
Yasakların kalkmasıyla 
beraber her şey yavaş yavaş 
normalde dönüyor fakat müzik 
sektöründe 24.00 sınırlaması 
devam ediyor. Sınırlamaya 
tepki gösteren müzisyenler 
kararın ideolojik olduğunu 
savundu l Sayfa 11'de

Cinsel Şiddetle 
Mücadele Derneği’nin 
çocuklara yönelik 
istismarla mücadelede 
yetişkinlerin 
yapabileceklerine dair 
hazırladığı kitapçık 
çıktı l Sayfa 10'da

Çocuk istismarını önlemek mümkün

İBB Başkanı 
Ekrem 
İmamoğlu 
ve Kadıköy 
Belediye 
Başkanı 
Şerdil Dara 
Odabaşı’nın 
katıldığı 
toplantıda, 
Kadıköy’ün 

ulaşımdan altyapıya, imar 
düzenlemesinden kamusal 
alanlara kadar birçok gündemi 
ele alındı  l Sayfa 3'te

Kadıköy’ü 
değerlendirdiler 

“Hayvanları Koruma 
Kanunu” teklifi Meclis’te

Bakanlık Fikirtepelilere 
cevap verdi

 Hayvanları  Koruma Kanun teklifi 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonunda kabul edildi. 
Hayvan hakları savunucuları kanun 
teklifinin eksiklerinin olduğunu ve  
beklentiyi karşılamadığını 
söylüyor  l Sayfa 8’de

 Yeni Fikirtepe Projesi’nin detayları 
netleşti. Bakanlığın hazırladığı  
bilgilendirme broşürüne göre, hak 
sahipleri ile yapılacak paylaşım oranı 
yüzde 50 olacak, her ay 1500 TL kira 
yardımı yapılacak, evler 2023 yılında 
teslim edilecek l Sayfa 3’te

Müzikte saat kısıtlamasına tepki
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Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar - 122

SEVİM BURAK 5'te

Kadıköy’ün gündelik, 
özgün ve karmaşık ritmi 

Bambaşka bir futbol 
ruhunun, karakterinin 
ifadesi: Gordon Milne…
UĞUR VARDAN 13’de

Haline Şükret 
Dostum! 

MELTEM YILMAZKAYA  11’de

Kadıköy’ün 
Kültür Atlası -7

EMRE MUŞAZLIOĞLU 14'te

Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesine 
ilişkin ihalede son teklif verme tarihi gerekçesi açıklanmadan 

ertelendi. Kadıköylüler, özelleştirmeye karşı bisiklet turu 
düzenlerken, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu da 

limanın özelleştirilmesini meclis gündemine taşıdı l Sayfa 2’de

Liman ihalesi 
21 Eylül’e ertelendi

Uzun süre kısıtlamalar nedeni ile bunalan Kadıköylüler, normalleşme kararı alınması ile birlikte Kadıköy Belediyesi’nin 
geçtiğimiz hafta başlattığı kültür sanat etkinlikleriyle rahat bir nefes aldı. Vatandaşlar, açıkhava sinema gösterimi, 

tiyatro oyunları, konserleri ve çocuk oyunlarını izlemek için sahile akın etti l Sayfa 7’de

Emre Söylemez, Kadıköy ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar 
üzerinden kentin ritmini analiz etti. İstanbul’un değişiminden 

Kadıköy’ün de etkilendiğini belirten Söylemez, buna rağmen ilçenin 
yerel özelliklerini koruyabildiğini ifade ediyor l Sayfa 9’da
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın geçtiğimiz mart ayında 
ihaleye açtığı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı uzun zaman-
dır Kadıköy’ün gündeminde. Fenerbahçe-Kalamış Dayanış-
ması, ÇED raporu hazırlanmadan imar planları yapılan ve 40 
yıllığına özelleştirilmek istenen limanın korunması için Ana-
yasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. İhaleye ka-
tılması reddedilen Kadıköy Belediyesi de imza kampanya-
sı başlatmıştı. 

3 Temmuz Cumartesi günü Kalamış’ta biraraya ge-
len bisikletliler de “Pedallarımızı Kalamış için çevi-
riyoruz” çağrısıyla bisiklet turu düzenledi. Ka-
lamış’tan yola çıkan bisikletliler ilk olarak 
Fenerbahçe Parkı’na kadar pedal çevir-
di. Parktaki Kadıköylüleri, özelleştirme 
süreci hakkında bilgilendiren sürücü-
ler sonra da Caddebostan’a devam et-
tiler. Bisiklet turu, başlangıç noktası 
olan Kalamış’ta son buldu. 

“RANTA KURBAN EDİLEMEZ”
Turun ardından Fenerbahçe-Kala-

mış Dayanışması adına basın açıklama-
sı okundu. Açıklamayı okuyan Nüket Ka-
radeniz, özelleştirme süreci hakkında bilgi 
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zelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ihaleye ilişkin 
ilanı mart ayında Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştı. İhalede son teklif verme tarihi ise 7 Tem-
muz olarak belirlenmişti.  Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamada, Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için dü-
zenlenecek ihalede son teklif verme tarihinin 21 Eylül’e erte-
lendiği duyuruldu. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ihalenin ertelenme se-
bebine ilişkin açıklama yapmadı. 

