, titreyerek, abanoz 
ağacı gibi bitkisel, yosunlar, 
zeytinler gibi yağlı... Sonra 
çeviririm, onları hareket et-
tiririm, ağzıma atarım, yuta-
rım, ağzımdan çıkarırım, ser-
best bırakırım... Sarkıtlar gibi 
sallandırırım onları şiirimde, 
cilalı ağaç, kömür, dalgaların 
kıyıya attığı armağanlar gibi... 
Sözde her şey vardır... Bir dü-
şünce değişir, bir söz, küçük 

bir kraliçe gibi cümleye girdiği ve diğerini dışa-
rı attığı için... Yeni sözü beklemeyen cümle, buna 
boyun eğer... Karanlıktırlar, saydamdırlar, ağırlık-
ları vardır, saçları ve tüyleri de, yaşadıkları süre-
ce ülkenin nehirlerinde yaptıkları o sonu olmayan 
yolculuklarda üzerlerine çok şey takılıp kalmıştır... 
Çok yaşlıdırlar ve de çok genç... Giz dolu tabutlar-
da ve daha açmamış çiçeklerin içinde yaşarlar...

Şiir ve Politika
Özellikle gazeteciler hemen hep aynı şeyi so-

rar: Şu sırada ne üzerine çalışıyorsunuz? Bu dü-
zeyde bir soruya hep şaşırmışımdır. Çünkü işin 
doğrusu, ben hep aynı şey üzerine çalışırım. Aynı 
şeyi yapmaya hiç ara vermeden. Şiir yazarım.

Bunca yıldır yaptığım tek şeyin şiir yazmak ol-
duğunu çok sonraları fark ettim. Ben hiçbir zaman 
tanımlamalara ve etkilere ilgi duymadım. Estetik 
tartışmalar beni ölesiye sıkar. Bunları savunanla-
rı, bunlardan hoşlananları küçümsemiyorum. Ben 
edebiyat yaratıcılığında doğum belgelerine de, bi-
risinin arkasından saygı yüceltmelerine de yaban-
cılık duyarım. Walt Whitman: “Aşırılığın her çeşi-
dinden kaçınırım,” demiştir. Edebiyatta ayrıntılar 
ne denli değerli olsalar da, arınmış yaratıcılığın ye-
rini almamalıdır.

Yazı defterimi bir yılda birçok kez değiştirdim. 
Güzel el yazımla doldurulmuş yeşil ipli defterler 
üst üste yığılıdır. Bu defterlerin pek çoğunu dol-
durdum. Sonra bunlar kitaplar oldu. Bir değişim-
den ötekine geçer gibi. Hareketsizlikten hareketli-
liğe geçer gibi. Böceklerin ateş böceği olması gibi.

Birçok insanı bir dakikacık umutlandırabilmek 
bir şair için heyecanlandırıcı ve ölümsüzleştiricidir.

Yavaş Yavaş Ölürler
Seyahat etmeyenler.
Yavaş yavaş ölürler
Okumayanlar, müzik dinlemeyenler,
Vicdanlarında hoşgörüyü barındıramayanlar.
Yavaş yavaş ölürler
Alışkanlıklarına esir olanlar,
Her gün aynı yolları yürüyenler,
Ufuklarını genişletmeyen ve değiştirmeyenler,
Elbiselerinin rengini değiştirme riskine bile
girmeyenler,
Bir yabancı ile konuşmayanlar.
Yavaş yavaş ölürler
Heyecanlardan kaçınanlar,
Tamir edilen kırık kalplerin gözlerindeki pırıltıyı
görmek istemekten kaçınanlar.
Yavaş yavaş ölürler
Aşkta veya işte bedbaht olup yön değiştirmeyen-
ler,
Rüyalarını gerçekleştirmek için risk almayanlar,
Hayatlarında bir kez dahi mantıklı tavsiyelerin dı-
şına çıkmamış olanlar
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Hazırlayan: Leyla ALP

“Benim için yazmak nefes almak gibidir” söz-
leriyle yazmanın hayatı için anlamını özetleyen  
Pablo Neruda 12 Temmuz 1904’te Şili, Parral’da 
doğdu. Asıl adı Neftalí Ricardo Reyes Basoal-
to’dur. Babası demiryolu işçisi annesi bir öğret-
mendi. Çocukluğu babasının görevli olduğu küçük 
taşra istasyonlarında geçti. Şili’nin ünlü kadın şairi 
Gabriela Mistral ile bu sırada tanıştı. Çek şairi Jan 
Neruda’nın bir şiir kitabı, bu şairin şiirlerine hay-
ran kalmasına yol açtı. Şiirlerinde ve yazılarında 
kullandığı Neftali Reyes adı yerine bundan sonra 
“Pablo Neruda” adını kullanmaya başladı.
Yükseköğrenimi için Santiago’ya giden Neruda 
üniversitede edebiyat ve felsefe okudu. 1921’de 

ilk şiir kitabı La can-
ción de la fiesta 
(Festival Şar-

kısı) yayımlandı. Seylan, Burma, 
Singapur, Arjantin, İspanya ve 
Meksika’da konsolosluk göre-
vi yaptı.
İspanya iç savaşında çok sev-
diği dostu Garcia Lorca öldü-
rüldü. Lorca’nın ölümü Neru-
da’yı çok derinden etkiledi ve 
onun önce İspanya sonra da 
Fransa’da Cumhuriyetçi hareke-
te katılmasına neden oldu. 1945’te 
senatör seçildi ve Komünist Partisi’ne 
katıldı. Parti 1949’da yasadışı ilan edilince 

çeşitli ülkelerde siyasal sürgün ola-
rak yaşadı. 1953’te Şili’ye döndü. 

1971’de Paris Büyükelçiliği’ne 
atandı. Aynı yıl Nobel Edebi-

yat Ödülü’nü kazandı. Has-
talanınca yurduna döndü 
ve Salvador Allende hü-
kümetinin darbeyle dev-
rilmesinin ardından haya-
ta veda etti. 

Neruda’nın Evrensel Ba-
sım Yayın tarafından okurla 

buluşturulan anılarını kale-
me aldığı Yaşadığımı İtiraf Edi-

yorum isimli kitabından bölümler 
paylaşıyoruz.

PABLO NERUDA (12 Temmuz 1904- 23 Eylül 1973)

Özellikle evde baktığımız 
köpek dostlarımızı her gün 

dışarıya çıkarmamız gerekiyor. 
Ancak bazı sonbahar ağaçları 

ve çiçekleri evcil hayvanlar 
için ölümcül tehlikeler 

barındırıyor…

Sonbaharla birlikte, bahçelerde, sokaklarda ve park-
larda gördüğümüz çoğu ağaç sararan yapraklarını 
dökmekle meşgul olsa da, bu mevsimde yemiş veren 
ağaçlar ve çiçek açan bitkiler de var. Bunların bazıla-
rı ise evcil hayvanlar için zehirli özellikler barındırıyor. 
Çoğu insan, özellikle sıkça dışarı çıkarttığımız köpek-
lerimiz için tehlikeli hatta ölümcül olabilecek bu ağaç 
ve bitkilerden habersiz!
Homedit.com sitesi, hangi sonbahar bitkilerinin ev-
cil hayvanlarımız için en zehirli ve zararlı olduğunu 
öğrenmek için Home Now’dan bahçe uzmanı Calum 
Maddock’a danıştı. 
İşte en zararlı 5 sonbahar bitkisi:
◆ MEŞE PALAMUDU: Evcil dostlarınız tarafından bü-
yük miktarlarda yenirse, aşırı derecede toksik olabi-
lirler. Meşe palamudu ile ilgili sorun, genellikle onları 
çiğneme oyuncağı olarak kullanan yavrular tarafından 
tüketilmeleridir. Bu onların uyuşuk olmalarına, iştah-
larını kaybetmelerine ve kusmalarına neden olabilir. 
Yaprak yığınlarının altında saklanan meşe palamut-
larına ve ata palamutlara dikkat edin. Olgunlaşmamış 
(yeşil) meşe palamutları en zararlı olanlardır.
◆ ORTANCA: Bu bitkilerin soğanları siyanür içerdikle-

rinden evcil hayvanlar için oldukça zehirlidir. Ciddi ze-
hirlenme vakaları nadir olmakla birlikte mide sorunları-
na, kusmaya ve bağırsak tıkanıklıklarına neden olabilir.
◆ PORSUK: Porsuk ağacının iğneleri ve tohumla-
rı çoğu hayvan için son derece zehirlidir. Sadece yap-
rakları yemek tehlikeli sonuçlara yol açabilir (ağır va-
kalarda ölüme bile yol açabilir). Bahçenizde özgürce 
dolaşmayı seven bir evcil hayvanınız varsa, bunu dik-
mekten kaçınmak en iyisidir.
◆ AT KESTANESİ:  Eylül ayından itibaren At Kesta-
nesi ağaçlarının etrafında daha dikkatli olmak gereki-
yor. Ağaç kabuğu, yapraklar ve çiçekler tüketildiğinde 
hayvanlar için ölümcül olabilir. Gastrointestinal sıkın-
tıya, uyum bozukluğuna, spazmlara ve hatta ölüme 
neden olabilir.
◆ SONBAHAR ÇİĞDEMİ: Bu çiçekler görünüşte güzel 
olabilir, ancak köpekler çok yaklaşırsa zehirli olabilirler. 
Yutulması halinde, salya akması, kusma ve ishal gibi 
genel gastrointestinal rahatsızlığa neden olabilirler. 

Diğer ölümcül sonbahar bitkileri:
◆ AMARYLLİS ÇİÇEĞİ: Tüm parçaları kedi-
ler ve köpekler için zehirlidir, ama özellik-
le ampulleri ölümcül olabilir. Kışın da mev-
cuttur. 
◆ KRİZANTEM: Bitkinin tüm kısımları ze-
hirlidir, ancak kokusu köpekleri ve kedileri 
caydırabilir.
◆ ZAKKUM: Bitkinin tüm kı-
sımları zehirlidir. Bir avuç 
yapraktan daha azı köpek-
ler ve kediler için ölümcül 
olabilir. 
◆ BOSTAN KANARYAO-
TU: Bu bitkinin tüm parça-
ları zehirlidir ve küçük doz-
larda bile kediler ve köpekler 
için ölümcül olabilir. İlkbahar 
ve yaz aylarında da bulunur.

Bahçenizde bu bitkiler-
den herhangi birine sa-
hipseniz, önlem almak 
isteyebilirsiniz. Dos-
tunuzu eğitmek, bit-
ki engelleri koymak 
ya da söz konusu bitki 
veya ağacı kaldırmak 

seçeneklerden bazıları.  
Evcil hayvanınızın yürü-

yüşler veya geziler sıra-
sında bu bitkilerle temas et-

mesini önlemek de (genellikle 
zor olsa da) önemli. Hangi ağaçların 

ve bitkilerin zararlı olduğunu bilirseniz, bunu 
yapmak daha kolay olur. 
Evcil hayvanınız zehirli olduğunu bildiğiniz 

herhangi bir bitki maddesini yutarsa, hemen 
harekete geçin ve veterineri arayın. Erken te-

daviyle genellikle iyileşirler. 

l Çeviren: Semra ÇELEBİ

Bu bitkiler hayvan dostunuz için zehirli olabilir!
At Kestanesi Ağacı Porsuk Ağacı

Meşe Palamutu

Ortanca



Özge Doğar’ın 
yeni romanı 
“Minnina Işıkları 
Kapama”, 
Ayrıntı Yayınları 
etiketi ile 
raflardaki 
yerini aldı. 
Yazar, ‘Meraklı 
Pandora’, 
‘Aşkzede’, 
‘Kağıttan 
Mutluluklar’, 
‘Evlilik Anonim 

Şirketi’, ‘Sevimli Köpek Maya’, ‘Aynadaki 
Sır’ romanlarında olduğu gibi yok 
saydığımız toplumsal olayları edebiyatın 
gücü ile gözler önüne seriyor.
Minnina, dili ile acılarımızdaki sertliği 
yumuşatıyor, özgürlük arayışına bir 
çığlık atıyor. Eril hegomanyanın en vahşi 
yüzünü romanın merkezine koyarken 
bizlere kim olduğumuzu her satırında 
soruyor.
Romanda iki konu birlikte yürüyor. Bir 
taraftan aile içi şiddetin en ağırı ensest 
diğer taraftan kültürel özgürlük. Yazar, 
farklı gibi görünen iki konuyu hayat 
çizgisinde birleştiriyor.
Hem kadınlık hem annelik bu romanın 
birleştiği nokta. Romanın kahramanı 
kadınlığın da anneliğin de güzelliğini 
buluyor. Bu roman annelik kavramında 
özlüğü ve üveyliği kaldırıyor.
Emeği görünür kılıyor.Tüm kadınların 
özgürlüğü bulması umuduyla…
(Tanıtım Bülteninden) Ayrıntı Yayınları / 
160 sf / 19 TL
Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları şunlar 
oldu: 
■ Efsun / Selahattin Demirtaş / Dipnot 
Yayınları
■ Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / İnkılâp 
Yayınları 
■ Hava Durumu / Jenny Offill / Harfa 
Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI

KİTAP

TEKLİ

DİZİ

Ari Aliciyan &Saro Secikyan / 
Sensiz Şarkı

Minnina Işıkları Kapama

Maid

“Sensiz Şarkı; 
çoğu zaman 
sevgiliye 
ithafen yazılmış 
şarkıların olduğu 
bu gezegende, 
yaşamını insan 
çevresine 
sevmeyi 
ve uygar 

olmayı öğreterek tamamlayan Godin’e 
adanmıştır. Godin evlat olmanın dışında 
eğitmendir, bilgedir, ustadır ve en 
önemlisi sevgi ve saygının vücuda gelmiş 
halidir. Godin gibi sonsuz uykusuna dalan 
tüm hayvan kardeşlere ithaf olunur...”
Hayvan dostları Godin’in anısına 
çıkarttıkları teklide, sözleri Saro 
Secikyan’a, beste ve düzenlemesi Ari 
Aliciyan’a ait olan eseri Saro Secikyan 
seslendiriyor.
Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Easy On Me / Adele
■ Cold Heart / Elton John & Dua Lipa
■ Kalma Gitme Hikayesi / Volkan 
Başaran & Simge Gezmiş

Yayınlandığı günden itibaren Netflix’te 
top 10’a giren ve sürekli yükselişte olan 
“Maid” kuşkusuz son haftaların en iyi 
yeni içeriklerinden biri. Başrol oyuncusu 
Margaret Qualley’in adından söz ettiren 
bir performans sergilediği dizide Nick 
Robinson ve Anika Noni Rose gibi 
isimler de yer alıyor. İMDB’de de 8,5 gibi 
yüksek bir puana sahip olan ve gerçek 
bir Amerikan hikâyesini anlatan dizinin 
konusu ise kısaca şöyle: Şiddet dolu bir 
ilişkiden kaçan genç anne Alex, küçük 
kızı Maddy ile birlikte ayakta kalma 
mücadelesi verir. Bu mücadelesinde önce 
kalacak bir yer bulması, iş bulması ve 
kızının velayetini almak için avukatsız da 
olsa savaşması gerekir. Devlet desteği 
sisteminin karmaşık prosedürleriyle 
boğuşan Alex, Maddy’nin bakımı 
konusunda manipülatif eşi Sean ile 
tartışır ve sınırlarını zorlayan bir temizlik 
işi alır ama zorluklar bununla bitmez… 
Her bölümünde izleyenin içini “ezen” 
Maid, Türkiye’de yaşanan onca kadının 
hikayesine ışık tutuyor ve devlet 
mekanizmalarının kadının yanında 
olmaktan ne kadar uzak olduğunu 
ortaya koyuyor. Dizi boyunca “İstanbul 
Sözleşmesi Uygulansın” demekten 
kendinizi alamayabilirsiniz!
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Hazırlayan: Semra ÇELEBİ

Bu yılki Büyük Cumhuriyet Sergisi’nde, re-
sim, heykel, seramik, özgün baskı, kara ka-
lem, cam altı, çini ve keçe sanatının usta sa-
natçılarının özgün çalışmalarından bir seçki 
izleyenleriyle buluşuyor.

Sergide, Alev Dumlupınar, Aysel Tüfekçi-
oğlu, Ayşen Dinç, Ayşegül Yılmaz, Bahattin 
Odabaşı, Benan Çokokumuş, Betül Ayabakan 
Belgen, Bilge Akon, Devrim Erbil, Dincer 
Özçelik, Ecevit Üresin, Emine Sönmez, Emi-
ne Yedikuvvet, Gülay Bülbül, Gülseren Dal-
budak, İsmail Hakkı Demirtaş, Linda Kum-
dagezer, Meltem Akhan, Meral Oğuzülgen , 
M.Enis Şensever , Neslihan Kuyumcu, Nes-
lihan Üstünler, Nurcan Perdahc, Perihan Ata, 
Seçil Sever Demir, Sevcan Akesi, Şadan Be-
zeyiş, Şenay Atagün, Ümit Gezgin ve Ümit 
Bayındır Gezgin’in eserleri yer alıyor.
Sergi www.bahariyesanat.com adresinden de 
izlenebiliyor.

Bahariye Sanat Galerisi’nin 
15 yıldır her Cumhuriyet 
Bayramı’nda sanatseverlerle 
buluşturduğu “Büyük Cumhuriyet 
Sergisi” bu yıl 28 Ekim-9 Kasım 
arasında düzenlenecek

Kadıköy’den Bergama’ya

karikatür köprüsü
Güzel İşler Derneği ile Kadı-
köy Belediyesi Karikatür Evi 
iş birliğinde, çocuklar için 
Bergama Karikatür Günle-
ri kapsamında atölye ve can-
lı çizim çalışmaları yapıldı. 
Karikatür Evi eğitmenlerin-
den Sibel Bozkurt ve Gökçe 
Akgül’ün katılarak ders ver-
diği Bergama’daki Karikatür 
Günleri 23-24 Ekim günlerin-
de gerçekleşti.

Kale Mahallesi Yolgeçen 
Hanı ve Oktagon Atölye’de çocukların katılımıyla düzen-
lenen etkinlik hakkında açıklama yapan Karikatür Evi Bi-
rim Sorumlusu Meriç Karçal, hem çevrimiçi hem de yüz 
yüze atölye çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu gibi günübirlik etkinliklerde çocuklara karika-
tür, çizgi romanın aşamalarını anlattıklarını kaydeden 

Karçal, “Atölyelerde resimden 
farklılıklarını, karikatür, çiz-
gi roman, illüstrasyonun aşa-
malarını anlatıyoruz. Karakter 
tasarımı üzerine konuşuyo-
ruz. Eskiz çalışması nedir, çi-
nileme ve boyama aşamaları 
nelerdir? Bunları 20-30 daki-

kalık sunumlarımızda anlatıp, geriye kalan 1 buçuk saat 
boyunca çocuklarla uygulamalı çizimler yapıyoruz. Can-
lı çizim etkinliğinde ise çizerler masa başına geçiyorlar ve 
atölyede anlattıklarını tüm aşamaları ile kendileri uygulu-
yor. Yine bir karikatür olabilir, bir karakter olabilir. Bir 
yandan çizimin aşamalarını, bir yandan karakterin duygu-
sunu anlatırken, bir yandan da çiziyorlar.” diye konuştu.

u yıl dördüncü kez düzenlenen 212 Pho-
tography Istanbul festivali kapsamında 
Female Gaze (Kadın Bakışı) adlı özel bir 
proje gerçekleştiriliyor. Fotoğrafla ilgili 

kültürel bir platform yaratmak üzere yola çıkan 212 
Photography Istanbul’un 2021 programına ek olarak 
hazırlanan bu proje, dünyada ve Türkiye’de medya 
dünyasında kadın fotoğrafçıların ve foto muhabirle-
rinin sayıca az olması verisinden hareketle fotoğrafın 
değişen rolüne ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği çerçe-
vesinde ortaya çıkan tartışmalara odaklanan bir takım 
etkinliklerle hayata geçiyor. 

