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Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi 

ile Fenerbahçe 
Adası’ndaki üç 

dönümlük arazi 
özelleştirilecek. ŞPO 

İstanbul Şubesi İkinci 
Başkanı Doç. Dr. Pelin 
Pınar Giritlioğlu “Yeni 

özelleştirme kararları,  
kamu yararına 

kullanılabilecek 
alanların yok 

olmasına sebebiyet 
verecektir” dedi 

Fenerbahçe Adası’ndaki Yat 
Limanı’nın ardından Yelken 
Kulübü için alınan özelleştirme 
kararına sert tepki gösteren 
Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil 
Dara Odabaşı, 
“Kimse buraya 
‘çökmesin’ 
diye, Kadıköy 
Belediyesi 
olarak yeşil 
alanı korumak 
şartıyla biz 
talibiz” dedi   
l Sayfa 3’te

Üç kadın sporcuya şiddet 
uyguladığı TFF tarafından 
onanmış, mahkemesi devam 
eden bir antrenöre “En iyi 
teknik direktör” ödülünün 
verilmesini Spor Hukukçusu 
Dinçer Tomruk’a sorduk. 
Tomruk, “Kurul’un bu 
yöndeki takdiri tartışmalı, 
olay ve iddia çok ciddi” diyor
l Sayfa 13'de

Kadıköylü’nün bir sabah 
uyandığında sokaklarda 
heykelleriyle karşılaştığı 
sanatçı İskender Giray, bu sefer 
çok farklı bir projeye imza attı. 
Giray, mühendis ve bilim insanı 
El-Cezeri’nin 800 yıl önce 
yaptığı Filli Su Saati’ni 
yeniden yorumladı l Sayfa 7'de

Kadıköy’den yeniden doğan 
“filli su saati”

Marmara Denizi’nde oluşan 
kirliliği değerlendiren 
Doç. Dr. Ahsen Yüksek, 
“Bu durum sistemdeki 
dengelerin bozulduğunun 
bir göstergesidir ve denizel 
sistem bu dengesizliği tek 
başına düzeltmeye çalışıyor” 
dedi l Sayfa 2'de

“Denizin dengesi 
bozuldu”

Kadıköy’de gözle 
görülür azalma

Binalar yenilendi ama 
bahçeler azaldı

 18 günlük kapanmanın etkileri 
Kadıköy’de olumlu yönde oldu. 
Bir ay önce korona virüsünün en 
yaygın olduğu en riskli sekizinci 
ilçe olan Kadıköy şu anda 26. sırada. 
İstanbul genelinde ise yüzde 42 
oranında düşüş oldu l Sayfa 12’de

 Kentsel dönüşümün 
başlamasıyla beraber binalar 
depreme dayanıklı hale getirildi 
fakat bahçelerde ve ağaçlarda gözle 
görülür azalma oldu. Kadıköylü 
vatandaşlar, yeşil alanlardaki 
azalmadan şikâyetçi l Sayfa 8’de

Şiddet uygulayan antrenöre ödül!

MODA’NIN
dönüsen yüzü.

Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar - 116

VÂLÂ  NURETTİN  5'TE

Akademisyen Pınar Sezginalp, doktora tezinde 1930 ile 1970 yılları 
arasında Moda’daki evlerin nasıl bir değişim geçirdiğini ve bu değişimin 

sosyal yaşama olan etkilerini araştırdı. Sezginalp ile bahçeli müstakil 
evleri, apartmanları ve Moda’nın çok kültürlü yapısını konuştuk l Sayfa 9’da

Avrupa Şampiyonası’nı 
neden izleyelim?

“Anılarda Sait Faik”

BEHÇET ÇELİK 10’da BANU YELKOVAN  13’te

Tarih Yazan 
Kadınlar (13)

MİHRİ MÜŞFİK HANIM  16'DA

yok ediliyor
KAMU ALANLARI 



irlilik ve mevsim normallerinin üzerin-
de seyreden deniz sıcaklığı nedeniyle olu-
şan müsilaj, özellikle Marmara Denizi’n-
deki yaşamı olumsuz etkiliyor. Peki halk 

arasında “deniz salyası” olarak adlandırılan bu görün-
tü neden ve nasıl oluştu? Geçmiş yıllarda da bu tarz 
olaylar yaşandı mı? İstanbul Üniversitesi Deniz Bilim-
leri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ahsen Yüksek ile konuştuk.

Marmara Denizi’nde son günlerde yaşanan olayla-
rı sadece bir sebebe bağlamanın doğru olmadığını vur-
gulayan Yüksek, “Bu olay Marmara Denizi’nde besin 
döngüsündeki kırılmanın bir sonucudur. Bunun sebep-
leri ise Marmara Denizi’nde, karasal girdilere bağlı 

Marmara Denizi’ni etkisi 
altına alan musilaj (deniz 
salyası) sadece İstanbul’da 
değil diğer şehirlerde de 
görülmeye başlandı. Doç. 
Dr. Ahsen Yüksek, “Derin 
sularda oksijenin azalması 
bakteriyel faaliyetlerin 
artmasına, canlıların da 
azalmasına neden oluyor” 
uyarısında bulundu 

 “Bundan belki 500 yıl sonra arkeolojik araştırma ya-
pan birileri çöplerimizi gömdüğümüz yerlerden bizim 
medeniyetimizin en önemli temsilcisi olarak plastiği 
görecek.” 

Bu sözler Çukurova Üniversitesi akademisyenle-
rinden Doç. Dr. Sedat Gündoğdu’ya ait. Doğu Eroğ-
lu’nun Medyascop için hazırladığı “Plastiğin Yol-
culuğu” belgeselinde konuşan isimlerden biri olan 
Gündoğdu, medeniyetimizin temsilcisi olarak plasti-
ğin kalacağını söylüyor. Sarsıcı ama gerçek. Çünkü 
plastik hayatımızın her alanında var. Hatta bir takım 
canlıların midesinde bile. Ve düşündüğümüzün aksine 
plastiğin tamamı geri dönüşmüyor, tükenmiyor, kay-
bolmuyor. Tüm bunların yanı sıra Türkiye yüzde 80 
oranında geri dönüşümü mümkün olmayan plastik atık 
alan ülkelerden biri. Geçtiğimiz ay yayımlanan Gre-
enpeace Akdeniz’in araştırmasına göre, Türkiye 2020 
yılında Avrupa’dan en çok plastik atık alan ülke oldu. 
Rapora göre her gün 241 kamyon dolusu plastik atık 
Türkiye’ye geliyor. 2020’de Avrupa Birliği ülkeleri ve 
İngiltere’den toplam 659 bin 960 ton plastik atık it-
hal edildi.

Greenpeace raporunun ardından Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı polimer grubundaki plastik ambalaj türü 
atıkların ithalatını yasakladı. Biz de hem bu kararı hem 
de plastiğin Avrupa’dan Türkiye’ye süren yolculuğu-
nu, tehlikelerini Plastiğin Yolculuğu belgeseli yönet-
meni gazeteci Doğu Eroğlu ile konuştuk.

l Plastiğin Yolculuğu belgeseli nasıl ortaya çıktı? 
Teyit.org için belgesel serisi hazırladığımız sırada 

plastiğin tüm sektörlere uzanan, tüm sektörlerde kul-
lanılan ve iklim maliyeti çok yüksek bir malzeme ol-
duğunu fark ettim. Türkiye geri dönüşüme plastik atık 
alıyordu. Ticaret şemasındaki tarafların motivasyonu-
nu, kimlerin ne kazandığını, geri dönüşümün nasıl bir 
fonksiyonu olduğunu ya da üstlenme iddiasında olup 
üstlenemediğini çevre muhabirliği yapıyor olmama 
rağmen tam kavrayamamıştım. Plastiği çalışma hikâ-
yesi buradan ortaya çıktı. 

“BİR TEK TOPLUM KAYBEDİYOR”
l Peki kimler, nasıl, ne kazanıyor?
Herkes çok güzel şeyler kazanıyor, bir tek toplum 

kaybediyor. Geri dönüşüm ticareti çarpık bir ticaret. 
Bunları satan atık sattığı halde çok kazançlı çıkıyor. 
Çok ciddi miktarda bir atık ticareti verilere yansıyor 
ama bir de bunun kayıt altında olmayan kısmı var.

l Yasadışı kısmını mı diyorsunuz?
Evet. Ekolojik ayak izine, karbon ayak izine sahip 

olan yasadışı kısmı. Geri dönüşüme uygun olmayan 
plastik atıkların dolaşımı aslında yasak. Ama Avrupa 
ülkeleri çeşitli ambalajlama yöntemleriyle, belli mik-
tarda ticareti serbest atıkla birlikte konteynırlarda sak-
layıp, Türkiye, Malezya, Tayland gibi ülkelere yolla-
yarak bu atıklardan kurtulmaya çalışıyorlar.

Türkiye’nin polimer grubundaki 
plastik ambalaj türü atıkların ithalini 
yasaklama kararını konuştuğumuz 
Plastiğin Yolculuğu belgeseli 
yönetmeni Doğu Eroğlu “Karar elbette 
olumlu ve etkili olur ama işin yasadışı 
kısmını ne kadar etkileyecek?” diyor

“Deniz canlılarının
azalmasına 
neden oluyor”

PLASTİĞİN KORKUTUCU YOLCULUĞU

yüksek besin girdisi, küçük boy balıkların aşırı avcılı-
ğı ile deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluğundaki değişim-
lerdir. Benzer olaylara zaman zaman yabancı ve istila-
cı türler de sebep olabilir” dedi. 

BENZER OLAYLAR YAŞANDI
1994 yılında Marmara Denizi’nde benzer bir ola-

yın yaşandığını söyleyen Yüksek, “1994’te bir tür ta-
raklı medüz olan (denizanası) ‘Mnemiopsis leidyi’ de-
niz salyasına neden oldu. Ne yazık ki dibe çöken salya 
Marmara Denizi’nde karides avcılığının yok olmasına 
sebep oldu. Denizin tekrar toparlanması dört beş yılı 
almıştı. 2007’de ise ‘liriope tetraphylla’ denilen kü-
çük naif bir denizanası türü sebep oldu. Bu kırılma-
da pelajik sistem  zarar gördü ve üst tabaka ile ara ta-
bakada yıkım oldu. 2021’de ise bu sefer yerli iki tür 
denizanası ‘aurelia aurita ve rhizostoma pulmo’ besin 

zincirindeki kırılmanın sebe-
bi oldu” bilgilerini paylaştı. 
Şu anki görüntülerin kaynağı-
nın 2019 yılına dayandığını söy-
leyen Yüksek, “Marmara Denizi’nde 
yoğun salpa kolonileri ve deniz anaları ar-
tışı gözlendi. O anda tüm pelajik balık avcılığı kapa-
tılsaydı belki sonuç bu kadar büyük olmazdı. Şu anda 
görülen olay denizanalarının mukozaları tarafından 
üretilmiş salyanın parçalanma evresi” dedi.

“DENİZDEKİ DENGE BOZULUYOR”
Görüntülerin endişe yaratmasının normal oldu-

ğunu belirten Yüksek, şu değerlendirmelerde bulun-
du: “Ekosistemin bu şekilde cevap vermesi, bir şey-
lerin yolunda gitmediğinin bir göstergesidir. Marmara 
Denizi, üstündeki baskıları kaldıramıyor ve bazen kıyı 

şeridi kırmızı algler ile kaplanıyor, bazen ölü balıklar 
görüyoruz. Bazen her tarafın deniz anası ile kaplı ol-
duğunu, bazen de böyle deniz salyası görüyoruz. Bu 
durum sistemdeki dengelerin bozulduğunun bir gös-

tergesidir ve denizel sistem bu dengesizliği tek başı-
na düzeltmeye çalışıyor.”

Oluşabilecek riskleri iki başlık altında de-
ğerlendirmenin gerektiğini ifade eden Yük-
sek, şunları söyledi: “Derin sularda oksijenin 
azalması bakteriyel faaliyetlerin artmasına 
ve deniz tabanına bağlı yaşayan veya on-
lar üzerinden beslenen canlıların azalma-
sına neden oluyor. Su kütlesinde hareket 
eden balıkların besinleri olan planktonların 

bu salyamsı ağlar tarafından tutulmasına ve 
bünyesine katılmasına neden oluyor, böylece 

balıkların plankton üzerinden beslenmesi engel-
leniyor. Aynı zamanda bu dönemde ortama bırakıl-

mış gelecek senenin stokuna katılacak pek çok balık 
türünün yumurta ve larvasının da musilaj-salya tara-
fından tutulup yok olmasına yol açıyor.” 

İnsan için riskler ise önemli besin kaynaklarımı-
zın azalması veya yok olması anlamına geliyor. Diğer 
yandan yüksek oranda organik maddenin deniz orta-
mında olması hem patolojik canlı gruplarının hem de 
hastalık bulaş riskinin artmasına neden olabilir. Deniz 
bize sadece gıda sağlamaz, havamızdaki toksik mad-
delerin arındırılmasına da katkı sağlar. Eğer denizde 
yüksek oranda karbon birikimi varsa havadaki karbo-
nun temizlenmesine katkısı da düşecektir.”

“KÜÇÜK BALIKLAR AVLANMASIN”
Çözüm önerilerinin sürekli dile getirildiğini ancak 

sorunların çözümüne bütüncül yaklaşılmadığını belir-
ten Yüksek, ilgili bakanlıkların ve belediyelerin birlik-
te hareket etmesi gerektiğini de ekledi. Yüksek, şöy-
le devam etti: “Marmara Denizi çevresinde nüfusun 
azaltılması, sanayi ve liman faaliyetlerinin körfezler-
den çıkartılması gerekiyor. Diğer yandan besin zin-
cirindeki ani kırılmaların sebebi olan küçük balıklar 
üzerinden yapılan avcılıkların bir süre tamamen dur-
durulması da şart. Daha sonra da sınırlı izin verilme-
si gerekiyor.”

l Erhan DEMİRTAŞ

K

l Leyla ALP l Türkiye neden çöp ithal ediyor?
En büyük alıcı olan Çin’in plastik atıkları almak-

tan vazgeçmesiyle pazar küresel olarak yön değiştir-
meye başladı. Batı Avrupa için Türkiye daha kolay bir 
pazar haline geldi. Türkiye’de düzenlemeler bir şekil-
de esnetilebiliyor, etrafından dolaşıp halledilebilecek 
şeyler fazla. 

MİKRO PLASTİK TEHLİKESİ
l Türkiye’ye yasadışı atıkların gelmesinin ekolo-

jik karşılığı ne, ne gibi sonuçları var?
Bu atıklar geri dönüştürülemeyen atıklar.  Bunla-

rı üç yolla ortadan kaldırabilirsiniz. Yakabilirsiniz, bir 
yere kontrollü bir şekilde yasadışı olmasına rağmen gö-
mebilirsiniz, üçüncüsü de bulduğunuz bir yere sermek. 
Firmalar bu üç yöntemi de uyguluyor. Daha kurum-
sal firmalar belli yerlerde biriktirip yangınlar çıkararak 
atıklardan kurtulmaya çalışıyorlar. Plastik fabrikala-
rında ya da geri dönüşüm tesislerinde sürekli yangın-
lar çıktığı haberlerini medyada sık sık görürüz. Atıklar, 
akarsuya, denize, ormanlık alanlara çok da denetimde 
olmayan alanlara götürülüp dökülüyor. Burada toplum 
sağlığı, çevre maliyeti anlamında karşınıza birçok şey 
çıkıyor. En önemlisi bizim daha yeni vardığımız mikro 
plastikler. Atıklar kontrolsüz bir şekilde doğaya bıra-
kıldığında gittikçe küçülüyor ve mikro plastik formun-
da dolaşımlarına devam ediyor. Mikro plastiklerin en-
dokrin sistemi sıkıntılarına yol açtığı ispatlandı. Mikro 
plastikler doku bölgeleri bile aşıp hem diğer canlıla-
rın hem de insanların dolaşım sistemlerine etki edebilir 
hale geldiler. Mikro plastiklerin çoğu fosillere dayalı. 
Dolayısıyla fosil yakıt bazlı bir malzemeyi canlılar or-
ganizmalarına almış oluyor. Geçen yıl yapılan çalışma-
larda mikro plastiklerin anne ile çocuk arasındaki kor-

dona kadar geldiği, fetüslere kadar ulaştığı, yeni doğan 
çocuklarda bir takım rahatsızlıklara neden olduğu gibi 
korkunç sonuçları olduğu ortaya çıktı. İklim maliye-
ti açısından ise atıkların yakılması demek plastiklerde-
ki fosil yakıt etkisinin tüm atmosfere salınması demek. 
Bu da iklim değişikliğini hızlandıran bir şey.

l Tüketiciyi rahatlatan şöyle bir şey var; dönüş-
türdüğümüzü zannediyoruz. Fakat belgeselde de 
gördüğümüz gibi pek çok plastik dönüşmüyor.

En büyük mesele de bu zaten. Avrupa Birliği için-
de bir ülke “ben plastik atıkların yüzde yirmisini dö-
nüştürüyorum” diyor. Onun içinde Türkiye’ye sat-
tıkları atıklar da var ve onun akıbetini takip etmiyor. 
Sadece dönüşüm hanesine ekliyor. Aslında plastikle-
rin çok küçük bir kısmı geri dönüşüme gönderiliyor. 
Zaten geri dönüşüm de maliyetli. Orada da iklim mali-
yetleri söz konusu; çok ciddi miktarda enerji harcanı-
yor. Üretimini azaltmadan iklim maliyetini azaltmanın 
kolay bir yolu yok. Dediğiniz gibi geri dönüşüm olgu-
sunun varlığı tüketiciye çok ciddi bir vicdan rahatlı-

ğı veriyor. ‘Ben bunu gerekli kumbaraya atıyorum ve 
nasıl olsa dönüşüyor’ diyor. Sonrasında ne olduğunu 
bilmediği için kendi tüketimini sürdürebileceği algısı 
ile yaşamaya devam ediyor. Zaten plastik endüstrisi-
nin karşılaştığı krizleri süreç boyunca inceleyen kişi-
ler, plastik endüstrisinin krizden çıkışını geri dönüşüm 
kavramının reklamını yapışıyla sağladığını düşünüyor. 
Yani o kavramın reklamını o kadar iyi yapıyor ki çalı-
şıp çalışmadığı bir mesele olmaktan çıkıyor herkes gö-
nül rahatlığıyla bu tüketim sürecinin parçası olmakta 
beis görmez hale geliyor.

“YAPTIRIMLARIN ARTMASI GEREKİYOR”
l Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, polimer grubun-

daki plastik ambalaj türü atıkların ithalatını yasakla-
dı. Bu kararı nasıl yorumluyorsunuz?

Karar elbette olumlu ve etkili olur ama işin yasadı-
şı kısmını ne kadar etkileyecek? Zaten satışı yasak atık-
lardan bahsediyorsak onlar zaten yasadışı bir şekilde 
ülkeye giriyordu. İdarenin ne kadar denetim kabiliye-
ti var, ne kadar takip edebilecek bu yasağın sonuçlarını 
o belirleyecek. Yasak iyi ama yaptırımların da artma-
sı gerekiyor. Bir de denetimlerin limanlarda yapılması 
değil, Batı Avrupa’dan bunların gönderilmemesi gere-
kiyor. Yani bu atıkların hiç yola çıkmaması gerekiyor.

l Belgesele geri dönersek çekimler veya görüş-
meler sırasında sizi şaşırtan sarsan şeyler oldu mu?

Her gittiğimiz atık tesisi ya da çöplüklerde günlük 
bile olmayan birkaç saatte toplanan atıkların miktarını 
görmek şaşırtıcıydı. Herkes kendinin düşük miktarda 
çöp ürettiğini zannediyor ama kentsel alanlarda yaşa-
yan kalabalık nüfusların bütün atıklarının biraraya gel-
diğinde oluşan dağlar beni dehşete düşürdü. Eğer atık 
miktarını azaltmazsak herhangi bir düzenlemeden me-
det ummamız çok zor diye içimden geçirmiştim. 

l Belgeselle ilgili nasıl geri dönüşler aldınız?
Geri dönüşümün ne boyutta çalıştığını bilmedi-

ğini ve görüşlerinin çok değiştiğini söyleyenler oldu. 
En önemli geri dönüşler mikro plastikler konusunda 
oldu. Mikro plastiklerin varlığından haberdar olmadı-
ğını belgeselle gördüğünü ve dehşete düştüğünü söy-
leyen çok kişi oldu. 

Plastiğin Yolculuğu belgeselini izlemek için: 
https://plastiginyolculugu.com/videobelgesel/

KADIKÖY’DEN DALDI 
Dalgıç ve balıkçı İsa Şahintürk, Caddebostan Sahili’nde 
dalış yaparak deniz salyalarını su altı kamerası ile gö-
rüntüledi. Her yıl balık sayısının azaldığına ve deniz-
deki kirliğinin arttığına  şahit olduğunu söyleyen Şa-
hintürk, deniz salyasının oluşma nedenlerini ise şöyle 
sıraladı: “Kıyıdan denize ulaşan çöpler, evlerde ve sa-
nayide kullanılan kimyasalların kanalizasyon yolu ile 
denize ulaşması, aşırı avcılıktan denizdeki dengenin 
bozulması.”

Denizlerin insanlar tarafından temizlenemeyece-
ğini söyleyen Şahintürk, “İnsanlar tarafından temiz-
lenirse daha fazla zarar görür çünkü suda uçuşan pe-
lajik balık yumurtaları var.  Kirletmeyi durdurmamız 
gerekiyor. Denizdeki canlılar zaten sürekli temizliyor. 
Midye, istiridye, tunikat, sünger ve balıklar zamanla 
dengeyi sağlayacaktır. Atık su filtre sistemleri gelişti-
rilmeli, denetim artırılmalı. Sahil şeridinde çöplerin de-
nize düşmemesi için önlem alınmalı, rüzgardan etki-
lenmeyen çöp kutuları fazla sayıda sahillere bırakılmalı. 
Ekosistemin düzgün çalışması için aşırı avlanma kont-
rollü avcılığa dönmeli” diye konuştu. 
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Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı için özelleştirme kara-
rı 10 yıl önce alındı, süreç devam ediyor. Bu özelleştirme 
kararının ardından 21 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gaze-
te’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kala-
mış Yelken Kulübü için de özelleştirme kararı alındı. 

Yat Limanı’na ilişkin özelleştirme süreci sürerken Ka-
lamış Yelken Kulübü arazisinin özelleştirme kararı üze-
rine, KADER Kadın Adayları Destekleme Derneği tara-
fından, “Fenerbahçe Kalamış Yaşam Alanlarımıza Ne 
oluyor” başlıklı online toplantı düzenlendi. 

Toplantıya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı ve önceki Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da 
katılarak Yat Limanı ve Yelken Kulübü için alınan özel-
leştirme kararlarına sert tepki gösterdiler. 

“KİMSE BURAYA ‘ÇÖKMESİN’ DİYE...” 
Toplantıda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil 

Dara Odabaşı “Mevcut haliyle kullanılan yerin mülkiyeti 
kamuda. Fakat bir özel işletme tarafından işletiliyor. Bura-
sı zaten ‘özelleştirilmiş’ bir yer. İnsanların bu alanı kullan-
ması zaten sınırlı. Bizim sadece özelleştirmeye değil, buna 
da karşı çıkmamız gerekiyor” dedi. 

Kadıköy Bele-
diyesi olarak Fe-
nerbahçe Kalamış 
Yelken Kulü-
bü’nün, yaşanan 
süreçle ilgili güçlü 
bir kamuoyu des-
teğine ihtiyaç du-
yulduğunun altı-
nı çizen Odabaşı, 
“Kimse buraya 
‘çökmesin’ diye, 
Kadıköy Beledi-
yesi olarak buraya 
talibiz. Yarın Ka-
dıköylülerle bera-
ber biz buranın iş-
letmesine, mevcut 
halini koruyarak, bir metrekare ek inşaat yapmayarak ta-
libiz. Kamunun kamuya devri çok rahat şekilde olabi-
lir. Eğer niyetleri varsa, Kadıköylülerin seçtiği yönetime 
emanet etmek üzere burayı Kadıköy Belediyesi’ne vere-
bilirler. Biz herhangi bir inşaat yapmadan, mevcut alanı 
yenileyerek, burayı günün ihtiyaçlarına cevap verecek şe-
kilde planlayarak, hatta mevcut alandan yeşil alan yarat-
mak şartıyla buraya talibiz.” dedi. 

Odabaşı sözlerine şöyle devam etti: “Tüm dünya ye-
şil alanlara, sosyal alanlara daha fazla yer açarken, biz eli-
mizdeki bu alanı birilerine devrediyoruz. Bunu çok iyi an-
latıp, doğru bir zeminde savunmamız gerekiyor. Kadıköy 
Belediyesi tüm paydaşlarla ortak çalışmaya hazır. Bunu 
doğru bir şekilde anlatabilirsek, bu pandemi koşulların-
da bu yapılanın yanlış olduğunu gösterebilirsek inanıyo-
rum ki Kadıköylünün gücüyle beraber, ‘geleceğimizi çal-
ma operasyonundan’ vazgeçecekler. Yargı umarım özgür 
iradesi ile karar verir” dedi. 

“KAMU ARAZİLERİNE İHTİYAÇ VAR”
Kadıköy’ün önceki belediye başkanı Aykurt Nuhoğ-

lu ise halkın talepleri ve iradesinin göz ardı edildiğini be-
lirterek “Bu kadar 
insanın hareke-
te geçtiği ve kendi 
alanına sahip çık-
tığı bir alanda An-
kara’dan küçük 
bir plan değişikli-
ği ile bunu günde-
me getiriyorsunuz. 
Demokrasiler-
de bunun olmama-
sı gerekiyor. Eğer 
halk ‘hayır’ diyor-
sa ve ‘bu alan be-
nim’ diyorsa siz 
bunu engelleye-
mezsiniz. Kamu 
arazilerine halkın 
çok fazla ihtiyacı var. Bu alanların halkın ihtiyaçları doğ-
rultusunda kullanılması gerekiyor. Bisikletle geçebile-
ceğiniz, yürüyebileceğiniz, spor yapabileceğiniz, oturup 
sohbet edebileceğiniz parkalara olan ihtiyacınız, ulusla-
rarası standartların ne kadar altında kalıyor. Mevcut ha-
lini büyütüp vatandaşla denizin arasındaki ilişkiyi neden 
kesiyorsunuz. Sonuçta alacağınız 3 kuruş para, kaybede-
ceğiniz ise genç nesiller ve bir anlayışı kaybedeceksiniz. 
Buradaki fonksiyonlar turizm fonksiyonu. Bunlar açıldı-
ğı zaman orayı özgürlük alanı olarak kullanan, gezen, ya-
şayan insanlar burayı kullanamayacaklar. Beton yığınına 
dönüşecek. Marina büyüyecek, dalgakıranlar uzayacak, 
denizin akıntısı engellenmiş olacak, bir de kirlenme ile 
karşı karşıya kalacağız. Kabul edilebilir bir durum değil. 
Kentler sadece betonarmeyle devam edemezler, inşaatla 
devam edemezler. Kentteki insanlar arasındaki organiz-
mayı oluşturacak kültür, sanat, kamusal alanlar, parklar, 
spor alanları, insanların mevcut işleri ve evleri arasında-
ki zamanlarını değerli kılacak tercihlere ihtiyaçları var. 
Bu tercihleri ortadan kaldırdığınız zaman kent kent ol-
maz, ölür” dedi.