İhale duyurusuna göre; Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 
40 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özel-
leştirilecek. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf 
içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pa-
zarlık usulü yöntemiyle gerçekleştirilecek. Pazarlık görüş-
mesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak 
ihale, açık artırma ile sonuçlandırılacak.

NE OLMUŞTU? 
Kadıköylü 32 vatandaş, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 

için hazırlanan imar planlarının iptal edilmesi istemiyle Ana-
yasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı, hukuki sürecin tamamlanmasını bekle-

meden, geçtiğimiz mart ayında liman için özelleştirme iha-
lesi açıldığını duyurdu. Öte yandan 21 Mayıs 2021 tarihin-
de Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 
Kalamış Yelken Kulübü’nün arazisi için de özelleştirme kara-
rı alındı. Bunun üzerine, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı karara tepki göstererek “Kimse buraya ‘çökmesin’ 
diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla 
biz talibiz” açıklamasında bulundu. Kadıköy Belediyesi’nin 7 
Haziran tarihli meclis toplantısında  ihale teknik şartname-
sini almak, teminat ödemesi yapmak ve ihaleye katılmak için 
oy birliğiyle Başkan Odabaşı’na yetki verildi. Kadıköy Bele-
diyesi’nin başvurusu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafın-
dan reddedildi.

KALAMIŞ İHALESİ
21 Eylül’e ertelendi

l Erhan DEMİRTAŞ

Özelleştirme 
kapsamına alınan 
alanın arkeolojik 
ve sit alanları 
içinde kaldığını 
hatırlatan 
Kaboğlu, “Ayrıca 
ÇED raporunun 
da bulunmaması, 
bütün bunların 
Anayasa hukuku 
ve çevre hakkının 
tamamen yok 
saymanın bir 

sonucu olduğunu göstermektedir” dedi. 
1985 yılında Kadıköy Belediyesi’ne 

tahsis edilen bu alanın daha sonra 
belediyenin elinden alındığını hatırlatan 
Kaboğlu, alanla ilgili daha sonra özelleştirme 
kararı alındığını ardından da ihaleye çıkıldığını 
hatırlattı. 

Kadıköy Belediyesi’nin özelleştirmeye 
ve projeye karşı yaptığı itirazların dikkate 
alınmadığını hatırlatan Kaboğlu, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından yanıtlanması 
istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı’na yazılı sorular yöneltti. 

Kaboğlu’nun yanıtlanmasını talep ettiği 
sorular şunlar:

1. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 
özelleştirme kapsamına alınırken, ilçe 
mukimlerinin ve Kadıköy Belediyesi’nin 
görüşlerine başvurulmuş mudur?

2. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’na 
ilişkin Anadolu yakasında yeni yapılan AVM-
Yat limanları dikkate alındığında, nasıl bir 
ihtiyaç gözlemlenmiştir?

3. Yat limanının yenilenmesi ihtiyacı 
araçsallaştırılarak AVM ve otel konseptinde 
bir rant projesi olabilecek alanın çevreye 
vereceği zararlar hesaplanmış mıdır? 

4. Nüfus yoğunluğu ve trafik sorunu 
olan bu bölgede, kıyı kullanımını azaltacak 
ve yeşil alanları yok edecek böyle bir proje 
aracılığıyla Anaysa’nın 43. Maddesinde 
düzenlenen “kıyılardan yararlanmada kamu 
yararı gözetilir” kuralı ne şekilde yerine 
getirilebilecektir? 

5. Yapılmak istenen proje, Anayasa’nın 
23. maddesinde öngörülen “sağlıklı ve 
düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek” 
yükümlülüğü ile ne ölçüde örtüşmektedir?

6. Kadıköy Belediyesi’nin bölgedeki yeşil 
alanları koruma hassasiyeti gözetilerek; 
alanın, inşasını da gerçekleştiren Kadıköy 
Belediyesi’ne devri düşünülmekte midir? 

7. Marmara Denizi’nde ortaya çıkan 
musilaj felaketi sonrası, yapılaşmayı ve 
denizde kirliliği artırma potansiyeli olan bu 
projede ısrar edilmekte midir?

8. ÇED Raporu olmadan neden ihale 
yapılmaktadır?

