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İstanbul’un bisiklet 
şefi oldu

Kadınlar Kadıköy’ü 
koşacak

“Dünya bizi 
umursamıyor”

 3 yıl önce İBB’ye bisikletle 
alınmayan şehir plancısı/bisikletçi 
Rukiye Demirci, şimdi belediye 
bünyesinde kurulan bisiklet 
biriminde şef oldu. Demirci, sürgünle 
bile tehdit edildiğini ama bisikleti hiç 
bırakmadığını anlattı  l Sayfa 13'te

 Ayrımcılığın her türlüsünü 
reddeden insanları bir araya getiren 
spor, bu kez de cinsiyet kalıplarını 
yıkmak isteyenleri buluşturacak. 
“İstanbul’u Koşuyorum”un Kadınlar 
Günü Etabı 8 Mart’ta Kadıköy’de 
yapılacak l Sayfa 13'te

 “Evrene doğru mesaj gönder, 
istersen olur” ile başlayan kişisel 
gelişim kitaplarından yola çıkıp 
aklımızdaki deli soruları cevaplayan 
klinik psikolog- terapist Cafer 
Çataoluk “Dünya ne bizi umursuyor, 
ne takıyor” diyor  l Sayfa10'da

 

Kanal İstanbul için düzenlenen 
panelde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, 
“Bu boyutta bir projede doğayla savaş 
söz konusu. Çılgın bir proje istiyorsanız 
Anadolu’ya dönüş sağlayın” dedi 
l Sayfa 3'te

Gazeteci Çetin Emeç’in Suadiye’deki 
evinin önünde öldürülmesinin 
üzerinden tam 30 yıl geçti. Ne 
meslektaşları onu unuttu ne de basın 
dünyası eksikliğini kapatabildi… 
l Sayfa 4’te

Kanal İstanbul: 
“Doğayla savaş”

Çetin Emeç’e özlemle…

“Ne işiniz var 
bakışlarını hissettik”
Kadıköy Belediyesi Arama ve 
Kurtarma Takımı, Elazığ’da 
meydana gelen depremin 
ardından hemen harekete 
geçti ve afet bölgesine gitti. 
Giden grubun içinde 5 kadın 
arama kurtarmacı da vardı. 
Afet bölgesinde yaşadıklarını 
anlatan kadınlar “Sözle ifade 
edilmiyor ama gözle ‘ne işin var’ 
bakışlarını hissediyorsunuz. 
Sonra kanıksanıyor ve 
normalleşiyor.” diyor l Sayfa 9'da

Tüm dünyaya hızla yayılan korona virüsü maske fiyatlarını da 
yükseltti. Satıcılar, hammadde yetersizliği ve talebin fazla olmasından 

kaynaklı piyasada maske kalmadığını söylerken maske takanların 
sayısı hızla artıyor. Kadıköy’de artık daha çok rastladığımız 

“maskelilerle” konuştuk   l Sayfa 12’de

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ünde kadınlar bir kez daha özgürlük, 
eşitlik, adalet için sokaklarda olacak. İstanbul’daki kadın mitingi 
ise Kadıköy’de yapılacak. 8 Mart nedeniyle sanatta sporda ve 
sokakta yapılacak etkinlikleri sizler için derledik l Sayfa 6, 8 ve 13’te

Fiyat çok, 
MASKE YOK

Daha iyisi gelene 
kadar ‘yılın en iyisi’ bu!

Spor medyasında 
kadın olmak

PERİDE CELAL 5'te

Göçmen 
hemşeriler

BEHÇET ÇELİK 10’da BANU YELKOVAN  13’te UĞUR VARDAN  7’de

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 62

!!
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irişimciliği geliştirmek, iş dünyası ve iş in-
sanlarını topluma yakından tanıtmak ve 
gençleri girişimciliğe teşvik etmek gibi 
amaçlarla her yıl Mart ayının ilk hafta-

sı, Girişimcilik Haftası olarak kabul ediliyor. Biz de 
bu vesileyle, pek çok girişimcinin buluşma ve çalışma 
mekânı olan Kadıköy Belediyesi İDEA’nın çalışanları 
ve kullanıcılarıyla biraraya geldik.

KADIKÖY’ÜN GİRİŞİMCİ KADINLARI
Tasarımcı ve oyun-

cu olan Duygu Serin, 
İDEA’da sıklıkla arka-
daşlarıyla biraraya ge-
lerek çalışmalar yürüt-
tüklerini söyledi. Kendi 
girişimlerinden bahse-
den Serin, “Girişimci 
dendiği zaman insanla-
rın aklına sadece tek-
noloji geliyor. Bizim 
girişimimiz tiyatro ala-
nında. Kafamızdan ge-
çen fikirleri uygula-

yabileceğimiz bir platform olsun istedik ve Bi-Tık 
Tiyatro’yu kurduk. Durup birilerinin bize iş verme-
sini beklemek yerine kendi iş sahamızı yarattık” dedi 
ve sözlerine şu şekilde devam etti; “Kadıköy’de çok 
güzel sahneler var ve o sahnelerde çalışan çok iyi gi-
rişimci kadınlar var. Bence onların her biri bu alanda 
girişimlerini sürdürüyor. Kadın girişimcilerle ve ka-

dın tiyatro sahipleriyle tanıştım, Kadıköy bu konuda 
çok güzel bir yer.” şeklinde konuştu. Yeni adım ata-
caklara tavsiyeler veren Duygu Serin, “İnsan sevdiği 
şeyi yapmak için çaba göstermeli ve kendini keşfet-
meli. Sonrasında ne olacağını düşünmeden sevdiğiniz 
işi yapmak için yola çıkmalısınız. Öbür türlü nerden 
başlayacağınızı düşünürken seneleriniz geçiyor.” ifa-
delerini kullandı.

“GİRİŞİMCİLİK YENİLİK GEREKTİRİR”
Yaklaşık 5 yıldır 

sektörde olan dijital pa-
zarlama uzmanı Atakan 
Erdoğan ise, tamamen 
sağlık üzerine çalışma 
yürüten kurumlara ve 
doktorlara danışmanlık 
verdiği için bu alanda 
girişimci olmaya karar 
verdiğini anlattı. Giri-
şimciliğin özgün fikir-
den ortaya çıktığını dile 
getiren Erdoğan, “Giri-
şimcilik yenilik gerekti-
rir. Ben Türkiye’de gi-

rişimciliğin biraz yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. 
Kobi ve girişimcilik karıştırılıyor. Girişimci, insan 
gücünü biraz daha bilgisayar gücüne çevirmeyi başa-
ran kişi veya şirketlerdir diyebilirim.” dedi. 

Girişimcilik üzerine kendi deneyimlerinden yola 
çıkarak tavsiyelerde bulunan Atakan Erdoğan, “Özel-
likle dijital pazarlama gibi bir alanda iş yapmak isti-
yorsanız biraz sektöre erken girmeniz gerekiyor. Ben 
şu an 24 yaşındayım ve yaşıtlarım yeni yeni iş ararken 

benim 5 yıllık kurumsal tecrübem oldu. Bence bir gi-
rişimci her şeyden önce kurumsal hayatı tanımalı. Gi-
rişimcilik dediğiniz zaman istediğiniz saatte girip çı-
kabileceğiniz bir iş kesinlikle düşünmeyin. Bunlara ek 
olarak yabancı dil öğrenilmeli ve iş modeli düşünül-
meli” ifadelerini kullandı.

“İHTİYAÇ DUYULAN BİR MEKÂN”

İDEA Kadıköy Alan Sorumlusu Duygu Şimşek Al-
parslan, “Yeni bir kamusal alan fikriyle ortaya çıkan 
İDEA Kadıköy, ortak çalışma alanı olarak hizmet ve-
riyor. Bu kurumda daha çok girişimciler, ekonomi ve 
finans alanında çalışanlar, yazılım ve mühendislik ala-
nında çalışanlar, medya iletişim ve tasarım alanında 
çalışanlar, danışmanlık alanında çalışanlar bulunuyor. 
Burası fazlasıyla ihtiyaç duyulan bir mekân. Güzel bir 
ihtiyaca karşılık verdiğimizi düşünüyorum. İnsanlar 
burada çalışıyor olmaktan mutlu ve memnunlar.” şek-
linde konuştu.

Girişimcilik Haftası nedeniyle İDEA’da çalışmalarını yürüten genç girişimcilerle buluştuk, hikâyelerini dinledik

Üstün zeka potansiyeline sahip çocuklar akranlarından 
farklı belirgin özellikleri nedeniyle çoğu zaman uyum-
suz, agresif, içe kapanık bireyler olarak okulla-
ra kabul edilmekte sıkıntı yaşayabiliyor. An-
cak çocuğunuz geniş bir hayal dünyasına 
sahip, otoriteyi sorgulayan, iletişim es-
nasında kendinden büyük yetişkinler-
le sohbet etmeyi tercih eden, konuş-
mayı erken yaşta öğrenmiş hevesli bir 
gözlemci ise üstün zekalı olabilir. Ye-
ğeni ve oğlunda bu yüksek potansiyeli 
keşfeden Mehpare Kınık Ustomar kurdu-
ğu Türkiye Üstün Zekalılar Yüksel Eğitim 
ve Gelişim Vakfı (TÜZYEV) ile üstün zeka-
lı çocukların tespit edilip gerekli eğitimi alma-
sı için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar binler-
ce çocuğa tarama testleri yaparak üstün zekâlı çocuklar 
olduğunu tespit eden kurum 10 bine yakın öğrenciye 
özel eğitim vererek burs imkânı sağlıyor.

KIZ ÇOCUKLARINI İYİ GÖZLEMLEYİN
Üstün zekâya sahip çocuklar hakkında görüşleri-

ni aktaran TÜZYEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehpa-
re Kınık Ustomar “Yüzlerce üstün potansiyelli çocuk, 
doğru değerlendirilmediği ve yönlendirilemediği için, 
pek çok dersten zayıf alıp tembel, yeteneksiz, sorum-
suz damgası yiyebiliyor. Eğitim ihtiyacı insana göre 
değişir. Çocukların eğitim ihtiyaçlarını iyi belirlemek 
lazım. Özellikle de kız çocuk annelerine söylüyorum. 
Kız çocukları çok sorun çıkarmadıkları için erkek ço-
cukları kadar çok tespit edilemiyorlar. Bir insanın en 
değerli şeyi ve hayattaki en büyük mutluluğu kendi ye-
tenek alanında yapabileceğinin en fazlasını ortaya ko-
yabilmesidir. İnsan o zaman kendini yeterli, değerli ve 
huzurlu hisseder. Üstün zekâlı çocuklar sayılarla ara-
sı iyi olan, sebep sonuç ilişkisini erken yaşta kurabi-
len, farklı espri anlayışı olan, gereğinden fazla soru so-
ran bireyler olarak tanımlanabilir.” şeklinde konuştu.

“BİR HAYALİM VARDI”
Ustomar, vakfın kuruluş amacını ve çalışmalarını 

şöyle anlattı: “Bu projeyi hayata geçirmeyi planladı-
ğımız ilk yıllarda benim bir hayalim vardı. Bu hayalin 

içerisinde öyle bir eğitim sistemi olmalı ki, or-
taokul ve lise dönemi gözetmeksizin kim 

neyi yapabiliyorsa dönem farkı olma-
dan kendi projelerini gerçekleştirebil-
sin. Onun için okulun içerisinde ilk, 
orta ve lise öğrenimi varken ayrı-
ca post doktora merkezinin, proje 
çalışmalarının ve Ar-Ge çalışma-
larının birarada olduğu büyük bir 
Türkiye mozaiği oluşturmayı he-

defledik. 3 yaş itibariyle okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul eğitimlerimiz devam 

ediyor. Kurumumuzda sınıf kavramın-
dan ziyade ders programımız var. Potansi-

yeli yüksek çocuklar için hazırlanmış olan derin-
leştirilmiş ve zenginleştirilmiş olarak uyguladığımız 
bu programa ‘ızgara modeli’ diyoruz” 

“ÇOCUKLAR ÜRETEBİLMELİ”
Eğitim programlarının dışında kulüp faaliyetlerini 

anlatan Mehpare Kınık Ustomar “Kulüp derslerimiz 
çocuklarımızın projelerine göre ayarlanır. Matematik 
Olimpiyat Kulübümüze ek bu yıl matematiksel düşün-
cesi çok iyi olan NASA 
Kulübü kuruldu. Geçen 
yıl dünyanın en genç ta-
kımı olarak NASA ile 
proje yaptık. Bu du-
rum bizim için olağanüs-
tü sevindirici bir olaydı. 
Bunun gibi birçok pro-
je gruplarımız var. Proje 
tabanlı eğitimler veriyo-
ruz. Çocuğun yaptığı her 
şeyde proje üretebiliyor 
olması gerekiyor.” ifade-
lerini kullandı.

Her çocuğun eğitim ihtiyacı farklı

GENÇ 
girişimcileri

’nın

YENİLİKÇİ SEKTÖRLERLE 
KAMUYA AÇIK 
BULUŞMALAR BAŞLIYOR
Kadıköy Belediyesi İDEA, çeşitli 
sektörlerdeki yenilikçi iş süreçlerinin ve 
gelişmelerin yakından takip edileceği 
“Yenilikçi Sektörlerle Kamuya Açık 
Buluşmalar” programını başlatıyor. 
Program yeni üretim topluluklarının ve 
sosyal girişimcilerin deneyimlerini kamuyla 
buluşturmayı hedefliyor. Her ayın 2. ve 4. 
haftası çarşamba günleri saat 19:00’da 
yapılacak etkinlikte start-up ekosistemi 
ve yeni uygulamalar tartışılacak. Herkesin 
ücretsiz katılabileceği programda 
kontenjan sınırlaması nedeniyle internet 
üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.

l Simge KANSU

G

Yeğeni ve oğlunun üstün potansiyelli olduğunu keşfeden Mehpare 
Kınık Ustomar kurduğu Türkiye Üstün Zekâlılar Yüksel Eğitim ve 

Gelişim Vakfı (TÜZYEV) ile yüksek potansiyelli zeki çocuklara özel 
bir eğitim ve burs imkanı sağlıyor

 www.tuzyev.org 

l Görkem DURUSOY
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SİZE YEŞİLLİKLER ARASINDA EŞSİZ DENİZ 
MANZARASIYLA İKİNCİ BİR HAYAT VADEDİYORUZ.

Huzurevimiz uzman ekibi ile aile büyükleriniz için hak ettikleri 
özel ilgi ve yaşam standartlarında bir ortam sunmaktadır.

Altıntepe Mah. Galipbey Cd. Cephanelik Yolu Sk. No: 5 Maltepe
Tel: 0552 388 60 10 - (0216) 388 60 10 / Web: seckinhuzurevi.com.tr

SEÇKİN YAŞLI BAKIM VE HUZUR EVİ

Verilen hizmetler:
 • 24 Saat Doktor Hizmeti
• 24 Saat Hemşire Hizmeti
• Fizik Tedavi Merkezi
• Diyaliz Hizmeti
• Laboratuvar Hizmeti
• Vakum Yardımlı Yara Tedavisi Hizmeti
• Konaklama Hizmeti
• Temizlik Hizmeti
• Yemekhane Hizmeti
• Medikal El Ayak Ve Tırnak Bakımı
• Sosyal Etkinlik Ve Faaliyetler

Hizmet Grubu:
Alzheimer
Demans
Geriatri
Palyatif (Yatağa Bağımlı)
Parkinson
ALS
NG (Nazogastrik Sonda) İle Beslenme
PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) 
Bakımı

“Rasimpaşa Kentsel Sit Alanı” İstanbul II Numaralı Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 19.04.1994 
tarih ve 3436 sayılı kararı ile sit alanı ilan edilmişti. Kadı-
köy Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 öl-
çekli Rasimpaşa Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı da 
13.07.1998 tarihinde  İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı tarafından onaylanmıştı. 21.04.2017 tarihinde Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından yeni bir 1/5000 ölçek-
li Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı onaylandı. Kadıköy 
Belediyesi de 2017 yılında 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planı çalışmalarına başlamıştı.
Kadıköy Belediyesi imar plan ve kentsel tasarım rehbe-
rini hazırlarken, 2017 yılında odak grup toplantıları, 2018 
yılında ise açık çağrılı buluşmalar düzenleyerek elde edi-
len verileri değerlendirdi. Sonuçların mahalleliyle payla-
şılması için 27 Şubat Perşembe günü Tasarım Atölyesi 
Kadıköy’de geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Kadı-

köy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı ve başkan yardımcı-
larının yer aldığı toplantıya Ra-
simpaşa Mahalle Muhtarı Sultan 
Aksu ve mahalleliler de katıldı. 

KİRA ARTIŞI VE GÜRÜLTÜ 
Toplantının açılış konuşması-
nı yapan Tuğçe Aktan, Kadıköy 
Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan sunumu 
mahalleliyle paylaştı. Odak grup 
toplantılarıyla mahallede yaşa-
yan 40 yaş üstü vatandaşların, 

kafe sahiplerinin, esnafın ve sanatçıların görüşüne baş-
vurulduğunu ifade eden Aktan, “Mahalle sakinlerinin bü-
yük bir çoğunluğunun tarihi kent merkezlerinin korun-
masının önemli olduğunu düşünüyor.” dedi. 

TESCİLLİ YAPILAR BELİRLENDİ
Tescilli eski eser analizinde, 305 adet tescilli kültür var-
lığı parselinin tespit edildiğini söyleyen Aktan konuyla il-
gili şu bilgileri paylaştı: “6 adet parselin koruma grubu I, 
174 adet parselin koruma grubu II, 26 adet parselin koru-
ma grubu III, 7 adet parselin koruma grubu IV olarak be-
lirlenmiş. Ayrıca 8 adet parsel tescilden düşürülmüş.”

YEME İÇME MEKÂNLARI ARTTI
Aktan’ın verdiği bilgilere göre, 2017 yılında 146 adet ola-
rak belirlenen yeme-içme mekânının sayısı 2019 yılı iti-
bariyle 173’e çıktı. Sanat mekânları ise 65’ten 74’e yük-

seldi. Yeme-içme mekânları 2017 yılında yoğun olarak 
Karakolhane Caddesi ile Duatepe Sokağı’nın tamamın-
da görülürken, 2019 yılı itibariyle bu mekânların Karakol-
hane Caddesinde arttığı, aynı zamanda Yoğurtçu Şükrü 
Sokak yönüne doğru yayıldığı belirlendi. 

ŞİKAYETLERİNİ İLETTİLER 
Sunumun ardından mahalle sakinlerinin öneri ve şika-
yetlerini dile getirdiği toplantı kısmına geçildi. Kadıköy 
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın moderatör-
lüğünde gerçekleşen toplantıda, deprem riski altında-
ki yapıların güvenliği, trafik, kaldırım işgalleri, otopark, 
ulaşım ve altyapı sorunları üzerinde duruldu. Rasimpa-
şa Mahallesi’nin tarihi dokusunun korunması önerilirken, 
bazı vatandaşlar ise yeni bir imar düzenlemesi yapıla-
rak yeni inşa edilecek binalara emsal artışı izni verilme-
sini talep etti.

 
“10 YIL SONRASINI PLANLAMALIYIZ”
İmar planı değişikliğinde emsal ar-
tışının Kadıköy Belediyesi’nin yetki-
sinde olmadığını söyleyen Odabaşı, 
“1/5000 plan 3 yıl önce hazırlan-
mıştı. Çok sayıda kurumun görüşü-
nü alarak  plana son şeklini verece-
ğiz. Yapabileceğimizin en fazlasını 
yapmaya çalışıyoruz. Bu planlama 
bittikten sonra sokakların nasıl ola-
cağını Kentsel Tasarım Rehberi ile 
konuşacağız. Emsali yüzde 50 art-
tırdığımızda bir apartmanda 50 kişi 
yaşıyorsa bu sayı 2 katına çıkacak. 
Biz bu bölgenin planlamasını konu-
şuyoruz ve 5-10 yıl sonrasını plan-
lamak zorundayız. Nüfus artacak, 
okul, yeşil alan ve otopark ihtiya-
cı doğacak. Sizin taleplerinizi çok iyi 
anlıyorum ve bakanlık ile büyükşe-
hir belediyesi ile görüşüyorum. Bu 
alanda tarihi tescilli yapılar var ve 
mevcut durumda emsal artışı yapıl-
ması çok zor.” diye konuştu. 
Odabaşı, vatandaşların “Anlat Ka-
dıköy” sitesi üzerinden öneri ve şi-
kayetlerini belediyeye iletebileceği-
ni de söyledi. 

Rasimpaşa Mahallesi için hazırlanan 
“Rasimpaşa Kentsel Sit Alanı” planları 
mahalle sakinleriyle konuşuldu. 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil 
Dara Odabaşı’nın moderatörlüğünde 
gerçekleşen toplantıda vatandaşlar 
öneri ve şikayetlerini iletti 

anal İstanbul’un ne zaman başlayacağı 
merakla beklenirken, projenin etki ala-
nındaki iki tarihi köprünün yeniden yapı-
mı için düzenlenecek ihalenin tarihi belli 

oldu. 26 Mart 2020 tarihinde ‘etüt proje hizmet alı-
mı’ ihalesi gerçekleştirilecek. Karayolları Genel Mü-
dürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından dü-
zenlenen ihalede yapılacak işin süresi 350 gün olarak 
belirlendi. Kanal İstanbul için bir yandan ihaleler dü-
zenlenirken bir yandan da İstanbullular Kanal İstan-
bul’un olumsuz etkilerini tartışmaya devam ediyor. 
Köstebek Akademisi 4 Mart Çarşamba günü Tasa-
rım Atölyesi Kadıköy’de “Kanal İstanbul’a Akade-
mik Bakış” adlı bir panel düzenledi. Prof. Dr. Naci 
Görür, Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ve Prof. Dr. 
Doğanay Tolunay’ın konuşmacı olarak yer aldığı pa-
nele çoğunluklu olarak üniversite öğrencileri katıldı.

“İSTANBUL PLANLAMALARINA AYKIRI”
Buluşmanın ilk konuşmasını yapan Giritlioğlu, pro-

jenin  İstanbul’un planlaması üzerine ne ölçüde etki 
edeceğini anlattı. Proje alanı içinde orman arazilerinin, 
sit alanlarının, ekolojik hassas bölgelerin yer aldığını 
ifade eden Giritlioğlu “Kanal İstanbul ‘Yenişehir Pla-
nı’ olarak geçiyor, bu da bize burada sadece bir su yolu-
nun değil yeni bir şehrin kurulmaya çalışıldığını göste-
riyor. ‘Ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi ve artan 
nüfusa yeni yerleşim alanları açılabilmesinin’ bir gerek-
çe olarak sunulması, yıllar önceki İstanbul şehir plan-
lamalarına aykırıdır çünkü nüfusun zaten büyümemesi, 
kontrol altına alınabilmesi gerekiyor.” dedi.

“Konuştuğumuz konu gelecek nesillerimizi de il-
gilendiren bir mesele olduğu için tüm vatandaşlar ola-
rak konuya sahip çıkmamız gerekiyor.” diyen Giritli-
oğlu şöyle devam etti: “Planlanan alanın içinde 170 
binden fazla vatandaşın yaşadığını biliyoruz. Plan de-
ğişikliği raporunda projenin doğal çevreyle uyumlu ol-
duğu aynı zamanda doğal ve yapay risklere karşı güçlü 
bir kentsel bölge sisteminin kurulmasının amaçlandığı 
iddia ediliyor. Ancak bu iddia yanlıştır. Çünkü proje-
nin kendisi bu anlamda riskler yaratacaktır. ÇED rapo-

runa göre alanın içinde bulunan yaklaşık 102 milyon 
metrekare tarım arazisi yok olacak. 5 milyon 300 bin 
metrekarelik tarım alanı projenin etki alanında yer alı-
yor, bu da tarım ekonomisini ortadan kaldıracak.”

“HUKUKİ AÇIDAN HATALI”
Projenin hukuki açıdan hatalı olduğunu belirten 

Giritlioğlu, “İtiraz süresinin son günü bile beklenme-
den plan askıya çıkarıldı. Bu proje anayasal gerek-
çe olarak bir kalkınma projesi olarak anlatılıyor fa-
kat kalkınma kısmı sorgulamaya açık. Kanal İstanbul 
yapılırsa havzalar da ormanlar da korunamayacak. 
Dolayısıyla ekolojik turizmin yoğunlaşacağı bu alan 
tahrip ediliyor. Kanalın batısında açılacak 3 hastane, 
sağlık turizmi adı altında plan raporunda yer alıyor. 
Fakat bu hastanelerin yapılacağı alanlar afet riski ta-
şıyor.” diye konuştu. 

“İSTANBUL’A SU YETMİYOR”
Projenin hayata geçirilmesi durumunda Sazlıde-

re Barajı’nın tamamen yok olacağını söyleyen Prof. 
Dr. Doğanay Tolunay, “Binlerce insan  su hakkından 
mahrum bırakılacak. Terkos Gölü’nü kaybetme ihti-
malimiz çok yüksek ama ÇED raporunda bununla il-
gili bir şey yok maalesef. Terkos Gölü yüzyıllardır 
içme suyu havzası olarak kullanılıyor, Osmanlı dö-
neminde Fransızların da işlettiği bir kaynak. İstanbul, 
su fakiri bir şehirdir. Melen Barajı yapılmasına rağ-
men İstanbul’a yetmiyor. Dolayısıyla nüfusu kontrol 
altına almak zorundayız.” dedi. 

“HAVA KİRLİLİĞİ ARTACAK”
Kanal İstanbul’un etki alanında kalan bölgele-

rin ekosisteminin bozulacağını ve çalışma alanında 
oluşacak tozuma ile hava kirliliğinin artacağını ifa-
de eden Tolunay, şöyle devam etti: “Toz emisyon he-
saplamalarında taşıma kaynaklı emisyonlar hesaplan-
mamış. Yapılacak yollarda kazı dolgu yapılmayacağı 
kabul edilmiş. Saatte ortalama 5 ton toz emisyonu 
olacakken taşıma sonucunda havaya karışan taşıma 
tozu sıfır olarak hesaplanmış. Havaalanı inşaatın-

da da henüz açılmamış pistlerden gelecek olan toz, 
toz emisyonunu artıracaktır. Terkos Gölü açıkların-
da ve İstanbul Boğazı’nda bekleyecek gemilerin sa-
yıları artacak. Gemiler beklerken mazot yakacağı için 
bir emisyon açığa çıkacak. ÇED raporunda bu bek-
leme sürecinin etkileri analiz edilmemiş. Sera gazı 
emisyonları eksik hesaplanmış. ÇED raporunda ana-
liz edilen verilerde etki bölgesi çok dar bir alan ola-
rak gösterilmiş, sadece kanal güzergahının üzerinde 
çeşitli etkiler hesaplanmış. Ancak bu etkilerin sadece 
kanal üzerinde olmayacağı ortada.” 

“ÖNCELİK DEPREM OLMALI”
Panelin son konuşmacısı Prof. Dr. Naci Görür de 

projeyi İstanbul depremi üzerinden tartıştı. “En so-
runlu zemin üzerinde kazı yapılması planlanıyor. Bu 
boyutta bir projede doğayla savaş söz konusu.” di-
yen Görür şöyle konuştu: “Ben bir yer bilimci olarak 
kendi kararımda olsa böyle bir projeyi yapmam ve bu 
projeyi düşünenlere de önerim bu işten vazgeçmeleri. 
Bunun en önemli nedenlerinden biri de deprem bek-
liyor olmamız. Deprem milyonlarca insanın can gü-
venliğini tehdit ediyor. Siz bu sorun ortada iken ve 
Elazığ’da Van’da insanlarımız ölürken ve ülke eko-
nomik bir krizin içindeyken bu projeyi yapmanın bir 
mantığı yok. Elimizde paramız varsa da soru şu: ka-
nal mı yapalım, milyonlarca insanın can güvenliğini 
mi sağlayalım? Bu projenin gerekçesi yok. O neden-
le böyle bir proje yapılmamalı.”

“YER ALTI SULARI YOK OLACAK”
Projenin bölgedeki yer altı su kaynaklarına zarar 

vereceğini vurgulayan Görür, “Eğer bu güzergahtan 
bu kanalı geçirirseniz, bu su havzasını da tahrip ede-
ceksiniz. Yer altında su içeren kayalara akifer denir. 
Kanal güzergahında çeşitli akifer yoğunlukları var. 
Bütün akarsular denize varmak ister. Siz deniz sevi-

yesinin de altında bir yeri kazmak istediğiniz zaman 
orada basıncı düşürürsünüz. Yer altında suyun dina-
miğini basınç kontrol eder ve su yüksek basınç alanı-
na doğru hareket eder. Kanalı açtığınız zaman akifer-
lerdeki yer altı sularının tamamı kanala boşalmak için 
hareket eder ve belli bir zaman sonra hepsi de boşa-
lır. Oralarda bazı önlemler yapacaklarını, izolasyon 
yapacaklarını söyleseler de bana çok inandırıcı gel-
miyor. En önemlisi yeraltı sularını kaybedecek olma-
mız. Bu durum o su havzasını kuraklaştırmak demek-
tir.” değerlendirmesini yaptı. 

“HEYELAN RİSKİ ARTAR”
Projenin heyelan riskini arttıracağını belirten Gö-

rür, depremle ilişkili de şöyle konuştu: “Marmara’nın 
altındaki fay, son depreme kadar bir bölümü kırıldı ve 
kırılmayan kısmı da kırılacak. 1999’dan 2014’e kadar 
burada benim başkanlığımda Fransız, İtalyan ve Ameri-
kalılarla 7 araştırma gemisiyle araştırmalar yaptık. 1200 
metre derinliğe daldım ve bu fayı takip ederek çalışma-
lar yaptım. Bu verilerin ışığı altında bu bölgede deprem 
olacağını, olmasının da çok uzak olmadığını söylüyo-
rum. Bu fay kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde dep-
rem olur. Depremin kanala etkisiyle heyelan ve kaya 
düşmesi gibi olaylar yaşanacak. Karadeniz de tüm hı-
zıyla suyu doldurmaya devam edecektir ve her tarafı ba-
sacaktır. Bu durumda kanal veya Küçükçekmece’deki 
karadaki faylar denizdeki faylarla bağlantılı. Bunun ka-
nalı tahrip etme ihtimali de çok fazla. Ben kanalın ku-
zey kısmına çok gitmedim ama Marmara kısmında ka-
nalı ayakta tutmak bir mucize. Jeolojik verilere göre 
Kanal İstanbul’un yapılması oldukça riskli, dolayısıyla 
da maliyetlidir. İstanbul deprem bekliyor. Deprem bek-
leyen bir kentte bu tür yapıları yaparak riski daha da 
fazla artırmamak gerek. Deprem riski olan bir bölgede 
en büyük risk nüfusu artıran projelerdir. Çılgın bir proje 
istiyorsanız Anadolu’ya dönüş sağlayın.”

