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Yat limanında 
yapılaşmaya onay!

Tek pusula: Dayanışma

 Danıştay İdari Davalar Kurulu, 
Fenerbahçe-Kalamış Yat 
Limanı’nın imar planlarının iptali 
için Kadıköylülerin açtığı temyiz 
istemini reddetti. Oy çokluğu ile 
alınan kararda, ÇED raporunun da 
gerekli olmadığına hükmedildi 
l Sayfa 3’te

 Kimi tiyatro oyuncusu, kimi 
müzisyen, kimi set emekçisi, 
kimi çizer... Hepsinin pandemi 
dönemindeki sorunları ortak. 
Kadıköy’deki kültür sanat 
emekçileri, bu sorunların karşısına 
bir dayanışma ağı kurarak çıkmaya 
hazırlanıyor l Sayfa 7'de

Yakın zamanda Hasanpaşa’da 
açılan ‘Editör Kitap’; kitap 
da satıyor, okuruna okuma 
listesi de hazırlıyor, yazma 
heveslilerine yol da 
gösteriyor l Sayfa 5'te

İplik, düğme, astar, bez gibi terzilik 
malzemeleri satan “masrafçılar” 
yok olmaya yüz tutmuş durumda. 
40 yıllık dükkanında mesleğini 
sürdürmeye çalışan Suphi İncidiş 
ile konuştuk l Sayfa 10'da

Halitağa’da bir “masrafçı” 

1900’lü yılların başlarında 
İstanbul’un hatta Kadıköy’ün 
‘antika tipleri’ kimlerdi? Mardik 
Reis, Sivrisinekler Kralı, Koço 
Bey, Palavra Hasan, Müjgan 
Bacı, Mahmut Yesari’nin kıvrak 
kalemi sayesinde canlanıp 
hayat buluyor l Sayfa 14'te

20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki vatandaşların toplu taşıma araçlarına 
binmesi yasaklandı. 65+ Yaşlı Hakları Derneği, binlerce yaşlı 

vatandaşın çalışmak zorunda olduğunu hatırlatarak bu bireylere 
yönelik kısıtlamaların “hak ihlali” olduğuna dikkat çekiyor l Sayfa 2’de

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 99

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE   5'tePINAR ERKAN  14'te

Kadıköy’de
buluşma vakti

2020 daha 
yeni başlıyor…

BETÜL MEMİŞ  7'de MELİS DANİŞMEND  11’de

Batuhan Mutlugil’in 
Yadigar’ı

Sportif 

“Ulaşım yasağı 
HAK IHLALI”

Pandemi tüm hayatımızı 
etkilese de geleceğe dair 
planları durduramıyor. Kadıköy 
Belediyesi, spor alanında pek 
çok yeni projeyi hayata geçiriyor. 
FIBA onaylı Streetball Turnuvası, 
İstanbul’da bir ilk olacak 
Yarı Maraton Koşusu ve Halk 
Dansları Festivali Kadıköy’de 
yapılacak. Hatta 2022 Dünya Plaj 
Hentbol Şampiyonası’nın ilçede 
yapılması için de imzalar atıldı. 
Tüm projelerle ilgili ayrıntılı 
bilgiyi Kadıköy Belediyesi Spor 
Müdürlüğü aktardı l Sayfa 13’te

Kadıköy geliyorKadıköy geliyor

Kadıköy’den 
“Antika Tipler”

Ev- ofis- kitapçı; Ev- ofis- kitapçı; Editör KitapEditör Kitap
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Toplu taşıma yasağına ilişkin 
65+ Yaşlı Hakları Derneği 
açıklama yaptı: “Yaşa bağlı 
ek kısıtların getirilmesi 65 
yaş üstü için yaşamı daha da 
zorlaştırıyor. Hareketsizlik, 
moral bozukluğu yanında 
umutlarını ve gelirlerini 
kaybedebiliyorlar” 

stanbul'da korona virüsü tedbirleri kapsa-
mında 15 Ocak'tan itibaren 20 yaş altı ve 
65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçla-
rına binmesi yasaklandı. İstanbul Valili-

ğin aldığı karar en çok yaşlı nüfusun yaşadığı İstan-
bul’da milyonlarca vatandaşı etkiledi. 

65+ Yaşlı Hakları Derneği konuyla ilgili bir açık-
lama yaparak İstanbul Valiliğinin aldığı kararın göz-
den geçirilmesi çağrısında bulundu. Derneğin yaptı-
ğı açıklamada, 65 yaş ve üstü herkes için “emekli, 
evin bir köşesinde oturuyor” anlayışının tamamıyla 
gerçek olmadığı vurgulanırken şu bilgiler paylaşıldı: 
“Bu insanların bir kısmı düzensiz işlerde çalışıyor, 
yani Covid-19 kısıtlamalarında çalışanlara sağlanan 
kolaylıklardan yararlanmaları mümkün değil. Önemli 
bir kısmı, serbest meslek sahibi, esnaf; yani, işin, tez-
gahın başında olmaları gerekiyor. Bir kısmı, ya toru-
nuna, ya yaşlı eşine bakmak zorunluluğu, ya da ken-
di sağlık ihtiyaçları için sokağa çıkmak durumunda.”

“YAŞLILAR BİLİNÇLİLER”
Açıklamada İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan 

yaşlı nüfusun azaldığı ifade edilirken, şu noktalara 
dikkat çekildi: “Ekim ayında 60 yaş ve üstü yolcu sa-
yısı 8 milyon 177 bin 94’ken, kasım ayında 5 milyon 
806 bin 850’ye düştü, yani yaklaşık üçte bir oranın-
da azaldı. Yaşlılar salgının kendileri için nasıl bir risk 
oluşturduğu konusunda bilinçliler. Yaşlılarımızın 
yüzde 40’ı, çekirdek ya da daha geniş ailelerin bulun-
duğu hanelerde yaşıyor. Bu aile bireyleri çalışıyor, 
çeşitli nedenlerle sokağa çıkıyor, toplu ulaşım kulla-
nıyor. Yani Covid-19 virüsünü eve taşımaları söz ko-
nusu. Bu durumda 65+ bireyleri eve kapatmanın, bu-
laşma riskini ne kadar azaltacağı konusunda herhangi 
bir bilimsel veri yok. Covid-19’un en çok evlerde bu-
laştığı bir gerçek.”

“HASTALIKLAR VE KAYIPLAR ARTIYOR”
Derneğin verdiği bilgilere göre; her üç yaşlıdan 

ikisi evde eşiyle, ya da tek başına yaşıyor. Bunun ya-
nında, akşam saatlerinde ve hafta sonu uygulanan so-
kağa çıkma yasakları da genç bireylerin 65 yaş üstü 
yakınlarına destek sağlama olanaklarını önemli öl-
çüde sınırladı. Derneğin yaptığı açıklamada yaşlı bi-
reylerin yaşadığı sorunlar şu şekilde özetlendi: “Yaşa 
bağlı ek kısıtların getirilmesi 65 yaş üstü için yaşamı 
daha da zorlaştırıyor. Hareketsizlik, moral bozuklu-
ğu yanında umutlarını ve gelirlerini kaybedebiliyor-
lar. Maalesef Covid-19 dışı nedenlerle de yaşlı ka-
yıplarının ve ciddi hastalıkların arttığını gözlüyoruz. 
Aşılama başlayana ve hepimizi rahatlatacak ilk güzel 
sonuçlar alınana kadar, tedbiri ihmal etmeden yaşa 
özgü kısıtlamalarda bir esnetmenin mümkün olduğu-
na inanıyoruz.”

“BU KARAR BİZİ ÜRKÜTÜYOR”
Açıklamada 65+ bireylere yönelik kısıtlamaların 

ve yasakların sınırlarını aştığı bu nedenle  “hak ihla-
li” boyutuna geldiği ifade edildi. Kısıtlamaların ölçü-
lü ve süreli olması gerektiğinin altı çizilirken, şöyle 
devam edildi: “Türkiye’de yaşlılara tanınan, yasay-
la düzenlenmiş ve genel-geçer en önemli ayrıcalık 
olan, toplu taşıma araçlarından ücretsiz/indirimli ya-
rarlanma hakkının, böylesine kolayca ve toptancı bir 
şekilde gözden çıkarılabilmesi, yaşlı hakları için çalı-
şan bizleri, doğrusu ürkütüyor. Yaşlılar hakkında ya-
sak ve kısıtlama kararları almadan önce, her düzeyde 
yetkililerin kendilerine şu soruları sormalarını bekli-
yoruz: ‘Salgının başladığı Şubat 2020’den bu zama-
na, kendi yetki alanımız içinde, yaşlı yurttaşlarımıza 
sunduğumuz hizmetlere yeni ne ekledik, bu hizmet-
ler için tahsis ettiğimiz maddi kaynakları, insan gücü-
nü ne kadar artırdık?’ Bu soruların yanıtlarını bilmek, 
hepimizin, ama en çok da, büyük değer verdiğimiz 
yaşlıların hakkı.” 

   Yaşlılar İçİn hayat 
daha da zorlaşıyor

Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan so-
kağa çıkma yasakları, İstanbul’da sokakta yaşa-
yan evsiz vatandaşların daha fazla fark edilmeleri-
ni sağladı. Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya 
göre İstanbul’da 6 ila 8 bin arasında insan sokaklar-
da yaşıyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hiz-
metleri Müdürlüğünün paylaştığı bilgilere göre ise 
Kadıköy’de sokakta yaşayan evsizlerin sayısının 150 
olduğu tahmin ediliyor. Evsizler için en zorlu dönem-
lerden biri kış mevsimi. Zorlu kış şartlarında sokak-
ta hayatta kalmaya çalışanların birçoğu maalesef ha-
yatını kaybediyor. 

BABACAN HAYATINI KAYBETTİ
15 Ocak Cuma günü yaşamını yitiren 65 yaşın-

daki Sami Babacan da bu vatandaşlardan biri. Baba-
can’ın cansız bedeni Caferağa Mahallesinde bulun-
du. Hareketsiz şekilde yatan Sami Babacan’ı gören 
mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber ver-
di. Sağlık ekipleri, Babacan’ın hayatını kaybettiğini 
tespit etti.

“OTELE YERLEŞMEK İSTEMEDİ”
Kadıköy esnafının ve Kadıköy Beledi-

yesi zabıta memurlarının verdiği bilgi-
lere göre Babacan, yaklaşık beş yıldır 
sokaklarda yaşamını sürdürüyordu. 
Son altı aydır Kadıköy Çarşı’da 
görev yapan Kadıköy Belediye-
si zabıta memuru Yunus Doğan 
da zaman zaman Babacan’la kar-
şılaştığını ve kendisine giysi yar-
dımında bulunduğunu ifade etti. 
Ölmeden önce Babacan’la karşılaş-
tığını belirten Doğan, şunları söyledi: 
“Her gün sabah saat 9.00’da  çarşının 

içinden geçerdi. Çay ve yemek ikram ederdim. Her-
kesten yemek ya da giysi istemezdi. Evden giyme-
diğim giysileri getirir ona verirdim. En son 14 Ocak 
Perşembe günü gördüm. ‘Seni otele yerleştirelim, bu 
hafta soğuk geçecek’ dedim. Kapalı alanda kalmak 
istemediğini söyleyip teklifimi reddetti. Vatandaşın 
rızası olmadan onları maalesef götüremiyoruz. Bizim 
böyle bir yetkimiz yok.”

Sami Babacan’ı tanıyan sadece zabıta memurla-
rı değil. Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hiz-
met Merkezi çalışanları da Sami Babacan’ın zaman 
zaman merkezi ziyaret ettiğini söylüyor. Çalışanla-
rın verdiği bilgilere göre, Babacan’a birçok defa giy-
si yardımında bulunulmuş. 

66 KİŞİ OTELLERDE KALIYOR
Kış mevsiminin başlamasıyla beraber Kadıköy’de 

üç otel evsizler için kullanılmaya başlandı. Kadıköy 
Belediye Başkanlığının da içinde bulunduğu Kadı-
köy Kaymakamlığı “Vefa Grubu” çalışmaları kapsa-
mında 10 Aralık 2020 tarihinden itibaren 66 evsiz va-
tandaş Kadıköy’deki otellere yerleştirildi. 

SICAK YEMEK VERİLİYOR
Kadıköy Belediyesi, korona vi-

rüsü salgınının Türkiye’de başla-
masıyla birlikte yaşlı vatandaş-
lar ve karantinada olan hastalar 
için “Sıcak Yemek” kampanya-
sı başlatmıştı. Kadıköy Beledi-
yesi Sosyal Hizmetler Müdürlü-
ğünün verdiği bilgilere göre bu 
hizmetten evsiz vatandaşlar da 
faydalandı. Kadıköy Belediyesinin 
otellere yerleştirilen vatandaşlar için 
de her gün olmak üzere sıcak yemek hiz-

meti devam ediyor. 

“20 BİN PARÇA GİYSİ VERİLDİ”
Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek 

Hizmetleri Müdürlüğüne başvuran ev-
siz vatandaşlar aynı zamanda  Açık 
Gardırop 2. El Giysi Mağazasından 
giysi desteği de alabiliyor. Müdürlü-
ğün verdiği bilgilere göre, sokakta ya-

şayan vatandaşlara 2019 yılının tama-
mında toplam 20 bin parça giysi desteği 

sağlandı. Bu yıl korona virüsü önlemleri 
kapsamında sosyal hizmet merkezleri üze-

rinden devam eden çalışma neticesinde aralık ayın-
dan beri özellikle kışlık 596 parça giysi ve battaniye 
ile yorgan gibi tekstil ürünleri desteği sağlandı. 

Kadıköy’de yaşayan evsiz vatandaşlar hem giy-
si yardımı almak hem de otelde kalmak için Kadı-
köy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezlerine baş-
vurabilirler. Kadıköy Kaymakamlığının yaptığı 
yönlendirmeler, Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet 
Merkezlerinde çalışan uzman elemanlar tarafından 
değerlendiriliyor ve sonuçlandırılıyor. 

Evsizler için neler yapılıyor

ŞEHİR DEDEKTİFLERİ: “HAK İHLALİ”
Ulaşım hakkı üzerine çalışmalar yapan Şehir Dedekti-
fi İnisiyatifi de, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için 
uygulanan, toplu ulaşım yasağı hakkında açıklama ya-
yınladı. Açıklamada, bir alternatif geliştirmeden böyle bir 
karar alınmasının ciddi bir hak ihlali olduğu vurgulanır-
ken, şu ifadelere yer verildi: “İhtiyacımız olan neye göre 
belirlendiği açıklanamayan yaş/kullanım sınırlaması de-
ğil, sağlıklı, erişilebilir, farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına 
odaklanan bir toplu ulaşım sistemi için yapısal dönüşüm. 
Toplu ulaşım sağlık ve eğitim gibi temel haklara erişi-
mi sağlayan çok önemli bir hizmet. Bu yaş sınırlamasına 
dahil olan bireylerin, aynı ücretlendirme ile haklarına na-
sıl ulaşacağına dair bir alternatif geliştirmeden böyle bir 
karar alınması ciddi bir hak ihlalidir. Kent içi ulaşım pan-
demiden önce de yapısal sorunları olan, yeni bir anlayış-
la yeniden planlanması gereken bir alandı. Pandemi sü-
resince bu dönüşümü gerçekleştirmek yerine yasaklarla 
sorunları çoğaltıyor ve yeni hak ihlalleri yaratıyoruz.”

“Yaşlı bağımlılık oranının 2023 yılında yüzde 15,2 
ve 2080 yılında yüzde 43,6 olacağı öngörüldü.” Bu 
bilgiler TÜİK’in 2019 yılında hazırladığı “İstatistik-
lerle Yaşlılar” raporundan. Raporda ayrıca yaşlı nü-
fusun işgücüne katılma oranının arttığı, yaşlı kadın 
vatandaşların daha yoksul olduğu ve Alzheimer’a 
bağlı ölümlerin her yıl yükseldiği de belirtiliyor. 
Raporda öne çıkan bilgiler şu şekilde:
◆ Türkiye'de 2019 yılında toplam 24 milyon bin 
940 haneden 5 milyon 629 bin 421'inde yaşlı nüfus 
olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az 
bir kişi yaşıyor. Diğer bir ifadeyle, hanelerin yüzde 
23,5'inde en az bir yaşlı birey var.
◆ Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçları-
na göre, yaşlı nüfusun yoksulluk oranı 2014 yılında 
yüzde 18,3 iken 2018 yılında yüzde 16,4 oldu. Yaşlı 
nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, 
yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2014 yılında yüzde 
18,3 iken 2018 yılında yüzde 14,4 olarak gerçek-
leşti.  Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2014 yılın-

da yüzde 18,2 iken 2018 yılında yüzde 17,9 olarak 
belirlendi.
◆ Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, 
işgücüne katılma oranı yaşlı nüfus için 2014 yılında 
yüzde 11,5 iken 2018 yılında yüzde 12,5 oldu. İşgü-
cüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 
yaşlı erkek nüfusta 2018 yılında yüzde 20,9 iken 
yaşlı kadın nüfusta yüzde 5,9 olarak kayda geçti. 
◆ Ölüm nedeni istatistiklerine göre, Alzheimer 
hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayı-
sı, 2014 yılında 10 bin 236 iken 2018 yılında 13 bin 
767'ye yükseldi. Alzheimer hastalığından ölen 
yaşlıların oranı 2014 yılında yüzde 3,9 iken bu oran 
2018 yılında yüzde 4,6'ya yükseldi. Alzheimer has-
talığından ölen yaşlıların oranı cinsiyete göre ince-
lendiğinde, her iki cinsiyette de artış olduğu gö-
rüldü. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 
2014 yılında erkeklerde yüzde 3,1, kadınlarda yüz-
de 4,6 iken bu oranlar 2018 yılında erkeklerde yüz-
de 3,5'e, kadınlarda ise yüzde 5,7'ye yükseldi.

l Erhan DEMİRTAŞ

İ

TÜİK RAPORU: “BAĞIMLILIK ARTACAK”

Vefa Grubu tarafından 10 Aralık tarihinden itibaren otellere yerleştirilen 66 evsiz kişiye her gün sıcak yemek hizmeti veren Kadıköy Belediyesi ayrıca giysi  yardımını sürdürüyor

Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet 
Merkezlerinin iletişim bilgileri şöyle:

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi
Adres: Rasimpaşa Mah. İskele Sokak No: 2 - Kadıköy

Telefon: 0216 349 11 89 / 0216 418 21 75
Web : www.kadikoy.bel.tr/genel/rasimpasa-sosyal-
hizmet-merkezi-2019

19 Mayıs Sosyal Hizmet Merkezi
Adres: 19 Mayıs Mah. Bayar Cad. Sultan Sok. 
No:28 Kadıköy / İstanbul
Telefon: 0216 411 48 33
Web : http://www.kadikoy.bel.tr/Kurumsal/
Mudurlukler/sosyal-destek-hizmetleri-mudurlugu

Göztepe Sosyal Hizmet Merkezi
Adres: Göztepe Mah. Tepegöz Sok. No:41/1 Kadıköy / 

İstanbul Telefon: 0216 357 10 93 - 0216 357 35 04
Web : http://www.kadikoy.bel.tr/Kurumsal/
Mudurlukler/sosyal-destek-hizmetleri-mudurlugu

Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi
Adres: Osmanağa Mah Hasırcıbaşı Cad.No: 2 – 
Kadıköy
Telefon: 0216 349 61 67
Web : www.kadikoy.bel.tr/genel/kusdili-sosyal-
hizmet-merkezi

Yeldeğirmeni Sosyal Hizmet Merkezi
Adres: Rasimpaşa Mah. Uzunhafız Sok. No: 
100 Kat: 1 - Kadıköy
Telefon: 0216 414 31 86
Web : www.kadikoy.bel.tr/genel/yeldegirmeni-
sosyal-hizmet-merkeziYunus Doğan

??
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Geçtiğimiz yılın başlarında hayatımıza giren korona vi-
rüsüyle beraber ekonomik sıkıntılar vatandaşı daha da 
zorlamaya başladı. Salgın süreciyle beraber hayat paha-
lılaştı, alım gücü düştü. Ekonominin nabzının attığı çar-
şı-pazar yerlerinde fiyatlar cep yakıyor. Yılbaşından iti-
baren yüzde 20 zamlanan süt ve süt ürünleri, artık temel 
gıdalara bile erişimin ne kadar zor olduğunu gözler önü-
ne seriyor. Gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle tereyağı ve 
zeytinyağına alım gücü yetmeyenler, daha ucuz ve her 
yemekte kullanılabilen ayçiçek yağına yöneliyor. Ancak 
ayçiçek yağının fiyatı da özellikle son aylarda yüzde 40 
artmış durumda. Gazete Kadıköy olarak çarşıda gıda fi-
yatlarını araştırdı ve vatandaşla konuştuk.

“TANE HESABI YAPIYORUZ”
İnsanların yaşamlarını sağ-
lıklı bir şekilde sürdürebil-
meleri için temel gıdala-
rın çok önemli olduğunu 
söyleyen Muhammed 
Özkösen, “Korona virü-
sünün de etkisiyle eko-
nomi sarsıldığı için alım 
gücümüz büyük oran-
da düştü. Asgari ücrete zam 
yapıldı fakat bu zam vatanda-
şın yüzünü güldürmedi. Ekmek, peynir, yumurta 
vb. gıdaları alalım derken bu sefer ev kirasını yatırmak-
ta zorlanıyoruz. Bu nedenle bazı şeyleri yiyebileceğimiz 
miktarda, tane hesabı yaparak almaya başladık.” dedi.

“CEPTE PARA KALMIYOR”
Ömer Uzun ise yaşadığı ekonomik 

sıkıntıları şöyle anlattı: “Top-
lumda korona virüsü ile be-

raber ekonomik zorluklar da 
yaşanıyor. Zamların bu şekil-
de topluma yansıması üretici 
ve çiftçiye de büyük sorum-
luluklar yüklüyor. Çünkü üre-

tici de artık eskisi kadar iyi ve 
kaliteli üretim yapamıyor. Aca-

ba gerçekten çiftçi mi üretemiyor 
yoksa ürünler merkeze geldikten 

sonra mı bu fiyata ulaşıyor bir düşünmek 
lazım. Bu durum yetkililer tarafından araştırılmalıdır. 
Hem çiftçiye hem de satıcıya bir destek sağlanmalıdır, 
aksi halde zamlar vatandaşa yansımaya devam edecek-
tir. Ben de asgari ücretle çalışan bir insanım. Gücüm yet-
tiği kadar geçinmeye çalışıyorum. Zaten yol, yemek der-
ken cepte para kalmıyor.” 

“FİYATI EN UYGUN GIDAYI ALIYORUZ” 
Üreticiye ve çiftçiye destek verilme-

diğini, en büyük problemin de bu 
olduğunu belirten Mustafa Çe-

lebi ise, “Dışarıdan ithal edilen 
yemler, tohumlar vb. ürün-
ler maliyeti arttırıyor. Tabi ki 
bu durum vatandaşa kötü 
yansıyor ancak bu arada du-
rumu fırsat bilen toptancı-

lar da oluyor. Bazen üretici-
den ucuza alıp dükkânlara iki 

katına satıyorlar. Vatandaş olarak 
tüm çarşıyı, marketleri dolaşıp fiyatı 

en uygun gıdaları almaya çalışıyoruz. Kı-
sacası ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz.” şeklin-
de konuştu. 

Yat limanı itirazları
reddedildi

enerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özel-
leştirilmesi ile ilgili karar ilk olarak 2013 
yılında Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girdi. Özelleştirme Yük-

sek Kurulu tarafından, 115 bin 821 metrekarelik dolgu 
alanı ve 319 bin 306 metrekarelik iki yat limanı ol-
mak üzere toplam 435 bin 128 metrekare yüzölçüm-
lü alan özelleştirme kapsamına alındı. Kurul, yapılaş-
maya açılacak alanı 478 bin 507 metrekareye çıkardı. 
Yat limanına otopark haricinde 15 bin metrekareye 
turizm tesis alanı ve otel inşaatı yapılabilmesinin önü 
açılmış oldu.

TEMYİZ İSTEMİ REDDEDİLDİ
Yat limanı ile ilgili İmar planı değişikliğinin iptali için 
2017 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi, Mimarlar 
Odası, Şehir Plancıları Odası, balıkçı kooperatifleri ve 
Kadıköylüler tarafından altı ayrı dava açılmıştı.  
Davalar, Danıştay 6. İdaresinde birlikte yürütülmüş 
ve bilirkişi incelemesine gitmişti. Danıştay 6. İdaresi, 
davaları 12.02.2020 tarihli kararı ile reddetmişti. Da-
vacılar da kararın temyiz edilmesi için Danıştay İda-
ri Davalar Kuruluna başvurmuştu. Danıştay İdari Da-
valar Kurulu oy çokluğu ile  temyiz isteminin reddine 
karar verdi. 

“HUKUKA AYKIRILIK YOK”
Üç üyenin karşı oy kullandığı Danıştay İdari Davalar 
Kurulu, planlarda hukuka aykırılık bulunmadığını be-
lirtti. Kurul ayrıca, yat limanı alanlarının sadece yat 
bağlama yeri olarak değil, aynı zamanda limana ge-
len misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanması için turizm 

faaliyetlerinin de yapılmasının uygun olduğuna ka-
rar verdi. 
Yat limanı imar planlarının iptal isteminin bir başka 
nedeni de söz konusu alanın arkeolojik sit alanı ol-
masıydı. Danıştay kararında bu konuya da değin-
di. İmar planının koruma-kullanma ilkelerine ve tari-
hi mirasın gelecek kuşaklara aktarılabilmesine engel 
olmayacağı ifade edilirken, koruma ilkeleri açısından 
gerekli tüm önlemlerin alınması durumunda yeral-
tı otoparkının yapılmasının da hukuka aykırılık teşkil 
etmeyeceğine karar verildi. 

“ÇED RAPORUNA GEREK YOK”
Danıştay İdari Davalar Kurulu kararında, yat limanla-
rı açısından imar planlarının kabulü aşamasında ÇED 
olumlu kararına ihtiyaç bulunmadığını ve imar planla-
rının onayından sonra çevresel etki değerlendirme-
sine ilişkin kararların alınacağı belirtildi. 

“ÇED SONRAYA BIRAKILMAMALI”
Kararda üç üye şerhlerini düşerek karşı oy kullan-
dı. Üyeler, temyiz istemlerinin kabulünü ve  dava ko-
nusu işlemlerin iptal edilmesini istedi. Muhalefet şer-
hinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı 
veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değil-
dir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin ve 
kullanım ruhsatı verilemeyeceği, bu nedenle kurum 
ve işletmelerin ÇED raporu hazırlamakla yükümlü ol-
dukları hatırlatıldı. ÇED sürecinin planlama işlemi-
nin kabulünden sonraya bırakılması durumunda imar 
planlarından beklenen faydanın sağlanamayacağı ve 
kamu yararına hizmet etmeyeceği belirtildi. 
Üyeler, ÇED raporu gerektirmesine karşın ÇED rapo-
ru düzenlemeden tesis edilen imar planlarının huku-
ka uygun olmadığını vurguladı. 

UZMANLAR UYARMIŞTI
2017 yılında  konusunda uzman beş kişiden oluşan 
bilirkişi heyeti “Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı Ko-
ruma Planı”nı uygun bulmamıştı. Bilirkişi raporunda  
yapılaşma, deniz yaşamı, yelken sporu ve hava kirlili-
ği ile ilgili şu uyarılar yapılmıştı:
◆ Kadıköy’de Yat Limanı’nın büyütülerek inşai faali-
yette bulunulması proje alanındaki hava koridorları-
nı ve dolayısıyla hava dolaşımını daha fazla kesecek-
tir. Kadıköy’de hassas ve sağlıksız olan hava kirliliği 
düzeyi artarak kötü ve tehlikeli düzeylere yüksele-
bilecektir.”
◆ Yat limanının büyütülerek inşai faaliyette bulunul-
ması, rüzgara ve doğrudan yelken sporu üzerinde de 
olumsuz etkileri olacaktır. Türkiye önemli bir yelken 
sporu merkezini kaybedecektir.
◆  Kirlenme nedeniyle deniz yaşamı olumsuz etki-
lenecektir.