Fenerbahçe Adası’ndaki Yat Limanı’nın 
ardından Yelken Kulübü için alınan 

özelleştirme kararına sert tepki 
gösteren Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı,  “Kimse buraya 
‘çökmesin’ diye, Kadıköy Belediyesi 
olarak yeşil alanı korumak şartıyla 

biz talibiz” dedi

“Kimse buraya 
‘ÇÖKMESIN’ 
diye biz talibiz”

zelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Fenerbahçe-Kalamış Yat 
Limanı hakkında aldığı özelleştirme kararının ardından bir 
özelleştirme kararı da Fenerbahçe Adası’ndaki üç dönüm-
lük arazi için verildi. 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, mülkiyeti Maliye 
Hazinesi’nde olan Fenerbahçe Adası’ndaki 3 bin 311 metrekare büyük-
lüğündeki alan özelleştirilecek.

KARARDA NELER VAR?
Resmi Gazete’de “Zühtüpaşa Mahallesi, 427 ada 20 parselde bulu-

nan taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, taşınma-
zın, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki 
tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme hakkının 
verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özel-
leştirilmesine ve özelleştirmenin 31/12/2025 tarihine kadar tamamlan-
masına karar verildi” denildi.

“YENİ BİR KENT SUÇU”
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi İkinci Başkanı Doç. Dr. Pelin 

Pınar Giritlioğlu özelleştirme kararını gazetemize değerlendirdi. 
“İstanbul'da 20 yıldır işlenen kent suçlarına bir başka kent suçu daha 

eklendi” diyen Giritlioğlu, şöyle devam etti: “Tüm özelleştirme kararla-
rı gibi, Fenerbahçe Adası’ndaki 3 bin 311 metrekarelik araziyi kapsayan 
bu özelleştirme kararı da İstanbul’un kamusal alanlarını bir kez daha da-
raltan, halkın kıyı ile ilişkisini zayıflatan, kamusal hakları gasp eden, bu 
özellikleri nedeniyle Anayasa’ya da aykırılık teşkil eden bir karardır.” 

Fenerbahçe Adası’ndaki arazi için alınan özelleştirme kararının Fe-
nerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirme planından ayrı düşünüle-
meyeceğini ifade eden Giritlioğlu, “ Hemen yat limanının yanı başındaki 
arazi, yat limanı ile bütünlük teşkil etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi’nin bir gerekçesi de bulunmadığından, bu kararın hangi ama-
ca hizmet edeceği anlaşılmamaktadır. Fenerbahçe- Kalamış Yat Lima-
nı Türkiye’nin en büyük yat limanıdır. Doğal ve arkeolojik sit özellikleri 
taşımaktadır. Bu liman daha da büyütülerek 438 bin metrekareye çıkar-
tılmak isteniyor. Son özelleştirme kararının da bu niyetle ilişkisini kur-
mak, yani özelleştirme kararını birlikte okumak ve değerlendirmek ge-
rekir” diye konuştu.   

“ÖZELLEŞTİRMELERİN DEVAMI GELECEK”
1980’li yıllardan bu yana özelleştirme uygulamalarının sistematik 

olarak hayata geçirildiğini hatırlatan Giritlioğlu, AKP iktidarı dönemin-
de özelleştirme kararlarının sayısında büyük bir artışın yaşandığını da 
hatırlattı. 

Giritlioğlu değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “2002’de AKP’nin 
iktidara gelmesinden bugüne kadar 280’e yakın kuruluşta hisse sene-
di ile varlık satışının ve devir işlemlerinin yapıldığı biliniyor. Bu kuru-
luşlardan yaklaşık 270’inde kamu payı kalmadı. 1986 yılında bugüne 
kadar yapılan 70 milyar doların üzerindeki özelleştirme uygulamasının 

sadece 8.2 milyar 
dolarlık bölümü 
AKP iktidarı ön-
cesine ait. Liman-
lar, elektrik dağı-
tım şirketleri, otoyol 
ve köprüler, haberleş-
me ve daha birçok hiz-
met, özelleştirmeye konu 
edildi. Bu hızla ve sistem-
li biçimde artan grafik, elbette 
elde ne kaldıysa geri kalan kamu ara-
zilerinin de özelleştirmeye konu edileceğinin açık bir işaretidir. Kamu 
kaynaklarının adil ve rasyonel olmayan dağıtım ve paylaşım politikası, 
kaynağın tüketilmesini beraberinde getiriyor.”

“KIYI ALANLARI HALKA KAPATILIYOR”
Kadıköy’ün, merkezi yönetim tarafından yapılan planlar ile dönüştü-

rülmek istendiğini belirten Giritlioğlu, bu ifadesine şöyle açıklık getirdi: 
“Yerel yönetim, merkezi yönetime karşı bölgeyi savunmak üzere direnç 
gösteriyor. Sorumluluğu altındaki bölgenin büyük bir bölümü farklı ba-
kanlık ve idarelerin yetki alanında ve bu kurumların plan kararlarına 
tabidir. Planlama alanındaki bu farklılaşma, bölgedeki imar haklarında 
yoğunlaşmayı, nüfus yoğunluğunun büyük ölçüde artmasını, kamusal 
alanların daralmasını, kıyı alanlarının halka kapatılmasını beraberinde 
getiriyor. Aynı zamanda yüklediği yoğunluklarla bölgeyi afet risklerine 
ve diğer kentsel risklere karşı da kırılgan hale getiriyor.”  

“Yeni özelleştirme kararları, bölgenin bir kısmını daha yerel yöne-
timin elinden kopararak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na teslim ede-
cek, kamu yararına kullanılabilecek alanların daha da fazla yok olma-
sına sebebiyet verecek. Bu sonuçları sadece Kadıköy halkı için değil, 
İstanbul halkı için de tekrar etmek gerekir. Bu son özelleştirme kara-
rı, Fenerbahçe Yat Limanındaki özelleştirme kararı ile birlikte, İstan-
bul halkının kıyıya erişebildiği ve nefes alabildiği son kalan kıyı alan-
lardan olan bölgede ekolojik dengeye telafisi mümkün olmayan zararlar 
verecektir.”

KALAMIŞ YELKEN KULÜBÜ KULLANIYOR
Fenerbahçe Adası üzerinde, Fenerbahçe Parkı, Fenerbahçe Feneri ve 

Fenerbahçe Spor Kulübü Konukevi yer alıyor. Özelleştirme kararı veri-
len üç dönümlük arazi ise 1954 yılında kurulan Kalamış Yelken Kulübü 
tarafından kullanılıyor. Ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan 
kulüp, 1998 yılından itibaren şu an özelleştirme kararı verilen araziyi 
Milli Emlak’tan kiralayarak çalışmalarını burada sürdürdü. 

İMZA KAMPANYASI SÜRÜYOR
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da Türkiye Denizcilik İşletmele-

ri A.Ş.’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle özel-
leştirilmesine karar vermişti. Kararın iptal edilmesini isteyen Fener-
bahçe-Kalamış Dayanışması geçtiğimiz ay change.org üzerinden imza 
kampanyası başlattı. Kampanyaya şu ana kadar 15 binin üzerinde kişi 
katıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile Kalamış Yelken Kulübü’nün içinde bulunduğu Fenerbahçe 
Adası’ndaki üç dönümlük arazi özelleştirilecek. Doç. Dr. Pelin 
Pınar Giritlioğlu,” İstanbul'da 20 yıldır işlenen kent suçlarına 
bir başka kent suçu daha eklendi” dedi 

Kalamış Yelken Kulübü’nün 
ALANI ÖZELLEŞTIRILECEK

l Erhan DEMIRTAŞ

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

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

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

!GEREKLİ 
TELEFONLAR

13. yılında olan İTEF - İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali 
bu sene ilk kez sadece dijital olarak yapılacak. Festival, 

1 - 5 Haziran tarihleri arasında yazar, yayıncı, çevirmen ve 
kitap okumayı seven herkesi ücretsiz buluşturacak

Bulutların Üstünde Edebİyat

Kadıköy’de durak kütüphanelerinin açılışı tüm hı-
zıyla sürüyor. Dokuzuncu Lions Durak Kütüpha-
nesi, 25 Mayıs’ta Rasimpaşa Sosyal Hizmet Mer-
kezi’nin önünde açıldı. Kadıköy Belediyesi ve 
İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Fede-
rasyonu işbirliği ile gerçekleşen projenin açılışı-
na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı 
da katıldı. Odabaşı’nın yanı sıra İstanbul 
Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Fede-
rasyonu Genel Yönetmeni Belma Bozyi-
ğit, Oku-Yaz Komite Başkanı Zerrin Te-
ver ve Lions Kulüpleri üyeleri de açılışta 
yer aldı. Açılışta konuşan Şerdil Dara 
Odabaşı, pandemi sebebiyle etkinlikleri 
daha kontrollü ve sınırlı yaptıklarını ha-
tırlattı. Odabaşı, “Umarım bu hastalıktan 
bir an önce kurtulup, seneye daha büyük 
etkinliklerimiz olur. Durak Kütüphane-
si’ni Eylül’den sonra etüt merkezlerimi-
ze de yerleştirebiliriz” dedi. 

Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) ve üni-
versiteye hazırlanan öğrenciler için 200 
kitap bulunan bu kütüphanede öğrenciler 
ücretsiz bir şekilde kitapları temin ede-
bilecek. 

MERDİVENKÖY’E DE KÜTÜPHANE
Aydınlık Yarınlar Lions Durak Kütüphanele-

ri’ni birçok yerde bulmak mümkün. Özellikle muh-
tarlıkların önüne yerleştirilen bu kütüphanelerin 
sekizincisi 20 Mayıs Perşembe Günü Merdiven-
köy Muhtarlığı’nın önüne yerleştirilmişti. Okunan 
basın açıklamasında ise “Birebir eğitimin sekte-
ye uğradığı ve bilgiye ulaşımda zorluk çekilen bu 

olumsuz pandemi koşullarında güvenilir, müfreda-
tı yenilenmiş, kişiye özel yardımcı ders kitaplarıy-
la karşınızdayız. Eğitimi evlerinize getirdik, sadece 
gerekli olan planlı ders çalışmak” denmişti. Mer-
divenköy Muhtarlığı’nın önüne yerleştirilen durak 
kütüphanesi Caddebostan Sahil Lions Kulübünün 
bir üyesi olan ancak hayatını kaybeden Bayram 
Ekici anısına kurulmuştu.

Daha öncesinde de içinde ders kitaplarının bu-
lunduğu durak kütüphanesi Erenköy ve Kozyatağı 
Mahalle Muhtarlığının önüne yerleştirilmişti.

Lions Durak Kütüphanelerinin 
dokuzuncusu Kadıköy 
Belediyesi ve İstanbul Anadolu 
Yakası Lions Kulüpleri 
Federasyonu iş birliği ile 
Rasimpaşa Sosyal Hizmet 
Merkezi’nin önünde açıldı

Lions Durak Kütüphanesi Rasimpaşa’da

l Evin ARSLAN

İBB, mimar Vedat Tek tarafından yapılan İstanbul’un en eski 
iskelelerinden biri olan Moda İskelesi’ni restore ederek kültür 
merkezine dönüştürecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İma-
moğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, rüz-
gara, dalgalara direnen, kötü restore edilen Moda İskelesi’nin 
aslına uygun hale getirilerek kültür sanat mekanına dönüştürü-
leceğini belirtti. 

Restorasyondan sonra kütüphane ve kültür sanat mekanı 
olarak hizmet verecek olan Moda İskelesi, mimar Vedat Tek ta-
rafından 1916-1917 yılları arasında inşa edildi. 

İstanbul’un en eski iskelelerinden biri 
olan Moda İskelesi, İBB tarafından 
kültür merkezine dönüştürülecek

eçtiğimiz yıl hem dijital hem de fiziksel 
olarak düzenlenen İTEF - İstanbul Ulus-
lararası Edebiyat Festivali bu yıl ilk kez 
sadece dijital olarak okurlarla ekranlarda 

buluşmaya hazırlanıyor. 13. yılını kutlayan festival, 
1 - 5 Haziran tarihleri arasında yazarları, yayıncıları, 
çevirmenleri ve kitap okumayı seven herkesi bir ara-
ya getirecek.  

“Edebiyatın, doğduğu coğrafyanın kültürüyle 
yoğrulup bir bulut gibi ülkeler üzerinde yükseldiği-
ni ve farklı topraklara, farklı okurlara ulaştığını hayal 
ettik ve bu yılki temamızı “Bulutların Üstünde Ede-
biyat” olarak belirledik.” diyen İTEF ekibi, şu açık-
lamayı yaptı: “Bir edebiyat yapıtı mutluluktan uç-
manızı sağlayabilir; hatta sizi bulutların üstüne bile 
çıkarabilir’ sözüyle temamızı kucaklayan değerli ço-
cuk kitapları illüstratörü ve yazarı Deniz Üçbaşaran 
festivalimiz için hazırladığı görsel ile bizleri bulut-
ların üzerine çıkardı. Pandemi dolayısıyla evlere ka-
pandığımız şu günlerde, edebiyatın bir bulut gibi biz-
leri farklı coğrafyalara götürmesini umuyor ve tüm 
okurları etkinliklerimize davet ediyoruz.”

ONLİNE VE ÜCRETSİZ
Takipçiler, İTEF’in internet sitesinden konuşma-

lara kayıt olup ardından kayıtta belirtilen e-posta ad-
resine gelen bağlantı ile Zoom üzerinden etkinlikle-
re ücretsiz olarak katılabilecek. Simultane tercüme 

destekli etkinliklerde izleyiciler tüm söyleşileri Türk-
çe olarak izleyebilecek. İzleyicilerin yazarlara soru 
sorabilmesini mümkün kılacak olan Zoom katılımı 
100 kişiyle sınırlıyken tüm etkinlikler İTEF'in sosyal 
medya hesaplarından da canlı olarak izlenebilecek. 

5 GÜN 6 ETKİNLİK
İTEF 2021 – Bulutların Üstünde Edebiyat Etkin-

lik Programı:
l 1 Haziran Salı/20.00: Açılış etkinliğinde, 

“Miras” adlı kitabın yazarı ve Norveç edebiyatının 
en önemli seslerinden biri olan Vigdis Hjorth, bir 

aile portresinin arka 
planını resmederken 
gerçeklere dayalı trav-
matik bir geçmişin hi-
kayesini anlatacak.  

l 2 Haziran Çar-
şamba/20.00: Fran-
sa’da çok satanlar ara-
sında yer alan Maud 
Ankaoua, Fransa’da çok 
satanlarda yer alan ese-
ri “Bugün Kalan Haya-
tımın İlk Günü” bağla-
mında, tek hayatı yoğun 
işi olan bir kadının sürp-
riz bir yolculukla farklı bir 
yola girmesini ve seçimler 
yapmasını ele alacak.  

l 3 Haziran Perşembe/20.00: Arap edebiyatı-
nın güçlü temsilcilerinden Suriyeli Halid Halife, “Bu 
Şehrin Mutfaklarında Bıçak Yok” kitabı ışığında po-
litik, dini ve cinsel zorbalığın gölgesi altında yaşayan 
Suriyeli bir ailenin hikayesini dile getirecek. 

l 4 Haziran Cuma/20.00: Ya-
bancı Yayınları’nın okurlarla bu-
luşturduğu “Kaos Yürüyüşü" serisi, 
“Biz Ölümlüler”, “Son ve Ötesi” ve 
Delidolu’nun yayımladığı “Canava-
rın Çağrısı” kitaplarıyla tanıdığımız 
ABD’li Patrick Ness, her kitabın-
da genç okurlara farklı bakış açıları 
sunuyor. Yazar, bu söyleşide de de-
rin sorular akla getirerek okuru dü-
şündürmeye yöneltecek.  

l 5 Haziran Cumartesi/15.00 
Kapanış Etkinlikleri kapsamın-
da, “Auschwitz Dövmecisi” ve 
“Cilka’nın Yolculuğu” kitapla-
rıyla tanıdığımız Heather Morris, 

Auschwitz-Birkenau toplama kamplarında 
geçen bir yaşam öyküsünü aktaracak. Aynı gün saat 
20.00’deki programda da “Leziz Kadavralar” kitabı-
nın yazarı Arjantinli Agustina Bazterrica, son döne-
min en acımasız ve bir o kadar da dokunaklı distop-
yasını anlatacak.

www.itef.com.tr
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Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından Hatırlamalar” köşesi bu 
hafta ile Vâlâ Nurettin (Vâ-Nû) devam ediyor

Yaradılışta insanlar mavi gözlü yahut güzel 
sesli, yahut şiire istidatlı olabildikleri gibi, sanı-
rım, gericilik, ilericilik eğilimleri de tıpkı öyle 
bünyeden gelen bir özelliktir. Modern bilimin bize 
öğrettiği ile elbette zıt gitmemeli; elbette gelenek-
sel telkinlerin, sosyal menşelerin, sınıfların, çev-
relerin zihniyetlerdeki rolünü başlıca eleman diye 
kabulde diretmeli. Fakat acaba gericilikle hafıza 
gücünün bir iç bağı yok mu? Uzun yıllarımız be-
raber geçen iki Türk şairinin kıyaslanmasında dik-
katime çarptığına göre, hafızanın gericilikte, ileri-
cilikte büyük rolü vardır.

Hayatı tren yolculuğu farz ediniz. Kompartı-
manda birçok insan oturuyor Kiminin sırtı loko-
motife dönük. Geçilmiş yerleri seyreder dururlar. 
Bunlar, doğuştan gericilerdir. Hep eski zaman-
la uğraşırlar. Bunlar, doğuştan gericilerdir. Hep 
eski zamanla uğraşırlar. Mesela şair Yahya Ke-
mal’i örnek gösterebilirim. Hatta bana bir gün de-
mişti ki:

Ömrümüz hatıralardan ibarettir. Ömrü ileri-
ye doğru uzatmak pek elimizde olmadığına göre, 
kendimizi geçmişe verip uzun yaşamalıyız. Be-
nim tarihle uğraşmam işte asıl bu sebepledir.

Tren yolcularından kiminin yüzü ise, lokomo-
tife dönüktür. Böyleleri ilericidirler. Hele pence-
renin yanında oturup başını yaslayan adam, yalnız 
ve yalnız ileriyi görebilir. Nâzım’ı da ruh yapısı 
bakımından bu sonuncu tip hayat yolcularından 
saymakta isabet vardır. Gözleri varılacak yön-
de bir şeyler umduğu, beklediği ve hayalinde ka-
vuşma sahneleri yaşadığı için, pencereden geriye 
doğru kayan ve kaymış bulunan manzaraları şa-
şılacak şekilde umursamıyor; hemen unutuyordu.

Hafızası zayıf olup eski günlerle uğraşmadı-
ğı için, çocukluk hayatına dair hemen hiç hatıra-
sı yoktu. 

(…)
Nâzım, şiir yazma sırasında, anormal hareket-

ler yapmazdı. Pratik hayatın gerektirdiği küçük 
muhaverelerle, çevredeki gürültülerle, mekanik 
müzikle tedirgin olmazdı. Yabancı gözlerin baktı-
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Bilinen kısa adı Vâ-Nû olan Ahmed Vâlâ 
Nureddin 1901 yılında doğdu. 1917 yılında 
Galatasaray Lisesi’nde ortaöğretimini 
tamamladıktan sonra İtibar-ı Millî Bankası’nın 
kendisine ayırmış olduğu bursla bankacılık 
eğitimi için Viyana Ticaret Akademisi’ne yazıldı. 
Geçim sıkıntısı nedeniyle ülkeye döndükten 
sonra aynı bankaya bu kez memur olarak girdi. 
1921 yılının başında Yeni Dünya isimli vapurla 
Berlin’e doğru yola çıktı. Yanında Nâzım Hikmet 
de bulunan yazar, İnebolu’ya vardığında 
“Spartakistler” olarak anılan ve Almanya’dan 
gelen Türk sosyalist aktivistlerle karşılaştı. 
Dönemin müsteşarı tarafından kendisine 
Fransızca öğretmenliği teklif edilen Vâlâ 
Nurettin, Bolu’ya gönderildi. Batum’da Nâzım 
Hikmet ile birlikte Türkiye Komünist Partisi’ne 
girdi. 
Akşam, Cumhuriyet, Havadis, Ülke, Vakit, 
Haber, Köroğlu, Tercüman, Resimli Ay, Akbaba, 

ğını sezince, olağandışı bir arkadaşın varlığından 
çekinmediği zaman, kendi kendine konuşur gibi 
çalışırdı. Elleriyle, kollarıyla şiirinin seslerini or-
kestra şefi gibi ayarlardı. Ritimlerini araştırır, bu-
lurdu.

(Syf 19-22)

Nâzım’ın ilk şiiri, Mehmet Nâzım imzasıy-
la yayınlanıp Hececiler çevresinde büyük ilgiyle 
karşılanmıştı. Meğer Nâzım, aşağıda okuyacağı-
nız bu ilk şiiri 14 yaşındayken yazmış. Bir tarafa 
atmış. Neden sonra annesi bulup Yahya Kemal’e 
göstermiş. Yahya Kemal de yayınlatmış.

“SERVİLİKLER”
Bir inilti duydum serviliklerde
Dedim: Burada da ağlayan var mı?
Yoksa tek başına bu kuytu yerde,
Eski bir sevgiyi anan rüzgâr mı?

Gözlere inerken siyah örtüler,
Umardım ki artık ölenler güler,
Yoksa hayatında sevmiş ölüler,
Hâlâ servilerde ağlıyorlar mı?

(Syf 44-45)

Saçları alev alevdi ve 
kabarıktı. Fakat asıl dik-
kati çeken karıklık favo-
rileriydi. Nâzım, İstan-
bul sokaklarında- hoş 
dünyanın başka taraf-
larında da- az rastlanan 
delikanlı tiplerdendi. 
PO devirlerde Türkle-
rin bıyık tıraş etmeleri, 
hele dudak hizasına ka-
dar favori bırakmaları 
görülmüş şeylerden de-
ğildi. Nâzım, fesini ce-
bine koyduğu zaman 19. 
yüzyıldan arta kalma bir 
Avusturya arşidükünü, 
hiç değilse bir hassa ala-
yı hüssarını andırıyor-
du. Halbuki Kadıköy’ün 
herhangi bir evinde ya-
şayan herhangi bir deli-
kanlıdan farklı olmaması 
gerekirdi. Galatasaray’ın 
ilk sınıflarında okudu-
ğumuz sıralarda ona 
tombalaklığından ötürü 
“Patates” lakabını tak-
mışlardı. Şimdi ise yu-

varlak hatlarla hiç ilgisi yok. Filiz gibi uzamış. 
1,80’leri hayli geçmiş. Kılık kıyafetine bakmı-
yor, kızlar ona bakıyorlar… Ayakları hafifçe içeri 
basıyor ama bu onda kusur değil özellik… Grup-
la yürürken ya da iki kişi yürürken mutlaka ya-
rım adım ileride gidecek. Ve yarım döner, yolu-
nu keser gibi, insanın yüzüne bakarak konuşur.İlle 
inandırmak için insanın lafını keserek, heyecan-
la bağıra çağıra, yumruklarını sallayarak anlatır, 
anlatır. Soğukkanlılık hak getire… Aklına gele-
ni söyler. Ancak kıymetli bulduğu insanlar içinde 
sevdiklerine saygı gösterir.

(Syf 56)

Bir delikanlının “ kız arkadaşım” diye; bir kı-
zın da “erkek arkadaşım” diye ahbaplık ilişkisi 
kurabildiği şimdiki çağın çok gerisindeydik. Ama 
dolaşıp geldiğimiz memleketlerin usullerini, ken-

dimiz de fark etmeksizin, bu-
raya getirmiştik. Anlayış ve 
seviyemize uygun karma grup-
lar kuruyorduk. Kırda, deniz-
de, güneş batımında mehtapta 
dolaşıyorduk. Evlerde toplanı-
yorduk. Hayli de gürültü çıka-
rıyormuşuz ki, Kalamış’ta bah-
çeler ortasında, kışın camları ve 
panjurları kapalı uyuyan kom-
şularımızı tedirgin etmişiz. Yıl-
lar sonra utanarak öğrendim.

Bir gece sabaha karşı. Moda 
Burnu’nda kızlı erkekli arkadaş-
lar otlara uzanmıştık. Çene çalı-
yorduk. Nâzım’ın hiç sesi çıkmı-
yordu. Bir ara omzuma dokundu. 
O andaki ilhamı, şu mısralarıydı:

“ Delikanlım:
İyi bak yıldızlara
onları belki bir daha göremezsin.
Belki bir daha
yıldızların ışığında 
kollarını ufuklar gibi açıp geremezsin.

Delikanlım:
Senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar 
Kadar
güzel, korkunç, kudretli ve iyidir.
Yıldızlar ve senin kafan 
kâinatın en mükemmel şeyidir.”

O geceki şekil, “kâinatın mükemmel iki şeyi-
dir” iken sonra Nâzım, yıldızlarla insan kafasını 
felsefi bir birleşim haline sokmuş, mısradaki “iki” 
yi atmış.