Su yolu değil şehir yapılacak

Köstebek Akademisi’nin düzenlediği “Kanal İstanbul’a Akademik 
Bakış” panelinde üniversite öğrencileriyle buluşan bilim insanları 
projenin ekoloji, şehir planlaması ve depremle olan ilişkisini tartıştı

K
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◆ Kenet Çatı Kaplama 
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◆ Bakır 
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◆ Temel Bohçalama

Hüseyin KALAYCI 
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kalaycioglucati@gmail.com

KİŞİYE ÖZEL
ABİYE & GELİNLİK

TASARIMLARI

serapstylee0(530) 306 53 98

İlk kez 1 Nisan 1963’te yayımlanmaya başlayan ve Türk çiz-
gi roman tarihinin en uzun soluklu çalışmalarından biri olan 
“Karaoğlan”ın yazarı, senarist, yönetmen ve çizer Suat Ya-
laz hayatını kaybetti. Usta çizerin yeğeni Cüneyt Yalaz’dan 
alınan bilgiye göre, beyaz perdeye de defalarca aktarılan 
ünlü çizgi romanın yaratıcısı Suat Yalaz, kalp rahatsızlığı do-
layısıyla 88 yaşında yaşama veda etti. Yalaz’ın cenazesi 4 
Mart’ta Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

20 YIL SONRA İLK SERGİSİ KADIKÖY’DEYDİ
Türkiye’nin en önemli çizgi romancılarından Suat Yalaz, 20 
yıldan sonra bir sergiyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. 
Yalaz’ın “Bir Garip Bencileyin” adını verdiği sergisi 8 Aralık 
2018-8 Ocak 2019 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi 
Karikatür Evi’nde sanatseverlerle buluşmuştu. 

‘Bir Garip Bencileyin’ adıyla hazırlanan serginin açılışın-
da sevenleriyle buluşan Suat Yalaz, “Beni utandırıyorsu-
nuz... Beni utandırıyorsunuz diyorum ama biraz da hak 
ettim galiba.” diyerek başladığı konuşmasında şunları 
söylemişti: “Çok hazin bir şey. Bütün dünyanın dokuzun-
cu sanat dediği çizgi roman sanatı, Türkiye’de gerilerde 
kaldı. Çok şükür; Karaoğlan macerası 50 yaşını geçti. Bir 
güzel çizgi roman dönemi yaşadık. Fakat şimdi teknolo-
ji gelişti. Bilgisayarlar, tabletler çıktı. Çocukların eğlene-
ceği biçimler değişince; bizim yazılı dergilerimiz, kitapla-
rımız arka planda kaldılar. Asıl çizgi romana, dokuzuncu 
sanatımıza sahip çıkması gereken gazetelerimiz. Ben 
Karaoğlan’ı, Yandım Ali’yi çizdiğim zaman gazeteler, bu 
eserler için ‘olmazsa olmaz’ diyordu. Eskiden her gaze-
te, bunların benzeri bir şey yayınlamak istiyordu. Sabah 
Gazetesi’nde çizdiğim sıralar satış tirajı milyonu bulmuş-
tu. Onların sahip çıkması gerekirdi. Ama şimdi gazetenin 
genel yayın yönetmeni, karikatüre, çizgi romana, resme 
meraklı biriyse şansın var; yoksa yayınlayamazsın.”

“BİR TEŞEKKÜR BEKLEDİM”
Sabah Gazetesi’nde ‘Elveda Mekke Medine’yi çizdiği za-
manlardan örnek veren Yalaz, “Benim bölümümü gaze-
tenin ekine alma kararı aldılar ve bunu söylediler. İlave 
eğlencelik bir yer. Resimli romanımda Filistin’de çekir-
ge yiyen Mehmetçiği anlatıyorum dedim. Gazetenin ağır 
toplarından biri sayılmam lazım dedim. Çetin Altan’ı, Zül-
fü Livaneli’yi koyuyor musun ilaveye? Ben niye gidiyorum 
oraya diye itiraz ettim. Çünkü bunu yapan, çizgi roman 
nedir, sanat nedir, Suat Yalaz kültürümüze nasıl bir katkı 
yapıyor, bunların farkında değildi. Paris’ten bir resimli ro-
man kaleme alıyorum, duyuruyorum, hazırlıyorum gön-
deriyorum. ‘Suat Yalaz helal olsun’ demelerini, teşekkür 
etmelerini bekliyorum. Kimseden tık yok. Duyuruyu bile 
gazetenin birinci sayfasından vermiyorlar.” demişti.

“MESLEĞİM, GARİBANLIK İÇİNDE”
Serginin ismine de değinen Yalaz, “Serginin ismini ‘Bir 
Garip Bencileyin’ koyduk. Fakat ben bir garip değilim. Ben 
gariban olmadım ama benim mesleğim büyük bir gari-
banlık içerisinde perişan oluyor. Şimdi birtakım anneler 
geliyor, ‘çocuğum çizmeye çok meraklı ne tavsiye eder-
siniz?’ diye soruyorlar. Hemen o işi bırakmasını tavsiye 
ediyorum. Yapsalar bile nerede yayınlayacaklar? Yer kal-
madı, piyasa kalmadı.” ifadelerini kullanmıştı.
Suat Yalaz, Akşam Gazetesi’nde çizmeye başladığı çizgi 
roman karakteri Karaoğlan’ın 7 macerasını yapımcı, se-
naryo yazarı ve yönetmen olarak sinemaya da aktar-

dı. Suat Yalaz’ın Karaoğlan’ı, PTT Genel Müdürlüğü ta-
rafından 4 dizilik pul koleksiyonu olarak da basıldı. Suat 
Yalaz’ın ‘Yandım Ali’ karakteri de 2006 yılında başrolünü 
Kenan İmirzalıoğlu’nun oynadığı ‘Son Osmanlı/Yandım 
Ali’ filminde hayat buldu. 

TURHAN DA AYNI GÜN VEFAT ETTİ
Türk çizgi roman sanatının büyük ustası, ‘Tolga’ ve ‘Kara 
Murat’ın çizeri Abdullah Turhan da meslektaşı Suat Yalaz 
ile aynı gün hayatını kaybetti.
Bir süredir Datça’da yaşayan Turhan, yaklaşık bir ay-
dır yoğun bakımda tedavi altındaydı. Turhan, 3 Mart Salı 
günü Datça’nın Mesudiye köyü Avlana Camiinde öğle 
namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Bah-
çearası mezarlığında toprağa verildi.
Abdullah Turhan verdiği söyleşilerden birinde çizgi ro-
manlara ilgisizlikten yakınmış şu serzenişte bulunmuş-
tu: “Bugün gazetelerde, artık çizgi roman bulamazsı-
nız; çünkü ilgi kalmadı. Oysa Avrupa ülkeleri ve ABD’de 
çizgi roman, halen büyük bir sektör olarak dikkat çeki-
yor. Orada çizeri, yazarı ve hatta balon yazıları bile farklı 
ekipler tarafından hazırlanıyor.”
Son zamanlarında da çizgiden kopmayan usta çizer Kara 
Murat’la olan yakınlığını şu sözlerle anlatmıştı: “Şimdi 
artık ben de çizgi roman yapmıyorum. Ancak vakit ge-
çirmek ve neşelenmek için ‘Kara Murat’ın karikatürva-
ri komiğini renkli olarak çiziyorum. Sulu boya çalışmalar 
yapıyorum. Yani boş durmuyorum.”

ürriyet Gazetesi çalışanı Çetin Emeç, 7 
Mart 1990 sabahı, ailesiyle vedalaşarak 
kendisini Suadiye’deki evinin önünden al-
maya gelen şoförünün yanına gidiyordu. 

Arabanın bulunduğu sokağın başında bekleyen 4 kişi-
den ikisi, Emeç’in otomobile binmesinden hemen sonra 
iki yandan çapraz ateşle onu kurşun yağmuruna tutma-
ya başladı. Emeç’in olay yerinden kaçan şoförü ise yine 
aynı katiller tarafından öldürüldü.

“HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ”
Saldırı haberi her yere yayıldıktan sonra herkes 

Emeç’in katillerinin kim olduğunu sormaya başladı. 
Dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu televizyon-
lara çıkarak, artık ezberlenen o cümleyi tekrar ediyor-
du: “Katilleri en kısa sürede yakalayacağız.” 

Gazetecinin katledilmesinden 6 saat sonra Sabah 
Gazetesi’ne gelen bir telefonda kimliği belirsiz biri, 
Emeç’i “Türk İslam Komandoları Birliği” tarafından 
öldürdüklerini iddia ediyordu. O döneme kadar adı 
dahi duyulmamış bu örgüt adına konuşan kişi telefonda 
“Sıra sizde, hepinizi öldüreceğiz” diyordu.

Tam 6 yıl sonra İstanbul’da yakalanan katil zanlı-
sı İrfan Çağırıcı, idam istemiyle yargılandı. Yargılan-
ma sürecinde idam cezasının kalkmasından kaynaklı, 
bir yıl süren yargılama sonucu Çağırıcı müebbet hapse 
mahkûm edildi. Emeç’in ölüm emrini verdiği söylenen 
örgütün Türkiye askeri birim sorumlusu Ekrem Baytap 
da 93’te yakalandı.

2000’E KADAR ÇÖZÜLEMEYEN DAVA
23 Temmuz 2000’de Devlet Güvenlik Mahkeme-

si’nde görülen davada, Çetin Emeç cinayetinin de için-
de bulunduğu suçlardan yargılanan örgütün üyele-
rinden; bir sanık idam cezasına çarptırılırken, 4 sanık 
müebbet hapse mahkum edildi. 17 sanık ise ağır hapis 
cezalarına çarptırıldı. 20 sanık beraat etti. 7 sanığın za-
man aşımından davası düştü. Bu yargılanma süreci bo-
yunca katil zanlıları ve örgüt yıllarca eylemlerine de-
vam etti.

EŞİ 28 YIL SONRA GAZETEMİZE KONUŞTU
Ölümünün ardından çok şey yazıldı, çizildi ama eşi 

ve çocukları sessiz kalmayı tercih etti. Basına röportaj 
vermeyen Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç, bundan iki 
yıl önce ilk kez gazetemize konuştu. “16 yaşımdan beri 
hayatıma büyük anlam katan hayat arkadaşım, sırda-
şım, eşime, ne yazık ki bir veda bile edemedim.” diyen 

Bilge Emeç, bu röportajında kendinin ve çocuklarının 
soruşturmanın hakkıyla yürütüldüğüne inanmadığı-
nı söylemişti. Bilge Emeç eşini şu sözlerle anlatmıştı:  
“Çetin, mesleğine tutkuyla bağlı bir insandı, günde 15 
saat çalışırdı. ‘Önce gazetesini sonra bizi severdi’ de-
sem abartmış olmam. Çünkü onun önceliği hep gazete-
siydi, bunu kendisi de açık açık söylerdi. Az uyku uyur, 
az yemek yerdi. Çetin için gün güneş doğmadan sabah 
haberlerini dinleyerek başlardı. 40 dakikalık jimnastiği-
nin ardından duşunu alır, mutlaka sabah duasını yapar 
ve erken saatte de gazeteye giderdi. Yoğun geçen bir 
günün ardından akşam geç de olsa benimle dost davet-
lerine katılmak isterdi. ‘Sen önden git ayıp olmasın, ben 
gazeteden yetişirim’ derdi. Az vakti olmasına rağmen 
çocuklarıyla hep çok ilgiliydi. Onların da kendi gibi di-
siplinli ve çalışkan olmalarına büyük önem verdi. Yurt 
içinde ve dışında, talebelik zamanlarında zaman za-
man onların hocalarıyla istişarede bulundu. Mehveş’in 
Avusturya ekolüyle yetişen iyi bir piyanist, Mehmet’in 
ise Amerika’da aldığı eğitimle başarılı bir yönetici ola-
cağına inancı sonsuzdu.”

EŞİNİN DİLİNDEN “O GÜN”
Bilge Emeç, 7 Mart 1990 günü yaşadıklarını ise 

şöyle anlatmıştı: “Silah sesi ve cam kırılma sesiyle sar-

sıldım. Sonra bir anda anlamsız bir uğultu başladı. Ka-
labalık insan sesleri gibiydi... Sanki aşağıda bir olay 
olmuş gibi... Sonra camdan aşağı baktım. Çetin arabası-
nın arka koltuğunda hareketsiz öylece oturuyordu. Ara-
banın cam kırıkları yola saçılmıştı. Şoka girdim ama 
Hürriyet Gazetesini arayıp, ‘Çetin’i vurdular, hemen bir 
hastane bulun ona, lütfen’ diyebildim. O gün yaşadığım 
her şeyi çok net hatırlıyorum. Çocuklarım yurtdışında 
tahsildeydiler. Mehveş Londra’da, Mehmet ise Ame-
rika’da. Evde o an yanımdaki yardımcılarımızdan baş-
ka kimse yoktu. Çetin’i götürmüşler ama ben Çetin’in 
peşinden hastaneye koştum. Neyle karşılaşacağımı bi-
lemeden, ama büyük bir ümitle... Sağ olsun hastaneye 
akın eden Çetin’in gazeteci arkadaşları, dostlarımız gel-
diler. Herkes perişandı tabii...”

  
“YAŞASAYDI KİTAP YAZIYOR OLURDU”
“Çok tehdit alıyordu.” diyen Bilgi Emeç, “Tehdit 

mektupları en fazla gazeteye geliyordu, ama eve gelen-
ler, yani posta kutusunda bulduklarımız da vardı. Köşe 
yazılarında dönemin siyasilerine çok sık değindiğinden, 
eve gelen tehdit telefonlarında yazılarını eleştirerek teh-

dit ederlerdi. ‘Mahallede cezasını vereceğiz onun’ diye 
telefonlar gelirdi mesela...” ifadeleriyle suikaste giden 
dönem yaşadıklarını böyle özetlemişti. 

Bilge Emeç, “Çetin prensiplerinden asla ödün ver-
mezdi. Vatan sevgisi onun için hep birinci plandaydı. 
Düşüncelerini ne pahasına olursa olsun, yazılı ya da 
sözlü, mutlaka ifade ederdi. Bir köşesi olsun olmasın, 
yaşasaydı büyük ihtimalle kitap yazıyor olurdu. Türki-
ye’nin her daim kendi gibi dürüst gazetecilere ihtiyacı 
olduğunu düşündüğü için...” demişti.

Takvimler 7 Mart 1990’ı 
gösteriyordu. Çetin 

Emeç, Kadıköy 
Suadiye’deki 

evinden çıkıp 
Hürriyet 

Gazetesi’ndeki 
işine gidecekti. 
Yüzleri maskeli 

kişilerce, evinin 
önünde kurşunlanarak 

öldürüldü…  28 yıllık 
suskunluğun ardından sadece 

gazetemize konuşan eşi Bilge 
Emeç, kendinin ve çocuklarının 

soruşturmanın hakkıyla 
yürütüldüğüne inanmadığını 

söylemişti

Gazetecilik, 30 yıldır Çetin Emeç’siz…

ADI BULVARDA VE PARKTA YAŞIYOR
Çetin Emeç, Kadıköy’le bütünleşmiş bir isim. Evi-
nin bulunduğu Suadiye’deki bulvara adı verilen 
Emeç’in burada bir de büstü bulunuyor. Kadıköy 
Belediyesi ayrıca, 2016 yılında Göztepe’deki De-
mokrasi Parkı’nın adını Çetin Emeç ve Demokrasi 
Parkı olarak değiştirdi. Açılışta gazetemize konu-
şan Çetin Emeç’in oğlu Mehmet Emeç, “Demokra-
si Parkı’nın babamın adıyla birleştirilmesinden bü-
yük mutluluk duyuyorum” demişti.

H AİLEDEN GELEN 
MESLEK

1935 doğumlu olan Çetin Emeç’in 
babası da bir gazeteciydi. Mesleğe 

1952’de babası Selim Ragıp 
Emeç’in Son Posta gazetesinde 

başladı. 1972’ye kadar Hayat 
ve Ses dergilerinde yazı işleri 
müdürlüğü yaptı. 1972 yılında 

Hürriyet Grubu’na geçti. Hürgün 
Yayınları’nın Genel Yönetmenliğini 

yaptığı sırada, Hürriyet Gazetesi 
genel yayın müdürlüğü görevini 

üstlenen Emeç, 1984-1985 
yıllarında da genel yayın 

yönetmeni olarak Milliyet’e geçti. 
1986’da genel koordinatör olarak 

Hürriyet gazetesine döndü.
Öldürüldüğünde 38 yıllık gazeteci 

olan Emeç, Hürriyet Gazetesi 
yönetim kurulu üyesi ve yazarıydı. 
Çetin Emeç, Gazeteciler Cemiyeti, 

Uluslararası Basın Enstitüsü ile 
Uluslararası Gazetecilik Basın 

Enstitüleri Federasyonu üyesiydi.

Çizgi roman tarihimizin en önemli 
karakterlerinden, 1960’lar ve 

1970’lere damga vuran iki kahraman 
Karaoğlan ve Kara Murat’ın çizerleri 

Suat Yalaz ile Abdullah Turhan 
2 Mart Pazartesi günü birkaç saat 

arayla hayatını kaybetti

İlk sergisini 1999 yılında Beyoğlu’nda açan 
Yalaz’ın ikinci sergi açılışına sinema oyuncusu 
Süleyman Turan da katılmıştı

Hazırlayan: Fırat FISTIK

Çizginin ustalarına veda…
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Gazete Kadıköy 
okuyucularına ülkemizden ve 

dünyadan usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılarla oluşan bir “köşe” açtı. Amacımız bir edebi seçki hazırlamak 
ya da edebi değerlendirmelerde bulunmak değil. Bir gazete köşesi ölçeğinde edebiyat hayatından bazı ilginç satırları 
hatırlayıp bellek tazelemek ve bu yazıların yer aldığı kitapları okuyucularımıza hatırlatmak... Keyifli okumalar diliyoruz.

Douanier Rousseau’nun hangi sergiden, 
ne zaman aldığımı bilmediğim bir 
posteri var. Odamda, dolaba yapışmış 
duruyor. Zaman zaman o yana dönüp 
uyumayı yeğlerim. Okumaktan 
yorulduğumda gözlerim postere, 
top oynayan adamlara takılır. Dört 
adam, ressamın dantel gibi işlediği 
orman yolunda, ellerinde kırmızı bir 
top, koşarak üstüme doğru gelirler. 
Kapanan gözkapaklarımın arasından 
uykularıma girerler. 1908’lerde 
eşofman olmadığı için üzerlerinde 
akla mavi çizgili donları, uzun kollu 
fanilaları vardır. Kara saçlı, kara kıvrık 
bıyıklı, sevinç dolu gülüşleriyle bu dört 
adam, bir süre sonra kaybolup giderler 
beni karanlıklarımda yalnız bırakıp. 
Nasıl oldu bilmiyorum, bir gece resme 
bakarken bakarken adamlardan birinin 
boyu uzadı, yüzü esmerleşti, bıyıkları 
kırlaştı, kurşun rengi eşofmanıyla 
rüyamın içine atlayıverdi.
“Abla haydi uyu, ben yanındayım,” 
dedi.
“Senin eşofmanın mavi değil miydi 
Abdülrahman?” dedim.
Kır bıyıklarının altında ince dudakları 
her zamanki gizemli gülümseyişle 
gerildi, yanıt vermedi.
“Ne çabuk kocadın sen!” dedim.
İnce adamdır Abdülrahman. 
Gülümsemesi derinleşti, “Ya sen!” 
gibilerden baktı yüzüme.
“Eh ben artık gidim,” dedi. “Daha 
birkaç kilometre koşacam eve kadar.”
Kalktı usulca. Ben elimi uzattım, o 
elimi öptü. Karanlıkta yok oluverdi.
Ertesi sabah uyandığımda yatağın 
kenarına oturdum. Postere, top 
oynayan adamlara baktım. Hiçbirinde 
Abdülrahman’la benzerlik bulamadım. 
Abdülrahman, gençliğinde hiç top 
oynamamıştı. Buna zamanı yoktu. 
Resimdeki Fransız çapkınları gibi, 
öylesine gülebildiğini de sanmıyorum. 
Koşmaya kırkına yaklaşırken başladı.
Abdülrahman, annemin, korumasına 
aldığı, bizlerden sonra çok sevdiği 
çocuğu gibiydi.

Moda’ya yeni taşınmıştım. Annem 
yakın olmamız için Mühürdar’da 
bir yer tutmuştu. 
Onun yeni evine 
yerleşmesine yardım 
ediyordum.
Güzel bir bahar 
günüydü. Moda 
Parkı’ndan geçip 
Moda Çarşısı’nda biraz 
alışveriş yaptıktan 
sonra annemin evine 
yollandım. Telâşlı, 
gülerek açtı kapıyı. 
Beni her görüşünde 
heyecanlanırdı. Her 
zaman yaptığı gibi 
üstüme atılmak istedi. Ben de her 
zaman yaptığım gibi geriye çektim 
kendimi. Annemi severdim ama 
duygulu gösterilerden hoşlanmazdım.
“Sana üzümlü kek getirdim,” dedim.
“Ah ne güzel! Beraber çay içeriz,” dedi 
ve durakladı.
“Ne oldu?” dedim.
“Biliyor musun, bir şey var,” dedi.
“Nasıl bir şey?”
“Gene şekeri çıktı kesin, kim bilir neler 
atıştırdı!” diye kızdım içimden. Oysa 
perhizine dikkat ettiğini bilirdim.
“Bu evin bütün prizleri bozuk, elektrik 
düğmelerine dokundun mu cereyan 
çarpıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Dün 
gece mum ışığında yemek yedim,” dedi 
annem.
“Akşam olmadan birini bulmalıyız,” 
dedim.
“Ama nerede? Bu mahalleye 

yabancıyım, kimseleri tanımıyorum.”
“Sen bana bırak,” dedim. “Çay suyunu 
koy, ben bir elektrikçi bulur, gelirim.”
Karşı çıkacağını bildiğim için çantamı 
kaptım, kapıya yöneldim.
“Ah sana ne kadar yük oluyorum!” 
diye bağırdığını duydum arkamdan. 
Hep öyle söylerdi ama penceresine 
vuran daldan bile “Hırsız mı geldi?” 
diye korkar, gece yarıları telefona 
sarıldığı olurdu. Oradan oraya dönen 
kocamın homurtularını duymuş olsa, 
“Gene mi annen!” diye.
Mühürdar’dan caddeye çıkıp ara 
yollara daldım. Elektrikçi dükkânı 
aramaya koyuldum. İskeleye inen 
yokuşlardan birinin başında aradığımı 

buldum. Kirli atletli, şişman bir 
adam, kaldırıma çıkardığı eski bir 
buzdolabının içine dalmış, bir şeyler 
yapıyordu. Yanına yaklaşıp evdeki 
durumu anlatmaya çalıştım. Benimle 
gelip gelemeyeceğini sordum. Yüzünü 
çevirmeden eliyle dükkânı işaret etti.
“Onu götür,” dedi. “Ben bu işi 
bitirmeliyim, akşama gelip alacaklar.”
Başımı çevirdim, baktım, dükkânın 
kapısının önünde esmer, sıska bir oğlan 
duruyordu.
“Çocuk bu!” dedim.
Canım sıkılmıştı.
“Başka nerede tesisatçı var buralarda?” 
diye sordum öfkeli.
Şişman adam, başı hep öyle dolabın 
içinde, “Beni dinle, sen al onu git,” 
diye söylendi.
Sonra doğruldu. Kan ter içindeydi. O 
da benim kadar öfkeli görünüyordu. 

Oğlana seslendi:
“Haydi ne duruyorsun! Benim alet 
çantasını al, hanımın peşine düş.”
Oğlan çantayı aldı, peşime düştü.
Kirli lastik pabuçlar, mavi bez 
pantolon, rengi yıkanmaktan solmuş 
çizgili pembe mintan.
Arkamda kalması sinirime dokunuyor, 
yavaşlıyordum yanıma gelmesi için. 
O da yavaşlıyor, birkaç adım geriden 
yürümesini sürdürüyordu.
Kapıdan girdiğimizde annem oğlana 
şaşırmışçasına bakarak, “Ayol bu daha 
çocuk!” dedi.
“İşten anlarmış,” dedim. “Anlarsın 
değil mi?” diye sordum.
Yanıt vermeden başını salladı. 

Abdülrahman’ın 
dudaklarındaki küçük, 
gizemli gülüşü ilk o gün 
gördüm. Üstelik adı da 
Abdülrahman değildi.
Oradan oraya işe 
sürerken “Buraya 
bak Abdülrahman… 
Burada kopuk teller var 
Abdülrahman,” diye 
söylenip duruyordum. O, 
konuşmadan başını sallıyor, 
küçük esmer elleriyle 
kopuk telleri, prizleri, 
elektrik düğmelerini 

şaşılası bir beceriyle onarıyor, ben 
tepesine dikilmiş, ustalığını şaşkınlıkla 
seyrediyordum.
Çayı kotardığında annem yanımıza 
geldi.
“Haydi çaya çocuklar,” dedi. Kulağıma 
eğildi. “Abdülrahman 
deyip durma, onun adı 
Abdullah,” dedi.
“Öyle mi 
Abdülrahman?” dedim.
“Hay Allah! Gene 
Abdülrahman 
diyorsun,” diye kızdı 
annem.
Oğlan o garip, küçük 
gülüşüyle baktı 
anneme.
“Bırak, abla öyle 
desin,” dedi.
İşini bitirince 

çabucak aletlerini toplayıp çantasına 
tıktı. Parayı alırken kapının önünde, 
annemle küçük bir çekişme oldu 
aralarında.
“Öyleyse yarın gelir, ocağına da 
bakarım anne,” dediğini duydum.
“Ondan da anlar mısın?” dedi annem 
gülerek.
“Bir bakarız,” dedi oğlan. Kapıdan 
çıkarken ekledi: “İşten çıkar, gelirim.”
O gittikten sonra anneme:
“Sana ‘anne,’ bana ‘abla,’ ne çabuk 
yüzgöz olursun insanlarla!” dedim.
“Ne çocuk!” dedi annem. “Gördün mü, 
parayı çok buldu. Neredeyse yarısını 
geri verecekti. Üstelik işini biliyor, 
becerikli.”
“Yarın gene çay içersiniz beraber,” diye 
alay edip soluk yanaklarından öptüm. 
Moda Koyu’na bakan balkonumda, 
çiçeklerim, kuşlarım arasında içkimi 
içmek için evimin yolunu tuttum.
Elektrik işini kolayca hallettiğim 
için keyfim yerindeydi. Annem 
evine yerleşmiş sayılırdı. Bir zaman 
koşturmama gerek kalmayacaktı. 
Saçma gevezeliklerini de dinlemekten 
kurtulacaktım. O zamanlar annem 
yaşıyordu ve ne zaman istersem 
onu görebilirdim. Elimin altındaydı. 
Kocamışlığını, beni severek, beni 
bekleyerek geçiren bir yaşlı kadın!
Annem şimdi Zincirlikuyu 
Mezarlığı’nda yatıyor. Mezarının tam 
orta yerinde bir elma ağacı boy verdi 
birdenbire. Önceleri küçük bir daldı. 
Kısa zamanda büyüdü, çiçek açmaya 
başladı. Buna mezarlıktakiler de 
şaşıyor. Pencere önünde beni beklerken 

gergefine işlediği, kuşlarla 
dolu ağaçlara benziyor, 
annemin mezarının 
ortasında gittikçe 
kalınlaşıp büyüyen elma 
ağacı.
Abdülrahman oraya benden 
daha sık gidiyor. Ağacın 
kuru dallarını buduyor, 
çimlerin arasına karışan 
yaban otlarını temizliyor, 
duasını okuyor. Gelip 
bana anlatmıyor ama ben 
biliyorum.

KOŞUCU
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PERİDE CELAL
(10 HAZİRAN 1916 - 15 HAZİRAN 2013)
Gerçek adı Emine Peride Yonsel olan yazar, 
İstanbul’da doğdu. Haydarpaşa İlkokulu’nda 
ve Saint Pulcherie Fransız Okulu’nda okudu 
ama bu eğitimi üvey babasının zorunlu Anadolu 
görevi nedeniyle yarım kaldı. Yazı hayatına Yedi 
Gün dergisinde yayınladığı “Ak Kız’ın Hikâyesi” 
adlı öyküsüyle başladı (27 Kasım1935). Yazarlığını 
ilerletebilmek için İstanbul’a anneannesinin yanına taşındı. 
Geçinebilmek için her gün öykü yazdı ve İstanbul Elektrik Şirketi’nin 

Neşriyat Bölümü’nde işe girdi. Son Posta, Cumhuriyet, Tan, Milliyet 
gazetelerindeki öykü, röportaj ve romanları yayınlandı. İlk 

romanı Sönen Alev 1935 yılında Son Posta gazetesinde tefrika 
edildi, 1938’de basıldı. Ardından bir macera kurgusu içinde 
kentli kadınları esas alan aşk romanları yazdı. Bunlar arasında 
Yaz Yağmuru (1940), Ana Kız (1941), Kızıl Vazo (1941), Ben 
Vurmadım (1942), Atmaca (1944), Dar Yol (1949) vardır. Nazım 

Hikmet ile dostluğu dolayısıyla siyasal baskılara uğradı ve 
1944 yılında İsviçre’ye gitti. 1954 yılından itibaren roman anlayışı 

değişti, daha gerçekçi ve toplumcu eserler yazdı. Üç Kadının Romanı 
(1954) Kırkıncı Oda (1958), Gecenin Ucunda (1963), Üç Yirmi Dört Saat 
(1971), Jaguar (1978, öykü),Pay Davası (1985, öykü), Kurtlar (1991), 

Mektup (1994, öykü), Melahat Hanım’ın Düzenli Yaşamı (1999), Deli 
Aşk (2002). Bunlardan bir kaçıdır.
Peride Celal, Üç Yirmi Dört Saat adlı romanıyla “1977 Sedat Simavi 
Edebiyat Ödülü’nü, Kurtlar adlı romanıyla da “1991 Orhan Kemal Roman 
Armağanı’nı kazandı. 15. İstanbul Kitap Fuarı’nda TÜYAP’ın “Onur 
Yazarı” seçildi.
Usta yazarın son baskısı h2o kitap tarafından Ocak 2020’da 
yayımlanan Mektup adlı kitabında yer alan “Koşucu” öyküsünden kısa 
bir bölümü okurlarımızla paylaşıyoruz. h2o kitap, “Edebiyat Belleğimiz” 
adını verdikleri kitap dizisi ile İrfan Yalçın, Peride Celal, Mehmed Kemal, 
İlhan Tarus, Tektaş Ağaoğlu, Naim Tirali, gibi usta yazarları tefrikaları 
dâhil bütün eserleri eşliğinde yeniden okurla buluşturuyor. 

Beste NÂSIR (bestenasir@gmail.com)

Kitapların dünyasına kapı araladığımız köşemiz, 
bu ay yine araştırma-inceleme türünde bir kitapla 
Kadıköy’ün izini sürüyor. Köşemizin konuğu, 
halen Marmara Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak görev yapan F. Nalan 
Türkmen’in ilk baskısı 2018’de 
yapılan “Kadıköy Kronolojisi” 
kitabı. 
Türkmen, bu zaman dizimi 
çalışması için “Bir Kronoloji 
Denemesi” başlığıyla önsöz 
türünde kaleme aldığı yazıda 
şunları söylüyor: “İstanbul’un 
en mutena semtlerinden biri 
hiç şüphesiz Kadıköy ve çevresi 
olarak bilinmektedir. Osmanlı’nın 
da Anadolu’ya açılan kapılarından 
olan Kadıköy tarihi, doğası ve 
Avrupa yakasına göre sakin ve 
mütevazı kimliği ile İstanbul’un 
yaşanılası bir semtidir. Bununla birlikte Kadıköy 
ve çevresi ile ilgili çok az yayın olması da oldukça 
dikkati çekicidir. (...) Bu çalışmada Kadıköy’deki 
cami, kilise, çeşme, okul, sinema, tiyatro binaları 
gibi mimari yapılar, tarihsel olaylar, her biri topluma 
mal olmuş değerli şahsiyetler, doğal afetler, 
kazalar, sosyal aktiviteler hakkında birer cümlelik 
kısa bilgiler sunulmaktadır. (...) Elbette ki bu tip 
kronoloji çalışmalarında eksiklikler olacaktır. 
Umuyoruz ki Kadıköy kronolojisi ile ilgili bir deneme 
olan bu çalışma, araştırmacılar için ufak da olsa bir 
katkı sağlar. (...)”.