Danıştay, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 
imar planlarının iptali için açılan temyiz 
davasında karar verdi. Temyiz istemi oy 
çokluğuyla reddedildi 
l Erhan DEMİRTAŞ
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Yenİ zamlar 
cep yakıyor

Yeni yılla birlikte 
özellikle gıdada 
yeni zamlar da 
geldi. Salgın 
nedeniyle iyi 
beslenmeye 
çalışan 
vatandaş zor 
günler yaşıyor

l Simge KANSU

Bu yılın zam şampiyonları şu şekilde; 
Yağlı inek peyniri 2020: 55 TL / 2021: 70 TL
Tereyağı 2020: 80 TL /2021: 100 TL
Eski kaşar 2020: 93 TL / 2021: 123 TL
30’lu koli yumurta 2020: 15-20 TL / 2021: 25-30 TL 
5 lt ayçiçek yağı 2020: 35 TL / 2021: 75 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Fikirtepe Kent-
sel Dönüşüm Alanında ulaşımın ve trafik düzeninin 
rahatlaması için yapımına başladığı Kadıköy Fikir-
tepe Bölgesi Bağlantı Yolları ve Kavşak İnşaatı’n-
da çalışmalar sürüyor. İnşaat alanında incelemelerde 
bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve Fen İşleri 
Daire Başkanı Recep Korkut’tan bilgi aldı. İmamoğ-
lu’na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odaba-
şı, Kadıköy Meclis Üyeleri, CHP Kadıköy İlçe Baş-
kanı Ali Narin ve İYİ Parti Kadıköy İlçe Başkanı 
Alper Akdoğan eşlik etti.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 
hayata geçirilen ve İstanbul trafiğini büyük oranda 
rahatlatması beklenen proje Fikirtepe Mahallesi’nin 
Kadıköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Harem ve 
Göztepe ile olan kara yolu bağlantıları ve mevcut yol-
lara en az trafik yükü getirecek şekilde hizmet vere-
cek. 874 metre uzunluğundaki İstanbul’un en büyük 
katlı kavşağına sahip projede 7'si ana yol olmak üze-
re 18 farklı güzergahtan oluşan kavşak çalışmasında; 
1 viyadük ve 3 viyadük kolu, 2 U dönüş köprüsü, 1 
karayolu altgeçidi, 2 karayolu köprüsü, 3 dere köprü-
sü, 1 yaya üstgeçidi, 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilo-
metre) yeni karayolu inşası yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Kadıköy Fikirtepe Bölgesi Bağlantı 
Yolları ve Kavşak İnşaatı’nda 
incelemelerde bulundu

İmamoğlu 
Fikirtepe 
Kavşağı’nı 
inceledi

Muhammed 
Özkösen

Ömer 
Uzun

Mustafa 
Çelebi



Sağlık açısında olmasa bile fiziki ve psikolojik ola-
rak pandemiden en çok etkilenen kesim çocuklar 
oldu. Okullarına gidemediler, arkadaşlarıyla görüşe-
mediler, sokağa çıkmaları sınırlandı, kapalı alanlarda 
yani evlerde uzun süreler yaşamak zorunda kaldılar.  

Dış dünya ile iletişimlerinin böylesine kesildiği 
bir dönemde doğaya ve çevreye duyarlı çocuklar İs-
tanbul’dan Azerbaycan’a kadar uzanan yolculuğu olan 
bir projede buluştu ve eTwillage kuruldu. Çevre kirlili-
ği konusunda bir farkındalık yaratmayı, doğal kaynak-
ların korunmasını amaçlayan proje “Bilinçli öğrenci, 
bilinçli gelecek” düşüncesinden hareketle okullarımız-
dan evlere, sokaklara, uzanan bir serüveni anlatıyor.

İstanbul’un farklı ilçelerinden ve Azerbaycan’dan 

olmak üzere toplam 10 okulun katıldığı projede Kadı-
köy’den Zühtüpaşa İlkokulu, Mehmet Karamancı İl-
kokulu, Cenap Şahabettin İlkokulu, Acıbadem Erdo-
ğan Yüksel Anaokulu, Hamit İbrahimiye Özel Eğitim 
Uygulama Okulu ve Bostancı İlkokulu yer alıyor.

Projenin logosunu, posterini hatta sloganını bile 
öğrencilerin hazırlayıp, demokratik bir ortamda se-
çerek karar verdikleri eTwillage projesi küçük yaş-
ta çevre bilinciyle yetişen öğrencilerin ileride doğayı 
koruyacak birer çevre gönüllüsü olmasını hedefliyor. 
Çevrenin korunmasına dair fikir alışverişinde bulu-
nan çocuklar, aynı zamanda üretip sosyalleştikleri 
proje kapsamında online toplantılar, resim sergileri, 
poster çalışmaları gibi aktiviteleri hayata geçiriyor.

Eğitim Reformu Girişimi’nin hazırladığı “Eğitim İzleme Raporu 2020”ye göre; ödevler 
için bilgisayara erişimi olan öğrencilerin ortalaması Türkiye’de yüzde 70’in altında kaldı

KADIKÖY BELEDİYESİ
Santral ................................................ 542 50 00
Çağrı Merkezi ................................... 444 55 22
Evlendirme Dairesi ........................ 542 50 02
Alo Engelli Taksi ...............................444 00 81
Evlendirme Dairesi 
Kokteyl Salonu  ............................... 345 42 62

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

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

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

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

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

Hüseyin KALAYCI 
0532 613 31 58

kalaycioglucati@gmail.com

Tek amaçları doğayı korumak olan öğrencilerin İstanbul’dan 
Azerbaycan’a kadar uzanan yolculuğu bir projede buluştu

22-28 OCAK 20214 Eğitim

!GEREKLİ 
TELEFONLAR

orona virüsü salgını 2020 yılında her şeyi 
etkilediği gibi eğitim alanını da derinden 
sarstı. Eğitim kurumları uzun süre kapa-
lı kaldı, öğrenciler ve öğretmenler yeni 

eğitim modelleriyle öğrenime devam etti. Bu neden-
le eğitimin aktarılma aracı olarak hızla dijital araçlar 
kullanılmaya başlandı. Ancak bu süreçte eğitimde ya-
şanan eksiklikler de açığa çıktı. Eğitim Reformu Gi-
rişimi’nin hazırladığı “Eğitim İzleme Raporu 2020” 
araştırmasında, 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayan 
pandemi süreci başta olmak üzere eğitimin içeriğini 
etkileyen güncel gelişmeler ve 2023 Eğitim Vizyonu 
doğrultusunda yapılan uygulamalar incelendi.  

“TÜRKİYE 70’İNCİ SIRADA”
Raporda yer alan bilgilere göre; Türkiye İstatis-

tik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 yılında gerçekleştirdi-
ği Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araş-
tırması, Türkiye geneli için internete erişim imkânı 
olan hane oranının 2019 yılında yüzde 88,3’e çıktığı-
nı gösteriyor. Bu oran 2018 yılında yüzde 83,8 olarak 
kaydedilmişti. Bölgeler arasında ise farklılıklar bulu-
nuyor. Buna göre erişim oranının en yüksek olduğu 
kent yüzde 95,6 ile İstanbul. Cinsiyetler arasındaki 
farklılıklara bakıldığında ise düzenli internet kulla-
nan erkeklerin oranının yüzde 79,1, kadınların oranı-
nın ise yüzde 66,4 olduğu görülüyor.

Raporda dikkat çeken başka bir nokta ise, 77 ül-
kenin kıyaslandığı OECD raporuna göre, Türki-
ye’nin “internet bağlantısına erişimi olan öğrenciler” 
listesinde 70’inci olması. Eğitime erişim açısından 

incelendiğinde ödevler için bilgisayara erişimi olan 
öğrencilerin ortalaması Türkiye’de yüzde 70’in altın-
da kalıyor. “Avantajlı okullarda” okuyan öğrenciler-
de ise bu oran yüzde 90’a yaklaşıyor. 

KÜÇÜK YAŞTAKİLER ETKİLENDİ
Rapora göre, dünya genelinde uzaktan eğitim sü-

recinde öğrenme kayıpları daha fazla gerçekleşti. Bu 
kaybı en çok anaokulu ve ilkokul öğrencileri yaşadı. 
Soyut düşünme süreçleri gelişme evresinde olan kü-
çük yaş grubundaki çocukların uzaktan eğitimde ve-
rimli zaman geçiremediği düşünülüyor. Öğrenme ka-
yıplarıyla ilgili araştırmalar uzun tatil dönemlerinin 
sonunda özellikle “matematik ve okuma üzerine öğ-
rencilerde gerileme olduğunu, matematikte bu gerile-
menin daha fazla yaşandığını” gösteriyor. 

EBA VERİMLİ KULLANILDI MI? 
Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin eko-

nomik nedenlerle dijital araçlara, internete ulaşımın-
daki engeller öğrenme sürecini kesintiye uğrattı. Ra-
porda, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili şu görüşler 
paylaşıldı: 

“Dijital eğitim platformu EBA’nın kapsayıcılık 
açısından da iyileştirilmesi gerekiyor. Bu rapor kap-
samında görüşünü aldığımız öğretmenler, EBA’ya 
girişte görsel kod kullanımının özel gereksinimli öğ-
rencilerin velilerinin ve öğretmenlerin platforma gi-
rişte problem yaşamasına neden olduğunu belirttiler. 
EBA’ya girişte TC kimlik numarasının istendiğini 
belirterek mülteci çocukların EBA’ya erişiminin en-
gellendiğini eklediler. Öğretmenler bu tür sorunları 
kendi ürettikleri gündelik çözümlerle aşmaya çalıştı-
lar. Ancak bu durumların çocuklarda ayrımcılığa ma-

ruz kalma hissini de artırdığını belirttiler. Etkili bir 
kapsayıcı eğitim anlayışının MEB’in her birimine ve 
tüm uygulamalarına yayılması gerekiyor.”

YÜZDE 61’İ KAYNAKLARA ULAŞAMIYOR
Pandemi sürecinde de özel gereksinimli çocuk-

lar ve aileleri daha fazla zorlukla karşılaştı. Engelli 
Çocuk Hakları Ağı (EÇHA) tarafından yayımlanan 
“Özel Gereksinimli Çocukların ve Ailelerinin İhti-
yaçlarını Belirlemeye Yönelik Eğitim Analiz Rapo-
ru”nda konuyla ilgili çarpıcı veriler bulunuyor. An-
kete cevap veren ailelerin yüzde 61’i çocukların 
örgün eğitime erişebilme olanaklarının ve erişebil-
dikleri kaynakların olmadığını belirtiyorlar.

Raporda yer verilen bilgilere göre, eve kapanı-
lan dönemde özel gereksinimli çocuklar, psikosos-
yal ihtiyaçlarının doğru biçimde karşılanamaması, 
tedavi ve terapi süreçlerinin kesilmesi gibi sorunlar-
la karşılaştılar. MEB, pandemi sürecinin ikinci ayın-
da “Özelim Eğitimdeyim” mobil uygulamasını dev-
reye soktu. Bu uygulamayla özel eğitim okullarına 
ve kaynaştırma eğitimine devam eden, işitme ve gör-
me yetersizliği; hafif, orta veya ağır derecede zihinsel 
yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu ile öğ-
renme güçlüğü olan öğrenciler, aileler ve veliler içe-
riklerden ücretsiz yararlanabiliyor.

Mobil uygulamayla ilgili bu rapor kapsamında 
görüşü alınan, çocukları özel gereksinimli olan aile-
ler bu çabayı olumlu bulduklarını ancak çocukların 
en önemli ihtiyaçlarının özel eğitim ve rehabilitas-
yon hizmetlerine erişim desteği oranlarının artırıl-
ması, kaynaştırma eğitiminin niteliğinin artırılması 
ve aile eğitiminin sağlanması yönünde olduğunu be-
lirtiyor.

Çocuklar doğa için 
biraraya geldi

Salgın 2020’de

Kadıköy’den 
Avrupa’ya kültür 
yolculuğu
Kadıköy Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, kabul edilen AB Erasmus 
+projesi ile öğrencilerinin 
kültürlerarası diyalogu 
güçlendirmesini hedefliyor
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EĞİTİMİ DE VURDU

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi koor-
dinatörlüğünde İspanya, İtalya ve Slovakya 
ortaklığı ile “Breaking  Boundaries With Cul-
ture” adlı okul ortaklığı projesi Türkiye Ulusal 
Ajansı tarafından kabul edildi ve hibe alma-
ya hak kazandı. Türkiye Ulusal Ajansı ile Ka-
dıköy AIHL Okul Müdürü Burhan Öztürk ilgili 
sözleşmeyi imzaladı. Okulun Erasmus + pro-
je kulübü öğretmenleri, Proje Koordinatörü-
Yaprak Zengin Ateşler başkanlığında çalış-
malara başladı.

Kadıköy AIHL İngilizce ve İspanyolca Bö-
lümleri daha önce deABD, İngiltere, Venezü-
ella, Pakistan ve Bosna Hersek ile ortaklık 
kurup kardeş okul protokollerine imza at-
mıştı. Okul, hazırladığı AB Erasmus +pro-

jesi ile kültürel değerleri proje ortakları 
İtalya, İspanya ve Slovakya’ya taşımayı he-
defliyor. Bu kapsamda Avrupa kültürel mi-
rasının sosyal ve eğitsel değerleri özellikle 
sosyal dışlanma riski altında olan öğrenci-
ler için kültürel çeşitlilik ve sosyal diyalog bi-
linci oluşturuyor. Ayrıca öğrencilerin yabancı 
dil ve ICT yeteneklerini geliştiriyor. Bu proje-
deyle hem öğrencilerin hem de öğretmenle-
rin tarihi alanları, doğal güzellikleri, giyimleri, 
yemekleri, dilleri, müzikleri, gelenekleri, ünlü 
ve önemli insanları keşfedip sunumunu yap-
ması hedefleniyor.

24 aylık bir dönemi kapsayacak olan AB 
Erasmus + proje süreciyle ilgili tüm detaylar 
okulun internet sitesi ve sosyal medya he-
saplarından duyurulacak.



tı yaşadım. Kiramı ödeyemeyecek noktaya gelince bir 
çare aramaya başladım. Sonra kütüphanemden birkaç 
kitabımı sahaf bir arkadaşıma sattım. Psikolojik olarak 
çok zordu ama sonrasında “Neden bunu kendi işime 
dönüştürmüyorum? Elimde olan bütün yetenek ve ser-
mayeleri kendime ait bir oluşumda toplamı-
yorum?” sorularını sorunca giriştim bu işe.

HASANPAŞA’NIN EV KİTAPÇISI
“Home office” kitabeviniz Kadıköy’ün 

neresinde? Okurlara da açık mıi? 
Biz evden çalışan bir kitabeviyiz. Ha-

sanpaşa’dayız. Okurlarımız bize çok me-
saj atıyor “Dükkân nerede?” vb. gibi. Biz de 
evimize artık dükkan demeye başladık (gü-
lüyor). Gelip görmek istiyorlar. Biz de on-
larla açık adresimizi paylaşıyoruz ve mü-

saitlik durumumuza göre 
randevulaşıp onları ağırlı-
yoruz. Birlikte çay, kahve 
içip tanışıyoruz, kitaplar-
dan konuşuyoruz. 

Ne tür kitaplar satıyor-
sunuz? Stoklarınızda kaç kitap var 
ortalama? 

Aslında ikinci el ve okuyucula-
rımızın isteği doğrultusunda yeni ol-
mak üzere bütün türlerde kitapları-
mız var. Çok geniş ve nadir bulunan 
hukuk kitapları kütüphanesinden tu-
tun da siyasal tarih, sosyoloji, yerli 
ve yabancı edebiyat, eleştiri, psikolo-
ji, kişisel gelişim ve sağlıklı yaşam, 
mutfak ve vejetaryen, vegan beslen-
me üzerine bütün türlerden kitaplara 
sahibiz. 10 bine yakın kitap var sto-
ğumuzda. Bizi ziyaret eden okuyu-

cularımız geldiklerinde duvarların renklerini görmekte 
zorlanıyorlar zira çoğu duvar kitaplarla kaplanmış du-
rumda (gülüyor).

  
KİTAPLA YOLLANAN NOTLAR...

Henüz 3 ay gibi kısa bir 
süre oldu açılalı. Sosyal med-
yadan takip ettiğim kada-
rıyla ilgi yoğun ve okurlar-
la sıcak bi ilişki içindesiniz. 
Nasıl oluştu bu bağ? 

Hepimiz sosyal medya-
da bir kurum ile yaşadığımız 
olumlu ya da olumsuz sü-
reçleri paylaşıyoruz. Olum-
lu deneyimlerimizde genel-
de ilgili kurumdan otomatik 
mesaj geliyor; ‘bilgilerinizi 
bizimle paylaşın yardımcı 
olmak isteriz’ gibi. O kadar 
eminiz ki bunun yardım-
cı olma isteğinden uzak bir 

mesaj olduğundan. Ben bu 
durumdan çok sıkıldım. Ben kitabevini kurarken elbet-
te bir ticari kaygıyla başladım ama sadece ticari bir fa-
aliyet olarak bu işe bakmam mümkün değil. Kitaplar-
la insanların hayatlarına dokunuyor gibi hissediyorum. 
İşi de bunun bilinci ile yapıyorum ve bunun sonucun-
da da doğal olarak okuyucu ve bizim aramızda da bir 
bağ oluşuyor. 

Kitap gönderdiğiniz okurlara bir not da iletiyor-
sunuz.  

Bazen yoğunluktan unuttuğum ya da kargo esna-
sında paketten düşenler oluyor ama bu  atlamadığım 
konulardan biri. Bu fikir de yine biraz önce bahsettiğim 
“ruhsuz” mesajlardan çıktı. Gönderdiğimiz kitaplardan 
eğer okuduğum varsa aklımda kalan bir cümle yazıyo-

522-28 OCAK 2021Yazın Dünyası

Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından Hatırlamalar” köşesi 
bu hafta Friedrich Nietzsche ile devam ediyor

BÖYLE BUYURDU ZERDÜŞT
Zerdüşt’ün Başlangıç Söylevi
Ve Zerdüşt, halka şöyle seslendi:
“İnsanın bir amaç edineceği zaman gelmiştir.
İnsanın en yüksek umutlarının tohumunu eke-

ceği zaman gelmiştir.
Henüz toprak buna yetecek kadar bereketlidir. 

Fakat bir zaman olacak, bu toprak fakirleşecek ve 
artık hiçbir yüksek ağaç yetiştiremeyecek. 

Yazık, insanın özleminin okunu, insan üzerin-
den aşıramayacağı ve yayının gerilmeyi unutacağı 
bir zaman gelecek. 

Size diyorum ki: dans eden bir yıldız doğura-
bilmek için, insanın içinde uzlaşmayan bir yan ol-
malıdır. Size diyorum: İçinizde henüz bu vardır. 

Yazık, artık insanın hiçbir yıldız doğuramaya-
cağı zaman geliyor. Yazık, kendi kendini önem-
siz, değersiz göremeyen en zavallı adamın zama-
nı geliyor. 

(Syf 13)
…
Vücudunun üzerinde bir damla çiğ var diye tit-

reyen bir gül goncasıyla ortaklaşa neyimiz var? 
Gerçekten, hayatı severiz. Fakat yaşama-
ya değil sevmeye alıştığımız için.

Aşkta daima biraz cinnet vardır. Fakat 
cinnette de her zaman biraz akıl vardır.

Hayatı seven bana da; insanlar arasın-
da kelebek ve sabun köpüğü ve bu çeşit-
ten olanlar, mutluluğu en iyi anlamış gö-
rünüyorlar.

Bu yufka, çılgın, narin, hareketli ruh-
cukları titrer görmek! Bu, Zerdüşt’ü göz-
yaşlarına ve şarkılara boğar.

Ben yalnız dans etmesini bilen bir tan-
rıya inanabilirdim. Ve şeytanımı görünce 
onu ağır, derin ve ciddi buldum. Bu, ağırlı-
ğın ruhu idi. Onun yüzünden her şey düşer.

Öfke ile değil gülümsemeyle öldürü-
lür. Haydi, ağırlığın ruhunu öldürelim!

Ben yürümeyi öğrendim. O zamandan beri 
kendimi koşturuyorum. Ben uçmayı öğrendim, o 
zamandan beri kımıldamak için itilmeye ihtiyacım 
kalmadı.

Şimdi hafifim, şimdi uçuyorum, şimdi kendi-
mi altımda görüyorum, şimdi içimde bir tanrı dans 
ediyor.

(Syf 37)

Acıyanlar Üstüne
…
Ah dostlarım, düşünen şöyle der; Utanç, utanç, 

utanç! İnsanın tarihi bundan ibarettir.
Onun için soylu olan, utandırmaktan vazgeçer. 

Bütün dertlilerin utancını çeker.
Gerçekten, acımalarla mutlu olan yumuşak 

kalplileri sevmem. Bunların utanç tarafları pek ek-
siktir. Acımaya zorunluysam acıyan adını almak 
istemem. Acıyan isem uzaktan uzağa acıyan olma-
yı seçerim.

Daha tanımadan, başımı örter ve kaçarım. 
Dostlarım sizin de böyle yapmanızı isterim.

Şansım, yoluma sizler gibi dertsizleri; ümitte, 
yemekte, balda benimle beraber olabilecekleri çı-
karsın.

Gerçekten, ben kederlilere şunu veya bunu 
yaptım. Fakat daha iyi sevinmeyi öğrensem daha 
güzel bir iş yapmış olurdum.
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(15 Ekim 1844- 25 Ağustos 1900)
Alman filozof ve yazar Friedrich Wilhelm 
Nietzsche, 15 Ekim 1844’te Almanya’nın küçük 
kasabalarından biri olan Röcken’de dünyaya 
geldi. Öğrenim hayatı boyunca son derece 
başarılı bir öğrenci olan Nietzsche henüz 24 
yaşındayken Basel Üniversitesi’nde filoloji 
dersleri yanında felsefe dersleri de verdi. 
“Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu” 
isimli ilk kitabı 1872’de yayımlandı. 1878’de 
ilk bölümünü Voltaire’e adadığı kitabı, 
“Menschliches, Allzumenschliches” (İnsanca, 
Pek İnsanca) çıktı.
1879’da uzun yıllardır sürmekte olan sağlık 
problemleri iyice arttı ve üniversitedeki 
görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Bu 
süreçte üretmeye devam etti. Tanrı’yı ve dini 
sorgulamalarıyla bilinen Alman filozof, müzikle 
de yakından ilgiliydi. İyilik-kötülük kavramları 
üzerine kurduğu felsefesi kendisinden 
sonrakileri oldukça etkiledi. 

1889 yılında zihinsel 
yetilerini tümüyle 
yitirmeye başladı. 25 
Ağustos 1900’de hayata 
gözlerini yumdu. 
“Ebedi dönüş”, “mor 
fati”, “güç istenci” ve 
“üst-insan” kavramlarını felsefe dünyasına 
kazandıran Nietzsche çoğu edebiyat çevresince, 
Avrupa’nın en büyük yazarı olarak kabul 
edilmektedir. 21. yüzyıl dahil tüm zamanların 
en fazla alıntı yapılan filozofu Friedrich Wilhelm 
Nietzsche oldu. “Thus Spoke Zarathustra” 
(Böyle Buyurdu Zerdüşt), “Ecce Homo”, “Die 
Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik” 
(Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu), “The 
Twilight of the Idol”s (Putların Alacakaranlığı) 
önemli eserlerindendir.
Friedrich Wilhelm Nietzsche’nin İlgi Kültür Sanat 
tarafından yayımlanan “Böyle Buyurdu Zerdüşt” 
isimli kitabından bölümleri paylaşıyoruz.

İnsanlık doğalı insan çok az sevinmiştir. Ata-
lardan kalma tek günahımız budur!

Eğer daha fazla sevinmeyi öğrensek başkaları-
na acı vermeyi ve acı düşünmeyi daha kolay unu-
turuz.

Onun için dertlilere yardım etmiş olan elimi 
yıkıyorum, onun için ruhumu da temizliyorum.

Çünkü dertliyi dert çekerken görmekten ve 
onun utancı uğruna utandım ve ona yardım eder-
ken gururuna sert bir saldırı yapmış oldum.

Büyük güzelliklere, hoşluklara, teşekkür edil-
mez. Tersine kin beslenir ve eğer küçük iyilik unu-
tulmazsa, ondan kemirici bir kurt meydana gelir.

“Kabul etmede nazlı olun. Böylece kabul edi-
şinizi bir büyüklük yapın!” armağan edecek bir 
şeyi olmayanlara bu öğüdü veririm.

Fakat ben bir armağan edenim. Bir dost olarak 
dostlara armağan vermeyi severim. Fakat yabancı-
lar ve fakirler benim ağacımdan meyveyi kendile-
ri koparsınlar. Bu daha az utandırır.

Fakat dilencileri tamamen ortadan kaldırmalı. 
Gerçekten, onlara bir şey vermek de, vermemek 
de insanı üzer.

Günahkârlar ve vicdan azabı çekenler de böy-

Geçenlerde sosyal medyada bir iletiye denk geldim 
ve bir kedi aşığı olarak derhal ilgimi çekti; Editör Ki-
tap’ın kedisi Bilge, bir okurun istediği eseri, bir kitap 
yığını içinde arıyordu! Bilge Karasu’nun “Ne Kitapsız 
Ne Kedisiz” adlı romanını anımsadım. “Slogan bula-
madık, kitap satıyoruz” diyen Editör Kitap’ın kurucu-
su Emre Aydın’la, Bilge kedi ve kitaplardan konuştuk.

Ekibinizin baş tacı Bilge Hanım haricinde kimler 
var, kaç kişisiniz? 

Bilge Hanım her şeyimiz! O olmasaydı benim kişi-
sel hayatımda da birçok şey olmazdı diyebilirim. Onun 
dışında kitap satış ekibimiz, editörlüğünü yapmamız 
için bize gelen kitap dosyalarını düzenleme bölümünde 
bize destek olan kapak tasarımcısı bir arkadaşımız ve 
dosyaların dizgilerini yapan bir arkadaşımız daha var. 
Toplamda 4 insan ve kediden oluşuyoruz.  

“Biz esasen hep Kadıköy’deydik ama kitapçımı-
zı yeni açtık” diyorsunuz. Ne zamandan beri Kadı-
köy’desiniz? Yine yayıncılık-kitapçılık mı yapıyordu-
nuz?

Kadıköy ile olan bağım ço-
cukluğuma dayanıyor çünkü her 
şeyden önce Fenerbahçe bura-
da. Dolayısıyla ben de hep bu-
rada oldum. Üniversiteyi An-
kara’da okudum, sonra hemen 
Kadıköy’e taşındım. Yüksek li-
sans için tekrar ayrılmak zorun-
da kalsam da yine dönüp dola-
şıp Kadıköy’e geldim. Son bir 
buçuk senedir buradayım. Bir 
yayınevine bağlı kitapçıda çalı-
şıyordum aynı zamanda serbest 
zamanlı olarak editörlük ve me-
tin yazarlığı yapıyordum. 

Pandemide pek çok dükkân 
kepenk indirirken, siz kitabevi 
açmaya nasıl cesaret ettiniz? 

Ben de çalıştığım yerlerle 
ödemeler konusunda çok sıkın-

l Gökçe UYGUN

Cesaret, uçurumlardaki baş dön-
mesini de yener. İnsan nerede uçu-
rumda değil ki? Görmek bile uçu-
rumları görmek değil midir?

Cesaret en iyi öldürücüdür. Ce-
saret acımayı de öldürür ve acıma, 
en derin uçurumdur. İnsan hayatı ne 
derinlikte görürse, acıya da aynı de-
rinlikte bakar.