(Syf 458)

Nâzım, bana ve karım Müzehher’e hapishane-
den mektuplar yazmıştır. Bunlar, Bursa Cezavi’n-
deki maddi ve manevi hayatını anlatmaya yaraya-
cakları için, bazı cümlelerini belge diye alıyorum: 

“… Bilemediğim gibi konuşmak ihtiyacında-
yım. Mesela bugün, merak edip hesap etim, topu 
topu 22 cümle konuşmuşum. O da, “Yemek ha-
zır mı?- Bu ilacı mı içeceğim?- Teşekkür ede-
rim” filan gibi şeyler. Biliyor musun, ne yapıyo-
rum? Masrafa kıydım. Portakal reçeli yapacağım. 
İki portakalım vardı. Kabuklarını dilim dilim kes-
tim. İçleri çürükmüş yiyemedim. Kabuklarını di-

VÂLÂ NURETTİN  (1901- 9 Mart 1967)

Hazırlayan: Leyla ALP

Meydan ve Yenigün  
gazete ve dergilerinde 
yazdı. Edebiyata 
şiirle başlayan Vâlâ 
Nurettin, Celal Sahir’in 
çıkardığı, kendisinin 
de kurucu ve 
ortaklarından olduğu 
Kitap dergisinde 
şiirlerini yayımladı. Hikâye ve polisiye roman 
yazan Vâ-Nû Gorki, Tolstoy, Dostoyevski gibi 
birçok yazarın eserlerini ve Fransız edebiyatının 
klasiklerini Türkçeye çevirdi. 
Nâzım Hikmet’le çocukluk arkadaşı olan 
yazar, şairle ilgili anılarını “Bu Dünyadan Nâzım 
Geçti” (1965) adıyla yayımladı. 9 Mart 1967’de 
İstanbul’da hayatını kaybetti. 
Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından okurla 
buluşturulan “Bu Dünyadan Nâzım Geçti” 
kitabından kısa bölümler yayımlıyoruz.

lim dilim ve büyük bir dikkatle 
kestikten sonra yine aynı itinay-
la ipe dizdim. Karşıma duvara 
hevenge astım. Duruyorlar. Sez 
gelene kadar reçel de hazır olur. 
Ve inşallah size ikram ederim. 
Saat gecenin ikisi. Memom ka-
feste uykuda. Ben kafeste uy-
kusuzum. Belki bir masal daha 
tercüme ederim. Şimdi bu saat 
siz mışıl mışıl uyumuşsunuz-
dur. Güzel rüyalar. Rüya gör-
meye pek meraklıyım. Aksi 
gibi de gayet az görürüm, in-
sanın her istediğini rüyada gö-
rebilmesi için bir çare biliyor-
san bana yaz. Bak buna pek 
muhtacım”

(…)
Kederden boğuluyorum bazen. Bir tarafım bo-

ğuluyor, ama boğuluyor. Bunu, bu yalnızlık duy-
gusunu, bu sıkıntıyı, bu kahrolası kederi yenmem 
lazım. 

KEDER
Olamadığım yerlerde olabilmenin hasreti mi-

dir
bende bu keder?
bu güneşli kış günlerinde :
mesela, İstanbul’umda köprünün üzerinde,
mesela, Adana’da arasında ırgatların,
mesela Yunan dağlarında, mesela Çin’de,
mesela, beni artık sevmeyenin
başucunda.

Yoksa, bir oyunu mu bu
karaciğerin?
Yoksa, bir rüya mı düşürdü bu hale beni,
yoksa, yalnızlık yine çullandı da üstüme,
yoksa, elliye dayadık da merdiveni 
ondan mı?

Bende bu keder,
bende bu kederin ikinci faslı
ayaklarının ucuna basıp
geldiği gibi gider:
yeter ki bitireyim bu yazıyı,
yahut uykum biraz düzelsin,
yeter ki, bir mektup gelsin,
yahut radyoda bir haber...

 (Syf 478-479)

adıköy’ün genç yayınevlerinden biri olan 
Velespit Yayınları pandemi dönemi zorluk-
larına rağmen 25 yazarın öykülerini bir ki-
tapta buluşturdu. 25 kısa öykünün yer aldığı 

seçkiyle yazarlar okura iç döküyor. Ailenin, aşkın, çiçe-
ğin, arkadaşlığın, hayal kırıklıklarının aslında kendi ha-
yatlarımızın öykülerinin yer aldığı seçkinin derlemesi 
ise Zeynep Eşin’e ait. Yazı-Yorum dergisinin genel ya-
yın yönetmenliğini yapan ve seçkide bir öyküsü de yer 
alan Eşin ile “Başkalarının Çiçekleri”ni konuştuk.

l Başkalarının Çiçekleri kitap fikri nasıl doğdu. 
Siz nasıl derlemeye aday oldunuz?

Tezer Özlü “Kısa öyküyü dünyayı anlatma, görme 
biçimime en uygun dal olarak görü-
yorum.” der. Benim dünyamda da 
öykünün yeri bambaşka. Edebiyat-
ta kendimi geliştirdiğim tek alan di-
yebilirim. Okumayı da yazmayı da 
hatta bildiklerimi aktarmayı da çok 
seviyorum. Okurla birlikte bir kita-
bımız olacaksa bu öykü kitabı olma-
lıydı. Dünyayı farklı gözlerden anla-
yalım anlatalım dinleyelim istedim.  

Yazı-Yorum dergi dijital plat-
formda yer alan bir dergi, ikinci yı-
lımızda okura ve bize bir armağan 
olarak seçki hazırlıklarına başladık. 
Tabiî ki pandemi süreci planlarımı-
zın dışına çıkmamıza neden oldu. 

2020 yılında çıkarmayı planladı-
ğımız seçki bu nedenle ancak bu 
dönem yayımlanabildi. Bu ortak 
çalışmanın keyfine ve tadına va-
rınca kendimizi durduramadık, 
Mayıs sonu yani birkaç gün sonra 
56 yazardan oluşan “Şiddet” tema-
lı ikinci öykü seçkimiz “Duvarın 
Ardı” yine Velespit yayınları etike-
ti ile raflardaki yerini alacak.

l 25 yazardan öykü almak ko-
lay iş değil. Öykü seçkisinde neye 
dikkat ettiniz? Ne kadar sürdü? 

Nasıl başardınız?
Seçki dönemleri bizim için ger-

çekten çok zorlu geçiyor. Bizlere 
emanet edilen yüzlerce öykü ara-
sından hem seçki temamıza hem 
de öykü formuna en uygun öyküle-
ri seçmek zorundayız.  Ekip olarak 
kalabalık bir yayın kuruluna sahip 
değiliz. İlk seçkimizde yayın kuru-
lundan İlknur Demir ile birlikte pan-
deminin bizi evlerimize kapattığı 
dönemi öykü okuyarak geçirdiğimi-
zi söyleyebilirim. Kendi öykü anla-
yışımızı bir kenara bırakıp daha ob-
jektif bakmak zorundayız öykülere. 
Önceliğimiz gönderilen eserlerin 

verdik ve yayınladık. Kimsenin dil din ırk siyasi görüşü 
gibi özel yaşantılarıyla ilgilenmedik. Biz edebiyatı sa-
dece edebiyat olduğu için yazdık, okuduk, kabul ettik. 
Seçkide de aynı düşünce ile yola çıktık, aldık, yayınla-
dık şimdi takdir okurun.

“ASLINDA SENİN HİKÂYENDİR”
l Kitap tanıtımında “Okumak yükümüzü hafiflet-

sin, o dünyayı hep beraber bulalım” demişsiniz. Oku-
mak yükümüzü hafifletiyor mu?

Kitap okumanın insanı iyileştirdiği, onardığı tar-
tışmasız bir gerçektir. Bunu tartışmaya açanların aklı-
na şaşmam, fakat deneyimsizliğine üzülürüm. Yazmak, 
anlatmak yazan için; okumak da, okuyan için terapi-
dir. Denilebilir ki, yazarın anlattığı kendi derdi, kendi 
hikâyesidir ama okurun öyle mi? Evet, öyledir. Yaza-
rın “anlattığı aslında senin hikâyendir”. İnsan kendini 
yalnızca insanda tanır, demiş Goethe. Başkasının hikâ-
yesinde, kurgu veya değil, kendimizi seyre dalar, ken-
di hikâyemizi okur, çözer veya dokuruz. Yazarın içini 
döktüğü yerde, okur içine döner. Kendisiyle, geçmişiy-
le, şimdisiyle veya geleceğiyle yüzleşir. Kitap okurken 
sayfaya diye aynaya bakarız çoğu zaman. Şairin dedi-
ği gibi, aynada iskeletimizi görmeye kadar varamasak 
da, varırız bir tespitin, teşhisin, tedbirin menziline. Hiç 
değilse kendimizle baş başa kalır, baştan ayağa, şöyle 
bir muhasebe yaparız. Eleştirilerden kafamızı kaldırır, 
sağımıza solumuza, önümüze özümüze bakarız. Edebi-
yat, kısa bir süre sonra havasız kalan gündelik hayatla-
rımıza pencereler açar. Hayatlarımızı havalandırır. İçe-
riye sadece temiz hava değil, yeni dünyalar ve hayaller 
de katar.

Baskalarının Çiçekleri
gerçekten öykü olup olmadığıydı. Sonra-
sı kurgusu, dili ve bizlere verdiği mesajdı.

“KÖŞE BAŞLARI TUTULMUŞ”
l Öykülerle ve yazarlarla bir mesaj 

verme düşüncesi de var sanırım. Kitap 
kapağında yer alan tanıtımda da “Ne-
rede olduğumuzu, kim olduğumuzu, po-
litik kimliklerimizi umursamadan” de-
mişsiniz. Bu kısmı biraz açabilir miyiz?

Dergiyi kurarken bir amacım vardı. 
Biliyorsunuz ki edebiyat dergilerinde ve 
yayınevlerinde köşe başları tutulmuş. 
İnsanlar kendilerine özgürce var ola-
cakları bir platform bulamıyorlar. On-
lardan biri de bendim. Özveri ile der-
giyi kurdum ve bir söz verdim, hiçbir 
şekilde ticari kaygı gütmeyecektim, ya-
zan emek veren hiçbir yazarın dini dili 

ırkı siyasi görüşü ve özel yaşantısı beni ilgilendirmeye-
cek edebiyatta var olmak isteyen herkes bizimle birlik-
te yazabilecekti. Bu amaç doğrultusunda içerdeki ya-
zar grubumuz ve bize konuk olarak gelen yazarların da 
sadece edebiyat adına yapılmış tüm projelerine destek 

K

2017 yılında Kadıköy’de kurulan bir yayınevi 
olan Velespit Yayınları Gamlı Baykuş ve Ala-
cakaranlık dergiler ile yayın hayatına baş-
ladı. Alacakaranlık dergisi altında, özellik-
le Kadıköy’de bir çok etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikler 
arasında iki sene üst üste yapılan Koleksiyoner Festiva-
li de yer alıyor. Bir taraftan da özellikle kurgu ve akademik 
alanda yayınlar yapmaya devam eden yayınevi önümüz-
deki günlerde 56 yazardan oluşan ‘”Şiddet” temalı ikinci 

öykü seçkisi “Duvarın Ardı”nı okurla buluştu-
racak. Başkalarının Çiçekleri seçkisinde öykü-
leri yer alan yazarlar şöyle: Zeynep Eşin, Meh-
met Fırat Pürselim, İlknur Demir, Bahar Yaka, 

Figen Şahin, Emre Erbatur, Tekin Türegün, Gönül Malat, 
Başak Arslan, Osman Tünç, Mehmet Çakır, Büşra Canbaz, 
Hande Çiğdemoğlu, Sevda Gül Kocalar, Beyza Büşra Erol, 
Aydın Meral, Fırat Işıkgil, Handan Kılıç, Deniz Eldam, Asiye 
Selay Keskin, Cansu Selçuk Çağlar, Zeynep Şeyma Ak.

BU DÜNYADAN NÂZIM GEÇTİ

Vâ-Nû ile Nâzım Hikmet Ankara yolunda

Kadıköylü yayınevi Velespit Yayınları’nın çıkardığı 
Başkalarının Çiçekleri isimli öykü kitabında 25 yazar 
duygu ve düşüncelerini öykülerle anlatıyor 

,



Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 
öğrencilerinden Dilek 
Işıksel, pek çok medeniyete 
ev sahibi olmuş, büyülü 
kent İstanbul’u ve 
İstanbul’a dair tüm 
motifleri resmin merkezine 
koyuyor. Kubbelerin, tarihi 
yarımadanın, Galata’nın, 
denizin ve kuşların yanı 
sıra, şehre ait mistik 
enerjinin hissedildiği pek 
çok detayı bütünleşik bir 
biçimde izleyiciye sunuyor. 
Resimlerinde kullandığı 
melek, nebula, yıldızlar, 
kent imgeleri ve deniz, 
Dilek Işıksel’in eserlerinde 
katman katman yerleşirken 
sanatçının 50 yıllık sanat 
hayatının izlerini taşıyor.

Sanatı için “Dünya 
kültürünün incisi 
İstanbul’un sanatsal 
zenginliğini resimlerimde renk katmanları ve dokularla  
yansıtırken;  Ayasofya’nın meleklerini İstanbul’u ve barışı  
sonsuza kadar koruması için baş köşelerde uçuruyorum, 
kuyruklu yıldızları da mutluluk ve sevinç için İstanbul’a 
yağdırıyorum...” diyen Dilek Işıksel’in solo sergisi “Saf 
Sevginin Kanatlarında” 28 Mayıs-6 Temmuz 2021 tarihleri 
arasında Çifethavuzlar’daki Galeri FE’de.

Tel: (0216) 368 03 78

28 MAYIS - 3 HAZİRAN 20216 Kültür - Yaşam

Aydan Ezgi 
Şalcı, Samsun 
Kızıl Okyanus 
LGBTİ+ Oluşumu 
aktivistlerindendi. 
LGBTİ+’ların yaşam 
mücadelelerinden 
oluşan bir kitap 
çıkartmak 
istiyordu. Bu 
fikri LGBTİ+ 
aktivistlerine 

açtıktan günler sonra 20 Temmuz 
2015’te Suruç’ta İŞİD’in bombalı 
saldırısında hayatını kaybetti. Suruç’ta 
yaralananlardan LGBTİ+ aktivisti Loren 
Elva, “Hiçbir düş yarım kalmayacak” 
sözünden yola çıkarak Aydan Ezgi’nin 
düşünü yarım bırakmadı. “Gökkuşağından 
Ezgi’ye Mektuplar” kitabı Ceylan 
Yayınları’ndan çıktı. 25 farklı şehirden 
LGBTİ+’ların katkı sunduğu anı-anlatı 
türündeki kitabı yayına hazırlayan 
Loren Elva şöyle diyor: “Ezgi hayatını 
kaybetmeden 10 gün önce bu kitabı 
çıkarmak istediğini benimle paylaşmıştı 
ancak düşü Suruç’ta yarım kaldı. Yıllar 
sonra Ezgi’nin bu düşünü tamamladığımız 
için mutluluk duyuyoruz. Kitabı Ezgi’ye, 
nefret cinayetlerinde kaybettiğimiz 
LGBTİ+lara ve Suruç’ta yitirdiklerimize 
atfediyor, kitapta emeği geçen herkese 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” 
(Kaynak: Kaos-GL) 
Ceylan Yayınları / 187 sf / 30 TL

Sanal kitap mağazası idefix’in 
yayınladığı listeye göre çok satan 
kitaplar şunlar oldu: 

■ Veba Geceleri / Orhan Pamuk / Yapı 
Kredi Yayınları
■ Uykusu Gelmeyen Porsuk / 
Constanze Von Kitzing / İş Bankası 
Yayınları
■ Var Mısın? / Doğan Cücenoğlu / 
Kronik KitapKronik Kitap

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

FİLM

Gökkuşağından 
Ezgi’ye Mektuplar

Bombshell/ Skandal

Şarkıcı, 
besteci ve söz 
yazarı Şenay 
Lambaoğlu’nun 
geçtigimiz 
haftalarda ilk 
dört parçasıyla 
müjdesini 
verdiği beşinci 
albümü “Hayat 
Defteri” 21 Mayıs’ta dinleyiciyle 
buluştu. Ada Müzik etiketli albüm 
Şenay Lambaoğlu’na ait sekiz parçadan 
oluşuyor.
Her albümünde yeni bir sound ve 
yaklaşım yakalamaya özen gösteren 
sanatçı bu kez Hakan Kurşun (gitar, 
düzenlemeler), Eylem Pelit (bas) ve 
Volkan Öktem’den (davul) oluşan 
ustalar kadrosuyla yol almış. Müzik 
direktörlüğünü Hakan Kurşun’un 
yaptığı albüme ismini veren “Hayat 
Defteri” özelinde yaşadığımız sürece 
dikkat çeken Lambaoğlu; sesimizi 
duyurmanın artık daha zor olmasından 
ötürü tepkilerimizde de sertleştiğimizi 
ve bunu müziğine yansıttığını 
vurguluyor. Kadın cinayetlerini konu 
edinen “Eyvah” adlı parça bu bağlamda, 
sanatçının öfke ve kırgınlığını yansıtan bir 
ağıt olarak öne çıkıyor.
Albümün ilk dört parçası 30 Nisan’da 
dijital platformlarda yerini almıştı. 

Nicole Kidman ve 
Charlize Theron 
gibi ünlü isimlerin 
başrolünde yer 
aldığı biyografik 
film Bombshell 
(Skandal), 
başta Gretchen 
Carlson ve 
Megyn Kelly 
gibi televizyon 
emekçileri olmak 

üzere birçok kadının, medya patronu 
Roger Ailes’ın iş yerinde yarattığı istismar 
ve taciz düzenini ifşa etmeye çalışmalarını 
konu ediniyor.
2016 yılının yaz aylarında ünlü televizyon 
yorumcusu Gretchen Carlson’ın ilk 
açıklamasının ardından Megyn Kelly ve 
birçok kadının cesurca olayları su yüzüne 
çıkarmasıyla Roger Ailes’ın itibarının 
sarsılması da kaçınılmaz hale gelmişti. 
Nicole Kidman televizyon yorumcusu 
Gretchen Carlson’ı, Charlize Theron 
Fox’tan NBC’e geçiş yapan Megyn Kelly’i 
canlandırırken, olayların merkezinde 
bulunan Ailes’ı ise John Lithgow hayat 
veriyor.
#metoo hareketinin de öncülerinden olan 
olayı anlatan 2019 yapımı film Netflix’te.

andemi şartlarına rağmen, kısıtlı da olsa etkinliklerine devam eden Kadı-
köy Belediyesi, bu hafta iki özel konsere imza atıyor. 
Yel değirmeni Sanat Merkezi, 28 Mayıs’ta sezonu kapatırken, vedasını 
Aydın Kahya & Uraz Kıvaner Duo konseriyle yapacak. 1940-1950 ta-

rihli Amerikan caz standartları, o dönemin romantizm, zerafet ve estetik anlayışıyla 
Yeldeğirmeni Sanat konserinde tekrar yaşatılacak. Dinleyicileri adeta bir zaman ma-
kinesi ile o büyülü döneme götürecek olan sezonun bu son konserine tüm cazsever-
ler davetli. 

Tam 40 TL, Öğrenci ve İndirimli 20 TL olan etkinliğin biletlerini http://bilet.kadi-
koy.bel.tr/ adresinden veya Yeldeğirmeni Sanat gişesinden satın alabilirsiniz.

PANDEMİ ORKESTRASI YENİDEN
Korona virüsü salgınından en çok etkilenen kesimlerden biri olan müzisyenlere 

destek için kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası da 2 Haziran’da Süreyya 
Operası’nda sahnede olacak. Şef Murat Cem Orhan’ın yöneteceği orkestranın solis-
ti viyolonselde Poyraz Baltacıgil olacak, başkemancı ise Murat Enginol. Yaklaşık 60 
dakika sürecek konserde W.A Mozart’ın Prag Senfonisi ile C. Saint Saens’in Viyo-
lonsel Konçertosu seslendirilecek. 

Bilet fiyatlarının 50-60 TL olduğu etkinliği izleyebilmek için 65 yaş üstü seyirci-
lerin 2 doz Covid aşısı olduklarını ibraz etmeleri gerektiğini hatırlatalım.

Konserlerin başlama saatleri kısıtlamalar nedeniyle 18.00’e alındı.

Şenay Lambaoğlu / 
Hayat Defteri 

P

Galeri FE, sanatçı 
Dilek Işıksel’in 
“Saf Sevginin 
Kanatlarında” 
adını verdiği 
kişisel sergisine ev 
sahipliği yapıyor

Ruhu doyuran şarkılar:

■ Yüksek Yüksek Tepeler / Kalben
■ Bu Şarkı Aşka Yazıldı / Cem Adrian
■ Sabah Türküsü / Pinhani

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

Yönetmenliğini Cihan Emre Zengin’in yaptığı ve pan-
demi döneminde Kadıköy esnafına destek amaçlı ku-
rulan bisikletli dağıtım ağını konu alan “2-0” belgeseli 
izleyiciyle buluşuyor. İki pedal ve sıfır karbon salınımı 
ile teslimat yapan “patronsuz kurye” isimli bisikletçi-
lerin hikayesini ele alan belgeselin çekimlerinde hiçbir 
yakıtlı araç kullanılmadı. 

Filmin görüntü yönetmenliğini Hüseyin Sami Bü-
yükgezici ve Furkan Bülün, müziklerini ise Egemen 
Şengül yaptı. Geçtiğimiz yıllarda ödülleri ile gündem-
de olan Cihan Emre Zengin’in yeni belgeseli “2-0” 
hem Kadıköy’ü hem de doğa sever Kadıköylüleri tüm 
dünyaya tanıtacak.

Fragman Link: https://youtu.be/q-fVClt3N9k

Kadıköy’de iki özel konser
Yeldeğirmeni Sanat, sezon kapanış konserinde 
vokalde Aydın Kâhya ve piyanoda Uraz 
Kıvaner’ı ağırlıyor. Kadıköy Belediyesi Pandemi 
Orkestrası ise 2 Haziran’da Süreyya’da

Semtin çevreci gençlerinden
“2-0” BELGESELİ

British Council’in geliştirdiği yenilikçi çevrimiçi ser-
gi platformu ‘Duvarları Olmayan Müze’ beşinci ser-
gisini açıyor: ‘Rahat hissediyor musun?’ 

Sergi, kadın deneyimine, aileye ve gezegeni-
mize yakından bakarken  kendi içimizde ya da ya-
şadığımız yerlerde evde hissetmenin ne anlama 
geldiğini irdeliyor. Türkiye’yi temsilen Rita Aktay, 
Birleşik Krallık’ı temsilen ise Ritika Biswas’ın küra-
törlüğünü üstlendiği dijital sergi, 27 Mayıs’tan iti-
baren http://exhibitions.britishcouncil.org/ web 
sitesi üzerinden herkesin erişimine açık olacak.  

‘Rahat hissediyor musun?’ ilk kez, ziyaretçiye 
birden fazla rota sunarak yeni bir deneyim yaratı-
yor. Ziyaretçiler, farklı emojileri seçerek hangi sa-
nat eserlerinin onların yolculuğuna dahil olacağı-
nı seçebiliyor, her defasında farklı bir seyir rotası 
belirleyebiliyorlar. Sergi, British Council Koleksiyo-
nu’nda yer alan eserler ile uluslararası sanatçıların 
eserlerini biraraya getiriyor. 

Saf sevginin 
kanatlarında 
bir sergitasarım ödülü

Kadıköylü ögrenciye

“RAHAT HİSSEDİYOR MUSUN?”

,
İstanbul Gelişim Üniversitesi 
(İGÜ) Güzel Sanatlar 
Fakültesi Tasarım Fest’21 
kapsamında düzenlenen 
‘Dijitalizm Temalı İllüstrasyon 
Yarışması’ sonuçlandı. 
‘Dijitalizm: Sanat ve Tasarım 
Alanlarında Evrim’ temasıyla 
düzenlenen yarışma, lise, 
önlisans ve lisans öğrencileri 
arasında gerçekleşti. Lise 
kategorisinde birincilik 
ödülünün sahibi Kadıköy 
Anadolu Lisesi öğrencisi Sare 
Onur oldu. 

Yarışmanın lise kategorisinde ikincilik 
ödülü Antalya Anadolu Lisesi öğrencisi 
Deniz Yıldız’a, üçüncülük ödülü Düzce Güzel 
Sanatlar Lisesi öğrencisi Setenay Azra Boran’a 
verildi. Önlisans ve lisans kategorisinde ise 
birincilik ödülü İnönü Üniversitesi öğrencisi 
Şümeyra Ak’ın olurken, ikincilik ödülüne 
Erciyes Üniversitesi öğrencisi Dilek Yiyen ve 
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi Ayberk 
Can Mavu oldu.



adıköylü’nün bir sabah uyandığında so-
kaklarda heykelleriyle karşılaştığı sanatçı 
İskender Giray, bu sefer çok farklı bir pro-
jeye imza attı. “Ekmekçi Berkin’i Arıyor”, 

“Ayrışma”, “Ağaca Ağıt”, “HES” gibi heykelleriyle ta-
nıdığımız Giray, Kocaeli’nde hidrolik sistemler üreten 
bir fabrikanın talebi üzerine, Mezopotamya’dan çık-
mış ancak çoğumuzun adını ilk kez duyduğu mühendis 
ve bilim insanı El-Cezeri’nin ünlü bir eserini yeniden 
yorumladı. İki buçuk ton ağırlığındaki “Filli Su Saati” 
için iki buçuk yıl emek veren heykeltraş ve fizik mü-
hendisi İskender Giray ile bu zorlu süreci ve El-Ceze-
ri’yi konuştuk. 

l El- Cezeri ile yollarınız 800 yıl sonra nasıl ke-
sişti?

HKTM’den (Hareket Kontrol Teknolojileri Mer-
kezi) Tunç Bey ve İlham Bey ile görüşmemizde, ana 
toplantı odalarına ünlü mühendis ve sanatçı El Ceze-
ri’nin ismini verdiklerini, bu konunun onlar için öne-
mini anlattılar. Daha önce de karşıma çıkan ve dahasını 
bildiğim fakat derinlemesine incelemediğim El Cezeri 
onların çok önem verdiği bir isim olmasıyla gerçek an-
lamda hayatıma girdi ve daha çok incelemeye, hakkın-
da okumaya başladım.

l Da Vanci’ye örnek olmuş, Mezopotamya’dan 
çıkmış bir mühendisten ve sanatçıdan bahsediyoruz 
ama çoğumuz adını ilk kez duyduk. Ne düşünüyorsu-
nuz bu konuda?

Bu konuda düşünmemiz şart. Neden 800 yıl bo-
yunca çok az isim çıkartabilmişiz? El Cezeri’yi ne-
den Avrupa’dan öğrenmişiz? Bunlara muktedir ileri 
bir toplumken neden bu kadar yerimizde saymışız hat-
ta zaman zaman geriye doğru koşmuşuz? Bu coğrafya-
da bitmek bilmeyen mezhep ve ırk savaşları buna bir 
neden. Ama bunu tetikleyen, bunun üzerinden besle-
nen, cahil toplumun kolay yönetileceğini savunan, çı-
karcı yönetimler en büyük neden. 

“ULUSLARARASI TİCARETİ SİMGELİYOR”
l Cezeri’nin pek çok farklı, ilginç robotu var as-

lında. Neden Filli Su Saati’ni seçtiniz?
Filli Su Saati El Cezeri’nin en önemli ve en ünlü 

eserlerinde bir tanesi. İsminin simgesi olmuş bir eser 
ama en önemlisi o dönemki uluslararası ticareti simge-
leyen bir eser. Ayrıca üzerinde barındırdığı mitolojik 
hayvan figürleri Anka Kuşu, Çin Ejderi, çok sevdiğim 
ve saygı duyduğum bir hayvan olan fil benim işlemek-
ten zevk alacağım figürlerdi. 

l Bu devasa heykeli yapmak ne kadar sürdü? Kaç 
kişi çalıştı? Ne kadar malzeme kullanıldı? 