“Geçmiş”ten “Şimdi”ye Kadıköy: 
Ne zaman, ne oldu?
Milattan önceki yıllardan başlayıp 2012 yılına 
kadar gelen zaman aralığında Kadıköy’le kalmayıp 
zaman zaman Maltepe’yi ve Kartal’ı da didikleyen, 
Türkmen’in söz ettiği gibi, birer cümlelik kısa 
bilgilerden oluşan bu kitapta, karşılaştığımız ilk 

bilgi tabii ki Kadıköy’ün ne zaman kurulduğu. 
Milattan önceki adı “Kalkhedon” olan Kadıköy M.Ö. 
685’te kurulmuş. Tarihsel sıraya uygun ilerlerken 
benim ilgimi çeken başka bir bilgi M.Ö. 400’de 
filozof Ksenokrates’in Kadıköy’de doğduğu oldu. 

Sonrasında, M.Ö. 74’te Kadıköy’ün 
Romalılar tarafından şehirleştirilmesi 
1509’daysa deprem nedeniyle 
Maltepe’nin (Urias) yıkılışı karşımıza 
çıkıyor.
Biraz daha ilerlediğimizde, 1710’da 
İsveçli mühendis Cornelius 
Loos’un (1686-1735) Fenerbahçe 
ve çevresini konu alan iki resim 
yaptığını öğreniyoruz. Bu resimler, 
bugün İsveç Stockholm Milli 
Müzesi’nde bulunuyormuş. 1810’da 
Yoğurtçu Parkı Çeşmesi yapılmış. 
1845 Şubat’ında Yeldeğirmeni’nde 
Kadıköy’ün ilk postanesi açılmış. 
1846’da da Kadıköy’e ilk vapur 
çalıştırılmaya başlanmış. 
Ardından, 1864’te Altıyol’daki boğa 

heykeli, heykeltıraş Isodor Bonheur 
(1827-1901) ve dökümcü T. Bouillard 
tarafından yapılmış. 1872’de Kadıköy 10. 
Belediye Dairesi kurulmuş, bu belediyenin ilk 
başkanı da Osman Hamdi Bey (1842-1910) 
olmuş. 1885’te Makedon Aposto, Moda’da 
daha sonra Milka Şarküteri adını alacak 
olan Milk adlı süthaneyi açmış. 
Kadıköy’e ilk otomobil, 1895’te 
Züheyrzade Ahmet Paşa tarafından 
getirilmiş. 1902’de ilk Türk kadın tiyatro 
sanatçısı Afife Jale Kadıköy’de doğmuş. 
Yeldeğirmeni’nde 1906’da yazlık tiyatro 
açılmış. 1908’in 19 Ağustos’unda 
Haydarpaşa Garı hizmete açılmış. 1910’da 
Moda’da ilk tenis maçı oynanırken 
1912’de Bostancı Vapur İskelesi yapılmış. 
Erenköy’de 1914’te Erenköy Sineması 
açılmış. Hemen sonrasında, 1915’te Haldun 
Taner ve ilk kadın mimarlardan Cahide 
Tamer Kadıköy’de doğmuş. 1917’nin 6 

Eylül’ünde Haydarpaşa Garı’na sabotaj girişiminde 
bulunulmuş, gar binası ve çevresindeki tesisler 
hasar görmüş. 1919’un 22 Mayıs’ında Halide 
Edip Adıvar (1882-1964), Kadıköy Şehremaneti 
Binası’nın balkonundan halka hitaben bir konuşma 
yapmış; aynı yılın 22 Kasım’ındaysa ilk konser 
piyanisti Verda Ün Moda’da doğmuş.
Süreyya İlmen (1874-1955) tarafından Süreyya 
Operası binası Bahariye’de 1927’nin 6 Mart’ında 
açılmış; aynı yılın 5 Ağustos’undaysa Atatürk 
Moda’da deniz yarışlarını izlemiş. 1928’de Maltepe 
Belediyesi kurulurken 1930’un 23 Mart’ında 
Kadıköy ilçe olmuş. 1933’ün 1 Temmuz’unda 
Kadıköy’de ilk İş Bankası şubesi açılmış. 1934’te 
Atatürk, “Sakarya” adlı motorla Suadiye Plajı 
ve Gazinosu’nu ziyaret etmiş. Yine Atatürk, 
1935’in 3 Mayıs’ında Moda ve Fenerbahçe’ye 
gelmiş; aynı yılın 1 Temmuz’unda da Moda Deniz 
Kulübü’nün düzenlediği deniz yarışlarını İnönü’yle 
birlikte izlemiş; 1936’nın 17 Mayıs’ındaysa yine 
Fenerbahçe’yi ziyaret ederek bir süre burada 
dinlenmiş.
1947 yılına baktığımızda, Erol Evgin’in Moda’da 
doğduğunu öğreniyoruz. 1949’un 30 Nisan’ındaysa 
Selim İleri Bahariye’de doğmuş. 1961’de Baylan 
Pastaneleri’nin Kadıköy şubesi açılmış. 1972’de 
Kadıköy İl Tiyatrosu kurulmuş. 1984’te Kadıköy, 

Büyükşehir’e bağlı bir ilçe belediyesi olarak 
hizmet vermeye başlamış. 1989’da Mühürdar 
Caddesi’ndeki Özel Marmara Koleji kapanarak 
yerine sahaflar çarşısının da yer aldığı Akmar Pasajı 
açılmış; aynı yıl Kadıköy Hal Binası’nın (1927) zemin 
katının bir bölümü, İstanbul Şehir Tiyatrolarına 
bağlı “Haldun Taner Sahnesi” olarak hizmet 
vermeye başlamış. 1990’da daha önce Kadıköy 
Kaymakamlığı’nın bahçesinde yer alan boğa 
heykeli, Altıyol meydanına getirilmiş. 1991’de tiyatro 
sanatçısı Müjdat Gezen, Ziverbey’de Müjdat Gezen 
Sanat Merkezi’ni kurmuş. 
Kitapta gazetemiz Gazete Kadıköy’ün de 1999’un 
Kasım’ında yayın hayatına başladığı belirtiliyor. 
2003’ün 1 Kasım’ında Kadıköy-Moda tramvay 
hattı hizmete girerken aynı yılın 5 Aralık’ında 
Caddebostan Kültür Merkezi’nin temeli atılmış. 
2004’ün 26 Ocak’ında gazetemizin, Gazete 
Kadıköy’ün, bünyesinde yayınlanan Kadıköy 
Yaşam Dergisi yayın hayatına başlamış. 2005’in 29 
Ocak’ında Kadıköy-Kartal metrosunun yapımına 
başlanırken aynı yılın 21 Şubat’ında felsefeci-yazar 
Nermi Uygur Kalamış’ta hayata gözlerini kapamış. 
Yine 2005’in 23 Nisan’ında Göztepe’de “İstanbul 
Oyuncak Müzesi” açılmış.
Bütün bu bilgiler, bu zaman dizimi çalışmasında 
benim seçtiklerim. Daha pek çok önemli bilgiyi 
sıralıyor Nalan Türkmen kitapta. Kadıköy 
meraklıları, Kadıköy’ü sevenler ve araştırmacılar 
kitapla buluşmalı o halde!

KADIKÖY’E KRONOLOJIK BAKIŞ
KITAPLARDA KADIKÖY SATIRLARDA HAYAT

EdebiyatEdebiyat

BİZE GELENLER

La
Yazarı: Şirin Parkan
Yayınevi: Kafe 
Kültür
Türü: Şiir
Sayfa Sayısı: 56

Toparlanın 
Gidiyoruz
Yazarı: Güzin 
Özyağcılar
Yayınevi: İnkılâp
Türü: Anı
Sayfa Sayısı: 104

Mazarin Mavisi
Yazarı: Cem 
Kalender
Yayınevi: Doğan 
Kitap
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 292

Başka Düşler 
Zamanı
Yazarı: Münire 
Özgencan
Yayınevi: Kafe 
Kültür
Türü: Öykü
Sayfa Sayısı: 80

Sınırda Üç Kadın
Yazarı: Feyza Altun
Yayınevi: İnkılâp
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 118

Efser Berk, Sait Faik Abasıyanık, Münevver Andaç, Efser Berk, Sait Faik Abasıyanık, Münevver Andaç, 
Peride Celal ve Nazım Hikmet (soldan sağa)Peride Celal ve Nazım Hikmet (soldan sağa)

Fotoğraf Vedat GÜNYOL



Filiz Yavuz 
son dönemde 
gerçekleşen 
beyaz yakalı 
göç dalgasıyla 
ülkeyi terk 
eden bir 
akademisyen, 
yazar, anne, eş. 
Neden gittiğini, 
gittiğinde neler 
bulduğunu, 
bürokratik 
sıkıntılardan 
kültürel 

açmazlara, asla aşılamayan cam 
tavanlardan, en çok özlenen beklenmedik 
detaylara, pratik tavsiyelerden komik 
anekdotlara eşine az rastlanır bir içtenlik ve 
gözlem yeteneğiyle aktarıyor. 
Gazeteci Melis Alphan kitapla ilgili 
şunları söylüyor: “Göçmek Ne Garip 
Şey Anne! adlı kitap Filiz’in Madrid’e 
gidişiyle başlıyor. Türkiye’nin 20 yıllık 
panoramasını Türkiye’den göçün kısa 
tarihi izliyor; süren göç dalgasının kökleri 
irdeleniyor. Hepimize sirayet eden umut 
ve umutsuzluk arasındaki gelgitler 
ve mutluluğun umutla ilişkisi ortaya 
konuyor. Kitap, Türkiye’den göç etmek 
isteyenler için aynı zamanda bir kılavuz 
niteliğinde. Gitmenin ve gidilen yerde 
tutunmanın yollarına dair teknik detayların 
yanı sıra, sosyal ve kültürel hayata katılım 
ve uyum anlamında kolaylaştırıcı ipuçlarını 
da içinde barındırıyor.” Mundi Yayınları / 
152 sf / 19 TL
Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre 
haftanın çok satan kitapları şunlar oldu: 
■ Son Av  / Jean-Christophe Grangé / 
Doğan Kitap
■ Sarmal  / Murat Ağırel / Kırmızı Kedi 
Yayınları
■ Hiç’likten Gelen  / Tuğçe Işınsu / Feniks 
Kitap

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DİZİ

Göçmek Ne Garip Şey Anne!

Ceylan Ertem / 
Cahille Sohbeti Kestim

Tabula Rasa

Ceylan Ertem, çoğu türkü yorumlarından 
oluşan yeni albümünde; sevginin, 
kardeşliğin, inancın, direncin, tutkunun 
sesini yükseltiyor. Türkü yorumları dışında 
bir Ahmet Kaya, iki de Fikret Kızılıok şarkısı 
yorumlayan şarkıcıya, çok özel başka 
şarkıcı dostları da eşlik ediyorlar. Can 
Güngör ve Gökhan Türkmen ile Kızılok 
şarkılarında düetler gerçekleştiren Ertem’in 
albümünde Yusuf Taşkın ve Coşkun 
Karademir’in de seslerini duyacağız.
Hasan Saltık ve Bülent Forta yani Kalan 
Müzik ve Ada Müzik’in ortak yapımı olan 
albümde Ertem, memleketin çok değerli 
aranjörlerinden Cenk Erdoğan, Can Güngör 
ve Çağrı Sertel ile çalıştı.
Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Keklik İdim Vurdular / Koray Candemir
■ İki Keklik / Minor Empire
■ Haydar Haydar / Can Gox

Tabula Rasa Belçika kanalı ve Alman kanalı 
ZDF ortak yapımı olan ve popüler online 
dijital platform  Netflix tarafından da dünya 
geneli yayın hakları alınan Belçika yapımı 
psikolojik gerilim türünde bir dizi.
Tabula Rasa’nın kelime anlamı ‘Boş Levha’. 
Ünlü İngiliz filozofJohn Locke‘un ortaya 
attığı ünlü bir kuramın adı ayrıca. Kısaca 
ifade etmek gerekirse insan beyninin 
başlangıçta “boş bir levha” olduğunu 
öneren felsefi bir görüş Tabula Rasa.
Tabula Rasa, 29 Ekim 2017-3 Aralık 2017 
tarihleri arasında yayınlanmış ilk olarak. 
Toplam 9 bölümden oluşmakta. Bölüm 
süreleri 51-55 dakika arasında değişmekte. 
Dizinin dili Felemenkçe. Ama Belçika 
gibi çok dilli bir ülkenin ürünü olduğu için 
İngilizce, Almanca ve Fransızca ifadeler de 
duymak mümkün dizi içerisinde.
Bu hafta size tavsiye ettiğimiz dizinin 
konusu ise kısaca şöyle: Hafıza kaybı 
yaşayan bir kadın, bir kayıp şahıs vakasının 
kilit ismi olduğunda kendini aklamak için 
hatıralarını yeniden bir araya getirmek 
zorunda kalır. İki ayrı zamanda, geçmişte ve 
şimdiki zamanda geçen dizi, son bölümüne 
kadar izleyiciyi sarıp sarmalıyor. 

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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HAFTANIN 
KAÇMAZLARI
SEMİNER

TİYATRO

SÖYLEŞİ

Dünyayı 
Masallar Kurtaracak

Ortak Yaşam Üzerine 
Araştırmalar

Çetin Emeç Anısına Saygıyla 
Kaldırım Serçesi

Rüya - Şeyh Bedreddin 
Destanı

Metot

LAL Kitap: Yayıncılıkta Bir 
Köşe Taşı

Yeryüzü dergisi 
Magma’nın yayın 
yönetmeni, 
yerel kültür 
kâşifi ve masal 
araştırmacısı 
Özcan Yüksek, 

bütün bu deneyimlerden süzdüklerini son 
kitabı “Bir Kahraman Gibi Yaşa” üzerinden, 
mitolojideki ve masallardaki “kahraman” 
kavramı çerçevesinde ele alacak. Modern 
insanın yaşamına ters açıdan bakmak 
anlamına da gelen bu keyifli söyleşiye 
davetlisiniz. 7 Mart Cumartesi 14.00’te 
TESAK’ta ve ücretsiz. 

Akademi dışında kamusal bir eğitim prog-
ramı olasılığı üzerine bir egzersiz olarak 
tasarlanan Açık Seminer’in 2019-2020 
programı “Symbiosis: Ortak Yaşam Üzerine 
Araştırmalar” dokuzuncu oturumunda 
Özen B. Demir’in “Canguilhem’in Biyolojik 
Yüklemleri: Bir Yaşam Felsefesi Teklifi” 
başlıklı konuşmasına ev sahipliği yapacak. 
Konuşma, Fransız filozof ve tıp hekimi Ge-
orges Canguilhem’in özgürleştirici felsefî 
tekliflerine odaklanacak. Açık Seminer 
7 Mart Cumartesi 14.00’te İstanbul Özel 
Saint-Joseph Lisesi Konferans Salonu’da.

Sadece sesiyle değil, 
hayata, müziğe ve 
aşka olan tutkusuyla 
da ölümsüzleşen 
Edith Piaf; 48 yıllık 
trajik hayatında dibi 
de gördü, zirveyi 
de. Kaldırımda 
doğmuş, yaşamı 
boyunca yoksulluk 
ve hastalıklarla 

boğuşmuş olsa da; hayatı müthiş bir 
tutku ve cesaretle kucaklayarak, giderek 
dünyayı sarsan bir efsaneye dönüştü. 
Altıdan Sonra Tiyatro’nun oyunu, 7 Mart 
Cumartesi 20.30’da CKM’de bu sefer Çetin 
Emeç anısına sahnelenecek. Bilet Fiyatları: 
Tam 100 TL, Öğrenci 65 TL

Rüya / Şeyh 
Bedreddin Destanı, 
2000’lerden 600 
sene öncesine 
uzanan bir yolculuk. 
İki farklı toplumsal 
olaya, Gezi Direnişi 
ve Şeyh Bedreddin 
İsyanı’na Nazım 
Hikmet’in dizeleriyle 
dünden bugüne, 

bugünden yarına bir bakış. Tek kişilik 
ve tek perdeden oluşan oyunda, seyirci 
farklı zaman ve mekânlarda yolculuğa 
çıkarken Şeyh Bedreddin’in kişiliğine, 
düşünce yapısına ve dönemin toplumsal 
siyasal olaylarına anlatıcı, öğretmen 
Mustafa’nın gözünden tanıklık ediyor. 
Heybe Tiyatro’nun oyunu, 9 Mart Pazartesi 
20.30’da CKM’de.  Bilet Fiyatları: Tam 40 
TL, Öğrenci ve İndirimli 30 TL

Semaver Kumpanya, 
ses getiren oyunları 
“Metot” ile CKM’nin 
konuğu oluyor. 
Sarp Aydınoğlu, 
Sezin Bozacı, Serkan 
Keskin, Mustafa 
Kırantepe’nin rolleri 
paylaştığı oyun, 12 

Mart Perşembe 20.30’da sahnelenecek. 
Bilet Fiyatları: Tam 80 TL, Öğrenci 60 TL

Çizgi roman 
dünyamızın 
istikrarlı ve 
azimli yayın 
evlerinden LAL 
Kitap yöneticisi 
Bahadır 

Zaimoğlu, soruları yanıtlamak üzere 
Karikatür Evi’nde Ümit Kireççi’nin konuğu 
oluyor. LAL Kitap’ın yayın macerası, 
seçimleri, yaşadığı zorluklar, projeleri, 
geçmişin bilinmeyenleri ve geleceğin 
getirecekleri bu sohbette ele alınacak. 7 
Mart Cumartesi 14.00’te ve ücretsiz.

İDOB’dan Kadınlar Günü’ne 
özel konser

İstanbul Devlet Opera 
ve Balesi (İDOB), 8 
Mart Dünya Kadınlar 
Günü’ne özel 
“Şarkılarda Kadın” 
başlıklı bir konser 
verecek. Konser, 
6 Mart’ta Kadıköy 
Belediyesi Süreyya 
Opera Sahnesi’nde 
gerçekleştirilecek. 
Etkinlikte, Don 
Giovanni, Le Nozze 
di Figaro, La Favorita, 
Manon Lescaut, 
Il Trovatore, Don 

Pasquale, La Boheme, Carmen, Tosca, Edgar, 
Fedora, Un Ballo in Maschera, Edgar, Rigoletto, 
L’Arlesiana operalarından aryalar, İDOB sanatçıları 
tarafından yorumlanacak. Konserde, Hüseyin 
Kaya’nın piyanosu eşliğinde, Önay Günay, Caner 
Akgün, Berk Dalkılıç, Murat Güney, Kevork 
Tavityan, Ali Murat Erengül ve Bülent Külekçi solist 
olarak sahne alırken, İlke Kodal da Berk Sarıbay’ın 
“Sen” koreografisini yorumlayacak.

“Bir Delinin Güncesi” Koma’da
Yazar Aslı Erdoğan’ın 
bir hikâyesinden yola 
çıkarak, Ayşe Lebriz 
Berkem’in sahneye 
taşıdığı “Bir Delinin 
Güncesi”, ömrünün 
önemli bir bölümünü 
akıl hastanesinde 
geçiren bir kadının 
beklenmedik bir 
anda salıverilmesiyle 
başlıyor. Her anlamda 
sistemle doğuştan 
sorunu olan bu kadın, 
akıl hastanesinden 
çıkar çıkmaz çığrından 

çıkmış, cehenneme dönmüş bir dünyanın ortasında 
buluverir kendini.  Gerçeği anlayana kadar olan olur 
ve o eşsiz deliliğin refleksiyle bütün okları üzerine 
çekmeyi başarır. İçine düştüğü bu cehennemden 
kurtuluşu ise ‘deliliğe’ sığınmakta bulur. 50 dakikalık 
bu tek kişilik performans, 8 Mart Pazar günü 
17.00’de Koma Sahne’de. 

“Kadının sözü ritmin gücünde”
Kadın ve çocuk hakları 
konusunda farkındalık 
ve fayda yaratmak 
üzere tamamen 
gönüllülük esasına 
dayalı profesyonel 
olmayan 12 kadın 
4 çocuktan oluşan 
Söz’ün Ritmi Kadın 
Ritm Grubu, 2015 
yılında Gönül Ak 
tarafından kuruldu. 
Grubun bir önemli 
özelliği de gruptaki 
profesyonel ritimci 

çocukların anneleriyle birlikte sahneye çıkıyor 
olması. Grup, 8 Mart Pazar akşamı saat 19.00’da 
Kozyatağı Kültür Merkezi’nde, “Çığlık” İsimli bir 
performans gerçekleştirecek. “Kadının sözüne ritmin 
gücünü kattık, hemhâl olduk sözle, ritimle / Uyanın 
diye,  farkında olun diye!” diyorlar.

Uluslararası Kadın Şiir Festivali
Türkiye’den ve dünyadan şairler, şiirin kız 
kardeşliğinde buluşuyor. Femin İstanbul Uluslararası 
Kadın Şiiri Festivali, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
için hazırladığı şiir okuma etkinliğine şiir severleri 
bekliyor. 8 Mart Pazar günü saat 13.00’te Kozyatağı 
Kültür Merkezi’nde. 

Sahnede 

TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri’nin mart – nisan 
ayı programı “Buluşmalar” başlığı altında her hafta çarşam-
ba saat 18.00’de TESAK’ta sürüyor. İnsani bilimler, felse-
fe, edebiyat, sanat, alanlar arası karşılaştırma gibi konularda 
gerçekleşecek söyleşi dizisi ücretsiz ve katılıma açık.

“Buluşmalar”, felsefeci-çevirmen Murat Erşen ve ya-
zar - editör Mustafa Çevikdoğan’ın “Sondan Önce, Sondan 
Sonra: Edebiyatta ve Felsefe- de Dünyanın Sonu” 

konulu söyleşisiyle 4 
Mart Çarşamba günü 
açılışını yaptı. 

Her hafta Çar-
şamba günü iki ko-
nuşmacının katılaca-
ğı söyleşi dizisinin 

mart programı Beliz Güçbilmez ve Onur Saylak’ın, “Tiyat-
ro ve Sinema İlişkisine Bugünden Bakmak”; Tuğçe Isıyel 
ve Mustafa Avcı’nın, “Sessizlikten Gürültüye”; Seval Şahin 
ve Özgür Taburoğlu’nun “Tanpınar Okumaları: Talih ve Bi-
linçdışı” konu başlıklarıyla devam edecek.

Sosyal, bilimsel ve güncel içeriklerle hazırlanmış “Bu-
luşmalar” programının nisan ayı programı ise Esra Aliça-
vuşoğlu ve Marvus Graf’ın “Çağdaş Sanatın Tuhaf Stra-
tejileri” başlıklı söyleşisiyle başlıyor. Program C. Cengiz 
Çevik ve Armağan Ekici’nin “Çeviri Kültürü”; Türkay De-
mir ve Hakan Bıçakçı’nın “Tekinsiz Durum: Kişinin Ken-
disiyle Karşılaşması”; Çimen Günay ve Erkol-Fatih Art-
vinli’nin “Öteki: Deli ve Edebi”; Tülin Ural ve Hakan 
Kaynar’ın “Gündelik Hayatımızın Tarihi: Şehir ve Modern-
leşme” söyleşileriyle devam edecek.

Gezi direnişi sırasında Eskişe-
hir’de dövülerek öldürülen Ali 
İsmail Korkmaz’ın annesi Emel 
Korkmaz belgesel oldu. Kazım 
Kızıl, Ali İsmail’in düşlerini ger-
çekleştiren insanlara eğdi kame-

rasını. Ve elbette en önlerde Emel 
Anne var.

Adını da “Emel Anne”den alan 
belgesel, 10 Mart Salı 20.00’de Ta-
sarım Atölyesi Kadıköy (TAK)’ta 
yapılacak. Herkes davetli. 

Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar sokaklarda adalet mücadelesi 
verirken pek çok etkinlikle de sahneye çıkıyor, kadınlar için de birçok sanat 
etkinliği düzenleniyor. İşte Kadıköy’deki etkinliklerden bazıları: 

TESAK’ta “Buluşmalar”
Kadıköy’ün yaşayan kütüphanesi Tarih 

Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK)’ın Çarşamba Akşamüstü 
Söyleşileri “Buluşmalar” başlığıyla her hafta TESAK’ta

“Emel Anne” belgeseli TAK’ta

http://www.kbtesak.org/
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Kadın
KADIN, 50 
farklı ülkeden 
2 bin kadına 
kulak veren 
dünya 
çapında 
bir proje. 
Bu kadar 
geniş çaplı 
olmasının 

yanı sıra insanlığın yarı nüfusunu 
oluşturan kadınların samimi 
portrelerini gözler önüne seriyor. 
Bu belgesel, kadınların tüm dünyada 
maruz kaldığı adaletsizliklere 
ışık tutmak için bir fırsat; ancak 
KADIN’ın daha çok altını çizmek 
istediği şey kadınların içsel gücü 
ve karşılaştıkları tüm zorluklara 
rağmen dünyayı değiştirebilme 
kapasiteleri. Kadınların seslerinin 
daha fazla yankı bulduğu bu 
yeni dönemde, belgeselin 
amacı sadece hak aramak ya da 
problemlere odaklanmak değil, 
aynı zamanda çözümler bulmak 
ve cinsiyetleri uzlaşmaya davet 
etmek. KADIN, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde beyazperdede. 
Film, 14 Mart Cumartesi günü 
16.45’te de yönetmenin katılımıyla 
gösterilecek.

Seberg
Başrolünde 
ünlü yıldız 
Kristen 
Stewart’ın 
yer aldığı 
SEBERG, 
1960’ların 
sonunda 
insan hakları 
aktivisti 
Hakim Jamal 

ile yaşadığı politik ve romantik ilişki 
sebebiyle FBI tarafından hedef 
alınan, Fransız Yeni Dalgası’nın 
sevilen yüzü ve Serseri Aşıklar’ın 
yıldızı Jean Seberg’in çarpıcı 
hikayesini anlatıyor. Film 6 Mart 
Cuma günü vizyona giriyor.
Kadıköy Sineması
Seberg: 12.00, 16.45, 18.45
Burası Cennet Olmalı: 12.30, 21.00
Yeni Baştan: 14.30, 16.30, 18.45
Parazit: 14.00, 20.45
Apocalypse Now Final Cut: 7 Mart 
– 23.15
Kadın: 8 Mart – 16.30
Kuraldışı: 11 Mart – 20.45
Adres: Osmanağa, Bahariye Cad. 
Kadıköy Pasajı No:25, Kadıköy 
(0216) 337 74 00
Caddebostan Cinemaximum Budak
Jexi: 13.20 17.30 21.45
Görünmez Adam: 13.40 16.20 19.00 
21.40
Sonsuzluk Üzerine: 14.50 18.55
Acı Kiraz: 15.20 19.35
Adres: Caddebostan Kültür 
Merkezi Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan

SİNEVİZYON

Bu aralar sinema salonlarımızı Avust-
ralya yapımı iki film ziyaret ediyor: İlki 
ülke tarihinin en tartışmalı figürlerin-
den biri olan Ned Kelly’nin hayatından 
kimi kesitleri perdeye taşıyan ‘Kelly Çe-
tesi’nin Gerçek Hikâyesi’ (‘True History 
of the Kelly Gang’). ‘Macbeth’ ve ‘As-
sassin’s Creed’ gibi yapıtlarıyla tanıdı-
ğımız Justin Kurzel’ın imzasını taşıyan 
çalışma, Peter Carey’nin ‘Man Booker’ 
ödüllü, 2001 tarihli aynı adlı romanın-
dan Shaun Grant’in uyarladığı senaryo-
dan çekilmiş. 1800’lerin ikinci yarısında 
doğan ve 25 yıllık hayatına çok şey sığ-
dıran Ned Kelly kimilerince Robin Ho-
od’vari bir halk kahramanı, kimilerince 
de azılı bir katildi. Kurzel bu ilginç ya-
şam öyküsünü güçlü bir grafik anlatım, 

etkileyici, derin ve sınıfsal meselelere 
dokunduran bir senaryo ve çarpıcı ay-
rıntılarla perdeye taşımış. Ana karakte-
re genç İngiliz aktör George MacKay’in 
(‘1917’nin de başrol oyuncularındandı) 
hayat verdiği yapımın kadrosunda Es-
sie Davis, Nicholas Hoult, Charlie Hun-
nam, Russell Crowe, Orlando Schwerdt, 
Thomasin McKenzie, Sean Keenan ve 
Earl Cave gibi isimler yer alıyor.

Henüz 2020’nin ilk aylarındayız, 
kimi yargılarda bulunmak 
için çok erken ama şunu ra-
hatlıkla söyleyebilirim; ‘Kel-
ly Çetesi’nin Gerçek Hikâ-
yesi’ kurduğu görsel yapı, 
atmosfer, felsefi bakış ve 
etkileyici oyunculuk per-
formanslarıyla bu yıl içinde 
vizyona giren filmlerin açık 
ara en iyisi, kesinlikle kaçır-
mayın derim…

***
Gelelim ‘Kangurular di-

yarı’ndan gelen ikinci se-

çeneğe: Üstün bir zekâya sahip, 
alanının da öncü isimlerinden. La-
kin bilim insanı kimliği, erkekliğin 
kendine özgü problemlerini (!) hal-
letme konusunda kendisine pek 
yardımcı olamamış. Optik dahisi 
Adrian Griffin, karısı Cecilia’ya ha-
yatı zehir ediyor. Her daim gözü 
üzerinde; son derece etkileyici bir 
tasarıma ve kalburüstü bir görü-
nüşe sahip malikâneleri de bu açı-
dan modern bir hapishane adeta. Ceci-
lia bir gece bu çemberi kırıyor ve ‘büyük 
firar’ını gerçekleştiriyor. Ve fakat bun-

dan sonrası onun için 
büyük bir paranoyanın 
ifadesine dönüşüyor… 
Genç kadın, kocasının 
onu bir şekilde bulaca-
ğı ve acılı dönemi bir kez 
daha yaşatabileceği ih-
timalini zihninden ata-
mıyor. Adrian’ın intihar 
ettiğini öğrense bile…

‘Görünen’ hali bile 
büyük bir yıkıma ve ce-
hennemvari bir haya-
tın oluşumuna neden 

olan birinin bir de ‘görünmez’ oldu-
ğunu düşünün… HG Wells klasiği ‘Gö-
rünmez Adam’ı (‘The Invisible Man’) 
böylesi bir metaforla yeniden yara-
tan Leigh Whannel imzalı yapım, aslın-
da kâğıt üzerinde kayda değer çabala-
ra sahip. Avustralya kökenli sinemacı, 
fazlasıyla modernize ettiği bu eski me-
tinden feminist dokunuşlara sahip bir 
öykü çıkarmış. Kocasının karşısına ‘gö-
rünmez’ bir yapıyla çıkması başlarda 
Cecilia’yı korkutsa da, düşmanın tanımlı 
bir kimliğinin olduğunu anlamasıyla bir-
likte mücadele gücü ve cesareti artıyor. 
Ama problem şu ki Whannel metafor-
larla ve belli bir felsefi bakış açısıyla do-
nattığı filminde, gerilimin klasik tema-

larına ve gereksiz bir aksiyona göz 
kırpmış. Böylelikle sinemadaki son 
‘Görünmez Adam’ uyarlaması ‘va-
sat sularda debelenen bir yapıt’ 
tanımlamasıyla buluşmuş.