(Syf 152)

Ağırlığın Ruhu Üstüne
İnsan kendisini kutsal ve sağlam 

bir sevgiyle sevmeyi öğrenmeli. İn-
san kendisine tahammül etmeyi öğ-

renmeli ve sağa sola dalmamalı. Ben bunu öğre-
tiyorum.

Böyle sağa sola bakmaya, başkalarını düşün-
mek diyorlar. Bundan büyük yalan ve ikiyüzlülük 
olamaz. Hele bu sözü bütün dünyaya ağır gelen-
ler söylerse!

Gerçekten, kendi kendini sevmeyi öğrenmek, 
bugünden yarına oluverecek bir iş değildir. Aksi-
ne bütün sanatların en zoru, en incesi ve en çok sa-
bır isteyenidir.

İnsanın kendine ait olan her şey kendinden iyi-
ce saklanmıştır. Ve bütün gömü-
ler içinde en güç çıkarılan, insanın 
kendi gömüsüdür. Ağırlığın ruhu 
böyle yapar.

Daha beşikteyken bize iyilik ve 
kötülük diye ağır sözler ve ağır de-
ğerler öğretirler. Bize verdikleri çe-
yizin adı budur. Ve bize, bu çeyizin 
hatırı için yaşadığımızı söylerler.

Çocuğu, kendi kendini sevme-
meyi öğreterek kendimize bağlıyo-
ruz. Ağırlığın ruhu böyle yapar.

…
İnsanın keşfedilmesi zordur. 

Hele insanın kendi kendisini keşfet-
mesi daha zordur. Çok defa zekâ, ruh 
hakkında yalan söyler. Ağırlığın ruhu 
bunu yapar.

Fakat şöyle diyen kendisini iyi keşfetmiştir; 
“Benim iyiliğim ve kötülüğüm budur.” “Herkese 
iyi, herkese kötü diyen cüceyi ve köstebeği sus-
turmuş olur.”

Gerçekten, her şeyi iyi bulan ve hele dünya-
yı en iyi şey diye düşünenleri de sevmem. Bunları 
pek fazla yetinmeci bulurum.

Her şeyden tat almak isteyen yetinmecilik! En 
yüksek zevk bu değildir. Ben evet ve hayır deme-
sini bilen ve ağzının tadını bilen damakları ve mi-
deleri severim.

…
Gerçekten, ben de beklemeyi öğrendim. Ve 

esaslı öğrendim. Ama kendimi beklemeyi ve her 
şeyden önce durmayı, gitmeyi, koşmayı, sıçrama-
yı, tırmanmayı ve dans etmeyi öğrendim.

Ama benim önerim şudur; bir süre sonra yeri 
gelip de uçmayı öğrenmek isteyen, önce ayakta 
durmayı, yürümeyi, koşmayı, tırmanmayı ve dans 
etmeyi öğrenmelidir. Bunlar olmadan uçulmaz!

İp merdivenlerle nice pencerelere tırmanmayı 
öğrendim. Kemikli bacaklarımla yüksek sırıklara 
tırmandım. Aklın yüksek sırıkları üzerine oturma-
nın bana verdiği mutluluk az değildi.

Büyük sütunlar üstünde küçük alevler gibi pa-
rıldamak. Bu bir düş, çünkü ışık küçüktür. Fakat 
yolunu kaybetmiş gemiler ve kazazedeler için bü-
yük avuntudur!

Birçok dolambaçlı yollarda dolaşarak kendi 
hikmetime ulaştım. Gözümün kendi uzaklıkları-
ma daldığı yerlerde bir merdiven üstünde yüksek-
lere tırmanmadım. Ben yol sormayı sevmem. Bü-
tün bunlar sinirime dokunur. Yolu, yollara sordum 
ve onları böyle denedim.

Bütün yürüyüşüm bir deneme ve bir sormay-
dı. Gerçekten, böyle soruların cevabını vermeyi de 
öğrenmeli. Bu benim hoşuma gider.

Bu ne iyi, ne kötüdür. Fakat benim zevkimdir. 
Ne ondan utanırım, ne de onu gizlerim.

İşte benim yolum. Ya sizinki? Bana yol soran-
lara şu cevabı verdim; “Yol mu? Böyle şey yok-
tur.” Zerdüşt böyle dedi

(Syf 190-193)

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE

le. Bana inanın dostlarım, vicdan azapları insana 
ısırmayı öğretir.

Fakat en kötüsü küçük düşüncelerdir. Gerçek-
ten, kötülük yapmak, küçük düşünmekten daha 
hayırlıdır.

Ama siz, “Küçük kötülüklerin verdiği zevk 
bizi nice büyük kötülüklerden alıkoyuyor.” dersi-
niz, fakat bu işte tasarruf etmek istememeli.

Kötü eylem bir çıban gibidir. Kaşınır ve patlar. 
O içten konuşur.

“Bak ben hastalığın kendisi-
yim.” kötü eylem böyle der. Bu 
onun namuskârlığıdır.

Fakat küçük düşünce manta-
ra benzer! Sokulur, bükülür ve 
hiçbir yerde olmak istemez. Kü-
çük mantarlar yüzünden bütün 
vücut, sararıp soluncaya kadar!

(Syf 83-85)

Çehre ve Bilmece Üstüne
Cesaret en iyi öldürücüdür. 

Saldıran cesaret. Çünkü her 
saldırışta bir cümbüş vardır.

İnsan en cesur hayvan-
dır. Bütün hayvanları bununla 
yenmiştir. İnsan bu cümbüşle 
her acıyı yenmiştir. İnsan acı-
sı en derin acıdır.

BİLGE kedinin kitabevi
Bilge isimli kitap sevdalısı bir kedinin aradığınız kitapları 

bulmasını, size özel notlar hazırlayıp kitabınızı paketlemesini ve 
kargoya vermesini ister misiniz?

rum not olarak mesela yahut içimden gelen bir metin 
yazıp iyi okumalar diliyorum. El yazım da gayet kötü 
aslında ama şu ana kadar bir şikayet gelmedi (gülüyor).

 “OKUMAK ÖZNEL BİR EYLEM”
Okuma listeleri de hazırlıyorsunuz. Nasıl?  
Evet, lakin internette de bolca gördüğümüz “Bil-

mem kaç yaşına gelmeden okumanız gereken kitaplar” 
gibi listeler değil. Bu genel listelerin birçoğunu hata-
lı buluyorum çünkü okumak öznel bir eylem. Biz daha 
çok bize okuma listesi konusunda ulaşan okuyucuları-
mıza onların geçmiş okuma deneyimlerine göre kitap-
lar öneriyoruz.  

“Kitap bulma konusunda iddialı olduğumuz doğ-
rudur” diyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Bir de kedili-ko-
mikli sorayım; yoksa Bilge kedi sayesinde mi?

Nasıl oluyor sorusu biraz benim okuma maceramla 
ilgili bir durum. Geçmişten bu yana neyi, nerede, nasıl 
bulabileceğimi biliyorum. Onun dışında bizimle daya-
nışma içinde olan birkaç sahaf arkadaşımız var. Birlik-
te birbirimize yardımcı olarak kitapları bulmaya çalışı-
yoruz. Komikli kısma gelince, Bilge hanım sayesinde 
olduğu aşikar tabii. Kendisi tabii paketleme uzmanı-
mız olduğu için kitaplar gönderilmeden önce muhak-
kak onun onayından geçiyor (gülüyor). 
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Evden her 
fırsatta 
kaçan küçük 
bir çocuğun 
annesi hiç 
de telaşlı 
ve endişeli 
değildir çünkü 
onu hemen, 
karşıdaki 
müzik 
aletleri satan 
dükkânda, 

piyanoların ayaklarının dibinde 
bulacağını bilir. O çocuk için müzik ve 
piyano sevdası, hiç tahmin edemeyeceği 
bir yaşamı bahşeden derin bir tutkuya 
dönüşecektir.
Hariciye görevlisi olmak isteyen bu 
İzmirli genç, babasının ölümü üzerine 
kendini pavyonlarda müzik yaparken 
bulur. Ancak bu şehir ona dar gelir ve 
İstanbul macerasına atılır. Muazzam 
hevesi müthiş bir gayrete, mücadeleye 
dönüşür ve bugün hasretle andığımız 
Ferdi Özbeğen yıldızlaşır. Gazeteci, 
müzik ve sahne sanatları organizatörü 
Ali Rıza Türker’in, dostu Ferdi 
Özbeğen’nin hayatını anlattığı kitabı 
“Şöhret Dediğin” ölümünün sekizinci 
yılında sanatçıya bir vefa borcu. (Tanıtım 
Bülteninden) h2o kitap / 192 sf / 28 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten 
aldığımız bilgiye göre haftanın çok 
satan kitapları şunlar oldu:

■ Seyir / Piraye / Mona Yayınevi
■ Körlük / Jose Saramago / Kırmızı 
Kedi Yayınevi
■ 1984 / George Orwell / Can Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DİZİ

Şöhret Dediğin / 
Ferdi Özbeğen

Emir Bermuda / Paralel 
Evren Günceleri

Des

Alternatif müzik sahnesinin Ankaralı 
temsilcisi Emir Bermuda, 2019 yılında 
yayınlamaya başladığı teklilerine bir 
yenisini daha ekliyor. Paralel Evren 
Günceleri, Emir Bermuda’nın kendisi 
ve zaman kavramıyla ilgili yaşadığı 
hesaplaşmaları aktardığı 2 parçalık 
single’ı Kendimle Geçirdiğim Günler’in 
devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde. 
Emir Bermuda bu parçada, yaşamında 
karşısına çıkan tüm ihtimalleri, “şöyle 
olsaydı ne olurdu”ları, pişmanlıkları ve 
“keşke”leri alternatif bir gerçeklikte, 
paralel bir evrende kendisiyle karşılaştığı 
bir hikâye üzerinden anlatıyor. 

Uzun yıllardır İngiltere’deki ünlü suç 
olaylarını mini dizi olarak ekrana 
getiren ITV, izleyiciyi bu sefer “Des” 
dizisiyle buluşturdu. 3 bölümden 
oluşan drama, Brian Masters’ın 
Killing for Company isimli kitabından 
uyarlanarak hazırlandı. Des’te seri katil 
Dennis Nilsen‘in hikayesi anlatılıyor. 
1983 yılının Londra’sında bir boru 
tıkanmasının ardından bulunan insan 
kalıntıları üzerine polis tarafından 
başlatılan araştırma, onları yakınlarda 
oturan Dennis Nilsen’e götürür. 
Dizinin asıl hikayesi Nilsen’in 1983’teki 
tutuklanmasıyla başlıyor.
Hikaye, üç kişinin gözünden anlatılıyor. 
David Tennant’ın Nilsen’i canlandırdığı 
Des’te Daniel Mays, olayı araştıran 
Dedektif Peter Jay’i, Jason Watkins ise 
Dennis Nilsen’in hikayesiyle ilgilenen 
gazeteci ve biyografi yazarı Brian 
Masters’ı oynuyor.
1978-1983 yılları arasında aktif olan 
Nilsen’in en az 12 erkeği öldürdüğü 
düşünülüyor. Sosyal açıdan biraz tuhaf 
ve soğukkanlı davranan Dennis, işlediği 
cinayetleri sakınmayan bir tavırda 
konuşsa dahi noktaları birleştirmek o 
kadar da kolay olmuyor.

adıköy Belediyesi’nin mizahı yediden yet-
mişe Kadıköylüyle buluşturduğu Karikatür 
Evi’nin 2020-2021 atölye kayıtları başlı-
yor. Pandemi nedeniyle eğitimlerin çevri-

miçi (uzaktan) yapıldığı atölyelere katılım her zamanki 
gibi ücretsiz. İlköğretimde okuyan herkesin kayıt yap-
tırıp katılabileceği ücretsiz eğitimler karikatür ve çizgi 

roman alanlarında gerçekleşecek. Haftaiçi çarşamba, 
perşembe günleri olan atölyeler, hafta sonu cumartesi- 
pazar günleri yapılacak ve altı hafta sürecek. 

Devam zorunluluğunun olduğu atölyelerde eğitim 
verecek isimler ise şöyle: İlker Altungök, Cihan Kı-
lıç, Erhan Candan, Cem Güventürk, Anıl Gürak, Behiç 
Pek, Akdağ Saydut, Ali Toğlukdemir, Gökçe Akgül, 

Eda Oral, Sibel Bozkurt, Nuhsal, Ayşe Işın, Doruktan 
Turan, Mehmet Naci Dedeal.

25 Ocak itibariyle başlayacak kayıtlara başvurular, 
Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi internet sitesi üze-
rinden yapılabilir.

İletişim: 0216 418 10 49 
http://karikaturevi.kadikoy.bel.tr/

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde bahar dönemi kayıtları başladı. Karikatür ve 
çizgi romana meraklı herkesin katılabileceği eğitimler ücretsiz 

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

Türkiye’nin ilk dijital sahnesi olma özelliğini taşıyan 
YeniPerform’da hibrit yöntemle düzenlenecek Oyun 
Yazarlığı, Yönetmenlik ve Tiyatro Tekniği ve Işık Ta-
sarımı atölyelerine ek olarak bu yıl ilk defa Oyun Ya-
zarlığı Masası atölyesi düzenleniyor. 27 Ocak 2021 

itibariyle başlayacak atölyeler 6 ay devam edecek. Ka-
tılımcılar GalataPerform’un ana eğitmen kadrosunun 
yanında İspanya, Romanya, Norveç, İsveç, Fransa ve 
Türkiy’’den oyun yazarları, yönetmenler ve eğitmenle-
rin katılımıyla, oyun yazarlığı, yönetmenlik ve tasarım 

alanlarında teori ve pratiğin harmanlan-
dığı bir eğitim alacaklar. Eğitimler; Eği-
tim Seti, Çevrimiçi Dersler, Danışma-
nına Sor, Kamp ve Festival olarak beş 
aşamadan oluşuyor.

Oyun yazarı, yönetmen ve tasarım-
cı adayları, atölyelerde burslu olarak yer 
alabilmek için 22 Ocak Cuma’ya kadar 
başvuruda bulunabilecekler. Burs baş-
vurularının değerlendirilmeleri sonu-
cunda adaylar atölyelerde tam burslu ya 
da yarım burslu olarak yer alma fırsatı 
elde edecekler.

Burs ile ilgili başvurular 
yenimetin@galataperform.com 

adresine yapılıyor. Bilgi ve iletişim için 
0530 260 25 24’ü arayabilirsiniz. 

Ayrıntılı bilgi için yeniperform.com’u 
ziyaret edebilirsiniz.

Soğuk kış günlerinde kedilere sığınak olan 
kedi evleri, Kadıköy Fenerbahçe Parkı’n-
dan başlayarak yenilenmeye başladı. Es-
kiyen, deforme olan kedi evleri, tekne ya-
pımında kullanılan malzemelerden oluşan 
kedi evleriyle değiştiriliyor. Kedi evleri-
nin elyaf ve özel jel kullanılarak yapılan 2 
buçuk santimetre genişliğindeki duvarları, 
kedilerin daha korunaklı ortamda olmala-
rını sağlayacak. Yeni kedi evleri, kedilerin birbirini enfekte etmesine neden olan virüs-
lerin yayılmasını en aza indiriyor. Kadıköy Belediyesi ve özel sektör işbirliği ile yak-
laşık 100 noktada eskileriyle değiştirilecek kedi evleri, yazın kaldırılıp tamir edilecek, 
bakımları yapılacak. Kışın ise tekrar aynı noktalara yerleştirilecek. 

KAYITLARI
BAŞLIYOR!

Yenİ Metİn Atölyelerİ’ne 
bursla katılma İmkânı

SİYAD,
en iyileri
SEÇTİ

Radyo Tiyatrosu’nda 
‘Hansel ve Gretel’ zamanı
Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür 
Merkezi’nin (HKÇKM) düzenlediği “Çocukça Ti-
yatro” atölyesinde tiyatro eğitimi alan “Bizim Ço-
cuklar” tiyatro ekibi, “Kral Çıplak” masalının 
ardından “Hansel ve Gretel” masalını da ses-
lendirdi. Pandemi sürecinde eğitimlerinden 
ve sosyal hayatlarından uzak kalan çocuklar, 
öğrendiklerini unutmamak ve bu süreci üret-
ken bir şekilde geçirmek için radyo tiyatrosu-
nu yeni nesil uygulamalarla birleştirdi. İlk ola-
rak “Kral Çıplak” masalını seslendiren ‘Bizim 
Çocuklar’ ekibi, ikinci olarak Grimm Kardeş-
lerin kaleme aldığı ve yüzlerce uyarlaması ya-
pılan “Hansel ve Gretel” masalına ses verdi. 

Spotify, Apple ve Google Podcast platformları üze-
rinden dinlenebilen masallar, özellikle çocuklar ta-
rafından çok beğeniliyor. 

GalataPerform, Yeni Metin Projesi kapsamında 6 ay sürecek 
atölyelerde burslu olarak yer alma fırsatı sunuyor. Dijital eğitim 
modeliyle gerçekleşecek atölyeler 27 Ocak’ta başlıyor

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 
üyeleri tarafından geçen yıl Türki-
ye’de sinemalarda vizyona giren tüm 
yabancı filmler arasında yapılan oy-
lama sonucunda en yüksek oyu top-
layan Boyalı Kuş’un ithalatçısına 
ödülü, mart ayında düzenlenecek 53. 
SİYAD Ödül Töreni’nde verilecek.

Sinema Yazarları Derneği, 
Boyalı Kuş’u 2020’nin en 
iyi yabancı filmi seçti

SİYAD üyelerinin oylaması sonucu 
ilk 20 sırada yer alan filmler şunlar:
1. Boyalı Kuş
2. Sefiller
3. Bal Ülkesi
4. Sonsuzluk Üzerine
5. Bacurau
6. Burası Cennet Olmalı
7. Subay ve Casus
8. Annelerimiz
9. Tavşan Jojo
10. Bedenimi Kaybettim
11. Karanlık Sular
12. Elveda
13. Küçük Kadınlar
14. Bıçaklar Çekildi
15. Kelly Çetesi’nin Gerçek Hikâyesi
16. Yabancı
17. Barbarları Beklerken
18. The Gentlemen
19. Yeni Baştan
20. Görünmez Adam

K

Kedi evleri yenileniyor

Boyalı Kuş Ruhu doyuran şarkılar:

■ Ari Borakas / Yaşıyorum Sil Baştan
■ Birileri / Halledebilirdik
■ Yaşlı Amca / Giderdi Hoşuma
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“2020 yılı belki de 25 Kasım 2019’da baş-
lamıştır; Las Tesis kolektifinden Şilili femi-
nistler ‘Tecavüzcü sensin! Polis, yargıçlar, 
devlet, cumhurbaşkanı, baskıcı devlet eril 
tecavüzcüdür’ diye haykırarak hukuk sis-
teminin, polisin ve devletin kadın cinayetle-
ri ve cinsel saldırılardaki suç ortaklığını ifşa 
ettiklerinde. Bu sözler bütün dünyaya yayıl-
dı ve 2020’nin marşlarından biri oldu.”Çalış-
maları kimlik, cinsiyet, pornografi, mimarlık 
ve cinsellikle ilgili uygulamalı ve teorik baş-
lıklara odaklanan çağdaş yazar, felsefeci ve 
küratör (1970-İspanya) Paul B. Preciado, 
28 Aralık tarihli, “2020 bitmez” başlıklı (Le 
Monde eski genel yayın yönetmeni Edwy 
Plenel’in 2008’de oluşturduğu çevrimiçi 
dergi) Mediapart’taki yazısında böyle diyor 
ve sonunda da -anlayana- temizinden bir 
selam çakıyor: “Aralık ayı sona eriyor, ama 
2020 bitmiyor. Belki de bu yüzden, bizleri 
‘tali zayiat’ olarak gören yöneticiler 24 Ara-
lık için değil de, 31 Aralık için sokağa çıkma 
yasağı ilan ettiler. Yahudiye’de veya Paris’te 
heteroseksüel ailenin doğuşunu kutlayalım, 
zira 31 Aralık’ta kutlanacak hiçbir şey olma-
yacak. 2020 daha yeni başlıyor.” (Birartıbir.
org / çeviri Siren İdemen.)

Görünen o ki, bizler mikro yaşamları-
mızda, nefes boşluklarımızı oksimoron ve 
paradoks ifşalarla şerbetlerken, cep tele-
fonlarımızın hafızası kadar hatıralardan olu-
şan arşivleme mesaimizde de her geçen 
gün doyumsuz iştahımız ve ‘like’lanma ar-
zumuzla seviye atlıyor veyahut altını çiz-
meyi asla unutmadığımız ‘farkındalıkları-
mızın arttığı’ hayatımıza devam ediyorduk. 
Peşi sıra üzerimize toprak örtenimizin ol-
madığına mıdır bilinmez,‘mış’ gibi pozisyon-
larda binbir çeşit pozlarımızla mod’(umuz)u 
asla aşağı düşürmüyorduk. Fakat Hegel’in 
zeitgeist’inde son 20 yılda çok şeyler de-
ğişmişti. Ütopyalar distopya, distopyalar da 
ütopya odalarında debelendiredururken, şu 
206 kemik beşeri ahvalimizin kabus ve rüya 
arasındaki hakikatinde kahramanın kendi-
miz olduğunu sanıyorduk. Hatta emindik! 
Kim bilir, belki de sadece o rüyadaki fona 
düşen bir gölgeden ibarettik. Ne diyordu 
üstat Jean Baudrillard (Boğaziçi Üniversi-
tesi Yayınevi’nden çıkan) “Simgesel Değiş 
Tokuş ve Ölüm” adlı kitabında: “Sonluluklar 
ortadan kayboldu, modeller bizi üretiyor.”

Ancak olansa, kırmızı kar söyleminin 
gerçekleştiği. Zira atmosferdeki CO2 sevi-
yesi bu yıl rekor kırmış. 2020’yi her ne ka-
dar yaşa(ya)madık saysak da iklim krizinin 
birincil sebebi olan atmosferdeki karbon-
dioksit oranları 800 bin yıllık tarih içerisin-
de bildiğimiz en yüksek karbondioksit se-
viyesine ulaşmış. Böylece bölgede yağan 
karlar kırmızıya dönüşmüş. Mikroskopik 
kar yosunlarının oluşturduğu kırmızı kar, 

hava normalden daha hızlı ısındığında olu-
şuyor. Anlayacağınız, küresel ısınma nede-
niyle oluşan doğa fenomeni bir sarmal yara-
tarak, yine küresel ısınmaya katkı sağlıyor. 
20. yüzyılın en etkin sanatçılarından biri-
si olarak gösterilen, 1960’lardaki İngiliz Pop 
Art akımına önemli katkılarda bulunmuş 
ressam (1937) David Hockney’nin sevdi-
ğim cümlesini iliştirip geliyorum sadedime. 
“… Doğa ile teması çok aptalca kaybettik. 
Bu zamanla bitecek ve sonra ne olacak? Ne 
öğrendik? 83 yaşındayım. Yakında ölece-
ğim. Ölüm sebebi doğum.” 

Ne hissediyorsun?
Ocak’ta kadrajımı parlatan rotalardan 

seçmeler, ilişip akması sizden! Tiyatro Hâl’in 
bağımsız kültür ve sanat gazetesi Müste-
hak’ın hazırladığı sansür raporu 2020’yi üç 
kelimeyle özetlemiş: “Sansür, tutuklama, 
yasak”… 333 sayfalık rapor; Devlet Tiyat-
roları’nda ve Devlet Opera ve Bale’de ak-
tif görev alan ve kadro bekleyen en az 150 
kişinin sözleşmesinin adli sicilleri gerek-
çe gösterilerek yenilenmemesi; Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi kayyımının, IŞİD’in, 
HDP’nin 5 Haziran 2015’teki Diyarbakır 
mitingine düzenle-
diği bombalı saldırı-
da iki bacağını kay-
beden yönetmen 
Lisa Çalan’ın işine 
son vermesi; Ma-
latya’da 40 yıl önce 
inşa edilen tek halk 
kütüphanesinin yı-
kılıp yerine cami ya-
pılması veyahut 1978 
yapımı “Neşeli Gün-

ler” filminde Şe-
ner Şen’in canlan-
dırdığı karakterin, 
“İçişleri Bakanı ar-
kadaşımdır, bir te-
lefonla çıkardım” 
ifadelerinin Show 
TV tarafından ke-
silmesi gibi daha 
pek çok mevzu-
ya dikkat çekerek, mo-
dernliğe sığındığımız ve çokça da üşendi-
ğimiz bu kaygı çağında, adeta sistemin ve 
iktidarın kültür sanat karnesini ortaya seri-
yor. (Es notu: Tavsiyem rapora bir göz atın, 
daha ne absürtlükler…)

Gündem nedeniyle hisler aleminiz-
de neler olup bitiyor bilmiyorum. Zira ben, 
kendi hislerimin çok uzağına düştüğüm za-
manlardan geçiyorum. Fakat, 2019’un son 
günlerinde seyrine yattığımda,insanyav-
rusu hemhalimin kullanma kılavuzunda ki-
lit çözümlemelere sebep olan “Hisler Ar-
şivi: İstanbul”u izlemenizi salık vereceğim. 
Ama öncesinde, “Bu hisli coğrafyada ne 
hissediyorum? Bize hissettirilenler ne? Na-

sıl hissizleştiriliyoruz?” 
sorularıyla çakralarını-
zı açmaya hazır olup ol-
madığınızı bir yoklayın. 
Sonrasında da “hislerin 
gücü adına, hayallerimi-
zin gücü iktidara!” nida-
sının yamacında, derin 
analizlere de varım di-
yorsanız; tasarım, ko-
reografi ve yönetim-
de Gizem Aksu, sahne 
tasarımında Bengi Gü-

nay, ışık tasarımın-
da İrfan Varlı, görün-
tü yönetiminde Derin 
Cankaya, animasyon-
da Valko Chobanov ve 
Nina Paley, maskeler-
de Leyla Okan, müzik-
lerde Emre Malikler, 
Ah! Kosmos imzası bu-
lunan ve performansla-
rıyla derin sessizliğimizi 
anlamdıran Suzan Alev, 

Leyla Postalcıoğlu, Ekin Tunçeli ve Zeynep 
Günsür Yüceil’in emeği (tek perde) “Hisler 
Arşivi: İstanbul”u Moda Sahnesi’nin sahne-
den naklen’inde takip edebilirsiniz.

Diğer seyirlik ise, “Kardeşlerim… bize bin 
yıllardır ölmek zorunda olduğumuzu anlat-
maya çalıştılar. Bu doğru da olsa biz buna 
inanmıyoruz. Hakikatin bizim için pişirilmiş 
palavralarını artık yemek istemiyoruz” diye 
başlayan, (Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nun 
‘Gülünç Karanlık’ oyunundan beyin lobları-
na aldığımız) Çağdaş Alman tiyatro yazarı 
Wolfram Lotz’un“tiyatro yapmanın olanağı-
nı / olanaksızlığını tartışmaya açan ve hükü-
metlerin sanatçıları yalnız bırakmasını ironik 
bir dille eleştiren” metni “Olanaksız Tiyat-
ro”.Oyuncu, yönetmen Mark Levitas ve ya-
zar, dramaturg Ceren Ercan’ın kurduğu bir 
yazar ve yönetmen kolektifi olan (seyircinin 
konumunu pasif izleyiciden aktif katılımcı-
ya dönüştüren MaptoUtopia projesinden bil-
diğimiz) Platform Tiyatro’nun Youtube ka-
nalından dikize yatabileceğiniz metni ilk kez 
Türkçeye çeviren Erce Kardaş. Konsept ve 
yönetmenliğini Mark Levitas’ın üstlendi-
ği 6.dk’lık performansı dimağlara kazıyansa 
muazzam oyunculuğunun ışıltısıyla Elif Ürse.

2020 daha yeni başlıyor…
BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

“Her birimiz kültür sanat alanının başka başka yer-
lerinde çalışıyoruz. Müzisyen olanımız, oyuncu ola-
nımız var. Düğünlerde de çıkıyoruz sahneye, opera 
mezunumuz da var. Büyük prodüksiyonlarda rol ala-
nımız da, sette çalışanımız, dekor, kostüm yapanımız, 
yazıp çizenimiz de…” Patronların Ensesindeyiz Kül-
tür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’nda, açıklama-
da olduğu gibi birçok isim var.