Çevre 
Bakanlığı’na 
Kalamış 
soruları

KABOĞLU’NDAN

CHP İstanbul Milletvekili 
İbrahim Kaboğlu, Kalamış Yat 
Limanı’nın özelleştirilmesine 
ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın yanıtlanması 
istemiyle TBMM Başkanlığı’na 
soru önergesi verdi

Fenerbahçe Kalamış Yat 
Limanı’nın özelleştirilmesine 
ilişkin ihalede son teklif verme 
tarihi 21 Eylül’e ertelendi. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 
ihalenin ertelenme sebebine 
dair açıklamada bulunmadı 

Kadıköylüler sahilleri için pedal çevirdi

Fenerbahçe-
Kalamış 

Dayanışması’nın 
çağrısıyla biraraya 

gelen bisikletliler, ihaleye 
açılan Fenerbahçe-

Kalamış Yat Limanı’nın 
özelleştirilmemesi için 

pedal çevirdi 

köy halkı Kalamış sahillerini kullanamayacak, spor yapama-
yacak ve bisiklet yolunu bugünkü gibi kullanamayacak. Ka-
pasiteyi 200 yat artırmak pahasına bizlerin kıyı kullanımını 
engelleyecekler. Yaklaşık 40 bin metrekare inşaat alanı ek-
lenecek. İş makineleri nedeniyle bölge kullanılamaz hale 
gelecek, gürültü kirliliği ve can güvenliği sorunu yaşana-
cak. Ayrıca ranta dayalı kat yüksekliği bölgenin dokusunu 
ve ekolojik dengeyi bozacak. Hava koridorunun kesilmesi-
ne neden olacağı için burada yaşayan hayvan dostlarımız 
olumsuz etkilenecek. Denizdeki ekolojik denge de bozula-
cak.”

“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanının özelleştirilmemesi 

için başlatılan hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatan Ka-
radeniz açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Projeye yıllar önce tepki göstererek Kadıköylüler ola-
rak dava açtık. ÇED raporu olmadığı için yaptığımız itiraz 
reddedildi. Bu hukuksuzluğun önüne geçmek için 32 ma-
halleli olarak Anayasa Mahkemesi’nde bireysel davalarımı-
zı açtık. İhaleye son başvuru tarihi, 7 Temmuz’dan 21 Eylül’e 
ertelendi. Bu bizim için bir fırsat olabilir. Bizler mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Biz Kadıköylüler tüm kent yağmalarına karşı 
çıkarak denize, kıyılarımıza, yeşil alanlarımıza sahip çıkma-
ya devam edeceğiz. Yat limanı değil nefes almak istiyoruz.”  

Bisiklet turunun ardından “Ne Münasebet” müzik gru-
bunun sahne aldığı bir konser düzenlendi.

vererek, “Sevgili Kadıköylüler, bizler 
burada Kadıköy’de ikamet edenlerin 
ihtiyaçlarını ve çevreyi düşünerek Fe-
nerbahçe-Kalamış sahiline sahip çı-
kıyoruz. Çünkü Fenerbahçe-Kalamış 

sahilleri halkındır ve satılamaz, ranta 
kurban edilemez.” dedi. 

Limanın özelleştirilmesi durumun-
da alanın yapılaşmaya açılacağı uyarısında 

bulunan Karadeniz şöyle devam etti: “Kadı-

l Erhan DEMİRTAŞ

Ö



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 10 yıl önce kentsel dönü-
şüm çalışmalarının başlatıldığı ama binlerce ailenin mağ-
dur edildiği Fikirtepe’de yeni yol haritasını netleştirdi. Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2020 yılının Kasım 
ayında düzenlenen toplantıda müteahhitlerin yarım bı-
raktığı projelerin Emlak Konut GYO eliyle tamamlanacağı-
nı açıklamıştı. Yeni Fikirtepe Projesi adıyla yeniden başlatı-
lan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz aylarda imar planları 
da duyurulmuştu. Projenin çerçevesi de netleşti. Bakanlık 
tarafından hazırlanan “Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 
25 soru 25 cevap” broşüründe dönüşüm hakkında merak 
edilen soruların cevapları paylaşıldı.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkili olduğu projenin 
detayları şu şekilde:

YÜZDE 50 OLARAK HESAPLANDI
Paylaşılan bilgilere göre, Fikirtepe ve 

Çevresi Riskli Alanı İmar Planları üç etap 
halinde hazırlanıp onaylandı. Proje, Yu-
murtacı Abdi Bey Caddesi ile Mandı-
ra Caddesi içerisinde kalan bölgedeki 
yapı adalarında yürütülecek. ilk aşa-
mada henüz tahliye ve yıkımın ya-
pılmadığı alanların boşaltılıp yıkılma-
sı, ikinci aşamada yerinde dönüşüm 
esası ile depreme güvenli evlerin ta-
mamlanması, üçüncü aşamada ise ba-
ğımsız birimlerin hak sahiplerine dağıtımı 
hedefleniyor. Kentsel dönüşüm süreçleri 
devam etmeyen ve tamamlanmayan parsel-
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Fikirtepe’de dönüşüm netleşti

stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Beledi-
yesi’nin düzenlediği “Kadıköy’ü Değer-
lendirme” toplantısına katıldı. Tasarım 

Atölyesi Kadıköy’de gerçekleşen buluşmaya ev sa-
hipliği yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı, Kadıköy’ün güncel sorunlarını anlattı. Yap-
tığı sunumda Kadıköylülerin taleplerini aktaran Oda-
başı, İBB’nin eski yönetimi tarafından Kadıköy’e 
hiçbir yatırım yapılmadığını ve ilçenin cezalandırıl-
dığını belirterek, kamusal alan düzenlemelerinden 
ulaşıma ve altyapı çalışmalarından imar düzenleme-
lerine kadar birçok konuda görüşlerini dile getirdi.  