‘The Handmaid’s Tale’den ta-
nıdığımız Elisabeth Moss’un Ceci-
lia rolünde neredeyse tek başına 
sürüklediği yapım evet, ortalama-
yı aşamıyor ama yine de birkaç iyi 
çekilmiş gerilim sahnesine sahip. 

Dolayısıyla ‘Görünmez Adam’a ilişkin 
‘gerilimsever seyirci için izlenmeye de-
ğer bir çaba’ yorumunu yapabiliriz.

Daha iyisi gelene kadar ‘yılın en iyisi’ bu!

UĞUR 
VARDANVARDAN

PUAN CETVELİ
Kelly Çetesi’nin 
Gerçek Hikâyesi 
Görünmez Adam   
Seberg    
Nuh Tepesi    
Küçük Kadınlar   
Kirpi Sonic    
The Gentlemen   
Vahşetin Çağrısı   
Patron Gibi    
Sonsuzluk Üzerine  
Acı Kiraz   

Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” 
projesi İzmir Seferihisar’da başlamış ve ülke-
nin birçok bölgesine yayılmış bir proje. Sefe-
rihisar Belediyesi tarafından desteklenen bu 

proje ile sinema eğitimi almamış ama film çekmek isteyen 
kadınlara ücretsiz olarak kurgudan görüntüye birçok ders 
veriliyor. Eylül 2018’de yapılmaya başlanan bu atölyede 
kadınlar, kendi filmlerinin yönetmeni olurken aynı zaman-
da başka kadınların filmlerinde de rol üstleniyor, birbir-

lerinin destekleriyle yeni filmler üreti-
yorlar. Mahallemizin Kadınları Sinema 
Yapıyor projesinin koordinatörü ve yö-
netmen Kibar Dağlayan Yiğit ile proje-
yi konuştuk.

Bu projenin yıllardır aklında oldu-
ğunu söyleyen Yiğit, “Sinemanın ve 
kadınların gücüne çok inanıyorum. Si-
nemanın bazı şeyleri değiştirip dönüştü-
receğine inanıyorum.” diyor.

Yiğit, sinemayı dünyanın kötü gi-
dişatını değiştirebilecek bir araç olarak 
görüyor. Bir araç olarak sinemayı Yi-
ğit’ten dinleyelim: “Çok kötüye giden 
bir dünya var. Savaşlar, kadın cinayet-
leri, yoksulluk, iş cinayetleri… Dünya o 
kadar kötü dönüyor ki. Sinema hem bir 
umut, hem de bir teselli, kendini iyi his-

setme aracı. Bizim Seferihisar’daki 
atölyede en çok dikkatimi çeken şey, 
kadınların kendilerini iyi hissetmesiydi. Ben şuna çok 

inanıyorum: İyi hissetmek insanı daha çok motive edi-
yor, inandırıyor, umutlandırıyor. Biz iyilik üzerine kurul-

muş bir atölyeyiz. Daha sonra bu iyilik filmlere dönüştü.”

ATÖLYENİN FİLMİ ÇEKİLİYOR
Ülke sevgisinin yanlış anlaşıldığını aktaran Yiğit, kedi-

sini, ağacını, insanı sevmeyen bir ülke sevgisinin olamaya-
cağını aktarıyor. Yiğit’e göre sinema da ülke sevgisine işa-
ret ediyor.

Altı aylık eğitimden sonra kadınlar profesyonel olarak 
filmler çekiyor. Yiğit, kadınların çektiği filmlerin Uçan Sü-
pürge Kadın Film Festivali, İzmir Kısa Film Festivali, İz-
mir Festivali gibi festivallerde gösterildiğini dile getiriyor.  
Kadıköy’de gerçekleşen Uluslararası Kadın Yönetmenler 
Kısa Film Festivali’nde de ‘Mahallemizin Kadınları Sine-
ma Yapıyor’ etkinliği gerçekleşmişti. Yiğit, bu festivalin 
çok anlamlı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “O festivalde 
kadınlar çok mutlu oldu çünkü o festivali yapanlar sine-
mayı seviyorlardı, emeği seviyorlardı. Kadınların yüzünde 
bunu gördüm. Festivale çok te-
şekkür ediyorum.”

Festivallerde kadınların çok 
mutlu ve heyecanlı olduğunu be-
lirten Yiğit, “Festivallerde ka-
dınların yüzündeki o ışığı görün-
ce ben Oscar’ı almış gibi oldum. 
O ışık, ömür boyunca benim film 
yapmama yeterdi.” diyor. Yiğit, 
2018- 2019 yılında Yaşamda Ka-
dın ve Sanat Derneği ile yürütü-
len projenin artık bağımsız bir 

atölye olarak yoluna devam edeceğini söylüyor. Ayrıca Yi-
ğit, Nejla İmancı ile birlikte atölye sürecini filmleştiriyor. 
Kurgu aşamasında olan filmin ismi ise “Arşipel Kadınları”. 

“BİRBİRİMİZDEN ÖĞRENİYORUZ”
Bir süre Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği çatısı altında 

yürütülen “Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” pro-
jesinde üretilen filmler ayrıca düzenlenen film gösterimleri 
ile izleyiciyle buluşuyor. Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Vildan Ayçiçek bu derneğin ama-
cının kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
ekoloji konularında sanat aracılığıyla kadınlara farkındalık 
oluşturmak ve kadınları güçlendirmek olduğunu söylüyor.

Ayçiçek “Birbirimize dokunarak birbirimizden öğren-
meye çalışıyoruz. Bunu yaparken de bir ifade ve dışavurum 
biçimi olan sanatın dönüştürücü, iyileştirici ve pozitif yö-
nünü araç olarak kullanıyoruz.” diyor. Dernek sinema atöl-
yelerinin yanı sıra psikodrama atölyeleri, masalla öz keşif 
atölyeleri gibi birçok etkinlik gerçekleştiriyor. Kadınların 

kültür sanat alanında da cinsiyetçi en-
geller ve zorluklarla karşılaştıklarını 
söyleyen Ayçiçek, “Kadınların dışında 
kaldıkları sanat ve kültür alanına kadın-
ların katılımını sağlamak derneğimizin 
hedeflerinden biri. Bu hedef doğrultu-
sunda sivil toplum kuruluşları, beledi-
yeler, kent konseyleri, akademisyenler, 
uzmanlar ve sanatçılarla işbirliği yap-
maktayız.” diyor. Ayçiçek, Kadıköy’de 
yakın zamanda film gösterimi düzenle-
yeceklerini belirtiyor.

Kadıköy-Pendik hattında hizmet veren mavi 
minibüslerin Taşköprü Caddesi’ndeki dura-
ğının önünden geçtiyseniz orada bisikletiyle 
çay satan Serpil Belgin Aydın’ı da görmüş-
sünüzdür. Çay ocağı işletmeciliğinden sey-
yar çay tezgâhına uzanan hikâyesini bir yıl 
önce gazetemize anlatan çaycı Belgin Ab-
la’nın hayatı belgesel oldu. 

Filmeks tarafından yapılan, yönetmenli-
ğini ise Cihan Emre Zengin’in yaptığı “Çay 
Var İçersen” belgeseli, eşinden şid-
det görmüş bir kadının hayatta kal-
ma mücadelesini anlatıyor.  Görüntü 
yönetmenliğini İlker Döşer’in, mü-
ziklerini Doğukan Manço’nun yap-
tığı belgeselin ilk gösterimi 7 Mart 
Cumartesi günü Bisiklet Kadınları 
Çalıştayı’nda Tasarım Atölyesi Kadı-
köy’de (TAK) yapılacak.

Cihan Emre Zengin’le “Çay Var 
İçersen” belgeselini konuştuk.
 Belgin Abla’yla nasıl taştınız ve belgesel fikri nere-

den çıktı? 
Belgeselcilerin gözü sürekli farklı şeyler görür. Bel-

gin Abla da işyeri güzergâhımıza yakın çalışıyor. Onun 
insanlarla iletişimini gördüm. Gidip tanıştım. Her şe-
yin belgeselini yapabiliriz ama bazı insanlar var ki ken-
di kendine belgesel olmuşlar. Biz sadece onları kayıt al-
tına alıyoruz. Belgin Abla bunun örneği. Kısaca ben bir 

şey yapmak için uğraştım ama Belgin Abla tek başına 
belgesel konusuydu.

“BAŞKALARININ DA TANIMASINI İSTEDİM”
 Ne kadar zamanda çektiniz?
Çekimler 10 gün, diğer hazırlıklar da bir ay sürdü. 

Yani 40 güne yakın. Biz çekim yaptığımız dönemde 10 
gün boyunca aynı saatler arasında sürekli onun yanında ol-
duk.  Sabah 07.00’de geliyor, akşam 22.00’de gidiyordu. 
Bu saatler zarfında hep onun yanında durduk ve söyleme-
den geçemeyeceğim oturduğumuz evin kıymetini anladık.
 Neden?
Çok soğuktu. Soğuk, soğuk, çok soğuktu.
 Öncesinde bir çalışma var mıydı?
Biz Belgin Abla ile iki senedir tanışıyoruz. Yani ön-

cesinde sohbet edip, notlar almıştım. Bu çayı çok seven 
emekçi bir kadının belgeseliydi. Bu belgesel bir dram de-
ğil. Biz güçlü bir kadını anlatıyoruz. Benim tanıdığım 
bir hayatı başkalarının da tanımasını istedim. Geçmişte 

ne yaşarsa yaşasın insanlara hala mutluluk katabilmesi-
ni anlatmaya çalıştık. Etrafındaki herkes ona dert anlat-
mak için geliyor. 

“BELGİN BENİM KAHRAMANIM”
 Konuşanlardan biri “Belgin benim kahramanım”  

diyor.
Çünkü orada birçok insanın kahramanı. Oradaki birçok 

insanın hayatını Belgin abla biliyor. Biz bu belgeseli yapa-
na kadar oradakiler Belgin ablanın hayatını bu kadar bilmi-
yordu. Ve orayı sadece minibüsçüler olarak düşünmeyin. O 
herkese çay satıyor.  Belgin abla bence Kadıköy’ün güçlü 

simgelerinden biri. 
 Belgesel bittikten sonra sizde nasıl bir iz ve his 

bıraktı?
Belgesele ilk başladığımız gün Belgin Abla’nın 

doğum günüydü. O gün çekimler bitti. Akşam ona 
pasta aldık. Çekim boyunca ağla-
mayan kadın pastayı görünce ağla-
maya başladı. O gün bize kaybet-
tiği kızını anlatıyordu, meğer kızı 
mum üflemeyi çok severmiş o da 
kızına pasta alırmış. Ve bir de Bel-
gin Abla’ya yıllar boyu pasta alan 
kimse olmamış. Yani 20 yıl sonra 
falan biz almışız. Kırık bir bisiklet 
düşünün üzerinde bir pasta, o ağ-
lıyor, ekip ağlıyor.

Kadıköy-Pendik hattının çaycısı Serpil Belgin Aydın’ın hayatı belgesel oldu.  “Çay 
Var İçersen”nin hikâyesini yapımcı- yönetmen Cihan Emre Zengin’le konuştuk

CİHAN EMRE ZENGİN KİMDİR?
“Yapımcı -yönetmenim. 1983 doğumluyum. Kendimi 
sinema, belgesel ve kurumsal filmlere adadım. Belgesel 
tarafında oldukça doğal olmaya çalışıyorum. Doğma 
büyüme Kadıköylüyüm. Göztepe’de doğdum. Erenköy’de 
oturdum. Kadıköy’de iş yaptım. Kadıköy’den hiç kopmadım. 
Kadıköy’ü çok seviyorum, başka projelerim de var. 
Benim yaptığım çalışmalar biraz insanın kalbine dokunan 
çalışmalar. Küçük problemler, unutulmuş insanlar bunları 
çok seviyorum. Bunları inceledikten sonra insanın ister 
istemez bakış açısı değişiyor. Bendeki değişikliği de 
belgesele döküp izleyen insanlara aktarmaya çalışıyorum. 
Mesela insanlar belki Belgin Abla’nın belgeselini izledikten 
sonra daha fazla selam vermeye başlayacak.”

l Leyla ALP

Bir Belgin Abla belgeseli:  

“Mahallemizin Kadınları Sinema 
Yapıyor” projesi ile film çekmek 
isteyen kadınlar, kurgudan görüntü 
yönetmenliğine kadar birçok konuda 
eğitim alıyor. Proje Koordinatörü 
Kibar Dağlayan Yiğit “Biz iyilik 
üzerine kurulmuş bir atölyeyiz. Daha 
sonra bu iyilik filmlere dönüştü” diyor

“

İyİlİk 
fİlmlere 
dönüştü

l Evin ARSLAN

Etkinlik bilgileri ve atölyeler için ayrıntılı bilgi 
www.yasamdakadinsanat.org’da

Çay var içersen…
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8 Mart Kadın Platformu, tüm kadınları 8 Mart’ta sokaklara çıkmaya ve 
Kadıköy’deki buluşmaya çağırdı. İstanbul 8 Mart Kadın Platformu, 8 Mart 
Günü Kadıköy’de yapacakları Kadın Buluşmasına ilişkin İnsan Hakları 

Derneği İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Şenay Kumuz, son beş 
yıldır kadınların, toplumdan izole edilmiş alanlarda buluşmaya zorlandığını belirterek bu nedenle bu yıl 
Kadıköy’de buluşacaklarını duyurdu. 

FEMİNİSTLERİN GECE YÜRÜYÜŞÜ
Öte yandan kadınlar her zamanki gibi feminist gece yürüyüşü için Taksim’e çıkacaklar. 8 Mart akşamı 
saat 19.00’da İstiklal Caddesi girişindeki Fransız Kültür Merkezi önünde buluşacak olan kadınlar Tünel’e 
dek ışıklarla, düdüklerle ve ‘gücümüz birbirimizden, gücümüz feminizmden’ diyerek yürüyecekler.  
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri de 8 Mart günü saat 16.00’da Beşiktaş 
Barbaros Meydanı’nda gerçekleşecek eyleme çağrı yaptı. Çağrıda “Kadın cinayetlerini durdurmak için, 
kadınların kendi hayatlarına dair karar alabilmeleri için, eşit ve özgürce yaşamaları için meydanlarda 
olacağız” denildi. Kadıköy’deki 8 Mart etkinliklerinden bazıları şöyle:

7 Mart Cumartesi akşamı Kadıköy Nayah’ta sahne 
kadınların olacak. Bugüne kadar Nayah sahnesinde 
bolca mesai yapmış olan kadın DJ ve vokalistlerin yanı 
sıra müstesna konuklar Dünya Kadınlar Günü’ne özel 
olarak hazırlanmış bir programla Sista Sound etkinliği 
kapsamında gece boyunca sırt sırta verecekler. 
KulakKurdu Ohrwurm, Lady Kadijah, Sista Aloha ve 
DJ Boss Lady’nin gece boyunca deck’lerin başında 
parti havasını devam ettireceği 7 Mart’ta mikrofonun 
konukları ise Güneş Özgeç, İdil Meşe, Melissa Lara 
Clissold, Özge Ürer ve Dubhead olacak. Etkinlik saat 
22.00’da başlayacak. Biletler 20 TL.

Yazarlar, 8 Mart’ta 
Kadıköy’de okurları 
ile buluşacak. 
Moderatörlüğünü 
Aynur Kulak’ın 
yapacağı etkinlik, 
saat 14.30’da 
Akademi 
Kitabevi Cafe’de 
gerçekleşecek. 
Etkinliğe Aslı 
Tohumcu, Betül 
Dünder, Deniz 
Durukan, Emel 
İrdem, Fatma Nur 
Kaptanoğlu, Feryal 
Tilmaç, Figen Şakacı, 
Gamze Arslan, 

Gonca Özmen, Hatice Meryem, Irmak Zileli, Melisa 
Kesmez, Mevsim Yenice, Nilay Özer, Mine Söğüt, Nilüfer 
Açıkalın, Müge İplikçi, Sibel Oral ve Tuğçe Isıyel katılacak.

Hemşinliler 
Eğitim ve Kültür 
Derneği, 8 Mart’ta 
düzenleyeceği 
etkinlikle, “kadınlar 
için başka bir dünya 
mümkün” diyecek. 
“4 Kadın 4 Hayat” 
başlığıyla Zühtüpaşa 
İlköğretim Okulu’nda 
düzenlenen 
etkinlik, 14.30’da 
moderatörlüğünü 
Berrin Yıldız 
Tavman’ın 
yapacağı bir 
panelle başlayacak. 
Fenerbahçe 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü 
öğretim üyesi-yazar Ebru Güzel “Dönüşüm 
Yolculuğu”, iş insanı-üniversiteli kadınlarla çalışan 
kadınları buluşturan dijital kız kardeşlik ağı Binyaprak 
İnsan Kaynakları gönüllüsü Güler Yıldırım “Hayal Et 

Gerçek Olsun”, iş insanı-doğaçlama tiyatro oyuncusu 
Ezgi Şener “Sahne Kadının!” ve öğrenci-Gülümse 
Topluluğu Başkanı Gamze Atmaca “Sev-Umut Et-
Gülümse” başlıkları kapsamında konuşmalar yapacak. 
Akademisyen-yazar Ebru Güzel’in “Eşikteki Çocuk” adlı 
kitabını da imzalayacağı etkinlikte, sadece kadınlardan 
oluşan “Sahne Kadının!” ekibi sahneleyecekleri 
doğaçlama bir oyunla kadınlarla buluşacak. Etkinliğe 
katılım ücretsiz.

Kadıköy’deki Eskici 
Gizli Bahçe ‘Bazı Şey-
ler’ sahnesi de bir ka-
dın etkinliğine ev sa-
hipliği yapacak. 8 
Mart Pazar günü saat 
16.00’da yapılacak 
söyleşide Klinik Psi-
kolog Dr. Serap Alte-
kin, günlük hayatta 
ve medyada toplum-
sal cinsiyet ve kadına 
şiddet konusunda bil-

giler verecek. Söyleşinin ardından Ceyhun Pome küçük bir 
akustik dinleti sunacak. Her iki etkinlik de ücretsiz. 

Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi, “Kadının 
Peşinde: Bilimkurgunun ve Fantastiğin Gayrimeşru 
Tarihi, Üreme Sancısı” başlıklı bir söyleşiye ev sahipliği 
yapacak.  Bilimkurgu ve fantastik kurgunun kadına dair 
yönlerinin ele alındığı söyleşi dizisinin bu bölümünde 
Fatma Cihan Akkartal, Jülide Kayaş ve Nazlı Bülay 
Doğan, kadının gizil gücü doğuma dair mitleri, fantazileri 
ve korkuları ele alacaklar. Soyun devamı, insanlığın 
bekası ve dünyaya geliş yollarının tür anlatılarındaki 
temsillerinin kadının varoluşuyla ilişkisinin tartışılacağı 
söyleşide Damızlık Kızın Öyküsü, Dune, Rosemary’nin 
Bebeği, Son Umut gibi örneklerden yola çıkılarak 
üremeye dair sancılar masaya yatırılacak. Moda 
Safa Sokak numara 20’deki kütüphanede 8 Mart 
günü gerçekleşecek ücretsiz söyleşi saat 14.00’da 
başlayacak. 

Madame Bovary - 
Gustave Flaubert
1857’de ilk kez 
yayımlandığında 
büyük yankı uyandıran, 
toplumun din ve 
ahlak anlayışını 
sarstığı gerekçesiyle 
yasaklanmaya çalışılan 
Madam Bovary, 19. 
yüzyıl Fransası’nın ahlak 

anlayışına ve burjuva değerlerine karşı güçlü 
bir eleştiridir. 19. yüzyıl Fransız kadınının 
kıstırılmış hayatını ve iç dünyasını oldukça 
şeffaf bir şekilde ele alan kitap dönemin kadın 
erkek ilişkilerine de ayna tutan bir başyapıt.

Kreutzer Sonat - 
Lev Nikolayeviç Tolstoy
Tolstoy’un ihtiyarlık 
yıllarında, bir ruhsal 
krizle boğuştuğu sırada 
kaleme aldığı Kreutzer 
Sonat, yazarın evlilik 
kurumuna yönelttiği 
şiddetli bir itirazdır. 
Pozdnişev’in öyküsü, 
Lev Tolstoy’un yaşadığı 

dönemin ahlâk anlayışının ve bazı değerlerin 
değişmesiyle yaşanan sancıların bir panoraması 
niteliğindedir. 

Boyalı Peçe - W. 
Somerset Maugham
1920’li yıllarda Londra 
ve Hong Kong’da 
geçen Boyalı Peçe, 
bir kadının ruhani 
uyanışının hikâyesidir. 
Kitty, annesi tarafından 
sosyal merdivende 
yükselmesini sağlayacak 
bir evlilik yapmak 

üzere yetiştirilmiştir. Ancak yaşı ilerlerken 
ufukta böyle bir evlilik belirmeyince panik 
halinde sevmediği bir adamla; Hong Kong’da 
bakteriyolog olarak görev yapan Walter’la 
evlenir. Walter’ın Kitty’nin ihanetini 
öğrenmesiyle başlayan süreçte, genç kadın 

kendi sığlığını ve insani zaaflarını fark edecek, 
hayatında ilk kez anlam aramaya başlayacaktır. 

Kadınlar Okulu - 
Andre Gide
Burjuva bir ailenin 1894-
1936 yılları arasında üç 
ayrı bireyi tarafından 
kendi bakış açılarından 
anlatılan hikâyesi, 
dünyayı kendini var 
etme aracı olarak gören 
bir adamın ve kendini 
onun üzerinden yeniden 

tanımlamaya çalışan bir kadının yirmi yıllık 
beraberliğinin güncesi gibidir. Gide, bu 
romanında da, ülkesinin kültürel nabzını XX. 
yüzyılın politik ve ekonomik gelgitleri arasında 
son derece isabetli biçimde tutmayı başarıyor.

Fransız Teğmenin 
Kadını - John Fowles
İlk bakışta iki kadın 
arasında seçim yapması 
gereken bir erkeğin 
anlatıldığı bir kitap 
gibi görünen Fransız 
Teğmenin Kadını, 
Viktorya Çağını tüm 
sosyal, toplumsal 
değerleriyle anlatıyor. 

Viktorya döneminde yaşamanın ne anlama 
geldiği bütün netliğiyle ortaya serilen 
kitapta “sahicilik” ve özgürlük arayan insan 
soyutlamasını ete kemiğe büründürüyor.

Bir Kadının 
Penceresinden- Oktay 
Rifat
Oktay Rifat’ın 1976 
yılında yayımlanan ilk 
romanı Bir Kadının 
Penceresinden, 1975 
Türkiye’sinde İstanbul’un 
aydınlar çevresinde, üç 
çocuk annesi, evli bir 
genç kadınla genç ve 

evli bir devrimcinin yasak aşk hikâyesine 
odaklanıyor.

Kadınlarla ilgili yazılan yüzlerce kitap 
var. Kadınların isimlerinden, kadınlara 
duyulan aşklardan, kadınların hayatından, 

mücadelesinden… Biz de Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Koşuyolu 
Mahalle Evi’nde de okuma atölyeleri yapan Bahar Gören ile konuştuk. 
Kendini “edebiyat amatörü” olarak tanımlayan Bahar Gören, Koşuyolu 
Mahalle Evi’nde Nüket Eren Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’ne katılmış 
ardından da “Yaratıcı Okuma Atölyesi” hazırlamaya başlamış. 
Beyoğlu’nda Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı’nda yürüttüğü Yaratıcı 
Okuma Atölyesi için bir okuma program hazırlayan Gören, “Kalk ve 
Yürü” okuma atölyesi için seçtiği kitapları şöyle anlatıyor: “Kadının 
kimlik arayışı ile ilgili konular içeriyor. Kiminde daha toplumsal, 
kiminde aile içi, kiminde daha kişisel. Sloganımız da o nedenle ‘Kalk 
ve Yürü’ idi. Kadının yaşadığı dönemde uyanarak haklarını isteme ve 
toplumdaki yerini bulma çabalarını anlatan kitapları seçtim.” 
“Kalk ve Yürü” okuma atölyesinde kendisini en çok etkileyen kitaplardan birinin Oktay Rifat’ın Bir 
Kadının Penceresinden isimli kitabı olduğunu anlatan Gören, “İncecik bir kitap olmasına rağmen 
insanları çok şaşırtıyor ve içinde gerçek bilgiler var. Gazete alıntıları var, yani hem bir çağ tanıklığı 
var hem de Türk aydının rengini anlatması ve gelenekselci bir yapı içinde kalmasını güzel anlatıyor.” 
Bahar Gören ayrıca, Türk kadın yazarlardan Suat Derviş, Sevgi Soysal, Latife Tekin’in kitaplarını 
öneriyor.  
Gören’in “Kalk ve Yürü” Okuma Atölyesinde yer alan kitaplar şöyle:  

Miting, atölye, konser, seminer…

Kadınlar 8 Mart’ta
kentin dört bir yanında!kentin dört bir yanında!

Kendini “edebiyat amatörü” olarak tanımlayan “Yaratıcı Okuma 
Kendini “edebiyat amatörü” olarak tanımlayan “Yaratıcı Okuma 

Atölyesi” düzenleyicisi Bahar Gören’den kadın kimliği ve kadının 
Atölyesi” düzenleyicisi Bahar Gören’den kadın kimliği ve kadının 

toplumda yerini bulma çabasını anlatan kitap önerilerini aldık
toplumda yerini bulma çabasını anlatan kitap önerilerini aldık

Kadınlar 8 Mart’ta Kadıköy, Taksim ve 
Beşiktaş’ta sokaklara çıkacak, birbirinden farklı 
etkinliklerde biraraya gelecek
l Gökçe UYGUN

Umut-Sen, 
Türkiye’deki 
Göçmen 
ve Mülteci 
Kadınlar” 
etkinliği 
düzenliyor. 
Türkiye’nin 
mevcut göç 
rejiminde 
göçmen 
ve mülteci 
kadınların 
konumu nedir? 
Farklı hukuki 
statülerde 
kalan, 
toplumsal 

cinsiyetlendirilen işlerde çalışan kadın göçmenler 
Türkiye’de ne tür toplumsal cinsiyete dayalı 
risklerle karşılaşıyorlar? Türkiye’deki göçmen 
ve mülteci kadınların durumunu ve karşılaştıkları 
sorunları araştırmacılar Emel Coşkun, Beril Eski 
ve gazeteci Elvira Budaichieva anlatacak. Söyleşi, 
7 Mart Cumartesi saat 16.00’da Osmanağa Mah. 
Gençlik Sokak No:5 Kat:3 adresinde yapılacak.

Kendini 
‘değişken 
kadrolu 
stand-up 
kalabalığı’ diye 
tanımlayan 
Tuzbiber ekibi, 
8 Mart Kadınlar 
Günü’nü kadın 
komedyenlerle 
kutlayacak. 8 
Mart akşamı 
saat 21.15’te 
Kadıköy-
Aylak’ta 
başlayacak 

gecenin biletleri 40 TL ancak kadın izleyicilere 
%50 indirim var. 

Blues müzik ile 
ilgili sivil toplum 
faaliyetlerini 
geliştirmenin 
yanı sıra 
kadınların blues 
müzikteki yerini 
güçlendirmeyi 
de misyon 
edinmiş Blues 
Derneği 8 Mart’ı 
tüm gün sürecek 
dopdolu bir 

programla kutlayacak. Söyleşi, kısa film gösterimi 
ve dans atölyesi ile başlayacak etkinlik gecenin 
ilerleyen saatlerine kadar sürecek ve çoğunluğu 
kadın müzisyenlerden oluşan bir konser ile devam 
edecek. Konser sırasında Blues kadınlarının 
hikâyelerinin anlatıldığı kısa sunumlar da yapılacak. 
Etkinlik 8 Mart Pazar akşamüstü saat 17.00’de 
başlayacak. Ağaç Ev Kadıköy’de yapılacak etkinlikte; 
söyleşi, kısa film gösterimi ve dans etkinlikleri 
ücretsiz olacak, konsere giriş ücreti ise 20 TL. 

l Leyla ALP

Erkek çalışanlara 
toplumsal eşitlik eğitimi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsa-
mında Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Bi-
rimi, Pera Drama Sanat iş birliğiyle “Toplumsal 

Cinsiyet Eşitsizliği Yüzleşme ve Farkındalık Atöl-
yesi”  düzenledi. Kuşdili Sosyal Hizmet Merke-
zi’nde 3 Mart’ta yapılan atölyenin katılımcıları ise 

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan 
erkekler oldu. 

16 kişinin katıldığı atölyede, 
kadın cinayetleri ve kadına yöne-
lik şiddet haberlerinden yola çı-
kılarak erkek personelin şidde-
te maruz kalan kadınlarla empati 
kurması sağlandı. Erkekler ayrıca 
kadınların günlük yaşamda kar-
şılaştığı sorunları canlandırarak 
yeni bir perspektif kazandı. 
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lazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğün-
deki depremin ardından ülkenin her kö-
şesinden afet bölgesine yardım ve destek 
eli uzatıldı. Kadıköy Belediyesi de anın-

da harekete geçti, “Kadıköy Paylaşıyor” isimli yar-
dım kampanyası düzenledi. Kadıköy Belediyesi Ara-
ma ve Kurtarma Takımı da (BAK Kadıköy) destek 
elini uzatmak için hemen yola çıktı. Kendilerini,12’si 
kadın 50 kişilik çekirdek bir aile olarak tanımlayan 
BAK Kadıköy, afet bölgesinde yıkılan binalarda bir 
ses ve soluk peşine düştü, depremzedelere yardım ko-
lilerinin dağıtılmasında rol oynadı ve depremzedeler 
için çadır kurdu. Biz de afet bölgesine giden BAK 
Kadıköy ekibinin 5 kadın üyesi ile biraraya geldik ve 
afet bölgesinde yaşadıklarını onlardan dinledik.

“UMUT SICAK TUTAR”
Elazığ’a 27 kişilik 

bir ekip olarak gittikleri-
ni ve 5 kadın oldukları-
nı dile getiren BAK Ka-
dıköy’den Binnazlı Saka 
orada yaşadıklarını şöy-
le anlatıyor: “Elazığ’a 
indiğimizde buz gibi bir 
hava bizi karşıladı. Ama 
umut sıcak tutar insanı. 
Çünkü enkaz altındaki 
insanların canlı çıkabil-

me umudunu taşıyorduk. Hızlı bir şekilde alana ulaş-
tık. 6 kişilik ekipler ve 4’er saatlik periyotlar şeklin-
de çalışmaya başladık. Enkaz altında kıyafet çıkınca 
insan sandık ve hemen çalışmayı durdurduk. Kont-
rol ettik ve dokunduk ama baktık ki kıyafet dolabına 
denk gelmişiz. Özenle katlanmış kıyafetler vardı. O 
an beni çökertti. Ama kendimi hemen toparladım. O 
eşyaların sahibine canlı ulaşmak istiyorduk. Ama ne 
yazık ki canlı birini çıkartamadık. Gönül isterdi ki 
canlı bir yüreği kucaklayalım.” 