Dayanışma ağındaki kültür sanat emekçileri, sal-
gının etkilerinin yanı sıra örgütsüzlük ve mücadele-
sizliğin bu etkiyi kat kat arttırdığını düşünüyor. Da-
yanışma ağı, mayıs ayında ilk çağrısını yaptı ancak 
Kadıköy’de geçen hafta yola çıktı. 

Kültür sanat emekçileri yoksullaşırken, emeğe 
bir türlü sıra gelmediğini, kayıtsız, sigortasız çalıştı-
rıldıklarını, bunlara karşı mücadele etmek için bu ağı 
kurduklarını söylüyor. Kültür Sanat Emekçileri Daya-
nışma Ağı, Kadıköy ile birlikte Beyoğlu’nda kurul-
du, diğer şehirlerde de biraraya gelmeye başlıyorlar. 

“İŞLER SIFIRLANDI”
Dayanışma ağından Semih Saygın Sezer, pande-

mi döneminde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben hem 
çalışan hem bir öğrenci olarak, eğitim ihtiyaçlarımı 
karşılayabilmek için çalıştığım işleri pandemi dola-
yısıyla kaybettim. Kısıtlamalardan ötürü sahneler ka-
pandı, çalıştığım tiyatrolar kira, vergi gibi sebepler-
den ötürü battı. Kısacası işsiz ve gelirsiz bir şekilde 
eve hapsoldum. Asıl yoran şey ise bu sorunların daha 
sonra düzeleceğinin garantisi olmaması.”

Opera mezunu müzisyen Günselin Seda Çetin-
kaya’nın da pandemi öncesi oynadığı oyunlar iptal 
oldu, geçimini sağladığı özel dersler sıfırlandı. Mart 
ayından beri de işsiz. Sokak müzisyeni Süleyman As-
lanyürek de üç ay çalışamadı: “Yoğun baskılar ve ta-
lepler sonrasında haziran ayı gibi tekrar çalışmaya 
başladık. Ancak eskisi gibi kazanmıyoruz şu an. Ge-
çen üç ayın sebep olduğu borçlar ödenemez durum-
da. Kirasını ödeyemediği için evinden çıkıp memle-
ketine, ailesinin yanına dönenler oldu.”

Gülşah Bolat ise mezun olmak üzere olan bir kon-
servatuvar öğrencisi. Bolat, pandemi koşulları nede-
niyle başka işlerde çalışmak zorunda kaldığını söyledi 
ve “Eğitim hayatımın sağlıklı bir şekilde devam et-
mesi, uygulamalı bir bölüm olmamızdan kaynaklı ne-
redeyse imkansız hale geldi. Birçok arkadaşım okulu 
bırakmak veya okurken birden fazla ek işte çalışmak 
zorunda kaldı. Zaten konservatuvar öğrencilerinin 
alandaki varlığı ‘gönüllülüğe’ bağlı. Mezun olup ger-
çek bir iş bulma kaygımız ikiye katlandı yani. Kendi-
mizi sonsuz bir ‘gönüllülüğün’ içinde hissettik” dedi.

Can Kuyumcuoğlu, ise müzisyen. “Düzenli ola-
rak mekanlarda sahne alarak geçimini sağlayan 
müzik grupları, pandemi kısıtlamalarıyla birlikte 
gelirlerini tamamen kaybetmiş oldular” diyen Ku-
yumcuoğlu, “Bu dönemde müzisyenlerin çoğu, mad-
di sıkıntılardan dolayı beste kaydetme ve yayınla-
ma planlarını erteledi. Şarkılarını yayınlayabilenlerse 
bunu hiçbir geliri olmadan, çok zor şartlar altında ba-
şarabildi” dedi.   

“KİRA ÖDEYEMEZ DURUMDAYIZ”
Güliz Gündüz ise yaşadıklarına dair şunları söy-

ledi: “Pandemi bizim ufacık alanlarımızı da daralttı 
ve bizi evlerimizde hapsolmaya, odalarımızdan dışa-
rı adım atamayacak kadar parasız kalmaya mahkum 
etti. Kiralarımızı ödeyemez durumdayız. Faturaları-
mızı en asgari düzeyde tutabilmek için evin bütün ka-
loriferlerini kapatıp tek bir odada ısıtıcı yakarak yaşı-
yoruz. Bu süreçte durumu idare edemeyip yaşamına 
son veren arkadaşlarımız dahi oldu. Himayemizde 
olan hayvan dostlarımız için sürekli mama ister hale 
geldik. Devletin yardımları tiyatro oyuncularının 
yüzde 95’inin eline ulaşmadı. Kurumsal bir yerde ça-
lışmıyorsanız, kaydınız yoksa devlet sizi muhatap al-
mıyor zaten.”

Üniversitede tiyatro bölümüne devam eden Gi-
zem Altunbey de ailesinin yanına taşınmak zorunda 
kalanlardan: “Geçimimi sağlamak için bir tiyatroda 
çocuk oyunlarında oynuyorum. Bu süreçte ailemin 
yanına taşınmak zorunda kaldım. Okulların ne zaman 
açılacağı belirsiz hale geldiği için uygulamalı aldı-
ğımız dersleri dahi çevrimiçi almak zorunda kaldık. 
Bu yüzden okulu bırakan arkadaşlarımız oldu. Bu sü-
reç içerisinde herkes gibi bizim de oyunlarımız ip-
tal oldu. Zaten öncesinde de emeğimizin karşılığını 
alamıyorduk, bir de pandemi ile gelirimiz sıfırlandı.”

Dayanışma ağındaki herkes, bu sürecin psikolo-
jik olarak kendilerini hırpaladığını söylerken Aslan-
yürek, “Elimize enstrümanımızı alıp çalışacak hayat 
enerjimiz yoktu”, Gündüz, “İşsiz tiyatro oyuncuları-
nı hiç düşünmedi devlet. Çoğu oyuncu antidepresan-
larla süreci atlatmaya çalışıyor”, 
Sezer, “Pandemi 
bittikten sonra da 
işlerin düzelece-
ğine dair ufkumuz 
yok. Mücadele et-
mezsek bu süreç 
bu ülkeye daha nice 
değerli sanatçıyı 
kaybettirir”, Bolat 
ise “Şu anda hayat-
ta kalabilmek kadar 
yaşıyoruz her şeyi. 
Maddi manevi bu sı-
nırlardayız. Her biri-
mizin hikayesi fark-
lı fakat çözümlerimiz 
ortak. Gerçekte yalnız 
olmadığımızı biliyo-
ruz” dedi. 

SİGORTASIZLIK, EKSİK ÜCRETLER...
Kültür sanat alanında pandemi öncesinde de gü-

vencesizlik oldukça yaygındı. Birçok kişi kayıtsız, si-
gortasız çalıştırılıyordu. Çetinkaya, bunu şöyle anlattı: 
“Ben 33 yaşındayım ve toplam yatmış sigorta günüm 
300 gün değil. Başka sektörde çalışan yaşıtlarımın sa-
nıyorum ki daha fazladır. Yıllardır İstanbul’daki bir-
çok koro işinde çalışan ve bu sektörde şanslı sayı-
lanlardanım. Ancak neredeyse hiçbir işimde sigorta 
yapılmadı. Bunun normal sayıldığı da bir sektör bu.”

Bolat, güvencesizlikle, sigortasızlıkla, sömürüyle, 
işsizlikle hoşnut olunmayan işlerde çalışmaya mecbur 
bırakıldıklarını söylerken Gündüz, “Pandemiden önce 
de durum farklı değildi. Sektörü elinde tutan birkaç 
kişinin yanında işe girerseniz ancak iş sahibi olabi-
lirsiniz. Patronunuz sizin almanız gereken ücretin ço-

ğunun üstüne yatarak size 3’te 1 oranında bir 
maaş verir. Sigortanızı yaptırmak için dil dö-
kersiniz, asgari ücretin üstünde kazanıyorsanız 
bile, sigortanız asgari ücret üzerinden yapılır. 
Denetim olmaması patronları daha rahat konu-
ma getiriyor zaten.” dedi.

Aslanyürek, sektörde çalışanların artık 
güvencesizliği kabul ettiği ve günü kurtar-
maktan başka bir şey yapmayan topluluk ol-
duğunu vurgularken  Altunbey, “Şanslıysa-
nız sigorta yapılıyor. Prova süreçlerinde yol, 
yemek gibi giderler karşılanmıyor. Sigorta 
yapılmadığı için fiili olarak sendika hakkı-
mız da yok.” diye konuştu. Sezer ise şunları 
söyledi: “Üç çocuk oyunu oynatıp, bir tane 
parası vermeye çalışan tiyatro sahibinden 
tutun da, şimdiye kadar sigortalı çalışmış 
olması gerektiğini dahi bilmeyen oyun-
culara kadar her alanda haksız, hukuksuz 
hale gelmiş bir sektöre sahibiz.”

Salgının en fazla etkilediği 
alanlardan biri kültür sanat oldu. 

Konserler, oyunlar iptal edildi, 
çalışanlar işsiz kaldı. Kadıköy’de 

ise kültür sanat emekçileri bir 
dayanışma ağı kurdu

l Fırat FISTIK

    Hikayelerimiz farklıHikayelerimiz farklı  
ama çözüm ortak

İLK EYLEM 28 OCAK’TA
Dayanışma ağındakiler devletin kendilerini 
muhatap alması gerektiğini, bu süreçte iş-
sizlik gelirinin bağlanmasının şart olduğunu, 
gerçekçi ve acil destek sunulmasının zo-
runlu olduğunu dile getirdi.
Alandaki sorunlar aslında net. Dayanışma 
ağının gündemi de gönüllülük, ödenmeyen 
ücretler, kayıtsız, güvencesiz çalışma, ta-
nımsızlık, keyfilik, sendikasızlık gibi ortak 
problemler. Patronların Ensesindeyiz Kültür 
Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’nın öne çı-
karmayı planladığı iki şey ise örgütlenmek 
ve dayanışma. 28 Ocak’ta İstanbul ve An-
kara’da kültür müdürlüklerinin önünde ey-
lem yapacak olan dayanışma ağı, talepleri-
ne dair dilekçeleri müdürlüklere iletecek.

Semih Saygın Sezer Günselin Seda Çetinkaya Süleyman Aslanyürek Gülşah Bolat Can Kuyumcuoğlu Güliz Gündüz Gizem Altunbey

Olanaksız Tiyatro

Hisler 
Arşivi
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eni yılın ilk günlerinde cep telefonlarımı-
za “WhatsApp” tarafından gönderilen bir 
uyarı ile karşılaştık. Sözleşmedeki “Gizli-
lik İlkesi”ne onay vermemiz halinde veri-

lerimizin Facebook ve bağlı şirketlerle paylaşılacağı, 
onay vermememiz halinde ise bu uygulamayı belir-
tilen tarihten sonra kullanamayacağımız yazıyordu. 
WhatsApp’ın bu değişikliği kişisel veri güvenliği ko-
nusunu bir kez daha tartışmaya açtı. Biz de Toplum-
sal Bilgi ve İletişim Derneği (TBİD) Yönetim Kurulu 
Üyesi Şevket Uyanık’la kişisel verilerin güvenliğini, 
akıllı telefon uygulamalarında yaşanan güvenlik so-
runlarını ve bu verilerin paylaşılması sonucu sıradan 
bir insanın başına neler gelebileceğini konuştuk.  

“KİŞİSEL VERİ KİMLİĞİMİZDİR”
◆ Kişisel veri güvenliği dediğimiz şey nedir?
Kişisel veri bizi tanımlayan her şeydir. Yani do-

ğum tarihimizden, kan grubuna, fikirlerimize kadar 
hepsi kişisel veridir. Güvenliği de ayrı bir mesele. İn-
ternette olduğumuz sürece şirketler, devletler ve kötü 
niyetli gruplar kişisel verilerinizi kullanmaya çalışır.

◆ İnternette olduğumuz sürece diyorsunuz de-
ğil mi?

Evet, internette gezinmek karda yürümek gibidir. 
Karda yürürken ayak izinizi bırakırsınız, ayak izleri-
nizi kişisel verilerini gibi düşünecek olursak, inter-
nette gezindiğiniz sürece ayak izi bırakırsınız. Ayak 
izinizi ne kadar az bıraktığınız çok önemli. 

◆ Sanırım söylediğiniz şey; Google arama moto-
runda dolap araması yaptıktan sonra internette gir-
diğiniz her sayfada dolap reklamıyla karşılaşmak 
gibi bir şey...

Evet, çünkü sizin dolap aradığınızı biliyorlar. Ma-
dem arama motorundan konu açıldı; Google kullan-
maya mecbur değiliz reklam göstermeyen başka ara-
ma motorları var. Onları kullanarak en azından arama 
güvenliğimizi sağlayabiliriz

◆ O arama motorları hangileri?
Duckduckgo ve StartPage olmak üzere iki tane 

arama motoru var. Hiçbir şekilde reklam yok arama 
sonuçları da gayet iyi. 

◆ Kişisel veri dediğimiz şey bizim kimliğimiz de-
diniz, kişisel verilerimiz anladığım kadarıyla ticaret 
için kullanılıyor. Reklam dışında bizim başımıza ne 
getirebilir?

Ekonomik ve politik pek çok sakıncası var. Diye-
lim ki sizin bazı bilgilerinize ulaştılar. Birçok bilgi-
niz ellerinde olduğu için bankayı arayıp hesabınızdan 
para çalabilirler. Bu dünyada ve Türkiye’de çok rast-
lanan bir durum. 

“KİMSE ÇIPLAK YÜRÜMÜYOR”
◆ Pek çok insan “benim gizleyip saklayacak bir 

şeyim yok” diyor. Böyle insanlar için bu tür deği-
şiklikler ve kişisel veri güvenliği ne anlama geliyor?

Öncelikle gizlilik insani bir haktır. Bunun dışın-
da kısaca özetleyecek olursak; belki fikirlerden, fo-
toğraflardan olmayabilir ama adres bilgisi, TC kimlik 
numarasının ortaya yayılması, anne kızlık soyadı-

nın tahmin edilmesi veya bulunması gibi yöntemlerle 
bankalardaki ya da diğer varlıkları başkaları tarafın-
dan kolaylıkla görülüp ele geçirilebilir. 

Yolda kimse çıplak bir şekilde yürümüyor. Bir 
şeyler giyiyoruz. Kişisel verilerimiz ortada olduğu 
sürece çıplak gibiyiz. 

Eskiden anahtarlar kapıların üzerinde olurdu, ama 
şu anda çelik ve kilitli kapılarımız var. Yani gerçek 
hayatta nasıl çekincelerimiz varsa internetteki varlı-
ğımız için de var. Her şeyi korumamız gerekmiyor 
olabilir ama neleri koruyacağımızı planlamamız ge-
rekir. Örneğin bahsettiğiniz gibi dolap aradığımızda 
internette önümüze sürekli dolap reklamı düşmeme-
si de önemlidir.

◆ Gelelim WhatsApp’ın değiştireceğini açıkla-
dığı Gizlilik Politikasına. WhatsApp, Türkiye Gizli-
lik İlkesinde ne değiştirdi, zaten bu verilere erişmi-
yor muydu? 

Aslında dört yıl önce önümüze yine bir sözleş-
me gelmişti ve bu kadar sorgulamadan onaylamış-
tık. Çünkü orada bize bir seçenek de sunmuştu, veri-
lerin üçüncü kişilerle paylaşılıp paylaşılamayacağını 
biz seçiyorduk. Şimdi öyle bir seçenek yok. “Ya bunu 
onaylarsın ya da kullanamazsın” diyor. Çünkü What-
sApp ve Instagram’ın sahibi olan Facebook’un başka 
şirketlerle bir sürü ortaklığı var ve sizin meta datala-
rınızı ticarete açmaya çalışıyor. 

◆ Meta datası ne demek?
Google arama motorunda aradığınız dolap üze-

rinden gidelim, dolap aradığınızda her yerde önünü-
ze dolap reklamı geliyorsa, WhatsApp’ta bir arkada-
şınızla dolapla ilgili bir şeyler konuştuğunuzda size 
dolap reklamı gelebilecek. Yani ticarete açıyor. Gerçi 
şu anda iki kişi arasındaki yazışmanın içeriğini değil, 
ne zaman nereden yapıldığını görüyor. Fakat bir kaç 
ay sonra “bütün yazışmalarınızı göreceğim” diyebilir.  

Bu konuda toplumda bir uyanış oldu. Bunun tar-
tışılması çok güzel ama gideceğimiz yer yine şirket 
olursa yine aynı problemleri yaşayabiliriz.

“SIGNAL DAHA GÜVENLİ”
◆ WhatsApp’ı bırakıp başka bir uygulamaya 

gittiğimizde yani A’yı bırakıp B’ye gittiğimizde ne 
değişecek?

Gideceğiniz B şirketse yine benzer şeyler olabilir. 
Örneğin Telegram. Onun da sahiplik yapısı var. Bu 
yüzden Telegram geçici bir çözüm. Signal’e geçmek 
daha kalıcı bir çözüm. Çünkü Signal bir vakıf. Üçü 
arasında bir tercih yaparsak Signal çok daha güvenli. 

◆ Akıllı telefonunda Facebook uygulaması için 
WhatsApp’ın sözleşmesini kabul edip etmemenin 
bir anlamı var mı?

Gündem WhatsApp oldu ama Facebook’un kişisel 
verilerin kullanılması konusunda dünyadaki çetelesi çok 
kötü. O yüzden bu hamleyi yapıyorsak diğer uygulama-
lar hangi izinleri istiyor, hangileri ticari olarak verilerimi-
zi kullanıyor diye güvenlik taraması yapmak lazım. 

◆ Bu, elimizde bir akıllı telefon varsa ve bu tele-
fona yeni uygulama yüklüyorsak kişisel verilerimizi 
birileriyle paylaşıyoruz anlamına mı geliyor?

Uygulama yüklerken bir takım izinler veriyoruz. Uy-
gulamayı yüklemeden önce ne gibi izinler verdiğinize 
bakmanız gerekli. Örneğin bir fotoğraf düzeltme uygula-
ması var diyelim, bu uygulamanın kameranızı görmesine 
izin verebilirsiniz ama rehberinizdeki kişileri görmesine 
izin vermemeniz lazım. Bu tarz bir sorgulama insanları 
daha doğru, özgür uygulamalara götürecektir. 

◆ Yani elimizde akıllı bir telefon varken kişisel 
verilerimizi korumamız mümkün mü?

Belli bir noktaya kadar mümkün ama yüzde yüz 
mümkün değil. Örneğin, özgür yazılım felsefesi-
nin kurucularından Richard Stallman “Eğer göze-
timden, kişisel verilerin güvenliğinden endişeliyse-
niz hiç cep telefonu kullanmamanız gerekir. Çünkü 
cep telefonları sizi izlemeye yönelik üretilmiş araç-
lardır” diyor. Yani bu akıllı telefonlar sürekli izle-
me yapan aygıtlar. Daha bilinçli kullanılırsa, dijital 
okur- yazarlık seviyesi arttırılırsa güvenlik seviyesi 
belli oranda korunabilir. 

İnternette ne kadar 

Özellikle günümüzde mutsuzlu-
ğu yok saymamız, hep “olumlu” 
olanı düşünmemiz gerekiyormuş 
gibi bir algı var. Sosyal medya-
daki “şükret”, “iyiye odaklan” gibi 
mesajların arasında kendi derdimizi 
unutmaya, görmezden gelmeye başlaya-
biliyoruz. Ama bu insan psikolojisi için sağ-
lıklı mı? Klinik psikolog Gizem Gülmez ile pozi-
tifliği ve onu zehirli hale getiren süreçleri konuştuk.

◗ Öncelikle şunu sorayım, toksik pozitiflik ne-
dir? Pozitifliği toksik yapan şey nedir? 

Toksik pozitiflik; hayatın sadece olumlu atfedi-
len yön ve duygularına odaklanılarak; mutluluğun 
ve iyimserliğin aşırı ve ilgisiz şekilde genellenme-
si, mutsuzluğu tetikleyebilecek her durumdan kaçı-
nılması; bu yolla kişinin duygusal deneyiminin kü-
çümsenmesi, inkârı, görmezden gelinmesi, geçersiz 
kılınması ve sonunda kişinin otantiklikten uzaklaştı-
rılmasını ifade eder. Yani pozitif olma durumu bun-
lardan birine yol açıyorsa toksik hale gelir. Toksik 
pozitiflikte motivasyon, hayatın olumsuz yönleri ve 
zorlu/negatif duygular görmezden gelinerek etkisinin 
azalacağı ve daha mutlu olunacağı düşüncesi olabilir. 
Oysa duygusal süreçler ve beynimiz bu şekilde çalış-
madığından bu durum ancak ötekinin yok sayılma-
sı, olumsuz atfedilen hisler nedeniyle utanç duyması, 
gerçek hislerin örtülmesi ve bastırılması, gerçek/sahi-
ci bir ilişki kurulamaması, kendine yabancılaşma ve 
kendiliğe olan bağın kaybı, başarısızlık inancı ve sos-
yal izolasyonla sonuçlanır. Yani sonunda daha iyi de-
ğil, daha “kötü” hissetmeniz anlamına gelir. Üstelik 
bunu beklemek hiç de gerçekçi değildir. 

◗ Özellikle günümüzde daha çok arttı "sürekli 
mutlu olma, pozitif olma" hali sanki. Günümüzde bu 
anlayışın yükselişe geçmesinin sebepleri ne olabilir?

Üzerimizde sürekli olarak medya, egemen poli-
tik kültürler, dergiler, reklamlar, sosyal medya, çev-
remizdeki insanlar aracılığıyla gelen bir mutlu olma 
baskısı var. Kendinden her zaman memnun ol, verim-
li vakit geçir, onu yapma şunu yap, şöyle düşün, mut-

lu olmanın 10 yolu… Adeta mutluluk tüketmelik bir 
ürün gibi sunulurken, sürekli bir şeyleri yanlış yap-
tığımızı düşünerek koşturuyor, ilham veren sözlerle 
bir süre kendimizi yüksek hissederken yine akışımı-
za döndüğümüzde mutlu olma baskısıyla mutsuzluğu 
kat be kat yoğun yaşıyoruz. Hal böyle olunca mutsuz 
olduğumuzda suçluluk duyuyor, diğerlerini sıkacağı-
mızı düşünerek uzaklaşıyor, mutsuzluğu yaşamaya 
hak görmüyor, toplumun akışını bozmuş hissediyo-
ruz. Yani mutlu olamıyorsak yetersiz, uyumsuz, suç-
lu biriyiz gibi bir algı oluşuyor.

 
“DUYGULARIMIZ PUSULADIR”
◗ Sürekli pozitif olacağız derken kendi duygu-

larımızı da görmezden geliyor muyuz sizce? Bunun 
kişiye nasıl zararları olabilir?  

Elbette. Sürekli pozitif olmaya çalışmamız pozitif 
olmayan duyguları da yok saymamız, inkâr etmemiz, 
bastırmamız anlamına gelecektir. Oysa olumsuz duy-
gular görmezden gelindiğinde uzun vadeli tek sonuç, 
bu olumsuz duyguların daha da büyümeleri olacağı 
gibi duygunuzun size getirdiği bilgiyi de kaçıracak 
ve bu duyguyu görmemek için yaptığınız her hamle-

de hayatınızı daha da ele geçirecek ve kalıcılaşacak-
tır. Aslında olumlu ya da olumsuz duygularımızın her 
biri bizler için kim olduğumuz ve yaptığımız şeyin 
anlamına dair birer pusuladır. Zira sevdiğimiz şey-
ler kadar sevmediğimiz şeyler de bizi tanımlar. Ör-
neğin; öfkelendiniz çünkü belki haksızlığa uğradınız 
ya da maruz kaldığınız şeyden çok rahatsızsınız ya da 
belki yoğun bir anksiyete içerisindesiniz çünkü başa-
rısız olmanın kabul edilemez olduğunu öğrenmişsi-
niz. Stres, üzüntü gibi duyguların psikolojik sağlığı-
mız hatta fiziksel sağlığımız için bile olumsuz etkileri 
olduğunu kanıtlayan onca çalışma olsa da toksik olan 
pozitifliğin de uzun vadede üzerinizde benzer sonuç-
ları olacaktır.

◗ “Toksik pozitiflik” deyince sanki pozitifliğin 
kendisi zehirliymiş gibi bir algı da oluşabilir. Sağ-
lıklı bir pozitifliği nasıl açıklayabiliriz?

Pozitif olmak, gerçeği bastırmak değil, sözel ve 
bedensel ifadelerle olumsuzu deneyimlemek ve bu 
deneyimin ardından kendiniz için iyi olanı ümit ede-
bilmek ve buna açık olmaktır. Hisleriniz geçerli ve 
“kötü” hisleriniz size belki de uzun zamandır gör-
mezden geldiğiniz kendinizi artık dinlemeniz gerek-

tiğine dair net mesajlar iletiyordur. Her duygu bize 
kendimizle ilgili bir bilgi sunar. Mutsuz olduğumuz-
da, depresif hissettiğimizde bir an önce bu duygu-
dan kurtulmaya çalışmadan önce sormamız gereken 
“bu durum bana ne söylemek istiyor?” olabilir. Bizi 
mutlu ya da mutsuz yapan olayın kendisi değil, olaya 
dair düşünce, algı ve yargılarımızdır. Mutsuz olduğu-
muzda ve bu duyguyu yaşamanıza izin verdiğimiz-
de, akış bizi yeniden mutluluğa bırakacaktır. Mutlu-
luk ve mutsuzluktan birinin varlığı, diğerinin arkada 
ama yine orada bir yerde olmasını gerektirir. Hayat 
tam da buradaki salınımdır.

“DİLİMİZİ DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ”
◗ Genelde kendini kötü hisseden birine "boş-

ver", "haline şükret" demek çok kolay geliyor. Ama 
bunun karşı taraf için pek de karşılığı yok sanki. Di-
limizi nasıl dönüştürebiliriz? Bize derdini anlatan 
bir kişiye nasıl yaklaşmak yararlı olur?

Kötü bir deneyim ya da hissinizden bahsettiğiniz-
de muhtemelen hepimiz “olumlu düşün olumlu ol-
sun”, “senden daha kötü durumda insanlar var, şükret-
melisin.” vb. şeyler duymuşuzdur. Oysa bu sözler size 
şefkat vermek, sizi anlamak, duygunuza eşlik etmek 
yerine yalnızca deneyimimizi örter. Mutlulukla ilişki-
miz, mutsuzlukla ilişkimizi de belirliyor. Mutlu olma 
baskısı, mutsuzluğa tahammülümüzü, acıyı kabulleni-
şi zorlaştırarak; mutsuzluk deneyimini daha da güçleş-
tiriyor. Pek çok kişinin genel eğilimi olumsuz atfedi-
len duyguları görmemek, bastırmak, sahiplenmemek 
hatta belki yok saymak olsa da her insanın içinde kıs-
kançlık, haset, öfke, açgözlülük, korku gibi toplum-
ca olumsuz atfedilen pek çok duygu bulunur. Hepimiz 
sadece mutluluk, tatlı heyecanlar, sevinç gözyaşla-
rı gibi olumlu duyguları deneyimlemek istesek de bu 
duygular kadar öfke, üzüntü gibi olumsuz duygular da 
yaşamsaldır. Derdini anlatan kişinin başına gelenler-
le ilgili elimizden bir şey gelmiyorsa sadece dinlemek 
bile bazen yeterlidir. Dinlediğimiz kişiye “seni görü-
yorum”, “seni duyuyorum”, “senin için buradayım”, 
“seni olduğun gibi kabul ediyorum” mesajlarını ver-
mek duyguları açması için alan açacaktır. Dilimizi de 
bu mesajları içerecek şekilde dönüştürebiliriz. 