Proje kapsamında, fotoğraf alanında dikkat çeken 

ve imza bakışıyla tanınan Amerikalı fotoğrafçı ve bel-
gesel yapımcısı Ami Vitale’nin yanı sıra, Rena Effen-
di ve Özge Sebzeci’nin çarpıcı karelerinden oluşan 
karma sergi, 7 Kasım’a dek Müze Gazhane’de yer alı-
yor. Sergide dört odada 27’si Vitale’nin, 22’si Effen-
di’nin ve 12’si Sebzeci’nin olmak üzere toplam 61 fo-
toğraf sergileniyor. 

ATÖLYE VE RÖPORTAJLAR
212 Photography Istanbul Direktörü ve Female 

Gaze (Kadın Bakışı) Proje Yöneticisi Banu Tunçağ, 
projenin fotoğrafın rolünün sürekli değiştiği bir dünya-
da, medyada fotoğrafçılık ve foto muhabirlik alanında 
görülen toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı boşluklar 
hakkında bir tartışma yaratmayı hedeflediğini söyledi. 
Tunçağ, “Amerikan Büyükelçiliği’nin değerli katkıla-

rıyla hayata geçen bu proje, bu boşlukların kapatılma-
sına katkıda bulunması amacıyla önem taşıyor.” dedi.

Program kapsamında sergiye ek olarak dört günlük 
fotoğraf atölyesinin yanı sıra, sektör profesyonelleriyle 
çevrimiçi röportajlar da yer alıyor.  “Bir İnsan Hikâye-
si Anlatmak” başlıklı atölye çalışması, kendisini ‘küre-
sel hikâye anlatıcısı’ olarak tanımlayan ve çalışmalarını 
sosyal eşitsizlik, çatışma ve çevre temalarında şekillen-
diren ödüllü dokümanter fotoğrafçı Rena Effendi mo-
deratörlüğünde gerçekleşecek. Sınırlı sayıda katılımcı-
ya açık olan ve ön başvuruyla alınan fotoğrafçı ve foto 
muhabirler 28 - 31 Ekim tarihleri arasında Müze Gaz-
hane’de biraraya gelecek. Program dahilinde Binnaz 
Saktanber moderatörlüğünde “5 Kadına 5 Soru” başlığı 
altında online söyleşi serisi de yer alıyor. Her biri ken-
di alanında profesyonel olan fotoğrafçı ve fotoğraf sa-
natçıları Ebru Yıldız, Dilan Bozyel, Mine Kasapoğlu, 
Ekin Özbiçer ve Özge Sebzeci’nin konuk olduğu söyle-
şi dizisinde, fotoğraf dünyasındaki erkek egemen bakış 
açısı moda, müzik, spor gibi farklı disiplinler üzerinden 
masaya yatırılıyor. Söyleşileri 212 Studio’nun YouTu-
be kanalında izlemek mümkün.
www.212photographyistanbul.com/kadin-bakisi

Uç kadın fotoğrafçı

Amerikalı foto muhabir, yazar ve belgesel yapımcısı Ami 
Vitale,  dokümanter fotoğrafçı Rena Effendi ve portre/belgesel 
fotoğrafçısı Özge Sebzeci’nin çarpıcı fotoğraflarından oluşan 
“Kadın Bakışı” adı karma sergi Müze Gazhane’de açıldı

B
l Gökçe UYGUN

Kadıköy Belediyesi 
Karikatür Evi 
eğitmenleri 
Bergama Karikatür 
Günleri’ne 
katılarak 
çocuklarla 
atölyeler düzenledi

Hindistan Güvenlik Sınır Gücü Memurları, Hindistan’ın ele 
geçirdiği Keşmir eyaletindeki Srinagar’ın ‘yaz başkenti’ndeki 
pitoresk Dal Gölü’nde devriye geziyor /Ami Vitale

12 yaşındayken Türkiye’ye kaçmak 
zorunda kalan Suriyeli Khadija’nın günlük 

yaşamından bir kare / Özge Sebzeci

Kent dışındaki mülteci yaşam alanının 
ortasında nadir görülen bir zakkum ağacı 

(Bakü/Azerbaycan) / Rena Effendi

Büyük Cumhuriyet  
Sergisi 
Bahariye Sanat’ta
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Yeni Düzen
Bu sürükleyici distopik dramda, lüks 
bir üst sınıf düğünü yerini şiddetli bir 
darbeye ve beklenmedik bir sınıf ça-
tışmasına bırakıyor. Sempatik gelin 
ve bu zengin aile ile çalışan uşakların 
gözünden izlediğimiz hikâye, bir 
politik sistemin çöküşünün oldukça 
dramatik etkilerini izliyor. 77. Ve-
nedik Film Festivali’nde Jüri Büyük 
Ödülü’nü alan Michel Franco’nun 
filmi, 29 Ekim’de sinemalarda. 

Yürüyen Şato
Hayao Miyazaki’nin en sevilen 
animasyonlarından 2004 yapı-
mı “Yürüyen Şato”, 29 Ekim’de 
yeniden sinemada gösterilecek. 
Konusu ise kısaca şöyle: Sophie, 
kıskanç kötülükler cadısı tarafından 
yaşlı bir kadına dönüştürülür. Kimse 
tarafından tanınmayacak hale gelen 
Sophie, evini terk ederek eski haline 
dönmenin yollarını arar. Yolcu-
luğunun sonunda, Howl isimli bir 
büyücüye ait olan ve sürekli yer de-
ğiştiren bir şatoya varır. Üzerindeki 
lanet, ancak bu şatoda çözülecektir.

Kadıköy Sineması
Yeni Düzen: 13.15, 15.00, 19.15
Minari: 13.00, 16.45, 21.00
Fanteziler: 17.00, 21.15
Baba: 15.15, 19.30
Av: 31 Ekim Pazar – 13.15
Cemil Şov: 1 Kasım Pazartesi – 21.00
Dünyanın En Kötü İnsanı: 3 Kasım 
Çarşamba – 21.15
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy
Tel: (216) 337 74 00

SİNEVİZYON

Kendisinden bir miktar umutlu olduğumuz 2021’i 
tüketmemize yaklaşık iki ay kaldı. Bitmeyen pan-
demisiyle, üzerimize çöken ekonomisiyle, yük-
sek frekanstaki değişiminden ötürü her an yeni 
bir haber bildirimi düşüren gündemiyle her birimi-
zin çetin birer mücadeleci olduğu şu yılı da bitir-
sek bir şekilde… Ancak her şeye rağmen üretme-
ye devam ettik, ettiler, biz bu zor geçen yılı farklı 
üretimlerdeki yansımalarda okuyoruz bugün ve 
okuyacağız gelecekte. Pandemi ile geçen süre-
de, tüm kısıtlamalara rağmen, umutsuzluğu bir 
kenara bırakıp üretmeye devam etme fikri üze-
rine çalışan iki farklı Fransız yapımdan bahset-
mek istiyorum öncelikle. İlki geçtiğimiz günlerde 
sona eren Filmekimi’nde gösterimi yapılan, koro-
na günlerinde tiyatro sanatına dair çekilmiş, bu-

günleri her 

zaman hatırlatacak nitelik-
teki “Guermantes”. Yönet-
men Christophe Honoré, 
izleyiciyi 2020 yazına, Pa-

ris’e La Comédie-França-
ise’nin koronavirüs salgı-
nı yüzünden iptal edilen, 
Proust’un “Kayıp Zama-
nın İzinde”sinin üçüncü 
kitabı “Guermantes Ta-
rafı”nın sahne uyarlama-
sı için yapılan provalarına 
götürüyor. Burada me-
sele tamamen “oyna-
mak ya da oynamamak”. 
“Hayat bir şekilde -pan-
demiye rağmen- devam 
ederken, gösterimi be-
lirsizlikler yüzünden iptal edilen bir oyunun pro-
vaları neden iptal edilsin ki?” fikriyle başlanılan 
provalar inisiyatif alınarak devam ettiriliyor. Pan-
demi devam ederken hem tiyatro tutkusunun 
peşinden gidip hem de Proust’a saygı duruşun-
da bulunan “Guermantes”, birlikte olmanın, bir-
likte bir iş ortaya koymanın özlediğimiz o hazzını 
anımsatıyor. Bunu yaparken de birlikte olmanın 
bizi öldürebileceği endişesi, temasın ölümcül bir 
durum teşkil ettiği pandemi ile geçen günlerimizi 
hatırlatıp, unutmayacağımız bu günleri komediy-

le besleyerek, gözlerimizin şenlik ettiği 
Paris görüntüleri eşliğinde bir filmle ta-
rihe bırakıyor.

 ***
Korona günlerinin kaydını tutan bir 

diğer bahsedeceğim Fransız yapım ise 
sahne sanatlarından. Şu sıralar şehrin 
farklı noktalarında ve çevrim içi olarak 
yerli ve yabancı pek çok yapımı tiyatro-
severlerle buluşturan 25. İstanbul Tiyat-

ro Festivali’nin programında yer alan, güncel işler 
arasında önemli bir yere sahip olan “Paris Ope-
rası’ndan: Bugün Yaratmak”. Koronavirüsün cid-
di anlamda sekteye uğrattığı sahne sanatlarında 

bugünün yansımalarını gelece-
ğe de taşıyacak dans ala-
nında önemli bir iş. Paris 
Opera ve Balesi’nin dans 
direktörü Aurélie Dupont, 
bu umutsuz günlerde bir 
çağrıda bulunuyor: “Bu-
gün bu koşullarda, küre-
sel salgının yeniden şekil-
lendirdiği ve kısıtladığı dans 
alanında yaratma fikri si-
zin için ne ifade ediyor?”. 
Bu çağrıya dört koreograf, 
Sidi Larbi Cherkaoui, Da-

m i e n Jalet, Tess Voelker ve Mehdi 
Kerkouche; Opera Garnier’nin farklı mekânların-
da, Paris Operası’nın “Baş Dansçıları” ve Corps de 
Ballet’sinin dansçılarıyla yanıt veriyorlar. Orta-
ya dört ayrı şahane performans çıkıyor. Sanatın 
küresel salgından aldığı her türlü yaraya rağmen 
nasıl hâlâ hayata tutulabileceğine güçlü bir yanıt 
bana kalırsa. Çağın ruhunu bu denli özümseyip 
zengin bir üretime dönüştüren, dört farklı kore-
ografiden oluşan “Paris Operası’ndan: Bugün Ya-
ratmak”ı çevrim içi olarak 20 Kasım’a kadar fes-
tivalin çevrim içi gösterimlerinde izleyebilirsiniz.

 ***
Geçen sürede ağır darbeler alan “bizim kül-

tür sanat dünyamız”da da her şeye/herkese 
rağmen çok özel işler ortaya çıkıyor. Özellikle 
ekim ayında yeni oyunlar birbiri ardına prömiyer 
yaptı, geçirdiğimiz zor zamanın ardından bun-
ları söyleyebiliyor olmak oldukça kıymetli. 23 
Ekim’de Kadıköy Boa Sahne’de prömiyer yapan, 
Germinal Tiyatro’nun sahneye koyduğu Duncan 

Macmillan’ın yazdığı, Deniz 
Ekinci’nin çevirdiği ve yönet-
tiği, Evrim Doğan’ın oynadı-
ğı “Bir Istakozu Öldürmenin 
En İnsancıl Yolu” konuşulma-
yı hak ediyor. “İnsancıl” olanın 
ne kadar vahşi bir şey olabi-
leceğini düşündüren bu oyun, 
geçmiş ve bugün arasında gi-
dip gelen bir kadının yüzleş-
mesine ortak ediyor izleyiciyi. 
Mesela bir ıstakozu yemek için 
öldürmenin en insancıl yolu-
nun, onu kaynar suya atıp haş-
layarak pişirmeden önce bilin- cini yitirsin 
diye dondurucuda bekletmek gibi. Peki ya çözü-
len buz ve geri gelen bilinç? Oyunda Evrim Do-
ğan’ın hayat verdiği Loretta’nın da donmuş ha-
fızasındaki çözülmelerden sızanlar bir monolog 
hâlinde yayılıyor atmosfere. 45 yaşına gelmiş, 
ergen bir kız çocuğu annesi olan Loretta duydu-
ğu kaçırılma ve cinayet haberiyle bir uyanma ya-
şıyor, 14 yaşına dönerek aslında hayatını ciddi bir 
şekilde etkileyen ilk cinsel deneyimiyle hesapla-
şıyor. 14 yaşında evlerine sıkça gelip giden bir aile 
dostlarının 22 yaşındaki oğlu ile yaşadığı, kimse-
ye anlatmadığı, belki anlatsa hiçbir şeyin şimdi-
ki gibi olmayacağı, ona o zaman için gayet nor-
mal gelen o deneyimden bahsediyor. O anlara 
eşlik eden “Stand by Me” şarkısı bile artık kula-
ğına aynı gelmiyor bu uyanmadan sonra. Farkı-
na vardığı anda dahi bu olayın bir cinsel istismar 
olup, olmadığına karar veremiyor. Çünkü “so-
nuçta bir olayın önemli olup olmaması seni nasıl 
etkilemiş olduğuyla alakalıdır, hayatını nasıl etki-
lemiş olduğuyla”. Anlatıyor Loretta, durdurak bil-
meden anlatıyor. Şu anki hâlinin gözü önünde 14 
yaşına dönüyor, adlandırmadığı ve anlamlandıra-
madığı, ona bugüne kadar normal gelen bu olay-
la ilgili bir yüzleşme yaşıyor. Loretta’nın belki de 

farkına varmaktan çekindi-
ği ve bastırdığı tüm korku-
lar bu yüzleşmeyle ortaya 
çıkıyor.

 “Bir Istakozu Öldürme-
nin En İnsancıl Yolu”, gerçek 
ve gerçekçi bir metinle izle-
yicinin de bilincini uyandırı-
yor. Loretta anlattıkça ve 
sordukça “Dünyanın her-
hangi bir yerinde kaybolan 
çocukların, kadınların ba-
şına neler geliyor?, Bunu 
yapanları tanıyor muyuz?, 

Bizim başımıza gelen ama sessiz kaldığımız ya 
da farkına varmadığımız bir olay daha sonra baş-
ka benzer olaylara da sebep oldu mu?, Rıza kav-
ramı hangi yaşta, ne ifade ediyor?” vb. yüzlerce 
soru dolanıyor kafamızın içinde. Büyürken başı-
mıza gelenleri “çocuk” aklımızla anlamlandıramı-
yor, yaşadığımız “felaket”in bize ve başkalarına 
nasıl etkileri olacağını fark edemiyoruz çoğu za-
man. Ailelerimiz bizi korumak için korkmayı öğ-
retiyor. Korku çoğu zaman suskunluğu getiriyor. 
Tanımadıklarımızdan şeker almamayı, onlarla bir 
yere gitmemeyi, arabalarına binmemeyi vs. öğ-
reniyoruz ama ya tanıdıklarımızdan, güvendikle-
rimizden, onların “iyi niyet”inden nasıl korunaca-
ğımızı biliyor muyuz? “İyi niyetin” sebep olduğu 
psikolojik ve fiziksel şiddetin açtığı yaraları, sus-
turduğu bedenleri tanıyoruz, tanışıyoruz. “Bir Is-
takozu Öldürmenin En İnsancıl Yolu”, cinsel ta-
ciz, tecavüz, istismar ve cinayetlere dair kaleme 
alınmış, güçlü psikolojik ögelerle tamamlanmış 
önemli bir metin. Evrim Doğan ise ağırlığı altın-
da ezen bu metni güçlü bir şekilde sunmayı ba-
şarıyor. Sade bir dekor içinde, tek eşlikçisi ışıklar 
olan tek kişilik performansıyla hafızada yer edi-
niyor. Oyunu, 9 Kasım’da Kadıköy Boa Sahne’de 
izleyebilirsiniz. 

Dünyanın bir yerinde…

BEGÜM 
KAKI
begumkakii@gmail.combegumkakii@gmail.com

porda olmazları başarmak isteyen, hep daha 
fazlasını arzulayan ve başarmak için büyük 
emek harcayan birçok insan var. 2014 yılında 
İstanbul Maratonu’nu üç top çevirerek bitiren 

jonglör koşucu Levent Denizci de imkansızın peşinden 
gidenlerden biri. Denizci, elinde üç topla sadece koşmu-
yor hem bisiklet sürüyor hem de uzun mesafe yüzüyor. 
Peyzaj mimarı olan Levent Denizci’yle antrenmanlarını 
yaptığı Kadıköy’de buluştuk ve tutkularını, başarılarını, 
hedeflerini konuştuk. 

◆ Levent Denizci kimdir? Kendinizden bahseder 
misiniz? 

37 yaşındayım. Peyzaj mimarı ve “joggling” olarak 
tanımlanan, koşarken üç top çeviren uzun mesafe koşu-
cusuyum. 2011’den beri düzenli olarak koşuyor ve yarış-
lara katılıyorum. 2013’ten beri koşularımı üç top çevire-
rek “joggling” disiplini kapsamında gerçekleştiriyorum.

ÇOCUKLUK TUTKUSU
◆ Jonglörlük tutkunuz ne zaman başladı?
Çocukluğumdan beri jonglörlük ile ilgileniyorum. 

Çocukken yazları sahilde iki taşı tek elimle atıp tutma-
ya başladım ama ne yaptığımı ya da neden yaptığımı bile 
bilmiyordum. Amacım olabildiğince uzun süre bunu de-
vam ettirebilmekti. Sağ elimle yaptıktan sonra aynı şeyi 
sol elimle de yapmaya çalıştım. İlkokulda izlediğim Ser-
met Erkin'in illüzyon gösterisinin bir bölümünde jong-
lörlük şovundan çok etkilendiğimi anımsıyorum. Son-
rasında üç obje çevirmeye çalıştım ve ilk olarak yemek 
masasının üzerindeki plastik meyveler ile bunu başar-
dım. Yaptığımın adını bile bilmeden, tenis topları ile 
uzun süre pratik yaptım.

Üniversite için Antalya’ya gittiğimde, kampüste 
jonglörlükle ilgilenen insanlarla tanıştım. Kendimi bir 
anda karnaval alanının ortasında bulmuş gibiydim. An-
talya’da gerçekleştirilen Türkiye jonglörlük festivaline 
katıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi’nde jonglör top-
luluğunun kuruluşunda yer aldım ve bir sürü gösteri yap-
tık, birçok kişiye bu alanda eğitim verdik. Üniversite eği-
timim boyunca jonglörlüğe ilgi duyan ya da merak eden 
sayısız kişiye üç top çevirmeyi öğrettim.

◆ İki disiplini birleştirme motivasyonu ne zaman 
oluştu, buna nasıl karar verdiniz?

Koşmaya sağlıklı olmak adına başladım. Üniversi-
te sonrası İstanbul'a döndüğümde ise gerek iş yoğunlu-
ğu gerek başka uğraşlar nedeniyle jonglörlüğe olan il-
gim azalmıştı. Ama özellikle Caddebostan ve Yoğurtçu 
Parkı’nda gerçekleştirilen jonglörlük buluşmalarını ka-
çırmamaya gayret ediyordum. 2012 yılında Polonya’da 
gerçekleştirilen 35. Avrupa Jonglörlük Festivali’ne git-
tim. Dünyanın farklı yerlerinden gelen binlerce jonglö-
rün arasında beni en çok etkileyen kişi top çevirerek ko-
şan bir adam olmuştu. Koşmaya yeni başlayan biri olarak 
fırsat bulur bulmaz bunu denemeye başladım. Deneme 
yanılma yoluyla birkaç aylık uğraş sonunda Antalya’da 
gerçekleştirilen yarışta üç top çevirerek 10 kilometre 
koştum. Yarış boyunca gördüğüm ilgi sonrasında daha 
fazla yarışa katıldım ve mesafeleri artırdım.