KADIKÖYLÜLERİN TALEPLERİNİ AKTARDI 
Bağdat Caddesi’nde acil bir düzenleme yapılma-

sı gerektiğini söyleyen Odabaşı, ilçenin toplu taşı-
ma ulaşımında da yetersiz kaldığının altını çizdi. Şe-
hir Hatları’na bağlı vapur seferlerinin artırılmasının 
önemli olacağını vurgulayan Odabaşı, sahil yolu ile 
E-5 arasında bağlantı hatlarının kurulmasını önerdi. 
Moda Tramvayı sefer sayılarının artırılmasıyla kent 
içi ulaşımın rahatlayacağını dile getiren Odabaşı, 
Göztepe, Bostancı ve Söğütlüçeşme’ye ulaşım ağ-
larıyla entegre olabilecek otoparklar yapılması öne-
risinde bulundu. Odabaşı, ayrıca Hasanpaşa Mahal-
lesi’nde bulunan İETT garajının da yeşil alan olarak 
kullanılması talebini dile getirdi. 

Odabaşı, Kadıköy’deki imar planlarını da günde-
me getirdi. Hasanpaşa, Zühtüpaşa, Fenerbahçe, Acı-
badem, Koşuyolu ve Suadiye mahallelerinin imar 
planlarının revize edilmesi gerektiğini ifade eden 
Odabaşı, ortak tasarımlar üzerinden Kadıköy’de ve 
tüm İstanbul’da estetik birliğin oluşturulması gerek-
tiğini vurguladı. Toplantıda Kadıköylülerin talep-
lerini aktaran ve İBB’nin Kadıköylülerin talepleri-
ne hızlıca yanıt vermesi talebinde bulunan Odabaşı, 
2018’de Türkiye’de tek yerel yönetim olarak çıkart-
tıkları 2018 Entegre Raporu’nu, 2020 yılı için gün-
cellediklerini de duyurdu. 

İmamoğlu Kadıköy’ün 
taleplerine cevap verdi

“ULAŞIM ÇALIŞTAYI YAPILSIN”
Başkan Odabaşı’nın sunumunun ardından İBB 

İlçe Belediyeler Koordinatörü Tonguç Çoban söz 
aldı ve Kadıköy’de sürdürülen ve biten çalışmalar-
la ilgili bilgi verdi. 

Çoban’ın ardından konuşan Ekrem İmamoğlu, 
aldığı notlar üzerinden yanıtlar verdi ve bürokratla-
rına bekleyen çalışmaların hızlandırılması, yeni ta-
leplerin hızlıca gündeme alınmasını söyledi. İma-
moğlu, Odabaşı’nın açıklamaları üzerine Kadıköy 

için kapsamlı bir ulaşım çalıştayı düzenlemesi tali-
matını verdi. Çalıştaydan çıkan sonuçların tartışıl-
masını ve kararların alınmasının önemli olduğunu 
söyleyen İmamoğlu, Bağdat Caddesi’ni yeni kimli-
ğine kavuşturacak çalışmalara hızlı bir şekilde baş-
layacaklarını kaydetti. 

FİKİRTEPE VE BAĞDAT CADDESİ
İzinlerin çıkmasıyla beraber Kadıköy Meyda-

nı’na ilişkin düzenlenen projeye başlayacaklarını 

dile getiren İmamoğlu, Fikirtepe ile ilgili de açık-
lamalarda bulundu. Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm 
projesinin tamamlanmasıyla insan ve araç yoğun-
luğunun artacağını ifade eden İmamoğlu, “Fikirte-
pe Kavşağı’nı bitiriyoruz. Kalan kısmı için talimat 
verdik, ek bir ihaleyle hızlıca bitirilecek orası. Sade-
ce onunla da kalmayacağız, kavşağın altında da dü-
zenlenmesi gereken alan var. Metro-Metrobüsü bir-
biriyle birleştiren, Salı Pazarı’na doğru uzayan, bir 
yandan Fikirtepe ile yaya olarak buluşan düzenle-
meleri yapacağız.” dedi. 

İmamoğlu, ortak tasarım konusunda işbirliği ya-
pılmasını önemsediğini ve bu konuda çalışma yapıl-
ması gerektiğini ifade etti. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Be-
lediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,  toplantının ar-
dından Haldun Taner Sahnesi’nin restorasyon ça-
lışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. 
Haldun Taner Sahnesi restorasyonu incelemesinin 
ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet Bağ-
dat Caddesi’ne geçti. Bağdat Caddesi’ni gezen İma-
moğlu, caddedeki yol bakım ve altyapı çalışmaları-
na ilişkin bilgi aldı.