◗ Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Olumlu ya da olumsuz duygularınız geçerlidir ve 

hissediyorsanız oradadırlar. Ne yanlış ne de yalnız-
sınız. Çevrenizdeki insanların duygularınızı anlama-
dıklarını düşünüyorsanız her zaman profesyonel bir 
yardım alabilirsiniz.

l Leyla ALP

Y

Kişisel veri dediğimiz şey ne? Birileri bizi hep gözetliyor 

mu? WhatsApp’ın yeni sözleşmesi ile ne değişecek? Güvenli 

uygulamalar hangileri? Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği

(TBİD) Yönetim Kurulu üyesi Şevket Uyanık’a sorduk

Pozİtİflİğİn “zehİrlİ” halİ
Sosyal medyada dayatılan 
“pozitiflik” zehirli bir hale gelebilir 
mi? Olumlu olma hali gerçek 
duygularımızın üstünü kapatabilir 
mi? Klinik psikolog Gizem Gülmez 
“Mutlu olma baskısıyla 
mutsuzluğu kat be kat 
yoğun yaşıyoruz” diyor

l Evin ARSLAN
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Osmanlı İstanbul’unun su ihtiyacını karşılayan ki-
şiler ashâb-ı miyâh veya erbâb-ı miyâh (su sahiple-
ri) olarak geçmektedir. Bunlar buldukları suyu, va-
kıf ana suyolları şeklinde İstanbul halkının hizmetine 
sunarlar. En önemlileri; padişahlar, hanım sultanlar, 
sadrazamlar, vezirler ve şeyhülislamlardır. Su sahip-
leri elde ettikleri suyun bir kısmıyla kendi ihtiyaç-
larını karşılarken geri kalan kısmı kentin ihtiyacına 
ayırmak zorundadırlar. Gayrimüslimlerin su sahipli-
ği sürecinde satın almış oldukları suyu daha sonra bir 
Müslümana satma zorunluluğu vardır.

KADIKÖY SU ŞİRKETİ
Üsküdar-Kadıköy cihetinin suları, Terkos suyu 

gibi gölden isale edilmeyerek Elmalı bentleri ve kay-
nak sularından oluşmaktaydı. İstanbul ve Beyoğlu ile 
Boğaziçi’nin Rumeli sahilinde Kırkçeşme, Halkalı ve 
Terkos gibi üç türlü su olduğu hâlde Anadolu yakasın-
da demiryolu hattı güzergâhında yazlıkların oluşturul-
masıyla su ihtiyacı artmıştı. Bu amaçla Anadolu yaka-
sında da göl, dere ve baraj sularının içme suyu olarak 

kullanılmasına dair çalışmalar yapılmaktaydı. Bu ça-
lışmalarla Göksu ve Paşaköy vadisinde bentler tesi-
si ile Kandilli ve Erenköy içinde kalan mahallelere su 
verilmesine dair olan imtiyaz sözleşmesi 1888’de im-
zalandı. Buna göre, Göksu vadisinden Riva’ya akan 
sular gerektiğinde makine ile Kandilli ve Erenköy ci-
varına verilecek ve imtiyaz müddeti imtiyaz fermanı 
tarihinden sonra 30 yıl olacaktı. Buna dayanarak, Üs-
küdar ve Kadıköy Su Şirketi Nizamnâmesi yayımlan-
dı. Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi’nin su dağıtımına 
dair nizamname de 1894 yılında çıkarıldı.

Diğer taraftan gittikçe gelişen Anadolu yakasının 
su ihtiyacını karşılamak üzere Üsküdar ve Kadıköy 
Su Şirketi 1893’te Elmalı Deresi üzerinde Elmalı I 
Barajı’nı inşa etmiş, Anadoluhisarı’ndan Bostancı’ya 
kadar olan sahada su şebekesi döşemiştir. Daha son-
ra Elmalı Barajı’ndaki suyu arıtacak bir tasfiye tesisi, 
terfi merkezi, Bağlarbaşı’na kadar isale hattı ve Bağ-
larbaşı Su Deposu da şirket tarafından inşa edilmiştir.

1914 TARİHLİ BEYANNAME
Bunun yanında 1914 yılında Üsküdar ve Kadıköy 

Su Şirketi’nin imtiyaz müddetinin 1888’den geçer-
li olmak üzere 99 seneye çıkarılmasına, imtiyaz sa-
hasının Boğaziçi cihetinden Kanlıca’nın ve Kadıköy 
cihetinden Maltepe’nin tamamını kapsamasına dair 
şirket imtiyaz sözleşmesi ve nizamnamesi çıkarıldı. 
Ayrıca şirket, Çamlıca’nın deniz seviyesinden itiba-
ren 210 metre yukarıdaki mahallerine su verilmesi 

için gereken inşaatın yapılması ile Beykoz köyünün 
deniz seviyesinden 75 m’den yukarı olan mahalleri-
ne de su vermeyi 1914 tarihli iki beyanname ile taah-
hüt etmişti. Bu arada 1918 yılında Üsküdar ve Kadı-
köy Su Şirketi’nin su tevziatı nizamnamesine dair bir 
zeyl (ilave) çıkarılarak; aboneler, saatler, su makbuz-
ları ve ödemelere dair yeni maddeler açıklandı. 

Büyükada’nın su ihtiyacının giderilmesine yönelik ça-
lışmalar da yapılmaktaydı. Bu amaçla 1886 yılında Büyü-
kada Nizam mevkiindeki kuyularla yeni açılacak kuyu-
lardan makinalar vasıtası ile su çıkarılıp adaya dağıtılmak 
üzere, 35 yıl imtiyaz süreli bir sözleşme imzalandı.  Ter-
kos ve Üsküdar-Kadıköy Su Şirketleri, İstanbul Sular İda-
resi’yle bugünkü İSKİ’nin başlangıç noktalarıdır.

KAYNAKBAŞI İŞARETLERİ VE KUYULAR
Suya verilen değer şehrin her köşesindeki kay-

nakların, hatta bazı durumlarda alelade kuyu suları-
nın hassa bakımından değerlendirilmesine yol açtı-
ğı gibi, bunların başlarına su mimarisi bakımından 
ilgi çekici küçük bazı alametler de konulmuştur. Şeh-
rin batı cihetinde, açık arazide rastlanan üzerlerinde 
kitabeleri olan ve bir mezar taşını andıran birtakım 
menba taşları da vardır ki İstanbul su şebekesinin ge-
nişliğini ve bu husustaki hassasiyeti göstermesi ba-
kımından ilgi çekicidir. Bunlar büyük suyollarına, 
şehrin içindeki hayrat çeşmelerine su vermek üzere, 
“katma”lar vakfeden hayır sahiplerinin ana suyolları-
na bağlattıkları suların çıktıkları yerlerdir. 

Eski İstanbul’da ‘su sahipleri’ 
olduğunu, bu kişilerin suları ister 
satıp isterse bağışladığını biliyor 
muydunuz? Kentin su sıkıntısı 
çektiği şu günlerde, Prof. Dr. 
Ahmet Tabakoğlu’nun ‘Osmanlı 
İstanbul’unun Su Tarihi’ başlıklı 
makalesini kısaltarak yayınlıyoruz

İstanbul’un su geçmişi

Fotoğraflar

anlatıyor
kurakligi 

arajlardaki su seviyesinin kritik dü-
zeye gerilemesinin ardından tüm 
İstanbulluların gözü kulağı yağ-
murda kardaydı. Geçmiş yılla-

ra oranla kuvvetli bir yağış gerçekleşmese de 
birkaç gün süren yağmur ve sonrasında ge-
len kar yağışı barajlardaki su seviyesini yüz-
de 30’un üzerine taşıdı. Ocak ayının başında 
İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 
20’nin altına düşmüştü. Ancak bu oran mega 
kent İstanbul için yeterli değil. Yaz mevsimin-
den önce barajlardaki su seviyesinin daha yük-
seğe çıkması gerekiyor. Bunun için hem kar ve 
yağmur yağışının gerçekleşmesi hem de İstan-
bulların gerekli tasarruf önlemlerini alması ge-
rekiyor. Aksi takdirde yaz aylarında ciddi bir 
su sorunu ile karşılaşmamız söz konusu.

ÖMERLİ BARAJINDAKİ DEĞİŞİM!
Çok değil birkaç hafta 

önce fotoğrafçı Rasim As-
lan sosyal medya hesabın-
dan, Ömerli Barajı’ndaki de-
ğişimi özetleyen iki fotoğraf 
paylaştı. Fotoğraflar İstan-
bul’daki kuraklık sorununu 
o kadar gerçekçi anlatıyordu 
ki kısa zamanda binlerce kişi 
fotoğrafı paylaştı, birçok ha-
ber sitesi fotoğraflar üzerin-
den haber yaptı. Kadıköy’de 
yaşayan fotoğrafçı Rasim As-
lan uzun yıllardır İstanbul’da-
ki barajları ve su havzalarını 
belgeliyor. Aslan ile hem fo-
toğraf çekerken karşılaştı-
ğı gerçekleri hem de sosyal 
medyada gündem olan fotoğ-
raflarını konuştuk. 

“SU SORUNU KAÇINILMAZ”
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Fotoğraf bölümünden mezun olan 
Aslan, beş yıldır Ömerli Barajı’nı gözlem-
liyor. Fotoğrafların süreci tüm çıplaklığı ile 
gözler önüne serdiğini ifade eden Aslan, şöy-
le devam ediyor: “İnanılmaz bir değişim var 
çünkü. Uzun zamandır Ömerli Barajı’nı göz-
lemliyorum. İlk defa bu kadar korkutucu bir 
değişim gözlemlemiştim. Her yıl yaz ayı son-
larında barajlardaki su seviyesinde azalmalar 
görülüyor ama bu yılki değişim diğer yıllara 
oranla çok çok daha fazla. Hala ciddi anlam-
da bir yağışın olmayışı 2021 yazının kurak ve 
ciddi anlamda su sorununu da yaşayacağımız 
anlamına geliyor. Bu sorun sadece İstanbul ile 
sınırlı değil, tüm ülkenin yüzleşeceği bir ger-
çeklik.”

“2020 YILI DAHA FARKLIYDI” 
İnsan eliyle gerçekleşen müdahalelerin 

barajları da olumsuz etkilediğini vurgulayan 
Aslan, çalışmaları hakkında şu detayları pay-
laşıyor: “Sürekli bir seyir halindeyim, doğa 
içinde insan müdahaleleri benim ilgimi çeken 
bir konu. Terkos, Büyükçekmece ve Ömerli 
barajları yoğun olarak gidip gözlemlediğim 
ve belgelediğim yerler. 2015-2019 yılları ara-
sında su seviyelerinde çok dengeli azalmalar 
gözlemliyordum ama 2020 yılı bu dengenin 
belirgin bir şekilde bozulduğu bir yıl oldu. 
Barajlarda hiç görmediğim eski yapılar bile 
ortaya çıktı ve bunları fotoğraflamaya başla-
dım.”

KANAL İSTANBUL NE GETİRECEK?
Bir fotoğrafçı olarak sadece gözlem yaptı-

ğını söyleyen Aslan, konuyla ilgili  iklim akti-
vistlerinin daha sağlıklı açıklamalar yaptığını 
vurguluyor. Sadece barajlardaki değişimi de-
ğil Kanal İstanbul projesinin güzergahını da 
belgeleyen Aslan, bu çalışmayla edindiği iz-

lenimleri şöyle özetliyor: “Mekanda Adalet 
Derneği bünyesinde bir dizi video projelerin-
de çalıştım, o dönem Kanal İstanbul güzerga-
hını da baştan sona gezip inceleme ve belgele-
me şansım oldu. Bölgedeki köylerde yaşayan 
insanlarla görüşmelerimiz oldu, büyük bir rant 
alanına dönüştüğünü apaçık görebiliyorsunuz. 
Kendi tabirleri ile ‘çılgın bir proje’ gerçekten, 
az sayıda olan tarım alanlarının yok olacağı ve 
Marmara ikliminin bile tamamen değişeceği 
bir projeden bahsediyoruz. Bilim insanlarının 
aktardığı şey çok az sayıdaki su kaynaklarının 
da bu proje ile beraber büyük tahribata uğra-
yacağı yönünde. Su sorunu yaşadığımız böy-
le bir dönemde bu projeye kalkışmak aklın ve 
mantığın almadığı bir durum.” 

FOTOĞRAFIN GÜCÜ 
Gerçeklerin daha net anlaşılması için fo-

toğrafın günümüzde hala çok etkili olduğu-
nu belirten Aslan, son olarak şu görüşlerini 
paylaşıyor: “Etkili bir anlatım biçimi olarak 
fotoğrafın yeri çok büyük, fotoğraf tarihi bu 
örneklerle dolu. 1871 yılında William Henry 
Jackson’nun çektiği fotoğraflar, ABD Kong-
resinin Yellowstone bölgesini müzayede yo-
luyla satmaktan vazgeçmesini sağlayan belge-
lerin başında geliyordu. Fotoğraflar sayesinde 
bu bölge milli park olarak tescil edilmiş. Çe-
kilen her fotoğrafın etki yarattığını düşünüyo-
rum tabii bu etkinin büyüklüğü içinde barın-
dırdığı konuya göre değişim gösteriyor.”

l Erhan DEMİRTAŞ

B

Uzun yıllardır İstanbul’un barajlarındaki değişimi belgeleyen 
fotoğrafçı Rasim Aslan, 2015-2019  arasında su seviyelerinde 
çok dengeli azalmalar gözlemliyordum ama 2020 bu dengenin 
belirgin bir şekilde bozulduğu bir yıl oldu” diyor

ACIBADEM SU TERAZİSİ
Eski Kadıköy’den 
günümüze kalan 
nadir eserlerden 
olan, yıllarca ba-
kımsız kalan ve cid-
di şekilde yıpranan 
Acıbadem Su Tera-
zisi, 8 yıl önce Ka-
dıköy Belediyesi’n-
ce onarılmıştı. Su 
terazilerine kentin 
pek çok semtinde 
rastlamak mümkün 
ancak ayakta ka-
lan nadir yapılardan 
olan bu eser, diğer-
lerinden daha farklı 
bir yapıda. Kadıköy 
eski suyolları üze-

rinde yer aldığı sanılan Depolu Su Terazisi olan bu 
eser, yaklaşık 4x5 metre boyutunda dörtgen şek-
linde ve yaklaşık 12 metre yüksekliğinde. Terazinin, 
bilinen antik Khalkedon döneminden kalmış olabi-
leceği tahmin ediliyor. Bizantion antik kentinden de 
eski olduğu tahmin edilen Khalkedon’un günümüz-
de Kurbağalıdere olarak bilinen bölgede kuruldu-
ğu belirtilirken, Fenike dilinde “Yeni Kent” anlamına 
geldiği ifade ediliyor. Su terazisinin de bu dönemde 
yapıldığı tahmin ediliyor.

l Derleyen: Gökçe UYGUN

https://www.istanbultarihi.ist/
Bahçeköy Su Bendi ve Büyükdere vadisinin görünümü (Melling) Belgrad Küçük Su Kemeri (Mayer) Valide Su Bendi (Melling)



22 -28 OCAK 202110 YaşamYaşam

Haftalık süreli yerel gazete

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler adına 
Sahibi Kadıköy Belediye Başkanı

Av. Şerdil Dara ODABAŞI
YAYIN KURULU

Dinç ÇOBAN, 
Ayten GENÇ, Leyla ALP

Yazı İşleri Müdürü

Semra ÇELEBİ

Sayfa Tasarımı

Yasemin ÖZGÜNEŞ - Aynur ÇOLAK CANBAZ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Serkan OKAY

Haber Merkezi

Gökçe UYGUN - Erhan DEMİRTAŞ

Reklam Servisi

Özge ÖZVEREN MUSLU

Baskı: İleri Basım Matbaacılık Amb. Reklam Tanıtım Yayıncılık ve Teknik Hizmetleri Ticaret A.Ş. 
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/21 Yenibosna / İSTANBUL

Adres: Osmanağa Mahallesi 
Söğütlüçeşme Cad. 

Kalem Sok. No: 7/2 A Blok 
Kadıköy

Tel: (216) 348 70 60 
Reklam: (216) 345 82 02

www.gazetekadikoy.com.tr
www.facebook.com/gazetekadikoy

www.twitter.com/gazetekadikoy
E-posta: gazetekadikoy@gmail.com

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

Gazetemizde yayınlanan yazıların yasal sorumluluğu yazı sahibine aittir.

Reklam: (216) 345 82 02

Rasimpaşa Mahalle Muhtarı Sultan Aksu Kütük, 
muhtarlığın sosyal medya hesabından “Elinde örgü 
ipi olup kullanmayan komşularımız varsa bizimle 
paylaşabilir mi? Yüreği güzel bir komşumuz ihti-
yaç sahibi çocuklarımız için bere örüyor, ona des-
tek olmak istiyoruz” diye bir paylaşım yaptı. Bu 
paylaşım üzerine çocuklar için ilmek ilmek deste-
ği ören kişiyi tanımak ve hikayesini ondan dinle-
mek istedik. 

“Kadıköy Koşuyolu doğumluyum. Annemi kay-
bettikten sonra Kadıköy'den taşındım. 4-5 aydır Ka-
ğıthane’de oturuyorum” diyerek anlatmaya baş-
layan Güneş Kurtulan, şöyle devam ediyor: “4 yıl 

önce astroloji eğitimi aldım. Herkesin doğuştan bir 
haritası vardır. Bana eğitim veren hocam haritanı 
iyileştirmek istiyorsan çocuklar için bir şeyler yap 
dedi. Kalpten yaşayan bir kişiyim. Bir şeyler yap-
mam için içimden gelmesi gerekiyor. Annem Koah 
hastası olduğu için üç yıl önce Edremit'in havası iyi 
gelir diye annemle birlikte oraya taşındık. Ama an-
nem orada yoğun bakımda kaldı. Çok mutsuzdum. 
Annemi sadece beş dakika görebiliyordum. Bilme-
diğim bir yerdeydim. Bir gün pazarda gezerken çok 
güzel yünler gördüm. Aldığım o yünlerden bir şap-
ka ördüm. Sonra örmeye devam ettim. Sokaktaki ço-
cukların kafasına taktım. O çocukların gözlerindeki 
pırıltıyı gördüm. Çocuklar için şapka örmeliyim de-
dim. O pırıltı bana üç yıldır şapka ördürüyor.”

Pandemiye kadar sokakta çocuk olduğunu söy-
leyen Kurtulan, “Pandemiye kadar örüp veriyor-
dum. Ayakkabı boyacısı, mendil satan çocuklar 
vardı. Şu an ördüklerim elimde birikti. Kış olunca 
ihtiyacı olan çocuklara gitsin istedim. Sultan Hanım 
ile iletişime geçtik ve muhtarlığa bıraktım. Oradan 
çocuklara ulaşacak. Sevgiyle ve çocukların sağlık-
lı, mutlu olmalarını dileyerek örüyorum. Çocukla-
rın gözlerindeki mutluluktan ötesi yok. O yüzden 
örmeye ve paylaşmaya devam ediyorum.” diyor. 

Sokakta yaşayan ya da çalışan 
çocuklar için şapka ören 
Güneş Kurtulan, “Çocukların 
gözlerindeki mutluluktan ötesi 
yok. O yüzden örmeye devam 
ediyorum.” diyor

“Gözlerdeki pırıltı şapka ördürüyor”

stanbul’un her yerinde zanaat ve işçilik 
isteyen meslekler yok olma tehlikesiy-
le karşı karşıya kalıyor. Büyük işletmeler 
ve marketler, küçük esnafın işini zorlaş-

tırsa da bir şekilde ayakta kalmaya çalışanlar da yok 
değil. Bu çaba bazen dükkan kapatmay-
la sonuçlanıyor, bazen ise borçla zar 
zor ayakta kalınabiliyor. 

Covid-19 salgını ise kü-
çük esnafın belini iyice 
bükmüş durumda. Zaten 
halihazırda azalan işler 
bile artık yok. 1977’de 
Kadıköy’de doğan Sup-
hi İncidiş’in dükka-
nı İnci Masrafçısı da bu 
tehlikeyle karşı karşıya. 

Halitağa Caddesi’ni 
kesen Şemsitap Sokak’ta-
ki Oflular Pasajı’nda 80’le-
rin başından itibaren açık 
olan İnci Masrafçısı’nın hikaye-
si ise Suphi İncidiş’in babasına 
dayanıyor. İncidiş’in babası 
da kendisi gibi eski bir mas-
rafçı. Masrafçı, iplik, düğ-
me, astar bezi gibi terzi-
lik malzemeleri satan 
esnafa verilen isim. 

Mesleğe çocukluk-
ta, babasının yanında 
başlayan Suphi İncidiş, 
o yılları şöyle anlatıyor: 
“Babam dışarıya toptan 
mal satardı. Genelde dı-
şarıdaydı ve ben de, daha 
çocukluğumda dükkan bek-
lerdim. Küçük küçük fermuar ta-
mirleri yapıyordum, montları tamir 
ediyordum, tek başıma iş öğrenmeye çalışıyor-
dum. 1993’te kuyumcu atölyesine girdim çalışmaya. 

24 ayar yaparlardı, zincir yaparlardı. O 
sırada Külçehan’da çalışıyordum, Be-

yazıt’ta. Kazandığım para yetmiyor-
du ve masrafçı olmak, usta olmak 
istiyordum. Fermuar işini de se-
viyordum. Abop adında bir usta-

nın yanında fermuar atölyesinde 
işe girdim. İlk başta denemelikti. 

Birçok şey yaptım ve bir süre sonra 
Abop usta ‘Buraya düzenli gel’ dedi. 

Onun yeri de Beyazıt’taydı. İki yerde 
birden çalıştığım dönem oldu. Ama baba 

mesleği olduğu için fermuarcılığa, masrafçılığa 
yöneldim. Sonra kuyumcuyu ve diğer işleri komple 
bıraktım.”

YAHUDİ BİR USTADAN ÖĞRENİLEN İŞ
“Abop ustanın yanında işi öğrendim diyebilirim” 

diyen İncidiş, Yahudi olan Abop ustanın üzerinde bü-
yük emeği olduğunu söylüyor: “Bizim işimizde, to-
kat atmak diye bir jargon vardır. Fermuara tokat at-
mak diye bir şey vardır. ‘Fermuar oldu, tamir ettim’ 
demektir. Ben bunu 25 senede öğrendim ve Abop Us-
tanın bana çok fazla faydası oldu. Kendisi de bir za-
naatkardı. 7 sene birlikte çalışabildik ama bende bü-
yük emeği vardır. Elimde bir işin karşılığı yoksa, 
fermuarı yapamamışsam her şeyiyle bedelini geri ve-
riyorum. Genelde yapıyorum ama. İşimin ehli olma-
yı Abop ustadan öğrendim. Beni oğlu gibi severdi. 
Bana bir gün haftalığımı verememişti ancak o zaman 
da dükkandaki fermuarı verip bana sattırmıştı. Daha 
fazla para kazanmıştım mesela. İşi öğretirken hakkı-
mı da fazlasıyla veriyordu. Dükkandaki eşyaların bir 
kısmını da bana verdi zaten.”

İncidiş, Abop usta vefat ettikten sonra, tekrar Ka-
dıköy’e, baba dükkanına geri döndü. 1984’ten beri 
açık olan, şu andaki dükkanda çalışmaya başlayan 
İncidiş, küçük esnafın sürekli halde geriletildiğini be-
lirtiyor: “Kadıköy’de ve diğer her yerde esnaflık bit-
ti. Yeni sistem kuramazsın, küçük esnaf olarak atı-
lım yapamazsın. Marketler yün satıyor, iplik satıyor. 
Ufakları istemiyorlar. Zanaat de, işçilik de bitiyor.”

BİR DE PANDEMİ EKLENDİ
Bu gelir kaybının ve sürekli geri gidişin üzerine 

bir de pandemi eklendi. İncidiş, pandeminin kendi-
lerini nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor: “Senelik 300-

400 mont yapıyorsak şu anda, pandemi koşullarında 
iş sıfıra indi. Haftada, her şeyiyle toplam 10 iş bile 
yapamıyoruz. Önceden bir standardımız vardı, her 
gün en az 1-2 iş yapardık. Piyasada olmayan 4, 8 nu-
mara fermuarlar var örneğin. Japonya’dan almak ge-
rekiyor ama alamıyorum şu an. Bu meslek bitti ama 
işçilik biliyoruz. Sadece bununla ayakta kalabiliyo-
ruz, yaşayabiliyoruz.”

“Çaba harcamak zorundasınız sürekli” diyen İn-
cidiş, “Terzi malzemesi de satıyorum ama terziler de 
iş yapamıyor zaten. İnsanlar da incelikli işlere önem 
vermiyor ama bazı müşterilerim de var; kendi özel 
montlarını, çantalarını, kotlarını bana getiriyorlar. 
Kötü yapılsın istemiyorlar.” diye konuşuyor.

“HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL…”
Masrafçı İncidiş’e göre esnafla ilişkiler de dahil 

hiçbir şey eskisi gibi değil: “Herkes kabuğuna çekil-
di. Sen istediğin kadar iyi davransan da insanlar ar-
tık doymuş, bunlara önem vermiyorlar. Kimse etrafı-
na bakmıyor. Eskiden paylaşımcılık vardı, komşuluk 
vardı. Şimdi çekememezlik, kötülük hepsi var. En ya-
kın arkadaşın bile olsa müşteriyi yakınındakine yön-
lendirmek yerine başka yere gönderiyor.”

“Bundan sonra ne yapacağımı da bilmiyorum” di-
yen İncidiş, sözlerini şöyle noktalıyor: “Bu işçiliğimi 
devredecek birini de bulamam. Herkes hızlı zengin 
olmaya çalışıyor. Doyumsuzluk başladıktan sonra ne 
bereket kaldı ne bir şey. Öyle bir döngü içindesin ki 
nereye gitsen aynı şeyleri yaşayacaksın. Bodrum’a da 
gitsen aynı olacak burada da aynı.” 

40 yıla yakın bir süredir 
Kadıköy’deki dükkanında 

terzilere malzeme sağlayan, 
masrafçı Suphi İncidiş, mesleğe 

adım attığı günleri anlattı. 
Yahudi bir ustadan işi öğrenen 

İncidiş, hiçbir şeyin artık eskisi 
gibi olmadığını söylüyor

l Fırat FISTIK

İ

Unutulan meslek: 

l Seyhan KALKAN VAYİÇ



oda tramvayının geçtiği işlek sokaklardan 
birinde gece vakti; bir yatak, başucunda 
gece lambası, yatağın üzerinde pijamala-
rı üstünde kitap okuyan genç bir kadın...

Bu kadın, ‘performans fotoğrafçısı’ 24 yaşında-
ki İran kökenli, Kadıköy sakini Sayna Soleimanpour. 
Otoportre merkezli çalışan genç sanatçı, korona vi-
rüsü salgını başladığı günlerden bu yana sokaklarda 
‘sürreal’ mizansenler yaratıp bunları fotoğraflıyor. 
Sokağa çıkma yasağı ile boşalan sokakların bir ka-
dın olarak kendisi için güvenli bir alan hali-
ne geldiğini söyleyen Soleimanpour, “So-
kakta bir oda tasviri yaratarak, sokağın 
-çelişkilidir ki- yasaklar sayesinde an-
lam değiştirerek evimde olduğum ka-
dar özgür hissettiğim bir yere dönüşü-
nü tasvir ediyorum” diyor.

Geleneksel fotoğrafçılık kadraj ve 
konuları dışına çıkan, aykırı karelere 
imza atan Sayna Soleimanpour’la ko-
nuştuk.

l Sayna, kimsiniz siz?
10 yaşımdan beridir fotoğraf çekerek varlı-

ğı tanıyorum. Çocukluğumdan beri sanatla iç içe bü-
yüdüm, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nde resim 
eğitimi aldım, şu an ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesinde Fotoğraf eğitimime devam ediyorum 

l Modeliniz neden kendinizsiniz?
Çocukluğumdan beridir kendi fotoğraflarımı çe-

kiyorum, bu kendime oluşturduğum bir ifade dili ve 
dışavurum yöntemi.

l Kadıköy eviniz ve sokakları stüdyonuz, diye-
bilir miyiz?