İlk konuşmamızdan, heykelin yerine konumlandırıl-
masına kadar 3 buçuk yıl geçti. Fakat fiilen üzerinde ça-
lışma sürem 2 buçuk yıl. Fireleriyle beraber 3 tona ya-

800 yıl sonra yeniden hayat bulan

 Fıllı Su Saatı
Kadıköylü heykel sanatçısı 
ve fizik mühendisi İskender 
Giray, Anadolu’nun en 
önemli bilim insanlarından 
El-Cezeri’nin 800 yıl önce 
yaptığı “Filli Su Saati”ni 
yeniden yorumladı. İki 
buçuk ton ağırlığındaki 
heykel, Gebze’deki bir 
fabrikada sergileniyor

EL-CEZERİ KİMDİR?

MÜHENDİSLİK FİRMASINDAKİ SANAT ESERİ

kın malzeme kullanıldı ama işlemler sonrasında çıkan 
heykel ise yaklaşık 2 buçuk ton ağırlığında oldu. Binler-
ce delik, yüzlerce birbirine geçme parça var. Bunların 
birbirine alıştırılması konusunda o zamanki asistanım 
ve babamın emeği çok büyük. Çoğu parçayı kaldırmak 
ve yerine koymak zaten en az 2 kişi gerektiriyor. Dola-
yısıyla benim sabit ana işçi olduğum bir süreçte, yaycı-
sından dökümcüsüne birçok kişinin emeği var. 

l Kadıköy’deki atölyenizde mi yaptınız?
Tasarım sürecini evet fakat üretim süreci için Ka-

dıköy’deki atölye fazlasıyla küçük kaldı. Bu vesileyle 
Maltepe’de bu işi yapabileceğim daha büyük bir atöl-
yeye taşındım ve üretim sürecini orada yürüttüm.

“İNSAN, KOMPOZİSYONU BOZUYORDU”
l El-Cezeri bu saati yaparken ne hedeflemişti? Siz 

yeniden yorumunuzda ne hedeflediniz ve farklı ola-
rak neler kattınız? 

Ben de El-Cezeri gibi öncelikle uluslararası tica-
ret üzerinde durdum. Fakat konuya Afrika kıtasını da 
kattım ki, yüzyıllardır devam eden sömürülerin altını 
çizmek istedim. Tabii ki bu sömürü dünyada, öncelik-
le Avrupa ülkelerinin kültüründe var ve Afrika’yla sı-

nırlı değil. Afrika başı çeken bir kıta olarak bu konuya 
iyi bir simge. Ayrıca hedeflerimizden biri de El Ceze-
ri gibi bir değerin coğrafyamızdan çıkmış olması, biz-
den biri olması ve tüm dünyanın mühendislik alanın-
daki ilerlemesine büyük katkı yapmış olması gerçeğini 
hatırlatmak. 

l Neden orjinalindeki insan figürlerini attınız? 
Burada felsefi bir duruş mu var?

O zamanki Filli Su Saatinin üzerindeki insan fi-
gürleri; kâtip, fil terbiyecisi ve Selahattin Eyyübi idi. 
Fil terbiyecisi zaten direkt atılmalıydı. Günümüzde ar-
tık biliyoruz ki fillerin terbiyeye ihtiyacı yoktur. Ak-
sine insanların bu konuda terbiyeye çokça ihtiyaçları 
vardır. O direkt denklem dışına çıkıyor. El Cezeri’nin 
Selahattin Eyyübi’ye özel bir hayranlığı olduğu söyle-
niyor. Tabii ki tarihte önemli yeri olan önemli bir in-
san ama günümüzde, kavramsal açıdan heykelimde 
anlatmak istediklerimle ilgili bir figür değildi. El Ceze-
ri’nin, kâtip figürünü, uluslararası ticaretin kaydını tu-
tan insan olarak orada kurguladığını düşünüyorum ama 
günümüzde bu kayıt dijital olarak yapılmakta. Bu veri-
yi giren insan eli de olsa bu kişinin adı kâtip değil artık. 
Ama her şeyin ötesinde o güzel 3 simgesel hayvanın 
arasında insan figürü kavramsal olarak da estetik ola-
rak da kompozisyonu bozacaktı bence. 3 hayvan anlat-
mak istediğimi en yalın haliyle karşılıyordu.

l Cezeri’nin Filli Su Saati, döngüsünü 30 daki-
kada tamamlıyordu ama sizin yorumunuzda bu süre 
15 dakikaya inmiş. Günümüzde zamanın hızlı akışı-
na bir gönderme mi bu?

Kesinlikle. Zamanı yarıya indirmeme rağmen hala 
bizim için zaman ölçme aralığı olarak komik denebi-
lecek kadar uzun bir süre. Artık işimiz saniyelerle. İl-
ginç bir saatin çalışmasını izlemek için 15 dakika bek-
lemek dahi çoğumuz açısından tahammül gerektiren 
bir süre oldu. Filli su saatinin çalışmasını izleyen çok 
insan oldu ama 3,5 m çapındaki saatin kaçı gösterdiği-
ne bakan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

POLİTİK MESAJLAR VAR
l Heykeli inceledikçe, içine incelikle işlediğiniz 

politik göndermeleri keşfediyoruz. Bunlardan biraz 
bahseder misiniz?

İşlediğim hayvan figürleri savaşır pozlarda. Günü-
müzde ticaret, dolayısıyla ekonomi bir savaş enstrüma-
nı. Hatta belki de en büyük savaş enstrümanı. Birbiriyle 
bu konuda savaşan ülkeler dahi aslında ticaret ilişkile-
rini koruyorlar. Bu ilişkiyi kısmak veya açmak kullan-
dıkları savaş yöntemi. Dolayısıyla da benim yorumum-
da da bu savaşır pozdaki hayvanlar günün sonunda iş 
birliği içinde saat döngüsünü tamamla-
yıp tekrar savaşır pozlara geri dönüyorlar. 
Aynı zamanda coğrafyamızı temsil eden 
Anka Kuşunun sol ayağında bir zincir de-
tayı var. Bu detay iki şekilde yorumlanabi-

l Semra ÇELEBİ

K

lir. Ülkemin bitmeyen ekonomik dışa bağımlılığı veya 
bu coğrafyada yüzyıllardır kuşların uçmasına izin ve-
rilmiyor olması. Politik baskı bu coğrafyanın kemik-
leşmiş özelliği olmuş maalesef. İktidar meselesinden 
öte. İktidar değişse de değişmeyen kavram düşünce-
nin hür olmaması. Ayrıca Afrika Fili ile Çin arasında 
bir bağlantı daha var. Bu ikisinin alt alta olması benim 
için ayrı bir konuya gönderme aynı zamanda. 2017 yı-
lına kadar legal kalan Çin’deki fildişi pazarı. Bu pazar 
yüzünden bu hayvanların katli katlanarak arttı. İnkâr 
edilse de fildişleri illegal yollardan Çin’e getirilip, le-
gal yollardan yüksek paralara satılıyordu. Yakın geç-
mişe kadar da legal olarak kaldı. Bu konuyu da işlemek 
istedim aslında.

l Bu uzun emek yüklü süreç psikolojinizi nasıl et-
kiledi? Bu arada bir de hepimizin elini kolunu bağ-
layan pandemi oldu. Siz, aileniz, arkadaşlarınız ne-
ler yaşadınız?

Pandemi hepimiz için zor bir süreç başlattı ama ilk 
kapanma açıkçası benim için yıllardır yapamadığım ta-
til gibiydi. Bir dinlenme süreciydi ve vücudumu topar-
lamam için iyi fırsat yarattı bana. Sonrasında atölyede 
kamp kurarak o zamanki asistanımla çalışmaya devam 
ettik. Şimdilerde herkes gibi durum çok sıkıcı ve yıp-
ratıcı bir hal aldı haliyle. Aşılama olamaması, ülkenin 
geldiği ekonomik hal de benim gibi tüm toplumu daha 
derin bir bunalıma sürüklüyor sanırım. Hele ki bir hey-
keltıraş olarak gördüm ki toplumun hiçbir kesiminin 
umurunda değiliz. 

l Filli Su Saati, sadece HKTM’de mi sergilene-
cek, yoksa uluslararası sergilere katılmayı düşünüyor 
musunuz?

Aslında yaparken sergilemek istediğimiz yerler 
ve sergi planlarımıza vardı. Açıkçası her sanatçı gibi 
eserimin kitleler tarafından görülmesini çok isterdim. 
Ama sökmesi ve tekrar kurması hem çok uğraş veriyor 
hem de çok uzun sürüyor. En önemlisi de bu süreç ese-
re zarar veriyor. Onun yerine, pandemiden sonra gör-
mek isteyenler için ücretsiz turlar düzenlemek gibi bir 
fikrimiz var. Bakalım zaman bize ne gösterecek.

Röportajın tamamı 
www.gazetekadikoy.com.tr adresinde.

Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi (HKTM), 
Kocaeli’nde 1998 yılında kurulmuş bir mühendislik 
firması. 43’ü mühendis 115 kişinin çalıştığı merkezde 
hidrolik sistemler, plastik enjeksiyon robotları ve 
endüstriyel robotlar yapıyorlar. Böyle bir devasa 
robot-heykel yaptırma kararıysa yeni fabrika 
binasına taşınmayla ortaya çıkmış. HKTM Yönetim 
Kurulu Başkanı Tunç Atıl, şöyle anlatıyor:  “El-
Cezeri bildiğiniz gibi Da Vinci’den 300 yıl kadar 
önce Anadolu’da Artuklu sarayında ilk otomasyon 

uygulamalarını 
başlatan mühendis 
olarak, ‘yurdum 
insanı’ olarak öne 
çıkıyor. Ondan 
esinlenen bir sanat 
eseri fikri doğdu. 
Eğer Türkiye’de 
mühendisliği 
sanatla 
birleştireceksen 
El-Cezeri en uygun 
konu ve bunu 
bir heykeltıraşa 
yaptıracaksan 
İskender Giray en 

doğru kişidir.” HKTM Genel Müdürü İlham Çelebi ise 
şöyle devam ediyor: “Cezeri’nin bize kazandırdığı 
itibarın bu topraklarda yaşayan mühendislere ve 
teknik insanlara ilham kaynağı olmasını istedik. 
Yeni Cezeri’ler ile yeniden umudun ve değişimin 
sağlanacağına inanıyoruz.”

Sibernetik alanın kurucusu kabul 
edilen, fizikçi, robot ve matrix ustası 
bilim insanı. Cihazların teknolojisinden 
ziyade işçiliğine ilgi duyan, pratik bir 
mühendis... 1136 yılında Cizre’nin Tor 
mahallesinde doğmuş, yine 1206’da 
Cizre’de ölmüş. Cezeri, otomatik 
kontrollü makinelerin ilki sayılan 
Jacquard’ın otomatik dokuma 
tezgâhından 600 yıl önce değişik 
haznelerdeki suyun seviyesine göre 
ne zaman su dökeceğine, ne zaman 
meyve ve içecek sunacağına karar 
veren otomatik hizmetçiyi geliştirdi.
Kendiliğinden çalışan otomatik sistemlerden sonra 
su gücü ve basınç etkisinden yararlanarak kendi 
kendine denge kuran ve ayarlama yapan dengeyi 
oluşturması, Cezeri’nin otomasyon konusundaki en 
önemli katkısı oldu. El-Cezeri’nin en önemli eserleri 

de şimdilerde yapılan robotların atası niteliğinde. Filli 
su saatinin yanı sıra, kandil saati, otomatik çalışan 
su makinesi, şarap dolduran mekanizma, saz çalan 
robot sadece birkaçı. El-Cezeri’nin diğer bir eseri de 
Diyarbakır Ulu Camii’ndeki ünlü güneş saati…

. . . ”“
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İBB Şehir Hatları AŞ, Ortaköy-Üsküdar hattına Kadı-
köy’ü de ekledi. Kadıköy-Üsküdar ve Ortaköy arasında 
ring olabilecek bir sefer başlatıldı. 

GÜNLÜK 14 SEFER YAPILACAK
Sürekli yapılacak seferlerin sayısı yeni durakla birlikte 
altıdan 14’e çıkarıldı. Karşılıklı olarak hafta içi günlerde 
14; hafta sonu ve resmi tatillerde ise 12 sefer gerçek-
leştirilecek.

35 DAKİKA SÜRECEK
Kadıköy – Üsküdar bağlantısı 25 dakika, Üsküdar – 
Ortaköy 10 dakika olmak üzere toplum yolculuk süresi 
35 dakika olacak. 
Kararın alınmasında vatandaşların ta-
leplerinin etkili olduğunu söyleyen Şe-
hir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, 
yeni açılan hatla ilgili şunları söyledi:
“Eski ulaşım politikaları sürekli kara-
ya dönüktü. Kadıköy ve Üsküdar ara-
sı da karadan ulaşım yapılan bir yerdi. 
Biz bakışımızı denize doğru çevirdiği-
miz için denizden ulaşım sağlansın is-
tedik. Ve Ortaköy-Üsküdar hattımıza 
Kadıköy bağlantısını da eklemiş olduk. 
Gelen istekleri değerlendiriyoruz. Si-
mülasyonlara giriyoruz ve hattın çalışıp 
çalışmayacağına dair bilgisayar destekli 
doğrulamalar yapıyoruz.”  
Yolculardan bu hattı daha fazla kullan-
malarını isteyen Dedetaş, “Yolcularımızın 
bu hattı kullanmalarını istiyoruz. Ne ka-
dar çok kullanılırsa biz de motive oluyo-
ruz” dedi. 

İBB Şehir Hatları AŞ, Ortaköy-Üsküdar arasında işleyen hattı Kadıköy’e uzattı. 
Günde 14 sefer yapılacak olan Ortaköy-Kadıköy hattında, sefer süresi 35 dakika olacak

Ortaköy-Üsküdar hattı
KADIKÖY’E UZATILDI

inaların depreme dayanıklı hale getiril-
mesi için hayata geçirilen Kentsel Dönü-
şüm, birçok problemi de beraberinde ge-
tiriyor. Bunlardan en büyüğü hiç şüphesiz 

bahçelerin ve yeşil alanların giderek azalması. Özel-
likle arsa payı fazla olan binalar, kentsel dönüşüm ile 
beraber bahçelerini ve ağaçlarını kaybediyor. Yeni-
leme sonrası daire sayıları artıyor, buna paralel ola-
rak ikamet edecek insan sayısında da artış oluyor. 
Tüm bu sorunları, Kadıköy’de kentsel dönüşüm son-
rası yenilenmiş binalarda ikamet eden Fikret Tüzün 
ve Talip Dursun ile konuştuk.

“ESKİ SOKAKLARIMIZI ÖZLÜYORUZ”
Fikret Tüzün, kentsel dönüşüm sonrası yenilen-

miş bir binada oturuyor. Kadıköy için kentsel dö-
nüşüm politikasını değerlendiren Tüzün, “Bilindiği 
üzere 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası tüm Tür-
kiye için çıkarılmış, riskli alan ve yapıların dönüştü-
rülmesini amaçlayan bir yasadır. Kentsel dönüşümde 
amaçlanan, depremden zarar görmeyecek sağlam bi-
naların yapılabilmesi ve bölge halkının yaşam stan-
dartlarının yükseltilmesidir. Burada ticari kârdan ve 
ranttan söz edilemez. Ancak Kadıköy gibi arsa değeri 
çok yüksek olan bir ilçede müteahhit firmaları ticari 
kazancı görmüş ve önceliği Kadıköy’e vermişlerdir. 
Yasada öngörülen ve öncelik verilen kaçak, ruhsat-
sız, iskansız binalar ve gecekondular yerine Kadı-
köy’deki ruhsatlı ve iskanlı binalar yıkılıp yerine yine 
ruhsatlı ve iskanlı binalar yapılmıştır. Fikirtepe’nin 
durumu ortadadır. Şu an oturduğum sokaktaki bina-
ların büyük çoğunluğu kentsel dönüşümle yenilendi. 
Yeni deprem yönetmeliğine uygun standartlarda ya-
pılan binalarımızın daha güvenli olduğunu düşünerek 
yaşamaya devam ediyoruz. 2014 yılından önce 3-4 
katlı binaların olduğu bahçeli, bol çiçekli, kocaman 
ağaçların olduğu sokakları aramıyor değiliz. Şimdi 
11-15 katlı binalarımız, parke taşlı otoparklarımız, 
toprak alan azlığı nedeniyle küçücük çimen alanları-
mız ile büyük saksılarda ağaç fidanlarımız var. Belki 

depremden kendimizi koruduk ama eski sokaklarımı-
zı özlüyoruz” dedi. 

Tüzün, “Kentsel dönüşümün beraberinde getirdi-
ği sorunlardan biri de nüfusa olan etkisidir. Şöyle ki 
20 daireli bir bina yıkıldığında yerine 30 dairelik bir 
bina yapılabiliyor. Kadıköy’de kentsel dönüşüme gi-
den bina sayısı düşünüldüğünde ilave daireler ve bu-
ralarda ikamet edecek insan sayısında da hemen he-
men %50 oranında artacaktır. Hatta sosyolojik olarak 
demografik yapıda bile değişiklikler olabileceği dü-
şünülebilir. Nitekim Kadıköy böyle bir nüfus artışı 
yaşamaya başlamıştır. 2014 ve daha önceki yıllarda 

çocukların bisiklete bindiği, koşturabildiği sokaklar-
da bugün araç trafiği oluşmaktadır. Sessiz ve sakin 
bir sokakta hem insan hareketliliği hem de araç ve 
gürültü kirliliği artmıştır” diye konuştu.

“YEŞİLİ KORUYAN PROJELER DESTEKLENEBİLİRDİ”
Daha iyi planlanmış projelerin Kadıköy’e daha 

büyük katkı sağlayabileceğini söyleyen Tüzün, “Par-
sel bazlı projeler yerine birleştirilmiş parseller ve hat-
ta ada bazında çevreyi, alt ve üst yapıyı, yeşili koru-
yan projeler desteklenebilirdi. Ama Fikirtepe örneği 
olacaksa bu halimize şükretmeliyiz. Merkezi ida-

re tarafından TOKİ eliyle bu işlerin yapılabileceği-
ne de inanmıyorum. Örnekler ortada. Belki yerel yö-
netimlerin işin içinde olacağı, kat maliklerinin çok 
uygun ve çok uzun vadeli kredilerle destekleneceği, 
çok daha az müteahhid payı ile kent planlayıcılarının 
oluşturacakları projeler hayata geçebilseydi daha ye-
şil bir Kadıköy olabilirdi” diyor. 

“SAKSIDA ÇİÇEĞİN ŞEHRE KATKISI YOK”
İnsanların yeşil alana ihtiyaç duyduğuna da deği-

nen Tüzün, “Yol kenarlarındaki dikey çiçekliklerin, 
caddelerdeki büyük saksılar içindeki çiçek ve küçük 
çalılıkların, çevre yolları etrafındaki çim alanların bir 
şehir yaratmadaki katkısı bence neredeyse yok gibi-
dir. Bu uygulamalar ses bariyeri oluşturmaz, hava-
yı temizlemezler. Eğer siz yeşil bir şehir, nefes alan 
bir kent yaratmak istiyorsanız toprağa ekili ağaçları, 
parkları, ağaçlık alanları, şehir ormanlarını korumalı 
ve büyütmelisiniz. Ne kadar az beton dökerseniz size 
o kadar çok toprak alan kalır. İnsanların yeşil alanla-
ra ne kadar ihtiyacı olduğunu doldurulmuş sahil bant-
larındaki kalabalığa, çevre yolları kenarlarındaki çim 
alanlarda piknik yapanlara bakarak görebiliriz. Bence 
yerel yönetimlerin öncelikli hedefleri aktif yeşil alan-
lar oluşturmak olmalıdır” ifadelerini kullanıyor. 

“MÜTEAHHİTLERİN İSTEDİĞİ OLUYOR”
31 yıldır Kadıköy’de yaşayan ve kentsel dönü-

şümle beraber yenilenmiş bir binada oturan Talip 
Dursun, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Binamız 
bundan yaklaşık 5 sene önce yenilendi. Kentsel dö-
nüşüme gitmeden önce büyük bir bahçemiz vardı fa-
kat bina çok eskiydi. Depreme dayanıklı olmadığı 
için mecburen müteahhite vermek durumunda kaldık. 
Eğer depreme dayanıklı olsaydı, bahçeli ve yeşillikli 
olan binamızda oturmayı tercih ederdik. Kadıköy’de 
çok fazla eski bina var. Binaların temeli sağlam ol-
madığı için sadece güçlendirme yapmak yeterli ol-
muyor. Binadaki ev sahipleri olarak kendi imkânları-
mızla yenileme yapmamız mümkün değil. Mecburen 
müteahhit ile anlaşmak zorunda kalıyoruz. O da ken-
dine rant sağlayabilmek için bu işe giriyor. Bir şekil-
de müteahhitlerin istediği oluyor desek yanlış olmaz. 
Çünkü insanlar eski ve depreme dayanıksız binalarda 
oturmak istemiyorlar. Uzun yıllardır Kadıköy’de ya-
şıyorum. Eski ve yeni karşılaştırması yapmam gere-
kirse Kadıköy’de yeşil alanların ciddi derecede azal-
dığını söyleyebilirim. Sadece bizim binamız değil, 
yeni yapılan bütün binalarda bahçelerin yok edildiği-
ni görüyoruz. Bu, Kadıköy’ün en büyük sorunların-
dan biri maalesef.” 

Binalar yenilendi, Binalar yenilendi, 
bahçeler yok oldu!bahçeler yok oldu!
Bahçesi ve ağacı olan bina mı, yoksa depreme dayanıklı  bina mı? Bahçesi ve ağacı olan bina mı, yoksa depreme dayanıklı  bina mı? 
Kadıköylüler ikisi arasında tercih yapmak istemiyorKadıköylüler ikisi arasında tercih yapmak istemiyor
l Simge KANSU

B

Talip Dursun Fikret Tüzün
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ınar Sezginalp Ankaralı bir akademisyen. 
Sezginalp, Orta Doğu Teknik Üniversite-
si’nde doktora eğitimine devam ederken 
Moda’nın sokaklarını gezdi ve evlerini 

inceledi. Aynı zamanda semtin tarihine dair araştır-
malar yaptı ve doktora tezini de Moda’nın dönüşü-
mü üzerine yazdı. Yazılı kaynaklara başvuran Sez-
ginalp 2017 yılında tamamladığı teziyle, sözlü tarih 
çalışması yaparak Modalıların anılarını da kayıt al-

tına aldı. Özye-
ğin Üniversi-
tesi, Mimarlık 
ve Tasarım Fa-
kültesi, İç Mi-
marlık ve Çevre 
Tasarımı Bölü-
mü’nde öğre-
tim üyesi olan 
Dr. Pınar Sez-
ginalp ile te-
zinde ele aldığı 
Moda’nın ko-
nut dokusunu, 
komşuluk iliş-
kilerini ve sem-
tin dönüşümünü 
konuştuk. 

● Tezinizde 1930-1970 yıllarında Moda’daki 
konutların iç mekanlarını inceliyorsunuz. Sizi bu 
konuya sürükleyen şey neydi?

Uzun yıllardır İstanbul’da yaşayan bir Ankaralı-
yım. Kızılay – Tunalı Hilmi aksında yetişmiş bir nesil 
bilir ki, Ankara’da “yürünebilir” bir kent hayatı nere-
deyse yoktur. Türkiye’de, yaşadığınız şehri yürüye-
rek gezebilmek ve aynı şekilde evinize dönebilmek 
büyük bir lüks. Kadıköy’de, Caferağa ve Osmana-
ğa bölgelerinin mimarisini doyasıya seyredebildiği-
niz sokaklarında yürürken gözlemlediğim çok kültür-
lü doku; Moda’daki geçmiş yaşantıları, eski gündelik 
hayatları merak etmeme sebep oldu.

● O yıllardaki konutların iç mekanları nasıl 
kurgulanmış, bu evlerdeki günlük yaşam nasılmış?  

1800’lerin ikinci yarısında bölgedeki konut mi-
marisi, geniş ailelerin barınabilmesi için inşa edil-
miş köşkler ve bitişik nizam müstakil kâgir evlerden 
oluşuyormuş. Anadolu ve Balkanların Osmanlı etki-
sinde kalan kısmında yapılan geleneksel Türk konut-
ları gibi, bu konutlarda da günlük hayat sofada yapı-
lan bir kahvaltı ile başlayıp akşam yemeği ile biter, 
büyükanne-büyükbabaların çocukları ve torunları ile 
birlikte süregelen iç içe bir yaşam varmış. Röpor-
tajlarımda görüştüğüm bazı Modalılar, eski evlerin-
de çocukken anneanneleri ile çatı katındaki odalarını 
paylaştıklarından bahsetmişti.

MÜSTAKİL EVLERDEN APARTMANLARA 
● Peki, Cumhuriyet dönemindeki Moda?  
Erken Cumhuriyet dönemi olarak değerlendirdi-

ğimiz 1923-1950 yılları arasındaki dönemde, varlık-
lı aileler Moda’nın bir konut ile değerlendirilmemiş 
boş parsellerine müstakil ama “modern” villalar inşa 
etmişler. Bazı aileler ise köşklerini yıkıp birkaç kat-
lık apartman inşa ettirmişler. Bu konutlarda ise çekir-
dek aileler barınır, ebeveynler hariç her kullanıcıya 
birer oda düşerdi. Çoğunlukla bir bahçeden ulaşılan 
ve oldukça geniş bir giriş holüne açılan evin girişin-
den, yine aynı ihtişamıyla bir salona ve salles á man-
ger’ye [yemek odası] veya üst kata odalara ve banyo-
nun olduğu kata çıkaran merdivenlere ulaşılabilirdi. 
O dönemde mimarların çizimlerine “hizmetçi” olarak 
not düştüğü, ev emekçilerinin ha-
kim olduğu evin servis kısmı, arka 
bahçeye açılan ayrı bir servis kapı-
sı girişi ile tuvalet ve yatak odası-
nı içerirdi. 