İ

Hazırlayan: Erhan DEMİRTAŞ

İBB Başkanı İmamoğlu’nun 
katıldığı “Kadıköy’ü 
Değerlendirme” toplantısında 
sunum yapan Kadıköy 
Belediye Başkanı Odabaşı, 
İBB ile yürütülen çalışmaları 
ve gelecek dönemden 
beklentilerini anlattı

Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Gelişim Yardım-
laşma ve  Dayanışma Derneği Başkanı Engin Ak-
güzel, bakanlığın belirlediği yol haritasını değer-
lendirdi. 10 yılı aşkın bir süredir dönüşüm sürecinde 
olan Fikirtepe’de müteahhitlerin projeleri yarım bı-
raktığını ve vatandaşların evsiz kaldığını hatırlatan 
Akgüzel, “Leke Fikirtepe Platformu ve Yenifikir-
der Derneği olarak 2018 yılından beri ‘Fikirtepe’ye 

devlet gelmeli, ancak devlet gelir el ko-
yarsa bu keşmekeşten, mağduriyet-

lerden kurtulur’ diyorduk. Yaşanan 
bu mağduriyetleri sadece dev-
let çözer diyorduk, bugün dev-
let eliyle devlet projesi olarak 
tamamlanacak olmasından çok 

memnunuz.” dedi. 
Emsal, paylaşım oranı, kira yar-

dımı gibi konularda Fikirtepelilerin ak-
lında çok fazla soru işareti olduğunu söyleyen Ak-
güzel, “Bakanlığın geçen hafta hak sahiplerine 
tebliğ ettiği resmî yazıda, mülkiyet durumu ve kira 
yardımı desteği ile açıklamalarda bulunması, bu 
hafta ise bakanlık antetli broşürle sorulara açıklık 
getirmesi bizleri çok memnun etti.” diye konuştu. 

Fikirtepe’deki hak sahiplerinin müteahhit fir-
malarla daha önce imzaladığı  sözleşmelerin ba-
kanlık tarafından resen fesih edildiğini ifade eden 
Akgüzel, şu talepte bulundu: “Bakanlık,  bizlerle bir 
sözleşme imzalanmayacağını beyan etti. Devleti-
mizden ve bakanlığımızdan tek talebimiz, broşürde 
yer alan ve bizlerin içini rahatlatan bilgilerin bir kıs-
mının resmi bir evrakla bize verilmesi.”

Broşürde mülkiyet haklarının devlet güvencesi altında ol-
duğu vurgulanırken, hak sahiplerinin herhangi bir zarara 
uğramayacağı ve tüm işlemlerin hak sahiplerinin devir ön-
cesi tapuları üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.

1500 TL KİRA YARDIMI
Uzun yıllardır hukuk mücadelesi veren Fikirtepelilerin 

en fazla mağduriyet yaşadığı konulardan biri de ödenme-
yen kira yardımlarıydı. Bakanlık, hak sahiplerine yıkım ta-
rihinden başlamak üzere 48 ayı geçmemek üzere konut 
teslimleri yapılana kadar kira yardımı yapılacağını açıkla-
dı.  Buna göre, İstanbul’da dönüşüm projeleri için belirle-
nen aylık kira yardımı 1.150 TL iken bu Fikirtepe için 1.500 
TL olarak gerçekleşecek. Kira için başvurular Fikirtepe’de 
bulunan irtibat ofisleri aracılığı ile yapılacak ve  her bir ev 
için ayrı ayrı kira desteği alınabilecek. Daha önceden kent-
sel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bağımsız 
birimler de kira yardımı alabilecek. 

2023 YILINDA TAMAMLANACAK
Bakanlık, kentsel dönüşüm sürecinin tamamlanabil-

mesi için projeye dahil tüm bağımsız birimlerin 1 Ekim 2021 
tarihine kadar tahliye edileceğini de paylaştı. Bu tarihe ka-
dar boşaltılmayan birimlerin tüm altyapı hizmetleri durdu-
rulacak. Bakanlık, tahliye gerektirmeyen birçok dönüşüm 
adasında çalışmaların başladığı bilgisini paylaştı. Broşürde 
yer alan bilgilere göre, tahliye işlemlerin tamamlanmasıy-
la birlikte çalışmalara hız verilecek ve projeler 2023 yılın-
da teslim edilecek. Daireler SPK lisanslı kuruluşların tespi-
ti ile dağıtılacak.

lerin sahibi hak sahibi sayılacak. Hak sahip-
leri ile yapılacak paylaşım oranı yüzde 50 

olarak belirlendi. 

DEVLET GÜVENCESİ VERİLDİ
6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun gereğince daha önce yapılan 

sözleşmeler feshedildi. Mahalle sakin-
lerinin tapuları da hazineye devredil-

di. Bakanlık uzun süredir merak konusu 
olan bu konuya da açıklık getirdi. Fikirte-

peliler ile bakanlık arasında yeni bir sözleş-
me yapılmayacak, süreç resen gerçekleşecek. 