Kadıköy de yolumun düştüğü her yer gibi stüd-
yoma dönüştürdüğüm bir mekan, ancak büyüdüğüm 
sokaklar olduğu için elbette ki bir yuva hissi yaratı-
yor bende.

l Neden bu farklı tarzdaki fotoğrafçılığı seçti-
niz?

Buna bir seçim demek doğru olur mu bilemiyo-
rum, tarzım zamanla birlikte dönüşüyor ve şekil alı-
yor, ben değiştikçe o da değişiyor. Çalışmalarım ben-
den ayrı değil benimle ve hayatımla bir bütünler.

“FOTOĞRAFLARIM ÜTOPYAM”
l Fotoğraflarınız ne anlatıyor?

Fotoğraflarım benim ütopyam, 
kendimi tanıma yolculuğum, onlar-
la kendimi ve içinde bulunduğum 
boyutu anlamlandırıyor ve yorum-
luyorum.

l Pandemi sürecindeki proje-
nizde, sokakları, bir nevi ‘stüdyo’ 

yaptınız. Ev, dar mı geldi?
Ben kendimle vakit geçirmeyi, 

kendimi dinlemeyi seven bir insanım, bu 
sebeple kendimi bir yere ait gibi hissetmiyo-

rum, güvende olduğum her alanı evime dönüştürebi-
lir ve orada üretebilirim. Pandemi ile birlikte boş ka-
lan sokaklar da bende evime dönüştürebileceğim bir 
güven hissi yarattı.

l Kadıköy sokak çekimlerinde neler yaşadınız?
Her aşaması çok eğlenceli ve öğreticiydi, his ola-

rak oldukça sürrealdi. Evlerinin camından bakıp çe-
kime tanık olan insanların da, oradan geçen 
görevlilerin de tepkileri oldukça güzel ve sa-
mimiydi.

l Aykırı duruşunuzla hedefiniz nedir?
Aykırı bir duruşum mu var bilemiyo-

rum, bu sizin yorumunuz. Ben sadece dile-
diği gibi yaşamaktan keyif alan ve hayal-
lerini gerçekleştirmekten çekinmeyen bir 
insan olarak görüyorum kendimi ve her in-
sanın/varlığın başkalarının sınırlarını ihlal 
etmeden dilediğini yaşayabileceği bir haya-
tı hak ettiğini düşünüyorum

l Hayalinizde daha neler yapmak var?
Sezgilerimin beni götürdüğü yere gidi-

yorum, bir dolu hayalim olduğu gibi akışta-
yım da, karşıma çıkanlar beni de şaşırtıyor 
ve en güzel kısmı da bu zaten.

Korona salgını başladığı günlerden bu yana 
Kadıköy sokaklarında ‘sürreal’ mizansenler yaratıp 
bunları fotoğraflayan sanatçı Sayna Soleimanpour, 
“Kadıköy de yolumun düştüğü her yer gibi stüdyoma 
dönüştürdüğüm bir mekan, ancak büyüdüğüm 
sokaklar olduğu için yuva hissi yaratıyor” diyor

Kökleri 20 yıl öncesine dayanan Duman’ın 
solo albüm çıkarmamış tek üyesiydi Batu-
han Mutlugil. Ta ki, takvimler 15 Ocak 2021’i 
gösterene kadar. 90’lardan beri kendine has 
bir yol izleyen grubun ünlü gitaristinin bir al-
büm hazırlığı içinde olduğunu duyuyorduk. 
Geçen yaz hız kazanan bu sürecin ilk mey-
vesi Aralık 2020’de yayınlanan single Bam-
başka oldu. Sonunda da yeni yılla birlikte bil-
hassa tutkulu Duman fanlarının sabırsızlıkla 
beklediği dokuz şarkılık Yadigar (Garaj Mü-
zik) karanlıktan çıkıp yüzünü gösterdi.

Bu vesileyle dönemin şartlarına uygun 
şekilde Zoom üzerinden Batuhan’la bir ara-
ya geldik. Henüz beş günlük albümüne ge-
len yorumlardan memnundu. Röportajdan 
sonra evden çıkıp stüdyoya gidecek ve şar-
kılarının provasını yapacaktı. Geçen yaz Ka-
dıköy’deki Stüdyo Pür’de Caner Üstündağ 
(bas gitar) ve Utku Ünal’la (davul) birlikte 
hücum kayıt şeklinde kaydedilen bu albüm, 
onun ilk solo çalışması ve aynı zamanda da 
sesini ön planda duyduğumuz ilk kayıt. Yıl-
lardır Duman konserleri ve kayıtlarında geri 
vokal yapan Batuhan, bu ilk tecrübesiyle il-
gili konuşurken, “Aslında şarkı söylememek 
için elimden geleni yaptım. Kafamda başka 
planlar vardı ama sonra iş başa düştü” diyor. 
Evde kendi bestelerini kaydederken şarkı 
söylemeye alışkın olsa da, stüdyoda vokal 
kaydı yapmak ona göre bambaşka bir şey. 
Yine de onun için önemli olan, şarkının ruhu-
nu istediği şekilde verebilmek olmuş. “Evde 

Batuhan Mutlugil’in Yadigar’ı
ezelden beri kayıt yaptığım için yabancı-
sı olduğum bir konu değildi şarkı söylemek 
ama kolay mı, değil. Hani sesini çok seven 
tipler vardır ya, onlardan da değilim. Çok iyi 
bir şarkıcılıktan ziyade o parçanın ruhunu 
yansıtabilmekti önemli olan. Onu bulduğum 
yerde ‘tamam’ dedim” diye anlatıyor bu sü-
reci. Aslen şarkıcı değil, gitarist olduğunu 
vurgulasa da son derece temiz gelen sesi 
zaman içerisinde belki de çok daha farklı ka-
yıtların habercisi olacak gibi. 

15 Ocak yani albümün yayın tarihi yak-
laşırken (ki fiziksel albümün neredeyse hiç 
rağbet görmediği bir dönemde Yadigar CD 
olarak yayınlandı, baharda da plak gelecek) 
Batuhan’a ne hissettiğini soruyorum. Şöy-
le yanıt veriyor: “Bunca zamandır Duman’la 
birlikte yaptığımız albümlerde ordu gibiyiz. 
Ön planda savaşanlar var, yanda savaşan-
lar var, birisi yaralanırsa öbürü devam edi-
yor, vs. Burada ise tek başınasın. Haliyle 
Duman albümlerine göre çok üst düzey bir 
heyecan vardı. Bir sürü açıdan. Bir kere dedi-
ğim gibi ben şarkıcı değilim, sonra söz, bes-
te, aranjman, bir sürü yük bendeydi. Gerçi 

Caner Üstündağ’ın çok büyük deste-
ğini aldım ama sonuç olarak tek ba-
şına bekliyorsun, sevilir mi sevilmez 
mi… Gerçi kimse sevsin diye de yap-
mıyorum açıkçası” diyor. Kimse sev-
sin diye yapmıyor belki ama Duman 
o kadar güçlü bir isim ve onun haya-
tında da o kadar büyük bir yeri var ki, 
ister istemez, “Solo albüm yayınlar-
ken Duman’ın gölgesi oluyor mu te-
pende?” sorusu geliyor aklıma. “Zor 
bir şey” diyor. “Bir tarafta 20 yılı geç-
miş bir grup var, kapı gibi orada duru-
yor. Onunla kıyaslamaya maruz kalı-
yorsun. Kıyasladıkları gitarist sonuç 
olarak ben olacağım, onda bir sıkıntı 
yok (gülüyor); solist olarak 20 sene-
dir yanımda Kaan var, onunla kıyas-
layacaklar falan… Düşünmedim değil 
ama çok fark etmiyor benim için. Bi-
liyorsun 20 yıldır benim klasik Tele-
caster’ı, aynı ekipmanı kullanıyorum, 
zaten o sound’u duyacaklar. E bes-
teler desen, sonuç olarak uzayda bir 
grupta çalıp da buraya gelmedim, ka-
falar aynı. Zaten o müzik beni doyur-
masaydı başka grupla müzik yapıyor 
olurdum. Bu albüm böyle oldu. Bunun 
yanı sıra ileride sadece gitarlı albümler 
de yapacağım. Bu şarkılar biraz doyu-
ma ulaştıktan sonra da ara ara tekliler 
yayınlayacağım. Hepsi kafamda tek 
tek planlı halde.”

Kapağında yıllar önce Caddebos-
tan’da bir arkadaşı tarafından çekilen, oğ-
luyla birlikte bir fotoğrafının olduğu Yadi-
gar’ın adının hikayesini sormadan olmaz. 
“Yadigarın anlamı hatıra. ‘Bu da benden 
yadigar’ gibi aslında. Basit, en düz mantık 
bu. Böyle isimlendirmek istedim. Kafamda 
yeni şeyler yapmak üzere planlar var ama 
yarın da ne olacağı belli değil. Burada da 
kalabilir, devam da edebilir. O yüzden şim-
dilik bu bir yadigar olarak kalsın istedim.”

Yadigar’ın çıkış haberini aslında hiç 
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beklemediğim bir yerden, Instagram’dan al-
dım. Beklemememin sebebi, Duman üyele-
rini düşündüğümde hiç yan yana bağdaş-
tıramadığım bir mecra olmasıydı. Haberin 
öznesi Batuhan Mutlugil’in resmi hesabıydı 
bunu duyuran. Bir dönemler cep telefonuy-
la bile pek arası olmayan grup elemanların-
dan Batuhan ve Ari’nin artık Instagram he-
sapları var. “Kafa yapın mı değişti yoksa yeni 
bir albümün duyurulma yolunun illa ki sos-
yal medyadan geçtiğini mi gördün?” diye 

MELİS 
DANİŞMEND

soruyorum, “Yüzde yüz o kısım” di-
yor. “Orayı şahsi hesabım olarak gör-
müyorum. Batuhan Mutlugil’i bir proje 
olarak düşünürsen o projenin Instag-
ram’ı gibi. Dünyanın değiştiğine ben de 
ikna oldum artık. Duman’la en son se-
kiz sene önce albüm yaptık, mecralar-
la ilgili inanılmaz bir değişim var” diyor. 
Onu şöyle bir selfie çekip koyarken 
görebilir miyiz peki? “Öyle göremez-
sin ama ara sıra köpeğim Junior’la fo-
toğrafım oluyor. Daha çok gitarla ilgili 
birtakım planlarım var, ara sıra çaldı-
ğım şeyleri atıyorum. Ama ana he-
def, bu projenin konserleri olduğunda 
oradan bildirmek, insanlara duyurabil-
mek” diyor.

Batuhan köklü bir Kadıköylü. 
Erenköy’de büyüyen ve buralardan 
çokça beslenmiş bir müzisyen. Ne ifa-
de ediyor onun için Kadıköy? “Benim 
için yaşamın ta kendisini ifade ediyor” 
diyor ve devam ediyor, “Her soka-
ğı, caddesi anılarla dolu. Birahaneler-
de, Akmar Pasajı’nda, Moda’da, Bağ-
dat Caddesi’nde ayrı bir geçmişim var. 
Tabii ki Fenerbahçe stadımız orada, 
onun yeri bambaşka. Çocukluğumda 
yelkenli yaptığım Fenerbahçe Kulü-
bü, deniz, Kadıköy insanları, Atatürkçü 
kesimin oturduğu ve huzur bulduğu-
muz yerler… Şimdi başka hiçbir yer-
de bu tadı alamıyorum. Ait olduğumu 
hissettiğim yegane yer” diyor.

Yadigar bana göre bir 90’lar albümü. 
Ama 90’lardaki İstanbul ile ilişkilendirdiğim 
bir albüm. O dönemki Beyoğlu sound’u, o 
dönemki insanlar, hisler, bakış açıları, bir tür 
gerçeklik. Belki de Batuhan’ın babası Batu 
Mutlugil’le beraber sahne aldığı Blue Blues 
Band’e, Yavuz Çetin’e, Kerim Çaplı’ya, eski 
günler ve dostlara, bahsettiği Kadıköy so-
kaklarına ve hatta kendine bir tür el salla-
yış gibi. Tıpkı adı gibi yani. O günlerden ‘Ya-
digar’…

alemi...
l Gökçe UYGUN

M

SAYNA’nın fotoğraf
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Bugün için dünyada; Covid-19 
hastalığına karşı güvenli ve 
etkili aşılar geliştirmeye ça-
lışan 233 tane aşı çalışma-
sı var. Etkili ve güvenli bir aşı 
geliştirmenin normalde yıllar-
ca sürdüğü biliniyor. Bu süre, 
yaklaşık 10 yıl hatta daha 
uzun da sürebilir. 

Bir aşı çalışmasında “Kli-
nik Çalışma Dönemleri”; 

Faz 0-Preklinik Çalışma-
lar; Geliştirilen ilacın deney 
hayvanlarında ya da insan-
larda mikrodozlar halinde uy-
gulanarak etkene verilen ce-
vap araştırılır. 

Faz 1 Çalışmalar; İlacın farmakokine-
tik özellikleri, toksisitesi biyoyararlanı-
mı, farmakolojik etkileri az sayıda sağlık-
lı gönüllüde araştırılır. Bu fazın ana amacı 
güvenliliktir.

Faz 2 Çalışmalar; İlacın etkili doz sı-
nırları, klinik etkinliği, biyolojik aktivite-
si, yarar ve güvenilirliği az sayıdaki has-
tada araştırılır. Bu aşamada optimum doz 
ve doz aralıkları hesaplanılır. Bu fazın ana 
amacı etkinlik ve güvenirliliktir. 

Faz 3 Çalışmalar; Birinci ve ikinci 
aşamayı geçen ilaçlar daha geniş bir po-
pulasyonda denenir ve plasebo kontrollü 
çalışmalarla güvenilirliği, karşılaştırmalı 
çalışmalarla etkinliği araştırılır. Fazın ana 
amacı etkinliğin kanıtlanması ve yan et-
kilerin izlenmesidir. 

Faz 4 Çalışmalar; İlk 3 aşamayı ge-
çen ilaçlar ruhsat alır ve pazara verilir. İlaç 
pazara verildikten sonra yapılan her türlü 
çalışma 4. faza aittir. 

Ancak korona virüsü aşısı geliştirilir-
ken, zaman kazanmak isteyen bazı şir-
ketler birkaç aşamayı aynı anda test etti. 
Örneğin Pfizer ve BionTech’in aşısı ile 
Çin’deki Sinovac aşısının deneylerinde, 
aday aşılar farklı yaş gruplarına, farklı do-
zajlarda, aynı zaman dilimi içinde verildi. 

Bu hızlandırılmış aşı geliştiri-
minde aşı geliştiricileri, üreti-
cileri ve Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) aşı güvenliğinden hiç-
bir ödün vermediğini belirti-
yorlar. 

Dünya çapındaki yüzler-
ce araştırmadan, en kapsam-
lı klinik deneyleri yürüten beş 
ekip öne çıkıyor. Araştırmacı-
lar, Covid-19’a karşı aşılar için 
birbirinden farklı yaklaşım-
lar izliyor. Pfizer/BioNTech ve 
Moderna aşılarının her ikisi de 
taşıyıcı RNA(mRNA) olarak 
bilinen yeni bir teknoloji kul-
lanıyor. Amaç vücudun ken-
di hücrelerini aşı üreten yapı-

lar haline getirmek. Aşı, hücrelere korona 
virüsü proteinlerinin kopyalarını ürettiri-
yor, bu da koruyucu antikorların üretil-
mesini sağlıyor. Oxford/AstraZeneca ise 
şempanzelerde bulunan yaygın bir nez-
le virüsünün zayıflatılmış halini kullana-
rak bir viral vektör aşısı geliştirdi. Çin’den 
Sinovac aşısı ise bilinen inaktif virüs aşısı. 
Bu yöntemde virüs üretilip değişik mad-
deler veya ısı ile inaktif hale getirilir. Yani 
o virüsün çoğalma şansı yoktur, hasta-

landırma gücü de yok ol-
maktadır. Ama immün sis-
temimizi uyarıp antikor 
oluşturma gücü ise çok iyi 
seviyededir.

Tüm aşılar 2-4 hafta-
lık aralıklarla olmak üzere, 
iki doz halinde uygulanıyor. 
Covid-19 hastaları üze-
rinde yapılan araştırmalar, 
güçlü bir T hücresi bağı-
şıklık tepkisine sahip olan-
ların altı ay sonra hala bu 
güce sahip olduğunu gös-
termiştir. Aşı sonrası en az 
bir yıl güvende olunabile-
ceği umut ediliyor. Ancak 
Covid-19 aşılarının influ-

enza (grip) aşılarında olduğu gibi her yıl 
yenilenmesi gerekebileceği de bilinmeli-
dir. Covid-19 aşı sonrası görülen yan et-
kiler; yorgunluk (%7,5), baş ağrısı (%3,5), 
kas ağrısı (%3), ateş (%3) enjeksiyon ye-
rinde ağrı (%2,5) olarak belirtilmiş. 

Pandeminin dünyada bir an önce 
kontrol altına alınması gerekli. Bunun için 
nüfusun %50-60’ının aşılanması gere-
kiyor. Aşılanma süresince biz 2021’i de 
maskeli ve diğer önlemlerle birlikte dik-
katli bir şekilde geçirmek durumundayız.

* Kadıköy Belediyesi’nin sağlık 
birimlerinde çalışan doktorların tüm 
yazılarına e-dergi olarak hazırlanan 

Sağlık Bülteni’nden ulaşabilirsiniz:
http://www.saglikpoliklinigi.org/

Genel Yönetmen: Prof. Dr. Paşa Göktaş

facebook.com/gelisimtiplab instagram.com/gelisimtiplab

Değerli Dostlar;

Kovid-19 aşılaması sürecinde gerekli 
olan, vücudun bağışıklık yanıtını ölçmeye 
yarayan Antikor Ölçümleri ve ayrıca PCR 

testleri güvenli yöntemlerle yapılmaktadır.

Gelişim Tıp Laboratuvarları

orona virüsü salgını, kişileri kaygı ve endişe ile bir-
likte çaresizliğin ve belirsizliğin içinde bıraktı. Bu 
süreçte önemli ölçüde mesai harcayan merkezler-
den biri de Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu 

Ruh Sağlığı Merkezi oldu. Özellikle salgın ile birlikte daha çok 
yaşanan  kaygı ile baş edebilmenin yolları hakkında danışanlara 
aydınlatıcı bilgilerin verildiği merkezin çalışmalarını birim so-
rumlusu Şenay Hacıhaliloğlu ile konuştuk.

“Merkezimiz 14 Mart 2011 yılında Yeldeğirmeni’nde üç 
psikolog ve bir çocuk ergen psikiyatristi ile hizmet vermeye 
başladı. Artan talepler doğrultusunda ise kadro genişletilerek 
Göztepe’de bulunan binamıza ta-
şındık.” diyen Hacıhaliloğlu, şöy-
le devam ediyor: “Kuruluş ama-
cımız toplumu ruhsal ve zihinsel 
gelişimin önemi ile ilgili bilgilen-
dirmek ve farkındalık yaratmak. 
Merkezimizin öncelikli yaş gru-
bu, ruhsal ve zihinsel gelişimin en 
önemli evresi olan 0-6 yaş aralığı. 
Bu dönemde yapılacak değerlen-
dirme ve danışmanlıklar yaşanan 
zorluklara daha erken müdahale 
edilebilmesini sağlar. Fakat artan 
talepler doğrultusunda 7-18 yaş 
aralığına da yoğun şekilde hiz-
met vermeye başladık. 0-18 yaş aralığındaki çocuk ile ergenle-
rin danışmanlık ve tedavilerini devam ettirmekteyiz. Çocuğun 
ruh sağlığının gelişip iyileşebilmesinin en önemli destekleyicisi 
anne ve babalardır. Onların da ruh sağlıklarının yerinde olması 
gerektiğinden projemiz kapsamında ihtiyaç duyan anne ve ba-
balara da ruhsal danışmanlık ve tedavi hizmeti vermekteyiz.”

HERKESE ÜCRETSİZ HİZMET
Kadıköy ilçesinde ikamet eden yetişkinlere ve öğrenim gören 

çocuklar ile  ergenlere  kısacası tüm yaş gruplarına ücretsiz ola-
rak hizmet verdiklerinin altını çizen merkezin sorumlusu Hacı-
haliloğlu, önceliklerinin merkezden danışmanlık alan çocukların 
ebeveynleri olduğunu, yoğunluk durumuna göre diğer yetişkin 
başvurularını da kabul ettiklerini hatırlattı. Şenay Hacıhaliloğlu, 
“Ekibimizde alanında deneyimli ve donanımlı bir çocuk ergen 
psikiyatristi, bir yetişkin psikiyatristi ve dokuz psikolog bulunu-
yor. Uzman psikologların ikisi yetişkinlere, diğer psikologlar ise 
çocuk ve ergen danışanlara hizmet veriyor.” diyor.

Covid-19’a karşı geliştirilen aşı, resmi 
olarak 14 Ocak’tan itibaren Türkiye’de 
uygulanmaya başladı. Belirlenen takvime 
göre ikinci aşamaya geçildi. Huzurevle-
rinde kalanları da kapsayan aşı takvimin-
de; İBB’nin Darülaceze’de kalan yaş al-
mış misafirleri de var. 

Bugün (19 Ocak Salı günü) uygula-
nan aşı programı ile ilgili bilgi veren İBB 
Sağlık Daire Başkanlığı’na bağlı Darüla-
ceze Müdürü Oktay Özten, İBB Başka-
nı Ekrem İmamoğlu’nun 24 Mart’ta ver-
diği talimat gereği, 1 Nisan’dan itibaren 
Darülaceze Müdürlüğü’ne giriş çıkışların 
kapatıldığını söyledi.

615 KİŞİ AŞILANDI
Alınan sıkı tedbirler sayesinde, olum-

suz bir vakanın yaşanmadığını belirten 
Özten, “Bugünkü aşılama programını ilçe 
sağlık müdürlüğü ile planladık. Planla-
ma gereği dün, doktor, hemşire ve sağlık 
memurlarımızı aşıladık. 120 kişiden olu-
şan ekibimizi aşıladıktan sonra bugün de 
misafirlerimizi aşılamaya başladık. Aşı-

Psİkolojİk desteğe

Kadıköy 
Belediyesi Çocuk 
Koruyucu Ruh 
Sağlığı Merkezi 
sorumlusu Şenay 
Hacıhaliloğlu, 
pandemi sürecinde 
yaşanan belirsizlik 
nedeniyle çocuk 
ve yetişkin 
farketmeksizin 
kaygı ile ilgili 
başvurularda artış 
olduğuna dikkat 
çekiyor

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

K

ONLINE DANIŞMANLIK SÜRÜYOR: Hacıhaliloğlu, randevu sistemiyle hizmet verdiklerini,  alınan tedbirler doğ-
rultusunda şu an için online danışmanlık hizmeti vermeye devam ettiklerini söyledi ve sözlerine şu bilgileri ekledi: “Kadıköy ilçe-
sinde ikamet eden çocuk, ergen ve yetişkin danışanlar merkezi arayarak randevu talep edebilir. Merkezimiz şu an hafta içi her gün 
10.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. İletişim numaralarımız: 0(216) 360 88 10 - 0(216) 360 88 30 - 0(216) 414 67 11”

Darülaceze’de 
aşılama başladı
Şimdiye kadar Covid-19 kaynaklı ölüm vakası 
yaşanmayan Darülaceze’de aşı dönemi başladı

lanma sonrası gelişebilecek bir olumsuz-
luğa karşı da ekiplerimizi hazırda bekleti-
yoruz. 700 misafirimizden 615’ini bugün 
aşıladık. Geri kalan misafirlerimizi de 
aşılayacağız” dedi.

Aşı vurulan yaş almış misafirler de 
duydukları memnuniyeti şu şekilde dile 
getirdiler: “Kendimi çok iyi hissediyo-
rum. Herhangi bir alerji olmadı. Bize bu-
rada çok iyi bakıyorlar. Buranın sağlık 
sistemi çok iyi çalışıyor. Aşı olmaktan 
kimse korkmasın. Herkes aşı olsun.”

COVID-19 Aşılaması*

İHTİYAÇ ARTTI

ANASINIFLARINA TARAMA ÇALIŞMASI
Merkezde bireysel danışmanlıkların dışında çocuklarla sa-

nat çalışmaları, mutfak atölyeleri,  yetişkinler ile ebeveyn eği-
timleri ve taleplere göre yetişkin drama gruplarının da yapıl-
dığını belirten birim sorumlusu Hacıhaliloğlu, konuşmasını 
şöyle sürdürüyor: 

“Aynı zamanda  ‘Mutlu Aile Mutlu Çocuk Mutlu Okul’ 
projesi kapsamında Kadıköy ilçesinde yer alan devlet okulla-
rının ilköğretime bağlı olan anasınıflarına yönelik tarama ça-
lışmaları yapılmakta. Zorluk yaşayan çocuk ve ailelere mer-
kezimizden yararlanma olanağı sağlanmakta, bununla birlikte 
okullarda anne ve babalarımıza yönelik eğitim seminerleri dü-
zenlenmektedir. Pandemi süreci sebebi ile taramalarımıza ara 
verdik. Fakat talep eden okullarımıza seminerlerimizi online 
olarak düzenlemeye devam etmekteyiz.”

“BAŞVURULAR ARTTI”
“Salgın süreciyle birlikte başvurularda belirgin bir artış söz 

konusu oldu. Yaşanan belirsizlik süreciyle insanların daha çok 
desteğe  ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.” diyen Şenay Hacı-
haliloğlu, “Yaşanan belirsiz durumla birlikte çocuk ve yetişkin 
alanında kaygı ile ilgili başvurularda artış söz konusu. Tabii 
ki bununla birlikte çocuklarda online sisteme uyum sorunları, 
korkular, takıntılı davranışlar, aile içi iletişime dayalı başvuru-
larda artış olduğunu  gözlüyoruz. Yetişkinlerde ise yine benzer 
şekilde günlük rutinlerden kopma ve izolasyon süreci zorluk-
ları ile ilgili başvurular alıyoruz. Pandemi süreci ruhsal ola-
rak birçok zorluğu da beraberinde getirdi ve başvurularımız bu 
yönde oldukça arttı.” diye konuştu.

Uzm. Dr. 
Z. Nüket Ceylan
Enfeksiyon 
Hastalıkları ve 
Kln. Mikrobiyoloji 
Dr. Rana Beşe 
Sağlık Polikliniği



l Parklarda bulunan sahaları da yenileme çalış-
masından bahsettiniz. Ve bu çalışmaları tarif eder-
ken “Kendi işletmemize katıyoruz” dediniz. Önceden 
nereye bağlıydı ve bu değişiklik ne getirecek?

Bazı parklarımızda tenis, basketbol ve mini fut-
bol sahalarımız bulunmakta. Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğümüz ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalarla 
bazı sahaları Spor Müdürlüğümüz bünyesine dahil et-
tik. Burada amacımız bazı art niyetli vatandaşlarımı-
zın sahalarımızdan rant elde etmesini engellemek idi. 
Eğer bizim kontrolümüzde olursa halkımız bu sahala-
rımızdan daha efektif şekilde faydalanacaktır.

BİSİKLET EVİ GELİYOR
l Pandemiyle birlikte özellikle Kadıköy’de bi-

siklet kullanımı arttı. Sizin de bir Bisiklet Evi pro-
jeniz var. Biraz anlatır mısınız neler yapılacak bu-
rada, hedef ne?