Yüzyıl ortasından 1980’lere 
doğru gelindiğinde ise kat mülkiye-
ti kanununun da getirdiği imkanlar-
la çoğu köşk ve konak yıkılır, yerine 
çok katlı apartman konutları inşa edi-
lir. Yemek odası ve servis kapısının 
izleri özellikle 1970’lerden sonra kay-
bolur. Parselde, geniş aile için kurgu-
lanmış müstakil bir evin kapladığı ala-
na birden fazla ailenin barınacağı kat 
planlanmasından dolayı iç mekanlar 

git gide ufalır. Televizyonun evlere girmesiyle hayat 
salonda kurgulanmaya başlar. Evlerdeki insan sesi 
azalır, yatılı yardımcı yerine gündelikçilerin hayata 
dahil olması ile servis hacimleri yok olur ve mutfak-
lar küçülür, onun yerine bir yatak odası daha gelir ve 
koridorlar, antreler iyice daralır. Özetle, iç mekanlar 
küçülmüş, insanlar kolektif bir barınma durumundan 
bireyselliğe doğru geçiş yapmış, kendine özel-mah-
rem alanlarında zaman geçirmeyi yeğlemek duru-
munda kalmışlardır.

● Konutların dış özellikleri gibi, iç mekânı da 
dönemin sosyoekonomik yapısına dair ipuçları ve-
rebilir. Siz nasıl bilgiler elde ettiniz?

Evet, konut mahrem olan gündelik yaşam ile en 
iç içe olan mekân olduğu için, kullanıcılarının sos-
yoekonomik yapısına dair cephe tipolojileri ve mal-
zemelerinden daha çok bilgi verir bize. Moda’da, 19. 
yüzyıla yaklaşırken göç eden ailelerden kalan anti-
ka aksesuarlar, o dönemin ahşap işçiliğinin inceliği-
ni gösteren fiskos koltuğu, sedef detaylı salon otur-
ma takımları ve aynalar... 20. yüzyıl ortasına doğru 

apartmanlara ve müstakil “modern” 
konutlara geçildiğinde banyolarda-
ki vitrifiyeden; kapıların, süpürge-
liklerin ve pencerelerin detayları-
na, zemin döşemelerine; aydınlatma 
ürünlerinden elektronik eşya seçimi-
ne kadar, sabit ve hareketli tüm iç me-
kan bileşenleri ailenin varlığına dair 
ipucu verir. Moda’da görüştüğüm ai-
leler genellikle saat, gümüş mürekkep 
hokkası gibi değerli antika aksesuarlar 
ve hâlâ kullandıkları, büyükanne ve bü-
yükbabalarından yadigar “mücevher” 
olarak nitelendirilen oturma takımların-
dan bahsetmişlerdi.

MODA’NIN ALTIN DÖNEMİ
● Tezinizde verdiğiniz bilgilerden Moda’da bos-

tanların yerine apartmanların yapıldığını anlıyo-
ruz. Bu fiziksel değişim Moda’daki insan ilişkilerini 
nasıl etkilemiş olabilir?  

Eski iki-üç katlı kâgir konutlardaki ailelerin ço-
cuklarının yaz döneminde sabah kahvaltılarından 
sonra hızla dışarı çıkıp bostanlarda meyve bahçeleri, 
bakla tarlaları arasında akşama kadar oynadıkları; ha-
yaletli, inli-cinli hikayelerini anlatıp birbirlerini kor-
kuttukları anlatılmıştı. 

1950’lerde Şifa Sokak’taki bir konutta yaşayan, 
röportaj yaptığım bir hanımefendinin anlattığı hoş 
bir anekdotu hiç unutamıyorum: Bostanların ve yeşil 
arazilerin bol olduğu, insanların o ağaçlardan gönül-
lerince meyve yediği o “altın” dönemde, saat akşam 
dokuz oldu mu sokaklarda bitişik nizam yerleşmiş üç 
katlı güzelim evlerden anneler sarkmaya ve çocukla-
rına hep bir ağızdan seslenmeye başlarlarmış.  “Ay-
şeeee, biiiir”… “Ayşeee, ikiii”… Üçüncü çağrıda da 
evine dönmeyen Ayşe’ye tabii ki ertesi gün arkadaş-
larıyla görüşmesi yasak olurmuş. Kentteki yeşil do-
kunun içinde yetişen nesiller, mutluluk ve huzur için-
de yetişmiş insanlardı tabii ki. Evlerin çıkmalarından 
uzanarak sosyalleşen komşular, hastayken de aynı 
çıkma pencerelerinden birbirlerine sıcak çorbalar, ye-
mekler verirlermiş. Modalıların “gerçek Moda” ola-
rak tanımladığı altın dönem o senelerdir işte, barış ve 
sevgi içinde olan seneler.

● Sonraki yıllarda bahçeli konutların bölgedeki 
yoğunluğu azalmış, apartmanlar çoğalmaya başlamış.

Apartmanlar, sağlıklı bireyler yetiştirilmesinde 
büyük etkisi olan nefes alınacak bu yeşil alanları bi-
rer birer yok etmiş tabii. Özellikle 1960’tan sonra ge-
niş aileler birer birer apartman dairelerinde kendi çe-
kirdek aileleriyle yaşamaya başlamış, bölgenin silüeti 
güneşli, aydınlık ve yeşilliklerle dolu olmaktan daha 
çok gölgeli bir silüet hâline gelmiş. Bunun yanında 
camdan cama olan sosyalleşmenin de biçimi yerini 
yalnızca akşam yürüyüşlerine bırakmış. Özellikle yaz 
aylarında, Moda Çay Bahçesi’ne burun üzerinden yü-
rüyüp oradan Moda Caddesi’ne çıkan akşam gezinti-
lerinde karşılaşılırdı.

6-7 EYLÜL’ÜN GÖLGESİ 
● Tezinizde ayrıca Moda’nın çok kültürlü yapı-

sına vurgu yapıyorsunuz. 
Apartmanlaşmadan önce, Moda halkını “gölge” 

altında hissettiren ilk sebeplerden biri de üzücü 6-7 
Eylül olaylarıydı. Moda’yı Moda yapan çok kültür-
lü sosyal dokusu, barışçıl ruhundan çıkartılmıştı bu 
olaylardan sonra. Fahri Çoker arşivine göre; Kadı-
köy’de toplam 180 mağaza, üç ev, üç kilise, bir okul, 
dört fırın, beş gazino, dört pastane ve daha birçok iş-
letme ve yapı talan edilerek tahribe uğramış. Gününe 
Moda Caddesi üzerinden Kadıköy Çarşı’ya uğraya-
rak başlayan, dönüşte de Bahariye üzerinden tanıdık, 
neredeyse aileden olan dükkanlara uğrayarak evleri-
nin ihtiyaçlarını karşılayarak bitiren yüzlerce Moda-
lı, yalnızca etnik kökeninden dolayı ruhen ve fiziken 
saldırıya uğramış bu ahbaplarını artık görememe-
ye başlamış. Çünkü onlar; bölgeden, hatta ‘vatanım’ 
dedikleri Türkiye’den ayrılmak zorunda bırakılmış-
lardı. Moda’yı Moda yapan sosyal dokunun bu deği-
şimi insanların günlük hayattaki huzurunu bozan en 
önemli faktörlerden biriydi.

● Çalışmanızda hem sözlü tarih çalışması yap-
mışsınız hem de yazılı kaynaklardan faydalanmışsı-
nız. Hangi kaynaklara başvurdunuz? 

Sözlü tarih çalışmalarım için birçok aile ile görüş-
me şansım oldu. Başta Caferağa Mahallesi muhtarı 
sevgili Zeynep Ayman Hanım ve Moda Eczanesi sa-
hibi sevgili Melih Ziya Sezer Bey olmak üzere, böl-
geyle ilgili konut ve gündelik yaşam üzerinden bir ta-
rih yazımı yapabilmeme vesile olan görüştüğüm tüm 
Modalılara tekrar teşekkür ediyorum.               

Bölgenin tarihi ve yaşamının anlatımı ile ilgili 
yararlandığım yazılı kaynaklardan mimarlık bağla-
mı odaklı olmayanlarından birkaçı; İzel Rozental’ın 
“Moda Sevgilim ‘Yeniden’”, Deniz Kavukçuoğ-
lu’nun “Moda’da Gezinti”, Müfid Ekdal’ın “Kapalı 
Hayat Kutusu: Kadıköy Konakları”, Murat Belge’nin 
“İstanbul Gezi Rehberi” ve Orhan Türker’in “Halki-
dona’dan Kadıköy’e: Körler Ülkesinin Hikayesi” ki-
tapları olmuştu. Arkitekt dergisi, Cumhuriyet gazete-
si, Modern Türkiye Mecmuası, Yedigün, Tarih Vakfı 
Fahri Çoker arşivi ve Demir Alp Serezli’nin Saint-Jo-
seph’in Öyküsü de diğer basılı kaynaklardandı.

Akademisyen Pınar Sezginalp “Moda Bölgesi Konutlarının 
Mekan Dönüşümleri, 1930-1970’ler” adlı doktora tezi ile 
Moda’nın geleneksel mimari dokusunun modernleşme 

süreciyle beraber nasıl değiştiğini ele alıyor

Moda’nın 
evleri 

● Erhan DEMİRTAŞ

P

İBB Şehir Hatları AŞ, İstanbulluların deniz ulaşımını 
daha fazla kullanmaları için çalışmalarını sürdürüyor. 
Yeni hatlarla ulaşım ağını genişleten Şehir Hatları AŞ, 
çocukları da unutmadı. Küçük yolcuların keyifli, eğlenceli 
bir deniz yolculuğu yapması için vapurlara kurulan oyun 
alanları dokuza ulaştı.

Çocukların ruhsal ve zihinsel gelişimine katkıda 
bulunacak, yaratıcılıklarını besleyecek ahşap ve el 
yapımı oyuncaklar özenle seçilerek yerleştirildi.

AMAÇ, DENİZ ULAŞIMINI SEVDİRMEK
Çocuklara denizi, deniz ulaşımını sevdirmeyi 
amaçladıklarını belirten Şehir Hatları AŞ Genel 
Müdürü Sinem Dedetaş, “Deniz ulaşımının daha 
fazla kullanılmasını istiyoruz. Çocukları da bu işin bir 
parçası olarak görüyoruz. Deniz sevgisini biraz daha iyi 
verebilmek için vapurlarda oyun alanları düşündük. İlk 
olarak Moda Vapuru’nda uyguladık. Sekiz vapurumuza 
daha ilave ederek dokuz vapurumuzda çocuk oyun alanı 
oluşturduk. Küçük yolcularımızın vapurlarımızdan güzel 
anılarla inmesini ve tekrar binmek için can atmasını 
istiyoruz” dedi.

İBB Şehir Hatları AŞ, küçük 
çocuklara denizi sevdirmek ve 
eğlenceli bir deniz yolculuğu 
yapmaları için vapurlara oyun 
alanları kurmaya devam ediyor 

9 vapura çocuk oyun alanı 
Kaynak: Cumhuriyet Tarih
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Bir yazarın yapıtlarının değerlendirilmesinde 
hayat hikâyesinin ne kadar yeri vardır ya da 
olmalıdır? Edebiyat eleştirisiyle ilgili çokça 
tartışılan konulardan biridir bu. Sadece metne 
önem verilmesini önerenler de var, metni 
yazarın özyaşamı gibi didikleyenler de. Eleştiri 
ekollerinin farklı yanıtları söz konusu, ama bazı 
yazarlar var ki onların metinlerini hayatlarından 
ayırarak okumak, tartışmak pek kolay değildir. 
Bu bahiste akla ilk gelecek isim Türkçe yazılmış 
öykünün en büyüklerinden biri olan Sait Faik’tir. 
Hayatını biraz olsun bilenler öykü anlatıcılarının 
büyük ölçüde yazarın kendisini andırdığını fark 
ederler. Kaldı ki, adlı adınca kendisinden söz ettiği 
öyküleri de vardır. “Faik Bey’in oğlu,” der mesela 
bir öyküde, bir başkasında, “Bir Abasıyanık’ın 
yazısı” diye söz eder.

Beri yandan bu konunun bir noktada 
çatallanması da kaçınılmaz. “Yazarın hayatı” 
derken neyi referans alacağız? Kaba hatlarıyla 
üzerinde uzlaşılmış bir hayat hikâyesi vardır 
hiç kuşkusuz, “ansiklopedik” diyebileceğimiz 
bir bilgi kümesidir bu: doğum yeri, okuduğu 
okullar, yaşadığı yerler, yazdığı dergiler, 
ebeveyni, yakın ahbapları… Peki, bunlar 
yapıtlarını değerlendirmeye, çözümlemeye 
kalkıştığımızda yeterli midir? Yapıtları daha iyi 
anlamayı ya da yorumlamayı amaçladığımızda 
daha derinlikli bilgiler içeren, daha ayrıntılı 
biyografik bilgilere ihtiyaç duyarız. Bazen de 
tersi bir durum söz konusu olur. Yazarın hayat 
hikâyesine ulaşmak için yapıtlarından yola 
çıkılır. Sait Faik’in ölümünden beş yıl sonra 
kaleme aldığı “Sait Faik’in Hayatı”nda (Mars 
Ticaret Matbaası, 1959) Muzaffer Uyguner, “bu 
konuda yazılanların azlığı[ndan]” şikâyet eder: 
güncesi yoktur, mektupları yayımlanmamıştır. 
“Eserlerinden faydalanmayı düşünerek işe 
koyulduk,” der Uyguner. Sait Faik’in öyküleri 
için “Vakalar yaşanmış değildir, onları ben 
hayalimde yaşatırım,” dediğini unutmadan, ama 
Fikret Ürgüp’ün “Sait Faik’in bütün hikâyeleri 
yaşanmış, kendi biyografisidir” sözünden güç 
alarak. Uyguner’in bu kitabının yayımlanmasının 
üzerinden altmış yıl geçti, “bu konuda yazılanlar” 
bir hayli arttı, özellikle Sevengül Sönmez’in titiz 
çalışmaları sonucunda Sait Faik’in mektupları, 
dergilerde kalmış yazıları, söyleşileri vs 
kitaplaştı. Pek çok biyografik kitabın yanı sıra 
Sait Faik’i tanımış, onunla arkadaşlık etmiş, 
hayatının belirli bölümlerine tanıklık etmiş pek 
çok kişinin hatıraları yayımlandı.  

Bu külliyata son eklenen kitapsa geçen 
ay yayımlanan Adil İzci’nin yayıma hazırladığı 
“Anılarda Sait Faik” (Varlık Yayınları, 2021). İzci, 
büyük bölümü Sait Faik’in arkadaşı olan yazar, 
şair, ressam, oyuncu ve fotoğraf sanatçısının 
onunla ilgili hatıralarını bir araya getirmiş. Bu 
derleme sadece farklı gözlerin görüp tanıdığı 
Sait Faik’i sunmuyor bize. Kesinlikli, doğrudan 
yanıtlar vermese de, Yaşar Nabi’nin 1954’te 
büyük öykücünün ölümünün hemen ertesinde 
sorduğu soruyu hatırlatıyor ve bunu yanıtlamaya 
çalışacaklar için geniş bir kaynak sunuyor. Yaşar 
Nabi, bir “Sait Faik muamması[ndan]” söz eder 
önce, onun öykülerinin dönemin öykücülüğünün 
“hayli yükselmiş seviyesi arasında bir mızrak 
boyu yukarıda” olduğunu saptayıp bu 
üstünlüğün nereden geldiğini sorar. Muamma 
budur. “Hikâyelerindeki ruh ve mana derinliği 
nereden geliyordu? Bu muammayı belki de hiçbir 
zaman çözemeyeceğiz.” İlginçtir, Celal Sılay için 
de kendisinin Sait Faik’e duyduğu düşkünlük bir 
muammadır. “Onda olan şeyi bilemezdim,” diyor 
Sılay. Gerçi aynı yazıda, buna yanıt olabilecek, 
kısa ama çok önemli bir saptaması da var: 
“Ben’den kurtulmuştu,” diyor Sait Faik için. 

“Anılarda Sait Faik” sadece anekdotların, 
neşeli ya da kederli hatıraların sıralandığı bir 
kitap değil. Kitap sadece Sait Faik hakkında 
da değil bence. O yılların edebiyat dünyasının 
bir resmini de barındırıyor. Oktay Akbal, Sait 
Faik’in bütün külliyatı için “Bizim neslin kendi iç 
romanı, kendi hayatımızın bir çeşit tarihçesi,” 
diye yazmış; İzci’nin derlediği hatıralar da bu 
tarihçeden kesitler sunuyor. Üstelik bu hatıraları 
aktaranların büyük bölümü edebiyatçı, sanatçı; 
satır aralarında Sait Faik’İn yapıtlarına dair çok 
önemli saptamalar da mevcut. (Özellikle Fikret 
Ürgüp, Abidin Dino ve Sabahattin Batur’un 
yazıları.) Bu arada yeni muammalar da çıkmıyor 
değil. Cahit Irgat’la Mina Urgan’ın (o yıllarda 
evlidirler) ayrı ayrı, aynı olayı kendisiyle Sait Faik 
arasında geçmiş, öbürü yanlarında yokmuş gibi 
kaleme almış olmaları mesela.

“Anılarda Sait Faik”

BEHÇET 
ÇELİK

T

İkizdere Dernekler Federasyonu (İDEF), İkizdere'de 
yapılan doğa talanını protesto etmek amacıyla Kadı-
köy Rıhtım'da basın açıklaması gerçekleştirdi. "İkiz-
dere’de taşocağı olmasın! İkizdere sahipsiz değildir" 
pankartının açıldığı açıklamada, "Cengiz’in yoluna 
taş koyuyoruz" ve "Talan mafyası Cengiz Holding" 
dövizleri taşındı, sık sık "Direne direne kazanacağız" 
sloganı atıldı.

Açıklamada söz alan İstanbul Rize Masası Baş-
kanı Necati Ekşi, taş ocağı projesinin hukuka ve usu-
le tamamen aykırı olduğunu belirterek, ilgili bakanlı-
ğa karşı açılan davaların henüz karara bağlanmadığını 
aktardı. Taş ocağı yol çalışması kapsamında bölgede 
sayısız ağacın köklendiğini, hafriyatla birlikte dereye 
atıldığını söyleyen Ekşi, şimdiden çevresel zararların 
yaşandığını kaydetti. Köylülerin hayatta kalabilmek 
için en doğal ve anayasal haklarını kullandığını ifade 
eden Ekşi, iş makinelerinin pandemi yasakları ve kol-
luk kuvvetlerinin desteği ile yol çalışmasına devam et-
tiğini söyledi.    

“HUKUKSUZ VE HAKSIZ MUAMELE” 
Rize Valiliği’nin İkizdere ilçe sınırlarını kapsayan 

soyut bir yasaklama kararı getirerek, köylülerin top-
lanma ve basın açıklaması yapmalarını engellemeye 
çalıştığını söyleyen Ekşi, “Rize Valiliği sırf taş oca-
ğı çalışmasının devamı edebilmesi için bu yasaklama 
kararını almıştır. Öyle ki bu kararda köylünün alanda 
bulunması genel sağlığa aykırı bulunurken aynı sakın-
ca şirket faaliyetleri için zikredilmemiştir. İkizdereli-
ler 35 gündür pek çok hukuksuz ve haksız muamele ile 
karşı karşıya kalmıştır. Kurulan çadırlar kolluk kuv-
vetlerince bir gece yarısı el konulmuş, el konulma ile 
ilgili hiçbir resmi karar tebliğ edilmemiştir. Avukatlar 
ve desteğe gelen gazetecilerin halkla buluşması engel-
lenmiş, avukatların çalışma sahasında yaşanan heye-

lanla ilgili davaya delil teşkil edebilecek tespit yapma-
sına izin verilmemiştir” ifadelerini kullandı. 

Diğer taraftan Rize ilçe belediye başkanlarının, 
muhtarlar derneğinin, Rize STK ve odalarının taş oca-
ğını destekleyen nitelikteki açıklamalarda bulunduğu-
nu aktaran Ekşi, “Adeta şirketin sözcülüğünü yaparak 
halktan ve doğadan değil şirketten yana olduklarını 
göstermişlerdir. Biz Rize Masası olarak tarafımızı net 
bir şekilde belirledik, iş makineleri gidene kadar İkiz-
dere halkının yanında yer alacağız yaşamı savunaca-
ğız” şeklinde konuştu.

“BU BİR DOĞA KATLİAMIDIR”
Ardından basın açıklamasını yapan İDEF Başkan 

Yardımcısı Musa Yılmaz, sergiledikleri direnişin de-
vam ettiğini söyleyerek, taş ocağının durdurulması 
için mücadelelerinden geri adım at-
mamaya ant içtiklerini belirtti.

Vadilerine yapılan hukuksuzlu-
ğa karşı sessiz kalmayacaklarını ifa-
de eden Yılmaz, “Bu bir doğa katli-
amıdır. Sadece bizlerin yaşam alanı 
değil, yaban hayatının da yok oluşu-
dur. Havanın suyun yüzyıllık ağaçların 
yok oluşudur. Deli balın kayboluşudur. 
Tüm bunlar geri dönüşü olmayacak 
tahribattır. Bu yüzden taş ocağına ses-
siz kalmadık, kalamazdık. Haklı oldu-
ğumuzu kamuoyu da gördü, arkamızda 
durdu” diye konuştu.  

“YAKIŞTIRMALARI REDDEDİYORUZ”
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgü-

tü’nün, (UNESCO) kesinlikle koruması gereken 53. 
Vadisi olan İkizdere'yi yok edecek bu projeye sonu-
na kadar karşı duracaklarını yineleyen Yılmaz, “Bili-
yoruz ki, buradaki direnişi bölmek için çeşitli gerçek 
dışı söylemlerle algı yaratılmakta ve kamuoyuna ser-
vis edilmektedir. Davamız, hak arayışıdır. Hakkımı-
za sahip çıkma davasıdır. Hak arayışında olan bizlere 
yapılan yakıştırmalarının tamamını ret ediyoruz” şek-
linde konuştu. 

“DİRENİŞİMİZİ SAHİPLENİN”
Mücadelelerinin topyekun yaşamı koruma müca-

delesi olduğunu belirten Yılmaz, “Bugün susarsak, 
sessiz kalırsak yarın başka bir yer için aynı durum 

yaşanırsa konuşmaya 
savunmaya hakkımız 
olmayacak. O yüzden 
hem mahkemelerde, 
hem de yıkmaya de-
vam ettikleri alan-
da, hem de sesi olan 
her kentin her mey-
danında, sokağın-
da hak arayışımızı 
sürdüreceğiz” söz-
leriyle direnişleri-
ni sahiplenme çağ-
rısı yaptı.

İkizdere Dernekler Federasyonu, 
Kadıköy'de yaptığı açıklama ile 
İkizdere'de yapılan doğa talanını 
protesto etti

arihler 17 Mayıs 1987’yi gösterirken Yo-
ğurtçu Parkı’nda buluşup dayağa karşı yü-
rümüştü yüzlerce kadın. Eylemden 34 yıl 
sonra, 24 Mayıs Pazartesi günü kadınlar 

yine Yoğurtçu Parkı’nda buluştu; “Haklarımızı kolay 
kazanmadık, vazgeçmeye niyetimiz yok” diyerek o 
günden bugüne gelişen kadın hareketini hatırlattı.

İstanbul Sözleşmesini Uygula Kampanya Gru-
bu’nun çağrısıyla gerçekleşen eylemde ay-
rıca Türkiye’deki kadın mücadelesini 
anlatan bir sergi açıldı. Dayağa Kar-
şı Kampanya Grubu’nun 1987’de 
gerçekleştirdiği eylemden bu 
yana neler yaşandığını göste-
ren bu zaman tünelinde kadınlar 
mücadeleler sonucu kazandıkla-
rı hakları hem hatırladı hem de 
hatırlattı. Kadınlar görseller eş-
liğinde hangi tarihte neler yaşan-
dığını anlattı. 

34 yıldır erkek şiddetine kar-
şı mücadele ettiklerini söyleyen ka-
dınlar, “O günden bugüne çok yol kat 
ettik. Birçok kazanımımız oldu. Hayatımı-
zın sahibi olduğumuzu, hayatlarımız hakkında bi-
zim karar vereceğimizi, haklarımızla yaşayacağımızı 

artık herkes biliyor. Bir kere çıktık soka-
ğa, evlere geri dönmeye niyetimiz yok. 

Bu mücadeleyi 17 Mayıs 1987’de fe-
ministlerin başlattığı kampanyayla, o 
gün burada darbe sonrası ilk mitingi 
yapma, ev içinde şiddeti sorunsal-
laştırma ve erkek devlet şiddetine 
kafa tutma cüreti gösteren kadın-
lardan öğrendik.” dedi. Kadınlar, 
Gülistan Doku’ya, Nadira Kadiro-

va’ya, Yeldana Kaharman’a ve Ra-
bia Naz’a ne olduğunu sorarak müca-

deleye devam edeceklerini söyledi.

ÖZGÜR BİR YAŞAM TALEBİ
Kadınlar fotoğraflar eşliğinde kadın hareketi-

nin mücadelesini anlattıktan sonra bir basın açıkla-
ması gerçekleştirdi. Basın 
açıklamasında Dayağa Kar-
şı Dayanışma Yürüyüşü ha-
tırlatılarak şöyle denildi: “O 
günden bugüne bu mahalle, 
bu sokaklar sayısız kadın ey-
lemi gördü. İsyan ederek çık-

tığımız evlere bir daha dönmedik. Eşit ve özgür yaşa-
ma yolunda burada, bu zaman tünelinde anlattığımız 
gibi pek çok kazanım elde ettik, saldırılarla karşılaştık, 
haklarımızı gasp etmeye çalışan erkeklere, erkek dev-
lete direndik. Şimdi bir gece yarısı kararnamesi ile çe-
kildik dedikleri, meclisin tamamının onayıyla yürür-
lüğe girdiği halde mecliste gündem dahi etmeden tek 
adamın kararıyla yürürlükten kaldırmaya kalktıkları 
İstanbul Sözleşmesi’nin hikayesi işte bu mücadelenin 
hikayesi. O gün burada başlayan yürüyüşün bir sonu-
cu. Bizlerin kuşaklardır erkek şiddetine karşı verdiği-
miz bir mücadelenin bir kazanımı. Yani onu biz var et-
tik, kimse bizden bir gece yarısı alamaz.”

İstanbul Sözleşmesi’nin çekilme kararını tanıma-
dıklarını söyleyen kadınlar, LGBTİ+ düşmanlığı ile 
bu kararın meşrulaştırma çabalarına karşı susmaya-
caklarını ifade etti. Kadınlar “1 Temmuz’da İstanbul 
Sözleşmesi’nin yürürlükten kalkacağını Resmi Ga-
zete’de ilan edenlere cevabımız itaatsizliğimiz ve da-
yanışmamızdır. Ne olursa olsun kazanacağımıza ina-
nıyoruz.” dedi. 1 Temmuz’a kadar bulundukları her 
yerde İstanbul Sözleşmesi’nin neden önemli olduğunu 
anlatacaklarını söyleyen kadınlar, tüm kadınları daya-
nışmaya çağırdı. 