“Bir grup arkadaşımız enkazda, diğer bir grup 
Kadıköylülerin gönderdikleri yardımların ulaştırıl-
masında, başka bir grup da AFAD ile koordineli bir 
şekilde çadır kurulmasında görev aldı” diyen Binnaz-
lı Saka, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Kadınlar na-
rin ve ince görünüyor. Ama ekipteki kadın arkadaş-
larımızın hepsi her bir makineyi, kırıcıyı, jeneratörü 
ve aydınlatmayı kuracak ve çalıştırabilecek düzeyde. 
Kadın ve erkek olarak birbirimizi tamamlıyoruz. 50 
kişilik ekibin 12’si kadın. 12’si de taşı tutar ve kaldır-
dığı gibi kenara koyar. Herkes her türlü bilgi ve be-
ceriye sahip.”

“ÇEKYATIN İÇİNDE ÇOCUK”
BAK Kadıköy’ün 

2005 yılında kurulan her 
türlü bilgiye, beceriye ve 
donanıma sahip güzel bir 
ekip olduğunu dile ge-
tiren Meral Ebru Sözer, 
“Bizim ekibimizde cin-
siyet yok. Hepimiz insa-
nız. Bunu çok seviyoruz. 
Afet alanında ortalama 
300 arama ve kurtarma-
cı erkeğin içinde 6 ka-

dındık. Başka belediyeden bir kadın arkadaş daha 
vardı. Üstümüzü değiştirirken ve tuvalete giderken 
zorluk yaşadık. Ama birbirimize sahip çıktık.” diye-
rek devam ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü; “En-
kaz alanında şunu fark ettim. Her şey o kadar boş ki. 
Hayatımızda önemlerimiz farklı olmalı. O kadar boş 
şeylere hırs yapıyoruz ki. Hırslara ve birbirini kırma-
ya gerek yok. Alanda şunu da gördük. Eğer eşyalar 
sabitlenmiş, doğru hareketler yapılmış olsaydı ve ka-

çış pozisyonunda merdiven boşluğunda olunmasay-
dı hayatta kalma oranı artacaktı. 12 yıldır afetler ile 
ilgili eğitmenlik yapıyorum. Afet alanından döndük-
ten sonra verdiğim eğitimlerde eşyaların sabitlenme-
sinin, doğru davranışı öğrenmenin ve sakinliği koru-
manın öneminin üzerinde basa basa duruyorum.”

Enkaz alanında bir kişinin “Abla evim 8. katta. 
2 yaşındaki bebeğimi o korkuyla çekyatın içine at-
tım ve üstüne yattım.” demesinin kendisini dehşete 
düşürdüğünü söyleyen ve  o anı anlatırken hala aynı 
tedirginliği yaşayan Meral Ebru Sözer, şöyle devam 
etti; “Ne yaptın dedim. Ya enkaz olsaydı. Sen sağ 
çıksaydın biz o bebeğin orada olduğunu bilmeyecek-
tik ve görmeyecektik. O yüzden doğru davranışı bil-
mek ve sakin olmak çok önemli.”

“KİMSE VAR MI?”
“Herkes gibi ilk git-

tiğimde şok oldum. İn-
sanların bana ihtiyacı ol-
duğunu bildiğim için 
hemen çalışmaya başla-
dım” diyerek yaşadıkla-
rını anlatmaya başlayan 
Duygu Ezgi Demir-
can ise şöyle devam edi-
yor: “İnsanların eşyaları 
ve içerden çıkan ilk can-
sız beden beni çok etki-

ledi. Ama çalıştım. İş bittikten sonra artık dönüyo-
ruz dememiz orada beni vurdu açıkçası. ‘Kimse var 
mı’ cümlesi ilk söylendiğinde bana o kadar ağır gel-
di ki. Bir cümle bu kadar mı anlamlı olabilir dedim. 
Hala o cümleyi duyduğumda içim yanıyor ve artık 
çok farklı hissettiriyor. Örneğin evde bile kimse var 
mı diye sormak farklı şeyler çağrıştırıyor. O cümle-
ye karşı hiç ses verilmemesi bir boşluk hissettirdi. 
Çok kötü bir duygu. O yüzden anlatılamaz.”

NE İŞİN VAR BAKIŞI
Sürsürü Mahallesi’nde Dilek Apartmanı’nın en-

kazında çalıştıklarını belirterek konuşmasına başla-

yan Ezgi Göçer, “Dışa-
rıdan enkaza bakarken 
duyguların üst düzeye 
çıktığı bir durum vardı. 
Bir arama ve kurtarma-
cı olarak enkazda gö-
rev almaya başladığımda 
duygularımı bir kena-
ra bırakmak zorunday-
dım. Çalışma yürüttüğü-
müz enkazda 87 yaşında 
bir teyzenin olduğu bili-

niyordu. Oğlu benim yanımda annesinin büyük ihti-
mal cansız olarak çıkarılacak bedenini bekliyordu. O 
yüzden annesinin cansız bedenini soğukkanlılıkla ve 
bize yardımcı olarak bekleyen biri varken tedirgin-
lik, korku ve üzüntü gibi duygularımı tamamen bir 
kenara bırakarak yardım etmeye odaklanmalıyım di-
yorsunuz. Hem enkazda hem gelen yardımların tes-
lim edilmesinde hem de çadır kurulmasında görev 
aldık. Takım olarak çalıştık. Çok üzücü bir tecrübey-
di.” şeklinde konuştu.

BAK Kadıköy olarak yaptıkları kampların ve al-
dıkları eğitimlerin kendilerine çok şey kattığını ve 
edindikleri bilgilerin ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha gördüklerini belirten Ezgi Göçer, sözleri-
ne şu bilgileri ekliyor: “Bizim ekibimizin 12’si kadın. 
Bazı kırılmaların yaşanması gerekiyor. Kadınlar bu 
alanda dezavantajlı olarak görülüyor. Erkek egemen 

bir alanda bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Sözle ifa-
de edilmiyor ama gözle ne işin var bakışlarını hissedi-
yorsunuz. Ama sonra kanıksanıyor ve normalleşiyor.”

“ERKEK GİBİ TAŞIYORSUN”
Arama ve Kurtar-

ma Takımı’nda 3 yıl-
dır olduğunu ifade 
eden Aslı Çelik, “İlk 
hedef insana yardım 
etmek. Molozu kaldı-
rıp altından insan bek-
liyorsun. Çok acı bir 
durum. Bir saat uyur-
san suçluluk hissedi-
yorsun. Çünkü bir tuğ-
la kaldırsam bile daha 
fazla yardımım olur 
diyorsun. Çevremden ilk başta ‘ufak tefeksin yapabi-
lir misin’ diye tepki aldım. Anlatımlarımın ardından 
herkes iyi ki gitmişsin dedi.” diyor.

Kadınların her alanda her işi yapabileceğini belir-
ten Çelik, enkaz alanında itfaiye çalışanı ile arasında 
geçen diyalogu da yüzünde hafif bir tebessümle şöy-
le anlatıyor; “İtfaiye ekipleriyle ortaklaşa çalışıyorsu-
nuz. Moloz veriyordu ben de taşıyordum. Birinciyi ve 
sonrasında ikinci verdi. Sonrasında da ‘helal olsun er-
kek gibi taşıyorsun’ dedi. Ama yine erkek gibi! Za-
manla bu söylem değişecek.”

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından hemen harekete 
geçen ve yardıma koşan Kadıköy Belediyesi Arama ve Kurtarma 
Takımı’nda 5 kadın bulunuyordu. Hayat kurtarmak için tereddüt 

etmeden deprem bölgesine giden kadınlarla konuştuk Kadıköy’ün

kadınları
E hayat kurtaran 

l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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Kadın, Kadıköy- Pendik minibüslerinin 
Söğütlüçeşme Caddesi’nden ayrıldıkları köşede 
iner inmez şoför söylenmeye başladı. Ne kadar 
çoğalmışlarmış, ne çok geliyorlarmış, yol boyu 
bilmediğimiz bir dilde konuşup durmuş. “Bunları 
Avrupa’da da Türkler için söylüyorlar,” demek 
geçti içimden ya, gerilimi artırmamak için 
sustum. Giderek daha çok rastlıyoruz onlara; 
eski SSCB coğrafyasındaki ülkelerini bırakıp 
Türkiye’ye çalışmaya gelen kadınlara. Özellikle 
hastalar ve yaşlılar için yatılı bakıcı olarak 
çalışıyorlar. Kadıköy’de onlara sık rastlamamız 
çok normal. Kadıköy Belediyesi Şehir Sağlık 
Profilinde Kadıköy’de artan bir yalnız yaşayan 
yaşlı nüfus olduğuna dair istatistikler 
yayımlanmıştı. 65 yaş üstü nüfus Kadıköy’de 
% 19. Bunun İstanbul’da % 6,6, Türkiye’de % 
8,5 olduğu düşünülürse Kadıköy’de oran hayli 
yüksek. Aynı belgeye göre Kadıköy’de yalnız 
yaşayanların % 45’i de 65 yaş üstünde.
Benzer biçimde her geçen gün yeme-içme 
mekânlarının arttığı Kadıköy çarşısında da 
başka ülkelerden gelmiş genç işçilerin daha 
çok çalıştırıldığı dikkatleri çekiyor olmalı. 
Kadıköylü göçmen işçilerin sayısı artıyor. Evet, 
onlar da Kadıköylü. Burada yaşıyor, çalışıyorlar. 
Kayıtlarda görülmeseler de. Onlar da 
hemşerilerimiz, yan yanayız, aynı sokaklardan 
geçiyor, aynı havayı soluyoruz. Gelgelelim 
başta anlattığım olaydaki gibi rahatsızlık 
yaratabiliyorlar. Özellikle iç savaş nedeniyle 
milyonlarca Suriyeli mültecinin Türkiye’ye 
kaçmasının ardından bu konu iç siyasete sıkça 
malzeme olduğu gibi, gündelik şikâyetlerin de 
vazgeçilmezi halini aldı. İşsizliğin baş nedeni 
olarak değerlendiriliyorlar – ülkeyi, ekonomiyi 
onlar yönetiyormuş gibi. Oysa unutmamak 
lazım göçmen ve mülteci işçiler de adları 
üstünde işçiler ve sosyal güvenceleri olmadığı 
için işverenlerce yeğleniyorlar.
Bunlar konuşulurken kimsenin doğup 
büyüdüğü yeri durup dururken terk 
etmeyeceği, açlık, işsizlik, savaş gibi ölüm-
kalım meseleleri nedeniyle insanların göç 
ettikleri unutuluyor. Onları göç etmeye 
mecbur bırakan savaşlar gibi, her birinin sadece 
ona ait biricik hikâyeleri olduğu da göz ardı 
ediliyor. Geçen yılın sonlarında yayımlanan 
Irmak Zileli’nin “Son Bakış” isimli romanıysa 
bu hikâyelerden birine, Gürcü bakıcı Tina’nın 
hikâyesine odaklanıyor. Batısındaki ülkelere 
milyonlarca göçmen ve mülteci gönderip 
Doğu’sundaki ülkelerden milyonlarca göçmen 
ve mülteci alan ülkemizde edebiyatta bu 
gibi hikâyelerinin çok az işlenmiş olması da 
ilginçtir. “Son Bakış”ta Tina’yı ömrünün son 
dakikalarında anlattıklarıyla tanırız, annesine 
seslenmektedir, daha çok Türkiye’ye geldikten 
sonra yaşadıklarıdır anlattıkları, hor görülmenin 
ve dışlanmanın (kabul edilmemenin, birey 
olarak görülmemenin) incelikli ve alabildiğine 
kaba hallerini yaşamıştır. Beri yandan 
Gürcistan’daki hayatından da bir şeyler 
hatırlar. Gürcistan’daki hayatı sadece orada 
yaşadıkları değil; aile büyüklerinden ve siyasi 
nedenlerle ülkesinden kaçmak zorunda olan 
İranlı sevgilisinden dinledikleri de dahil buna. 
Aile büyüklerinin anlattıklarından belleğinde 
bölük pörçük kalmış anlar ölümün eşiğindeki 
Tina’nın zihninde kâh birbirine bağlanır kâh daha 
da parçalanır roman boyunca. Bu parçalar daha 
büyük bir resmi sezdiriyor. Çoktandır nasıl bir 
dünyada yaşadığımızın resmini.
“Son Bakış” sadece kaçak bir göçmen işçi 
hikâyesi değil. Meselenin bir dışlanma ve 
içe kabul etme meselesi olduğunu, bunların 
kamusal ve özel alanda nasıl yaşandığını da 
duyuran bir roman. İki insan arasındaki ilk 
temasın bakışla, gözlerin temasıyla kurulması 
gibi, dışlama da bakışlarla başlayabilir. 
Sert, öfkeli, tavizsiz bakışlarla. Muktedir 
konumundakinin hor gören bakışları da 
olabilir bu, kızmış bir aile bireyinin küskün 
bakışı da. Göç, insanın kendisini iyi kötü 
güvende hissettiği yerden gitmek zorunda 
kalması olduğuna göre, güvenlik duygusunun 
büsbütün yittiği her yerde bir tür yersizlik-
yurtsuzluk duygusunun başladığı söylenebilir. 
Aynı biçimde içe buyur etmek, araya almak 
da tersi bir etkiyle yitip parçalanmış güven 
duygusunu sağaltabilir. Ne ki önce bakmamız, 
ondan önce de görmemiz gerek. Irmak Zileli’nin 
romanı işte bu yüzden bizim de hikâyemiz; yanı 
başımızdaki göçmen işçileri görmeden nasıl 
geçip gittiğimizin hikâyesi.

Göçmen hemşeriler

BEHÇET
ÇELİK

on yıllarda alışveriş merkezlerinde satılma-
ya başlayıp hızla bütün kitapçıların rafla-
rında yerini alan “çok satan” kişisel gelişim 
kitapları, reklamlar, yaşam koçları ve işve-

renler sürekli istersek başarabileceğimizi söylüyor. İs-
tersek en zor sınavları geçebilir, en iyi okullarda oku-
yabilir, en güzel evlerde oturabilir, en kazançlı işleri 
yapabilir ya da yaptığımız işin iki katını hatta daha faz-
lasını yapabilir miyiz? Böyle bir hayatın mümkünlüğü-
nü klinik psikolog- terapist Cafer Çataloluk’la konuştuk.

◆ Evrene “iyi” mesaj gönderip isteyince oluyor 
mu?

Kapitalist sistem sana “Bütün potansiyelini sonu-
na kadar kullan” diyor. Bütün potansiyelini sonuna 
kadar kullandığında da herkesten anlatılan şeyin çık-
mayacağını söylemiyor. Yani o tanımlanan hayat, ba-
şarı vb herkesin ulaştığı değil ulaşmak için debelen-
diği şey.  Böylece sistem iyi ekinleri kendine toplama 
şansını elde ediyor. 

◆ Yani burada asıl kazanan kapitalizm?
Evet öyle. Bir bireyden bahsediyoruz. Birey kim?  

Bir anne var, bir baba var onların yaptıkları ya da yap-
madıkları üzerinden kendini yapılandıran bir şey.  Ve 
o yapıya sadece anne baba girmiyor, kardeş giriyor, 
komşu giriyor, hala, dayı giriyor, okul denilen tuhaf 
yer giriyor. Okula ‘tuhaf’ dememin sebebi; okul bi-
reyi belli bir yere doğru eğmek için organize edilmiş 
bir birlik. Yani okul, siyasi organizasyonun beklenti-
leri doğrultusunda vatandaş üretiminin yapıldığı yer. 
Tekrar soruya gelecek olursak. İstersen her şeyi yapa-
bilir misin? Hayır yapamazsın. Öncelikle potansiyeli-
nin yüksek olması lazım. Zeka 0 ile 200 arasında ölçü-
lüyor. 100 ortası diyoruz.  Eğer sende 100 IQ varsa bir 
devlet üniversitesinin alt bölümlerine girmek için çok 
çalışman gerekir. Ortalama zekâdaysan başka biri bir 
kere okurken sen beş kere okuyorsun. Üniversiteyi ra-
hatlıkla kazanır, sürdürür, beyaz yakalı olur ya da oku-
masa bile başka bir şey yapar dediğimiz 115 ve + IQ 
üstü zekâ seviyesine sahipsen bu toplumsal oran yüz-
de 18-20 civarı.

“EŞİTSİZLİK DESTEKLENİYOR”
◆ Peki eşitsizliği nereye koyuyoruz? 115 IQ üstü 

zekâya sahip olan fakat o ‘iyi okullarda” okuyama-
yanları ne yapacağız?

İki konunun altını çizmek isterim; Eşitsizlik farkı-
na vararak ya da varmadan destekleniyor. Sınıfta kal-
ma eylemini kaldırırsanız farklıları yukarıya çıkara-
mıyorsunuz. Örneğin benim zekâ oranım 90, seninle 
aynı bölüme gittim. Sen ODTÜ’de bilmem ne bölü-
münü beş yüzleri zorlayarak aldın. Ben de bir va-
kıf üniversitesine iki yüz puanın ucuyla girdim. Fakat 
okulu bitirdiğimizde sen de mühendissin, ben de mü-
hendisim.  Aynı yerde işe girdik. Fakat benim torpi-
lim var. Ben senin başına ve diğerlerinin başına gel-
diğimde ülke beklenildiği gibi ilerleyemiyor. Çünkü 
ben istesem de potansiyelim yeterli değil. Eğer duy-
gusal zekâm biraz daha yüksekse, insan yönetme be-
cerim varsa, belki en azından liyakati kullanırım. 
Ama zekâm kısıtlı ve yetersizliğimin bilincinde isem 
o vakit sadece sadakati kullanırım. İnsanları sadakat-
lerine göre sınıflandırırım.

Sorduğun soruya tekrar gelirsek, eğer ikimiz de 
aynı zekâdaysak ve öğretmenlerimiz farklıysa ve 
farklı donanımlara sahiplerse doğal olarak aynı yere 
vardığımızda aynı sonuçları elde edemiyoruz. Onun 
için özel okullar, okullar arasındaki farklılıklar doku-
yu bozar. 

Bu arada benim zekam yüksek de olsa uygun şart-
lar bulamazsam ilerlemiyor. Daha da ilerisi var. Ben 
140 IQ ile doğdum diyelim. Bu süper iyi bir zeka. Fa-
kat uygun şartları bulamazsam yılda yaklaşık 2,5 IQ 
kaybetme riskim var. Yani uygun çevre şartları sağ-
lanmazsa, fakirsem, yediğim yemek kötüyse o zaman 

mesafe de büyüyor. Böylece başladığımız yer aynı 
olsa bile ben 110’a doğru yol alırken sen potansiyelin 
olan 140’la yürüyebilirsin. 

◆ Peki kişisel gelişim kitapları niye bu kadar satı-
yor?

Umut… Ve insanın kendini arama çabası.  Herkes 
kendini arıyor. Bu dünyada ne aradığını, ne işe yaradı-
ğını, ne yaparsa nereye varacağını arıyor.

◆ Neden arıyor ve ne arıyoruz?
Çok anlamsız bir iş yapıyoruz, kendimizi arıyoruz. 

Göbeği keserek başlatıyorlar, pamuğu tıkayıp gönde-
riyorlar. 70 tane jeton veriyorlar, çeşitli şeylere inandı-
rıyorlar. İnandıkları şeylere inanıyorum, bu da otuzlu 
yaşlarda fos çıkıyor. Şöyle yapacağım, böyle yapaca-
ğım, evleneceğim diyorum. Hepsini yapıyorum.  İşe 
de gidiyorum, kadına ya da adama da sadakat gösteri-
yorum. Olmuyor bir şey eksik.  Ee ne yapacağım şim-
di ben. Sahip olabileceğin her şeyi sana vereyim. Para, 
konum, aşk… Sonra…?

“İNSAN DOĞASI GEREĞİ YETİNMEZ”
◆ Ulaştığımızla, arzuladığımız arasında hep bir 

mesafe mi oluyor?
Eski Türk inancında Kutay yani Tanrı insanı ve di-

ğer canlıları yarattıktan sonra “aralarında ne fark var” 
diye düşünür. Sonra yavrulu bir kadını alır bir vadi-
ye bırakır. Yavrulu bir atı alır başka bir vadiye bırakır. 
Bir zaman sonra gidip bakar. Yavrulu at bıraktığı va-
dide huzurla otlanmaya devam ediyor.  Yavrulu kadı-
na gider bakar. Yavrulu kadın yediğini yemiş, yeme-
diğini balya haline getirmiş, hızlıca diğer vadiye doğru 
gidiyor. Der ki; ben bu insan denilen canlıya bırakır-
sam elde hiçbir şey kalmayacak. Bunun üzerine ona to-
hum verir. “Sen ek ve ektiğini ye.” İnsan doğası gere-
ği yetinmez.  Neyi verirsen ver, arayış devam ediyor.

Bireyin kendi potansiyelini bulması ve neyi niye yap-
tığını ve neyi niye yapamadığını araması çok kıymetli 
bir şey. Kişisel gelişim kitaplarının söyledikleri çok gü-
zel ama burada da söyledikleri yöntemlerde sıkıntı var.

◆ Ne gibi?
 “Şöyle yaparsan böyle olur” diyor. Şöyle yapar-

sam benim için öyle olmaz. Ben nerede tıkanıyorum, 
benim hikâyem ne? Kitap bunun için bir destektir ama 
mutlak bilgiyi vermez.  “Ben mesajı evrene gönderi-
yorum” derseniz, orada bekleyen kimse yok.

Zihin ona sorduklarına cevap arıyor. Sormadığı-
na cevap aramıyor. Yani “ben şanslıyım” dersen ne-

den şanslı olduğunu arayıp buluyor. Sahip oldukları-
na konsantre olursan mutlu oluyorsun.  Yani evrene 
mesaj göndermek yerine “ne eksik, ne yapayım ya da 
nereden bakayım” dersen ve “burada neyi geliştirmek 
istiyorum” diye bakarsan o zaman zihin onu tarıyor 
ve ipuçlarını yakalıyor. Böylece evrene mesaj gönder-
miyorsun kendine iş veriyorsun. Bunu yaptığın zaman 
yol alıyorsun. Bu kendine söyleyip, yol gösterme hali.

“ÖFKELİ OLMAK GİBİ BİR KADRO YOK”
◆ Yani herkesin başka bir yolculuğu var?
Evet tamamen farklı. Ekonomik sistemler “bana 

yapabilirsin sonuna kadar git”  diyor, potansiyelim 
yoksa yapamam. Potansiyelim olsa da benim de ken-
di yolculuğum ile ilgili kendi ayağıma sıktığım doğ-
rudur. Uğraşırsan potansiyelimin dâhilinde hatta onu 
zorlayarak bir yol alabilirim. Onun için kendimle ba-
rışmalı ve kendimi kabullenmeliyim. Onun için uğraş-
tığında vardığın noktayı da kabul et ve geliştirmeye 
çalış. Kendine de kızma. Şikâyet etmektense eyleme 
geçmek daha anlamlı. Düşündüğün yola git sonra bul-
duklarını düşün ve yeni bir yola çık.

Birey kendi elleri ile kendi boğazını sıkmakta çok 
mahir. “Ben öfkeli bir adamım” der. Ya bu bir kad-
ro değil ki bir ömür boyu sürdüresin. “Ben çabuk pes 
ediyorum” der. Böyle bir kadro da yok, buna gerek de 
yok. Artık terapisti var, bir sürü yol ve yöntemi var.  
Otur geliştir. Şikayet etme, sahiplenme. 

Evet, sen öfkeli olabilirsin. Evet o burçlar seni et-
kilemiş olabilir. Lafım burca değil. Lakin fren yapma 
yeteneği sana ait. Bütün yetki sende. Sen bu yetkini 
kullan. “Ama Mehmet kadar gelişemiyorum”. Meh-
met’in potansiyeli senden yüksek uğraşma. Sen, senin 
kadar geliş.

◆ Peki kendine yetme meselesi ne? İnsan kendi-
ne yetiyor mu? 

Bir Moğol Türk atasözü der ki; Yola çıkmadan 
önce arkadaşını hazırla. Alacaklarını değil. Biz insan 
canlısı olarak yalnız olamıyoruz, kendi kendimize ye-
temiyoruz. Kendimizi kendi olgunluğumuza getiriyo-
ruz ama aynı zamanda diğerlerine dokunarak büyüyo-
ruz. Yapılan bütün çalışmalar insanların birileriyle bir 
şey yapınca, diğerlerine dokundukça daha mutlu oldu-
ğunu gösteriyor. 

◆ İnsanın kendini dünyanın merkezi sanma me-
selesini ne yapacağız? Dünyanın mı bir parçasıyız 
yoksa dünya mı bizim parçamız?

Dünyanın umu-
runda değiliz. Biz 
dünyalı da deği-
liz. Dünyada bir za-
man dilimine aidiz. 
Ve sonra da göçüp 
gidiyoruz. Dünya 
ne bizi umursuyor, 
ne takıyor. Biz de 
önemli bir şey de-
ğiliz. Sadece bir tü-
rüz. Üstelik kötü bir 
türüz. En ufak mik-
roorganizmalar dün-
ya için bizden daha 
fazla şey türetiyor. 
O anlamıyla “dünya 
insan için yaratıldı” 
cümlesi de yanlıştır. 
İnsan dünyada bir 
canlıdır. Bu zaman 
dilimini güzel de-
ğerlendirirsek,  dün-
yaya bir katkı vere-
bilirsek ne mutlu. 
Biz sadece bir za-
man dilimine aidiz 
ve bir toprağın bir 
yerinde bir zaman-
lık yer ediniyoruz. 
Hikâye bu kadar…

   Dünyanın 
umurunda 
değİlİz  “Evrene doğru mesaj gönder, istersen olur” ile başlayan kişisel gelişim 

kitapları, negatif enerjiyi üzerimizden atan taşlar, boncuklar…  
Gerçekten çare bunlar mı? Yoksa her şey kişisel gelişim kitaplarının 
marketlerde satılmasıyla mı başladı? Aklımızdaki deli soruları klinik 
psikolog- terapist Cafer Çataloluk’a sorduk

l Leyla ALP
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Son yıllarda müzikseverlerin plak tutkusunun arttı-
ğı artık bilinen bir gerçek. Kadıköy Belediyesi’nin 
düzenlediği ve klasik haline gelen Plak Günleri de 
plakçılarla dinleyicileri biraraya getiren platform-
lardan birine dönüşüyor. Kadıköy’de pek çok plak 
dükkanı bulunuyor ve sayıları da gün geçtikçe ço-
ğalıyor. Kuyubaşı’nda 4 yıl önce açılan Berk Plak 
da bunlardan biri. Ancak bu dükkanın en önem-
li özelliği semtin merkezinin dışındaki bir mahal-
lede bulunması. Oğuz Berk’in arşivindeki plakları 
değerlendirip açtığı dükkanını ve plak dinlemenin 
inceliklerini konuştuk. 

ÇOCUKLUK MERAKI TUTKUYA DÖNÜŞMÜŞ
Oğuz Berk’in plaklara olan merakı 50 yıl önce 

başlamış. Asıl mesleğinin bilgisayar tamirciliği ol-
duğunu söyleyen Berk, plak tutkusunun nasıl baş-
ladığını şu sözlerle anlatıyor: “52 yaşındayım. 
Annemin anlattığına göre bu tutkum 2,5 yaşında 
başlamış.  Bizimkiler o yıllarda bir plakçalar almış 
ben de plakçalara plak takıp müzik dinlermişim. 
Babam  bir de bana Barış Manço’nun ‘Dağlar Dağ-
lar’ albümünü hediye olarak almış. Gel zaman git 
zaman çocukluk merakım bende bir tutkuya dönüş-
tü. O günden bugüne müziği hep plaklardan  din-
ledim. Hatta 1989 yılında kasetler piyasaya çıktığı 
için plak neredeyse bitmişti. Ama ben plağı bırak-
madım. Yurtdışından gelen eş dosttan farklı plaklar 
istedim. Parasını verip satın aldığım ilk plak ise Mi-
chael Jacskon’ın ‘Thriller’ albümüydü. Harçlığımı 
biriktirmiş ve Unkapanı’na gitmiştim. Eve döndü-
ğümde bütün arkadaşlarımı davet ettim. Uzun uzun 
dinleyip üzerine konuşmuştuk. Yani eskiden müzi-
ğin bir sosyal yönü de vardı. Arkadaşlarla buluşur-
duk, tartışırdık.”

“AMACIM SADECE PLAK SATMAK DEĞİL”
Berk, uzun yıllar bilgisayar tamirciliği yapmış. 

Ancak emekli olduktan sonra Kuyubaşı’ndaki plak 
dükkânını açmaya karar vermış. Onur Berk şöyle 
devam ediyor: “Emekli olduktan sonra zamanımı 

değerlendirmek istedim. Elimde de iyi bir arşiv var-
dı. Bazı plaklardan ikişer tane olunca ‘ben bunla-
rı değerlendireyim’ dedim. Ee bir de belli bir mü-
zik birikimine sahip olduğumu düşünüyorum. Hem 
plak satışı yaparım hem de çocuklara ve gençlere bu 
birikimimi aktarabilirim diye düşündüm. Böylece 4 
yıl önce bu dükkanın kapılarını açmış olduk. Ama-
cım sadece plak satmak değil aynı zamanda müzik 
sevgisinin artmasını istiyorum.”

Berk Plak, esasen nostaljik bir görünüme sahip. 
Bunun nedeni hem fiziksel yapısı hem de mahalle 
arasında yer alıyor olması. Kadıköy’deki plakçıla-
rın büyük çoğunluğunun çarşı içerisinde yer aldığı-
nı düşünürsek Berk Plak’ın bu anlamda özel oldu-
ğunu söyleyebiliriz.

“TADINI ALDIĞINIZDA...”
Oğuz Bey, mahalleliyle iç içe olduklarını ifa-

de ederek, “Çarşıda rekabet çok yüksek ve bütün 
dükkânlar bir noktaya toplanmış durumda. Buranın 
kendine has güzellikleri var. İnsanlar buraya sade-
ce plak satın almaya gelmiyorlar. Görece daha sa-
kin bir çevrede yer aldığımız için uzun uzun sohbet 
imkanı da bulabiliyoruz. Özellikle üniversite öğren-

cileri çok sık ziyaret ediyorlar. Müzik ve plak üzeri-
ne konuşuyoruz. Bilgi almak isteyenler de oluyor.”

 “Plaktan çıkan sesin tadını aldığınızda başka 
cihazlardan kolay kolay müzik dinleyemezsiniz” 
diyen Berk, “Özellikle iyi bir sistemle dinlendiği-
nizde müzik kalitesinin farkına varıyorsunuz. Ama 
masraflı bir zevk. Ortalama bir cihaz 1500-2000 
TL.  Yeni çıkan plaklar 100 TL’den başlıyor. Dö-
nem baskısı olanlar biraz daha pahalı tabii. Malum 
bunların bir de koleksiyon özelliği var. Artık kalite-
li bir şekilde basılıyor. Teknoloji sayesinde yeni ba-
sılan plakların kalitesi de artıyor. Hayatında plakla 
tanışmayan birçok insan buradan çıktıktan sonra bir 
şekilde bu işe merak sarıyor.” diyor. 