Çevre 
ve Şehircilik 

Bakanlığı Fikirtepe’de 
kentsel dönüşümün nasıl 

ilerleyeceğini, hazırladığı bir 
broşürle anlattı. Kira yardımı 
1500 TL olarak belirlenirken, 

1 Ekim tarihine kadar 
projeye dahil olan tüm 

yapılar tahliye 
edilecek

“Resmi bir evrak verilmeli”

Fotoğraflar: Sinem TEZER ÇATAL
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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

evresel problemleri azaltmak ve doğal 
hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak 
için bireysel olarak tüketim alışkanlık-
larını değiştirmek amacıyla başlatılan 

Atıksız Yaşam Hareketi’nin dört farklı ayağı bulu-
nuyor: Atıksız Dükkan, Mobil Atık Getirme Merke-
zi, Atıksız Yaşam Sokağı ve Tek Kullanımlık Plas-
tiklerin Azaltılması. Proje kadın kooperatifleri başta 
olmak üzere, yerel üreticinin ürünlerinin yer aldı-
ğı ve ambalajsız olarak satıldığı ‘Atıksız Dükkan’ın 

açılışı ile ilk adımını bir yıl önce Dünya Çevre Gü-
nü’nde attı ve ilçede gezici bir mobil atık toplama 
aracı hizmete başladı. Projenin Atıksız Yaşam Soka-
ğı etabı ise geçtiğimiz günlerde pilot uygulama ola-
rak seçilen Asım Us Sokak’ta başladı.

ATIKSIZ YAŞAM SOKAĞI
Kadıköy Belediyesi, Atıksız Yaşam Sokağı’nı 

içinde bulunan tüm özel yaşam, kamu ve ticari alan-
larda yaşayanların atık yönetim sistemine uyması 

konusunda bilincin yüksek olduğu sokak olarak tarif 
ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 
geliştirdiği ve uyguladığı proje kapsamında, önce-
likle sokağın sakinleri kapı kapı ziyaret edildi, atık 
ayrıştırma kitleri dağıtıldı, sokağın birçok noktası-
na atık ayrıştırma ve kompost kutuları yerleştirildi 
ve konunun uzmanları tarafından bilgilendirme top-
lantıları yapıldı.

Bu toplantılarda çöpün doğaya zararı anlatılarak, 
birçok çöpün aslında çöp olmadığı, organik atıkların 

kompost uygulamasıyla gübreye dönüştürülebilece-
ği ve cam atıkların yeniden kullanılabileceği anlatıl-
dı. Ayrıca atık piller, bitkisel atık yağlar, tekstil atık-
ları, elektronik atıklar, atık ilaçlar, tehlikeli atıklar, 
moloz, mobilya atıkları ve bahçe atıkları gibi atık-
lar için de “Ne yapabilirim?” sorusuna cevaplar bu-
lundu.  

Projeden elde edilen sonuçlar, Kadıköy’ün diğer 
sokaklarında da başlatılacak uygulamanın geliştiril-
mesi konusunda yol gösterecek.

Atıksız Yaşam Hareketi sahaya çıktı
Kadıköy Belediyesi’nin 
Atıksız Yaşam Hareketi 
artık sokakta! Pilot 
uygulama olarak seçilen 
Asım Us Sokak’ta 
bilgilendirme ve farkındalık 
çalışmaları yapıldı

Ç

Kadıköy Anadolu Lisesi’nin tarihçesine değinen 
CHP’li Ali Şeker, “Kadıköy Maarif Koleji cumhuri-
yete yön verecek üst düzey eğitimli siyasetçi, bi-
lim insanı ve sanatçı yetiştirmek amacıyla Bakanlar 
Kurulu ve TBMM kararıyla Maarif Vekâleti tarafın-
dan 1955 yılında İstanbul Kadıköy Moda’da 30 dö-
nüm arazi içerisinde kurulmuştur. 1975 yılında Mil-
li Eğitim Bakanlığı tarafından adı Kadıköy Anadolu 
Lisesi olarak değiştirilen okul Ulusal Kalite Başa-
rı Ödülü’ne sahip ilk eğitim kurumudur. 2012’de 
öğrencilerinin yüzde 90’ından fazlasının üniversi-
teye girmesiyle en başarılı Anadolu Lisesi seçilen 
okul, fiziki olanakları, eğitim kadrosuyla ve elde et-
tiği başarılarla, yerli ve yabancı üniversitelere çok 
sayıda öğrenci yetiştiren okulların başında gel-
mektedir. Ancak tarihçesi başarılarla dolu Kadıköy 
Anadolu Lisesi (KAL) binasının deprem riski taşı-
dığı gerekçesiyle İstanbul Valiliği’nin Dünya Banka-
sı’yla yaptığı proje-ihale kapsamında önümüzdeki 
günlerde yıkılacağı, bununla ilgili hazırlıklar yapıldı-
ğı, öğrencilerin Kadıköy’de çeşitli okullara dağıtıldığı 
bilinmektedir.” dedi. CHP’li Şeker, Kadıköy Anado-
lu Lisesi’nin şehir merkezindeki çok değerli 30 dö-
nümlük arazisiyle rant odaklarının da gözdesi du-
rumunda olduğunu söyledi.