◆ Bu spor kişiliğinizi, günlük hayatınızı değiştirdi mi? 
Düzenli koşu sonrasında rutin ve disiplinli yaşamın 

beni daha fazla mutlu ettiğini anladım. Belirlediğim he-
deflere ulaştıkça yeni ve sıradışı hedefler belirlemeye 
başladım. Üniversite boyunca ulaşım aracı olarak kullan-
dığım bisiklet, yeni tutkum olan “tek tekere” (unicycle) 
evrildi. Tabii sonrasında bunu üç top ile birleştirerek, tek 
teker üzerinde üç top çevirip uzun mesafeler kat etme-
ye başladım. Sahilde iki taş çevirerek başladığım mace-
ra bir anda yaşamımın merkezinde yer alan bir uğraş ha-
lini aldı. 
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◆ Katıldığınız yarışmaları da konuşalım isterseniz.  
Yurtiçi ve yurtdışında birçok yarışa katıldım. 2016 

yılında Milano’da düzenlenen 10 kilometrelik koşuyu 
50 dakikada tamamladım. 2017 yılında ise Berlin’de yarı 
maraton koştum. Bu yarışı da 2 saat 1 dakikada bitirdim. 
2018’de de yine Paris’te yarı maraton koştum ve yarışı 
yine 2 saat 1 dakikada tamamladım. 

◆  Sizin için en unutulmaz yarış hangisiydi?
Bunlardan benim için en unutulmazı, 2014 se-

nesinde 42 kilometrelik mesafeyi üç top çevirerek 
4 saat 28 dakikada tamamladığım İstanbul Mara-
tonu’ydu. 

“KADIKÖY HUZUR VERİYOR”
◆ İki aktiviteyi birlikte yapmak nasıl hissetti-

riyor, insanlar nasıl tepkiler gösteriyor?
Harika hissettiriyor. Sıradışı bir disiplin ol-

masından dolayı bir hayli dikkat çekiyor. Alkışla-
yanlar, tezahürat yapanlar hatta fotoğraf çekenler 
sayesinde antrenmanlarım bile keyifli geçiyor di-
yebilirim. 

◆ Kadıköy'de de koşuyorsunuz. Kadıköy'de 
koşmak sizin için nasıl bir his?

Kadıköy’de koşmak her zaman huzur vermiş-
tir. Bunda sadece geniş sahil yolu değil insanların 
da etkisi çok fazla. Uzun süre Üsküdar’da yaşadım 

ve özellikle maraton hazırlığım süresince uzun mesafe 
antrenmanlarımı Kadıköy- Moda - Caddebostan sahili 
boyunca gerçekleştirdim. Haftanın bir günü Rundamen-
tal Koşu Grubu ile Kadıköy ve çevresinde koşuyorum. 

İkinci üniversite kapsamında çocuk gelişimi eğitimi-
ne başladım ve İstanbul Oyuncak Müzesinde çocuklara 
yönelik jonglörlük atölyeleri vermeye devam ediyorum. 
Ayrıca Furkan isimli arkadaşım ile Koş-Tur ismini verdi-
ğimiz koşu turları ile İstanbul’un farklı noktalarında be-
lirlenen koşu rotaları boyunca tarihi ya da mimari öneme 
sahip yapılar, sokak lezzetleri veya sanat eserleri hakkın-
da kısa bilgiler vererek koşucuların İstanbul'u keşfeder-
ken farklı bir koşu deneyimi yaşamalarını amaçlıyoruz.

◆ Kadıköy de var mı bu rotada?
Evet, koşu rotalarımızdan biri Moda ve civarındaki 

Tubini Köşkü, Friedrich Evi, Antipa köşkü gibi yapıları 
kapsayan 8 kilometrelik "Levanten yapıları koşu rotası." 

Levent Denizci çocukluk tutkusu jonglörlüğü koşuyla birleştirdi ve 
Türkiye’de ilk jonglör koşucu oldu. Denizci, bu spor sayesinde daha 

sağlıklı, planlı ve sabırlı bir insana dönüştüğünü söylüyor
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erkes her hikâyeyi sever mi sanırsınız? 
Elbette hayır… Sonu iyi biten hikâyele-
ri dinlemeyi severiz biz, rahatımızı ka-
çırmayacak, huzurumuzu bozmayacak… 

Diğer türlüsünde bir şey yapmak gerekir en basitin-
den rahatımız kaçar, canımız sıkılır. Fakat bazı hikâ-
yeler var ki ne kadar görmezden gelmeye çalışırsanız 
çalışın varlıklarından kaçamazsınız. Sadece gerçek 
oldukları için değil, gittikçe arttıkları için… 

Derin Yoksulluk Ağı, 17 Ekim Dünya Yoksullukla 
Mücadele Günü’ne dikkat çekmek ve derin yoksulluk-
la mücadelenin toplumsal bir mücadele olduğunu ha-
tırlatmak üzere “Hikâyenin Yok Hali” kitabını çıkardı.   

“Hikâyenin Yok Hali” yoksulluğu doğrudan ya-
şayan insanların dilinden anlatıyor. Yani sonu iyi 
bitmeyen ama anlatanların gerçekten kahraman ol-
duğu gerçek hikâyelerden. Derin Yoksulluk Ağı’nın 
parçası olan 14 kişinin anlatımları Derin Yoksulluk 
Ağı ekibi tarafından hikâyeleştirilmiş, anlatıcıların 
kimlikleri ya kendi istekleri doğrultusunda gizli tu-
tulmuş ya da hikâyeye dahil edilmiş. Market çöpleri-
ni karıştıran, kağıt ve plastik atık toplayan insanların 
yaşadıklarını anlatan kitap aynı zamanda derin yok-
sulluğun yol açtığı hak ihlallerini de göz önüne 
seriyor.

Derin Yoksulluk Ağı’ndan Güliz Kalender, 
Hacer Foggo, Selen Yüksel, Şevval Şener ve Şey-
ma Duman’ın sahada yaptığı görüşmelerden olu-
şan ve Heinrich Böll Stifftung Derneği Türkiye 
Temsilciliği tarafından finanse edilen kitabın ta-
sarımını Tülay Demircan yapmış. Kitaptaki hikâ-
yeleri görselleştirmek için kullanılan resimler ise 
Bahar Coşkun’a ait. 

“Yoksulluğun bir insan hakları ihlali olduğu-
nu; yoksulluğu ortadan kaldırabilmenin ise önce-
likle görerek, kabul ederek ve hak temelli bir yak-
laşımı benimseyerek mümkün olabileceğini kabul 
ederek, yoksulluk üzerine düşünebilmek, tartışa-
bilmek dileğiyle…”  son sözüyle biten kitapta yer 
alan hikâyelerden bir kaçını paylaşıyoruz.

AĞIRLAŞAN ÇEK ÇEK
“6 seneden beri kağıt topluyorum. Bir gün 

eşim gidiyor, bir gün ben. Tek kişi yapamayız 
bu işi. Hem çocuklar var, hem de inanın insanın 
vücudu kaldırmıyor. Pandemide cumartesi pazar 
günleri ve akşamları sokağa çıkma yasağı var-
dı. Normalde akşam beş-altı gibi serinlikte çıkıp 
geceye kadar topluyorduk ya da sabah daha er-
kenden çıkıyorduk. Bir bakmışsın yasak dokuzda 
başlamış, bir bakıyorsun yedide… Akşam beşten 
sonrası bile yasak oldu bazen, biliyor musunuz? 
Tam çekçeğe çıktığımız saatler. E o günlerde çı-
kamıyorsun. Bir de hastalıkla ne ilgisi varsa, kağıdın 
kilosu düştü. Bazı yerler kilosunu 30 kuruşa, 40 ku-
ruşa almaya başladı. Yani yüz kilosu ne yapıyor, 30 
lira, 40 lira… Ev 40 lirayla dönmüyor, döner mi? Siz-
ce döner mi? Her şey çok pahalı. Çekçeğe çıkmanın 
avantajı ne biliyor musunuz, bazen yiyecek de bulu-
yorsunuz. İyi durumdaysa alıp eve getiriyorsunuz.

Ben çıktığım zaman eşim çocuklara bakıyor. 
Çocukları asla yanıma almıyo-
rum, perişan olurlar. Öğren-
sinler de istemiyorum, oku-
la gitsinler, bilmesinler bu işi 
istiyorum. Ancak yaşayan bi-
lir, çok zor, kaç kilo oluyor 
çekçek, yokuşu çıkması çok 
zor. Kan ter içinde kalıyor-
sun, bırakayım diyorsun. 
Sonra trafiği var, arabaların 
kenarından, peşinden hızlı 
hızlı gitmeye çalışıyorsun. 
Yokuş aşağı inmesi ayrıca 
zor.  Hepsi çok zor. Ağır-
laşsa bir dert, ağırlaşmasa 
para kazanamıyorsun.

KENDİNE AİT BİR EV
Geçen gün sokağa çıkma yasağında mec-

bur kaldım, evde hiçbir şey yoktu, aldım bir 
tane çekçek, çocukları da yanıma aldım, ka-
ğıt toplamaya gittim. Yukarı kadar gittim ço-
cuklarla, polis çevirdi bizi. Allah’tan çevirdi 
yoksa bayılacaktım. Su içemiyorum, çocuklar 
ağlıyor. “Anne su al” diyor. Para yok, nasıl su 
alayım? Geçenlerden istiyorum, vermiyorlar. 
Hemen eve geldim, hemen çeşmeden çocukla-
ra su verdim. Elimi yüzümü yıkadım, kendime 

geldim. Polis, “Eve dönün, yasak olduğunu bilmiyor 
musunuz?” dedi. “Biliyoruz ama sadece yasak de-
meyi biliyorsunuz” dedim, “Evde ekmeğiniz, yeme-
ğiniz var mı diyor musunuz?” Yasağı koydunuz, in-
san bir yardım eder. Geçen kaymakamlığa gittim. Sen 
korona oldun ya, koli getirdik, bir de haziranda ge-
lip yazılacaksın, o zaman alacaksın kolini diyor. Bir 
de haziran, düşünebiliyor musun? Korona olduğum-
da getirmiş, bir de haziranda... Bana bir sıra bekletti, 
41 kişiyi bekledim ben oraya girmek için.

EVDE PİŞEN KEK
“Kardeşim çöpten bir tane bebek getirdi kızı-

ma, saçlı bebek. Hep onunla oynuyor. Evladını gü-
zel yetiştirmek her annenin hayalidir. Hani kızına bir 
şey alıp vermek bile hayalidir. E, bizde de bu yok. 
Çöpten bulabilirsek çöplerden giydiriyoruz. Hani biz 
böyleyiz, biz Romanız, anlıyor musun? Çöpe gidiyo-
ruz, çöpten bulabilirsek... Mesela benim yastık kılı-
fım yok. Çöpten çarşaf bulabilirsem, onu kesip diki-
yorum yastık yüzü olarak. Tencerem, çaydanlığım 
yok. Görüyorsun satıldığı yerlerde, alamıyorsun, gü-
cün yok çünkü.

Sen de istersin güzel şeyler yapasın, özel şey-
ler yiyip içesin, gezesin. Hani, insanlığını yaşayasın, 

ama bizlerde bu yok. Biz düştük bu hayata, kendi ha-
yatımıza. Bir parça ekmek yiyor musun, karnın doyu-
yor mu, ondan başkası yok bizim için”

BELGELER HAZIR, SADECE PARA EKSİK
“İstanbul, Kadıköy’de doğdum, 2004 yılında. 

Ailenin üçüncü çocuğuyum. Fikirtepe’de, kalabalık 
bir evde dünyaya geldim. Annemler, babamlar, ba-
bamın kardeşleri, aileleri… Hep birlikte bir evde ya-
şıyorduk. 

Neyse, dördüncü sınıfa kadar orada okudum, ora-
da büyüdüm. Ondan sonra mahallede kentsel dönü-
şüm başladı. Evden çıkmamız gerekti. Ataşehir’de 
kiraya çıktık. Beşinci sınıfı Ataşehir’de okumaya 
başladım. İlkokuldayken kuzenlerimle beraber gidip 
geliyorduk Kadıköy’deki okulumuza. Evden çıkınca 
kuzenlerim başka bir yere taşındı, başka bir okula git-
ti, biz başka bir yere… 

(…)
Ben eskiden karakalem çizim yaparken lisede gü-

zel sanatlar okumayı çok istemiştim. Babam o za-
man çalışıyordu, herhangi bir sağlık sorunu yoktu. 
“Baba gidelim, ne olur gidelim yetenek sınavı kaydı-
na… Baba, lütfen gidelim.” “Tamam, tamam…” de-
yip beni geçiştiriyordu. Neyse bir ara gerçekten “Ta-
mam” dedi. Gittik. “Merhaba, yetenek sınavı için 

kayıt yapmaya geldik.” “Şu şu evrakları getire-
ceksiniz...” O gün de kaydın son günüymüş! 5’e 
kadar…

Elimde sadece öğrenci belgesi vardı benim. 
Öğrenci belgesi dışında birkaç evrak daha gere-
kiyordu. “Sınav ücreti için bankaya bir ücret ya-
tıracaksınız.” Babam, “Ben hallederim,” dedi. 
Sonra ücreti duyunca, “Neyse, boşver baba…” 
dedim. Babam, “İstiyorsan gidelim,” dedi. Ama 
ben eve geldim, o işe gitti. Sonra evde oturdum 
düşündüm, düşündüm, düşündüm... Çok istiyor-
dum. Baktım bütün belgeler hazır. Sadece para 
eksik. Ben o okula gideyim, durumumu anlata-
yım dedim. Kuzenimi aldım. Okula yürüyerek 
kaydı yenilemeye gittim. “Böyle böyle,” dedim, 
“şu belgeleri vereyim. Parayı sonra yatıraca-
ğım.” “Bizde parayı yatırdığına dair makbuz ola-
cak. Ancak öyle başvurunu yapabiliyoruz. Yoksa 
olmaz.” Saate baktım 16.30’du. Bankalar kapa-
nıyordu, para yoktu. Yetişmedi. “Seneye dener-
sin,” dediler. Meslek lisesine girince yalan oldu 
gitti, hevesim de gitmişti. Güzel çiziyordum re-
sim, hocalarım, çevremdekiler beğeniyordu. Ol-
madı diyelim…”

Pandemi öncesi yaşanmaya başlanan ve pandemi ile 
birlikte daha da derinleşen ekonomik kriz, vatandaş-
ları kara kara düşündürmeye devam ediyor. 

Ard arda gelen zamlar nedeniyle ekonomik dav-
ranışlarını günü kurtarma üzerine kuran vatandaşla-
rın neler yaşadıklarını yansıtmak için pazarın yolunu 
tuttuk. Kadıköy tarihi Salı Pazarı’na giderek gıda fi-
yatlarındaki artış ve geçim sıkın-
tısını, hem pazarcılar hem de va-
tandaşlar ile konuştuk. 

“GÜNÜ KURTARIYORUZ”
“Çiftçi çok zor durumda. 

Masraflar arttı. Köylü artık bu işi 
yapmak istemiyor. Desteğe ih-
tiyacı var.” diyen Bahattin Kı-
lıç, “Marketlere göre pazar yine 
en uygun yer. Herkese hitap edi-
yor. Pazarda 4 lira olan domates 
markette 14-15 lira. Günü kurtar-
maya çalışıyoruz. Kredileri öde-
yemiyoruz. Elimizdeki tezgaha 
sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ge-
len gidiyor. Hayal kuramıyoruz 
artık. Pazara gelen çoğu kişi alış-
veriş yapmadan gidiyor. İnsanlar 
çok stresliler, iyi değiller. Orta-
mın düzelmesi gerekiyor. Bura-
da yaşananlara tanık olmak için 
bir gün geçirmeniz gerek.” sözle-
ri ile yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. 

Memet Yumuk da düşünce-

lerini şöyle dile getiriyor: “Şu an satış yapamıyoruz. 
Tezgahtaki ürünü 2-3 gün gezdiriyoruz, bitiremi-
yoruz. Mazot, nakliye, yeme ve içme hepsi masraf. 
Müşterinin alım gücü yok. Gelen ufak bir salkım 
üzümü çocuğuna alıyorsa alıyor. Yoksa bırakıyor. 
İki ya da üç kilo alan çok nadir. Bir kiloyu geçtiği 
zaman almayan bırakan çok oluyor. Evimiz kira de-
ğil, bir oğlum da memur. Onun maaşı ile kendimizi 
dolandırıyoruz. “

“KİLO DEVRİ BİTTİ”
Kadıköy’de 12 yıldır pazarlarda tezgah açan 

Adem Yumuk da fiyatlar arttığı için satışların durgun 
olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Gelen gi-
diyor, birikim yok. Mal almaya zorlanıyoruz. Hiçbir 
şeye yetişemiyoruz. Sultanbeyli’de oturuyorum. Ka-
dıköy’e gelmek için 100 TL’lik yakıt alıyorum. Sa-
bah gelmek akşam da dönmek için yetiyor. Vatan-
daşın alım gücü yok. Her gelen 100 gram tadımlık 

kuruyemiş alıyor. Bir - iki kilo devri bitti. Esnaf, tez-
gahtan bir kilo ürün almaya gelenlerin önüne kırmızı 
halı serecek duruma geldi.”

Pazara alışveriş için gelen Yaşar Saraçoğlu, fiyat-
ların geçen senenin iki katı olduğuna, bu kadar hız-
lı bir artış görmediğine dikkat çekerek, “Tek yaşıyo-
rum, evim kira değil ona rağmen zorlanıyorum. Ucuz 
ürünlerden yarım ya da bir kilo alıyorum. Asgari üc-
retle yaşayan aileler nasıl geçiniyor anlamakta zorla-
nıyorum.”

“FİYATLAR ARTIYOR AMA MAAŞLAR...”
“Önceden daha rahat geçiniyorduk. Banka emek-

lisiyim. Kendi evim. Bir kızım ve torunum var. Ka-
labalık da değiliz. Ona rağmen ay sonunu getiremi-

yoruz.” diyen Nihal Balcı, 
“Pazara 150 TL ile geliyo-
rum. Peyniri de kartla alıp gi-
diyorum. Eskiden iki kilo al-
dığım şeylerden yarımşar 
kilo alıyorum. Örneğin dolma 
yapmak için kabaktan üç tane 
aldım. Pahalılık çok fena. Gi-
dişat hiç iyi değil. Asgari üc-
retle geçinen insanlara hüngür 
hüngür ağlamak gerekiyor. 
İmkanım olduğu sürece çev-
remdeki kişilere de yardımcı 
olmaya çalışıyorum” ifadele-
rini kullandı. 

Ayşe Korkmaz ise şunla-
rı söyledi:  “Pazar çok paha-
lı. Her geldiğimde fiyatlar-
da artış oluyor. Ama maaşlar 
artmıyor. Alım gücü düşüyor. 
Memur olduğum halde zorla-
nıyorum. Ekonomik durumu 
daha düşük olan insanlar na-
sıl geçiniyor anlayamıyorum. 
Çünkü çok zor. ”

Derin Yoksulluk Ağı tarafından 
çıkarılan  “Hikâyenin Yok Hali” adlı e-kitap, 

en temel ihtiyaçlarına dahi ulaşamayan 
insanların hikâyelerini anlatıyor

Artan fiyatlar ve düşen alım gücüyle ilgili Salı Pazarı esnafının ve pazarda alışveriş yapan vatandaşın 
görüşünü aldık. Pazar esnafı, elindeki tezgahı korumaya ve günü kurtarmaya çalıştığını dile getirirken, 
vatandaşsa artan fiyatlar karşısında maaşların erimesine, alışveriş yapmak için yaşadığı zorluğa dikkat çekiyor

Çoğu kişi alışveriş yapmadan gidiyor

Hikâyenin
yok hali

H
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DYA GÖNÜLLÜLERİ 
MARATONDA KOŞACAK
Derin Yoksulluk Ağı (DYA) gönüllüleri 7 Kasım’da 
düzenlenecek İstanbul Maratonu’nda ülkede 
büyüyen yoksulluğa dikkat çekmek için koşacak. 
Gönüllüler, maratona kadar fonzip üzerinden 
açtıkları kampanyalarla yoksulluk sınırının 
altında yaşayan veya işsiz ailelerle dayanışmak 
için bağış topluyor. Gönüllüler bu bağışlarla 
ailelerin aylık temel gıda harcamaları, yeni 
annelerin bebekleri için mama ve bez giderleri 
ya da çocukların eğitim masraflarını karşılamayı 
hedefliyor. 