Kadınlar, dayağa karşı ilk 
kez biraraya gelip yürüyüş 
yaptıkları tarihten tam 34 
yıl sonra yeniden Yoğurtçu 
Parkı’nda buluştu

Kadınlar, 34 yıl sonrayıne aynı yerde!
l Evin ARSLAN

‘TÜRKİYE’NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK’
1987’de Dayağa Karşı Kampanya Grubu’nun örgütleyicilerinden Ayşe Düzkan da eyleme 
katıldı ve o günün önemini şöyle anlattı: “Erkek şiddetini dayaktan ibaret sanıyorduk bir 
zamanlar. Ne kadar ilerlediğimizin bir işareti daha. O gün burada bin kişi bile yoktu. Ama 
bizim gücümüz harekete geçirdiklerimizden ibaret değil. Bizim gücümüz yarattığımız 
değişiklik ile ilgili. Biz o gün burada daha erkek şiddetinin kapsamını bile bilmeden, 
sadece dayaktan bahsederek yürüdük. O ana kadar feminizm, solcuları etkileyecek bir 
fikir akımı olarak düşünülüyordu. O gün burada bizim bir politik hareket olabileceğimiz 
ortaya çıktı. Biz bunu gösterdik. Ondan sonra Türkiye’nin çehresini değiştirdik. Açtığımız 
mütevazı yola katılan, o yolu devam ettiren herkese teşekkürler ve sevgiler.”

Ayşe DüzkanAyşe Düzkan

"İkizdere hepimizin"

l Emre CAKA
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Çalgı eğitiminin çocukları bilişsel, zihinsel ve sos-
yal yönden geliştirmesinden yola çıkan Kadıköy 
Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi (ÇSM) ile Suadiye 
Gönüllü Evi, çocuklar için el ele verdi; 2019 yılın-
da “Körüklü Çalgılar Akordeon Projesi”ni başlattı. 

Münevver Şefik Fergar İlkokulu’ndan seçilen 
sekiz öğrenciyle başlayan eğitim, pandemi 
nedeniyle verilen üç aylık aranın ardından 
yüz yüze olarak devam ediyor. Pandemi 
ile birlikte ÇSM’de eğitimler çevrimi-
çi olarak sürdüğü için Suadiye Gönüllü-
lerinin desteği ile tutulan atölyede akor-
deon dersleri yapılıyor. Akordeon sanatçı 
Edward Aris tarafından verilen dersler, 
salı günü saat 14.00’te başlıyor. 

“AKORDEONU TANITTIK”
Çocuk Sanat Merkezi Proje Koor-

dinatörü ve müzik eğitmeni Yeşim Al-
tınay, akordeon projesinin başlama 
hikâyesini şöyle anlatıyor: 2018 yılın-
da Suadiye Gönüllülerinin Artvin Ar-
danuç İlçesi’nde yaptıkları yaz oku-
lu projesi için Ümit Ağan ile aldığımız 
akordeonları kış döneminde nasıl de-
ğerlendiririz diye düşünürken, 11 se-
nedir yaz okulu yaptıkları Münevver 
Şefik Fergar İlkokulu öğrencileri için ders verme-
yi planladık. Yıllardır tanıdığım akordeon sanatçısı 
Edward Aris’in ÇSM’ye yakın taşınması da proje-
nin hızlanmasına sebep oldu. Önce Münevver Şe-
fik Fergar İlkokulu’nda çocuklara akordeonu tanıt-
tık ve ikinci sınıflardan 8 öğrenci seçerek ÇSM’de 
başladık.

Müzik eğitiminin çocuğun duygusal ve sosyal 
gelişimine doğrudan etki ederek kendini ifade ede-
bilme becerisini ve yaratıcılığını geliştirdiğini söyle-
yen Altınay, “Çalgı eğitiminin çocuğun bedensel ve 

az sahnesinin ülkemizdeki önemli tem-
silcilerinden Emre Tankal Quartet, “Ka-
dıköy” ile yılların birikimini albüme 
dönüştürdü. Dinleyiciyi Kadıköy’ün so-

kaklarında caz esintili bir yolculuğa davet eden al-
büm, tamamı enstrümantal yedi parçadan oluşuyor. 
Tüm bestelerin ve gitarların Tankal’a ait olduğu al-
bümde, saksafonda Tamer Temel, kontrbasta Volkan 
Topakoğlu, davulda ise Berke Özgümüş imzası var. 
Hayyam Stüdyoları’nda kaydedilen ve Ada Müzik 
etiketiyle yayımlanan albümün mix’i Derin Bayhan’a 
mastering’i ise Demirhan Baylan’a ait. Kapak çizimi-
ni ise Melis Coşkun Başay yaptı. 

Emre Tankal’la konuştuk.
l Albümünüze -hatta ilk albüme- Kadıköy ismi-

ni vermek oldukça iddialı. Kadıköy’ü bu kadar mı 
çok seviyorsunuz?

Beşiktaş’ta doğdum ancak üç yaşımdan beri Ka-
dıköy’de yaşıyorum. Çocukluk, gençlik ve yetişkin-
lik anılarım hep buraya dair. Her şeyin ilki belki bura-

Çocuklar akordeonu çok sevdi
Kadıköy Belediyesi Çocuk 
Sanat Merkezi  ile Suadiye 
Gönüllü Evi biraraya geldi, 
çocuklar için “Körüklü 
Çalgılar Akordeon 
Projesi”ni hayata geçirdi

Kadıköy’de 
2 yıl ve 7 şarkı
Müzisyen Emre Tankal ilk albümü “Kadıköy”de; bu ilçede 
geçirdiği iki yıllık fiziki ve içsel yolculuğunu yedi şarkıya aktardı

psiko-motor gelişimine etkisi çok büyüktür. Özel-
likle bir müzik aleti çalmanın dikkati, konsantras-
yonu ve hafızayı etkilediği, okul başarısına katkıda 
bulunduğu, eğitimciler ve araştırmacılar tarafından 
ispatlanmıştır. Çocuk Sanat Merkezi’nde 13 yılda 50 
bine yakın öğrenci eğitim almıştır” dedi. 

“SESİ BÜYÜLÜYOR, ÇOCUKLAR SEVİYOR”
Akordeon sanatçısı Edward Aris de şunları ifade 

etti: Eğitimde ilk olarak notaları, vuruşları ve körü-

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

ğün nasıl açılıp kapanacağını anlattım. Bu 
bilgiler üzerinden çalışmaya devam edi-
yoruz. Akordeon tek başına orkestra gi-
bidir. Dünyada kalbin üstünde çalınan en 
duygulu ve en zengin enstrümandır. Öğre-

nilmesi kolay ve sevimli bir alet. Sesi insanı büyülü-
yor. Çocuklar çok seviyor, hemen öğreniyor ve se-
verek çalmaya devam ediyor. Çalgı çalmak güven 
veriyor,  farklı bakış açıları kazandırıyor.

“ÇALARKEN MUTLU OLUYORUM”
Akordeon kursuna gelen Hiranur Engin, 1 buçuk 

yıldır kursa severek geldiğini, çalarken çok mut-
lu olduğunu ve güven duygusunun arttığını dile ge-

tirdi. Muhammed Efe Meşe de, “Öğretmenler beni 
seçtiklerinde çok mutlu oldum. Severek çalıyorum. 
Çalmadığım zaman mutsuz oluyorum. Kurs beş  gün 
de olsa koşa koşa gelirim. Müziği seviyorum. İleri-
de Yeşim ve Edward öğretmenlerim gibi olmak is-
tiyorum” dedi.

“Kursa kardeşimle birlikte geldiğim zaman akor-
deon çok hoşuma gitti. Ben de çalmak istedim.” di-
yen Şule Şeyma Meşe, sesinin çok güzel olduğunu 
ve çalarken mutlu hissettiğini söyledi. 

Ela Irmak Çakır da şunları söyledi: “Bir yıldır 
kurs alıyorum. Çalmak mutluluk veriyor. Öğretmen-
lerimi çok seviyorum. Akordeon çalmaya devam et-
mek istiyorum.”

Soldan sağa: Akordeon sanatçısı Edward Aris, Hiranur Engin, Ela Irmak Çakır, Çocuk Sanat Merkezi 
Proje Koordinatörü ve müzik eğitmeni Yeşim Altınay, Şule Şeyma Meşe ve Muhammed Efe Meşe

da oldu. Evet gerçekten çok seviyorum. İstanbul’un, 
belki de Türkiye’nin en özgür semti bence. Buraday-
ken kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Kadı-
köy benim için tek kelimeyle özgürlük demek. Aslın-
da yaşadığım yer kadar insanlarını da çok seviyorum. 
Çocukken sokakta oynuyorum deyip gizlice ilk ar-
kadaşlarımla buluştuğum yer Kadıköy. Her yerinde 
farklı bir anım, yaşanmışlığım var.

l Bu hikâyede neden Kadıköy’ü başrole koydu-
nuz?

Aslında hep Kadıköy’de ya-
şadım ben. Bostancı, Suadiye ta-
raflarında oturdum. Altı sene 
önce, hayatın telaşına kapıldı-
ğım, sanattan uzaklaştığım bir 
dönem yaşadım. Oturduğum ev 
ve yaşadığım hayattan çok sı-
kılmıştım. O sırada Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde caz yüksek li-
sansı yapıyordum. Yaşadığım 
hayat tam bir yetişkin hayatıy-
dı. Müzikal olarak tıkandığımı 
ve gelişemediğimi hissediyor-
dum. Hayatın konforuna önem 
vermek yerine her şeye tekrar 
başlamak istedim. Caferağa’da 
yaşayan, yüksek lisanstan bir 
arkadaşımın evine ev arkada-
şı olarak geldim. Tekrar bir 
öğrenci gibi yaşamaya baş-
ladım. Para kazanmayı ikin-
ci plana attım ve kendimi tamamen sanata verdim. 
İşte bu iki yıllık dönemimi de albümümde anlattım. 

KADIKÖY’ÜN ÖZGÜRLÜĞÜ
l Kadıköy’ü notalara dökmek nasıl bir his? 
Kadıköy’de yaşamak bence diğer yerlere göre 

sizi daha çok etkiliyor. Sabah poğaçanızı aldığınız 
pastane, alışveriş yaptığınız bakkal, gece bira içti-
ğiniz bar... Her şey hayatınızın bir parçası oluyor. 
Tanımadığınız insanlarla bile selamlaşmaya baş-
lıyorsunuz bir yerden sonra. Bu durumda aslında 
yazdığınız her nota, 24 saatinizi geçirdiğiniz yerin 
bir parçası oluyor. Albümün açılış parçası bu al-

büm için ilk yazdığım par-
çaydı ve adını Kadıköy koy-
dum. Daha önce yazdığım 
her şeyden farklıydı. O anda, 
bu albümü yapacağımı ve al-
bümün Kadıköy’ü anlataca-

ğını anladım...
l Burası, pek çok müzisyenin yaşadığı bir ilçe. 

Buradaki bu müzik ortamı bir müzisyen olarak sizi 
nasıl etkiliyor? Mesela buradaki diğer müzisyenler-
le irtibat halinde misiniz? 

Kesinlikle birbirimizden besleniyoruz. Sanki dışa 
kapalı bir ortamda kendi halimizde yaşıyoruz gibi bir 
his. Yolda yürürken bir arkadaşınla karşılaşmak, mü-
zikten bahsetmek bile ilham veriyor. Hemen hemen 
herkes birbirini tanıyor. Tanımasak bile bir yerlerden 
birbirimizi biliyoruz. 

l Kadıköy’ün nesi ve nereleri size ilham veriyor?
Kadıköy’ün her şeyi bana ilham veriyor ancak en 

önemli nokta benim için özgürlük. Hayatımdaki en 
önemli kavram olduğunu söyleyebilirim. Burada ken-
dimi özgür hissediyorum. Daha büyük bir ilham ola-
maz.

l Son olarak şunu sormak isterim; pandemi za-
manında müzik sektörünün durumu malum. Siz ne 
haldesiniz? Yaşadığınız zorlukları ve beklentilerini-
zi anlatır mısınız?

Pandemi tüm müzisyenler gibi benim için de zor 
geçiyor. Konser verememek hepimiz için en büyük 
kayıp. Maddi tarafı bir yana manevi olarak caz çal-
mak benim için bir kendini ifade şekli. Hatta en iyi 
ifade şekli… Bundan bir yılı aşkın bir zamandır uzak 
kalmak gerçekten çok zor. Pandeminin tek iyi tara-
fı daha çok ders vermeye başlamam ve öğrencileri-
me daha çok vakit ayırabilmem oldu. Beklentim tabii 
ki konserlerin tekrar başlaması, müziğimizi insanla-
ra ulaştırabilmek ve kendimizi ifade edebilmek yö-
nünde.

l Gökçe UYGUN
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C
1978 İstanbul doğumlu Emre Tankal, lise yıllarından bu yana müzikle iç içe. Aydın Esen, Donovan Mixon, Dave Allen, Sarp Maden ve Kurt Rosenwinkel gibi isimlerle çalışma fırsatı bulan müzisyen son on yılda Türkiye’deki birçok caz festivali ve caz kulübünde konserler verdi. Jehan Barbur’un Uyan ve Birsen Tezer’in İkinci Cihan albümlerinde bazı şarkıların düzenlemelerini yaptı ve bu albümlerin kayıtlarında yer aldı. 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Caz Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Emre Tankal hâlâ profesyonel müzik yaşamını İstanbul’da sürdürüyor. 2017 yılından itibaren Emre Tankal Quartet adı altında kendi bestelerini dinleyiciye ulaştırıyor. Aranjör ve müzisyen olarak profesyonel müzik yaşantısını sürdürüyor.
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umhurbaşkanı, 26 Nisan’da kabine toplantısı sonra-
sı yeni korona virüsü tedbirlerini açıklamış ve 29 Ni-
san’dan 17 Mayıs’a kadar kesintisiz sokağa çıkma 
yasağı uygulanacağını duyurmuştu. O tarihte Türki-

ye’de günlük korona virüsü vaka sayısı 37 bin 312’ydi ve bu sayı 
kapanmanın da etkisiyle şu anda 7 binlere kadar düştü. 

 
İSTANBUL GENELİNDE YÜZDE 42 DÜŞÜŞ
İstanbul Aile Hekimleri Derneği’nin İstanbul’un ilçeleri ve 

mahallelerine dair HES uygulaması baz alınarak hazırlanan bir 
online çalışması var. Derneğin bu uygulaması internet üzerinden 
anlık olarak izlenebiliyor. Uygulamada korona virüsü risk yo-
ğunluğuna göre ilçelere ve mahallelere 1’den 1000’e kadar puan 
veriliyor ve son bir haftalık veya aylık değişimler gözlenebiliyor.

 Bu çalışmaya göre İstanbul’da son bir haftada kırmızı alan 
yoğunluğu yüzde 42 azaldı. Yani neredeyse risk yarı yarıya düş-
müş görünüyor. İstanbul’un risk puanı 58. 27 Nisan’da, 
yani bir ay önce risk puanı 188’di. 

 
İSTANBUL’UN EN RİSKLİ BEŞ İLÇESİ
 İstanbul’da tam kapanmanın başladığı günden itiba-

ren risk açısından sürekli bir düşüş yaşanırken en riskli 
ilçeler ve risk puanları şu şekilde: 

l Bağcılar (608)
l Gaziosmanpaşa (517)
l Bayrampaşa (369)
l Bahçelievler (360)
l Kağıthane (304)

Genel Yönetmen: Prof. Dr. Paşa Göktaş

facebook.com/gelisimtiplab instagram.com/gelisimtiplab

Sevgili Dostlar,

Kovid-19 için kullanılan PCR testimizle 
hastada mutasyon olup olmadığını 
ve mutasyonun hangi ülke kaynaklı 

olduğunu tespit edebilmekteyiz.

l Simge KANSU

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde kronik hastalığı bulunanlar beslenme-
nin bozulması, fiziksel aktivitenin azalması ve kontrollerin aksatılması gibi se-
beplerle daha büyük risk grubunda yer alıyorlar. Özellikle hipertansiyon hastala-
rı, kullandıkları ilaca rağmen yüksek seyreden tansiyonlar nedeniyle, ilaç artırımı 
ve ek destek tedavilere ihtiyaç duyabiliyorlar. NB Kadıköy Diyabet Hastanesi’n-
de İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ferhat Çetin, hipertansiyonu 
ve hipertansiyon hastalığı bulunan bireylerin pandemi sürecinde nelere dikkat et-
meleri gerektiğini gazetemize anlattı.

Dr. Ferhat Çetin, hipertansiyonu şöyle ta-
nımlıyor: “Damar içinde akan kanın damar du-
varına yaptığı basınca “tansiyon” denir. Bu 
basıncın beklenenden yüksek olmasına da “hi-
pertansiyon” diyoruz. Kan damarlarını, vücuda 
besin ve oksijenin taşındığı bir boru hattı gibi 
düşünürsek, bu boru hattının başına gelecek en 
önemli felaketler ya boru hattının patlayıp sız-
dırması ya da tıkanıp hedefteki tarlaları besle-
yememesi olurdu. Hipertansiyon kontrol altına 
alınmadığı takdirde, bu yüksek basınç, damar-
ları bir yerden çatlatarak felç gibi klinik tablolar 
oluşturabilen kanamalara ya da basınca karşı di-
renen damarın yapısal bozulmaları (damar sert-
liği, damar tıkanıklığı) sonucu kalp krizi, inme, 
göz ve böbrek hasarı gibi diğer uç organ hasar-
larına yol açabilecek bir tehlikedir.” 

ERKEKLERDE DAHA FAZLA
Hipertansiyonun hem ülkemizde hem de 

dünyada çok yaygın bir hastalık olduğunu be-
lirten Çetin, “Diyabet, obezite, insülin direnci, 
yüksek tuz içerikli hazır gıdaların artan tüke-
timi, egzersiz imkânlarının azaldığı ofis me-
saisi, duygusal ve organik stres faktörlerinin 
kaynağı olan şehir hayatı gibi hipertansiyon 
risk faktörlerinin yaygınlaşması nedeniyle, 
eskiden orta-ileri yaş hastalığı olarak algıla-
nan hipertansiyona yakalanma yaşı, günümüz-
de çok daha genç yaşlara inmektedir. Yapılan bir 
çalışmada 2000 yılında 20-30 yaş arası erkeklerde 
yüzde 11, kadınlarda yüzde 7 olan hipertansiyon sıklı-
ğının sadece 20 yılda neredeyse ikiye katlanarak, günümüzde erkeklerde yüzde 
19 kadınlarda yüzde 13’e ulaştığı görülmüştür. Çalışan, üreten ve doğurgan olan 
20-40 yaş grubunda neredeyse her 8 kişiden birinin yüksek tansiyonu olduğu ön 
görülmekte olup, bunların en az yarısınınsa hastalığından haberdar olmadığı dü-
şünülmektedir” diyor.

“SADECE HAP YUTARAK TEDAVİ EDİLMEZ”
Korona virüsünün hipertansiyon hastaları üzerindeki etkilerinden bahseden 

Çetin, “Covid pandemisinin hipertansiyon hastalarına etkisini iki ayrı başlık-
ta değerlendirmek kolay olabilir. Bir yanda hipertansiyonu olup Covid geçiren 
hastalar, diğer yanda da hipertansiyonu olup Covid kaygısıyla sağlık erişimi kı-
sıtlanan grup var. Tüm ağır enfeksiyonlarda olduğu üzere, altta yatan sistemik 
hastalığı olan bireyler Covid’e yakalandıklarında sıklıkla daha ağır bir tablo ile 
etkilendiler. Hastaneye yatırılması ya da yoğun bakım desteği gereken vakaların 
arasında hipertansiyon, obezite, diyabet ve kalp damar hastalıkları olan bireyler 
çoğunluğu oluşturdu. Covid’i ister ev izolasyonunda ister hastane şartında geçir-
sin; hipertansiyon hastaları kullandıkları ilaca rağmen yüksek seyreden tansiyon-
lar nedeniyle, ilaç artırımı ve ek destek tedavilere ihtiyaç duydu. Azımsanma-
yacak oranda bir hipertansiyon hastası grubu Covid tedavisinin bitiminde bile, 
eski tedavisi ile tansiyonları dengeye sokulamadığı için, daha yüksek ilaç doz-
ları veya ek ilaç tedavileri ile taburcu edildi. Hipertansiyon hastalığı, sadece sa-
bah akşam hap yutarak tedavi edilmez. Tedavinin önemli bir ayağı da iyi uyulan 
bir diyet ve egzersizden oluşan yaşam tarzı değişiklikleridir. Covid pandemisi ve 
ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar, en disiplinli hastalarda bile egzersiz süre 
ve kalitesini azalttı. Hazır yemek ve fast food siparişleri önceki yıllara nazaran 
katlanarak arttı. Covid bulaşma kaygısıyla aksatılan takipler ve poliklinik kontrol 
randevuları, eksik kalan tetkikler de eklenince kronik metabolik hastalıkları, hi-
pertansiyonu, şekeri, kolesterolü olan birçok hastanın da tedavisine engel oldu.”

“HİPERTANSİYON HASTALARININ SAYISI ARTTI”
Pandemi ile beraber hipertansiyon hastalarında artış olduğunu belirten Çetin, 

“Covid enfeksiyonu geçiren bazı hasta gruplarında, henüz açıklanamayan bazı 
mekanizmalarla enfeksiyon iyileşme döneminde ve sonrasında damar hastalıkla-
rı, pıhtılaşma bozuklukları ve tansiyon yükseklikleri gözlemlenmiştir. Ancak bu-
günkü bilgimizle Covid etkeninin tek başına hipertansiyon yaptığını söylemek 
için yeterli kanıtımız yok. Buna karşın, pandemi süreci ve sonrasında poliklinik-
lerde hipertansiyon hastalarının sayısının arttığı da bir gerçek” diyor. İçinde bu-
lunduğumuz pandemi sürecinde hipertansiyon hastalarının nelere dikkat etmeleri 
gerektiğinden de bahseden Çetin, “Gerek pandemi yasakları döneminde, gerek-
se de normalleşme sürecine girdiğimiz şu günlerde, hipertansiyon ve diğer kro-
nik hastalıkları olanların dikkat etmeleri gereken en önemli mesele takip ve teda-
vilerini aksatmamaları olacaktır. Kullanılan ilaçların zamanında alınması, evdeki 
stokların takibi ve zamanında teminine dikkat edilmelidir. Egzersiz için, pande-
mi izolasyon önerilerine mutlaka uyarak fırsatlar yaratılmalıdır. Spor salonları, 
atletizm sahaları, park ve bahçeler kapalı olabilir. En kötü senaryoda apartmanın 
etrafındaki yağmur giderlerinin olduğu saçak altı betonları, sitelerin bahçe sınır-
ları, sizden başka kimsenin kullanmayacağı güvenli spor pistleridir. Dijital çağ-
da, sadece yemek siparişi sitelerinin değil, egzersiz uygulama ve videolarının da 
cep telefonunun ekranında olduğu unutulmamalıdır. Sağlıklı ve dengeli beslen-
menin, tuz kısıtlamanın, günde en az 5 porsiyon taze meyve sebzenin her şeyden 
önemli olduğu unutulmamalıdır” diyor.

HİPERTANSİYON 
hastaları pandemiden

nasıl etkileniyor?

Dr. Ferhat 
Çetin, “Risk 
faktörlerinin 
yaygınlaşması 
nedeniyle, 
eskiden orta-
ileri yaş hastalığı 
olarak algılanan 
hipertansiyona 
yakalanma yaşı, 
günümüzde 
çok daha genç 
yaşlara indi” 
diyor

l Fırat FISTIK

C
Bu ilçelerde de düşüşler devam etse de hâlâ risk devam ediyor. 

KADIKÖY’ÜN RİSK PUANI 553’TEN 47’YE DÜŞTÜ 
Kadıköy ise Adalar’ın ardından son yedi günde korona vi-

rüsü riski en fazla düşen ilçe konumunda ve risk puanı 47. Ka-
dıköy’ün bir ay önceki risk puanı ise 553’tü ve en riskli 10 ilçe-
den biri durumundaydı. Ancak şu anda 39 ilçe içinde 26. sırada. 

Korona virüsü açısından Kadıköy, kapanmanın en fazla ya-
radığı ilçelerden biri olma özelliğini taşırken, düşüşün özellikle 
5 Mayıs’tan itibaren hızlandığı görülüyor, 18 Mayıs’tan itibaren 
ise Kadıköy’ün risk puanı, İstanbul ortalamasının altına düşüyor. 

TÜM MAHALLELERDE RİSK AZALIYOR
Risk giderek azalsa da Kadıköy’ün en riskli mahalleleri, Ha-

sanpaşa (174 puan), 19 Mayıs (75), Kozyatağı (67). Diğer tüm 
mahalleler Kadıköy’ün ortalama risk puanından daha az puana 
sahip. Fakat sayılan, en riskli mahallelerde dahi son yedi günde 
yüzde 50, yüzde 75’lik düşüşler yaşanmış durumda. Kırmızı ala-
nın en az olduğu mahalle ise 1 risk puanıyla Caferağa. 

29 Nisan-17 Mayıs arasındaki 
kapanma Kadıköy’de 
etkilerini gösterdi. Kadıköy, 
risk yoğunluğunun en 
fazla azaldığı ikinci ilçe 
konumunda. Bir ay önce 
en riskli sekizinci ilçe olan 
Kadıköy şu anda 26. sırada 

TAM KAPANMA, 
Kadıköy’e yaradı



Basın toplantısında futbol 
düzenini ve TFF’yi eleştiren Koç, 
ikinci dönem için başkanlığa 
aday olduğunu söyledi. Koç, 
kendisini eleştirilere de çağrıda 
bulundu ve “İşte fırsat, sandık 
burada” dedi.

“İLK DÖNEMİMİZ İYİ GEÇMEDİ”
Ali Koç başkan adaylığını, “Bu 
üç sene çabuk geçti. Aday 
olurken de söyledim; 2 dönem 
lazım dedim. İlk dönemimiz 
iyi geçmedi. İkinci dönem için 
de başkan adayı olduğumu 
açıklamak istiyorum. Bilen bilir, ben Fenerbahçe’ye 
almaya değil vermeye geldim. Bu doğrultuda elimizden 
gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız rahat. 
Burada sonsuza kadar kalmayacağım. Aşırı uzun süre 
kalındığında neler yaşandığını acı bir şekilde tecrübe 
ettik” sözleriyle duyurdu.

fe Mehmet Aydın, 18 Nisan 2019 tari-
hinde oynanan Fatih Vatanspor-Fomget 
Gençlikspor maçının ardından üç kadın 
sporcuya şiddet uyguladığı gerekçesiy-

le TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) ta-
rafından onanan 60 günlük hak mahrumiyeti ceza-
sı aldı. 