BAKAN SELÇUK’A 10 SORU
Öğrencilerin, velilerin, eski mezunların ve Kadı-

köylülerin bölgeye nefes aldıran okul arazisinin ye-
nilenme bahanesiyle ranta açılacağı, betona bo-
ğulacağı, yapılan çalışmalar hakkında kendilerine 
bilgi verilmediği, süreci takip eden ve bilgi isteyen-
lerin okul idaresi tarafından tehdit edildiği iddialarını 
da dile getiren CHP’li Şeker, Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk’a aşağıdaki soruları yöneltti:

1. Kadıköy Anadolu Lisesi binası deprem riski 
açısından ne zaman ve hangi kurum tarafından in-
celenmiştir? Binanın riskli olduğu, yıkılması/güç-
lendirilmesi yönünde resmi bir rapor var mıdır?

2. Binanın yenilenmesi için hazırlanan bir pro-
je var mıdır? Bu proje kamuoyuna açıklanmış mı-
dır? Projeye göre 30 dönümlük arazide neler yapı-
lacaktır?

3. Proje kapsamında Kadıköy Anadolu Lisesi’ne 
ait 30 dönümlük bahçede liseye ait binalar dışında 
herhangi bir imalat yapılması, arazinin bir kısmının 
ya da tamamının başka kurumlara devri, satışı, tah-
sisi öngörülmekte midir?

4. Kadıköy Anadolu Lisesi binasının yenilenme-
si için hazırlanan proje var ise bu proje için ilgili ku-
rumlardan (Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ve diğerlerinden) gerekli izinler, 
onaylar alınmış mıdır?

5. Geçtiğimiz yıllarda, okulun ihtiyacı olan 300 
öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu Aykurt Nuhoğ-
lu başkanlığındaki Kadıköy Belediyesi tarafından 3 
ay gibi bir sürede tamamlanarak okul yönetimine 
teslim edilmiştir. 2017’den bu yana gündemde olan 
yenileme, yıkım, güçlendirme çalışmaları; pandemi 
döneminde 1,5 yıldır okullar yüzyüze eğitime ka-
palıyken neden gerçekleştirilmemiştir? 

Kadıköy Belediyesi tüm 
mahallelerde başlattığı “Konuşan 
Kadıköy” buluşmalarının ilk 
turunu tamamladı CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kadıköy Anadolu 

Lisesi’nin yıkılması ve öğrencilerin başka okullara 
paylaştırılması iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk’a bir soru önergesi yöneltti

ilk turunu tamamladı
MAHALLE TOPLANTILARI

Mahallemizi Konuşuyoruz sloganıyla başlatılan ve pande-
mi nedeniyle ara verilen mahalle toplantıları haziran ayında 
yeniden başladı. Mahalleliler bu toplantılarda Kadıköy Be-
lediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’yla buluşuyor, mahalle-
lerine ilişkin sorularını ve taleplerini iletiyor, yerinde yanıt-
lar alıp, çözüme ilişkin fikir alışverişinde bulunuyor. Kadıköy 
Belediye Başkanı Odabaşı da başkan yardımcıları, müdürler, 
meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte notlar alıyor, 
Kadıköylülere çözüme dönük yanıtlar veriyor. Pandemi son-
rası yeni normale uygun olarak yeniden kaldığı yerden devam 
eden Konuşan Kadıköy toplantıları 1 Temmuz’da 19 Mayıs ve 
Kozyatağı Mahalle toplantısını yaptıktan sonra ilk turunu ta-
mamladı. 

Kadıköy Belediyesi, 2020 -2024 stratejik plan hazırlık ça-
lışmalarında da Anlat Kadıköy sloganıyla mahalle sakinleriyle 
buluşmalar gerçekleştirerek katılımcılık ilkesi doğrultusunda 
gelen görüş ve önerileri dikkate alarak stratejik planını hazır-
ladı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, mahalle 
sakinlerine yaptığı kapanış konuşmasında, ikinci turun yaz bi-
timinde tekrar başlayacağını duyurdu.

6. Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin tama-
mının eğitim bütünlüğünün ve kalitesinin bozulma-
ması açısından, bölgeye yakın ve kapasitesinin çok 
çok altında hizmet veren okul binaları tahsis edile-
rek öğrencilerin tek bir binada eğitime devam et-
mesi neden düşünülmemiştir?

7. Kadıköy Anadolu Lisesi hazırlık sınıfları-
na 240-300 öğrenci alınırken, önümüzdeki yıl için 
neden 150 öğrenci alınacağı açıklanmıştır? Okulun 
kapasitesi düşürülecek midir?

8. Okulun öğrencilerinin Göztepe ve Kadı-
köy’deki okullara paylaştırıldığı ve paylaştırma iş-
lemi gerekçesiyle “taşınma masrafı” adı altında öğ-
rencilerden para istendiği doğru mudur?