Adem Yumuk Ayşe Korkmaz

Nihal BalcıMemet Yumuk

Bahattin Kılıç

Yaşar Saraçoğlu

Fotoğraflar: Erhan DEMİRTAŞ

l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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stanbul’da kronikleşen taksi sorunu 
10. kez UKOME toplantısında görü-
şüldü. 28 Ekim Perşembe günü yapı-
lan toplantıda konuşan İBB Ulaşım 

Daire Başkanı Utku Cihan, taksicilere yönelik 
şikayetleri anlattı, şikayet türlerini sıraladı.

“BU YIL 50 BİN ŞİKAYET VAR”
2019 yılında taksicilere yönelik 100 bin 

şikayet olduğunu söyleyen Cihan, “Gelen 
taksi şikayetlerinin yüzde 33’ü yolcu seçme-
den kaynaklı. Bu şikayeti yüzde 16 ile trafik 
kuralı ihlali ve yolcuya kaba davranma takip 
ediyor. Bu yıl da yaklaşık 50 bin şikayet alındı. 
Bizden önce yapılan çalışmalarda da taksi sayı-
sının az olduğu paylaşılmıştı. 2015 yılında hazır-
lanan rapor çok net şunu söylüyor: 2023 yılın-
da İstanbul’da 6 bin taksiye ihtiyaç vardır diyor. 
Şu anda İstanbul taksilerinin doluluk oranı yüzde 
91. Yolculuk oranları pandeminin yoğun oldu-
ğu zamandan sonra yüzde 170 artmış durumda. 
Taksinin yatırım aracı olmaktan çıkmasını isti-
yoruz, hizmet aracı olmasını istiyoruz” dedi.   

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu 
ise “Taksi kötüdür diye algı yapıldı. Halkla 
bizi düşman ettiniz. Sizi tebrik ediyorum. Tek-
nolojiye bu yatırım yapılsaydı bunu konuşma-

mış olacaktık. Taksi-
cilere hem tacizci 

hem emekçi de-
niyor. Çocukla-
rımız okula gi-
demiyor. Tüm 
kurullarla gö-
rüşüyoruz ama 
belediyemiz ta-

rafından bu hiç 
yapılmadı. Algı 

yapılıyor. Biz bu-
rada bir emek suikasti 

görüyoruz.” diye konuştu. 
Yapılan konuşmaların ardından İBB’nin 

5 bin yeni taksi teklifi UKOME toplantısında 
10. kez reddedildi. 

ŞOFÖRLER İÇİN İYİLEŞTİRME
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adeta kro-

nikleşen taksi sorununu geçtiğimiz hafta da gün-
deme getirmişti. Yeni taksi sistemini gündeme 
getiren İmamoğlu, şoförlerin özlük haklarıyla 
ilgili de yapılacak iyileştirmeleri duyurmuştu. 
Yeni sistemde şoförlerin özlük hakları iyileşti-

rilirken yolcuya da puanlama sistemi ile değer-
lendirme hakkı tanınacak. Taksicilerin net ma-
aşları, sosyal yardımlar ve primler dahil aylık 
ortalama 6 bin 622 TL olacak.

Performanslara göre yılda iki kez prim öde-
necek, işe gidiş gelişlerde servis hizmeti sunula-
cak. Taksicilerin çalışırken kullandıkları kıyafet-
ler de iyileştirilecek, tek tip kıyafete geçilecek. 
Günlük bir öğün yemek ücreti de İBB tarafından 
ödenecek. Mesai saatleri haftada 45 saatle sınır-
landırılacak, aileleri de SGK’dan yararlanacak.

Taksicilerin eğitim aldığı süreler, çalışma 
saati içerisinde değerlendirilecek, eğitimde olan 
şoförler hak kaybına uğramayacak. Bu yolla tak-
siciler haftada bir gün tatil yapabilecek. Taksici-
lerin iş kanununa göre yıllık izinlerini kullanma-
sı sağlanacak.

Artan yolcu şikayetlerinin önüne geçmek için 
de yolculara tanınacak puanlama sisteminin etki-
li olması bekleniyor. Taksiler elektronik olarak 
hem takip edilecek hem de yolcuların puanla-
rı ve anlık şikayetleri kontrol edilecek. Bu yol-
la aynı zamanda taksicilerin güzergah ve yolcu 
seçme gibi hareketlerinin önüne geçilmiş olacak. 
Puanlar, ay sonunda şoföre prim olarak dönecek. 

Araçların içindeki kameralar, ön koltukla-
rın arkasına ve dikiz aynasına yerleştirilecek. 
Yine olası bir olumsuz durum için panik buton-
ları yerleştirilirken nakit ödeme dışındaki alter-
natifler de gözetilecek. Buna göre İBB, İstanbul 
Kart ve kredi kartı sistemiyle ödeme sistemini 
kolaylaştıracak. 

UKOME’NİN YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ
İstanbul’da şu anda toplam 17 bin 395 tak-

si var. İBB’nin yeni denetimleri sonucunda, sa-
dece taksi plakasına sahip olan esnafın taksiyi 
kullanması, başka bir kişinin çalıştırılmaması 
sağlanmaya çalışılıyor. Daha önce UKOME top-
lantısına dokuz kez yeni taksi teklifi gelmiş an-
cak Bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oyla-
rıyla İBB’nin tüm teklifleri reddedilmişti. 

Resmî Gazete’de 19 Şubat 2020 tarihinde 
yayımlanan yönetmelik değişikliği ile UKO-
ME’nin yapısı değiştirilmiş, UKOME’deki İBB 
temsilcisi sayısı 11 olarak kalırken toplam üye 
sayısı 27’ye çıkarılmıştı. 

İmamoğlu, seçilmeden önce UKOME’de 
11’i İBB, 10’u hükümet tarafından belirlenen 
21 üye bulunuyordu ve belediye çoğunluktaydı. 
Ancak yapılan değişiklikle Milli Eğitim Bakan-
lığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da UKOME 
bünyesine dahil edilerek üye sayısı bakanlıklar 
lehine 27’ye çıkarıldı. Bu sayede belediye, öner-
diği teklifleri kabul ettiremez hale geldi. 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin (İBB) 5 bin 
yeni taksi teklifi UKOME 
toplantısında bakanlık ve 
esnaf odası temsilcilerinin 
oylarıyla 10. kez reddedildi 

Pandemi ile birlikte artan online alışveriş, motokur-
yelerin hayatımızda daha çok yer almasına neden 
oldu. Genellikle sosyal güvencesi olmadan çalışan 
kuryelerin kontrolsüz bir şekilde motorları kullanma-
ları, kaldırımları yol olarak görmeleri hem kendileri-
nin hem de diğer canlıların hayatını tehlikeye atıyor. 
Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer 
alan Halitağa Caddesi de hem motokuryelerin hem de 
diğer motosikletlilerin yoğun olarak geçtiği bir gü-
zergah. 

“SÜREKLİ KAZA OLUYOR”
Rasimpaşa Mahallesi sa-
kinleri yayalaştırılmış bir 

yolda motor kullanı-
mının neden oldu-
ğu kazaların önü-
ne geçilebilmesi 
için muhtarları-
na başvuru yaptı. 
“Hayatımızda olan 
motokuryelerin pan-

demiyle birlikte yo-
ğunlukları arttı” di-

yen Rasimpaşa Mahalle 

Muhtarı Sultan Aksu Kütük, “Halitağa Caddesi ya-
yalaştırılmış bir yol. Araç kullanımına yasak. Bü-
yüklerimizin yürüyebileceği ve dinlenebileceği bir 
yer. Ama aşağıdan yukarıdan sağdan soldan her yer-
den motorlar çıkabiliyor. Cadde korkunç bir hal aldı. 
Sürekli kazalar yaşanıyor. Motorlar üstünüze üs-
tünüze geliyor. Kaldırımları kullanıyorlar. Yayalar 
kaldırımları motorlara bırakıyor. Kendisi yola ini-
yor. Kendi alanlarımızı terk ediyoruz.” diye konuştu. 

“RESMİ BAŞVURULARI YAPTIK, BEKLİYORUZ”
Sorunun çözümü için İstanbul Büyükşehir Be-

lediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne 
(UKOME) başvuru yaptığını belirten Kütük, şunla-
rı söyledi: “Yayalaştırılmış yollarla UKOME ilgile-
niyor. Halitağa Caddesi'nde sadece motorların geçti-
ği tecritli bir yol talebinde bulunduk. Ona red geldi. 
Motorlar giremez tabelası için Kadıköy Belediyesi'ne 
başvurdum. Ertesi gün tabela asıldı. Bir buçuk ay olu-
yor tabela asılalı ama caydırıcılığı olmuyor. İlçe Tra-
fik Müdürlüğü'ne de başvurdum haftanın belirli gün-
leri kontrol etmeleri için. Birkaç defa geldiler. Durum 
içinden çıkılmaz bir hal aldı. Çözümü nedir bilmiyo-
rum. Resmi olarak başvurularımı yaptım. Bekliyoruz.”

Yayalaştırılmış yolda motor çİlesİ

İBB’nin

YİNE RET
taksi teklifine 

l Fırat FISTIK

İ

Utku Cihan

Erenköy Gönüllüleri ihtiyaç sahiplerine eli-
ni uzatarak belirli dönemlerde hayır ker-
mesleri düzenliyor. Erenköy Gönüllü Evi 
Başkanı Necla Karaman, “Kermes düzen-
lerken asıl amacımız ihtiyaç sahiplerinin el 
emeği ürünlerini değerlendirerek aile bütçe-
lerine katkı yapmalarını sağlamaktır. Yar-
dımlaşma ve dayanışma kültürünü aktif hale 
getirerek bu tip küçük organizasyonlarla bü-
yük kapıların açılabileceğini göstermektir.” 
dedi. Gönüllü olmanın önemine de vurgu 
yapan Karaman, gönüllülerin toplumda ne-
ler yapabildiklerini göstermek yeni proje-
lerle insanları buluşturmak için çalışmaları-
na aralıksız devam edeceklerini söyledi. 

KERMES 
DÜZENLEDI 

Rasimpaşa Mahalle Muhtarı 
Sultan Aksu Kütük, “Halitağa 
Caddesi yayalaştırılmış bir yol. 
Araç kullanımına yasak ama 
aşağıdan yukarıdan sağdan soldan 
her yerden motorlar çıkabiliyor. 
Sürekli kazalar yaşanıyor” diyor

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

KADIKÖY 
GÖNÜLLÜLERİNDEN 

GELENLER

Erenköy Gönüllüleri
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Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında... 
Cumhuriyetin bize sağladığı ve kendimizi hep 

sahibiymişiz gibi hissettiğimiz kazanımları anım-
samanın tam sırası. Özellikle o kazanımlar birer 
birer elimizden alınmaya çalışılıyorsa... Ümmet-
tik, sayesinde birey olduk. Fetvalarla, günahlar-
la, korkularla yönetiliyorduk; dini koruyanın da la-
iklik olduğunu öğrendik. Okuyamıyorduk okuduk, 
yazamıyorduk yazdık. Ama bir soruya hâlâ yanıt 
bulamadık. Osmanlı bizim neyimiz olur? Geçmişi-
mizle ne hesaplaşmayı bitirebildik ne de kavgayı. 

Bence Osmanlı’yı ölmüş bir büyükbaba olarak 
kabul etmek ve mezarında rahat bırakmak gerek 
artık. Ölenlerin ardından genel tavır da bu değil mi-
dir zaten? Ne canlandırmaya, yeniden yaşatmaya 
çalışmanın yararı vardır ne de bir zamanlar var ol-
duğunu yadsımaya kalkmanın. Ölen ölmüştür. Üs-
telik öyle bir ölüm ki sizi de yok olmanın kıyısına ge-
tirmişti ölmeden önce. Nesi var nesi yoksa saçıp 
dağıtması bir yana, kalanı da elinden almak için ba-
şına üşüşen leş kargalarını kovmak size düşmüştü; 
anımsayın. Öyle acımasızdı ki yağmacılar az kalsın 
sizi de yok edeceklerdi. Zor kurtuldunuz ellerinden. 
Yeniden yarattınız kendinizi. Hayatınızı yeni baştan 
kurdunuz. Kendi kendinize olmadı elbette. Her de-
virde rastlanmayacak, her ülkeye nasip olmayan 
biri çıktı, aklınızı başınıza getirdi. “Kalkın, toparla-
nın,” dedi size. Demekle kalmadı, ayağa kalktı, sizi 
de kaldırdı, toparladı; moral verdi, güç verdi. Can çe-
kişen hastanın başından leş kargalarını kovdu, pırıl 
pırıl bir cumhuriyet kurdu; saygın birer kişilik haline 
getirdi sizi, bizi, her birimizi. 

Rahmetliye gelince... Açık söylemek gerekir-
se sizi pek sevmezdi. Epeyce tantanalı bir hayat 
sürmesine karşın siz hep üvey evlattınız onun gö-
zünde. Uzak akrabalarına bile armağanlar dağıtır-
ken size bir kuru ekmeği çok gördüğü oldu. Vergi-
yi sizden topladı ama ilk demiryolunu Mısır’a yaptı. 
Savaşa sizi gönderdi ama ganimetleri Anadolu’dan 
esirgedi, tümünü İstanbul’a yığdı. Tarlada siz vardı-
nız ama sarayda esameniz okunmazdı. 

“Şalvarı şaltağ Osmanlı,
Eğeri kaltağ Osmanlı
Ekende yok, biçende yok,
Yiyende ortağ Osmanlı” diye maninizle, tür-

künüzle bildirdiniz yürek yakan acınızı. 
Osmanlı şarkısını söyledi saraylarında; siz ken-

di bozkırınızda vurdunuz sazın tellerine, türkünü-
zü çığırdınız, ağıtınızı yaktınız. Şu sorunun yanıtını 
hâlâ bulamadınız ama: Osmanlı, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin nesi olur? Kavgalı geçmişi mi, yaşatmaya 
çalıştığı anısı mı, diriltmeye çalıştığı atası mı? 

Şimdi aranızda rahmetliye tapanlar kadar, on-
dan nefret edenler olması, hor görülenlerin, hor 
göreni sevememesinden. Hor görülenlerden ol-
dukları halde Osmanlı atalarına tapanlar, hatta geri 
getirebileceğini sananlar yok mu? Onlar da var. 
Oysa ölüyü diriltmek ne zaman mümkün olmuş 
ki! Dürtükleyerek, çekiştirerek canlandıramazsı-
nız mevtayı. Bırakın mezarında rahat uyusun. Var-
sa bir mirası ona sahip çıkın. Yaşayabilecek olanla-
rı yaşatın, değeri kalmayanları gömün rahmetliyle 
birlikte, unutun gitsin. Değeri olan mirası... Var ta-
bii, olmaz olur mu? Örneğin şarkılar Osmanlı mira-
sıdır. Şarkılara sahip çıkmak için ne Osmanlıyı sev-
mek ne de yermek gerekir. Türkü ne kadar Türk’e 
aitse şarkı da gözünü doğudan alamayan Osman-
lı’nın şarkısıdır. Ve artık bizimdir. Müziğiyle olduğu 
kadar sözleriyle de kusursuz olan şarkı formunun 
giderek özensiz bestelere dönüşmesine tepkimiz 
bu yüzdendir. Özellikle Divan edebiyatının en gü-
zel şiirlerinden yapılan bestelerdeki kusursuzluk 
ne yazık ki günümüze yaklaştıkça yerini, üzerinde 
pek düşünülmeden söylenmiş sözlere bıraktı. Şu 
anda gidip TRT Nağme’yi açsam şöyle sözler du-
yabileceğimi biliyorum:

“Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum.”
Ne kadar dağınık söylenirse söylensin çoğu 

kez sözler bir cümleye tamamlanır. Bu dörtlü-
ğe bakın; ilk üç dizenin dördüncüye bağlanması-
nı, sevgi sözcüğünün sıfatı olmasını beklemek bo-
şuna. Ömür boyu sürecek bir sevgi istiyormuş şair. 
İstesin bakalım. Deli gibi sevecek bir sevgi? Olmadı. 
Gözlerimde tütecek bir sevgi... O da olmaz. Bunla-
rın sevgiye değil, sevgiliye bağlanması gerek, sev-
gili de başka bir yere gitmiş olmalı, dizelerde yok. 

Sözü bağlayacağımız noktaya geldik. Dedenizi 
sevseniz de sevmeseniz de mirasının üstünde te-
pinmezsiniz. Ne o mirası har vurup harman savur-
manın âlemi vardır ne de reddetmeye kalkmanın. 
“Şarkı” diye bir tür varsa elinizde değerlendirir, 
üstüne eskileri aratmayacak nitelikte eserler ek-
lemeye çalışırsınız. Dedenizle uğraşmaktan da ar-
tık vazgeçersiniz.

Rahmetli büyükbabanın 
mirası

üyük kentlerde yaşanan 
dönüşüm ile birlikte son 
yıllarda sürdürülebilir ta-
rım ve permakültür daha 

da yaygın hale gelmeye başladı. Şe-
hir içindeki uygun alanların bostana  
dönüştürülmesiyle özellikle çocukla-
rın toprak ve yeşille buluşması amaç-
lanıyor. Peyzaj mimarı Dilek Yürük 
de 2015 yılında başlattığı “Okul Bos-
tanları” projesiyle çocukların doğay-
la, toprakla ve gıdayla bağını güç-
lendirmeye çalışıyor. Kadıköy’de de 
çocukları bostanla buluşturan Yürük 
ile “Okul Bostanları”nı ve kent içinde 
sürdürülebilir tarımın imkanları üzerine konuştuk. 
� Dilek Yürük kimdir, sizi tanıyabilir miyiz?
Ben peyzaj mimarıyım. 2015 yılından bu yana “Okul 

Bostanları” isimli bir sosyal girişimin yürütücülüğü-
nü yapıyorum.  Mesleğimle ilgili çalışmalarıma devam 
ederken permakültürle tanıştım. Türkiye Permakültür 
Enstitüsü’nden aldığım eğitimle birlikte permakültür ta-
sarımcısı olarak mesleğime ve hayata bakış açım değişti. 
Kentsel tarım, kent ekolojisi, kentte yaşayan çocukların 
doğayla, toprakla, gıdayla bağlarının yine kent üzerinden 
kurulması ve kent bahçeciliği konularında eğitimler veri-
yor ve projeler yürütüyorum. 
� Toprağa ve bitkilere her zaman meraklı mıydınız?
Çocukluğunda bahçeli bir evde büyüyen ve yaz tatil-

lerinde anneannesini köyde ziyaret eden bir çocuktum. 
Şimdi bakınca temellerimin nerede atıldığını görebili-
yorum. Yıllar sonra da keyifle okuduğum bir mesleğim 
oldu ama peyzaj ve bostan kavramları uzun yıllar birleş-
medi. Birinin önceliği estetikken diğeri işlevsellik üzeri-
neydi. Ta ki benim bakış açım değişene kadar. 

“BİRLİKTE ÖĞRENİYORUZ”
� Fikrinizi değiştiren şey neydi?
İklim krizi, susuzluk, toprağın kirlenmesi… Yediku-

le Bostanlarıyla ilgili çalışmalarla birlikte peyzaj ve bos-
tan kavramlarının kent içerisinde aslında nasıl birlikte 
olabileceklerine dair kafa yordum. Bu süreçte çalışma-
larından ilham aldığım ve takip ettiğim çok değerli bilim 
insanı, akademisyen, sanatçı ve ortak hayallerimiz olan 
dostlarla yolum kesişti.  
� Okul Bostanları projesine ne zaman başladınız?
Okul bostanlarının ilk tohumları Slow Food Fikir Sa-

hibi Damakları Topluluğu’nda gönüllü olarak yer aldı-
ğım bir proje sırasında atıldı. Okul bahçelerinin perma-
kültür prensipleri kullanılarak tekrar tasarlanması ve bu 
alanlara bostan alanları eklenmesi ilk hedefti. 