Bisiklet Evi projesi halkımızın bisiklet kullanma 
alışkanlıklarını artırmak ve bisikleti olmayan vatan-
daşlarımız için hazır bisiklet sağlamak için hayata ge-

çirdiğimiz bir proje. Kalamış 
Bisiklet Evi, Kadıköy Beledi-
yesi Bikers Kulübü ile birlikte 
hareket edecek. Avrupa Birli-
ği projesinden gelmesini plan-
ladığımız 100 adet bisiklet ile 
bisiklete binmek isteyen an-
cak bisikleti olmayan vatan-
daşlarımızın değişik gün ve 
saatlerde kulübün etkinlikle-
rine katılmasını sağlayacağız.

l Bu arada pandemiden 
en çok etkilenen yaş grupla-
rını da unutmadınız. Park-
larda hem çocuklarla hem 
yetişkinlerle “harekete geçi-
yorsunuz”...

‘Parklarda Sabah Sporu’ 
Kadıköy’de uzun yıllardır 
süregelen bir gelenek aslın-
da. Halen Kalamış, Koşuyo-

ovid-19 salgınının birçok aktiviteyi engel-
lemesi hayatın olağan akışına ket vursa da 
aşının Türkiye’ye getirilmiş olması tüm 
toplumda umutları yeşertti. Sağlıklı bir yıl 

olması temennisiyle başladığımız 2021’de Kadıköy 
Belediyesi’nin spor alanında attığı adımlar da yaşa-
mın normalleşmesine katkı sunacak.

FIBA takviminde yer alan Kalamış’taki Nike sa-
halarında mayıs ayında “3X3 Streetball Turnuva-
sı” yapılacak, sonrasında 12-13 Haziran’da Cad-
de 10K Maratonu olacak ve 18-19 Eylül’de de 
İstanbul’da bir ilk olarak Kadıköy 21K Yarı 
Maratonu yapılacak.

Dünya Barış Günü’nü de kapsayan 
1-6 Eylül tarihlerinde 20 ülkenin katı-
lımıyla yapılacak olan Kadıköy Dün-
ya Halk Dansları Festivali’nin yanı sıra 
Kadıköy Belediyesi, 2022 Dünya Plaj 
Hentbol Şampiyonası’nı da ilçeye kat-
mayı başardı. 

Kadıköy Belediyesi’nin tüm çalış-
malarını Spor Müdürü Orhun Güngördü 
ile konuştuk. 

l Kalamış’taki Nike sahalarında ma-
yıs ayında yapacağınız turnuvayla başlaya-
lım, nasıl olacak, herkes katılabilecek mi?

28-30 Mayıs tarihleri arasındaki 3X3 Streetball 
Turnuvası’na 64 takım katılacak. FIBA onaylı bir tur-
nuva olduğundan kayıtlar FIBA resmi sayfasından ya-
pılıyor. Bu nedenle turnuvayı üç güne yayarak deği-
şik yaş gruplarının da katılımını sağlamayı planladık.

TAYVAN’DAN YUNANİSTAN’A 20 ÜLKE
l Kadıköy Dünya Halk Dansları Festivali için de 

anlaşmalar yapıldı. Hangi ülkeler katılım sağlaya-
cak, Kadıköy’den bir ekip yer alacak mı? 

1-6 Eylül tarihlerinde Kadıköy, ‘Geleneksel Halk 
Dansları Festivali’ne ev sahipliği yapacak. 20 ülke 
arasında Tayvan, Çin ve Kore de var. Komşuları-
mız Bulgaristan ve Yunanistan’ın yanı sıra İspanya 
ve Portekiz gibi diğer Avrupa ülkeleri de bulunuyor. 
Türkiye’den toplamda dört ekip katılıyor ve bu ekip-
lerden bir tanesi tamamıyla Kadıköy Belediyesi per-
sonelinden oluşacak.

Göztepe Özgürlük Parkı Amfi tiyatroda yapıla-
cak olan gösterilerin yanında Moda, Caddebostan Sa-
hil, Bağdat Caddesi ve Belediye Başkanlık binasının 
bahçesinde de çeşitli gösteriler olacak. Ayrıca bir ak-
şamüstü Bağdat Caddesi’nde yapılacak kortejde tüm 
ekipler yerel kıyafetler ile hazır olacak.

l 2022 Dünya Plaj Hentbolu Şampiyonası da 
Kadıköy’de olacak. Bu alanda bir çalışmanız olacak 
mı? Yeni saha, soyunma odaları veya kulübeler...

Evet 2021 yılı içerisinde Kalamış Spor Komplek-
si yenilenecek ve 23 ülkenin katılacağı şampiyonaya 
hazır hale gelecek. Yenilenecek olan tesiste 8 tane bü-
yük soyunma odası, 1 tane büyük gym stüdyo, 1 tane 
de küçük pilates stüdyosu olacak. Ayrıca modüler ola-
rak 3 tane hakem odası, 2 tane basın odası ve Federas-
yon delegeleri için 1 tane büyük toplantı odası olacak.

Hazırlayan: Emre CAKA / emrecakaa@gmail.com 13Spor 22-28 OCAK 2021

Kadıköy Belediyesi spor 
alanında yaptığı anlaşmalar 
ve imza attığı projelerle 
2021 yılına hızlı girdi. Spor 
Müdürü Orhun Güngördü 

ile Kadıköy 
halkını spora 

doyuracak 
yeni projeleri 
konuştuk

DÜNYANIN
rinden birine sahip olan bu çekişmede iki kentin 
arasındaki 50 km’lik mesafe deplasman tribün-
leri için de paha biçilemez bir kaftan.

MAVİ VE BEYAZ YAKALILAR
İki takım taraftarlarının sosyolojik açıdan ay-

rıldığını görüyoruz. St. Etienne “mavi yakalıların” 
takımıyken, Lyon “beyaz yakalıların” takımı ola-
rak karşımıza çıkıyor. 

Kömür madenciliği ve bisiklet üretimiyle ta-
nınan işçi sınıfı şehri olan St. Etienne vatandaş-
larının, Rönesans’tan bu yana birçok önemli keş-
fe ev sahipliği yapmış ve genellikle “burjuva” 
olarak adlandırılan Lyon’daki halk tarafından kü-
çümsenmesiyle başlıyor rekabet. Yani, beyaz 
yakalı zenginlerin maden ocağı işçilerini hor gör-
mesi üzerine kuruluyor hikaye. 

Son yıllarda St. Etienne’e üstünlük kurmayı 
başaran Lyon, 20. haftada 3. sırada bulunurken, 
St. Etienne, 20 karşılaşma sonucunda 16. sırada 
yer alıyor. 

St. Etienne taraftarları bu ismi her ne kadar 
kabul etmese de “Rhone Derbisi”, 24 Ocak Pa-
zar günü saat 23.00’de oynanacak. 

Avrupa’nın en iyi bilinen karşı-
laşmalarından biri olmasa da, Olym-
pique Lyonnais ve AS Saint-Étienne 
arasında oynanan ‘Derby du Rhone’, 
yine de Fransız futbolunun tarihi ve 
en hararetli karşılaşmalardan bir ta-
nesi. Sadece 50 km ile ayrılan reka-
betin kökleri, yerel düşmanlığa ve sı-
nıf mücadelesine kadar uzanıyor.

Aslında derbinin adı da biraz tar-
tışmalı; St. Etienne taraftarları kendi-

lerinin Rhone Nehri ile bir alakala-
rı olmadığını ve kulübün armasında 
da bulunan Loire Nehri havzasında 
bulunan bir kent olduklarını söylü-
yor. Onlar ne kadar şikayetçi olsa 
da Rhone-Alpes eyaletinin iki takı-
mı olan St. Etienne ve Lyon takım-
larının hikayesi “Rhone Derbisi’’ adı 
altında futbol literatüründeki yeri-
ni çoktan aldı. 

Ligue 1’in en ateşli atmosferle-

DerbİSİ
Bu pazar günü oynanacak 
St. Etienne- Lyon derbisi, 
köklerinde sınıflar arası 
rekabeti de barındırıyor...

Pazar aktivitesi: 
Rhone Derbisi

Kadıköy halkı spora

l Pandemi koşullarıyla birlikte bir çok amatör ku-
lüp zorlanıyor. Kadıköydeki amatör kulüpler ile görüş-
me şansınız oldu mu? Bir çalışmanız olacak mı?

Kadıköy Belediyesi olarak her zaman amatör ku-
lüplerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edece-
ğiz. Sadece 2020 yılında amatör kulüplerimize 290.000 
TL’lik maddi yardımda bulunduk. Bunun yanında ihtiyacı 
olan kulüplerimize de malzeme desteği veriyoruz. Ay-

rıca 2021 yılında tüm amatör branşlarda yapacağımız 
tarama testleri ile yetenek ve becerilerine göre amatör 
branşlardaki gençlerimize yönlendirme yapmayı he-
defliyoruz. Amatör Kulüpler Birliği ile sürekli irtibat ha-
lindeyiz. Ancak Kadıköy ilçesinin yapısı nedeniyle te-
sisleşme adına sıkıntılarımız bulunmakta. Belediyemiz 
bünyesinde bulunan tesislerimizi amatör sporcuları-
mızın kullanımına açıp çalışmalarına devam etmelerini 
sağlıyoruz ama genelgeler bu çalışmalarımızı maalesef 
engellemekte. Yeni normal kurallar çerçevesinde des-
teklerimizi devam ettirmeyi planlıyoruz.

doyacak

lu, Kriton Curi, Özgürlük ve Koşuyolu parklarımızda 
saat 10.15’te başlıyor.Pandemi kurallarına uygun ola-
cak şekilde sosyal mesafe kuralları uygulanıyor ve gi-
rişte bütün vatandaşlarımızın HES kodu sorgulanıyor. 

Parklarda Çocuk Sporu ise günlerinin tamamını 
ne yazık ki çevrimiçi geçiren çocuklar için hayata ge-
çirdiğimiz bir etkinlik. ‘Hareket Et, Eğlen ve Öğren’ 
sloganıyla kendi eğitmenlerimiz eşliğinde çocukları-
mızın beceri ve koordinasyon parkurlarımızla hareket 
etmelerini, geleneksel sokak oyunları ile eğlenmele-

Online rezervasyon ve kayıt dönemine geçtik-
lerini belirten Güngördü şöyle devam ediyor: “21.
yüzyılda elektronik bir çağ yaşıyoruz ve artık 
her şey dijital. Biz de buradan yola çıkarak “Ka-
dıköy’de Spor” uygulamasını hayata geçirdik. Va-
tandaşlarımız uygulamayı yükledikten sonra bü-
tün tesislerimize ulaşabilecek, rezervasyon ve 
kayıt işlemlerini bu uygulama üzerinden yapabi-
lecekler. Ayrıca tek bir tuşla ödemelerini tesisle-
re gelmeden yapabilecekler. Sonrasında ölçüm-
lerini, antrenman programlarını, özel derslerini 
takip edebilecekler. Bu uygulama ile vatandaş-
larımız ücretli ve ücretsiz koşu, bisiklet, trekking, 
kayak gibi bütün aktivitelerimize de ulaşıp kayıt 
yapabilecekler.”

Amatör kulüplere destek

“Kadıköy’de Spor” uygulaması

C

rini ve haftalık belirlenen olimpik branşın tarihçesi, 
oyun kuralları gibi bilgiler ile öğrenmelerini sağlıyo-
ruz. 

Kalamış Spor Tesisleri, Kozyatağı Hürriyet Parkı, 
Koşuyolu Spor Tesisleri ve Özgürlük Parkı Spor Te-
sisleri’nde hafta içi her gün 13.00-16.00 saatleri ara-
sında bütün çocuklarımızı bekliyoruz.

“BUZZFEST’E GENELGE BEKLİYORUZ”
l Buzzfest’i de bir çok güzel şey gibi pandemiye 

kaptıracak mıyız?
Buzzfest geçen senenin en çok ses getiren proje-

siydi ama ne yazık ki pandemi nedeniyle ertelemek 
zorunda kaldık. Eğer genelge ile yasaklarda bir düzen-
leme olursa sistemimiz hazır ve hızlıca yenilikler ve 
yeni düzenlemelerle Buzzfest’i tekrardan hayata ge-
çirmeyi planlıyoruz.

l Kendi personelinize dönük bir çalışmanız var 
mı?

Evet. Pandemi koşullarında genelge ile tesisleri-
miz kapandı. Biz de bu olayı kendi içimizde fırsata çe-
virmeyi düşündük ve hizmet içi eğitimlerimizi plan-
ladık. Eylül ayından bu yana bütün eğitmenlerimiz 
branşlarına yönelik mat ve reformer pilates, anatomi, 
antrenman planlaması, ilk yardım, cankurtaranlık ve 
scuba diving gibi eğitimlerini tamamladı. Tek Yıldız 
dalış personelimizi 10 kişiye çıkardık ve Caddebostan 
deniz altı temizliği için bir ekip kurduk.



22-28 OCAK 202114 Kent - Tarih

alavracı, dolandırıcı, dedikoducu, miras-
yedi, kral, imam, akıllı deli... 1900’lü yıl-
ların başlarında İstanbul’un hatta Kadı-
köy’ün, yazdıkları, çizdikleriyle değil 

bizzat kişilikleriyle ünlü simaları kimlerdi? Merak 
ettiniz mi? Edebiyatımızın değeri sonradan anlaşı-
lan hatta hâlâ anlaşılamamış olan yazarlarından olan 
Mahmut Yesari’nin bir zamanlar gazetede yayımla-
nan İstanbul’un ilginç tiplerini anlattığı yazıları Can 
Yayınları tarafından kitaplaştırılarak okuyucuyla bu-
luşturuldu. 20. yüzyıl başı İstanbul’unun şehir ha-
yatına dair keyifli bir okuma olanağı sunan kitapta 
birbirinden renkli tipler Yesari’nin kıvrak kalemi sa-
yesinde canlanıp hayat buluyor. 

İlk baskısı 2019 yılında yapılan 
“İstanbul’un Antika Tipleri” kitabın-
da Gazelhun Nimet Efendi, İmam 
Sadrettin, Haver Bey, Mardik Reis, 
Sivrisinekler Kralı, Koço Bey, Palav-
ra Hasan, Müjgan Bacı, Çinli Mah-
mut, Fatma Molla gibi Yesari’nin ve 
elbette dönemin İstanbul’unun gün-
deminde yer eden isimlere dair anla-
tımlar yer alıyor. 

İstanbul’un Antika Tipleri kita-
bından özellikle Kadıköylü olduğu-
nu düşündüğümüz tiplere dair anla-
tımlardan bir kaçına dair kısa alıntıları 
paylaşıyoruz.  

DİNLE BENİ
İnanır mısınız? İsmini ben de unuttum. Zaten 

isme ne hacet. Yiğit lakabıyla anılır. Ondan bahse-
dildi mi hep “Dinle Beni” derler:

“Dinle Beni’yi gördüm.”
“Dinle Beni nerelerde?”
“…”
Bu lakabı kim koymuştur bilmiyorum. Yalnız 

pek yerindedir. Dinle Beni’nin zaafı sözünü dinlet-
mektir. Ama her zaman sanmayın. Her zaman olsa 
katiyen çekilmez. 

Tek başına oturup rakı içmez, muhakkak karşı-
sında bir kavuk sallayan ister. Harcıalem traşçılar 
gibi mütemadiyen söylese belki dinleyen olur. 
Lakin o her söylediğinin tekrar edilmesini 
ister. Buna mukabil rakı masrafını o gö-
rür.

MARDİK EFENDİ
Ortanın üzeri bir boy, fakat lop sarkık 

değil, heybetli bir göbek, hafif ağırmış 
kıvırcık saçlar... Yanları makasla alın-
mış, çeneye uzatılmış bir sakal, uçları 
kıvrık ufak bıyıklar... Ceketli gezdiği 
pek enderdir. Yazsa yeleği, yakalığı, 
boyunbağını çıkarır, kollarını sıva-
yarak dolaşır.

Naziktir, mültefittir (güler 
yüzlü) fakat kafasını kızdır-
maya gelmez; güz, azı-
cık çatlak sesiyle ortalığı 
gürletir. Hiddeti saman 
alevi gibidir, parlaması 
da sönmesi de bir olur. 

Köyün en eski, en aşi-
na çehrelerinden biri şüphe 
yok ki odur. Sabahları iskele-
ye doğru gidenler, akşamları va-
purdan çıkanlar ona tesadüf eder-
lerse merhabayı bastırırlar.

O, can ve gönülden mukabele eder.
Şaka kaldırır, yalnız damarına bas-

mamak şartıyla... Her şeye eyvallah di-
yen, herkese güler yüz gösteren kuzu gibi 
bir adam, bir de hiddetlendi mi artık zapt 
olunmaz, köpürür, küplere biner.

MARDİK REİS
Mardik’in resiliğini bilmiyorum. Ta-

rihe karışmış. Onunla Ahmet Rasim pek 
ahbaptı. Dükkânına gider, uzun uzun ko-
nuşurlardı. Benim dostluğum olmadığı için ha-

Mühürdar’daki gazinoda demlenen, Yoğurtçu’da 
denize giren, Kadıköy’den çıkıp Afrika’nın 
en sonuna giden “antika” tiplerle İstanbul’un 
mazisine doğru bir gezinti yapmaya ne dersiniz? 

Salgının ilk başladığı zamanlarda İtal-
ya’da istisnasız herkesin ev hapsinde ol-
duğu günlerde bir video düşmüştü sos-
yal medyaya. Gecenin karanlığında biri, 
pencerenin gerisinden boş sokağa arya 
okuyor, diğer evlerin açık pencerelerin-
den sesler ona katılıyordu. Çünkü insan 
sosyal bir varlık. 

Kadıköy de İstanbul’da her dönem 
bir buluşma yeri olmuştur. Yazın kültü-
rümüzün en şenlikli yazarlarından Ah-
met Rasim, bir gün gazetesinde oturan 
Refi Cevat Ulunay’a, “Papaz’ın Bağı’nda 
rehin kaldım, 2 lira gönder” yazılı bir pu-
sula ulaştırır elden. Ahmet Haşim, Ya-
kup Kadri, Yahya Kemal, Ömer Seyfet-
tin, Refik Halid, Nazım Hikmet, Neyzen 
Tevfik, Münir Nureddin Selçuk gibi yazar 

Kadıköy’de buluşma vakti

PINAR
ERKAN

ve sanatçılarımız, yaşamlarının tüm zor-
luk ve zenginlikleriyle Kadıköy’den geç-
tiler. Zamanın inceliklerini Gülriz Suru-
ri, Ali Neyzi, Serteller, Cahit Uçuk ve ille 
de Selim İleri gibi yazarlarımı-
zın kaleminden öğreniyoruz. 
Geçen yüzyıl boyunca Kadı-
köy’ün havasını soluğumuzda 
hissetme olanağı doğuyor. İşte 
o zaman anlıyorsunuz bir kenti 
bu kadar kıymetli yapan özel-
liklerin, hayatlarla nasıl iç içe 
geçtiğini. 

Kadıköy’de Altıyol kavşağı-
nın ortasında şimdi fırlayıp birini 
toslayıverecekmiş gibi bir boğa 
heykeli durur. Randevulaşan-
lar, “Altıyol’da, heykelin orada” 
derler birbirlerine. Antik çağ-
larda da Kadıköy’deki yerleşim yerinin 
giriş kapısının buradan olduğu tahmin 
ediliyor. Bölgedeki yerleşme, Altıyol, 
Sakızağacı, Mühürdar ve Söğütlüçeşme 
arasında surlarla çevriliydi. İnşaat kazı-
larında bu surlara ait kalıntılara rastlan-
mıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mi-
mar Sinan’a onartılması, Fenerbahçe’nin 
ilgi gördüğünü gösterir. Bu saraydan gü-
nümüze bir iz kalmamıştır. 

Ayrıca Kadıköy’den Bostancı’ya ka-
dar bağlar meşhurdu. Feneryolu’nda 
Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın bağları, o 

bağları verimli tutmak için ver-
diği uğraşlar bilinir. Söğütlü-
çeşme bağlarının üzümlerin-
den yapılan şaraplar o kadar 
beğeniliyordu ki 20. yüzyılın 
başında Beyoğlu’nun en ünlü 
ve gözde oteli Perapalas’ta 
konuklara ikram ediliyordu. 

Kadıköy’ün gelişmesi asıl 
1860’larda meydana gelen 
yangının arkasından kentsel 
dokunun değişmesiyle ol-
muştur. O zamanlar Kadıköy 
henüz küçük bir kasaba gö-
rünümündeydi. Yangın nede-

niyle çarşıdan Altıyol’a kadar olan alanın 
etkilendiği, 250 hanenin yanıp kül oldu-
ğu aktarılır. Bundan sonra 19. yüzyılda 
İstanbul’un yangın sonrası tüm bölge-
lerinde uygulanan ızgara plan düzen-
lemeleriyle yeni bir kentleşme süreci-
ne girildi. Çarşıdan Mühürdar’a uzanan 

caddenin dik sokaklarla kesildiği nokta-
larda köşelerin düzlenmesiyle oluşturu-
lan minik meydanlar, o ızgara plan uygu-
lamalarının eseridir. 

Kadıköy’ün sayfiye yeri olma özelli-
ği uzun yıllar devam etti, çayırları, mesi-
re yerleri önemini korudu. Nüfus henüz 
o kadar yoğun da değildi elbette. Şu-
nun şurasında 40-50 yıl öncesine ka-
dar hemen tüm yazar ve sanatçılarımız 
Kalamış kıyılarında, Kuşdili, Haydarpa-
şa, Moda’da çay bahçesi ve gazinola-
rın, Fenerbahçe’nin devamlı müşterile-
ri arasındaydılar. Cumhuriyet döneminin 
ümitlerini, hem sade gururlu coşkularını, 
hem de mücadelelerini, Kadıköy’ü adeta 
bir arka sahne yaparak, yaşamları ve bı-
raktıklarıyla gösterir bize bu müthiş in-
sanlar. 

Sonra akide şekeri nasıl sessizce 
hayatımızdan çıkıp gittiyse öyle, o eş-
siz değerlerimiz de artık yoklar. Kadı-
köy bugün tarihten kalma esintileriy-
le özellikle gençlerin cıvıltısına yerleşik 
bir çevre oluşturuyor. Eski günleri kı-
yısından da olsa hem yaşamış hem asıl 
sahiplerinden okuyup dinlemişler içinse 
Papazın Bağı’nda 2 lirayı rehin beklemek 
bitmeyecek gibi.

Kadıköy de tıpkı karşısındaki İstan-
bul gibi defalarca istilaya maruz kalmış-
tır. Buna karşın Doğu Roma devrinden 
itibaren, Kadıköy’den Pendik’e kadar 
manastır ve kiliseler, hamamlar, saray-
larla imar edilmiş bağlık bahçelik göz-
de bir sayfiye yeriydi. Bu yapıların taşları 

yıkıldıkça yeni binalarda kullanıldığından 
ortada pek bir kalıntı bulmak mümkün 
değil fakat Brias Sarayı 9. Yüzyıldan kal-
ma bir yapı olarak Küçükyalı’da temel 
kalıntılarıyla da olsa duruyordu. 

Osmanlı devrinde de II. Bayezid za-
manında yaptırılan başka bir sarayın, 

İSTANBUL’UN

tıralarına da yabancıyım. Ancak şöyle tanıyorum, 
ahbaplığı ilerletme yaşım müsait değildi. Ama uzak-
tan dikkat ediyordum. Gözden kaçılır insan mı? İh-
tiyarlığında bile tahakküm eden bir kuruluşu vardı. 

Bir kış günü, akşa-
müstü Ahırpalas’a uğra-
mıştım. Daha tenhaydı. 
Çok geçmeden kapıdan 

Mardik Reis göründü, 
ağır ağır girdi, köşe-
ye oturdu. Aristidi, 
bir şey söylemiyordu, 

o girdikten sonra dük-
kândan çıktı, hemen dön-

dü, Mardik’e bir şey sor-
muyordu.
Aristidi, içerideki hazır-

lığını bitirince elindeki bardak 
kadehle geldi. Mardik’in masası-

na koydu. Sonra boğazına 
lastik halka geçirilmiş kü-

çük karınlı bir şişe getir-
di. Bu lastikli halka-
lı şişeler o zamanın 
Soma birinci nevi 
sert rakısı Protolara 

mahsustu. 
Mardik kadehe el 

sürmüyordu. Dükkânın kapısı açıldı, bir ço-
cuk bir çukur tabak içinde tahin helvası ge-
tirdi. Mardik’in önüne bıraktı çıktı. Aris-
tidi de bir nargile doldurmuş getirmişti. 
Mardik, aba yeleğinin cebinden bir ka-
ğıda sarılı mangırlar çıkardı, tömbeki-
nin üzerine koydu, kibritle ateşledi, üf-
ledi, yaktı. Nargile çekmeye başlayınca 
yine yeleğinin cebinden bir şey çıkardı, 
parmaklarının arasında biraz yumuşatır 

gibi ezdi, mangırın üzerine yerleştirdi. 
Nargileyi, çekti etrafa hafif bir dumanla 

ağır yağlı bir koku yayıldı. Aristi-
di ona, bir de kesilmiş büyük bir li-

mon getirmişti. Mardik çakısı ile 
tahin helvasını dilim dilim kes-
ti, üzerine limonu sıktı. Ne ya-
pıyor diye bakıyordum. Barut 
gibi sert rakıdan kadehe doldur-
du, yuvarladı. Su içmesi. Üstü-
ne limonlu tahin helvasından 
alıp ve kokulu duman saçarak 
nargileyi fokurdatmaya başladı.

Keyfi yerinde. Bir şey istemek 
bahanesiyle Aristidi’yi çağırdım.

“Nargilenin üstüne koyduğu ne?” 
Aristidi fısıldadı: 
“Esrar!”
Proto, limonlu tahin helvası, tömbeki, esrar. Bu 

kadarına taş olsan insan dayanmazdı.

CEMAL ÇAVUŞ
Boyuna posuna bakan onu Karamürsel sepeti zan-

neder, halbuki yumruğu Bozdoğan armudu gibidir. 
Dokunduğu yerden ses çıkarır. Filhakika bunu gözüy-
le gören, tesadüf edemezsiniz. Lakin kabahat Cemal 

Çavuş’ta değildir. Çünkü o kahramanlıklarını gös-
teriş için yapmaz. Esasen gösterişten de hazzetmez.

Bir gün “Aman çocuklar,” dedi “Dün gece olan-
ları sormayın...”

Hepimiz kulak kesilmiş dinliyorduk. O sardığı 
kalın cigara ağızlığını ağır ağır geçirdi:

“Sizden iyi olmasın, eski dostlardan biri gelmişti. 
Dükkânda müşteriler çekildi. Biz şurdan burdan, de-
reden tepeden konuşurken vaktin geçtiğinin farkın-
da olmamışız. Arkadaşın evi de uzak. Hani uzak der-
sem, inanın…

Ta Uzunçayır’dan öte... Bizim dükkândan yarım 
saat, üç çeyrek çeker... Sağ olsun, arkadaşta da yürek 
Selanik! Dükkanı kapatacağım, tutturmaz mı, bu va-
kit ben yalnız gidemem korkarım  diye... Bre aman, 
bre zaman... Söz anlatabilirsen anlat. Haydi beraber 
gideyim. O vakitte de dükkânı kime bırakırsın. Niha-
yet arkadaşa bir çare buldum, dedim ki, “Şayet yolda 
önüne çıkan olursa hiç korkma, ben Cemal Çavuşun 
adamıyım de. Kılına bile dokunmazlar… Buna arka-
daşın aklı yatmıştı. Kalktı gitti. Bu sabah dükkânı aç-
mış nargilemi kurmuştum. Bizimki sökün etmez mi? 
Ne var ne yok dememe vakit bırakmadı, beni kolları 
arasına aldı, kucakladı, alnımdan öptü, yaman adam-

mışsın, yaşa, diyor, bir daha demiyordu.”

KOÇO BEY
Tanıyalı aşağı yukarı yirmi se-

neye yakındır fakat ilk defa na-
sıl gördümse hâlâ odur. Hiç de-
ğişmemiştir ve zannediyorum ki 
herkes sırası gelince ihtiyarla-
yacak, çökecek lakin o ince sarı 
bıyıkları, bebekleri gülen şen 
bakışlı gözleri, dik vücuduyla 
gençliğini muhafaza edecek. 