Kuyubaşı’ndaki Berk Plak’ın kurucusu Oğuz Berk, “İnsanlar buraya sadece plak satın almaya gelmiyorlar. Müzik 
ve plaklar üzerine konuşuyoruz. Sadece Kadıköy’de değil farklı ilçelerde de plak dükkânları açılmalı” diyor 

Mahallenin plakçısı: Berk Plak

ç Yunan kadının yolu 2014’te İstanbul’da 
müzik sayesinde kesişiyor ve bu karşılaş-
manın ardından çokkültürlü bir albümün 
hazırlıkları başlıyor. Sinafi Trio’yu oluş-

turan Asineth Fotini Kokkala, Marina Liontou Moc-
hament ve Elena Mudiri Hasiotu, çıkardıkları albüm-
de birçok dilde şarkı söylerken aslında ud ve kanunla 
yeni bir dil oluşturuyor. Müzik grubunun üyeleri ile 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

• Bir grup kurmaya nasıl karar verdiniz? Ne za-
mandır müzik yapıyorsunuz?

Marina M.: Birlikte çalmaya başlamamız bir te-
sadüf sonucunda gerçekleşti. Fotini ve ben zaten baş-
lıca bestelerimizi ve diğer enstrümantal parçaları çal-
dığımız bir düet yaptık. Sonra keman çalan biriyle 
iş birliği yaptık ve Beyoğlu’nda daha çok çalmaya 
başladık. Tüm yıl boyunca her pazar sahneye çıktık. 
Ama sezonun ortasında kemancımız yolculuğa çık-
mak zorunda kaldı. Bize katılması için Elena’yı ça-
ğırdık. Onunla çalışmak gerçekten güzeldi ve daha 
sonra daha sık çalmaya başladık. Beyoğlu’nun mey-
hane ve barlarında haftada iki veya üç gün sahneye 
çıkıyorduk. O zamanlar Sinafi Trio oluşmaya başla-
mıştı. Dinleyiciler ve birbirimizle olan iletişimimi-
zin sürekli hale gelmesi, İstanbul’da bizi destekleyen 
dinleyiciler ve bir repertuar yaratmamızı sağladı. Bu-
nun için minnettarız.

“FARKLI KÜLTÜRLERE YAKLAŞTIK”
• 2019 yılında İho albümünüz çıktı. Çıkış süreci-

ni biraz anlatır mısınız?
Marina M.: Birlikte uzun bir süre çaldıktan son-

ra Sinafi Trio olarak albüm çıkarma fikrimiz oluştu. 
Albüm temasının Anadolu kadınının hikâyeleri ol-
masına karar verdik. Çok araştırdık çünkü repertuar 
son derece geniş ve çeşitli. Konumuza uygun ve sev-
diğimiz şarkılar çalmak istedik. Aslında repertuarla-
rı kaydetmek yerine toplamakta daha çok vakit har-
cadık. Kaydetme süreci oldukça kısaydı. Bir hafta 
sürdü. Ama hazırlık süreci oldukça uzun ve itinalıydı. 
Şakir Ozan Uygan, Apostolos Sideris, Evi Kanellou, 
Christos Psomiadis, Alexandros Rizopoulos, Pante-
lis Stoikos, Uğur Onur gibi oldukça yetenekli ve des-
tekleyen müzisyenlerin katılımlarından onur duyduk. 
Tüm kayıt sürecini ilginç ve üretken hale getirdi.

Elena H.: Seçtiğimiz repertuvarda bilinen ve çok 
bilinmeyen türküleri seçtik, bu türküler farklı dil ve 
kültür taşımakla beraber farklı bir gelenekle ve ens-
trümanlarla çalınır. Trio ile bu şarkıları çalmak aslın-
da bir bakış açışı, yorumdur.  O kültürü tanıdıktan ve 
bunun üzerinde araştırma yaptıktan sonra farklı ens-
trümanlarla yorumlanan her şarkıyı bu çalışmada ud 
ve kanun ile çaldık. Ud ve kanun ile çalmamız ortak 
estetiğimizi ifade ediyor. Bu enstrüman diliyle fark-
lı kültürlere yaklaşmaya çalıştık ve bence işin ilginç 

meselelerinden biri budur.  Yani, tam olarak aynı 
yaklaşım ve canlandırma olmaması ama kendi kültü-
rümüzü taşıyarak yeniden yorumlamak.

• Yunanca, Türkçe, Kürtçe, Azerice ve Süryani-
ce şarkılar söylüyorsunuz. Bu dillerde söylemenizin 
bir nedeni var mı?

Elena H.: Eğer İstanbul’da yaşıyorsan şehrin çok 
kültürlülüğünden etkilenmemek mümkün değil. Bü-
tün duyularınla, her gördüğün manzara, kokladığın 

koku, tattığın şey o şehrin özelliğini andırıyor. Her an, 
farklı farklı kültürlerin bıraktığı izlerle karşılaşıyor-
sun. Renkler, duvarlarda ve binalardaki yazılar, bak-
lavalar, kebaplar, sokakta midyecilerin sattığı midye, 
dokunduğun taşlar, sokaklar, her köşeden duyduğun 
farklı diller kişinin kendisini zenginleştiriyor, değişti-
riyor bile. Bahsetmeye çalıştığım şey bütün bunların 
yaptığımız müziğe de çok büyük bir katkı sağladığı. 
Bütün çaldığımız şarkıların dillerini yakından dinle-

dik, insanların konuşmalarına tanık olduk, bazılarıy-
la da arkadaş olduk, memleketlerine gittik, yaşadıkla-
rı mekânları ve yaşam biçimlerini gördük. Türkçe ve 
Yunanca hariç geri kalan dilleri, bir şekilde, öğrenme-
diğimiz halde biliyormuş gibi hissediyoruz. Kültürle-
rini yakından yaşadığımız ve tanıdığımız için. 

“HER DİL YENİ BİR DÜNYA”
Onun dışında her dilin kendi ritmi ve ezgisi var. 

Müzik açısından nota dışında her farklı dillin kendi 
özel müziği var ve tüm bunlar biraz önce bahsettiğim 
ve şahit olduğumuz deneyimlerle birleşince Sinafi 
Trio olarak yaptığımız müziğin karakterinin oluşma-
sına büyük etki ediyor. Tabii ki bu ilgi çeken ve bü-
yüleyici bir şey. Her dilin ezgisini takip ettiğinde yeni 
bir dünyada buluyorsun kendini. Solist olarak özel-
likle ana dilim hariç her okuduğum dil benim için 
sanki yeni bir form, yeni bir enstrüman ve bu bana 
kendimi yeni bir araç keşfediyormuşum gibi hissetti-
riyor.  Her kelimenin anlamını bilmesem de o dillin 
vibrasyonunu hissediyorum. O vibrasyon, iç ve dış 
ritmi tamamen değiştiriyor, sanki enstrümanla bera-
ber bambaşka bir müziksel dil oluşturuyor. 

• Yunanistan’da mı yaşıyorsunuz normalde?
Fotini K.: Aslında biz İstanbul’a farklı sebepler-

den gelip de sonunda biraraya geldik. Çalmaya baş-
ladığımız zaman İstanbul’da bir hayatımız vardı ve 
gerçekten İstanbul’un çeşitli sahnelerinde yer alıyor-
duk, özellikle Beyoğlu’nda. O kadar sık çalıyorduk ki 
bazen haftada 4 kere sahne alıyorduk. Meyhanelerde, 
türkü barlarda, müzik sahnelerinde, belediyelerde, 
festivallerde. Çeşit çeşit programlar yapıyorduk or-
tama göre ve hep dengeyi bulmaya çalışıyorduk. Ya-
vaş yavaş çaldıkça kendi tarzımızı oluşturduk ve in-
sanlar bizi bildiği için geliyordu dinlemeye. İstanbul 
üçümüz için de bir yolculuktu ve İstanbul’da buluş-
mamız başka bir yolculuk yaratmış oldu. Artık sade-
ce ben İstanbul’da kalıyorum ama ortak yolculuğu-
muz devam ediyor ister kilometrelerle, ister müzikle, 
ister düşünceyle, ister istekle.

IX. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Fes-
tivali, bu sene de özel tarihi mekânlarda gerçekleşecek 
çok zengin konser programlarıyla, Avrupa’dan ve Türki-
ye’den başarılı toplulukları ağırlayacak. 
Beethoven’ın doğumunun 250. yılı kutlamaları kapsa-
mında Beethoven’ın birbirinden güzel eserlerini de prog-
ramına alan festival, barok dönemden günümüze uza-
nan çok renkli bir oda müziği şöleni sunuyor. Bu sene 
dokuzuncusu düzenlenen festivalde, Hollanda, Maca-
ristan, Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere ve ülkemiz-
den değerli sanatçı ve topluluklar sanatseverlerle bulu-
şacak.  7 Mart’ta İstanbul Deniz Müzesi’nde Almanya’da 
barok müziğin pop starları olarak nitelendirilen sanat-
çılardan oluşan 4 Times Baroque konseriyle başlayacak 
olan oda müziği şöleni, 22 Nisan’da Kadıköy Hemdat İs-
rael Sinagogu’nda Macaristan’ın en önde gelen yaylı çal-
gılar dörtlüsü olan Hungarian Quartet’in muhteşem Be-
ethoven programı ile sona erecek.
Festival kapsamında 7 ayrı etkinlik düzenlenecek. 4 Ti-
mes Baroque, Amatis Piano Trio, Trio Inspirante, En-
semble Dolci Venti & Anderske Kaspersma, Renan Koen 
& Emre Elivar, Repicco ve Hungarian Quartet İstanbul’un 
birbirinden özel ve akustik açıdan mükemmel mekânla-
rında sahne alacak. Artisan Organizasyon tarafından dü-
zenlenen ve sanat yönetmenliğini Mehmet Mestçi’nin 
yaptığı Opus Amadeus Oda Müziği Festivali hakkında 
detaylar www.opusamadeus.com  adresinden, biletler  
www.biletix.com’dan temin edilebilir.

Anadolu kadınınınhİkâyelerİnİ anlatıyor 

Üç Yunan kadının oluşturduğu 
Sinafi Trio’nun ilk albümü “İho”, 
ud ve kanun ile birçok kültürü 
biraraya getiriyor
l Evin ARSLAN

Ü

“KADIKÖY BİZİM EVİMİZDİ”
•15 Şubat’ta Kadıköy’de konser verdiniz. 
Nasıldı?
Marina M.: İstanbul’da yaşadığımız yıllarda Kadıköy 
bizim evimizdi ve albüm tanıtımımızı Kadıköy Sah-
ne gibi meşhur bir müzikal sahnede yapmak büyük 
bir tecrübeydi.  Konser hepimiz için keyif vericiydi 
çünkü albüm katılımcılarının hemen hemen tamamı 
ilk kez aynı anda sahnedeydi ve bu, bizde ve dinle-
yicilerde müthiş bir enerji yarattı. Bu sunum, yöne-
ticimiz Asya Arslantaş’ın ve bizi destekleyen sevgili 
arkadaşımız Serkan İbik’in yardımları olmadan ko-
laylıkla organize edilemezdi, onlara teşekkür ederiz.

Tarihi mekânlarda 
ODA MÜZİĞİ

IX. İstanbul Uluslararası Opus 
Amadeus Oda Müziği Festivali, 7 
Mart-22 Nisan arasında yapılacak

Hungarian Quartet 

Times Baroque

“SATMAYA KIYAMAMIŞTIM”
Kentsel dönüşüm nedeniyle mahalleden taşınan ya da 
evini yenileyen birçok insanın kendisine plak getirdiğini 
söyleyen Berk, şöyle devam ediyor: “O plaklardan çok 
fazla koleksiyon diyebileceğimiz ürün çıkmıştı. Bülent 
Ortaçgil ve Barış Manço’nun  ilk baskı plaklarını satma-
ya kıyamamıştım  Dünyada ve Türkiye’de ilgi artıyor. 
İstanbul ve özellikle Kadıköy işin merkezi oldu. İstiklal 
Caddesi’nde de biliyorsunuz Lale Plak filan da kapan-
dı. Doğal olarak bu durum Kadıköy’ün önemini artırıyor. 
Ancak biz her yerde dükkanların açılmasını isteriz. Sa-
dece Kadıköy’de olmasın farklı ilçelerde de plak dük-
kanları açılmalı.”

l Erhan DEMİRTAŞ
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“TÜRKİYE’ NİN İLERİ LABORATUVAR MERKEZİ”
◆ 2000’ den fazla çeşitli laboratuvar testi
◆ Türkiye’ de yalnızca Gelişim’ de yapılan testler
◆ İleri genetik test panelleri
◆ İleri kanser test panelleri
◆ İleri ve kapsamlı moleküler test panelleri
◆ Farklı ve spesifik test panelleri
◆ TÜRKAK ISO 15189 Laboratuvar Akreditasyonu
◆ Ekonomik olarak ulaşılabilir, erişilebilir düzey

Acil durum su yönetimi, afet durumu or-
taya çıkmadan bir envanter çıkarma ve 
planlama konularını kapsıyor. Planlama-
nın bir boyutu da alternatif oluşturmak… 

Kişi başına düşen su ihtiyacı gün-
lük 1,5 - 15 litre arasında kabul ediliyor. 
Afet anı için ise ilk gün 700 kişiye göre 
bir dağıtım noktası planlanması gereki-
yor. Bu planlanırken yeme, içme, bakım 
göz önünde bulundurulmalı. Bunun dı-
şında “Koşuyolu Afette ilk 72 saat” gru-
bunun hazırladığı rapora göre planlama 
72 saatlik bir kesintiye göre yapılmalı, 
sadece mahallede yaşayanlar değil, dı-
şarıdan gelenler, turistler de dikkate alınmalı. Bunun 
yanında su kalitesine bir standart getirilmeli, kısa sü-
rede su kalitesi geri kazandırılmalı.

BİRLİKTE PLANLANMALI
Grubun hazırladığı rapora göre, su yönetimi plan-

lamasında sivil toplum kuruluşlarının, mahallelinin 
katılımı da envanter çıkarılması için önemli. Koşuyo-
lu Mahallesi’nden örnek veren grubun sözcüsü Rem-
zi Çelik, Koşuyolu Muhtarlığı ve Maya-Der ile okul-
larda, camilerde, hastanelerde ve özel işletmelerde su 
stoğu için tespit çalışmaları yapıldığını söyledi.

Kişi başına günlük 10/15 lit-
re ile hesaba başlanması gerekti-
ğini vurgulayan Çelik, farkında-
lığın nasıl arttırılması gerektiğini 
şöyle anlattı: “Okullar önemli eği-
tim noktalardır. Buralarda afetlere 
hazırlık aşamaları ve suyun önemi 
anlatılmalıdır.  Evinde sifona ba-
san bir kişi çoğu zaman onun boru 
donanımları üzerinden ev önündeki parsel bacasına, 
oradan da kentin altyapısı ile arıtmaya gittiğini bil-
miyor. Bunun anlatılması lazım. Örneğin, Bozdoğan 

Kemeri’nin altından geçen kişiler, 
bu kemerin Bizans döneminde Belg-
rad Ormanı’ndan Fatih’e su getirme 
fonksiyonunu bilmiyor. Ayrıca su ta-
sarrufu, suyun önemi, hijyen, su yok-
sulu ülke kavramları konusunda da 
eğitimler yapılmalı.”

“Sanitasyon” kavramına özel bir 
vurgu yapan Çelik, sanitasyonun kay-
naktan arıtmaya giden suyun kullanım 
sürecindeki tüm aşamalarda kamu 
sağlığının gözetilerek içilebilir, kul-
lanılabilir olması anlamına geldiği-
ni söyledi. “Su her canlının hakkıdır” 
diyen Çelik, “Normal dönemlerde ne 
kadar önemli ise, afette de su hakkı o 
kadar önemlidir” diye konuştu.

Bir diğer konu ise dezenfektasyon. Çünkü su ha-
yati bir madde olmasına rağmen, bulaşıcı hastalıkların 
yayılmasında da son derece tehlikeli olabiliyor. Çelik, 
bu konuda da “Kaynatma suyu kullanmak durumun-
dayız. Bunun için de elektrik enerjisi, gaz, sıvı yakıt 
imkânları olmalı. Dezenfekte yapabilmeyi öğrenme-
liyiz. Klor tabletlerini, kimyasalları nasıl kullanabile-
ceğimizi eğitimle öğrenmeliyiz. Test kitleri bulundur-
malıyız. Akabinde her mahallede depolama alanlarını 
yenilemeli, buna göre plan yapmalıyız.” diyor.

Acil durumlar göz önünde bulundurarak planlan-
ması gereken mahalle tabanlı su kaynakları ise şunlar:

 Hastane, okul, kamu kurumlarındaki depolar
 Site, apartman, evlerdeki depolar
 Çevredeki yer altı, yer üstü kaynaklar
 Komşu mahalledeki su kaynakları
 AVM ve ticari binaların depoları
 Afet çantasındaki kişisel sular
 Mahalledeki damacana su dağıtıcıların kapasitesi
 Kesintiye uğramış boru ve hortumların içindeki sular

“YEREL ÇÖZÜMLER ÜRETİLEBİLİR”
Son olarak yerel çözümlerin daha esnek, ko-

lay ve hızlı olduğunu söyleyen Çelik, “Su planlama-
sı mahalleli, mahalle muhtarları, ilçenin yerel yöne-
tim temsilcileriyle birlikte yapılmalı. İl ve bölge acil 
durum planı ile bütünleşik olmalı. Onarım çalışması 
da planlama kadar önemli bir konudur. Makro sistem 
içinde mikro çözümlerle, çalışmaz hale gelen kısım-
lar hızlı bir şekilde tamir edilebilir. Yereller olarak 
yapacak şeylerimiz var” dedi.

Çelik, acil durumlar için su kaynaklarına yapıla-
cak müdahaleleri ise şöyle sıraladı:
 Vanalar zarar görecek yerleri bloke edecek şekilde 
monte edilmeli ki zarar gören yer tüm sistemi atıl bı-
rakmasın,
 Komşu hatlara bağlantılar olmalı,
 Arıtılan su deposu hacmi, arıtmada oluşacak bir arı-
za çözülene kadar yetecek bir hacimde olmalı,
 Jeneratörler, yakıt ve yedek boru donanımları stok-
ta yer almalı.

in’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan ken-
tinde ortaya çıkan yeni tip korona vi-
rüsün (Covid 19) dünya genelinde bu-
laştığı kişi sayısı 81 bini aştı. Virüse 

yakalanan kişilerin yaklaşık 28 bini hastalıktan 
kurtulurken, 2 bin 872 kişi yaşamını yitirdi. Ko-
nuyla ilgili uzmanlar el temizliğinin kritik önem 
taşıdığını, risk oluşturduğu için solunum yolu en-
feksiyonu taşıyan hasta bireylerle yakın temastan 
kaçınılması gerektiğini belirtiyor ve bağışıklık sis-
temini güçlendirici gıdalar tüketilmesini öneriyor.  

Son günlerde İran’da yaşanan ölümlü vakalar, 
Türkiye’de maske ve dezenfektan ürünlere talebi bir 
anda yükseltti. Virüs öncesinde kutusu 7 lira olan 
maskeler virüs sonrasında internet ortamında 150 

ile 200 TL arasında değişkenlik göstermeye baş-
ladı. Maske fiyatlarında yaşanan yüksek fiyatların 
sebebini Kadıköy’de araştırdık. Henüz Türkiye’de 
görülmemesine rağmen maske takarak önlem alan 
vatandaşlar görüşlerini Gazete Kadıköy ile paylaştı. 

“İNSANLAR KORKUYOR”
Vatandaşların maskelere 

yoğun ilgi gösterdiğini söyle-
yen Kadıköy Medikalblog Ge-
nel Müdürü Derya Beltekin 
“İnsanlarda artık korku ve pa-
nik havası hâkim olmaya baş-
ladı. Haliyle vatandaşlar önlem 
almak için maskelere yükleni-
yor. İnsanlar hem kendilerine 
hem de aile ve arkadaşlarına 
maske almaya başladı. Öncesinde 5 dolara aldığımız 

3m maskenin perakende fiyatı şu anda 170 TL olmuş 
durumda. Bu inanılmaz bir artış. Temel sebebi ise do-
lara bağlı olarak artışın yanı sıra, insanların çok satın 
almasından dolayı piyasada maske kalmaması. Bu da 
doğal olarak fiyatları uçurdu.” şeklinde konuştu. 

“HAMMADDE BULUNAMIYOR”
Maske üretiminde ham-

maddenin büyük bir bölümü-
nün Çin’den karşılandığını be-
lirten Ontu Ortopedi Medikal 
Satış Temsilcisi Remzi Gü-
ney ise konuya şöyle açıklık 
getirdi: “Türkiye’ye hammad-
de ulaşmaması ve vatandaşın 
maskeye karşı talebinin art-
ması fiyatları yükseltti. İç pi-
yasada yoğunluk basit seviyede ilerlerken, yaşanan 

virüs vakaları bir anda hareketliliğe sebep oldu. Şu 
anda maskelerin büyük bir bölümü yurt dışına gidi-
yor. Üreticiler 24 saat çalışmalarına rağmen taleple-
re yetişemiyor. Fiyatlar maskenin kalitesine, firması-
na göre değişkenlik gösteriyor.” 

“PİYASADA MASKE YOK”
Piyasada maskelerin azal-

dığını belirten Berkay Medi-
kal Satış Uzmanı Erkan İbiş de 
“Genellikle yurt dışına çıkan 
ve her gün toplu taşımayı kul-
lanan bireylerin daha çok ilgili 
olduğunu söylemek mümkün. 
Bize geliş fiyatları yüksek ol-
duğu için ucuza veremiyoruz. 
Piyasada mal kalmadı bu da fiyat artışını etkiledi” 
şeklinde konuştu. 

Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe 
Özalkuş Şahin, Kadıköy Belediyesi Al-
zheimer Gündüz Bakımevinde “Bede-
nim Yaşlansa da Ruhum Halen Genç” 
başlıklı bir konferans verecek.

Ergen, yetişkin ve yaşlı psikoterapis-
ti olan, üniversitede yaşlılık üzerine ders 

veren öğretim görevlisi Ayşe Özalkuş 
Şahin, 10 Mart Salı günü saat 14.00’teki 
konferansta “yaşlıda genç kalan ruhsal-
lık” üzerine konuşacak. Ücretsiz ve her-
kesin katılımına açık olan konferansın 
amacı, 18-24 Mart Yaşlılık Haftası ön-
cesinde, özellikle Kadıköy’deki yaşlıla-
rı bu konuda bilinçlendirmek…

Bedenim yaşlansa da ruhum genç

Korona maske fiyatlarını uçurdu!
Dünyada hızla yayılmaya başlayan Korona virüsü maske satışlarındaki fiyatları da vurdu. Piyasada 

ürün kalmaması sebebiyle iki katına çıkan maske fiyatlarını Kadıköy’de araştırdık

Ç
l Görkem DURUSOY / Cenk OVA

Omi Saye: Biz Türkiye’ye gezi amaçlı 
geldik. Dünyada yaygınlaşmaya başlayan 
virüse karşı tedbirli davranmaya 
çalışıyorum, bu sebepten maske 
takmak artık şart oldu. Ayrıca hijyenik 
mendil kullanımına özen gösteriyorum. 
Piyasada maske kalmaması fiyatları da 
etkilemiş durumda.

Furkan Korkmaz: Maskelere insanların 
talebi çok olduğu için fiyatlar uçmuş 
durumda. Tedbir olarak maske dışında 
eldiven aldım. Özellikle kalabalık 
yerlerde temastan kaçınıyorum. 
Ellerimi sürekli dezenfektan jeli ile 
temizliyorum. Eve girip çıkarken 
ellerimi yıkamaya özen gösteriyorum.

Utku Akça: Ben bu maskeyi soğuk 
algınlığı yaşadığım için takıyorum. 
Diğer insanlara bulaşmasını istemem. 
Korona virüsünden korunmak için 
henüz bir önlem almadım. Zamansız 
bir şekilde bu virüs ülkede yayılabilir. 
O bakımdan el hijyenine ve maske 
takılmasına özen göstermeliyiz.

Kadıköy’de virüsten korunmak maskeli pek çok insana rastlamak 
mümkün. Özellikle Söğütlüçeşme İstasyonu, Bahariye Caddesi, Kadıköy 
Rıhtım gibi kalabalık yerlerde maske takan vatandaşlara görüşlerini sorduk: 

Cennet Doğdu: Ben çok tehlikeli ve hassas bir 
konu olduğunu düşünüyorum.  Virüs beş saat 
içerisinde vücuda tutunuyormuş. Ben önlem 
olarak 3m maske aldım. Özellikle eve gittikten 
sonra ağız da dahil olmak üzere ellerimi 
dirseklerime kadar tuzlu su ile yıkamayı 
tercih ediyorum. Amerika’da bugün ilk ölüm 

vakası gerçekleşti. Yunanistan’a kadar gelen 
bir virüsün burada olamama ihtimali yok diye 
düşünüyorum. Çocuk felci aşısını bulan adam 
patentini almıyor ki çocuk felci olmasın ama 
Türkiye’de insanların böyle durumlarda biraz 
çıkarcı olduğunu düşünüyorum. Maskede 
fiyat artışlarının temel sebebi de bu... 

VATANDAŞLAR MASKE YARIŞINDA 

?Acil durum su yönetimi nasıl olmalıAcil durum su yönetimi nasıl olmalı
Koşuyolu afette ilk 72 saat grubu, acil durumlarda su yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair rapor hazırladıKoşuyolu afette ilk 72 saat grubu, acil durumlarda su yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair rapor hazırladı
l Fırat FISTIK
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Hayatta en çok çalıştığım gün yaklaşıyor: 
8 Mart. Spor yazarlığı ve yorumculuğuna 
başladığımdan bu yana, ki artık baya 
zaman oldu, senenin en çok arandığım, 
panele davet edildiğim, röportaj verdiğim 
günü hiç değişmedi: Dünya Kadınlar Günü. 

Aslında uzunca zaman, oldukça 
sıkıcıydı benim röportajlar. Aynı sorulara, 
aynı cevapları verdim durdum senelerce: 
“Hayır, bu meslekte herhangi bir zorluk 
yaşamadım. Evet, ofsayt nedir biliyorum. 
Hayır, hiç kötü bir anım yok”. Şimdi 
geriye baktığımda, bu dönemimi Cahiliye 
Dönemi olarak tanımlıyor ve son yıllarda 
davet edildiğim yerlerde ‘vah vah ben ne 
safmışım’ tadında anlatıyorum. Başta 
kendim, bu meslekte çalışan kadınları, 
erkek meslektaşlarından hiç de farklı 
görmediğim, aynı şekilde çalışıp, aynı 
şekilde maç izleyip, aynı deplasmanlara 
gidip geldiklerini düşündüğüm yıllar 
uzunca bir zaman sürdü. Tam tarihini 
vermem gerekirse; evlenip, çocuk 
yapana kadar.

Evlendikten sonra aslında çok şey 
değişmedi. Sadece ‘Kocam izin vermiyor 
diyerek işten ayrılabilirsin’ cümlesi 
hayatıma girdi. Herkes bana kocanı 
bahane edip işten ayrılıp tazminatını 
alırsın, oh mis diyordu saçma sapan. 
Benim için çok yeni bir bilgiydi bu. 
Neden evlenince işten ayrılayım ki 
sorusunu hadi bir kenara bırakıyorum; 
hadi babamın bazen bazı şeylere izin 
vermediğini net hatırlıyorum da kocam? 
Ondan ‘izin’ almam gerektiğini, bu ‘izin’ 
meselesinin kanunda yeri olduğunu ve 
istersem şak diye, sorgusuz sualsiz, 
üstelik kendim bırakmama rağmen 
haklarımı da alarak ayrılabileceğimi 
öğrenmek baya şaşırttı beni. Ama bu 
kadarla da kalmadı. Asıl aydınlanma için 
çocuk olmasını beklemem gerekti.

Bilerek hamileliğin son gününe 
kadar çalışanlardanım. Sonrasındaki 
6 ay izni kesintisiz kullanmak istedim. 
Kullandım da. Gel gör ki işe döndüğümde 
resmen ofis topraklarını öpecektim. 
Ev kadınlığının ne kadar zor olduğunu 
bizzat deneyimleyerek anlamış 
olduğum bir dönem. İş hayatına geri 
döndüğümdeyse artık eskisi gibi uzun 
saatler çalışamadığımı, deplasmanlara 
filan gidemez olduğumu, istesem de 
asla çalışamayacağımı gördüm. Artık biri 
maaşsız ve çok daha ağır şartlarda iki 
işte çalışıyordum çünkü.

Ben eve yetişmek için yerimden bile 
kalkmadan o günün işlerini bir an evvel 
bitirip çıkmak zorundayken, evde de 
beni bir çocuk ve bambaşka kategoride 
azımsanmayacak bir iş yükü beklerken, 
benimle aynı zamanda çocuk sahibi 
olmuş erkek meslektaşlarım, eskisinden 
bile daha çok çalışıyorlardı: “Canım, 
akşam biraz gecikeceğim. Mesai var.” 
deyip telefonu kapatabiliyorlardı en 
azından. Mesai olmadığında bile mesai 
var telefonlarıyla yemeğe gittikleri 
de oluyordu tabii. İşte, yılın 8 Mart 
zamanı gelip de röportajlar için kapım 
çalındığında ve “Bu sektörde kadın 
olmanın farkı nedir?” sorusu bir kez 
daha yöneltildiğinde verecek çok güzel 
cevaplarım vardı artık. “Mesleği ne 
olursa olsun, çalışan kadın olmak çok zor. 
Kesinlikle eşit değiliz ne iş şartlarında ne 
çalışana bakış olarak ne de maaş. Hele 
bizim gibi geceleri çalışılan, haftasonu, 
bayramı, tatili olmayan bir meslekte 
bu daha da zor.” demeye başladığım 
günlerdi.

Son birkaç yıldır bu da değişti. Bu 
dünya erkeklerin dünyası. 195 bağımsız 
ülkenin sadece 17’si kadınlar tarafından 
yönetiliyor ki bu kadınlara İngiltere, 
Danimarka ve Hollanda kraliçeleri de 
dahil edilmiş durumda. Sevgi dolu bir 
dünyada yaşadığımızı kimse söyleyemez 
sonuçta. Her yerde kavga gürültü. Savaş. 
Mutsuzluk. İş hayatının kuralları da 
erkekler tarafından yazıldı. İş hayatında 
başarılı olmak için ne yapmak gerektiği 
de onlar tarafından belirlendi. Rekabet, 
hırs, risk almak, liderlik arzusu… Bu 
sonuncusu belki de en ilginç olanı: Yapılan 
araştırmalar çalışan erkeklerin yüzde 
36’sının genel müdür olmak istediğini, bu 
oranın kadınlarda yüzde 18’e düştüğünü 
gösteriyor. Üniversiteden mezun 
olurken, mezuniyetten sonraki üçüncü 
yılda kendinizi nerede görüyorsunuz 
sorusuna erkeklerin çoğu ‘yöneticilik 
seviyesinde’ diye cevap verirken, kız 
öğrencilerde aynı kariyer ‘hırsını’ asla 
göremiyoruz. Normal hayatlarında hırslı 
olarak kendini tanımlayanlarda bile.