Eğitmenlikle ilgili deneyimlerimi de kullanarak ço-
cuklarla farklı festivallerde biraraya geldim. Topraktan, 

tarımdan, ekolojiden, gıdadan konuş-
tuk. Tohumlar ektik, sincap olup meşe 
palamutlarını sakladığımız oyunlar 
oynadık, ağaç olup “birbirimizle nasıl 
iletişim kurarızı” araştırdık. 
� Çocuklarla bostanda olmak ya 

da genel olarak onlara şehir içinde 
yeşil bir alanda üretim yapma imkânı 
yaratmak nasıl hissettiriyor? Hem si-
zin hem de çocuklar için? 

Ben, insanın içindeki çocuğu her 
zaman hatırlaması gerektiğine ina-
nıyorum. Çocuklarla olmak benim 
bu tarafımı çok besliyor. O yüzden 
çok şanslıyım. Çocuklarla kent içe-
risinde doğada olmak ve üretim yap-
mak daha da keyifli. Biz birlikte öğre-
nip deneyimliyoruz. Buradaki işlevim 

olsa olsa yürütücülük olabilir. Bazen okul bahçesi, bah-
çedeki bostan alanı, yakındaki bir park ya da koru bizim 
için gözlem yaptığımız, ağaçlarla ve kuşlarla tanıştığı-
mız, farklı muhabbetler ettiğimiz, ürettiğimiz, paylaştığı-
mız, hayaller kurduğumuz sonsuz merak uyandıran farklı 
dünyalara dönüşüveriyor. 

“BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞİYOR”
� Bu çalışmaların çocukların gelişimi açısından bir 

fark yarattığını düşünüyor musunuz? Bu konuda nasıl 
geri dönüşler alıyorsunuz?

Özellikle çocukların gıda üretim süreçlerinde tohum-
dan tabağa kadar olan şahitlikleri onlarda başka bir bakış 
açısı yaratıyor. Bu zamana kadar markette bir meta ola-
rak gördükleri meyveler, sebzeler bir anda hayatlarının bir 
parçası haline geliyor. Tohum topluyorlar, onlar için uy-
gun koşullar yaratıp ihtiyaçlarını karşılıyorlar, okulda de-
neyimledikleri şeyleri eve de taşımaya çalışıyorlar. Kom-
postla ilgili dersler sonrasında anne babalardan hemen 
mesaj alıyorum mesela. Birlikte çalışmak, akran öğren-
mesi, paylaşmak, sorumluluk almak, gözlem yapmak, de-
neyimler yaşamak, mevsimsel döngüyü fark etmek onları 
bu süreçte başladıkları noktadan farklı bir noktaya taşıyor. 
� Yapılan bazı araştırmalar çocukların ve gençle-

rin iklim krizi hakkında duyarlı olduklarını ve bu ko-
nuda da endişe duyduklarını gösteriyor. Sizin gözlem-
leriniz neler? 

Bu konuyla ilgili farklı gözlemim mevcut. İklim kri-
zi, susuzluk, denizlerin kirlenmesi gibi küresel sorunlar 
çocukların da gündeminde yer almaya başladı. Okulda-
ki projeler, maruz kaldıkları haberler, yetişkinlerden duy-
dukları…Kentte yaşayan ve doğayla bağı kopmuş çocuk-
lar ekolojik sorunlar anlatıldığında, duyarsızlaşıyor. Bu 
durumda “Ekofobi” kavramı hayatımıza yerleşiyor. İkinci 
bir durumsa sürekli alarm halinde olan endişeli çocuklar. 
Kıyamet senaryoları içerisinde büyürken geri dönüşüm 
kutularının kullanılması, yeşil alanlardaki çöplerin top-
lanması, mevcut ağaçların kesilmemesi, sigara içilmeme-

si, evlerde enerji tasarrufu, hava kirliliğinin engellenmesi, 
gereksiz su tüketimin engellenmesi, pet şişelerin kullanı-
mının azaltılması ve yeni fidanların dikilmesi gibi konu-
larda endişe ile çevrelerine sahip çıkmaya çalışıyorlar.

 
BOSTANCILIK MÜMKÜN MÜ?
� İstanbul’un bostanlarını da inceleyen birisiniz. 

Geçmişten günümüze nasıl bir değişim yaşandığını an-
latabilir misiniz?  

66 kolektif olarak 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz 
Bostan Hikayeleri, “Şehirde doğa ile yeniden bağ kur-
mak, kentsel müştereklerimizden olan mevcut bostanları, 
kent bahçelerini birlikte korumak, iyileştirmek ve yeni-
lerini kurmak, kentsel tarımı yaygınlaştırmak için biz ne 
yapabiliriz?” sorusundan yola çıkarak başlattığımız bir 
çalışmaydı. Bu konularda emek harcayan birçok kişi ve 
topluluk var. Bizler de bu sürece, bostanlarla ilgili hika-
yeleri toplayarak, arşivleyerek, yenilerini üreterek, pay-
laşarak ve tartışarak katkı vermeyi hedefledik. Hem bos-
tan hikayeleri hem de kendi çalışmalarımda ortaya çıkan 
en önemli başlıklardan biri kentin kendi gıdasını üretme-
si gerçeğiydi. Bu iki kavram her ne kadar birbirinden ko-
parılmaya çalışılsa da gerçekte mümkün değil. 
� Neden?
Günümüzde bostan kavramının içeriği, sadece üretim 

amaçlı olması haricinde bulunduğu konum ve kullanıcıla-
ra değişebiliyor. Mahalle bostanları, topluluk bostanları, 
çatı bostanları, hobi bahçeleri bunlardan bazıları. Burada 
altı çizilmesi gereken en önemli nokta; bostancının mes-
lek olarak var olduğu ve üretimin hedeflendiği bostanlar-
la öncelikleri farklı olan bostan alanlarını karıştırmamak. 
Bostancılarla gelen kadim bilginin yok olmaması bu mes-
leğin devam edebilmesi kentin gıda üretimini kendi için-
de karşılaması için olmazsa olmaz en önemli şey.
� Temiz, sağlıklı ve uygun gıdaya erişim giderek 

zorlaşıyor. İstanbul belki de bunun en açık örneği. Bu 
kent tekrar kendi sebze ve meyvesini üretebilir mi?

Bunun için bostancılar ve bostanlar kent içerisinde ve 
çeperinde varlıklarını sürdürmeye devam etmeli. Arazi 
sahipliği, desteklerin verilmesi… Bostancılık mesleğinin 
hak ettiği değeri ve emeğinin karşılığını alabilmesi için 
temelde iyileştirilmesi gereken önemli noktalar. Yerel ve 
küçük üretici burada en kilit nokta. İyi, temiz ve adil gı-
daya erişmek üretici ve tüketici arasındaki bağı kurmak 
için yeryüzü pazarları da önemli. Bu pazarlarda yer alan 
tüm ürünlerin o alanın 40 kilometrelik bölgesi içinden 
gelmesi gerekiyor. Her üretici, pazarda kendi ürettiği 
ürünü satmak durumunda, kesinlikle aracıya ya da satış 
işleminin başka birinin üzerine devrine izin yok. Pazarda 
satış yapacak üreticiler organik sertifikalı olmak zorunda 
değil ama atalık tohum kullanmak, hijyen kuralları gibi 
maddelere sahip bir sözleşme imzalamak zorundalar. Biz 
kentliler olarak tüketici değil “türetici” kimliğimizle gı-
dayı tercih etmeye başladığımızda ve üreticiyle bağımızı 
tekrar kurduğumuzda bu sistem işlemeye başlayacaktır 
ki gıda toplulukları da bu zincirin önemli bir parçasıdır.

Açık havada zaman geçirmenin 
çocuk gelişiminde önemine dikkat 
çekmek amacıyla tüm dünyada her 
yıl iki kez gerçekleştirilen “Okul 
Dışarıda Günü”, bu yıl ikinci kez 
yapılacak.

Aktif Yaşam Derneği’nin ilk 
kez 2018 yılında OMO’nun desteğiyle Türkiye’ye taşı-
dığı Okul Dışarıda Günü, mayıs ayında online katılımla 
gerçekleştirilen etkinliğin ardından şimdi de gerçek anla-
mıyla çocukların açık havada deneyimleyeceği bir etkin-
lik olarak yine tüm dünya ile aynı anda 4 Kasım Perşembe 
günü düzenleniyor. Bu seneki tema ise “Dünya İçin İyi-
lik”. Pandeminin gölgesinde ve doğadan uzak geçen bu 
dönemde çocukların doğayla olan bağlantılarını güçlen-
dirmeyi hedefleyen etkinlikle, geri dönüşüm ve sürdürüle-
bilirlik konularında çocuklara nasıl harekete geçebilecek-
lerinin gösterilmesi de amaçlanıyor. Ayrıca Okul Dışarıda 
Günü kapsamında ebeveynler ve öğretmenlere çocukla-
rın iklim değişikliği konusunda giderek güçlenen algısı ve 
kaygıları karşısında nasıl desteklenebileceği aktarılıyor.

EN ÇOK BAŞVURU TÜRKİYE’DEN
Tüm dünyada en çok okul başvurusunu Türkiye’den 

alan Okul Dışarıda Günü, bugüne kadar 25 bin yetişki-
ne ve 1,5 milyon çocuğa ulaştı. Bu sene ilki yine “Dün-
ya İçin İyilik” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, Türki-
ye’den tam 105 bin 457 çocuk ve 2 bin 118 yetişkinin 
katılımıyla, İngiltere’den sonra en çok kayıt alan ülke 
oldu. Pandemi döneminde açık havada geçirilen zama-
nın azalmasıyla ayrı bir öneme sahip olan bu özel gün ile 
çocukların açık havada geçirdiği vakitteki azalmaya, ik-
lim değişikliğinin çocuk psikolojisi üzerindeki olumsuz 
etkisine, çocukların iklim değişikliği karşısında duyduğu 
endişe, umutsuzluk, öfke, üzüntü gibi olumsuz duygula-

ra ve doğa ile kurdukla-
rı bağın zedelendiğine 
dikkat çekiliyor. Okul 
Dışarıda Günü kap-
samında evde, okulda 
veya açık havada sosyal 
mesafe kurallarına uygun olarak yapılan aktivitelerle ço-
cuklar açık havada oyunla öğrenmenin keyfini yaşıyor. 

Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Ser-
ter, “Tüm dünya olarak geçirdiğimiz bu sağlık krizi ile 
aslında açık havada olmanın önemini ve değerini bir kez 
daha anladık. Çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığı için 
açık havayı onların günlük hayatının bir parçası haline 
getirmek amacıyla 2018 yılından bu yana çalışıyoruz. 
Açık havanın güzelliklerinden faydalanabilmek için do-
ğayı ve çevremizi korumak da bizim elimizde. Geçtiği-
miz mayıs ayında Okul Dışarıda Günü kapsamında baş-
lattığımız Dünya için İyilik hareketi sayesinde doğa ile 
kurduğumuz, pandemi süresince belki biraz zedelenen 
bağları güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra ge-
zegenimizin doğal kaynaklarını nasıl koruyabileceğimi-
zi, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını ve bireysel ola-
rak atabileceğimiz en güzel adımlardan biri olan plastik 
ayak izimizi nasıl azaltabileceğimizi anlattığımız bir 
Dünya için İyilik Seti hazırladık. Bu set ile çocuklarla 
birlikte biz yetişkinlerin de bu harekete dahil olmasını, 
çocuklar ve yetişkinler arasında bir bilgi paylaşımı or-
tamı sağlamayı, ebeveyn ve öğretmenlerin çocuklardan, 

çocukların ise hem yetişkinlerden hem de arkadaşların-
dan öğrenmesini sağlamayı amaçlıyoruz.” 

DOĞA İLE İLİŞKİYİ DOĞALLAŞTIRMAK
Çocuk ve ergen psikiyatrı Dr. Yankı Yazgan da 

“Doğa, ya da özellikle kentli çocuklar için açık hava ve 
dışarısı, öğreten ve gelişimlerine destek olan eşsiz bir 
oyun alanıdır. Çocukların açık havada zaman geçirme-
leri, ‘gerçek oyun’ ile beraber dünya ile ilgilenmeleri ve 
keşfe çıkmalarını sağlar. Çocuklar dışarıda oyun oynar-
ken empati kurmayı, sorun çözmeyi, geleceği planlama-
yı, öfkelerini ve zamanlarını yönetmeyi öğrenirler. Açık 
havanın belirsizlikleri ve kestirilemezlikleri riskler üze-
rine düşünmeyi, belirsizlikle barışık olmayı ve olası so-
nuçları düşünerek hareket etmeyi getirir. Çocukluktan 
başlayarak dışarıda, doğada geçirilen zaman, farklılık-
larla karşılaşmayı, hayatın her zaman istediğimiz gibi 
olmayabileceğini ve buna nasıl uyum sağlayacağımı-
zı, engelleri kabul etmeyi ve aşmak için elimizden gele-
ni yapmanın gerekliliğini öğrenmemizi ve algılamamızı 
mümkün kılar” diye konuştu. 

Başvurular www.okuldisaridagunu.org adresinde.

KUCUk eller 
toprakla 
buluStuGunda

Kadıköy’den pek çok okulun da 
katıldığı etkinlik kapsamında,  

Acıbadem 60. Yıl Anadolu İlkokulu 
1-D sınıfı öğrencileri,  pandemi 

öncesinde (2019) derslerini 
Validebağ Korusu’nda işlemişti

Göğün altında ders
Dünyada her yıl iki kez 
gerçekleştirilen “Okul 

Dışarıda Günü”nün ikincisi 
“Dünya İçin İyilik” temasıyla 

4 Kasım’da düzenlenecek. 
Öğrenciler derslerini açık 

havada yapacak

B

l Gökçe UYGUN

l Erhan DEMİRTAŞ

Okul Bostanları projesiyle çocukların doğayla, toprakla, gıdayla buluşmasını 
amaçlayan Dilek Yürük ile çocukların kendi çabalarıyla meyve ve sebzeyle 
buluşmalarını, kent bahçeciliğini ve bostancılık mesleğini konuştuk  
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Bana bir mektup (mail değil, mesaj değil) 
atmıştı, damgalı pullu, 2013 yılında. Cema-
lini görmeden, huyunu suyunu öğrenme-
den satırlarından hissetmiştim; o eski in-
sanlara has manevi değerlerde gizlenmiş 
bir cevhere sahip olduğunu. Mektubu-
nun konusu “Belagat” adını verdiği ilk al-
bümünü takdim etmekti, ancak içi malını 
öven cümlelerden değil, insana değer ve-
ren öbeklerden oluşmuştu. 

Şanlıurfa Halfeti doğumlu Sedat Anar’ı 
kısa bir süre sonra gördüğümde anladım 
ki, mektubu neyse kendisi de oydu; ışıltı-
lı bakışlarından sıcak gülümsemesinden 
okumuştum satır satır...

Birkaç sıfatı vardı ama öncelikle övün-
düğü ilk şey bir sokak müzisyeni oluşuydu. 
Önünde yere bağdaş kurarak çaldığı san-
turuyla sekiz yıl boyunca Ankara sokak-
larının tozunu toprağını yuttuktan son-

ra profesyonel müzisyenliğe adım atmıştı. 
Sadece memleket sathında değil, birçok 
farklı ülkede de çalmış; büyük deri koltuk-
lu salonların sahnelerine çıkmaya başla-
mıştı ki, arada bir kulağına çalınıyordu: 

 “Bu adam daha önceleri sokakta ça-
lıyordu, dileniyordu. Kaldırım müzisyenli-
ğinden geldi buralara!”

Bu ve benzeri sözleri sarf edenler sa-
dece onu izlemek üzere gelenler değil-
di, aralarında mevki-makam sa-
hibi, kültür-sanat 
etkinlikleri düzen-
leyen kat-kravat in-
sanlar da vardı. Es 
kaza konserde mo-
nitörü ya da sesi bi-
raz açmalarını istedi-
ği zaman azarlayan set 
amirleri, tonmaysterler 
bile oldu: 

“Sokakta sanki mo-
nitör var!”  

***
O neticede bir sokak 

müzisyeniydi ve nereye 
gelirse gelsin, neler başa-
rırsa başarsın birileri onu 

yargılarcasına geçmişiyle tarif etmekten 
hoşlanıyordu. Kalabalığın vazgeçemedi-
ği toplumsal bir beyin kası refleksiydi bu, 
sokakta maruz kaldığı kötü muameleler-
den farklı değildi. Sedat ise bunlara kulak 
asmadan, gerçek bir harabat ehli olmayı, 
şatafatlı yerlerde bile sokaktaki eprimiş 
yırtılmış elbiselerini çıkarmadan çalma-
yı tercih ediyordu. Ayak bastığı dünyanın 
kalıbına girmek yerine, kendi gibi kalmak-
ta direniyordu. İnsanların hatırlatmalarına 
hacet yok; o zaten geldiği yeri hiç unut-
m a m ı ş , inkâr da etmemişti. Tersine 

hep gurur duymuştu, sokak 
müzisyeni olmaktan. 

Nerede çalarsa çalsın, 
yüksek sahnelere çıkma-
mış, seyirciyle aynı mesafe-
de olmayı tercih etmişti. So-
kakta nasıl davranıyorsa, 
bilet kesen mekanlarda da 
aynı şeyleri yapmıştı. İşte 
tam da bu nedenle seyirci-
siyle arasına mesafe koy-
mamış, mümkün mertebe 
yakınlarında çalmıştı. So-
kağın ruhunu üzerinde bir 
dam olsa da olmasa da 
yaşatmaya çalışmıştı. 

Onlar sokağı baş-
ka bir dünya haline ge-

tiren, dünyası sokak olan bu insanlar… 
Müzik aleminin “zenci”leriydi; elit olma-
yı, şanı-şöhreti, parayı-pulu, rant peşin-
de koşturmayı emel defterine hiç yazma-
mış mülksüzlerdi. Buruşuk tişört, solgun 
pantolon ve parmak arası terlik yeterliy-
di; tüm şehir dekorunuz, sıradan vatandaş 
ise oyuncularınızdı. Oysa aralarında kon-
serlerine gitmek için kuyruklarda bekle-
yip, bazen bilet bulamayıp davetiye aradı-
ğınız müzisyenlerin onlarcasından daha iyi 
çalanlar vardı. Bazıları albüm bile yapmış-
tı. Bir kısmı fabrikada kendi parasıyla bas-
tırmış, bir kısmı da bilgisayarda çoğaltılmış 
kopya CD’leri önlerine bir çantanın üzerine 
koymuşlardı; gönlünüzden kopan paranın 
karşılığında alabilmeniz için. 

***
Gündelik yaşamın acımasız bir hız-

la aktığı sokakları, şarkıları eşliğinde bir 
nebze olsun çekilir kılanlardan yalnızca 
biriydi Sedat; bedenini ve ruhunu pirlerin 
yoluna koymuş gerçek bir modern halk 
ozanıydı. Hayatını sokaktaki adama, hal-
ka, işçiye, yoksula, boştagezere, dilenci-
ye, avareye müzik yapmaya adamış bir di-
vane; evinin kirasını ödeyememe, akşam 
karnını doyuramama pahasına... Önün-
de üç bin yıllık bir çalgı; gözlerini geleceğe 
dikmiş, sağ eliyle geçmişten aldığını gele-
ceğe veriyordu sol eliyle. Cüsseli bir be-

dende, geçmiş zaman dervişlerinin aklına 
ve ruhuna kiracı. 

Sadece müzik yapmıyor, albüm çıkar-
mıyor; hayatından kesitler taşıyan kitap-
lar da derliyor, yazıyordu. Hatırşinas idi, ne 
yaparsa yapsın içine iki satır yazıp gön-
dermeyi de ihmal etmiyordu. Şimdi elim-
de son çıkardığı “Sokağın Sesleri” kitabı 
var. İbretle okuyorum, okurken kaldığım 
sayfaya bana 2013 yılında yazdığı mektu-
bu bırakıyorum, gönüllere işaret koyan bir 
ayraç niyetine...   

Sokağın sesi deyip de geçme!