Evet, Koço Bey, her dem taze-
dir ve bu her dem tazeliği, etrafına 

da tesir eder, en neşesiz adamı bile ke-
yiflendirir.
Koço Bey için derler ki, biraz çokça söy-

ler. Daha saygısızları ileri gider, tıraşçı derler. Hal-
buki onun sohbetine doyum olmaz.

Gazinosunun önünden geçerken sizi görürse dün-
yada bırakmaz:

“Buyursunlar efendim, artık beyimizi kaybet-
tik… Burada bir Koço vardı ya, hatırlayın canım… 
Eski dost düşman olmaz”

S’lerin noktalarını yiyerek konuşması pek eğlen-
celidir. 

DİĞER KOÇO BEY
Koço Bey, öyle ihmal olunacak bir şahsiyet de-

ğildir. Bütün manasıyla güngörmüş, feleğin germ ü 
serdini (iyilik kötülük, acı tatlı) çekmişti. 

Kendi nakleder, gençliğinde tam kırk bin sarı li-
rayı eritmiştir. Bu parayı kumarda, işrette, sefahatte 
yememiştir. Memleket gezmiş, dünyayı dolaşmıştır.

Biraz onu dinlemek lütfunda bulunur musunuz?
“Hey gidi günler.. Şimdi öldük... Neydik... Ben 

cebimde kırk bin sarı altın, İstanbul’dan çıktım... Eh 
o zaman gençtim, kanım kaynıyordu. Durmak, otur-
mak, benim için değil. Bekârım da... Aldım başımı 
düştüm yollara. Viyana, Paris, Londra, gezmediğim 
yer kalmadı. Oralardan sıkıldım. Afrika’ya gitmek 
istedim. Marsilya’dan bir vapura atlayınca doğru Ce-
zayir’e oradan Tunus, Tunustan da Mısır.”

Mütemadiyen terlediği için mendiliyle alnından 
şakaklarından sızan ter taneciklerini kurular:

“Mısırda da hoşlanmadım. Çölü geçmek istedim, 
çölden deve sırtında, Timbuktu’ya gittim. Timbuktu 
nerede bilir misiniz? Afrika’nın en sonu. Ne zanne-
diyorsunuz Koço’yu siz?”

antika tipleril Leyla ALP

P

Kozma Togo’nun çizimiyle Mahmut Yesari

Mühürdar Gazinosu, 1930’lar
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ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1.Arusek-Hesap.2Balaban-Rica.
3.Usare-‹kamet.4.Da-Atafle-Al.
5.Ateh-Kasavet.6.Sak-Nev-Ce.
7.‹letim-Nadim.8.Af-Nefleli.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.Abudabi.2.Rasat-La.3.Ula-
Esef.4.Sarahat.5.Ebet-Kin.
6.Ka-Ak-Me.7.Niflan.8.Kesene.
9.Era-Aval.10.Simav-Di.
11.Aceleci.12.Pat-Tema.

KELİME AVI BULMACA
Deniz/gülümsüyoruzaktan./Diflleriköpükten,/dudaklar›gök.

KUM SAATİ
1.Plazma.2.Palaz.3.Apaz.4.Zap.5.Ap.
6.Po.7.Pot.8.Stop.9.Sapot.10.Postal.

SUDOKU BULMACA

Her sat›r, her sü tun ve 3x3’lük her ku tu ya, 
1’den 9’a ka dar ra kam lar yer leflti ri le cek tir. 

Her sat›r, her sü tun ve 3x3’lük ku tu bö lüm le rin de
1’den 9’a ka dar say›lar bir kez kul lan›la cakt›r.

AKTAR

ASKER

BAKKAL

BEKÇ‹

ÇÖPÇÜ

D‹fiÇ‹

HAK‹M

HEK‹M

KASAP

MANAV

M‹MAR

fiOFÖR

TAC‹R

TERZ‹

Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.
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1. Kandaalyuvarlarla
akyuvarlarıniçinde
bulunduğusıvı.

2. Kaz,ördek,güvercingibi
baz›kuflyavrular›n›n
civcivliktensonrakidönemi.

3. Avuç.
4. Güneydo€uAnadolu’da

bir›rmak.
5. Yabanc›birhaberajans›.
6. ‹talya’dabir›rmak.
7. Hata,gaf.
8. Birotolambas›.
9. Lezzetlimeyvesiveçiklet

yap›m›ndakullan›lansütlü
salg›s›içins›cakülkelerde
yetifltirilenbira€aç.

10. Askerayakkab›s›.

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

veriyoruz. P’den bafllayarak yukar›ya
ve afla€›ya do€ru sözcüklere birer 

harf ekleyerek di€er sözcükleri
oluflturacaks›n›z.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8
SOL DAN SA ⁄A

1. Ateşböceği - Matematiksel
işlem.2. Oynat›lanay›-Dilek.3.
Özsu - Bir yerde oturma. 4.
Dalgalı Akım (kısa) - Elçilik uz-
man›-Yüzesürülenpembedüz-
gün. 5. Bunama - Üzüntü. 6.
Uyan›k-Birerkekşarkıcı-Ser-
yumunsimgesi.7. ‹letkenfleyler-
den›s›yadaelektri€ingeçmesi-
Piflman.8. Ba€›fllama-Sevinçli.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. BirleflikArapEmirlikleri'ninbaflkenti.2.
Gözlem-Birnota.3. Mu€la’nınbirilçesi-
Ac›nma.4. Aç›k,anlafl›l›rolmadurumu.5.
Sonsuzluk - Garez. 6. Kiloamper (kısa) -
Namuslu-MilliEğitim(kısa).7. Evlili€inilk
ad›m›.8. Yaz›l›anlaflma,sözleflme.9. Otlar
- Ticari senetlerde bir kefalet türü. 10.
Kütahya'n›n bir ilçesi - “‹ki” anlam›nda
önek.11. ‹vecen.12. Kas›mpat›nabenzeyen
birçiçek-Sanateserikonusu.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

P

KARE BULMACA

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1.Arusek-Hesap.2Balaban-Rica.
3.Usare-‹kamet.4.Da-Atafle-Al.
5.Ateh-Kasavet.6.Sak-Nev-Ce.
7.‹letim-Nadim.8.Af-Nefleli.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.Abudabi.2.Rasat-La.3.Ula-
Esef.4.Sarahat.5.Ebet-Kin.
6.Ka-Ak-Me.7.Niflan.8.Kesene.
9.Era-Aval.10.Simav-Di.
11.Aceleci.12.Pat-Tema.

KELİME AVI BULMACA
Deniz/gülümsüyoruzaktan./Diflleriköpükten,/dudaklar›gök.

KUM SAATİ
1.Plazma.2.Palaz.3.Apaz.4.Zap.5.Ap.
6.Po.7.Pot.8.Stop.9.Sapot.10.Postal.

SUDOKU BULMACA

Her sat›r, her sü tun ve 3x3’lük her ku tu ya, 
1’den 9’a ka dar ra kam lar yer leflti ri le cek tir. 

Her sat›r, her sü tun ve 3x3’lük ku tu bö lüm le rin de
1’den 9’a ka dar say›lar bir kez kul lan›la cakt›r.
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Afla€›daki sözcükleri
bulmacada aray›n ve

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

bir şairin dizesini
oluflturacakt›r.
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akyuvarlarıniçinde
bulunduğusıvı.

2. Kaz,ördek,güvercingibi
baz›kuflyavrular›n›n
civcivliktensonrakidönemi.

3. Avuç.
4. Güneydo€uAnadolu’da

bir›rmak.
5. Yabanc›birhaberajans›.
6. ‹talya’dabir›rmak.
7. Hata,gaf.
8. Birotolambas›.
9. Lezzetlimeyvesiveçiklet

yap›m›ndakullan›lansütlü
salg›s›içins›cakülkelerde
yetifltirilenbira€aç.

10. Askerayakkab›s›.

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

veriyoruz. P’den bafllayarak yukar›ya
ve afla€›ya do€ru sözcüklere birer 

harf ekleyerek di€er sözcükleri
oluflturacaks›n›z.
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1. Ateşböceği - Matematiksel
işlem.2. Oynat›lanay›-Dilek.3.
Özsu - Bir yerde oturma. 4.
Dalgalı Akım (kısa) - Elçilik uz-
man›-Yüzesürülenpembedüz-
gün. 5. Bunama - Üzüntü. 6.
Uyan›k-Birerkekşarkıcı-Ser-
yumunsimgesi.7. ‹letkenfleyler-
den›s›yadaelektri€ingeçmesi-
Piflman.8. Ba€›fllama-Sevinçli.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. BirleflikArapEmirlikleri'ninbaflkenti.2.
Gözlem-Birnota.3. Mu€la’nınbirilçesi-
Ac›nma.4. Aç›k,anlafl›l›rolmadurumu.5.
Sonsuzluk - Garez. 6. Kiloamper (kısa) -
Namuslu-MilliEğitim(kısa).7. Evlili€inilk
ad›m›.8. Yaz›l›anlaflma,sözleflme.9. Otlar
- Ticari senetlerde bir kefalet türü. 10.
Kütahya'n›n bir ilçesi - “‹ki” anlam›nda
önek.11. ‹vecen.12. Kas›mpat›nabenzeyen
birçiçek-Sanateserikonusu.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

P

ÇÖZÜMLER

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1.Arusek-Hesap.2Balaban-Rica.
3.Usare-‹kamet.4.Da-Atafle-Al.
5.Ateh-Kasavet.6.Sak-Nev-Ce.
7.‹letim-Nadim.8.Af-Nefleli.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1.Abudabi.2.Rasat-La.3.Ula-
Esef.4.Sarahat.5.Ebet-Kin.
6.Ka-Ak-Me.7.Niflan.8.Kesene.
9.Era-Aval.10.Simav-Di.
11.Aceleci.12.Pat-Tema.

KELİME AVI BULMACA
Deniz/gülümsüyoruzaktan./Diflleriköpükten,/dudaklar›gök.

KUM SAATİ
1.Plazma.2.Palaz.3.Apaz.4.Zap.5.Ap.
6.Po.7.Pot.8.Stop.9.Sapot.10.Postal.

SUDOKU BULMACA

Her sat›r, her sü tun ve 3x3’lük her ku tu ya, 
1’den 9’a ka dar ra kam lar yer leflti ri le cek tir. 

Her sat›r, her sü tun ve 3x3’lük ku tu bö lüm le rin de
1’den 9’a ka dar say›lar bir kez kul lan›la cakt›r.
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oluflturacakt›r.
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akyuvarlarıniçinde
bulunduğusıvı.

2. Kaz,ördek,güvercingibi
baz›kuflyavrular›n›n
civcivliktensonrakidönemi.

3. Avuç.
4. Güneydo€uAnadolu’da

bir›rmak.
5. Yabanc›birhaberajans›.
6. ‹talya’dabir›rmak.
7. Hata,gaf.
8. Birotolambas›.
9. Lezzetlimeyvesiveçiklet

yap›m›ndakullan›lansütlü
salg›s›içins›cakülkelerde
yetifltirilenbira€aç.

10. Askerayakkab›s›.

Tan›mlara uygun yan›tlar› yerlerine
yerlefltirin. Pharfini ipucu olarak

veriyoruz. P’den bafllayarak yukar›ya
ve afla€›ya do€ru sözcüklere birer 

harf ekleyerek di€er sözcükleri
oluflturacaks›n›z.
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SOL DAN SA ⁄A

1.Ateşböceği-Matematiksel
işlem.2. Oynat›lanay›-Dilek.3.
Özsu-Biryerdeoturma.4.
DalgalıAkım(kısa)-Elçilikuz-
man›-Yüzesürülenpembedüz-
gün.5. Bunama-Üzüntü.6.
Uyan›k-Birerkekşarkıcı-Ser-
yumunsimgesi.7. ‹letkenfleyler-
den›s›yadaelektri€ingeçmesi-
Piflman.8. Ba€›fllama-Sevinçli.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. BirleflikArapEmirlikleri'ninbaflkenti.2.
Gözlem-Birnota.3. Mu€la’nınbirilçesi-
Ac›nma.4. Aç›k,anlafl›l›rolmadurumu.5.
Sonsuzluk-Garez.6. Kiloamper(kısa)-
Namuslu-MilliEğitim(kısa).7. Evlili€inilk
ad›m›.8. Yaz›l›anlaflma,sözleflme.9. Otlar
-Ticarisenetlerdebirkefalettürü.10.
Kütahya'n›nbirilçesi-“‹ki”anlam›nda
önek.11. ‹vecen.12. Kas›mpat›nabenzeyen
birçiçek-Sanateserikonusu.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

P

BULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Resimdeki piyano sanatçısı - Kadıköy ve Mo-
da’nın güneyinde, Kızıltoprak ve Çiftehavuzlar 
semtleri arasında kalan tarihi semt 2. “... Eroğlu” 
(halk müziği sanatçısı) - Tarihi bir İstanbul semti - 
Kıbrıs’ın güneydoğusunda bulunan bir liman ken-
ti 3. Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan 
- Antalya’nın bir ilçesi - “Züğürt ...” (Şener Şen’in 
ünlü bir filmi) - Gazete ilavesi 4. Yapay ve sentetik 
ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta 
iplik - Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsiz-
lik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz - 
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun 5. İskambil-
de birli - Bir şeyden veya bir kimseden yana olma 
- Afrika’da yetişen bir ağaç türü - İrlanda Cumhu-
riyet Ordusu (kısa) 6. Yalın olma durumu - Eğitil-
miş hayvanların ve cambazların gösteri yaptıkları 
genellikle kapalı yer - İstek 7. Yüzyıl (kısa) - Ünvan 
- Deri, post gibi kullanabilecek duruma getirmek 
için uygulanan işlemlerin tümü - Seher vakti - Se-
lenyum elementinin simgesi 8. Gelecek - Hindis-
tan’da prenslere verilen unvan 9. Taneli bir mey-
ve - Şaman - Bir öğretmenin, aynısını yazmaları 
için öğrencilerine verdiği yazı örneği 10. Gösteriş, 
gösterişlilik - Bir bağlaç - Osmanlı devletinde ço-
ğunlukla garnizon askeri olarak görev yapan as-
keri birim - Beddua 11. Geveze - Külçe biçimindeki 
şeker 12. İridyum elementinin simgesi - 19. yüz-
yıldan günümüze kadar uzanmış bir Portekiz halk 
müziği türü - Bir işte yetkili olan, bir işi yapan 13. 

Slayt - İlişkin - Et ve Süt Kurumu (kısa) 
14. Afrika’da yetişen ve odunu maran-
gozlukta kullanılan bir ağaç - İngilizce’de 
düz - Evlenmek üzere birbirine söz ver-
me - Antalya’nın bir ilçesi 15. Ticaretha-
nelerde para alınıp verilen yer - Eski Türk 
devletlerinde, özellikle Selçuklularda 
şehzadelerin eğitimi veya bağımsız ola-
rak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir 
- Sebep - “... Max” (Mel Gibson’un unu-
tulmaz filmi) 16. Doğu Karadeniz’de bir 
ilimiz - Kadın rahip - Kirli sularda, bu su-
larla sulanmış sebzelerde bulunan, mik-
roplarla oluşan, ortalama üç hafta süren, 
ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalı-
ğı 17. Karayipler’de bir ülke olan Trinidad 
ve Tobago’nun uluslararası plaka kodu 
- Kırılmış kemiklerin düzgün bir biçim-
de sarılabilmesi için kullanılan türlü mal-
zemelerden yapılmış destek - Evet ün-
lemi - “... Sürmeli” (aktör) - Atın yavrusu 
18. Bir besin maddesi - Köpek - Konuğu 
ağırlama - Soğurma, emme - Aşama-
sız asker 19. Sıvı yağlarda ve margarin-
lerde bulunan oleik asidin bir esteri - “... 
Maralman” (şarkıcı) - Gözü bağlı, gafil - 
Aşama 20. İlçemizde yer alan TCDD’ye 
ait eski ana tren istasyonu - Kan bağıyla 
birbirine bağlı olan kimseler - Nikel ele-
mentinin simgesi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Taklit - Bir kimsenin, kendisine iş veril-
meye uygunluk, yaraşırlık durumu - Se-
vinç, beğenme belirten bir söz 2. Yaprak-
larıyla ipek böceği beslenen ağaç - “Fazıl 
...” (piyanist) - Ülkemizde 1925 yılına ka-
dar tarımsal ürünün onda biri oranında 
aynî olarak alınan vergi - Tuluat tiyatro-
sunun kapısına asılan tabela 3. Ad - Elif 
Şafak’ın bir kitabı - İyi geçinen, arala-
rında iyi ilişki bulunan - Düğün eğlence-
si (yöresel) 4. Çıkış yeri kolay bulunama-
yacak kadar karışık koridorları olan yapı 
- Yararlı - “... Gardner” (Mogambo, Çıplak 
Ayaklı Kontes gibi filmleri de olan Ameri-
kalı oyuncu) - İlkel benlik 5. Favori - Devlet işlerini 
dinden ayrı tutan - İrade zayıflığı - Özen 6. Kalın-
ca bükülmüş ipek iplik - “Lütfi Ömer ...” (rahmet-
li film yönetmeni, senarist) - Francis Paul Wilson’ın 
bir kitabı 7. “... Man” (Dustin Hoffman ve Tom Cru-
ise’nin oynadığı otizm konulu ünlü film) - Orhan 
Arda ile birlikte Anıtkabir’i yapan mimar - Bir ya-
bancı haber ajansı (kısa) 8. Tutma organı - Kırmızı 
- Doğu Anadolu ile Azerbaycan’da çalınan bir çal-
gı türü - “... Çelik” (fotoğraf sanatçısı) 9. Süslü cad-

de kemeri - Ucu yanık odun parçası - Geceleri av-
lanan yırtıcı bir kuş 10. Yazma kitaplarda, sayfaların 
yaldız ve boya ile bezenmesi - Fecrin doğuşundan 
güneşin batışına kadar olan aydınlık 11. Ayak - En-
donezya’nın uluslar arası plaka kodu - Yerinde, uy-
gun - Bir haber ajansı (kısa) 12. Sınav veya yarışma 
yoluyla en iyileri seçmek - Bir sebze türü 13. Baş-
kalarına karşı saygılı davranan - Bal - Makedon-
ya’nın uluslar arası plaka kodu 14. Kahraman, yiğit 
- İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama duru-
mu - Namuslu - Temel, esas - Bayındırlık 15. Pro-

tein sentezi asidi - Türk soylu bir halk - İnce urgan 
- Üye 16. Kadıköy’ün İstiklal caddesi - Hile, entrika 
- Türk Dil Kurumu (kısa) - Trabzon Spor (kısa)  17. 
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân vb. mülk - 
Kurul - Uzaklık anlatan sözcük - Sümer inanışına 
göre su tanrısı - Kabaca evet ünlemi - Bütün aile 
ile - Önem 19. “... Karayel” (aktör) - Aşırı, ziyade 
(yöresel) - Savurganlık - “Nazım Hikmet ...” (şair) 
20. Kudret, iktidar - Bir elma türü - Bizans döne-
minde kullanılan Kadıköy’ün eski adı - Matematik-
te sabit sayı
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Hazırlayan: MUSTAFA BAŞARAN



stanbul’un önemli stratejik ulaşım nokta-
larından biri olan Kadıköy iskelesi ve va-
purları tarihte önemli bir konuma sahip. 
Kadıköy iskelesinden bir vapura biner-

ken bu tarihi dokuyu çoğu zaman hissedebilirsiniz. 
Kadıköy’de yaşayan ve henüz çocukluk yıllarında 
denizciliğe merakı olan Ali Bozoğlu bu hissiyatı ya-
şayanlar arasında yer alıyor. Türkiye Denizcilik İş-
letmeleri (TDİ)’de uzun yıllar emek veren Bozoğlu, 
Kadıköy vapurlarına olan merakını yaptığı araştır-
malara yansıtıyor. Kadıköy iskelesi ve vapurlarıyla 
ilgili tarihi bilgiler elde eden Ali Bozoğlu bu tarihi 
araştırmasını gazetemiz ile paylaştı.

ESER TUTEL’İN VASİYETİ
2016 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nden 

emekli olan Ali Bozoğlu, ilkokul yıllarından beri de-
nizciliğe meraklı olduğunu söylüyor. Bozoğlu, “Es-
kiden Beyoğlu Aynalıçeşme’de oturuyorduk. Bura-
dan Haliç Tersanesi görünürdü ve oradaki gemiler 
hep dikkatimi çekerdi. Kadıköy’de Misaki Milli So-
kağı’nda ve Moda’da akrabalarımız otururdu. Onla-
rı sık sık ziyarete giderdik. Vapura bineceğim için 
çok heyecanlanırdım. Gemilerin isimlerine bakar, 
ana makinelerinin çalışmasını seyrederdim. O yağ ve 
stim kokusu o kadar hoşuma giderdi ki anlatamam. 
1980 yılında Denizcilik Bankası T.A.O ortaklığına 
girince, Haliç Tersanesi’ne gidip gemilerin nasıl ya-
pıldıklarını seyrederdim.” diyor ve şöyle devam edi-
yor: “2001 yılında genel müdürlüğümüzün altındaki 
Tarih ve Sanat Merkezi’nde göreve başladığım za-
man gazeteci merhum Eser Tutel ile tanıştım. Ken-
disiyle çok iyi dost olduk. Bana tüm bu bildiklerimi 
toplumla paylaşmam gerektiğini söyledi. Tutel, De-
nizcilik Fakültesi Mezunlar Vakfı’nın çıkardığı De-
nizcilik Dergisi’nde yazı yazardı. Bir sayısında kendi 
isminin yanında benim ismimi de yazmış, bir sonra-
ki yazıda ise sadece benim ismimi yazmıştı. Sonra 
kendisi çok ağır bir hastalığa yakalandı. Bana, bun-
dan sonra bu yazıları sen yazacaksın diye vasiyet-
te bulundu. 2006 yılında kaybettiğimiz Eser Tutel’in 
bu vasiyeti üzerine araştırmalarımı Denizcilik Dergi-
si’nin yanında denizhaber.com adlı internet sitesinde 
de paylaşmaya başladım. Daha sonra İzmir Deniz Ti-
caret Odası yayını olan Denize Merhaba adlı dergide 
yazmaya başladım. İzmir Deniz Ticaret Odası yaz-
dığım yazılarımı 2018 yılında kitap haline getirdi.”  
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Kadıköy’ün iskeleleri 
ve vapurlarının tarihi 
hakkında önemli 
araştırmalar yapan Türkiye 
Denizcilik İşletmelerinden 
emekli Ali Bozoğlu, “1956-
1957 yıllarında bindiğim 
vapurları hatırlıyorum. 
Kadıköy’de oturan insanları 
vapura binerken ve inerken 
seyretmek anlatılmaz bir 
duyguydu.” diyor 

“KADIKÖY VAPURLARINDA ÖĞRENDİM”
Kadıköy iskeleleri ve vapurlarının kendisini 

çok etkilediğini söyleyen Ali Bozoğlu, “Oturmayı 
ve kalkmayı Kadıköy vapurlarında öğrendim der-
sem yalan söylemiş sayılmam. 1956-1957 yılların-
da bindiğim vapurları hatırlıyorum. Kadıköy’de otu-
ran insanları vapura binerken ve inerken seyretmek 
anlatılmaz bir duyguydu.” diyor. Bozoğlu şöyle de-
vam ediyor: “Kadıköy ilçesi 1980 yılına kadar İstan-
bul’un en elit ve en kültürlü ilçelerinden biriydi. Bu 
farklılığı vapura binerken ve inerken de anlayabilir-
diniz. Kadıköy iskelelerinden vapura binen insanlar 
birbirlerine o kadar saygılıydılar ki önlerindeki insa-

nı rahatsız etmeden binerlerdi. O vapura biniş 
ve inişler sanki askeri bir birliğin intizam için-
de vapura biniş ve inişlerini andırırdı. Vapu-
ra binen erkek yolcuların takım elbiseleri, fötr 
şapkalı kadınlarının şıklıkları gözleri kamaştı-
racak cinstendi. Kafalarında şapka, ellerinde 
eldivenleri ile zarafetlerine hayran olmamak 
mümkün değildi. Özellikle Kadıköy iskelele-
rinden vapura binen yolcuların tamamına ya-
kını iskele içinde bulunan gazete bayilerin-
den en az bir gazete mutlaka alırlardı.”

1846 YILINDAN GÜNÜMÜZE
Ali Bozoğlu, Kadıköy iskeleleri ve va-

purlarının tarihiyle ilgili önemli bilgiler ve-
riyor: “Kadıköy’e ilk vapur 1846 yılından 
itibaren çalıştırılmaya başlanmıştır. İlk iske-
le ise III. Mustafa Camii’nin önlerinde idi. 

rı estiği zaman gemiler yanaşma zorluğu çekiyordu. 
Bunun yanında artan yolcu talebine de cevap verme-
mesi nedeniyle işlerliğini kaybetmiş, yalnızca Kadı-
köy-Adalar seferini yapan gemiler bu iskeleden kalk-
maya başlamıştır. 1950 yılında iskele revizyondan 
geçirilmiş, iskelenin yanına araba vapurunun yanaş-
ması için rampa yapılmıştır. 10 Nisan 1950 tarihinde 
Kadıköy-Sirkeci Araba Vapur seferleri başlamıştır. 
Bu seferler Harem İskelesi’nin açıldığı Mayıs 1966 
yılına kadar devam etmiştir. Araba Vapur seferleri-
nin kalkması ile birlikte Kadıköy-Adalar seferinin 
yanında Kadıköy-Eminönü arasında sabah üç akşam 
üç sefer olmak üzere yeni seferler düzenlenmiştir. Bu 
iskele, günümüzde kullanılan ve Kadıköy-Karaköy 
seferlerini yapan iskelenin inşa edilmesi için 1979 
yılında yıkılmıştır. Buradan yapılan Adalar-Kadıköy 
seferleri ile Eminönü-Kadıköy seferleri 1926 yılın-
da yapılan iskeleye aktarılmıştır. 1926 yılında Eski 
Kadıköy Belediye Başkanlığı binasının karşısına ya-
pılan iskele, mimari üslubunda ve kâgir tarzda ya-
pılmış iskelelerin en ünlülerinden birisidir. Mimarı 
Vedat Tek’tir. Günümüze ulaşan ve hâlâ kullanılan 
iskele binasının ikinci katındaki Kütahya çini kap-
lamaları 20. yüzyıla ait olup, Türk çini sanatının de-
ğerli belgeleri niteliği taşımaktadır. Kadıköy Adalar 
iskelesinin kapanması ile Adalar ve Kadıköy-Eminö-
nü seferleri de bu iskeleden yapılmaya başlanmıştır. 
8 Ekim 1982 tarihinde Kadıköy-Karaköy seferleri-
nin açılması ile bu iskele Adalar ve Yalova’ya gi-
den vapurlara tahsis edilmiştir. Ancak yeni iskele-
de meydana gelen yoğunluk nedeniyle çok kısa bir 
süre sonra Kadıköy- Eminönü seferleri de bu iskele-
den yapılmaya başlamıştır. 1926 yılından 1982 yılı-
na kadar yoğun bir şekilde çalışan bu iskelede, günü-
müzde Kadıköy-Adalar, Kadıköy- Beşiktaş seferleri 
yapılmaktadır.”

(Bu cami bugün İskele Cami olarak anılmaktadır.) 
Haydarpaşa Garı’nın inşası sırasında çıkan toprakla-
rın Kadıköy’de denize dökülmesi kararlaştırıldığın-
dan, iskele meydanın ortasında kalacağı için yeni bir 
iskeleye ihtiyaç duyulmuştur. 1900’lü yılların baş-
larında bugünkü Kadıköy-Karaköy İskelesinin bu-
lunduğu alanda yeni bir iskele yapımına başlandı. 
Ahşap olarak inşa edilen bu iskelede, lodos rüzgâ-

l Simge KANSU

İ

PEŞİNDE

Ada iskelesi

Kadıköy ilk iskele

1926 yılında 
yapılan iskele

Arabalı vapur iskelesi
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