Karşılaşmadan sonra üç kadın sporcu Songül 
Ata, Berru Doğru ve Damla Karavuş, kendilerine 
yarı çıplak bir vaziyette yedi saat boyunca şiddete 
maruz bıraktığı iddiasıyla Efe Mehmet Aydın hak-
kında suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusu 
üzerine Aydın hakkında açılan ceza davası devam 
ediyor. 

ŞİDDET SANIĞI ÖDÜLLENDİRİLDİ 
Beşiktaş Kadın Futbol takımının şampi-

yonluğu ile sonuçlanan 2020-2021 Ka-
dın Futbol ligini ikinci sırada bitiren 
Fatih Vatanspor’un teknik direktörü 
Efe Mehmet Aydın, TFF tarafından 
yılın en iyi teknik direktörü ödülüne 
layık görüldü. 

Ligi ikinci sırada bitiren, disiplin 
cezası alan, hakkında açılan ceza dava-
sı süren bir kişinin TFF tarafından ödülle 
onurlandırılmasını Spor Hukukçusu Dinçer 
Tomruk’a sorduk...

l AFDK kararı hukuki açıdan kişinin bu suçu 
işlediğine dair bir ispat mıdır? 

Öncelikle spor disiplin yargılaması ve hükümle-
ri ile adli yargıda gerçekleşen ceza davası yargıla-
ması birbirinden farklı usule, hüküm ve sonuçlara 
sahiptir. AFDK tarafından verilen karar, spor disip-
lin süreci bakımından hüküm ve sonuç doğurur. Bu 
hükmün bir suçun işlendiğine dair kesin bir hüküm 
niteliği yoktur. Ancak, spor disiplin yargılamasında 
verilen karar ile bu karara dayanak soruşturma sü-

reci, bu süreçte elde 
edilen kayıt ve bulgu-
lar ceza yargılamasın-
da, ceza muhakemesi 
hukuku standartlarını 
sağladığı sürece, delil değeri taşıyabilir. Ceza davası 
tamamlanmadan ve sanığın hakkında bir mahkumi-
yet hükmü kesinleşmeden, suçlu olarak nitelendiril-
mesi mümkün değildir. Ancak spor disiplin sürecin-
de, ceza davası ve sonucu beklenmez. Spor disiplin 
kurulları, kendilerine sevk edilen olayla ilgili elle-
rindeki bulgularla hızlı bir şekilde disiplin süreci-
ni işleterek, sonuca varacaklardır. Olayda da bunun 
gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

“KURUL’UN TAKDİRİ TARTIŞMALI”
l Antrenörün 60 günlük hak mahrumi-

yeti böyle vakalarda yeterli midir?
AFDK kararında gerekçe olarak da-

yanılan Futbol Disiplin Talimatı’nın 
44/1-c maddesinde 45-90 arası bir hak 
mahrumiyeti cezası düzenleniyor, di-
siplin cezası alt sınır ya da üst sınır-
dan verilmemiş, Kurul’un bu yönde-

ki takdiri biraz tartışmalı, olay ve iddia 
çok ciddi, bunun sıradan bir saha içi ya da 

koridor saldırısı gibi değerlendirilmesi ola-
yın ya da iddianın vehameti ile pek bağdaşmıyor.

AFDK CEZASINDAN SONRA ÖDÜL
l Verilen ödülün geri alınma ihtimali var mı-

dır?
Ödüllerin iadesi, Futbol Disiplin Talimatı’nda, 

Kulüp veya kişilerin kazandıkları menfaatleri özel-
likle para veya manevi değeri olan varlıkları (kupa, 
madalya vs.) iade etmeleri olarak tanımlanıyor. Tali-
matta bu yaptırım ilave bir ceza olarak düzenleniyor. 
Disiplin ihlalinin özelliklerine göre, öngörülen ce-
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Avrupa Şampiyonası’nı 
neden izleyelim?

BANU 
YELKOVAN

Avrupa Şampiyonası’na çok az zaman kaldı. Uzun 
zaman sonra bizim çocuklar da orada olacak. Peki 
şampiyonada neye bakalım, neyi izleyelim.

Çok tarihi bir Avrupa Şampiyonası olacak bu. Bir 
kere adı 2020, kendisi 2021. 60.yıldönümü olduğu 
için adını değiştirmek istemediler, anlayışla karşı-
ladık ama ilk kez bir şampiyona, üzerinde yazan ta-
rihte yapılmayacak. İlk kez bir şampiyona çift de-
ğil tek rakamla biten senede yapılacak. İlk kez video 
asistan hakem (bizim deyişimizle VAR) kullanılacak. 
Teknik adamlar ilk kez üç değil, beş oyuncu değiş-
tirme hakkına sahipler. İlk kez bir turnuva 11 fark-
lı şehirde yapılacak. Ve ilk kez bir turnuvada seyirci 
olmayacak. Yani bu yazı yazıldığı sırada olmayacak 
diye biliyorduk, belki Avrupa’nın Covid sonrası bu 
hızla normalleşmesi sürerse tribünde seyircileri de 
görebiliriz, ne güzel olur. Çünkü taraftarsız futbol, 
biraz ne bileyim, yavan. Evet, futbolcular alıştı, evet 
izleye izleye bizim de gözümüz alıştı. Ama kalbimiz 
alışmadı. Yalan yok. Uzun lafın kısası, çoğu turnuva 
bittikten sonra tarihe geçerdi, bu, daha oynanmadan 
tarihe geçti.  Üstelik izlemeniz için tek sebep bunlar 
da değil.

Son sekiz Avrupa Şampiyonası’ndan yedi farklı 
şampiyon çıktı. Yarı finallerde de hep sürpriz takım-
lar vardı. Bu yedi takımın arasında iki kez kazanan İs-
panya’yı bir kenara bırakırsak Almanya, Fransa, Hol-
landa, Portekiz, Danimarka, hatta Yunanistan vardı! 
Sürprizli turnuvaları çok severiz. İnşallah bu turnu-
vadan daha önce. Hiç şampiyon olmamış bir takım 
şampiyon çıkar. Yani biz.

FIFA sıralamasında hiç tahmin edemeyeceği-
niz bir ülke, Belçika, en tepede, bir numara. İyi bir je-
nerasyonlardı ama artık sona doğru geliyorlar ve bir 
şey başarmaları lazım. Bunu başarabilecekler mi? 

Turnuvadaki takım sayısının 24’ten 16’ya gelmiş 
olması, herkesin herkesle karşılaşabilmesi anlamı-
na gelecek. Futbolseverler olarak sürprizleri severiz 
demiştik, değil mi?

İtalya, 2018’de kendi deyişleriyle, son 50 yı-
lın en alt noktasına indi. Dünya Kupası’na katılama-
mak, o kupayı en çok kazanan ülkelerden biri için ka-
bul edilemez bir şeydi. Ama artık geri döndüler. Açılış 
maçındaki rakibimiz, Roberto Mancini yönetimin-
de uzun zamandır yenilmiyor. Böyle bir seriyi en son 
60’larda yakalamışlardı.

Gelen tüm takımlar uzun sezonlar geçirdi. Her-
kes yorgun. Arada yeteri kadar dinlenme zamanı ol-
madı. Bu, maçlarda başka sürprizlere de yol açabilir. 
Yaşasın.

Sürprize yer bırakmayacak takımlar da var tabii. 
Mesela son dünya şampiyonu Fransa. 2010 Dünya 
Kupası skandalını bir kenara bırakırsak her turnuva-
ya iddialı gelirler, 2001’de son Avrupa Şampiyon-
luklarını kazanırken, iki sene önce dünya kupasını 
kaldırmışlardı. E, şey, iki sene önce, 2018’de dünya 
kupasını kaldırdılar. Tarihin tekerrür etmesi,  Mavi-
ler’in en büyük hayali. Göz kamaştırıcı bir takımları, 
oturmuş bir oyunları, birbirleriyle iyi anlaşan oyun-
cuları ve kenarda Didier Deschamps gibi bir efsane 
var. Fransa’yı izlemeyelim de kimi izleyelim?

Almanya’nın başında sanırım son 50 senedir Jo-
achim Löw var. Tabii ki rakam bu değil ama hissedilen 
rakam bu. Ülkemizden de tanıdığımız, tipi fazla de-
ğişmediği için ‘genç teknik adam’ zannetsek de ar-
tık değil. Turnuva öncesinde görevi bıraktığını açık-
ladı. Son turnuvalarda pek parlak sonuçlar almadığı 
için en son turnuvasında almak ve iz bırakmak iste-
yecektir. Almanya’yı da heyecanla bekliyoruz. 

1992’de bu turnuvanın gelmiş geçmiş en büyük 
sürprizini yaşamıştık. Yugoslavya’da çıkan savaş 
sonrası ülke bölününce onlar diskalifiye oldu, onların 
yerine, futbolseverlerin sevdiği deyişle ‘plajdan top-
lanan’ ve turnuvaya geri çağrılan Danimarka o ku-
payı kazandı. Tam bir Peri Masalı’ydı.  Merak eden-
ler belgeselini bulup izlesinler.  Şahane bir hikâyeydi. 

İngiltere her turnuvaya kazanmak için başlar, 
kazanamadan döner. Finali Wembley’de olacak bu 
turnuvaya her zamankinden daha motive geliyor-
lar. Onların bu defa başarıp başaramayacağını gör-
mek eğlenceli olacak. 

Herkesin unutamadığı bir turnuva vardır, bu kö-
şenin yazarı için o turnuva 1984’tür, o adam Plati-
ni’dir, o orta sahadır, bir yandan o takım oyunu, bir 
yandan o tek adamın önce Yugoslavya, sonra Belçi-
ka’ya yaptığı hat-trick’lerdir, Portekiz’e uzatmada 
atılan o goldür, o formadır, kazanılan o kupadır.

Bu turnuvayı o turnuvaya bağlayacak isek bu 
turnuvada bakılacak şey Cristiano Ronaldo’nun Pla-
tini’nin rekorunu kırıp kıramayacağıdır. CR7, beş bü-
yük ligde 35 yaş üzerinde olup da bu performansı 
gösteren iki oyuncudan biri. Diğeri de Burak Yılmaz. 
İkisi arasında görünmez bir yarış var gibi. BY17 de 
her rekor kırdığında o bir şekilde Ronaldo’nun rekor-
larına denk geliyor. Dolayısıyla birisi bir rekor kıra-
caksa bunun bizim yılmaz oyuncumuzdan gelmesini 
tabii ki tercih ederiz.

Bu turnuvada hem çok iyi bildiğimiz isimler hem 
çok genç oyuncular, ilk kez katılan İskoçya gibi, Fin-
landiya gibi ülkeler göreceğiz. Kupaya göz koyan ül-
kelerin sayısı hiç bu kadar çok olmamıştı. Yazdıkça 
heyecanlanmaya, turnuva bir an önce başlasın diye 
sabırsızlanmaya başladım. Ya siz?

TFF, kadın sporculara iki yıl önce şiddet 
uyguladığı gerekçesiyle kesinleşmiş 60 
günlük hak mahrumiyeti cezası alan Fatih 
Vatanspor kadın futbol takımının teknik 
direktörü Efe Mehmet Aydın’ı “Yılın en iyi 
teknik direktörü” ödülüne layık gördü

Futbol efsanesi Maradona’nın peşinden Arjantin’in 
başkenti Buenos Aires’in en yoksul bölgeleri arasında 
yer alan Boca mahallesine gidiyoruz…

Boca, Maradona’nın ‘evim’ dediği Boca Juniors ta-
kımına ve tangonun doğduğu Caminito sokağına ev 
sahipliği yapıyor. Boca mahallesi ‘fakir’ mahalle olarak 
biliniyor ve ezeli rekabet içerisinde olduğu ‘Zenginle-
rin takımı’ olarak adlandırılan River Plate’e karşı alınan 
her galibiyetin ardından sokaklar karnaval alanına dö-
nüyor. 

Kadıköy Yarı Maratonu kayıtları başladı

TFF kadın sporcuya şiddetten 
ceza alan antrenöre ödül verdi

‘Tanrı’nın doğduğu 
mahalleye yolculuk

Boca Juniors
SIRA DIŞI KULÜPLERALİ KOÇ

yeniden aday

Fenerbahçe’de 
Başkan Ali Koç, 
düzenlediği 
basın toplantısı 
ile 12-13 
Haziran’da 
yapılacak 
genel kurulda 
yeniden başkan 
adayı olacağını 
açıkladı

“Kadıköy Yarı Maratonu” ve “Spor Festivali” 18-19 Eylül 
2021 tarihlerinde Caddebostan’da düzenlenecek.

“Şiddete karşı koş!” sloganı ile gerçekleştirilecek et-
kinlikte; 4000 kişiye yakın koşu sever, araçsız ve trafiksiz 
bir ortamda yarışma imkanı bulacak. Yarışta yer almak is-
teyenler için kayıt başvuruları şimdiden açıldı. 

Şiddete karşı koş içeriğinde ise, “Doğa için koş, kadın-

lar için koş, çocuklar için koş ve hayvanlar için koş” tema-
ları bulunuyor. 

Etkinlik alanında kurulacak olan ana sahnede ısınma 
egzersizleri yapılacak ve hemen sonrasında koşu başlaya-
cak.

10K, 21K ve Paten Yarışının gerçekleşeceği çipli koşuda 
dereceye giren koşucular ödüllendirilecek.

E
zaya ilaveten ödüllerin iadesi cezasının verilebilece-
ği düzenleniyor. Ancak kamuoyu gündemine gelen 
ödül AFDK tarafından verilen cezadan sonra verildi. 
Bu nedenle bu fiilin sonra verilen ödülün geri alın-
masına gerekçe olması mümkün değil. Ancak tartı-
şılması gereken bahse konu ödülün hangi kriterlere 
göre verildiği, hakkında bu şekilde bir disiplin ceza-
sı verilmiş kişinin bu ödülü alma kriterlerini nasıl ta-
şıyabildiği olmalı.

l İlgili kişi aynı zamanda bir Üniversite’de spor 
müdürü olarak görevli. Buradaki görevini etkile-
yecek midir?

Bu husus tamamen ilgili üniversitenin inisiyati-
finde ve takdirinde. Gerek spor disiplin sürecinde-
ki karar gerekse ceza yargılaması sonucu verilecek 
hüküm, kişinin bu yöndeki iş ve statüsünü doğrudan 
etkilemez. 

l TFF’nin bu kararı Spor Tahkim Mahkeme-
si’ne (CAS) taşınması durumunda ne olur? Ya da 
konunun uluslararası spor mahkemelerine taşı-
mak mümkün müdür?

2019 yılında verilen disiplin cezasının kesinleş-
tiğini ve infaz edildiği anlaşılıyor. Bu konuda her-
hangi bir itiraz yapılmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla 
spor disiplin süreci bakımından konunun kapandığı 
söylenebilir. Adli yargıdaki ceza davasının uluslara-
rası spor mahkemelerine taşınacak bir yönü bulun-
mamakta. Burada tartışılması gereken husus yakın 
zamanda hakkında bu şekilde bir disiplin cezası olan 
bir antrenöre Türkiye Futbol Federasyonu’nun ödül 
vermekte bir sakınca görmeyişi ya da bu konudaki 
hafızasızlığıdır.

Boca, 1960 yılında başlayan ve Güney Amerika’nın 
dört bir yanından önde gelen kulüpler arasındaki en 
büyük uluslararası rekabet alanı olan Copa Libertado-
res’i altı kez kazandı. Aslında, Boca, Copa Libertado-
res’u tek bir oyun kaybetmeden kazanan son takım-
dır. Bunu 1978’de başardı.

Boca Juniors, 2000’de Real Madrid ve AC Milan’a 
karşı da zafer elde ederek, kıtalararası kupayı üç kez 
kazanmayı başardı.

2003 yılında ise Boca, Copa Libertadores finalin-
de Brezilya’nın Santos ekibini iç saha 
ve deplasman maçlarında sırasıyla 2-0 
ve 3-1 yenerek kupayı müzesine gö-
türmeyi başardı. Bu başarı şimdiye ka-
darki en gollü final galibiyeti olarak ta-
rihe geçti. 

DİNİM BOCA TANRIM MARADONA
Çikolata Kutusu anlamına gelen La 

Bombonera stadyumu Boca’nın mabe-
didir. Bu stadyum, Maradona’nın fut-
bola başladığı ve çocukluğunu geçirdiği 
yoksul mahalle Villa Fiorito’ya da 14 km 
mesafede bulunuyor. Stadın girişindeki 
yazıda, Maradona, adeta ölümsüzleşti-
riliyor: “Dinim Boca, Tanrım Maradona, 
mabedim Bombonera” deniliyor.

La Bombonera Stadyumu, La Boca mahallesinde 
tangonun kalbinin attığı Caminito Sokağı’na 5 dakika-
da yürüme mesafesinde. Sokağın adı Carlos Gardel’in, 
Caminito şarkısıyla tüm dünyada ünlendi ve bu ma-
halle tangonun doğduğu yer olarak anılmaya başlandı. 
Ayrıca, 1959 yılında El Caminito sokağı, açık hava mü-
zesi ilan edilerek tangonun kalbi olduğunu ispat etti. 

ADETA FUTBOLCU FABRİKASI
Boca, dünya futboluna 50’den fazla yıldız ismi ta-

nıtmayı başaran kulüplerden. Elbette bu listenin ba-
şında Maradona geliyor. Ancak diğer isimlere de göz 

attığımız zaman hiç de hafi-
fe alınmaması gereken bir fut-
bol kültürü olduğunu görmek 
mümkün: Carlos Tevez, Juan 
Román Riquelme, Martin Pa-
lermo, Walter Samuel, Oscar 
Cordoba ve daha niceleri...

Boca’nın hikâyesine daha 
detaylı bakmak isteyenler 
Netflix’de yer alan “Boca Ju-
niors Confidencial” belgese-
line de göz atabilirler.

“TEHLİKELİ BÖLGE”
Turizm kitaplarında ‘tehlikeli bölge’ olarak göste-

rilen Boca, bir liman mahallesi aslında. Nüfusun nere-
deyse yarısı İtalyanlardan oluşuyor. Hatta Marado-
na’nın dedesi de İtalya’dan Arjantin’e göç edenlerin 
arasında. Yani bilinçsizce dahi olsa ‘Tanrı’nın eli’ hikâ-
yesinin mimarlarından. 

İspanyolca ağız anlamına gelen Boca, adını mahal-
lede bulunan limanın şeklinden alıyor. 

1905’DE YOLCULUK BAŞLIYOR
Kulüp 1905 yılında Arjantin’de bir grup İtalyan 

göçmen tarafından kuruldu. 1913’te 
Arjantin Futbol Birliği Ligi’ne katıl-
dı. Boca, 1913’te göğsünde tek sarı 
bantla kendine özgü mavi formasını 
giymeden önce birkaç forma stilin-
den geçti. Kulüp, Arjantin’in yeni ku-
rulan milli takımına katılmadan önce 
altı kez ulusal amatör lig şampiyon-
luğunu kazandı. 1931’de Boca, pro-
fesyonel çağın ilk lig şampiyonuy-
du ve takım o zamandan beri 25 kez 
daha lig şampiyonluğunu kazandı.
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erçeğe oldukça yakın görünen bu açıkla-
ma gerçek değil. Yönetmen Erhan Kara-
ca’nın CODE RED isimli bir dakikalık 
mikro kısa filminin tanıtımından. Adını, 

acil durumlarda verilen kırmızı alarmdan alan, fo-
nunda Beethoven’ın meşhur Moonlight Sonata’ının 
(Ayışığı Sonatı) çaldığı filmi Karaca’ya sorduk.

l Bu kısa filmi çekmeye sizi iten şey neydi? 
Tabii ki Covid ile tekrar gündeme gelen adalet 

tartışmaları. Aşıya ulaşamayanlar veya ulaşsalar da 
aşıyı reddettiklerinde karşılarına gelen yaptırımlar. 
Filmi metrobüste yazdım; insanların maskeyle girip 
çıktığı ama bir yandan hangimizin pozitif olduğunu 
bilmediğimiz bir ortamda. Aşı olmayanlar kısıtlan-
saydı ve binemeselerdi diye düşündüm. Böylece ta-
mamen sağlıklı bir ortam oluşur muydu? Peki bunun 
sonu nereye kadar giderdi? Sosyal statüler, ekonomik 
durumlar, devletler arası kıyaslamalara kadar... Aşı-
ya ulaşamayan veya belki de reddeden bir çok insa-
nın yaşadığı günümüzde Nazi Almanyası’nı hatırla-
tan görüntüler yaşanabilirdi. Belki de bu böyle olacak 
ama tek fark dijital kol bandımız olacak.

l Filmi, ‘Covid’in bize tekrar adaletsizliği hatır-
latması’ diye özetliyorsunuz. Bir de ‘hepimiz aynı 
gemideyiz’ lafı vardı bu konuda. Ne dersiniz, han-
gisi sizce ve neden?

Tüm dünyayı etkileyen bir problem olmasına rağ-
men kolektif bir hareketin olmaması birden çok ge-
minin olduğunu da gösteriyor. Pandemi hepimizi il-
gilendiriyor ve dünyada aşıya veya tedaviye ulaşma 
ihtimali olmayan ülkeler, toplumlar oldukça bunları 
göz ardı etmek konuyu çözüme ulaştırmayacak. 

GERÇEĞE AYNA TUTMAK
l Bu kısa filmin sizin açınızdan vermek istediği 

mesajı öğrenmek isterim.
Ayna tutmak istedim. Filmde görülen şeylerin 

benzerini yaşıyoruz zaten. HES kodları, belki sonra-
sında aşı pasaportları.

l Çekim aşamasından bahseder misiniz? Oyun-
cu kim, nerede, nasıl çektiniz vb..

Ana karakter Cem Karakuş. Şu an çalıştığım X-İ-
letişim’in kurucularından. Onun evinde çektik. Sade-
ce tek bir sahnesi olduğu için oldukça hızlı bitti. Işık 

Kadıköylü sanatçı Leyla Aslan, yaptığı çalışmalar-
la son yıllarda kendinden söz ettiriyor. Sosyal med-
ya hesabı üzerinden eserlerini takipçileriyle paylaşan 
Aslan, bu topraklara yabancı olmayan nakış sanatının 
modern bir temsilcisi. 1995-1996 yıllarında Beylerbe-
yi Olgunlaşma Enstitüsü’nde geleneksel nakış eğitimi 
alan sanatçı, son üç buçuk yıldır bu alanda eğitim ve-
riyor. Aslan, iplik ile kumaş üzerinde resimler yaptığı 
çalışmalarında, resim sanatının kurallarından ve kav-
ramlarından uzaklaşmamayı önemsediğini belir-
tiyor. Sanatçı, İstanbul’da dolaşırken karşılaştığı-
mız manzaraları, izlediğimiz filmlerden aklımızda 
yer eden sahneleri alışılmışın dışında bir formda 
sunuyor. Aslan ile çalışmalarının ardındaki detay-
ları ve nakış sanatına yaklaşımını konuştuk.

“HAYALLERİMİN PEŞİNDEN GİTTİM”
“Birçok kişinin uzaklaşmak istediği stresli bir 

çalışma hayatından kaçıp hayallerimin peşinden git-
tim” diyen Aslan’ın eserlerinde film sahnelerinden 
İstanbul manzaralarına, portrelerden tarihi yapılara 
kadar birçok görüntüyle karşılaşmak mümkün. “Ça-
lışmalarım çok farklı şekillenebiliyor. Bazen hayran 
olduğum bir filmden yola çıkıyorum, bazen de müt-
hiş bir portre beni hayran bırakıyor kendine. Bazen 
de ve en çok İstanbul” diyen sanatçı, son dönemde 
kendisini en çok etkileyen konuların Victoria devri 
ve az bilinen İstanbul yapıları olduğun ifade ediyor. 
Çalışmalarında bu yapılara yeniden hayat vermenin 
ise heyecan verici olduğunu ekliyor. 

“HİSSETTİĞİM ŞEYİ YAPIYORUM”
Aslan, çalışmalarını ve motivasyonunu şöyle ta-

nımlıyor: “Kumaş üzerine iplik ile resim yapma-
ya çalışıyorum. Tüm eğitimlerimde de bunu aktarma 
gayretinde oluyorum. Resim sanatındaki perspektif 
kuralları, ışık, gölge, vurgulu kontrast, bunları iplik 
ile aktarmaya özen gösteriyorum. An, her zaman yap-
tığım işi belirliyor. Hissettiğim şeyi yapmaya çalışı-
yorum. Her nakkaşın kendi üslubu ve karakteri var-
dır. Elimden geldiğince bağımsız olmaya çalışıyorum. 
Ama öncelikle kendim için nakşediyorum.”

“Dünya genelinde ülkeler seyahat izinleri için Co-
vid-19 aşısının yapıldığını kanıtlayacak bazı seçenek-
leri değerlendirirken pek çok ülkede de kol bandı uy-
gulamasına geçildi. Bu uygulama pek çok eleştiriyi 
de beraberinde getirdi. Hükümetimizin de kararı ge-
reği bu hafta başından itibaren kol bandı uygulaması-
na başlandı. Bu karara göre aşı olmayan ve aşı sırası 
bekleyen herkesin bu kol bandını takma zorunlulu-
ğu getirildi. Hükümetin kararına göre kol bandı açık 
renkli kumaştan olmalı ve size verilen kod, üzerine 
kırmızı bir kalemle görülür bir şekilde yazılmalı. Hü-
kümet tarafından yayınlanan karara göre ‘Bu kurala 
uymayanlar hapis veya para cezası ile karşı karşıya 
kalacaklardır’ denildi.”

Kadıköylü sanatçı Leyla 
Aslan, “illüstratif nakış” adını 
verdiği bağımsız tarzıyla film 
sahnelerini, tarihi kişilikleri 
ve İstanbul’un simgelerini 
kumaş üzerine resmediyor

CODE RED adlı kısa film çeken yönetmen Erhan Karaca, 
“Pandemi hepimizi ilgilendiriyor. Dünyada aşıya/tedaviye 
ulaşma ihtimali olmayan ülkeler oldukça, bunu  göz ardı 
etmek konuyu çözüme ulaştırmayacak” dedi
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Dünyada kırmızı alarm

Erhan Karaca, Kocaeli Üniversitesi 
Sinema TV Bölümü’nde okurken 
eğitimine ara verip müzisyen olarak 15 
yılda 20 ülkede sahne aldı. Sonrasında 
sokak fotoğrafçılığı ve videoya 
yönelerek etkinlik, sosyal medya 
içerikleri çekmeye başladı. “Görmek İçin 
Yaklaşmalısın - Kadıköy” film projesi, 
Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya 
sayfalarında yayınlandı. ilk kısa filmi 
“NO”, Madrid Indie Film Festival, Tuzla 
Film Festival, First - Time Filmmaker 
Sessions, İzmir Uluslararası Film 
Festivali’nde “Official Selection”; 
Anatolia International Film Festival’de de 
“Finalist” olarak yer aldı. Şimdiyse yeni 
projeler, kısa filmler, reklam çekimleri, 
sosyal medya içerikleri ve müzik 
kliplerinde yönetmen ve fotoğrafçı 
olarak hayatını sürdürüyor.

l Gökçe UYGUN G

şefi Ömer Aydın ile hızlıca doğal görünen bir alan 
oluşturduk. Haber sunucusu da Yusuf Baykal Boz-
kurt. Onun görüntülerini de TV’de oynatarak tekrar 
filme aktarmış oldum. O da harika bir iş çıkardı. 

l Süre neden bir dakika?
Mümkün olduğunca kısa olmasını istedim. Günü-

müz sosyal medyasına da uygun olması için 1 dakika 
olarak kurguladım. 

l Yönetmenlere sorduğum bir soruyla bitireyim; 
CODE RED’i  kimler / neden izlesin?