MURAT MURAT 
BEŞERBEŞER

muratbeser@muratbeser.commuratbeser@muratbeser.com

eldeğirmeni Sanat ka-
sım ayı Çarşamba Kla-
sikleri Serisi’nin ilk 
konserinde viyola ve 
piyano repertuarının 

en gözde eserleriyle açılışını ya-
pacak. Konser seyirciye çocuk 
dahi Felix Mendelssohn’u, Rus 
romantiklerinden Mikhail Glin-
ka’yı ve Frank Bridge'in viyola ve 
piyano için iki parçasını dinleme 
fırsatı verecek. 17 Kasım Çarşam-
ba solo kontrbas performansı ile 
Onur Özkaya, Fazıl Say’ın Gece 
Gezintisi adlı kontrbas sonatının 
Türkiye’de ilk seslendirilişi-
ni gerçekleştirecek. 24 Kasım 
Çarşamba ise ViolinCello iki-
lisi, Bach, Vivaldi ve Paganini 
gibi klasik bestecilerin eserle-
rinden temaları da kullandıkla-
rı sıra dışı ve yepyeni düzenle-
melerini seslendirecek.

ÜNLÜ İSİMLER GELİYOR
Yeldeğirmeni Sanat’ta 5 

Kasım Cuma günü Caz Yeli 
esintisinin ilk konuğu neyzen 
Burcu Karadağ, sahneyi bir-
likte paylaştığı caz piyanisti 
Kaan Bıyıkoğlu ile caz severle-
re benzersiz bir müzik akşamı 
yaşatacak. 12 Kasım Cuma gi-
tarist ve besteci Mert Pekduraner, 19 Ka-
sım Cuma ise vokalde Ayşe Gencer’in 
yer aldığı trio, usta trompetçi İmer De-
mirer ve piyanoda Can Çankaya ile sahne 
alacak. 26 Kasım Cuma Caz Yeli’nin ay 
sonu konserinde, Türkiye'de caz müziğin 
öncü isimlerinden olan gitar sanatçısı Ön-
der Focan bu kez son dönemlerde birlik-
te çaldıkları yeni neslin en beğenilen caz 
müzisyenlerinden basçı Enver Muhame-
di ve davulcu Burak Cihangirli ile birlik-
te caz severlerle buluşacak.

Sevilen aryalar ve operaların konser 
versiyonlarından bölümler seslendire-
cek olan İstanbul Opera Topluluğu 6 Ka-
sım’da seyirciyi keyifli bir opera gecesi-
ne davet ediyor.

13 Kasım Cumartesi Ulucan Trio, 
Franz Schubert’in içe dönük 
tutkulu dünyasını yansıtan, op. 
100 Mi-Bemol Majör Piyano-
lu Trio’su ile dinleyici karşısı-
na çıkıyor. 20 Kasım Cumartesi 
Yeldeğirmeni Sanat ve Çağ-
daş Yaşamı Destekleme Derne-
ği işbirliğinde gerçekleştirilecek 
olan konserde ise, tenor Ay-
kut Yılmaz ve Polymnia Koro-
su yer alacak. Kasım ayının son 
Cumartesi Konseri’nde Akde-
niz Trio, Belçikalı flüt sanatçı-
sı Berten D’Hollander’in, Türk 
müziğine olan ilgilisi ile bir ara-
ya gelerek kayıtlarını gerçekleş-
tirdikleri “Musical Turkish De-
light” albümünün yurt dışında 
piyasaya çıkması öncesi ilk kon-

serini gerçekleştirecek.

AŞI KARTI VEYA PCR TESTİ ŞART!
Güvenli bir konser deneyimi için girişte 

HES uygulaması üzerinden aşı kartı gösteril-
mesi veya azami 48 saat önce yapılmış nega-
tif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunuyor. 

Yeldeğirmeni Sanat’ta konserler saat 
20.00’de başlayacak ve biletler Kadıköy Be-
lediyesi’nin mobil bilet satış sayfası https://
bilet.kadikoy.bel.tr/ ve Yeldeğirmeni Sanat 
gişesinden alınabilecek. 

Türkiye’den müziğe ilgi 
duyan genç kadınlar 
için ücretsiz ve eşitlikçi 
müzik atölyeleri başlıyor
Genç kadınların müzik teknolojisinde et-
kileşime girmelerini ve topluluklar oluş-
turmalarını sağlamak amacıyla tasarlanan 
müzik eğitimi programı Beats By Girlz 
Türkiye’nin kendi müziğini yapmak iste-
yen genç kadınlar için hazırladığı ve ücret-
siz düzenlediği müzik atölyelerinin ikincisi 
için başvurular başladı. İlki temmuz ayında 
yapılan ve DJ, prodüktör ve besteci olmak 
isteyen genç kadınlara yönelik yenilikçi bir 
müzik eğitimi sunan Beats By Girlz Türki-
ye atölyeleri çevrimiçi ve fiziki olarak ger-
çekleşecek. 

New York merkezli Beats By Girlz ağı-
nın Türkiye ayağı olarak haziran ayında 
kurulan, müzik endüstrisinde cinsiyet eşit-
liğinin sağlanması ve kadın emeğinin görü-
nürlüğü için projeler üreten Beats By Girlz 
Türkiye’nin atölye başvuruları 5 Kasım’da 
sona erecek.

Kendi müziğini yapmak ve yeteneğini 
geliştirmek isteyen genç kadınlara ücret-
siz eğitim olanağı sağlayan atölyeler, İstan-
bul’da fiziki koşullarda, farklı şehirlerden 
katılacaklar için de çevrimiçi gerçekleşe-
cek. Katılımcının bilgi seviyesine yöne-
lik dijital mü- zik programları, müzik 

teorisi, müzik prodük-
siyonu gibi birçok 
farklı alanda dersler-

den oluşacak atölye-
ler, 14-25 yaş arası genç-

lere açık olacak ve 10 Kasım-15 
Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak.
Beats By Girlz Türkiye’nin kurucu-

su da olan yapımcı, ses tasarımcısı ve mü-
zisyen Beril Sarıaltun’un eğitmenliğinde 
gerçekleşecek atölyelere katılanlar dijital 
olarak kendi şarkılarını tasarlamayı öğre-
necekler.
Ayrıntılı bilgi için: beatsbygirlzturkey.com

Kadıköylü müzisyen Alper Durmuş’un yeni teklisi 
“Moda Sahili” 15 Ekim’de dijital platformlarda ye-
rini aldı. Moda sahilinde keyifle dolaşırken bu şarkı-
yı yazdığını söyleyen Durmuş’un klibi de Moda’da 
geçiyor. 

İzmir Karşıyaka’da doğan ve son on yıldır Kadı-
köy’de yaşayan Alper Durmuş, müzisyen bir ailenin 
çocuğu olduğu için müziğe olan ilgisinin küçük yaş-
larda başladığını söylüyor. İlkokulda bağlama eğiti-
mi aldıktan sonra ortaokulda gitarla tanıştığını belir-
ten Durmuş, “Müziğe olan tutkumu her gün daha da 
keşfederek, henüz 20’li yaşlarda sahnelere çıkma-
ya başladım. Blues müziğe ilgimi keşfettikten son-
ra 2012’de Fötr Blues Band ekibini kurdum. Bu gru-
bun isminden ötürü, Fötr Alper olarak da bilenler var 
(gülüyor). Türkiye’de çok önemli bir organizasyon 
olan “Blues Gitaristleri Gecesi” fikrini hayata geçir-
dim. Kendimi müziğimle tanımlayabilmeye başladı-
ğımı hissettiğimden beri de kendi şarkılarımı düzen-
leyip yayınlamaya başladım.” diyor. 

Moda Sahili parçasını çıkarma sürecinin çok ke-

yifli geçtiğini söyleyen Alper Durmuş, bu süre-
ci “tatlı ve yorucu” olarak tarif ediyor. Moda Sahi-
li teklisinin yanı sıra Kimse Bilemez ve Gelsen Artık 
parçalarını da bu sene çıkaran Durmuş, tekli olarak 
sekiz parça çıkarmayı ve sonrasında bu parçaları bir 
albümde toplayıp plak olarak basmayı planladığını 
söylüyor. Plak basmanın zahmetli bir iş olduğunu 
belirten Durmuş, gerekli desteği görürse bu hayali-
ni gerçekleştirmeyi hedefliyor.

YENİ PARÇALAR YOLDA
Kadıköy’e çok alıştığını dile getiren Durmuş şöy-

le anlatıyor: “Kadıköy’ün sosyal ortamı, sahil kıyıla-
rı, park ve bahçeleri o kadar güzel ki büyük bir şehir 
olan İstanbul’da en güzide ilçe diyebilirim. İnsanın 
ilham alabileceği çok güzel zenginlikler var. Mü-
zik yapabilmek ya da üretebilmek stressiz, sakin, 
rahat ve huzurlu bir ortam gerektiriyor. Örneğin; 
ben bu şarkıyı Moda sahilinin gün batımında yaz-
mıştım. O akan enerji o kadar huzurla doluydu ki 
şarkı kendiliğinden çıkıvermişti.” 

Yayınlanmaya hazır, içine sinen parçaları oldu-
ğunu söyleyen Durmuş, bu parçaları dinleyicilerle 
paylaşmak için sabırsızlandığını ifade ediyor.

Genç 
kadınlara 
müzik 
fırsatı

10 senedir Kadıköy’de yaşayan müzisyen 
Alper Durmuş, Moda’nın günbatımında yazdığı 

“Moda Sahili” parçasını dinleyicilerle buluşturdu
l Evin ARSLAN

Moda Sahili
Moda’nın gün batımında yazılan şarkı: 

Yeldeğirmeni Sanat’ta
Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat kasım ayı programında, klasik müzik ve cazın yıldız isimlerinden yeni keşiflere birçok topluluğu ağırlıyor

Y

YELDEĞİRMENİ SANAT KASIM AYI PROGRAMI
Çarşamba Klasikleri
03 Kasım Çarşamba Yeldeğirmeni 
Güz Resitali 
17 Kasım Çarşamba Solo Kontrbas 
ve Bir Premiyer 
24 Kasım Çarşamba ViolinCello 
Duo 

Caz Yeli
05 Kasım Cuma Ney’in Cazı 
12 Kasım Cuma Mert Pekduraner 

19 Kasım Cuma Ayşe Gencer Trio 
26 Kasım Cuma Önder Focan Trio 

Cumartesi Konserleri
06 Kasım Cumartesi İstanbul 
Opera Topluluğu
13 Kasım Cumartesi Ulucan Trio 
20 Kasım Cumartesi Aykut Yılmaz 
ve Polymnia Korosu 
27 Kasım Cumartesi 
Akdeniz Trio 

güz konserleri 
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Genel Yönetmen: Prof. Dr. Paşa Göktaş

facebook.com/gelisimtiplab instagram.com/gelisimtiplab

Kovid-19 ile ilgili TÜM TESTLERİ-PCR 
ve Antikorlar (IgG,IgM,Doğrulama) 

yapmaktayız . Yurtdışı için gereken PCR 
raporlarımız, TÜRKAK ISO 15189 uluslararası 
akreditasyonumuz nedeniyle dünyanın tüm 

ülkelerinde geçerlidir.

Hazırlayan: Simge KANSU

ürk Tabipleri Birliği, geçtiğimiz günlerde Covid-19 
Pandemisi 18 Ay Değerlendirme Raporu’nu yayınladı. 
Raporda salgın ile ertelenen sağlık hizmetlerinin yarat-
tığı sorunlardan aşılamanın yetersiz olduğuna kadar bir 

çok konuya değinildi. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri ola-
rak görev yapan Prof. Dr. Vedat Bulut, hem pandemi sürecinde ül-
kemizin geldiği noktayı hem de yayınlanan raporu gazetemize de-
ğerlendirdi. 

“FİLYASYON GEÇEN YILA GÖRE ZAYIFLADI”
Prof. Dr. Vedat Bulut, yeniden kapanma durumu hakkında şun-

ları söyledi: “Bu yıl geçen yılın tekrarı gibi. Geçen yıl aşılar gel-
meden önceki tabloyu bu sonbaharda yeniden yaşıyoruz. Aşıların 
ölüm oranlarını oldukça azalttığı, hastalığın klinik şiddetini düşür-
düğü verilerde açık bir şekilde görünüyor. Ancak geçen yıla göre 
filyasyon oldukça zayıflamış durumda ve aşının getirdiği bir özgü-
ven toplumda maske-mesafe-hijyen konusunda dikkatsizliği arttır-
mış durumda. Kapanma konusunda Sağlık Bakanlığı için kritik eşi-
ğin 60 bin rakamı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz kış 
aylarında bu rakamlara ulaşmadan bir tam kapanma uygulamamış-
lardı. Bu rakamlara tekrar ulaşıp ulaşmayacağımızı şimdiden söy-
leyemeyiz. Ancak geçtiğimiz 29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 
gün süren tam kapanma, 22 milyon işçinin kapalı mekanlarda ça-
lışmasını durdurmadıkları ve işçi sağlığını feda ettikleri bir kapan-
ma dönemi oldu. Umarım o yüksek rakamları tekrar yaşamayız. Şu 
anda günlük 25-30 bin bandında vaka görüyoruz ve her gün 200 ka-
dar yurttaşımızı kaybediyoruz. 28 günlük vaka sayısında dünyada 
üçüncü sıradayız. Nüfusa oranladığımızdaysa 1. sıradayız. Bu, pan-
deminin iyi yönetilmediğini göstermektedir.” 

“TOPLUMU TEK BİR AŞI TİPİNE MAHKUM ETTİLER”
Ülkemizdeki aşılama durumuna da değinen Bulut, “Aşılamada 

dünya ortalamasından daha iyi olduğumuzu söyleye-
biliriz. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın yüzde 77 üzerin-
de çift doz bağışıklama rakamları gerçeği ifade et-
miyor. Türkiye’nin toplumsal bağışıklık için yüzde 
85 çift doz aşılama oranına erişmesi gerekiyor ve ger-
çekte çift doz aşılama yüzde 54 dolaylarında seyredi-
yor. Sağlık Bakanlığı, pandeminin başladığı ilk günden 
bu yana ya verileri gizliyor ya da istatistiklerle oynayarak 
salgını değil algıyı yönetmeye çalışıyor” dedi ve şöyle devam 
etti: “Geçtiğimiz Ocak ayında başlatılan Covid-19 aşı kampanya-
sında toplumu tek bir aşı tipine mahkum ettiler ve 9 milyon kadar 
yaşlı nüfusumuza yüzde 51 koruyuculuğu olan bir aşıyı uyguladı-
lar. Yani her iki yaşlımızın birisini koruyamaz durumday-
dık. Sonra aşı çeşitliliği sağladılar. Bu aşıların tedari-
ki ve uygulanması, istenilen hızda ilerlemedi. Bu 
kampanya Mayıs ayına girmeden birçok ülkede 
olduğu gibi hızla tamamlanabilirdi ve yaz son-
rasında, turizm sezonunun ardından bu yüksek 
rakamları görmeyebilirdik. Tüm dünyada aşı 
erişiminin sorun olduğunu ve varyantların ge-
lişmesinin bu nedenle olduğunu biliyoruz. Bu 
sadece Türkiye’nin bir sorunu değil. Tüm dün-
ya DSÖ, BM, DTB, devletler herkes el ele vererek 
buna küresel bir çözüm getirmeli.” 

“HÜKÜMET YURTTAŞLARA GELDİĞİNDE CİMRİLEŞİYOR”
Son dönemde Covid-19 tedbirlerine uyulmadığının altını çizen 

Bulut, “Bu durumun birkaç nedeni olduğu düşüncesindeyim. Aşı-
lı bireyler gereksiz bir özgüven içerisindeler. Halbuki aşıların ko-
ruyuculuğu yüzde 100 olmadığı gibi, yeni gelişen varyantlar aşıla-
rın koruyuculuk düzeylerini kısmen aşağıya çekiyor. Kaldı ki yeni 
varyantlar da hızla gelişebilir. Bu nedenle önlemler tam alınmadan 

ve toplumsal bağışıklık yüzde 85’e ulaşma-
dan maske-mesafe-hijyen konusuna hassa-

siyet içerisinde olmak gerekli. Bir diğer 
neden ise bıkkınlık. Yaklaşık 20 ay-
dır süren pandemi, toplumu yıldırdı. 
Ekonomik kriz nedeniyle insanla-
rın maske ve hijyene ayırabilecekle-
ri bütçeleri yok. Evlerinin gıdaları-
nı bile zorlukla temin edebilenlerin 
oranı toplumda çoğunlukta. Şirket-
leri, özel sektörü koruyan hükümet 

yurttaşlara geldiğinde cimrileşiyor. 
Nitekim 2022 sağlık bütçemiz de halkı 

değil, şehir hastaneleri şirketlerini düşü-
nen ve toplum sağlığına yeterli paranın ay-

rılmadığı bir bütçe oldu.” ifadelerini kullandı. 

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Sağlık Bakanlığı, 
pandeminin başladığı ilk günden bu yana ya verileri gizliyor ya da 

istatistiklerle oynayarak salgını değil algıyı yönetmeye çalışıyor” dedi

Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanser Savaşçıları Derneği ve 
Koç Üniversitesi hastanesi birlikteliğiyle meme kanserine dikkat çekmek için bisik-
let turu düzenlendi. Katılımcılar 0-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkın-
dalık Ayı sebebiyle Kadıköy’de pedal çevirdiler. Bostancı Sahi-
li’nden başlayan bisiklet turu, Göztepe 60. Yıl Parkı’nda son 
buldu. Bisiklet turunun ardından bando takımı eşliğinde 
Göztepe 60. Yıl Parkı’nda eğlence devam etti. 

“MUTLULUK VERİCİ”
Kanser Savaşçıları Derneği’nde genel koordinatör ola-
rak görev yapan Dilay Balioğlu, “Bugün burada meme 
kanseri farkındalığı için buluştuk. Bence bu tarz etkin-
likler insanların bilinçlenmesi ve bir şeyleri fark etmesi 
için oldukça etkili oluyor. Buraya gelirken yolda bizi böyle 
pembe kıyafetlerde görüp hep soranlar oldu. Bu şekilde, bu 
etkinlik sayesinde insanlara dokunabildiğimizi görmek ger-
çekten çok mutluluk verici” ifadelerini kullandı. 

“EN GÜÇLÜ SİLAH SPOR”
Kanser Savaşçıları Derneği gönüllüsü Serdar Er-
doğan ise şunları söyledi: “Hem meme kanseri için 
hem de bisikletin hayatımızda önemi için çok far-
kındalık yaratan bir etkinlik olduğunu düşünüyo-
rum. Daha fazla insana ulaşması açısından önemli 
bir etkinlik oldu. Bostancı-Göztepe hattı özellikle bi-
siklet kullanımı için çok uygun. Ekim ayı Meme Kan-
seri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olduğu için, bunu 
bisikletle birleştirince birbiriyle örtüşen çok faydalı bir et-
kinlik oldu. Spor yapmak için bisiklet kadar iyi bir araç bulamazsınız ve tabii ki kan-
serden korunmak için spor, en güçlü silahlarımızdan bir tanesi.”

MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME VE FARKINDALIK AYI
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teş-
hisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 01-31 Ekim 
Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir. Ülkemiz ’de 
de Sağlık Bakanlığı Başkanlığında bu ayda çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Ayrı-
ca erken tanının önemini vurgulamak amacıyla,15 Ekim “Dünya Meme Sağlığı Günü” 
olarak kabul edilmiş ve 26 Ekim meme kanserini sembolize eden “Pembe Kurde-
le Takma Günü” olarak belirlenmiştir. Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi Türki-
ye’de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türüdür. Ka-
dınlarda görülen kanserlerin yaklaşık %25’ini meme kanseri oluşturmaktadır. Dünya 
Sağlık Örgütü`ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi (IARC), 180 
dünya ülkesinin 140’ında meme kanserinin kadınlarda en yaygın görülen kanser ol-
duğunu belirlemiştir.