Dolayısıyla pek de beğenmediğim, 
özellikleri beni tanımlamayan, koşullarını 
da sevmediğim böyle bir dünyada ‘eşitlik’ 
peşinde koşmak artık bana uymuyor. 
Eşit olmak istemek, kendimi aşağı 
konumlandırmak gibi geliyor. Yarışa 
eşit şartlarda başlamak, fırsatlarda 
eşitlik, maaşlarda eşitlik, evet tabii ki 
destekliyorum. Ama sanırım istediğim 
daha ziyade adalet. Sanırım eşitlik yerine 
adalet, hırs yerine empati, rekabet yerine 
yardımlaşma, liderlik yerine dayanışma 
olan bambaşka bir dünya bana daha fazla 
uyacak. Yaşı kaç olursa olsun çocukların 
savaş yüzünden başka ülkelere 
gitmediği, başka topraklarda ölmediği, 
denizlerde boğulmadığı, daha insanca 
yaşamak istedikleri için gözlerine gaz 
sıkılmadığı bir dünya...

 Ve evet, ofsayt nedir biliyorum.

Spor medyasında 
kadın olmak

BANU 
YELKOVANYELKOVAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki 
Spor İstanbul, 2016 yılından itibaren ‘İstanbu-
lu Koşuyorum” etkinliği düzenliyor. Her etabı, 
İstanbul’un sembol noktalarında gerçekleşen 
yarışlar, 2020’de, yeni etaplarıyla katılımcı-
lara yeni deneyimler yaşatacak. Ayrımcılığın 
her türlüsünü reddeden, aynı duyguda insan-
ları bir araya getiren spor, bu kez de cinsiyet 
kalıplarını yıkmak isteyenleri buluşturacak. 
8 Mart’ta “İstanbul’u Koşuyorum”un Kadın-
lar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artır-
mak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte 
iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıy-
la koşulacak. Koşu, 9.00’da başlayacak ve 10 
kilometrelik parkurda gerçekleşecek. Bin 500 
kadının katılması beklenen etkinliğe son baş-
vuru tarihi ise 6 Mart.

8 MART KADIN KOŞUSU DURAKLARI
Kadınlar Günü Etabı’nın durakları, kadın-

ların kentte iz bıraktıkları yerlerden seçildi. 
Seçilen noktalar, kadınların, vatandaş, yazar, 
aktivist, tiyatrocu, yönetici, sporcu ve hayır-
sever olarak toplumsal hayatı dönüştürdükleri 
yerlerden oluştu.

1 – KADIKÖY–KARAKÖY VAPURU
Kadıköy – Karaköy Vapuru, Kasım 

1989’da kadınların kamusal alandaki tacize 
karşı başlattıkları “Bedenimiz Bizimdir; Cinsel 
Tacize Hayır” kampanyasının başlangıç nokta-
sıydı. Kadıköy – Karaköy Vapuru’nda, kadın-
ların kendilerini savunabileceği, susmayacak-
ları ve tacizcileri teşhir edeceklerinin sembolü 
olarak “Mor İğne” satılmaya başlanmıştı.

2 – BAYLAN PASTANESI
Baylan Pastanesi, bir dönem İstanbul yazar 

ve çizer topluluğunun durakları arasındaydı. 
Beyoğlu ve Karaköy’de de şubeleri bulunan 
pastanenin müdavimleri arasında Baylancılar 
Akımı olarak da bilinen yazarlar; Leyla Erbil, 
Tomris Uyar ve Sevim Burak gibi kadın ya-
zarlar bulunuyordu. 

3 – APOLLON TIYATROSU
Apollon Tiyatrosu (şimdiki Rexx Sinema-

sı), tiyatro sahnesine çıkan ilk Müslüman ka-
dın oyuncu olan, Afife Jale’nin iz bıraktığı 
mekândır. 1920’de Hüseyin Suat’ın Yamalar 
adlı oyununda oynayan Eliza Binemeciyan’ın 
Paris’e yerleşmesi üzerine onun yerine Apol-
lon Tiyatrosu’nda sahneye, Afife Jale çıktı. 
Aldığı uyarılara, polislerin her seferinde onu 

almaya gelmesine rağmen çeşitli oyunlarda rol 
almaya devam eden Afife Jale oyunculuğuyla 
büyük beğeni toplamış, cesareti ve yeteneğiyle 
tarihe adını yazdırmıştır.

4 – MOR MEKÂN
Kadına yönelik artan şiddet olayları kar-

şısında, Kadın Savunma Ağı tarafından baş-
latılan Mor Mekân, dayanışmanın, birlikte 
öğrenmenin ve eril şiddetle baş etmenin yolla-
rını, eğlenceli faaliyetlerden de geri kalmadan 
arayan kadınların uğrak yerlerindendir. Bir-
çok atölye programı ile çalışmalarını sürdüren 
mekân, çok çeşitli etkinliklerle, kadınları bira-
raya getirmeye ve dayanışma yoluyla ayakta 
kalmaya devam ediyor.

5 – CAFERAĞA MUHTARLIĞI
Kadınların karar alma mekanizmalarına 

eşit katılımının en önemli göstergelerinden biri 
olan kadın yönetici ve lider sayısı konusun-
da Kadıköy, güzel örnekler veriyor. İlçenin 12 
mahallesi kadın muhtarlar tarafından yöneti-
liyor.

6 – YOĞURTÇU PARKI KADIN FORUMU
Kadın hareketinin tarihinde önemli bir yer 

tutan mekânlardan biri de Yoğurtçu Parkı. Ka-
dınların 17 Mayıs 1987 yılında gerçekleştir-
dikleri ilk kitlesel yürüyüş, burada gerçekleşti. 
Hep birlikte burada “Dayağa Hayır” denmişti.

7 – KALAMIŞ ATATÜRK PARKI
2012 yılında Erzurum’da geçirdiği kaza 

sonucu trajik ölümüyle tüm Türkiye’yi üzen 
18 yaşındaki milli kayakçı Aslı Nemutlu’nun 
heykeli, Kalamış Atatürk Parkı’nda bulunuyor. 
Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Neslihan Pala’nın imzasını taşıyan heykel, 
hem Aslı Nemutlu’nun hem de kadın sporcu-
ların, spor dünyasına yaptıkları katkılara dair 
bir hafıza oluşturma görevini görüyor.

8 – BEHICE YAZGAN PARKI
Kadınlar yalnızca Cumhuriyet Dönemi’n-

de değil, öncesinde de kamusal hayata hayırse-
ver olarak birçok katkıda bulunmuşlardır. Bu 
kadınlardan biri de İstanbul ve Kayseri’de bir-
çok toplum yararını gözeten çalışmaları des-
tekleyen Behice Yazgan’dır. Yaptırdığı has-
tanelerin yanı sıra kız lisesi de inşa ettirerek 
kadınların eğitim hayatına katılmasına katkıda 
bulunmuştur.

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt için; basin@spor.istan-
bul https://www.istanbulukosuyorum.istanbul/

İBB’nin düzenlediği ‘İstanbul’u Koşuyorum’ serisinin 2020’deki 
ilk yarışı, Kadınlar Günü Etabı ile başlayacak. Kadıköy’de 
düzenlenecek yarışta kadınlar, anlam dolu rotada koşacak

KADINLARDAN 

İlki geçen sene yapılan “Bisiklet Kadınları Çalıştayı” bu yıl ikinci kez 
düzenlenecek. Yeldeğirmeni’ndeki Tasarım Atölyesi Kadıköy’de 
yapılacak etkinlikte, 7 Mart Cumartesi günü sabah 10’dan akşam 
10’a kadar bisiklet konuşulacak.
Zincir Kıran Kadınlar ve Engelsiz Pedal Derneği’nce organize edilen 
etkinliğin çağrı metninde şöyle deniliyor;
“Kadıköy’de 7 Mart günü Türkiye’nin her yerinden hatta belki bir 
tane de İskoçya’dan kadın bisiklet girişimcisini konuşmacı olarak 
ağırlıyoruz. Müzik dinliyoruz, aksesuar üretiyoruz, çay-kahve 
içiyoruz. Geçen sene turcusu, gezgini, organizatörü, yöneticisi 15 
farklı bisiklet kadını zincirlerini nasıl kırdığını anlattı. Bu sene de 
15 konuşmacımız var; Başkalarına bisiklet sürmeyi öğretenden, 
bisikletiyle çay satana, bisikletiyle tur rehberliği yapandan, büyük 
bisikletli organizasyonlar, festivaller, yarışlar düzenleyenlere, 
daha da ileri gidip sosyal fayda güden süreçler, kampanyalar 
kurgulayanlara, bisikletliler için büyük çatı örgütlenmeler 
kuranlara kadar...  Kadın, erkek, yaşlı, çoluk, çocuk, anne, engelli 
herkes için eşit ve erişilebilir bir kamusal alan hayaliyle, geçen sene 
olduğu gibi bu sene de herhangi bir destekçimiz, sponsorumuz 
olmadan, -dayanışmayla- düzenlediğimiz çalıştayımıza herkesi 
bekliyoruz.”
PROGRAM ŞÖYLE:
11:00 - 11:20 Bisikletin Antrenörü - Nurşen Akyazı
11:30 - 11:50 Bisikletin Kafecisi - Esin Ertan
12:00 - 12:20 Bisikletin Çantacısı - Senem Türkaydın Elmalı
12:30 - 12:50 Bisikletin Geri Dönüşümcüsü - Zehra Erbil
13:00 - 14:00 Bisikletin Terzileri Atölyesi
14:00 - 15:00 YEMEK MOLASI
15:00 - 15:20 Bisikletin Fransızı - Elif Kain
15:30 - 15:50 Bisikletin Mekancısı - Arzu Yıldız
16:00 - 16:20 Bisikletin Eğitmeni - Canses Özel
16:30 - 17:00 ÇAY & KAHVE MOLASI
17:00 - 17:20 Bisikletin Gönüllüsü - Itır Erhart
17:30 - 17:50 Bisikletin Kız Kardeşleri - Gülom & Güner
18:00 - 18:20 Bisikletin Çaycısı - Belgin Aydın
18:20 - 18:40 FİLM GÖSTERİMİ - Çay Var İçersen - Emre Zengin
19:00 - 19:30 ENGELSİZ PEDAL KOROSU - Sevinç Aksüt

Kadınlar bu yıl ikinci 
kez Kadıköy’de 
buluşarak, 12 saat 
boyunca bisikleti 
konuşacaklar!

Kadıköy Belediyesi 
Toplumsal Eşitlik Birimi 
tarafından, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü kapsamında futbolda da toplumsal cinsiyet eşitliğini 
savunmak ve farkındalık yaratmak için bir kadın futbol turnuvası 
organize edildi. 7 Mart Cumartesi günü 10.00-15.00 saatleri 
arasında Kalamış Gençlik Spor Merkezi’nde yapılacak turnuvada, 
Kadıköy Belediyesi kadın futbol takımı Cadıköy ile Turkcell, 
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Anadolu Kadın Gücü 
(İstanbul Anadolu Adliyesi), Koç System ve Galatasaray Lisesi 
kadın futbol takımları karşılaşacak. 

İstanbul’un bisiklet şefi:
Rukiye DemirciİBB’de kurulan Bisiklet Şefliği 

biriminin başına getirilen Rukiye 
Demirci, “Bundan 3 yıl önce 
belediye binasına bisikletim ile 
alınmamışken şimdi kararlar 
üretebilecek bir noktada olmak mutluluk verici” diyor

İstanbul Büyükşehir Ulaşım Planlama Mü-
dürlüğü bünyesinde bu yılın Ocak ayında 
“Bisiklet Şefliği” kuruldu. 12 yıldır İBB Ula-
şım Birimi’nde görev yapan şehir plancısı bir 
“bisikletçi” olan Rukiye Demirci de “Bisiklet 
Şefi” olarak görevlendirildi.
Gazete Kadıköy’e konuşan Demirci, Ümra-
niye’deki evinden Bakırköy’deki işine bisik-
letle gidip geliyor. O’na göre bisikletçi olmak, 
“Bisikleti tıpkı benim yaptığım gibi binmedi-
ğin zamanlarda bile ya elinde taşımak ya da 
odada başucunda durması!” demek.

“BİSİKLET BİR FESTİVAL”
Çocukluğundan beri bisiklete binen, hatta 
ilk bisikletini kupon biriktirerek alan Demir-
ci, önce kendi mahallesi, sonra diğer mahalle-
ler derken artık şehir dışına bile çıkmaya baş-
lamış bisikletiyle. Demirci, bisikleti ulaşım aracı 
olarak kullanıyor; “Kuaföre, terziye, mezar zi-
yaretlerine, işe elimden geldiğince bisikletle 
gitmeye gayret gösteriyorum. Bisiklet yaşı ol-
mayan, ömür boyu süren bir beraberlik bence. 
Tek başına, hatta başlı başına bir festival...”
Rukiye Demirci, kent hayatında bisikletin/
bisikletlilerin yeri ve önemi hakkında, “Bi-
siklete binerseniz hem zamanınız hem ha-
vanız hem ruh sağlığınız cebinizde kalır. Bü-
tün gün kapalı ortamlarda tıkışıp kalıyoruz. 
Sıkışık bir trafikte araçların yanından süzü-
lüp gitmek her şeye değer.” diyor. 

“ÇÖP TORBASIYLA İÇERİ ALDILAR”
Bisiklet Şefliği’nin bisikletin bir ulaşım aracı 
olduğunu anlatmak ve bu doğrultuda çalış-
malar yapmak amacıyla kurulduğunu söy-
leyen Demirci, 3 yıl önce belediye binası-
na bisikletiyle alınmamasını şöyle anlatıyor; 

“Yaklaşık 45 dakika boyunca içeriye girmek 
için mücadele verdim! Ah ne kâbus bir gün-
dü... Güvenlik görevlilerine ‘Bakın bu katla-
nır bisiklet. Katlayıp her yere gidiyorum da 
yıllardır çalıştığım yere nasıl giremiyorum?!’ 
dediğimde ‘Bugün sizi alırsak yarın binlerce-
si gelir o zaman ne yaparız?’ yanıtını aldım. 
O zaman duruma göre çözüm üreteceğimi-
zi söyledim ama bir türlü ikna olmuyorlardı. 
Ağzım dilim kurudu laf anlatmaktan. Son-
ra ben diretince büyük boy bir çöp torba-
sına bisikleti koyup öyle aldılar. Neymiş en 
azından görünmüyormuş! Sonraki günler-
de sürgünle tehdit edildim ama ben bisikle-
ti hiç bırakmadım. İki hafta boyunca seyahat 
çantası ile taşıdım, gözlerinin önünde çanta-
nın içine koydum her gün filan derken en so-
nunda pes ettiler!”

“BİSİKLETLİLERLE BİRARAYA GELİYORUZ”
Rukiye Demirci, Bisiklet Şefi olarak hangi 
çalışmaları yapmayı planladıklarını da şöy-
le açıklıyor: “7 Ocak’ta dernekleri, sivil top-
lum kuruluşlarını, ilçe belediyelerini, mes-
lek odalarını, çeşitli kamu kurumlarını ve 
bisiklet kullanıcılarını biraraya getirdiğimiz 
bir çalıştay yaptık. Bu çalıştay sonucunda 
öncelikle bisiklet kültürünün yaygınlaştırıl-
ması için çalışmalar yapılması, mevcut bi-
siklet yollarının düzenlenme çalışmaları vb 
sonuçlar çıktı. Çalışmalarımızı bu doğrultu-
da yürütmeye başladık. Ekibimiz çok küçük 
henüz, benimle birlikte 3 kişiyiz. Bu çalıştay 
daha başlangıç. Düzenli aralıklarla bisiklet-
çiler ile buluşup küçük toplantılar yapmak 
çalışmalarımızın bir parçası olacak. Yenika-
pı’da Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne tahsis 
işlemlerini tamamladığımız binada bisiklet 
kullanıcıları ile toplantılar yapıp o binayı bi-
sikletçilerin kullanımına açmak gibi bir dü-
şüncemiz var.”

l Gökçe UYGUN

“KADIKÖY İKİNCİ EVİM”
Kadıköy için “ikinci evim” diyen Demirci, ilçedeki bisiklet yollarına dair de 
“Sahil bisiklet yollarını neredeyse hiç kullanmıyorum. Daha çok trafikte 
kullanıyorum bisikleti. Kadıköy’de de bazı noktalarda bisiklet yollarındaki 
fiziksel altyapı sorunlarına ilişkin tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi çalışma-
larımız, analiz aşamasından sonra başlayacak.” açıklamasını yaptı.

8 Mart 
Kadın Koşusu 
KADIKÖY’DE

bisiklet çalıştayı

Kadınlar 
8 Mart’ta 
sahada!
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
6 - 13 MART

Başvuru Tel: 0216 346 57 57
DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 

KUTLAMASI
Yazar Müzisyen İkbal Kaynar

Tarih/Saat: 6.03.2020 / 13.30
Yer: Osmanağa Gönüllü Evi  

Düzenleyen: Osmanağa Gönüllüleri          

RASİMPAŞA GÖNÜLLÜLERİ TSM 
KOROSU

Şef Şule Mantık
Tarih/Saat: 9.03.2020 /20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesi 

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri                                  

DÜŞÜNCE YOLUYLA DEĞİŞİM
Klinik Psikolog Zana Rüstemi

Tarih/Saat: 10.03.2020 / 13.30
Yer: Osmanağa Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Osmanağa Gönüllüleri          

MODALI SANATÇILARLA HAYATA DAİR
Yazar İzel Rozental

Yazar Berken Döner 
Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu

Tarih/Saat: 10.03.2020 / 14.00
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri         

SÖYLEŞİ
Oyuncu Şovmen Onur Yaprakçı
Tarih/Saat: 10.03.2020 / 14.00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri                                 

              
HARİKA TSM KOROSU

Şef Harika Murteza Akyüz
Tarih/Saat: 10.03.2020 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesi 

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri                                   

İLAÇLAR ve GERÇEKLER
Prof. Dr. Serdar Alpan 

Tarih/Saat:11.03.2020 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri                              

KRİTON CURİ GÖNÜLLÜLERİ 
KLASİK TMK 

Şef Caner Bakır
Tarih/Saat:11.03.2020 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesi 

Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri                               

EVRENİN MATEMATİĞİ; SAYILARIN 
GİZEMİ

Oktay Kocamaz
Tarih/Saat:12.03.2020 / 14.00

Yer: Zühtüpa Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri 

  
KİŞİSEL SINIRLARIMIZI ÇİZEBİLMEK 

Uzman Klinik Psikolog ve Psikoterapist 
Sezin Çelikkanat Mısırlı, Büşra Kordağ 

Güney
Tarih/Saat: 12.03.2020 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri                                     

İSTEKLERİMİZE KAVUŞMAMIZ 
ve ENGELLER                                                   

Özlem Hatipoğlu
Tarih/Saat:12.03.2020 / 14.00

Yer: Merdivenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri          

KHALKEDON TSM KOROSU
Şef İnci Yaman

Tarih/Saat:12.03.2020 / 20.00 
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri                                    

UNUTKANLIĞI ÖNLEME VE 
TORUNLARLA İLETİŞİM
Nörolog Dr. Bülent Madi

Tarih/Saat: 13.03.2020 / 14.00 
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri                                

“GERGEDAN” TİYATRO OYUNU
Tarih/Saat: 13.03.2020 / 20.30

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri 

YÜCEL KÜLTÜR VAKFI
GENEL KURUL İLANI

Vakfımız Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Nisan 2020 cumartesi 
günü saat 11:00’de vakıf merkezimizde (Alemdar Cad. 

No:3-5 Sultanahmet/İstanbul) yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 18 Nisan 2020 Cumartesi günü 

aynı gündem ile aynı yer ve saatte yapılacaktır.  

GÜNDEMİ:
1-Açılış ve yoklama
2-Saygı duruşu
3-Başkanlık divanı seçimi ve divana tutanakları imzalama yetkisi 
verilmesi
4-Gündemin oylanması
5-Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu raporunun okunması ve 
müzakeresi
6-Yönetim Kurulu’nun ve denetçilerin ayrı ayrı ibrası
7-Yeni Yönetim kurulunun ve yedeklerinin seçilmesi
8- Yeni Denetim kurulunun ve yedeklerinin seçilmesi
9-Ayrılan ve vefat edenlerin yerine yeni girecek kurucuların oylanması
10-2020 tahmini bütçesinin görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’na kalemler 
arasında aktarma yapma 
yetkisinin verilmesi
11-2020 yılı huzur hakkının tespiti
12-Dilek, öneriler ve kapanış

Feneryolu’ndan 
nefes terapisi etkinliği 

Feneryolu’ndan nefes 
terapisi etkinliği 
Feneryolu Gönüllüle-
ri, Ekin Emekçi’nin ka-
tılımıyla ‘Nefes Terapi-
si’ etkinliği düzenledi. 
Nefes terapisi hakkında 
bilgi veren Ekin Emek-
çi, “Olumsuz duygu-
lar yaşadığımızda, heye-
canlandığımızda nefes 
alış-verişimiz etkilenir 
ve doğal akışından çı-

kar. Bu durum hücrelerimize giden oksijeni olumsuz etkiler, çeşitli hasta-
lıklara zemin oluşturur. Yaşam enerjisine ulaşabilmek için düzgün nefes 
akışına ihtiyaç vardır. Nefes ritmi ve hızını değiştirmek baskı ve stresi 
azaltır, şifa alanını açar.” dedi. 

Şef Sertaç Tezeren yönetimindeki Suadiye Gönüllüleri Türk Sanat Müziği Korosu, 
Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde konser verdi. Sanatçı Çiğdem 
Yarkın’ında konuk solist olarak yer aldığı konser büyük bir beğeniyle dinlendi.

Şiddet sorununa yaklaşım 
Suadiye Gönüllüleri, Dr. Burçak Özkan’ın katılımıyla ‘Şiddet Sorununa 
Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım’ konulu seminer düzenledi. Suadiye Gönüllü Evi’nde 
düzenlenen seminerde şiddetin nasıl önlenebileceği hakkında bilgi verildi. 

Hijyen ve kuralları nelerdir?
Suadiye Gönüllüleri Dr. Mehtap Yayla’nın konuk olduğu ‘Hijyen Nedir? Sağlıklı Bir 
Yaşam İçin Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?’ konulu seminer düzenledi. Hijyen 
konusunda doğru bilinen yanlışlar ve temel ilkeleri anlatan Yayla, hijyenin tarihçesi, 
mitolojiye dayanan kökleri, el yıkamanın önemi, mutfak hijyeni ve korona virüsü 
hakkında da bilgi verdi. 

Erenköy’den 
sosyal 
yardımlar   
Erenköy Gönüllüleri 
Sosyal Komitesi’nin 
organizasyonuyla 39 öğrenci 
için Bitlis İçmeli, Sarıkonak 
ve Erzurum Güllü köyü 
ilkokullarına bot, mont 
gönderildi. 

Romeo ve Juliet yorumu
Kriton Curi Gönüllüleri Tiyatro Komitesi, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde Romeo 
ve Juliet oyununu sahneledi. İzleyiciler Güney Saraçoğlu yönetimindeki tiyatro 
oyununu beğeniyle izledi. Oyun sonunda Kriton Gönüllü Evi Başkanı Aynur Kurt 
usta eğitmen Güney Saraçoğlu ve sahnesini arayan gençlere teşekkür etti.  

İletişim kopukluğu ve ikili ilişkiler
Kriton Curi Gönüllüleri Eğitim Kültür Komitesi, Yeşim Vural’ı konuk etti. Vural, 
ikili ilişkiler, evli çiftler arasındaki sorunlar, sebepleri, iletişim eksikliği, sosyal 
medyanın hayatımıza etkileri konularında bilgi verdi.  

Çeşitli üniversite ve enstitülerde İstanbul Rum Mutfağı hakkında dersler veren 
yazar Meri Çevik Simyonidis, Moda Gönüllüleri’nin konuğu oldu. Simyonidis, 
İstanbul’un büyük bir kültür mozaiği olduğunu ve bu sayede çok zengin bir 
mutfağa sahip olduğunu anlatarak kendisinin yazmış olduğu ‘İstanbul’um Tadım 
Tuzum Hayatım’, ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’, ‘Tadı Damağımda Kaldı’, ‘İstanbul 
Kokulu Mutfaklar’ kitapları hakkında bilgi verdi.  

Suadiye Gönüllüleri 
Korosu’ndan konser

İstanbul’un tatları…İstanbul’un tatları…

Belediye iş kolunda örgütlü  KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)’e bağlı   TÜM 
BEL - SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) İstanbul 3 Nolu 
Şube’nin Olağan Genel Kurulu yapıldı. 29 Şubat 2020 Cumartesi Kadıköy Belediyesi yemekhane 
salonunda gerçekleşen Genel Kurul’da yeni dönemin yönetim kurulu seçildi. Anadolu Yakasındaki 
14 ilçe belediyenin 4’ünde örgütlü ve yetkili 6’sında örgütlü olan İstanbul 3 Nolu Şube’nin yeni 
dönemde Yürütme Kurulunda Hıdır Demirtaş, Neriman Ataoğlu, Leyla Demiralp Doğan, Beyhan 
Tanfener, Ali Bozkurt, Cem Yivli ve İsmail İnce yer alıyor. 

Kriton Curi’den Kriton Curi’den 

TÜM BEL – SEN İstanbul 3 Nolu Şube’de yeni dönem
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SOLDAN SAĞA:
1.Fotoğraftaki, Kadıköylü ünlü ressam – “… Koleji” (Kadıköy Anadolu Lisesi’nin eski 
adı) – Bir kan grubu. 2. Balık avlamada kullanılan, telden yapılmış, ağzı çember 
biçiminde olan, torbaya benzeyen, büyük gözlü ağ – Bostancı’daki eğlence, oyun 
alanı – Yıldırım. 3. Akut beyin yetmezliği sendromu – Kadıköy Çarşısı’nın bir dönem 
simgesi olmuş efsanevi kazın adı – İnce urgan – Bir mevsim adı. 4. Danimarka’nın 
plaka imi – Bir burç adı – Bir göz rengi – “… Kilisesi” (All Saints Moda Kilisesi’nin diğer 
adı). 5. Yetimler – Ryan O’Neal’ın, Aşk Hikayesi filminde oynadığı karakter – Piramit. 
6. Sümer sağlık tanrıçası – Görece – Moda Koço Restoran’in içinde bulunan Rum 
kilisesine verilen ad – Beyoğlu’nun eski adı. 7. İspanyolların sevinç ünlemi – Kulağın 
duyabildiği titreşim – Arapçada ben – Burun iltihabı – Bir Doğu Karadenizli ünlemi. 
8. Doğana benzeyen bir tür  yırtıcı, avcı kuş – Türlü şeylerin karışımı. 9. Yazıklar 
olsun ünlemi – Lahza – Meşime, plasenta. 10. Bir yemek sosu – İlave – Yasaklama. 
11. Mert olmayan – Kadınların süs eşyası. 12. Karadeniz kıyısındaki, Rusya’nın en 
önemli tatil kenti – Birleşmiş Milletler Örgütü – İyi, hoş. 13. Tatlı bir besin – İçine 
başka bir sıvı katılmayan içki – Bir Güney Kafkasya halkı. 14. Müstahkem yer – 
Bahariye Caddesi’ndeki ünlü opera binası – Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti. 15. 
Miyagi&Andy Panda’nın bir müzik albümü – Öğütülmüş tahıl – İrade kaybı – Uzak. 16. 
İstanbul’un eski adlarından biri – Dalga, dalgalanma – Hayvanda semizlik – “… Derek” 
(Aktris). 17. Arjantin’in plaka imi – Bir takımın gözde oyuncusu – Ensiz – Ermeni 
saz şairi – Şekerci Ahmet Erol’un, Beyaz Fırın’ın, Mercan’ın ve Adapazarı Islama 
Köftecisi’nin bulunduğu caddenin adı. 18. Yemin etme – 1864’de, Paris’te, bugün 
Altıyol’da olan Boğa Heykeli’ni yapan Fransız heykeltıraş – Bir nota. 19. “… Çıkmazı 
Sokak” (Moda Şifa Sokağa 60 m uzaklıkta olan çıkmaz sokak) – Uluslararası Af 
Örgütü (Kısa) – Şart eki – Nazım Hikmet’in soyadı. 20. Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için 
kabul edilmiş yasal ölçü modeli – Tekirdağ’ın bir ilçesi – “… Kardeş” (Benim Kadıköyüm 
adlı kitabı da olan eğitimci, yazar).

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1.Plajları, bisiklet yolu, ünlü markaların mağazaları, restoranları ve kafeleriyle ünlü 
Kadıköy semti – Altıyol’dan Moda’ya kadar uzanan ünlü mağaza ve dükkanların 
bulunduğu cadde. 2. Merdivenköy’deki bir sokak – Kanun – Soyluluk. 3. Sofa – 
Böcekbilim – Gorki’nni bir romanı. 4. Tevfik Fikret’in evi – Kadıköy Ziverbey’de, ünlü 
kedi Tombili’nin yaşadığı ve bugün heykeli bulunan sokak – Gaetano Donizetti’nin 
bir operası – Vilayet. 5. Bir tatlı türü – Gözün renkli bölümü – Doğal kurşun oksidi. 
6. Yüzyıl (Kısa) – Limonluk – Sağlıklı, salim – Sanma. 7. Yüksek, yüce – Eski Roma 
mitolojisinde, bereket tanrıçası – Sodyumun simgesi – Akımtoplar – Yazar. 8. 
Trakya – Rutenyumun simgesi – Ayak atışlarının her biri. 9. İki tarla arasındaki sınır 
“Jet …” (Aktör) – “…pi Sahne” (Yurdaer Okur’un kurduğu, Kadıköy’deki tiyatro). 10. 
İnsanların, tatillerini geçirirken barınak olarak kullandıkları, otomobille çekilerek 
götürülen tekerlekli ev – Hekimlerin, akciğeri dinlerken duyduğu patolojik ses. 11. 
İtalya’da bir ırmak – İngilizce “göz” – “Okan …” (Hekimoğlu dizisinde de oynayan 
aktör). 12. Düşük nitelikli, kötü, sevimsiz – Alt yan, alttaki. 13. Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde bir göl – Zirkonyumun simgesi – “Buket …” (Modalı ünlü yazar). 14. 
Beyaz – Caferağa Dumlupınar Sokak’taki bir bar – Rexx Sineması yakınlarındaki 
bir sokak – Büyüme hormonu. 15. “… Şeşen” (Kadıköylü müzik sanatçısı) – Çaydaki 
etkin madde – Asalak bir böcek – Notada durak işareti. 16. Erzurum’un, fasulyesi ile 
ünlü ilçesi – Eski Avrasya ticaret yolu – Eskiden büyük konaklarda mutfak ve yemek 
hizmetleri gören erkek hizmetçi. 17. Bir nota – Şair Attila İlhan’ın lakabı – “Halide Edip 
…” (Yazar). 18. Yerine kullanma – Kadıköy Minibüs Yolu’nda, Göztepe’den sonraki 
semt – Rodyumun simgesi. 19. “Sunay …” (Göztepe’deki Oyuncak Müzesi’ni de 
kuran ünlü şair ve şovmen) – İskambilde papaz – Hitit – “… Günü” (21 Haziran Günü 
kutlanan gün). 20. Kafa – Muvakkıthane Caddesi üzerinde bulunan, Kup Griye’si ile 
ünlü pastane – Oto kaldırıcı aygıt – Temel, esas.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Gülriz Suriri – Ayrılık. 2. Özgürlük – Kadıköy – İri. 3. Ze – SS – Saha – İlanat – Al. 4. Tretin – Balık – Deniz. 5. Eire – UK – Zaruret – 
Meis. 6. Emirgan – Atomik – Bol. 7. Ein – Ne – Zerk – Ticari. 8. Akıntı – İtilaf. 9. Erör – TR – İn – Ki. 10. Ney – Tiz – Is – Adak. 11. Üren – Ruh – Alo. 12. 
Rani – Ta – Ar – Mia. 13. Deren – Bar. 14. Poe – Akkan – Birader – AA. 15. İn – İnsaniyet – Nek – Enf. 16. Damga – İtalik – Rikkat. 17. Kol – Eneme – 
Ecevitler. 18. Aktar – Selamiçeşme – TK. 19. Tual – Ma – İki – Erie – Ara. 20. İznik – Tok – Ru – Ak – Esin.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1.Göztepe – Entropi – Kati. 2. Üzeri – İare – Ondokuz. 3. LG – Erenköyü’nde – Altan. 4. Rüstem – Ir – Rie – İm – Ali. 5. İrsi – 
İnn – Te – Ranger. 6. Zl – Nurettin Teksan. 7. Süs – Kg – Irz – Anka – Esat. 8. Ukab – Az – Anime. 9. Hazne – Nitelik. 10. Ukala – Ya – Ak. 11. Ra – Irak – 
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BULMACAİLKER MUMCUOĞLU

ünyanın dört bir tarafından gelen sanatçı-
ları hem misafir eden hem de üretimleri-
ne katkıda bulunan; ‘sanatçı rezidansı’ ve 
türlü sanat etkinlikleriyle Kadıköy’ün önde 

gelen bağımsız sanat inisiyatifi olan “halka sanat proje-
si”, Kadıköy’e veda ediyor. Moda’da 2011 yılında, kâr 
amacı gütmeyen, hem üretim hem de sergileme yapılan 
bağımsız bir sanat oluşumu olarak açılan halka’nın ‘me-
kansızlaşma’ süreci başlamak üzere. 

halka ekibi, geçtiğimiz günlerde açılan “Rüzgarda 
Akan Atlar ya da Yuvadan Uçmak” adlı sergiyle, sekiz 
yıl kendisine yuva olan Moda Ruşenağa Sokak’taki me-
kanından uçuyor. “Yeni imkânlar ve olasılıklara akma-
dan hemen önce bu mekânda son bir sergi daha yapmak 
istedik. Bir mekana veda ederken bunu bir sergiyle kut-
lamaktan daha iyi bir yol gelmedi aklımıza.” diyen hal-
ka ekibi, “bugüne kadar yolumuzun halka’da kesiştiği 
ve üretimleri yuvadan uçmak temasının ortaya attığı so-
rulara yanıt veren sanatçılardan bir seçkiyi sizlere suna-
cak olmanın aynı anda burukluğu ve neşesi içerisinde-
yiz” ifadesini kullanıyor. Sergi 22 Mart yani mekânın 
boşaltılacağı güne dek açık kalacak.