Kısa filmler sinemacılar için özel bir alan. Kendi-
nizi istediğiniz gibi ifade edebildiğiniz, bağımsız işler 
yapıp konuları farklı şekilde ele alabildiğiniz ve her-
hangi bir maddi veya manevi kaygısı olmadan ortaya 
ürün çıkarabildiğiniz bir sanat dalı. Bu yüzden değer-
liler. Ve kısa olmasından ötürü bir hikayeyi, mesajı 
30 saniye içinde de verebiliyor ve sizi etkileyebiliyor. 
Bu yüzden bile izlenmeli.

https://www.youtube.com/
watch?v=uZqposqEpeE

Nakış nakış işlenen resimler

l Erhan DEMİRTAŞ

En sık kullandığı kumaş türünün keten olduğunu 
söyleyen sanatçı, bu çalışmalarda en zorlu kumaş tü-
rünün ise tül olduğunu ifade ediyor. Detaylı bir çalış-
ma için en az iki hafta gerektiğini dile getiren Aslan, 
bazı çalışmaların altı ayda, bazılarının ise birkaç gün-
de bitebileceğini belirtiyor. Nakış sanatına olan ilgisi-

nin “sezgisel bir his” ile başladığını ifade eden Aslan, 
küçük yaşta keşfettiği merakını ise şu sözlerle açıklı-
yor: “Resim ile ilgili her zaman fikir sahibiydim sa-
nırım. Çocukluktan itibaren çizim yapar, dergilerden 
kestiğim figürler veya desenler ile kolaj yapmaya ça-
lışırdım.” 

NAKIŞIN MEDİTATİF ETKİSİ
Sanatçı, eserler üretmenin yanı sıra düzenledi-

ği atölyelerle nakış ve resim sanatlarına yönelik bakış 
açısı ile bilgi birikimini, eğitim verdiği katılımcılara 
aktarıyor. Salgın sürecinde atölye düzeninin etkilendi-
ğini belirten Aslan, şöyle devam ediyor: “Pandemi ha-
yatımıza girdiğinden bu yana atölyeler çevrimiçi ya-
pılıyor, ben de rutin olarak aylık ve haftalık atölyeler 
düzenliyorum. Sokağa çıkma yasağı olmadığı sürece 
yüz yüze eğitimler haftada bir devam ediyor. Atölye-
lere katılım için herhangi bir kategori belirlemiyoruz. 
En başta nakışın meditatif etkisini keşfetmek isteyen 
herkes katılabilir.” 

Kadıköy’deki atölyesinde çalışmalarını sürdüren 
ve 18 yıldır Kadıköy’de yaşayan Aslan, Kadıköy ile 
olan bağını şöyle anlatıyor: “Kadıköy; Kadıköylüler 
için, başka bir şehirden veya Avrupa yakasından geldi-
ğinizde ‘Oh!’ dediğiniz yerdir. Her gün bir moda turu 
atar, çarşıya, kahvecime uğrarım. Yolu uzatmak istedi-
ğim semtimizdir Kadıköy.” 
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Bekle o günler gelsin ‹stanbul bekle / 

Sen bize lay›ks›n

KUM SAATİ
1. Morgan. 2. Roman. 3. Amor. 4. Mor. 5. Or. 
6. Er. 7. Are. 8. Hare. 9. Hacer. 10. Cerrah.

SUDOKU BULMACA

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

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

Kurallar basit. 1-9 aras› rakamlar› kullanarak, boflluklar› doldurun. 
Bunu yaparken karelerin toplam›n›n, ba€l› hücredeki say›ya eflit 

olmas›n› sa€ lay›n ve bir rakam› sadece bir kere kullan›n.

KAKURO BULMACA
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1. “… Freeman” 
(aktör). 

2. Edebiyat›n 
bir dal›. 

3. Eski Roma mitolojisinde, 
aflk tanr›s›. 

4. Bir renk. 
5. Ordu (k›sa). 
6. Aflamas›z asker. 
7. Ödünç mal. 
8. Dalg›r, menevifl. 
9. Pehlivan, yiğit. 
10. Ameliyat 

yapan doktor.

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

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

sözcükleri oluflturacaks›n›z.

KUM SAATİ 

KARE BULMACA

R

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Düş Gezginleri, Amerikalı, Nihavend Mucize adlı
lmlerde de oynayan ünlü aktris - Resimdeki
şarkıcı - Büyükanne, nine 2. Yiyeceği ortaklaşa
sağlanan toplantı - Lanetlenmiş, melun - Kur'an'ı
güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma 3. Milli
Eğitim (kısa) - Sakıncasız, emniyetli, tehlikesiz -
Koyun veya keçi sürüsü - Eski Mısır tanrısı 4. Sesin
bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses
- Giysinin alt kenarı - Haf yel, esinti - Yaptığı bir
davranıştan pişmanlık duyan, pişman 5. Kurucu
kimse - Bir işteki engelleri yenme kararlılığı - Acı-
masız ve haksız davranan, zulmeden - Bir yapının
kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk 6.
Çanakkale iline bağlı ilçelerden biri - İyilik, kayra,
atıfet - Özel gezinti gemisi - Evcil bir geyik türü 7.
Şart eki - Dünya, cihan - Dişleri et yiyecek biçimde
gelişmiş, omurgalı, memeli 8. Güçlü inanç - Se-
lenyum elementinin simgesi - Uluslararası
Çalışma Örgütü (kısa) - Duman kiri 9. Hile, entrika
- İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının,
nemin yeterli olması durumu - Gemilerde türlü
işlerde kullanılan bir tür demir halka 10. Önemsiz,
ufak tefek şeyler - Başkası tarafından yapılan veya
kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme 11. Bir işin
yapılması veya bir borcun ödenmesi için tanınan
süre, mühlet - Tahıl, meyve ve bazı ürünlerin
satıldığı çarşı, pazar 12. Gazete ilavesi - Hayali
karate - Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen 13.
Söz dizimi - Dingil - Şaşma bildirir ünlem 14. Saygı
duruşunda boru sesi - Kinaye - Tavlada üç sayısı -

Küçük bitkilerin ortak adı 15. Oğul,
evlat - Tanrı bilimi - Üstüne öteberi
koymak için duvara veya bir dolabın
içine birbirine paralel olarak tut-
turulmuş, genellikle geniş, uzun
tahta veya metal levha - Bir nota 16.
Hazır - İveğen, çabuk ilerleyen -
Bahçelerde yazın oturulmak için
yapılan, kafes biçiminde, kubbeli,
üstü yeşilliklerle sarılan çardak 17.
Harman sonunda kalan süprüntüleri,
taneleri toplamaya yarıyan kürek
(yöresel) - Bir düşünceyi anlatan bir
veya birkaç cümlelik söz - Un, et ve
bamya ile yapılan bir Arap yemeği 18.
Ödünç mal - Kentler ve açık alan-
larda yaşayan, kırlangıca göre kanat-
ları daha uzun ve kavisli bir tür kuş,
dağ kırlangıcı - İzmir iline bağlı ilçel-
erden biri - Küçük parçalara ayrılmış
toprak, evlek 19. Judo karate gibi
dövüş sporlarında yer minderi olarak
kullanılan ve pirinç saplarından
örülen kalın halı - Er, onbaşı ve
çavuşlara verilen genel ad - Kuzey
Afrika’da bir ülke - Uluslararası Fut-
bol Federasyonları Birliği (kısa) 20.
Hayvanlara veya eşyaya vurulan
damga, işaret - Kesilmiş yer - Deyiş,
söyleyiş - Pirinç ve şeker kamışından
elde edilen bir rakı türü.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Çok konuşan, herkese laf yetiştiren
kimse - Eski çağlardan kalmış şehir
veya yapı, kalıntı - Güney Afrika’nın
plaka işareti - Tanrıtanımaz 2. 100 m²
değerinde yüzey ölçü birimi -
Obüslerden, bombalardan korunmak
için yerin altına kazılmış siper - Bir-
birine bağlanmış iki tekneden oluşan
ve gezi tekneciliğinde kullanılan
deniz taşıtı 3. Biraz bozuk, iyi olmayan insan ilişk-
ileri, mayhoş -  Yanan maddelerin veya gazların
türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı - “... Türkoğlu”
(Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı) 4. Batı
Anadolu köy yiğidi, zeybek - Bir kimse veya şeyin
doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz
bir duygu ile benimseme - Sürekli - Davranış, tavır
- Beyaz 5. Su - İskambil oyununda kağıt atma
sırası - Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme -
Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak
için düzenlenen seçme yarışı 6. “... Ekberg”
(İsveçli aktris) -  Hâkimiyet altında bulunma - Bir

nota - Okyanusların güneş ışığının ulaşamadığı
derin yerleri 7. Soru sözü - Tohumların ezilip yağ
çıkarıldığı yer -  Kamuaj 8. Tahılın tarlaya atıldığı
andan harman oluncaya kadar aldığı durum -
Tehlikeli, sarp ve zor geçit 9. Almanya’da bir kent
- Miliamper (kısa) - Derviş selamı - Kocaman, iri
yapılı 10. “... Man” (başrollerini Tom Cruise, Dustin
Hoffman’ın oynadığı ünlü lm) - Anlaşma, uyuşma
11. Zayıf, hâlsiz, hasta - Uzaklık anlatan kelime 12.
Tarla sınırı - Su Altı Taarruz (kısa) - Irmak, dere,
çay 13. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli
bölümleri - Fiyat çizelgesi 14. Eskiden bazı vakıf

kuruluşlarına ve yoksullara yemek verilmesi için
ayrılan ödenek - İncitici, dokunaklı - Favori - Otlak
15. Saçta ayırma yeri - Sinemada gündüz göste-
rimi - Öküz yemliği - Kalın, kaba baston 16. Şimdi,
şu anda - Hoşgörü - İlinek, belirti 17. Takımada -
Ağır ritimli bir İspanyol dansı - İş yeri, daire, büro
- Bir nota 18. Hane - Gövdesi kızıl, ayakları ve
yelesi koyu renkli olan, yağız at - Eşyanın ücret
karşılığı geçici bir süre bırakıldığı yer - Kayıp 19.
B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık -
İlham - Yedek 20. Delikli bir kumaş türü - Bir nota
- İşçi - Büyük yılan (yöresel).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

  H    A          S    A    D    E          M    İ    Z    A    N    A          D    E    K    O    R

  İ    D    E    A    L          M   E    A    L          L    A    S    T    A          O    K

 M   E    R    A          K    A    T    L    A   M   A           T    E   M   A    Y    Ü    Z

  A    T           T    R    E    N          A    R   A    S    T    A          A    B          L    A

  Y    A    K          E    D    E    R           Y    A   K    A    R    I           A    L    E    M

  E          S    E    N    İ     T          Y    A   Ş    A    R          S    İ    N   A    R    A
        T    E    R    K          E                                          F    I    R    A    T           N

  S     İ    N    E          A    N                                          A   N   A           İ     P

  K    R    O    K    E    T                                                 Y          D    E    F     İ     N

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

  V    A          A    K   M   A                                          N    İ    S    A          A    F

  U    K    A    D          A    L                                          A   N    İ           E    P    E

  T     İ    R    A    N           I                                           K    A    Z    A   N          R
        L    A    N    E    T                                                 A    K          Y     İ     V

  F     İ     F    A          E    D    E    B          L    İ           R    O    L          K    A    K

  A    K    A           İ    R    İ    K    A    R   A          K    A    P   A    N          N    A

  L          T    E    T    A    N   O    S          K   O    R    T          Z    A    R    A    R

  A    K          P    İ     S    A           İ     L    E    T     İ            İ    A    D    E           A

  K    E    S     İ    N          R    O    T    A          E    Z    A   N          İ    N    A    T

  A    Ş     İ     K    A    R          T    E    M   E    L           A    Ç    A    R          S    E

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ACYO

KEF‹L

KRED‹

M‹ZAN

NAK‹T

PAS‹F

PERM‹

PEfi‹N

RASYO

RAY‹Ç

RES‹M

TAKAS

TALEP

TEKEL

TRÖST 

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.
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ihri Müşfik Hanım, Türkiye’de çağdaş 
resim çalışmalarını ilk başlatan kadın 
ressam.

26 Şubat 1886’da, Abhaz-Gürcü olan 
Anchabadze ailesinin Kadıköy’deki Dr. Rasimpa-
şa Konağı’nda dünyaya geldi. Babası, Askeri Tıbbi-
ye’de ders veren, Tıbbiye Nazırı/Reisi olarak da bi-
linen Dr. Çerkez Ahmet Rasim Paşa’dır. Avrupai bir 
eğitim gördü. Edebiyat, musiki ve resimle ilgilen-
di. Resme olan ilgisi diğerlerine göre ağır basıyordu. 
Yaptığı bir resmi Sultan II. Abdülhamid’e takdim 
edilince, saray ressamı Zonaro’nın öğrencisi oldu, 
kendisinden Beşiktaş’taki atölyesinde resim dersleri 
aldı. Böylece Türkiye’de çağdaş resim çalışmalarını 
başlatan ilk kadın ressam unvanını aldı.

ROMA’DAN PARİS’E
Zonaro’dan aldığı derslerle resme olan açlığı-

nı gideremeyen Mihri Hanım yurt dışında eğitimini 
sürdürmek istedi. Ancak o dönem kadınların yurtdı-
şına eğitim için -hele yüzyıllarca günah olarak al-
gılanan- resim konusunda gönderilmesi alışılmış bir 
şey değildi. Ancak Mihri Hanım çok istekli ve ka-
rarlıydı. Tam da o zamanlarda, 17 yaşındayken bir 
müzik dinletisinde tanıştığı İtalyan bir müzik şefiy-
le birlikte, bu eğitim için Roma’ya kaçtı. Sahte pa-
saportla gittiği İtalya’da tanıdıklarının yanında bir 
süre kaldıktan sonra sanat dünyasının merkezi sayı-
lan Paris’e geçti. Burada kiraladığı yeri, hem ev hem 
de atölye olarak kullandı. Portre ve gravür ağırlıklı 
resimler yaparak ve evinin bir odasından aldığı kira 
ile geçimini sağladı. Kiracılarından Müşfik Selami 
Bey (İnegöllü) ile evlendi. Evlendikten sonra ‘Mihri 
Müşfik Hanım’ adını aldı. 

İtalya ve Fransa’da çeşitli sanat okullarında ve 
atölyelerde öğrenim gördü. Dışavurumcu bir anla-
yışla özgün portreler yaptı. Çağdaş resim akımlarını 
yakından takip etti. Portrelerinde kübizmin ve eks-
presyonizmin etkisi görüldü. En önemli eseri sayı-
lan ‘Naile Hanım’ portresini 1908-09 arasında yaptı.  

İSTANBUL’A DÖNÜŞ
Mihri Hanım, Fransa ile borç anlaşması yapmak 

üzere Paris’te bulunan dönemin Osmanlı Devleti 
Maliye Nazırı Cavit Bey ile bir davette tanıştı. Ca-
vit Bey’in Maarif Nazırı’na bir telgraf göndermesi 
ile Mihri Müşfik Hanım, 1913’te İstanbul Darülmu-
allimat (Kız Öğretmen Okulu) resim öğretmenliğine 
atandı. Bu okul, Müslüman halkın kızlarının devam 
ettiği en yüksek eğitim kuruluşu idi. Burada, öğren-
cilerini etkileyen ve sevilen bir öğretmen oldu. Erte-
si sene, kız öğrencilerin yükseköğrenim görmelerine 
ve güzel sanatlar alanında yaratıcılıklarını değerlen-
dirmelerin imkan vermek üzere İnas Sanayi-i Nefise 
Mektebi açıldı. Dönemin Maarif Nazırı Ahmet Şük-
rü Bey ile görüşerek kız öğrenciler için Sanayi-Ne-
fise Mektebi’nin kurulmasını isteyen Mihri Müşfik 
Hanım’ın okulun açılmasında büyük rolü oldu.

NAZLI ECEVİT’İN HOCASI
Mihri Hanım, bu kurumun resim atölyesine öğ-

retmen oldu ve matematikçi Salih Zeki Bey’den 
sonra Ömer Adil Bey ile birlikte okulun müdürlüğü-
ne getirildi. İnas Sanayi-i Nefise’nin ilk kadın yöne-
ticisi olan Mihri Hanım, pek çok konuda kadınlara 
öncü oldu. Zorluklarla da karşılaşmadı değil. Mese-
la, kız öğrencileriyle açık havada resim yapma iste-
ği bile 1914’ün İstanbul’unda büyük sıkıntılar yarat-
tı. Sonunda polis nezaretinde özel izinle açık havada 
resim yaptılar. Mihri Hanım, kız öğrencilerini model 
ile çalışmaya ve kadın ressamları ilk kez toplu bir 
sergi açmaya teşvik etti. (Bülent Ecevit’in annesi) 
Nazlı Ecevit, Aliye Berger ve Fahrelnisa Zeid gibi 
pek çok kadın ressamın yetişmesinde katkısı oldu.

FİKRET’İN ÖLÜM MASKESİ!
İstanbul’da bulunduğu dönemde, İbrahim Çal-

lı, Hikmet Onat, Fikret Adil, Namık İsmail gibi res-
samların yanı sıra Tevfik Fikret ile dost oldu. Ede-
biyat-ı Cedide şairlerinin yazdıklarını resimleyerek 
bir ‘Edebiyat-ı Cedide Resmi’ yarattı. Ruşen Eşref 
Ünaydın, Tevfik Fikret ile ilgili anı kitabında, şairin, 
Mihri Hanım ile ilgili yorumlarını şöyle dile getirir: 
“Yukarıda bir hanım var. Resimler yapıyor. Bir de 
‘Rübab’ı o kadar güzel yorumluyor ki yazdıklarım 
bu kadar anlamlı mı imiş, diye şaşırıyorum.”

Mihri Müşfik Hanım, şiirleri resimlemenin yanı 
sıra Edebiyat-ı Cedideci şairlerin portrelerini de çiz-
di. 1915’te Tevfik Fikret’in ölümü üzerine yüzünün 
kalıbını alarak heykelini yaptı. Türkiye’de yapılan 
ilk mask çalışması olan bu eser, Aşiyan Müzesi’n-
de sergileniyor.

KURTULUŞ SAVAŞI YILLARI
Mihri Müşfik Hanım, 1919’da aniden İtalya’ya 

gitti. Bu ani gidişinin nedeninin, İttihat ve Terakki 
Cemiyeti mensuplarıyla olan yakın ilişkisinin, O’nu 
işgal altındaki İstanbul’da zor duruma düşürmesi 
olduğu sanılıyor. Bir yıl için gittiği İtalya’dan geri 
döndüğünde, iki yıl daha İnas Sanayi-i Nefise’de 
ders verdi. Bu arada kötü alışkanlıklar ve sosyal çal-
kantılar nedeniyle Müşfik Bey’den boşandı.

ATA’NIN PORTRESİNİ YAPTI
Mihri Hanım, 1922’de Yunan ordusunun yenil-

mesinin ardından Mustafa Kemal’i mareşal ünifor-
masıyla ayakta canlandıran yaklaşık 3 metre yük-
sekliğinde bir portresini yaptı ve Çankaya Köşkü’ne 
götürerek kendisine sundu. Bu, Cumhuriyet’in ila-
nından sonra bir Türk ressam tarafından yapılan 
ilk Atatürk porrtesiydi. Daha sonra Yugoslav Kra-
lı Alexander hatırasına Yugoslavya’ya hediye edi-
len bu tablo II. Dünya Savaşı sırasında Belgrad Sa-
rayı’nın tahrip olması sonucu kayboldu, 1990’larda 
bulundu.

LOUVRE’DA BİR ‘ÇİNGENE’
1922 yılının sonuna doğru yeniden İtalya’ya gi-

den Mihri Hanım, portreler yaparak uzun süre yaşa-
mını sürdürdü. Konu olarak hep ünlü kişileri seçti. 
İtalyan şair Gabriele d’Annunzio ile birlikte olduğu 
dönemde onun aracılığıyla birkaç kez Vatikan’a ka-
bul edildi ve Papa XV. Benedictus’un bir portresini 
yaptı. Vatikan’da ilk kez bir Papa, başka dinden bir 
kadın ressama poz vermişti. 

İtalya’dan sonra Paris’e geçen Mihri Hanım, bu 
dönemde “Çingene” isimli tablosunun Louvre Mü-
zesi’ne kabulü ile mutlu oldu (eserin bir kopyası İs-
tanbul Resim ve Heykel Müzesi’ndedir). Kız kardeşi 
Enise Salih Hanım’ı ve yeğeni Hale Asaf’ı kaybet-
tikten sonra Paris’te yaşamak istemedi. Ülkesinde ise 
kendisine karşı baskıcı bir tutum olmasından ötürü 
1927’de ABD’ye geçti. Bir süre New York, Washin-
gton, Chicago’da üniversitelerde konuk hoca olarak 
ve zengin Amerikan ailelerine özel dersler vererek 
geçimini sağladı. New York’ta bir de kişisel ser-
gi düzenledi. 1932’de Manhattan’da Salvatore Vir-
zi ile evlenip 1943’te ABD vatandaşı oldu. Yaşlılı-
ğı yoksulluk içinde geçti. 1954’te yaşamını yitirdi. 
Yaşadığı dönemde reform sayılabilecek işler yapmış, 
Türk kadınının adını bir sanatçı olarak yurt dışında 
duyurmuş ve bir türlü sanat tarihinde gerektiği gibi 
onurlandırılmamış olan bu öncü kadın bugün New 
York’ta kimsesizler mezarlığında yatıyor…

KAYNAKÇA: Wikipeda ve Dr. Öğretim Üyesi 
Özlem Tekdemir Dökeroğlu’nun “Bir Sanatçı İn-
celemesi: Mihri Müşfik ve Portreleri” başlıklı ma-

kalesi.
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Tarih yazan kadınlarTarih yazan kadınlarHazırlayan: Gökçe UYGUNHazırlayan: Gökçe UYGUN

Basında eskiden çokça rastladığımız ‘arka sayfa güzeli’ geleneğini 
geri getiriyoruz ancak büyük bir farkla! Alanında ilk’lere imza atmış, 
‘kadınlar yapamaz’ denilen mesleklerdeki cinsiyetçi kalıpları kırmış, 
cesur ve azimli kadın kahramanları tanıtacağız size. Onlar, bizlerle bu 
topraklarda yaşadı, mücadele etti ve başarılar kazandı. Lakin erkek 
egemen tarih anlayışı çoğunlukla onları yok saydı. Bu kadınları 
tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp, kamuoyunun yeniden dikkatine 
sunmayı hedefliyoruz. Buyurun tarih yazan kadınların öykülerine…

İlk çağdaş kadın ressam: 

(13)(13)

Mihri Müsfik HanımMihri Müsfik Hanım..
M

İNATÇILIĞINA PİŞMAN 
BİR RESSAM
Yazar Taha Toros, “İlk Kadın Ressamlarımız” adlı 
kitabında Mihri Müşfik Hanım’ın yurt dışından 
göndermiş olduğu bir mektubundan şu satırlara 
yer veriyor:
“Senelerce çalışmakla neye muvaffak oldum? 
Hiç... Üstelik sıhhatimi kaybettim. Vaktiyle 
‘Herkül’ idim. Şimdi merdivenleri çıkamıyorum. 
San’at beni bu hâle koydu... Hele gözlerim hiç 
görmüyor, çifte çifte gözlük kullanıyorum. 
Parasızım. Bizim gibi -Avrupa’ya nazaran- geri 
kalmış bir memlekette san’atkârın yolu kadar 
güç bir yol yoktur. Bizimkisi fazla fedakârlık 
isteyen bir meslek. Bugün bana gençliğimi 
hediye etseler, bu meslek uğrunda çektiklerimi 
çekmek korkusundan reddederdim! Çektiğim 
meşakkatleri bir ben bilirim bir de Allah bilir... 
Her sanatkâr, karşısındaki sanatkârı, daima, 
kendisinden aptal görür! Onun on senede 
yaptığını, kendisinin bir senede yapacağını sanır. 
Bir iki yıl içinde, hayatını kurtaracağına, köşeyi 
döneceğine emindir! Heyhat ve yine heyhat! 
İşte sanatın esrarı buradadır. Sanatkârın yolu, 
yürüdükçe uzar gider... Bizim ailenin yegâne 
hususiyeti, inadındadır. Her şeyde olduğu gibi 
sanat hayatım boyunca inadımla yaşadım. 
Bugün, buna bin kere pişmanım.”

“TABLOLARINI MI YİYECEKSİN?”
Mihri Müşfik Hanım’ın, Hale (Salih) Asaf’ın ilk 
resim hocası olmakla birlikte, ona resimden 

vazgeçmesini öğütlediği ve sonraki dönemlerde 
dargın oldukları ifade edilir. Mihri Hanım, Asaf’ın 

yirmili yaşlarını sürdüğü dönemlerden başlayarak 
onun resimden vazgeçmesini istemiş ve zaman 

zaman “Ben resim yaptım da ne oldu? Sanat 
karın doyurmuyor... Tablolarını mı yiyeceksin?” 

ve “Ben güzelim, başımın çaresine bakarım, 
sende o da yok. Ama resim yapmaya devam et!..” 

şeklinde çıkıştığı aktarılır.

İttihat ve Terakki Cemiyeti kurucularından, eski 
Viyana Sefiri, İstanbul Belediye Başkanı Ali Rıza 
Bey’in annesi Naile Hanım’ın giysileri, oturuşu, 
tespihi dönemin izlerini taşır. Her ne kadar evin 
ayrıntılarına yer verilmiş olsa da, bu resmin baskın 
duygusu, otoriter ve güçlü bir kadın figürü olarak 
Naile Hanım’ın yüzünde ölümsüzleşiyor…
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