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında gönüllüler, Kadıköy’de pedal çevirdi

Salgını değilSalgını değil  

yönetiyorlar
ALGIYI 

18 AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU
Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB tarafından yayınlanan 18 aylık Covid 

Değerlendirme Raporu hakkında şunları söyledi: “Bu raporda 
Covid-19 hastalığının tanısından tedavisine, aşılamadan 
korunmaya kadar her alanda konunun uzmanlarının 
incelemeleri yer alıyor. Sağlık Bakanlığı’nın 18 ay boyunca 
pandemiyi niçin iyi yönetemediğinin yanıtları da var 
bu raporda. Okullarımızı, filyasyonu, 1. Basamak Sağlık 

Hizmetlerini ele aldık. Fazladan ölümleri, yani Sağlık 
Bakanlığı’nın gerçek ölüm sayılarını toplumdan hangi oranda 

sakladığını gösterdi bu rapor. Sağlık Bakanlığı’nın 69 bin ölüm 
rakamı gerçek değil. Geçtiğimiz yılların ortalamalarına göre 134 bin 
fazladan açıklanamayan ölüm var. Bu da bize gerçek rakamların 
şeffaf bir şekilde paylaşılmadığını gösteren bir  durumdur. Bu 
raporda ayrıca Covid-19’da basın faaliyetleri ve ekosistem gibi diğer 
etmenler de incelendi. Basın etiğinin önemi ve infodemideki rolü 
araştırıldı. Özellikle Ecehan Balta hocanın ekosistem ve zoonozlar, 
pandemiler arası ilişkilerini yazdığı kısım son derece önemli.”
Covid-19 Pandemisi 18 Ay Değerlendirme Raporu’nun tamamına 
ulaşmak için: https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/ttb_
covid_18ay_rapor.pdf

T

KANSER SAVAŞÇILARI DERNEĞİ
Kanser Savaşçıları, tanı ve tedavi sürecinde ihtiyaç 
duyulabilecek her türlü bilgiyi doğru ve bilimsel kaynaklardan 
araştıran, öğrenen ve paylaşan bir sivil inisiyatif olarak 
2011’de kuruldu. Kanser savaşçıları, tanı alanların ve 

yakınlarının kanserle tanışma anından itibaren tedavi ve 
sonrasındaki süreçlerinde karşılaşabilecekleri ihtiyaçlarına 
çözümler üretebilmek amacıyla bir araya geldi.  Dört yıl 
boyunca faaliyet alanında hizmet verdikten sonra Kanser 
Savaşçıları, 2015’te dernekleşerek, kurumsal bir kimlik 
kazandı.  

MEME KANSERİNE MEME KANSERİNE 
karşı pedal
çevirdiler
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Attığı her adım, söylediği her söz, yaptığı her ha-
reket, attığı her gol… Daha ne kadar örnekleri çoğalta-
bilirseniz bir o kadar da yarım kalacak bir hikaye Diego 
Armando Maradona. Fidel Castro ile kurduğu muaz-
zam ilişki, Falkland Savaşı’na gönderme yaparak gali-
biyet konuşması, meydan okumalar, sansasyonel ha-
yat… İçlerinde bir dönem var ki yalnızca kendisiyle ilgili 
değil, şehrin ve kulübün de havasını tamamen değiş-
tirmeyi başardığı yıllar. Takvimler 1984’ü gösterdi-
ğinde Napoli kenti için tarih yeniden yazılıyor, Kuzey’e 
karşı mücadelede galibiyetin kokuları geliyordu. Çün-
kü dünya futbolunun yıldızı Maradona, San Paolo çim-
lerine ayak basmıştı…

KENTİN DOKUSU
Napoli halen yaşanılan dünyanın en eski üçüncü 

kenti. İtalya’nın güneyinde bulunan Napoli, ülkenin tu-
rizm merkezlerinden biri. Akdeniz’in simge kentlerin-
den biri olan şehir, UNESCO koruma listesinde yer alı-
yor. Aynı zamanda kan donduran işkenceleriyle tanınan 
Kral Ferdinand’ın da yaşadığı kentti.

Şehrin en önemli dokularından birisi de tartışma-
sız şehrin takımı Napoli. Sanıldığının aksine öncesinde 
de önemli bir geçmişi var takımın. Evet, İtalya’nın en bü-
yük üç takımından biri değil Napoli. Ama Güney’in Ku-
zey’e başkaldıran tek temsilcisi ve yıllarca İtalyan tari-
hinin önemli futbol merkezlerinden biri. 

TARİH YENİDEN YAZILIYOR
Napoli, kurulduğu 1926 yılından 1984 yılına kadar 

tabiri caizse evin asi çocuğu, abilerine kafa kaldıran an-
cak istediğini bir türlü yapamayan bir durumdaydı. Ta-
kımın genlerindeki inatçılık şehrin tarihinden mi yoksa 
Kral Ferdinand’dan mı gelir bilinmez ama kendileri gibi 
inatçı, dik başlı, sistemin ona dayattığı tüm ‘örnek’ imaj-
larını reddeden, İngiltere’ye katil diyen, tüm dünyanın 
‘öcü’ olarak gösterdiği Che Guevara’nın resmini kolu-
na dövme yaptıran, sahada asla pes etmeyen bir isimle 
birlikte kollar sıvandı. İşte o gün tarih yeniden yazılma-
ya başlanmıştı.

Güney’in ve Kuzey’in abilerine karşı başlatılan is-
yan zaferle sonlanmıştı. Maradona öncülüğünde mavi-

ler, 1986-87 yılında İtalya liginde ilk kez galibiyete ula-
şıyor ve her taraf gök mavi oluyordu. Şehir adeta yeşil 
sahaların asi çocuğuna aşık olmuştu. 

İTALYA’NIN YARISI ARJANTİNLİ OLDU
1990 Dünya Kupası İtalya’da yapılırken yarı final 

Maradona’nın ikinci evi Napoli’deydi. San Paolo Stadı 
İtalya-Arjantin kapışmasına sahne oldu. Maçtan bir gün 
önce Maradona’nın ağzından dökülen sözler ise milli 
duyguları zirvede yaşayan İtalyan halkı için adeta bir kı-
rılmaydı: “Hayatınızın 364 günü İtalya’yı ve milli takımı-
nızı tutabilirsiniz. Ama gelin bir günlüğüne benim dedi-
ğimi yapın. Yarın, ne olur beni ve Arjantin’i destekleyin.”

Ve Diego’nun bu talebi karşılık buldu. Stattaki İtal-
yanların yarısından fazlası Maradonalı Arjantin’i des-
teklemişti ve kazanan Maradona olmuştu. İtalya’nın 
efsane kaptanı Paola Maldini ise o maç hakkında, “Na-
poli’de oynanmasa biz finale çıkardık” demişti. 

O SENE BU SENE OLSUN
Diego Armando Maradona, Napoli kentinin kalbi-

ne adeta kazındı. Geçtiğimiz yıl 25 Kasım’da gözlerini 
yumduğunda tüm Napoli pandemi tedbirlerine rağmen 
sokaklarda onun yasını tutuyordu. San Paolo stadında 
bir araya gelen taraftarlar mumlar yaktı, marşlar söy-
ledi, gollerini tekrar tekrar izledi… Kulüp onu anmak ve 

sevgisini göstermek adına stadın adını Maradona sta-
dı olarak değiştirme kararı aldı. 

1986 yılında Dünya Kupası’nda slalom yaparak İngil-
tere’ye attığı o tarihi gole “Yüzyılın golü” yakıştırmasına 
layık görüldü. O maçta elle attığı ikinci golü için, “Tanrının 
eli” dedi. Maradona, “Yüzyılın golü” yerine ilk golünü ter-
cih ediyor. Çünkü İngiltere-Arjantin arasındaki Falkland 
Savaşı (1982) hafızalardadır ve Maradona, yetkililer ak-
sini iddia etse bile, o gün “Falkland’da öldürülen gençle-
rin” intikamını alma hissini taşıdıklarını yazmıştı. 

Tam o dönemleri andırırcasına Napoli birkaç yıldır 
yükselişini sürdürüyor fakat her defasında adeta di-
rekten dönüyor. Bu yılda hazırlık kamplarında neredey-
se her yıl olduğu gibi çalkantılı giriş yapan Napoli, ney-
se ki sezona iyi başladı ve maç eksiği ile 9 maçta aldığı 
25 puanla ikinci sırada bulunuyor. Şehrin tüm dokusu 
ve havası Maradona’nın vefatının yarattığı his ve sta-
da adının verilmesiyle birlikte tekrardan şahlanmış gö-
rünüyor. 

Her dönem sansasyonelleri ile gündeme gelen Na-
poli, tıpkı Maradona döneminde ortaya çıkan söylem-
deki gibi, “Yarın yine borçlarımız olacak ama bugün kral 
biziz!” diyerek bu günlerin tadını çıkartıyor. 

Kim bilir belki de “Tanrı’nın eli” kelimesinin mucidi bu 
sefer kendi elini, evinin üzerine koyar…

Maradona’ya saygıyla /25 Kasım 2020

“Yarın yine borçlarımız 
olacak ama bugün kral biziz!” NapoliSIRA DIŞI KULÜPLER
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ışın spor yapmak, gerekli önlemler 
alındığında sanıldığının aksine hasta-
lıklara sebep olmaz. Soğuğa bağlı üşü-
yen vücudun kan akışı spor sayesinde 

hızlanır. Yoğun aktivite nedeniyle vücut daha 
çok sıvıya ihtiyaç duyar ve böylelikle 
daha çok su tüketilir. Günlük 2-3 litre su 
tüketmek de vücuttaki zararlı toksin-
leri temizler. Yağ yakımı daha fazla 
olur, pandemi nedeniyle evlerimizde 
kaldığımız bu günlerde hantallaşan 
kaslarımızın yeniden açılmasını sağ-
lar ve hareket kabiliyetini artırır.

Çünkü açık havada yapılacak eg-
zersiz ile vücut zindeliği artıyor, kay-
gı ve depresif yapıda düzelme oluyor ve 
moral yükseliyor. Ayrıca soğuk havanın 
getirdiği ek yük nedeniyle kışın yapılan eg-
zersizlerde daha çok kalori harcanıyor ancak bi-
linçli yapıldığı takdirde. İşte, soğuk havada spor 
yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar:

1. YAĞIŞLI HAVADA VE TİPİDE 
YAPMAYIN
Uygun donanımla -17 ile -18 dereceye kadar 

spor yapılabileceği belirtiliyor. Ancak burada his-
sedeceğiniz sıcaklık çok önemli. Dolayısıyla ya-
ğışlı havalarda, tipide ve kuvvetli rüzgarda kapalı 
alanlarda spor yapmanız en akıllıca seçim olacaktır. 

2. VÜCUT ISINIZI KORUYUN 
Hızlı tempolu yürüyüşler, koşu, bisiklet, buz 

pateni ve kayak ile orta ve yüksek derecede egzer-
sizlerde önemli miktarda ısı açığa çıktığı için vücu-
dun soğuktan etkilenme oranı daha düşük oluyor. 
Bunun aksine yavaş tempolu yürüyüş yaparken açı-
ğa çıkan ısı miktarı az olduğundan vücut ısısını ko-
rumak zorlaşabiliyor ve bu nedenle soğuk havalar-
da tercih edilmemesi gerekiyor.

3. ISINMA HAREKETLERİNİ 
İHMAL ETMEYİN 

Soğuk havaya çıkmadan 
önce, kapalı ortamda, en az 
5 dakika ısınma hareke-
ti yapın. Dışarıya çıktıktan 
sonra sporun ağırlık dere-
cesini kademeli olarak art-
tırın. İlk 10 dakikada hafif 

tempoda yapın ve 5 daki-
kada bir, 30 saniye dinlenin. 

Spora ara verdiğinizi an vücut 
ısınız hızlıca düşmeye başlayaca-

ğı için soğuma süresini kapalı or-
tamda geçirin.

4. BİLİNÇLİ GİYİNİN 
Kışın spor yaparken dikkat edilmesi gereken en 

önemli konu, bilinçli giyinmek. Hava kaç derece 
olursa olsun, vücut sıcaklığınızı 37 derecede tutmaya 
yönelik tedbir alın. Aksi halde vücudunuzun sıcaklık 
düzeni değişecek ve soğuk havanın bütün olumsuz 
etkilerine karşı vücut savunmasız kalacaktır.

Bu noktada yapılan en büyük hata ise çok kalın 

giyinmek oluyor. Çünkü kalın giyinmek erken 
dönemde terleme, soğuma ve üşümeyle sonlanı-
yor. Bunun sonucunda da vücut hem direncini kay-
bedip enfeksiyonlara karşı savunmasız hale geliyor 
hem de sporun erkenden sonlanmasına yol açıyor. 
Kat kat giyinmeye özen gösterin. Böylelikle ısın-
dıkça üstünüzdeki kıyafetleri çıkarabilir ve dinlen-
meyle birlikte tekrar giyebilirsiniz. 

5. SU TÜKETMEYİ İHMAL ETMEYİN 
Kış sporlarında da yaz 

mevsimiyle karşılaş-
tırılacak kadar sıvı 
kaybı oluyor. Üs-
telik bu durum 
çoğunlukla fark 
edilmiyor. Bu 
nedenle mutlaka 
bol miktarda su 
tüketmeye özen 
gösterin. Mey-
ve suları ve enerji 
içecekleri, içerdikle-
ri karbonhidrat nedeniyle 
önerilmiyor

6. MUTLAKA DUŞ ALIN

Öncelikle terin vücut üzerinde soğumasını en-
gellemek için spor sonrasında içliğinizi mutlaka 
değiştirin. Spordan sonra, 10 dakikalık soğuma pe-
riyodu sonrasında duş alabilirsiniz. Alacağınız duş 
sayesinde vücut üzerindeki terin soğuması engelle-
necek, ortaya çıkan ısı stabilize edilecek ve ani so-
ğuma önlenmiş olacaktır.

İstanbulluların beklediği 
soğuk havalar, yağış ve 
rüzgar geçtiğimiz hafta içi 
başladı. Soğuk havaların 
İstanbul’u sardığı 
günlerde birçok insan 
evlerine çekildi ancak uzmanlar 
kış aylarında spor yapmanın 
önemine dikkat çekiyor

Kışın spor yapmanın
incelikleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kadıköy'de spor et-
kinlikleri ile kutlanmaya devam ediyor. Gazi Mus-
tafa Kemal önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet, 
Türkiye'de 98. yılını kutluyor. Kadıköy Belediye-
si, organize edilen plajfutbolu ve streetball ile coş-
kulu kutlamalarını sürdürüyor. 

Bu yıl ilki gerçekleşecek olan Üniversite-
ler Arası Cumhuriyet Kupası müsabakaları 30-31 
Ekim arasında oynanacak. 

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan turnuvanın ge-
lecek yıllarda da organize edilmesi planlanıyor. 

Cumhuriyet Kupası müsabakaları 
30-31 Ekim günlerinde  Kalamış 
sahilinde oynanacak

K

Cumhuriyet Kupası başlıyor! 

İstanbul Sarıyer’de amatör boks karşılaşmalarına katı-
lan Kadıköy Boks Spor Kulübü, toplamda 4 altın madal-
ya aldı ve sporcuları sıkletlerinde İstanbul Amatör Boks 
şampiyonu olmayı başardı. 
Kadınlarda 3 altın almayı başaran takımın yıldızların-
dan Sudenaz Zencir Kıran 57 kiloda, Azra Uçar 54 kilo-
da ve ağır siklette Dicle Durdi altın madalyayı kazanma-
yı başardı.
Erkekler de ise 60 kiloda Ertuğrul Altun şampiyon oldu 
ve toplamda 4 altın madalya ile turnuvanın en iyi takımı 
Kadıköy Boks Spor Kulübü oldu.

SERDAR AVCI’NIN MAÇI ERTELENDİ
Universal Boxing Organizati-
on (UBO) Dünya Şampiyonu 
Serdar Avcı’nın, World Boxing 
Council'de (WBC) Asya Gümüş 
Kemeri için mücadele edece-
ği maç Ukraynalı rakibi İvan 
Şvayko’nun antrenman sıra-
sında aldığı sert bir darbe so-
nucu burnunun kırılması nede-
niyle ertelendi.

İstanbul’da yapılan boks turnuvasına 
Kadıköy Boks Spor Kulübü yakaladığı 
başarılarla damga vurdu

Kadıköy boksta 
4 altın madalya 
kazandı
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azar, çevir-
men, Va-
tan Partisi 
kurucularından, 

Türkiye’de kadın olarak ilk sos-
yoloji kitabının yazarı, kuram-
cı, pedagog, gazeteci, felsefeci, 
aktivist, mücadeleye ömrünü ada-
yan bir sosyalist, sosyal ve siya-
si yaşamın her alanında öncü bir 
isim olan Fatma Nudiye Yal-
çı, Nâzım Hikmet’in Mem-
leketimden İnsan Manzaraları’nda 
“Mahkûm Melahat” olarak andığı kişidir.

1904 Kasımpaşa doğumlu olan Fatma Nudi-
ye’nin ailesi 1934 yılında çıkarılan soyadı kanunu 
ile Yalçı soyadını aldı. Fatma Nudiye’ye aile için-
de Nudiye olarak hitap ediliyordu. Kendisi soya-
dı kanunu kabul edilene kadar yazılarında, Nudiye 
Hüseyin imzasını kullanmıştı. Bunun nedeni soya-
dı kanunundan önce babanın ya da eşin isminin so-
yadı olarak kullanılıyor olmasıydı. 

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi mezunu ol-
duğu söylense de mezuniyeti ile ilgili somut bir bel-
ge şimdiye kadar bulunamadı. Öte yandan Fatma 
Nudiye, Nudiye Hüseyin imzasıyla Yedigün 
dergisinin 26 Temmuz 
1933 tarihli sayısına, 
“Çarşaf ve Peçe Aza-
bını Tanımayan Genç 
Kıza” başlıklı bir maka-
le yazmıştır ve bu maka-
lede çarşaf ve peçe giyme 
zorunluluğunun etkilerini, 
kendi başından geçen ör-
neklerle anlatmıştı. Fatma 
Nudiye kendi tecrübeleri-
ni anlatmadan hemen önce, 
bu makalenin girişinde, Da-
rülmuallimat’ta (Kız Öğret-
men Okulu) öğrenci oldu-
ğunu ifade ediyordu. Fatma 
Nudiye’nin bu okuldan me-

zun olmuş olması ve böylece muallim sıfatı alma-
sı mümkündür.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bi-
tirdi. Bu dönemde sık sık muhalif dergi ‘Resimli 
Ay’a gitmeye başladı. Yazar Nizamettin Nazif ile 
1932’de evlenip, ertesi yıl ayrıldı. 1932’de kaleme 
aldığı ‘Beyoğlu 1931’ oyunu ile Türkiyeli ilk ka-
dın tiyatro yazarı oldu. Toplumsal yozlaşmayı ele 
alan bu eser, Darülbedayi’de repertuara alındı ama 
sahneye konulmadı.  Sosyalizm üzerine okuma ve 
araştırmalar yapan Yalçı’nın yayımlanan ilk kita-
bı ‘Sosyete ve Teknik-Tarih Öncesi Din ve Devlet’ 
oldu. 1935’te Hikmet Kıvılcımlı ile hem gönül hem 
dava arkadaşlığı başladı. 

YASAKLI YAZAR
Görüşleri nedeniyle ailesi tarafından 

dışlandı, sadece annesi kızının hep yanın-
da oldu. Tüm olumsuz şartlara rağmen öğ-
renmeye ve üretmeye devam etti. ‘May-
munun İnsanlaşması Prosesinde Emeğin 
Rolü’, ‘Engels; Klasik Alman Felsefesi-
nin Sonu ve Ludwig Feuerbach’, ‘Marx; 
Enternasyonel İşçiler Cemiyetini Açış 
Hitabesi’, ‘Marx ve Marksizmin Pren-
sipleri’, ‘Engels’ gibi Marksist eserleri 
Türkçeye kazandırdı. Ama eserlerinin 
hemen hemen hepsi yasaklandı. 