Süreci, halka sanat projesi direktörü Dr. İpek Çan-
kaya ile konuştuk.

• Hikâyeyi başa saracak olursak bundan 9 yıl ev-
vel halka sanat projesi, ne diye yola çıkmıştı? Bu yol 
nasıl biçimlendi ve şimdi bulunulan noktayı nasıl yo-
rumluyorsunuz?

2011’de sanat, toplum bilinci, çevre ve kültürel eği-
tim odaklı araştırma ve üretim yapan ve sergileyen, kar 
amacı gütmeyen bir sanat inisiyatifi olarak yola çıktık. 
Amaç, çağdaş sanat ve kültürün üretim ve sunumuna 
katkı sağlamak ve hem içerik hem de işleyiş anlamın-
da özgün bir model yaratmaktı. Bu model uluslararası 
ölçekte çalışabilen ve kendi kaynaklarını kendisi yara-
tan bir model oldu çünkü Türkiye çağdaş sanat alanının 
büyük kurumlar ve kapsamlı sponsorluklardan oluşan 
genel yapısı içinde, halka sanat projesi kurumsal spon-
sorluğa dayanmadan, ancak amatör bir uğraş olarak de-
ğil, profesyonel bir yapı olarak yolunu çizdi. Her tür-
lü kaynağını yine sanata aktarmaya başladı. İlk günden 
itibaren içinde yer alan her ekip üyesi bir çağdaş kültür 
kurumunun ihtiyaç duyduğu ya da duyması gereken ni-
teliklerde kişilerden oluştu. Kendi içinden sanatçı, küra-
tör, galeri yöneticisi olarak yetişmekte olan sanat pro-
fesyonelleri çıkardı. Sanat ve kültür yönetimi eğitiminin 
ne kadar önemli olduğunun altını çizdi, genç kadrosunu 
hep bu kaynaktan besledi ve bu alana birçok yeni insan 
kazandırdı. Kendi içinde büyüyen dinamik ve üretken 
bir grup oldu. Bu grup şimdi sistemin tüm tıkanmışlık-
larına rağmen kendi yetenek ve iradeleriyle birlikte pro-
je üretebilen ve bunları izleyiciyle paylaşmak için yeni 
yollar ve yerler yaratabilen bir noktaya geldi. 

• halka’nın bugüne dek ‘yuva’ bellediği yerler ne-
relerdi?

İlk mekânımız mülkiyeti bize ait bir yerdi. Etkin-
liklerimize 2011’de, halka’nın çekirdek kadrosunda yer 
alan, aynı zamanda en uzun süreli iki destekçisinden biri 

olan Doğu Çankaya’nın daha önce kendi atölyesi olarak 
kullandığı Yoğurtçu Parkı’na bakan bir dairede başla-
dık. İlk iki rezidans sanatçımızı burada ağırladık. Sergi 
ve sanatçı buluşmaları yaptık. 2012’nin Nisan ayında şu 
anki mekanımız olan Ruşenağa Sokak’a geçtik. Burası 
değerli bir proje ortağımızın ifadesiyle hepimizin ortak 
rahmi oldu. Projelerimizin tasarıları, toplantılar ve bir 
çok üretim buradan hayata geçti. Aynı zamanda Ulus-
lararası Sanatçı Rezidans Programımızın da can dama-
rı oldu. Sekiz yılda üç hafta ile üç ay arasında değişen 
sürelerde 80’e yakın yabancı sanatçı, küratör, yazar ve 
müzisyenle işbirliği yaptık. Her biriyle proje ürettik ve 
burada izleyiciye sunduk. Öte yandan 2013 – 2018 yıl-
ları arasında bu mekana ek olarak Bademaltı Sokak’ta 
ikinci bir mekan daha kiraladık. O dönemde Ruşena-
ğa daha çok rezidans programı sanatçılarının üretim ve 
paylaşım yeri oldu; Bademaltı Sokak ise bizim rezidans 

programından bağımsız olarak ürettiğimiz sergilere, bu-
luşma ve kültürel atölyelere ev sahipliği yaptı.

“MODA NEŞELİ BİR SEMT AMA…”
• Bademaltı Sokak’tan kira artışı (ki yerinize kafe 

açıldı) nedeniyle mi çıkmıştınız?
O mekânı kiralamadan önce üç ay düşünmüştük. O 

zaman sokağın çehresi çok farklıydı. Bırakın kültürel 
yaşamı, herhangi tür bir sosyalleşmeye hizmet eden he-
men hemen hiçbir mekân yoktu. Sokakta yaya trafiği 
çok azdı. Ancak beş yıl içinde yeme içme mekânların-
da, özellikle kafelerde inanılmaz bir artış oldu. Moda’ya 
hafta sonları binlerce kişi akıyor.  Bu bir yandan çok ne-
şeli bir semt tablosu çiziyor. Ancak küçük esnaf gide-
rek silinmeye, tek taraflı bir görünüm oluşmaya başladı. 
Kira artışlarında artık yıllık resmi enflasyon rakamla-
rı mal sahiplerine yeterli değil. Yeni rayiç belirlenmesi 

talepleri gündeme geldi çünkü yeni nesil kahveciler ve 
benzerleri çıtayı çok yükselttiler. 

Ama burada şunun altını çizmek lazım, bu şekilde 
el değiştiren birçok mekân çok kısa süreler içinde ye-
niden ve yeniden el değiştirmeye başladı çünkü içinde 
yaşadığımız ekonomide beş haneli kiraları çıkartabile-
cek kadar kahve satmanın, personel çalıştırmanın olana-
ğı yok.  Evet, bizim çıkartıldığımız o mekân şimdi kafe 
oldu ama hakkında fazla yorum yapamam çünkü mah-
keme süreci devam ediyor. Kararı temyize taşıdık. 

• Ya şimdi? Şimdi de aynı sebep mi? Şimdiki yeri-
nize de mi kahveci açılacak?

Bilmiyorum. Buranın durumu farklı, burası tarihi bir 
ev. Biz içinde yarattığımız dünyayla bu mekanı ve ta-
rihini de onurlandırmak için çalıştık. Bir sanat ve kül-
tür yuvası yarattık. Ancak günün sonunda içinde üretilen 
içerik değil ay sonunda getirdiği gelire bakılıyor çünkü 

bireyin maddi koşullarını da sistemin geneli belirliyor. 
Ve bunu bizimki gibi bazı vakalarda bir ev sahibiyle bir 
kiracının çıkarlarının uyuşmaması olarak düşünmek çok 
yanlış. Neden sanat mekanlarına Berlin, Amsterdam, 
Montpellier’deki ya da birçok çağdaş örneklerdeki gibi 
farklı olanaklar yaratılamıyor bunu konuşup, çözümler 
geliştirmek lazım. Sonuçta içinde yaşadığımız koşullar-
da sizden aldığı kirayla geçinecekse ve -bu konuda dü-
rüstse- bir mülk sahibine kızamazsınız. Sanatçıların kay-
betmediği bir yapı kurmak için çalışmalıyız.

• Bu durumu yani bir nevi ‘kahvenin sanata üstün 
gelmesini/yerini almasını’ nasıl yorumluyorsunuz?

Ev sahibi – kiracı çekişmesinden daha geniş bir 
perspektifte ele alınması gereken daha köklü bir sorun 
olarak görüyorum. Özellikle kar amacı gütmeyen bir sa-
nat kurumu, sanatçı atölyesi ya da sanat inisiyatifi ise-
niz ve var olduğunuz mekânda yaptığınız üretimi ‘hem 
sanatçının hem de izleyicinin bu tip mekânlara ihtiya-
cı var yoksa sanat nasıl yaygınlaşacak’ sorusundan yola 
çıkıp özveri ve idealistlikle yapıyorsanız o zaman şişi-
rilmiş kiralardan nemalanmaya çalışanlardan ve şişiril-
miş fiyatlarla sanat eseri satan tacirlerden bir farkınız ol-
malı. Bunu kendinizin bilmesi yetmez, sistem de bunu 
onayladığını uygulamalarla göstermeli.

“YUVADAN UÇMAYI İÇSELLEŞTİRMEK…”
• Bundan sonraki yol haritanız ne olacak?  Yeni 

mekân arayışınız olacak mı Kadıköy’de?
Acil bir önceliğimiz değil. Bademaltı’ndaki mekân-

dan kopartılışımızın getirdiği travmayı yeni atlatmış-
tık ki şimdi Ruşenağa Sokak’tan da çıkmamız gerekti-

ği gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Bunlar kolay atlatılan 
süreçler değil çünkü tüm ekip olarak mekânımız bizim 
ikinci yuvamız oluyor. Şu an enerjimizi bizi tüketen de-
ğil sağlığa kavuşturan konulara vermemiz gerekiyor. 
O da içerik üretmek. O yüzden bir mekana sabitlen-
mek yerine yuvadan uçmayı içselleştirmeye ihtiyacımız 
var. Bu bize özgürlük verecek ve üretime odaklanacağız 
diye düşünüyorum. 

Bir de birkaç seneden beri halka’nın bir ayağını Bod-
rum’da attık. Adı Art Halicarnassus, şu an sanatçı atöl-
yesi, araştırma ve proje yönetim merkezi olarak çalı-
şıyor. halka’nın bazı etkinliklerini farklı coğrafyalara 
yayma fikrimiz kapsamında orayı da değerlendirebiliriz.  

Kadıköy’e vedası...
halka’nın

Kadıköy’ün ilk “sanatçı rezidansı” olma özelliğini taşıyan, bugüne 
dek onlarca yabancı sanatçıyı ağırlayan halka sanat projesi, Kadıköy’e 

veda etmek zorunda kaldı. Moda’daki ‘değişim’den ve yükselen 
kiralardan nasibini alan halka sanat, artık mekansız olacak…

l Gökçe UYGUN

D

halka ekibi:  Sevda Bad, Bahar Güneş, 
İpek Çankaya, Öykü Demirci
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okakta oynayan, 
ağaçlara tırmanan, 
düşe kalka büyü-
yen çocuklardık. 

Her akşam televizyon karşısı-
na heyecanla geçer, onuna adı-
mızı söylemesini beklerdik. 
Bir gün mutlaka söyleyeceğin-
den emindik… Yaramazlık ya-
panın, yemek seçenin, mızıkçı-
lık edenin, burnunu karıştıranın 
anne babasından önce çekindiği, 
hiç karşılaşılmadığı halde çok 
sevdiği teyzesiydi. Sadece oyun-
culuk yeteneğiyle değil, vicdanı, 
gülen gözleri, samimiyeti ile biz-
den biriydi Adile Naşit... Birileri 
ya da televizyon öyle dediği için 
değil biz öyle olduğundan emin 
olduğumuz için Adile Teyze’mizdi. 
Adile Naşit’in kuzucuklarıydık. Yaşımız kaç olursa 
olsun hep onun kuzucukları kaldık… 

“Uykudan Önce” çocuklarından biri olan ya-
zar Sibel Öz de, Adile Naşit’e ahde vefa duygusuy-
la “Oyuncu Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir Anti Yıl-
dız Adile Naşit” kitabını yazdı.  Sibel Öz ile yüksek 
lisans tezi olan çalışmasını ve Adile Teyze’mizi ko-
nuştuk.
 “Oyuncu” aslında bir tez çalışması. Adile Naşit 

nasıl bir tez konusu oldu?
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo 

Televizyon Sinema Bölümü öğrencisiydim. Bu be-
nim ikinci üniversitem. Aynı okulun Sinema Bilim 
Dalında yüksek lisans yaparken sinemanın kalbinden, 
bir boşluğu doldurmaya dönük bir şey yapmak iste-
dim. Kendi alanımdan çıkma konusunda kendimi zor-
ladım. Bu konuyu da belirleyince hocam Prof. Zey-
nep Çetin Erus da çok heyecanlandı. Ama başlarda 
çok ürktüm. Çünkü Adile Naşit bizim kuşağın fark-
lı duygularla yaklaştığı bir figür. Bildiğim her bilgi 
kırıntısının defalarca sağlamasını yaptım. Kolaylık-
la çıkmadı. Bir noktadan sonra sanki bu üniversite-
yi, yüksek lisansı bu konu için okumuş gibi hissettim. 
Araştırmaya başladıktan sonra sinema tarihi alanın-
daki ciddi boşluklar, genellemeler, internet çağına ge-
çişte bir dolu bilgi kirliliğiyle karşılaştım. 
 Aslında çok yakın tarih…
Çok yakın bir tarih, o tarafı daha acı. 1987 yılın-

da kaybetmişiz, henüz dün. O dönemin çocukları, ye-
tişkinleri henüz hayatta. Ama Türkiye’nin bu kadar 
çok sevilen figürü hakkında bilginin olmaması benim 
omuzlarımdaki sorumluluğu çok fazla arttırdı. Çok 

kıt ve yetersiz bilgiler üzerinden gittim.
Bu kitabın bir biyografi veya nostalji kitabı ol-

maması gerektiğinden emindim. Bu kitap sinema ta-
rihi içinden Adile Naşit’in kim olduğu sorusuna ce-
vap aramaya çalışan bir kitap olmalıydı. 
Adile Naşit’in bir ayağı tiyatroda bir 
ayağı sinemada bu yüzden kitabın mer-
kezini sinema ve Yeşilçam’ın en güçlü 
dönemleri olarak tutmaya çalıştım.

“KAPILAR ÇOK AÇIK DEĞİL”
 Çalışma nasıl ilerledi? Kimlerle 

konuştun?
Hayat hikâyesi, tiyatrodaki ve sine-

madaki serüveni beni detay konulara 
sürükledi. Bence onlar çok kıymetliydi. 
Onları da kitapta sürekli dipnotlarla ay-
dınlanır ve aydınlatır tutmaya çalıştım. 

Kimlerle görüştün sorusuna gelecek 
olursak; kitabın sonuna röportajlar koy-
mak istedim ve bazı kişilerle görüştüm. 
Mesela Ayşen Gruda ile görüştüm. Adi-
le Naşit’in 1976’da Altın Portakal ödü-
lünü aldığı filmde başrol oyuncusu Uğur Dündar ile 
görüştüm. Özellikle Sezen Aksu ve Müjde Ar ile gö-
rüşmek isterdim ama ne yazık ki bu konudaki girişim-
lerden sonuç alamadım. Çok sevdiğiniz ya da yakın 
dostunuz hakkında akademik bir çalışma yapılırken 
bir katkı sunmak biraz da bilime, akademiye hizmet 
etmek anlamına geliyor. Bu konuda kapılar çok açık 
değil. Birkaç girişimimin başarısızlıkla sonuçlanma-
sının ardından ben bu görüşmeleri durdurdum. 
 Adile Naşit’in kuzucuklarından, adını söylesin 

diye bekleyenlerden biri olmalısın.  Uykudan Önce 
çocuğu olarak bu kitap nasıl bir ruh haliyle yazıldı?

Kuzucuklarım duygusundan çok fazla sıyrılama-
dım, o bende çok büyük bir sorumluluk duygusu ya-

rattı ama akademik bir çalışma yaparken mesafeyi koru-
dum. Korumasaydım güzelleme yapardı, ya da kitap bir 
Yeşilçam nostaljisi kitabı olurdu ki buna hiç gerek yok, 
zaten bunlar var. Konunun içine girdikten sonra Adi-
le Naşit’in kafamızdaki Hafize Anne olmadığını anla-

dım. Kitabın önermesi zaten ora-
ya oturdu. Yeşilçam yıldız sistemi 
eleştirisi bağlamında bir çalışma 

yapmak gereki-
yordu. Bazı bul-
gulara ulaştıkça 
bir dedektif usulü 
ile çalışmaya baş-
ladım. 

Adile Naşit’i 
inceledikçe araş-
tırdıkça onun 
da babası Naşit 
Bey gibi komik 
bir meddah oldu-
ğunu, kadından 
da komik oyun-
cu çıkabildiği-
ni ama o açılar-

dan hakkının çok 
da teslim edilme-
diğini gördüm. Er-
tem Eğilmez’in onu 
popüler hale getirir-
ken esirgeyen anne 
tipinin kalıbı içeri-
sine fazlasıyla sıkış-
tırdığını, kendisinin 
de bunun farkında ol-

duğunu gördüm. Ona hem kanat takmış hem de bir 
kafesin içine hapsetmiş. Çok sevdiği tiyatrodan kop-
tuğunu ve ne yazık ki 57 yıllık bir ömrün çok kısa ol-
duğunu gördüm. Mesela Adile Naşit’in ölümü Şener 
Şen’in Hababam Sınıfı’ndan sonra ölmesine benzi-
yor. Yani Şener Şen aklınızda Badi Ekrem olarak ka-
lacak sonraki karakter oyunculuğu olmayacaktı. Çok 
erken bir ölüm. Adile Naşit gerçekten koşmuş. Ken-
dini dinleyecek, ekonomik durumlardan rahata çıkıp 
kendi projelerini hayata geçirecek bir yaşam boyutu-
na erişememiş. 4-5 sene kanserle mücadele ettiğini 
düşünürsek, tam da ustalaşma çağında Adile Naşit’i 
kaybediyoruz sonucu çıkıyor.

“KADINDAN KOMİK OLMAZ”DI
 Hem bu kadar popüler olup hem de yıldız ol-

mamak nasıl bir şey?
Hem dünyada hem de Yeşilçam’da bir imaj, be-

den temsili olarak yıldız üretme mekanizmaları var. 
Bunlar o dönemde Ses dergisi yarışmalarıyla, kadın 
ya da erkek stara dayatılan fiziksel ölçüler. Adile Na-
şit tip olarak babası Naşit Bey’e çok benziyor. Peki, 
babasını sevimli komik, çekici ve sahnede ışıltılı hale 
getiren ölçütler neden Adile Naşit için olumsuz ve ol-
mazın ölçütleri haline geliyor?
 Neden?
Buna toplumsal cinsiyet meselesi dışında bir ce-

vap bulmak gerçekten zor. Erkeksen bu fiziksel özel-
likler işine bile yarayabilir ama kadınsan asla başrol 
oyuncusu olamazsın. 
 Tamam, yıldız değil ama kavuk için yıldız ol-

masına gerek yoktu, değil mi?
Tabi ki kavuğun devri açısından yıldız olmasına 

gerek yoktu. Yönetmen Ülkü Erakalın, Adile Naşit’le 
bir röportaj yapıyor ve orada “Kavuk Naşit Bey’in 
gardırobunda değil miydi?” diye sıkıştırıyor. Adi-
le Naşit “Öyle de denebilir” diyor. “Öyle” bile demi-
yor. Ülkü Erakalın “Hayır öyle. Geleneksel tiyatro-
nun bence son temsilcisi sensin” diye Adile Naşit’e 
söyletemediği şeyi kendisi söylüyor. Naşit Bey gele-
neksel tiyatronun en ünlüsü ve en etkilisi. Adile Naşit 
bu bayrağı gerçekten devralmış. Ve geleneksel tiyat-
ronun son temsilcisi belirlemesi çok doğru bir belir-
leme. Kavuğun devri sürecinde Adile Naşit nedense 
kimsenin aklına gelmiyor. Burada da toplumsal cin-
siyet konusunda bir cevap mümkün.  Çünkü ‘kadın-
dan komik olmaz’ gibi bir bakış açısı var. Mizah da 
erkek. Oralarda da çok fazla kadın yok. Hatta detaya 
girersek mizahta kadın cinsel bir obje. Bu payeyi alıp 
ve devredebilecek kadın sanatçılar yok mu? Kitap bir 
yandan da bunu tartışmaya açıyor.

“ADİLE NAŞİT TÜRKİYE GİBİ”
 Peki, Adile Naşit’i niye bu kadar sevdik?
Adile Naşit bizim için adı geçtiğinde hem hepimi-

zi gülümseten hem de burnumuzun direğini sızlatan, 
hüzünlendiren bir figür. O bütün yaşamında toplumu 
güldürmeyi vazife edinmiş olsa da biz onu hatırladı-
ğımızda sadece gülümsemiyoruz aynı zamanda hü-
zünleniyoruz. Çünkü seyirci çok önemli bir değeri 
kaybettiğinin farkında. Hem ondan aldıklarının hem 
de yokluğunun ne derece bir kayıp olduğunun farkın-
da. Akademik olarak bu tanımı ortaya koysak da koy-
masak da seyircinin gönlündeki yeri budur. Bu kitap 
sadece bir hakkını teslim etme ya da saygı duruşu ni-
teliğinde olabilir.

Adile Naşit bir taraftan Türk, bir taraftan Rum, bir 
taraftan Ermeni. Ne gibi? Yani Türkiye gibi. Bizim 
gibi. Böyle olduğu için de onu çok seviyoruz. Çünkü 
bize benziyor. Onun kadar ünlü olan diğer oyuncular-
la farkı şu; sahnedeki Adile Naşit ile gerçek yaşamda-
ki Adile Naşit arasında kesinlikle bir mesafe yok.  Bu 
açıdan da halk tarafından çok seviliyordu. Çünkü o 
evimizden biriydi.
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Geleneksel tuluat 
tiyatrosunu modernleştiren 

ilk tiyatro sanatçısı Naşit Bey, 1943 
yılında tedavi gördüğü hastanede gözlerini hayata 

kapadığında ardında Selim ve Adile adlarında iki 
evladını bırakır. Adile Naşit henüz 12 yaşındadır. Ailede 
devam eden ekonomik sıkıntılar Naşit Bey’in ölümüyle 
daha da artar. Bu yüzden iki kardeş farklı işlerde çalışır. 
1944 yılında yani 13 yaşındayken İstanbul Şehir 
Tiyatrosu Çocuk Bölümü’ne girer. Önce bir çocuk 
oyununda daha sonra Hüseyin Cemal ve Cahide 
Sonku’nun oynadığı bir oyunda küçük bir rol alır.  
Adile Naşit, bir temsilden önce oyunculardan biri 
hastalanınca – henüz 14 yaşında olmasına rağmen- 
makyajla yaşlandırılıp “anne” rolünü oynar. 

25 YAŞINDA ANNE ROLÜ
25’ine geldiğinde de Gülriz Sururi’nin annesi olarak 
65 yaşında bir kadını canlandıran Adile Naşit’in bu 
role ilişkin anlatımı kitapta şöyle yer alıyor: “Rahmetli 
Ziya Bey, ‘Hiç heveslenme, bu boyun bosun ve tipinle 
senin sinema şansın yok’ derdi her zaman. O ara, 
Muammer Karaca’da “Masif İskemle” adlı bir oyun 
oynuyorduk. 25 yaşında idim. Ama bana verilen rol, 
Gülriz Sururi’nin annesi rolüydü ve 65 yaşında bir 
kadını canlandırıyordum. Bir akşam tiyatroda bu oyunu 
izleyen Anadolu Film sahibinden bir film teklifi geldi. 
Ziya Bey’in yanılmış olması beni son derece mutlu 
etmişti. Ertesi sabah heyecanla film yazıhanesine 
gittim. Hiç unutmam kapıyı Hüseyin Peyda açtı ve 
‘Kimi aradınız?’ dedi. ‘Film için geldim, beni çağırmışsız’ 
dedim. Şaşkındı adam. ‘Yanlışlık olacak’ dedi, “Biz sizi 
değil, oyunda oynayan 65 yaşındaki kadını çağırdık.’ 
Bu defa şaşkınlık sırası bendeydi. Adam devam etti, 
‘Kusura bakma kızım, seni buraya kadar yorduk’ dedi. 
‘N’olur beni oynatın, diye yalvarmaya başladım. Makyaj 
yapar istediğiniz gibi yaşlanırım’ dedim ama kabul 

ettiremedim kendimi. Güldüler ve kapıyı gösterdiler 
bana. Ağlayarak eve döndüm.”
Şehir Tiyatrosu’nda 1945 yılında “Nar Tanesi Nur 
Tanesi” isimli oyunda başrol oynayan Naşit’e sezon 
sonunda Muammer Karaca’dan teklif gelir. 1947’de 
“Yara” adlı filminden sonra beyazperdede rol aldığı 
ilk film 1950’de Ömer Lütfi Akad’ın yönettiği “Lûküs 
Hayat”tır.
1950’de Muammer Karaca Tiyatrosu’nda tanışıp âşık 
olduğu sanatçı Ziya Keskiner ile evlenir. Bir yıl sonra 
oğulları Ahmet doğar. Ahmet 16 yaşındayken geçirdiği 
kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybeder.
3 Ekim 1961’de Adile Naşit ve ağabeyi Selim Naşit 
Özcan, Ziya Keskiner ile birlikte babalarının adını 
yaşatmak için Ankara’da Naşit Tiyarosu’nu kurarlar. 
Tiyatro üç ay sonra iflas edince ekip yeniden 
İstanbul’a döner.  1962 yılından sonra Gazanfer Özcan 
Tiyatrosu’nda sahne alır.
1970 yılında Ülkü Erakalın’ın yönetmenliğini yaptığı 
“Vur Patlasın Çal Oynasın” dan sonra Adile Naşit’in 
yolu, hayatının kalanını değiştirecek yönetmen Ertem 
Eğilmez ile kesişir. Eğilmez’in yönettiği, senaryosunu 
Sadık Şendil’in yazdığı “Sev Kardeşim” (1972), onun 
sinema kariyerinin gerçek anlamda başlangıcı olur. Bu 
filmde Mesude karekterini canlandırarak Tarık Akan, 
Hülya Koçyiğit ve Münir Özkul ile birlikte oynar. 
Atıf Yılmaz’ın yönettiği, Uğur Dündar ve Hülya 
Koçyiğit ile oynadığı “İşte Hayat” filminde canlandırdığı 
Makbule rolüyle 1976’da 13. Antalya Altın Portakal Film 
Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanır.
Adile Naşit’in esas patlaması yine Arzu Film bünyesinde 
çekimlerine başlanan ve Ertem Eğilmez’in yönettiği 
“Hababam Sınıfı” filmleriyledir. “Hababam Sınıfı” 
serisinde Adile Naşit, müstahdem Hafize Ana rolünü 

canlandırarak, seri içinde en önemli ve akılda kalan 
karakterlerden biri olacaktır. 

VE PERDE KAPANIYOR…
Adile Naşit’in özellikle çocuklar konusundaki duyarlılığı 
kendisini, 1981’de Türkiye’de çocuklar için yapılan 
programların ilk örneklerinden olan ‘Uykudan Önce’ye 
taşır.  Naşit’in televizyon ekranlarından çocuklara 
masallar anlattığı program, çocuklar tarafından çok 
sevilir. Sanatçı, kendi deyimiyle her programın başında 
isimlerini teker teker saydığı “kuzucuklar”ının “Masalcı 
Teyze”si olur. Adile Naşit, programın ilk bölümüne 
kaybettiği oğlu Ahmet’in ismini anarak başlar.  Naşit, bu 
program nedeniyle 1985’te “Yılın Annesi” seçilir.
 “Uykudan Önce” hiçbir gerekçe gösterilmeden ve 
haber bile verilmeden yayından kaldırılır. Adile Naşit 
programın yayından kaldırıldığını televizyon ve gazete 
haberlerinden öğrenir.
 1982 Temmuzu’nda Adile Naşit bir kayıp daha yaşar: 
Eşi Ziya Keskiner kalp krizi sonucu hayatını kaybeder. 
Kuruntu Ailesi’nin (1983) ilk bölümlerinde daha önce 
birlikte tiyatro yaptığı Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü gibi 
usta oyuncularla yer alır.
Son filmi ‘Annem/Bırakmam Seni’nin (1987) çekimleri 
sırasında rahatsızlanarak hastaneye giden Adile Naşit’e 
bağırsak kanseri teşhisi konulur. Daha önce hiçbir 
filmde ölmeyen Naşit’in rol icabı ölmesi gereken bu son 
filmdeki rol arkadaşı Canan Perver setteki oyuncuyu 
şöyle anlatır: “Adile Abla, genellikle komedilerde 
oynadığı için hiçbir filminde ölmemişti. Ama o filmde 
ölmesi gerekiyordu. Bu arada kanser bütün vücudunu 
sarmış, birkaç aylık ömrü kalmıştı. Biliyordu öleceğini. 
Çekim aralarında sık sık ‘Acaba bu filmi bitirebilecek 
miyim?’diye sorardı. Sıra o sahneye geldiği zaman 
gözyaşları içinde öylesine dokunaklı oynadı ki, sanki 
ölümün provasını yapıyordu. Son repliği de şuydu: 
‘Sevenlerim beni hep gülerek ve neşeyle hatırlasın.’”

BİR ANTİ-YILDIZKİTAPTAN
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