HAPİSTE 10 YIL
Fatma Nudiye Yalçı, 

Kıvılcımlı ve diğer birçok 
komünist yoldaşıyla bera-
ber 1938’de gözaltına alı-
narak, Donanma Davası’n-
da Nazım Hikmet ve Kemal 
Tahir gibi yazarlarla birlik-
te yargılandı. 10 sene ağır-
laştırılmış müebbet hap-
se mahkûm edildi. 1948’de 
tahliye oldu. 

Fatma Nudiye’nin ce-
zasını Sinop’ta tamamlama-
dığını, 1942 yılı sonların-
da Kıvılcımlı’nın bulunduğu 
Kırşehir’e nakledildiğini söy-
leyenler vardır. Fatma Nudi-
ye, Kıvılcımlı’ya 7 Ocak 1946 
tarihli siyah beyaz bir fotoğra-
fını göndermiş ve bu fotoğrafın 
arkasına, “Kayseri Merkez Ce-
zaevinden Hasretler” yazmış ve 
‘Fatma Kıvılcımlı’ şeklinde im-
zalamış. Ancak Kıvılcımlı, daha 
Sultanahmet Cezaevi’nde kal-

dığı dönemde, hapisten çıktıktan sonra evleneceği 
Emine Hanım ile haberleşmeye başlamıştı bile. Bu 
dönemde Yalçı ile Kıvılcımlı’nın bozulan ilişkileri 
tamamen bitti. 1950’de tahliye olan Kıvılcımlı,E-
mine hanımla evlendi. 

Yalçı ile Kıvılcımlı’nın yoldaşlıkları bir ömür 
devam etti. Öyle ki Kıvılcımlı tarafından 1954’te 
kurulan Vatan Partisi’nde Yalçı da vardı. Daha 
sonra Kıvılcımlı tutuklanarak cezaevine girince 
partinin başkanlığına Yalçı’nın getirilmesini iste-
di. Ancak Parti üyesi Kerim Korcan buna karşı çı-
karak onun ‘sadece amatörce yazı işleriyle uğraşan 
biri’ olduğunu söyleyerek, partiden ihracını istedi. 
Parti içindeki bu karışıklıkların yanı sıra bir de par-
tiye kapatma davası açıldı ve tüm yöneticiler tu-
tuklandı. Menderes tarafından parti kapatıldıktan 
sonra Yalçı’nın çok zor geçen bir hapislik dönemi 
daha başladı. İki yıl hapis yattıktan sonra psikoloji-
si, sağlığı bozuldu. Dr. Hikmet Kıvılcımlı kendisi-
ne omuz vererek yurt dışında (Romanya) tedavi ol-
masını sağladı. 

BULGARİSTAN GÜNLERİ
Onun yurtdışındaki hayatına dair fazla bir 

bilgi olmamakla beraber yaşamının sonuna ka-
dar Bulgaristan’da yaşadığı biliniyor. Varna’da-
ki sürgün hayatı boyunca üretmeye devam etti. . 
“Çok utanıyorum; bir teyzem olduğunu 61 Ana-
yasası’nın göreceli özgürlük ortamında öğren-
dim” diyen tiyatro sanatçısı yeğeni Beklan Al-
gan, Avrupa turnesine çıktığında kendisiyle 
buluştu. Dönüşte ise teyzesinin ölüm haberini 
aldı. Tarih 23 Temmuz 1969’du.

Türkiye’nin ilk kadın oyun/öykü yazarı:

Y

Tarih yazan kadınlarTarih yazan kadınlar
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 yoksaydı. Bu kadınları 
tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp, kamuoyunun yeniden dikkatine sunmayı hedefliyoruz. Buyurun tarih yazan kadınların öykülerine…
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NUDİYE 
İÇİN OYUN
1932’de kaleme aldığı 
‘Beyoğlu 1931’ oyunu 
ile Türkiyeli ilk kadın 
tiyatro yazarı olan Yalçı, 
bu eserinde toplumsal 
yozlaşmayı ele alıyordu. 
Eser, Darülbedayi’de 
repertuara alındı ama hiçbir 
zaman sahneye konulmadı.  
Ölümün ardından yıllar sonra, 2016’da yazar ve sanatçı Bilgesu 
Erenus, onun hayatından esinlenerek bir oyun kaleme aldı. Erenus, 
tiyatroya yazdığı açıklamasında “Ülkemizn ilk kadın oyun yazarı 
Fatma Nudiye Yalçı’nın hayat öyküsünden yola çıkarak yazdığım 
‘Yaftalı Tabut’ adlı oyunumu sekiz kopya halinde edebi kurulunuzun 
değerlendirmesine, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 
sunarken; ‘sahnelebilir’ kararına karşılık ilk kadın oyun yazarımızın 
yazdığı ‘Beyoğlu 1931’ adlı oyunun Darülbedayi’de oynanacakken 
oynanmayıp; el yazması halinde, Devlet Tiyatroları’nın (DT) ‘atılacak 
kitaplar çöplüğü’nde bulunduğunu anımsatmayı da hüzünlü bir 
görev sayıyorum…” demişti. 
 21 Mart 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları tarafından oyunun genel repertuara alındığı duyuruldu. 
Ancak sahnelenmedi. Aradan geçen 89 yıl sonra, bu sezon müjdeli 
haber geldi ve oyun sahnelenmeye başlandı. Yelda Baskın’ın 
yönettiği Yaftalı Tabut adlı oyun, 6-9 Ekim 2021 tarihleri arasında 
Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde sahnelendi.  Dramaturgisini Gökhan 
Aktemur’un, koreografisini Senem Oluz’un, müziğini Burçak 
Çöllü’nün, dekor-kostüm tasarımını Nihal Kaplangı’nın, ışık 
tasarımını Murat Özdemir’in, efekt tasarımını Gökçe Selim’in yaptığı, 
fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş’ın çektiği oyunda Bensu Orhunöz, 
Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Selin 
Türkmen, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol alıyor. 

“İYİ Kİ DOĞDUNUZ NUDİYE HANIM!”
Yaftalı Tabut, onca yıl adı anılmayan/unutulan Fatma Nudiye 
Yalçı’yla buluşup tanışmanın; “kendi toprağımızda kendimizle 
yüzleşme”nin öyküsünü aktarıyor. Yönetmen Baskın, Nudiye 
Hanım hakkında araştırma yapmaya başladığında, zamanının 
çok ötesinde, her şart ve koşulda mücadeleci, üretken bir 
yaşam süren, gerçek bir devrimci ile karşılaştığını belirterek, 
“Bu 2020’lerin Türkiye’sinde yaşayan bir kadın olarak beni çok 
etkiledi ve güç verdi.” ifadesini kullandı. “Oyunda geçen yıllar 
dünyanın kabuk değiştirdiği zor zamanlar; art arda savaşlar, 
imparatorlukların yerini alan ulus devletler, salgın hastalıklar, işçi 
ayaklanmaları, büyük ekonomik buhran ve haklarını alabilmek 
için isyanda olan kadınlar… “ diyen Yelda Baskın, şunları dile 
getirdi: “Kuruluşundan 97 yıl sonra bir tiyatro metni aracılığıyla 
Cumhuriyetin ilk yıllarına bakmak, oyunun önemli sahnelerinin 
tarihimizin kritik dönemeçlerine denk geldiğini görmek, 
geçmişimiz ve bugünümüz üzerine sorular sormak oyunun 
zeminini oluşturuyor. Bugünümüz geçmişimiz / geçmişimiz 
bugünümüz…Yaftalı Tabut gideni anma değil var oluşunu kutlama 
oyunudur. İyi ki doğdunuz Fatma Nudiye Hanım!”
(Bu yazıda, “Kadınlar Hep Vardı: Türkiye Solundan Kadın Portreleri” 
kitabındaki ‘Fatma Nudiye Yalçı: İnkılaba Bütün Bir Ömrünü Veren 
Kadın’ başlıklı bölümden faydalanılarak Karşı Mahalle sitesinde Canan 
Özcan tarafından yazılan yazıdan ozcan alıntılar yapılmıştır. Yazıda 
kullanılan bazı fotoğraflar Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’ndeki 
Hikmet Kıvılcımlı arşivinden alınmıştır.)

1914 
u26 Ekim: Union Clup sahasında (Papazın Çayırı-
bugünkü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu) atletizm 
yarışmaları yapıldı.
u11 Eylül: Osmanlı tuluat 
sanatçısı Abdurrezzak (Abdi) 
Efendi, Kadıköy’de öldü. 
Türk tiyatro dünyasında 
İbiş tiplemesini ilk olarak 
giyim ve davranış ekseninde 
kişileştiren kişidir. Yoksul bir 
aileden olduğundan öğrenimini 
sürdüremeyen Abdi Efendi, 
sahneye ilk kez Aksaray’da, 
kahveden bozma bir tiyatroda 
çıktı. Daha sonra Amerikan 
Tiyatrosu’nda çalıştı. Direklerarası’nda Handehane-i 
Osmani adlı tiyatro kumpanyasını kurarak İstanbul’un 
en ünlü komiği oldu. Mülazım-ı sâni rütbesiyle saraya 
alınarak, Muzika-i Hümayun’a girdiyse de, bir nüktesi 
yüzünden saraydan ayrılmak zorunda kaldı. İkinci 
Meşrutiyet’ten sonra serbest çalıştı.

u Fenerbahçeliler kriket takımı kurdu. İngiliz sporu 
olan ve yaz mevsimlerinde çayırda 11 kişilik takımlarla 
oynanan kriket İngiltere ve Avustralya’da yaygın iken, 
Türkiye’de Birinci Dünya Savaşı’ndan önce İngiltere 
elçilik gemisi İmojen mürettebatı tarafından Beykoz 
çayırında, Modalı İngilizler tarafından da Union Club 
sahasında oynandı. İşgal ordusundan bir çok İngiliz 
takımı 1919/23’de yine bu sahada kriket maçları 
yaptılar. Türkler arasında ilk kez Fenerbahçeliler bu 
spora heves ettiler. Fazla kol gücü, göz kararı ve 
çabukluk isteyen bu sporu, Fenerbahçeliler 1911-14 
yıllarında Union Club sahasında İngilizlerle yaptıkları 
antrenmanlarda öğrendi. Fenerbahçe Kulübü, önceleri 
İngilizlerden ödünç aldıkları malzeme ile kurdukları 
Kriket takımının bütün ihtiyaçlarını zamanla kendi geliri 
ile sağlamış ve böylece, çok masraflı bu sporu çalışma 
programına alan ilk ve hatta yegane Türk kulübü oldu. 
uKadıköy Şark Musiki Cemiyeti’nin temelini 
oluşturan ‘Dar’ül Feyz-i Musiki’ Cemiyeti, 
Söğütlüçeşme ile Fenerbahçe arasında bir binada 
faaliyete geçti.
uYeldeğirmeni’ndeki Osmangazi İlköğretim Okulu, 

Haydarpaşa 
Garı’nın inşaatından 
kalan malzeme ile 
Almanlar tarafından 
inşa edildi.
uErenköy Hat 
Boyu Sokak’ta 
‘Erenköy Yazlık 
Sineması’ sı 
açıldı. Kadıköy’ün 

ilk sineması olan bu sinema, İstanbul’un Anadolu 
yakasında yaşayan dönemin beyazperde 
heveslilerini, yaz akşamlarında birbirinden güzel 
filmlerle buluşturdu. Sinema, 1933’te “Sefa Bahçesi” 
adını aldıktan sonra 1940’larda kapandı. Yine 
bu yıllarda açılan “Erenköy Kapalı Sineması” ise 
faaliyetine 1950’li yıllara kadar devam etti.
u‘Kadıköy Fukarasever Hanımlar Cemiyeti’ kuruldu.
uGenç kızlara biçki dikiş öğretmek amacıyla Behire 
Hakkı Hanım tarafından Avrupa Yakası’nda kurulan 
‘Biçki Yurdu’ adlı atölyenin Kadıköy şubesi açıldı.
uTarihçi, araştırmacı ve tiyatro yazarı Adnan Giz 

Kadıköy’de 
doğdu. 
İstanbul 
Üniversitesi 
Edebiyat 
Fakültesi 
Tarih 
Bölümü’nden 1950’de mezun oldu. Tarihe olan merakı 
küçük yaşlarda başlayan Giz, ilk yazısını 30’lu yıllarda 
Sedat Simavi’nin Yedigün dergisinde yayımladı. 
Bunu pek çok mecmua ve gazetede yayımlanan 

makale ve tarihsel romanlar izledi. Bazı 
eserleri Devlet ve Şehir Tiyatroları’nda 
sergilendi. Ömrünün son yıllarını pek 
severek yazdığı ve Midhat Sertoğlu 
merhumun “... bir daha yazılamaz eser...” 
diye tanımladığı ‘Bir Zamanlar Kadıköy’ 
adlı anı kitabına ayırdı. 13 Haziran 
1989’da çok sevdiği Kadıköy’de öldü. 

uKadıköy Apollon Tiyatrosu, Yoğurtçu Gazinosu 
mesiresindeki bir gazino ve Kuşdili’ndeki Nahit beyin 
tiyatrosunda incesaz konserleri verildi.

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.

Hazırlayan: Gökçe UYGUN

 Bir mahkeme kaydına göre 
(1959) Fatma Nudiye Yalçı, 
Yeldeğirmeni’nde Recaizade Sokak 
Numara 59’da yaşamış.

Fatma 
Nudiye 

M.Ö. M.S.685 2020
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Akşamın rengi soldu gün gideli / Batı maziye açtı bir dehliz

KUM SAATİ
1. Manken. 2. Manen. 3. Nema. 4. Nem. 5. Me. 
6. Mo. 7. Kom. 8. Komi. 9. Komik. 10. Kozmik.

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

FAS  

CEZAYİR

LİBYA  

MALİ 

NİJER 

ÇAD 

SUDAN

GİNE

GANA 

SOMALİ

KENYA

KAMERUN

NAMİBYA

ANGOLA

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.

 A   K   S    Ş   C   A   M    I    N   R   E   K
 N   G   U    A    İ    E   M   A   L    İ    A   S
 O   L   D   D   Y    U   Z    G   Ü   M   N    İ
 G   K   A    A    İ    B   D   A   E    E   L    L
  İ    E   N   G   Y    B    İ    R   Y    A   T    A
 R   N    I     İ    F    B   U   L   Ç    İ    M   M
 E   Y    A   N   A   N    İ    Z   A    İ    R   O
 J    A   Y    E   S    E   A   M   D    Ç   T    S
  İ     I    A   N   A   G   B    İ    A    R   D   E
 N   H   L    A   L    O   G   N   A   N    İ    Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Model. 

2. Manevi yönden. 

3. Faiz. 

4. Rutubet. 

5. Milli Eğitim (kısa). 

6. Molibden elementinin simgesi. 

7. A€›l. 

8. Lokantalarda garson

yard›mc›s›. 

9. Güldürücü. 

10. Evrenle ilgili.

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

veriyoruz. M’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

M

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Resimdeki dizi ve sinema sanatçısı - Yumurta
akı ve pudra şekeri ile yapılan bir çeşit pasta türü
2. Anlam, kavram - Çayda bulunan ve kafein
niteliğinde olan etkili madde - Belediye - İki kişilik,
sportif amaçlı bir tür küçük yelkenli 3. Bir cins
güvercin - Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı
anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan
en yavaş koşma biçimi - “... Ağaoğlu” (yazar) -
Nikel elementinin simgesi 4. Söylenen sözün
tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme -
Orta Afrika’da bir ülke - Yabancılar 5. Bir nota -
Ülke işlerinin yürütülmesi - Gövde heykeli - Kar
ayakkabısı 6. Çok soğuk hava - Bir konu veya nes-
nenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde
hazırlanmış taslağı - Çayın tavı - Orkinos balığı 7.
Reçine - Meslek - Bir yazı veya sözün anlamını
daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz - Bir
bağlaç 8. Mikroskop camı - Olumsuzluk öneki -
Nezir 9. Gümüş balığının küçüğü - Çok zayıama
10. Sinir uçları iltihabı - Numara (kısa) - Yapıların
planını hazırlayıp bunların gerçekleşmesini
sağlayan kimse 11. Milimetre (kısa) - Yığın duru-
mundaki yakacak odun için kullanılan, bir me-
treküpe eşit hacim ölçüsü birimi - Tutsaklık 12.
Genişlik - Sinir ve kasların elektriksel potansiyel-
lerinin incelenmesine dayanan bir nörolojik tetkik

yöntemi - Reçineli ağaçların yağlı
yeri - Trabzon ilçesi 13. Saçları,
kaşları ve kirpikleri doğuştan beyaz
olan - Gözdeki ağ tabaka 14. Kansı-
zlık - Mevki - İşve, eda 15. Polonyum
elementinin simgesi - Mezra - Du-
varı berkitmek için taşların arasına
yatay olarak yerleştirilen direk - İl
yöneticisi 16. Sıra ile belirli süre bir
yeri bekleme işi - Gözlem - Güç, der-
man 17. Avukatların bağlı oldukları
meslek kuruluşu - Sarkaç - Firari -
Bir cetvel türü 18. Teknenin direğine
uygun bir biçimde takılarak onu
hareket ettiren kumaş - Metal ol-
mayan elementler - Patlayıcı bir
madde 19. “Alper ...” (dizi, sinema
oyuncusu) - Kısa, düz ve ensiz kılıç -
Orhan Pamuk’un bir romanı - Soygı
duruşunda boru sesi - Güzel sanat
20. İspanyol sevinç nidası - Askerler
- Perhiz - Yalvarma, yakarma. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Bir milletin sömürü temeline daya-
narak başka bir milleti siyasi ve
ekonomik egemenliği altına alıp yayıl-
ması veya yayılmayı istemesi, yayıl-
macılık - Yiğit, kahraman - Çin
satrancı 2. Satürn’ün bir uydusu -
Tatlı sülümen - Tasdik 3. Gerçeküstü
eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgel-
erle ünlenmiş ressam - Ürdün'ün
başkenti - ABD basketbol ligi -
Eğrilmekte olan yün, keten vb. şey-
lerin tutturulduğu, bir ucu çatal
değnek 4. Hile, entrika - İki yüzlülük - Habeş soy-
lusu - Kastamonu ilçesi 5. Yöntemine uygun
düzgün sarılmış halat yumağı - Rey - “... Trampet”
(Günter Grass romanı) - Güreşte bir oyun 6. Tıpta
ölme hakkı - Yelölçer 7. Büyük üzüntü, keder - Bir
işaret sıfatı - Tuşlu bir çalgı - Mağara - Ölmüş bir
insanı hatırlamak için yapılan tören 8. Saçta ayırma
yeri - Gazete ilavesi - Bir işi yapabilme gücü - Hay-
vansal besin maddesi 9. Şefkatli, anne gibi
davranan - Manda pastırması 10. Kuzey Atlantik

Paktı - Çölden esen rüzgar 11. Bakır elementinin
simgesi - Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya
onarıldığı, üstü örtülü havuz - Osmanlı Devleti'nde
bir görevde eskimiş olanlara verilen unvan 12.
Karakter - Endonezya’nın plaka işareti - Satrançta
bir taş - Atın yavrusu 13. Birinin bir şeyi `aklımda`
veya `hatırımda` demeden ötekinden almasıyla
yenik sayılması kuralına dayanan bir oyun - Dördül
14. Aile - Viraj - Vuruşma, savaş 15. Lale bahçesi -
Klasör 16. Irmaklarda işleyen, bir tür altı düz kayık

- Yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için
kurulmuş hayır kurumu - Küçük, özel bölme 17.
Verimli - Onarım - Olay, hadise 18. Aşamasız asker
- Denizde kabarma - Söyleme - Ayak direme -
Demir yolu  19. Sanı - Parlaklığı birdenbire artan,
patlamalı değişen yıldız - Yeni bir bestecilik çığırına
göre, ton ve makam temeline bağlı kalmadan oluş-
turulan beste - Metal paranın resimli yüzü 20.
Ahlaki - İslam inancına göre ölüleri mezarında
sorguya çeken iki melekten biri - Erdem.
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