9. Yapılacak çalışmalar hakkında gerekli bilgileri 
alamadıkları için kaygı duyan ve okul önünde basın 
açıklaması yapmak isteyen öğrenciler, veliler, me-
zunlar okul idaresince yayınlanan açıklamada yer 
alan “Okulumuzun imajı ve geleceğine karşı ona-
rılmaz zarar ve imaj kaybı yapacak bu izinsiz ve 
sorumsuz girişime karşı tüm resmi makamlar bilgi 
sahibi olup hukuki ve resmi anlamda takip içinde-
dir” ifadeleri ile anayasal haklarını kullandıkları için 
tehdit edilmektedir. Okul öğrencilerini, velileri, me-
zunları tehdit eden okul idaresi hakkında herhangi 
bir soruşturma başlatılmış mıdır? 

10. İlgili süreçle ilgili bilgilerin okulun paydaş-
larından olan öğrenciler, veliler, mezunlar ve böl-
ge sakinleri ile şeffaf bir şekilde paylaşılması ve 
kamuoyunda yer alan endişe ve soru işaretlerinin 
giderilmesi düşünülmekte midir?

Himalayan cinsi mavi gözlü 
erkek kedim (Milky) 

2 Temmuz Cuma gününden beri 

KAYIP
Kozyatağı civarı (Can Sokak)

İletişim: 0555 360 8830

KAYIP

Not: Kedim hasta. Kullanması gereken 
düzenli ilaçlar var. Maması dahi ilaçlı.

için mecliste
soru önergesi verildi

KAL



Görmezden gelinenlerin hikâyesi
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Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından Hatırlamalar” köşesi 
bu hafta Sevim Burak ile devam ediyor

PENCERE
İki gündür karşı apartmandaki kadının inti-

har etmesini bekliyorum. 
Belki de etmez; 
Ne düşündüğünü bilmiyorum onun. 
Gizli kapaklı bir amacı olabilir. 
İki gün oldu tam. 
Bir pencere bitince öbürküne geçiyorum, 

pencere önlerinde durmaktan bir vazgeçsem 
kurtulacağım. Bütün pencereleri dolaşıyorum; 

Kadın da o yüksek terasta çabuk, kaygan 
adımlarla yürüyor. 

Terasın tehlikeli uçlarına gidiyor. 
Duvara çıkıp ipleri, çamaşırları geriyor. 
Gene de güvenim yok. “Benim kendisini 

penceremden gözetlediğimi bildiği için bu oyu-
na mahsus kalktı,” diye geçiriyorum kafamdan. 

 Sık sık yarı belinden tramvay caddesine sar-
kıp aşağıya bakıyor, iki kez art arda “hayır” gi-
bisine başını geri sallıyor. 

Bundan onun ölmek istemediği anlamını çı-
karıyorum. 

Gene de kesin değil. 
Yıllardır umutlanmadım. 
Yeni bir anı defterime başlarmış-

çasına ara sıra başımı kaldırıp kadına 
bakıyorum. 

O da bana bakıyor. 
İçimden geçeni okuyor. 
Bu yüzden kırık bana. 
Çok kaygılı. 
İkimiz de iyi değiliz. 
Kendini kaldırıp atmak için ufak 

bir işaretçik bekliyor benden; benim 
elimden çıkmış bir insanmışçasına 
istediklerimi yapıyor, buna karşılık 
onun ölümünü göreyim istiyor. Oysa, 
kırmızı güllü perdemin ardında, hiç-
bir şeyi yönetmiyorum, içimden ka-
dının işine karışmak gelmiyor. 

Önlemek 
kurtarmak 
istemiyorum... 
Ne görebilirsem - ne alabilirsem 

- YAŞAMINDAN - yetiniyorum bu-
nunla; beni görmemesi için perdemin 
ortasına küçücük bir delik açıp O’nu 
gözetliyorum. Ayağının biri baştan 
başa beyaz sargılı; sargının birden al 
bir renge gireceğini düşünüyorum. 
Cesedinin pat diye tramvay caddesi-
ne düştüğünü - bütün caddeyi kapla-
yıp aştığını - gelen geçeni durdurttu-
ğunu - sihirli bir iki saniyede cesedin 
kutsallaşıp büyüdüğünü - her şeyin 
değişip mutlu bir sona bağlandığını - 
düşünüyorum. 

O da aynı şeyleri düşünüyor. 
Tramvay caddesine bakıp gülümsüyor. 
Bu gülümseme, ağzının çevresinde yumuşa-

yıp dağılıyor; içine çevrik bir gülümsemenin bu 
denli büyüyebileceğini görüyorum ilk kez. İn-
sanın kendi ölümünü düşündüğü zaman böyle 
gülebileceğini -kadının da yerde uzanıp yatan 
kendi ölüsüne sevgi gösterdiğini- kuruyorum. 
Kendisini terastan ya da pencereden aşağıya at-
masında hiçbir sakınca görmüyorum. Tam ter-
sine, bu bana gerçek bir davranışmış gibi geli-

EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR - 122

Tam adı Zeliha Sevim Burak olan hikâye ve 
oyun yazarı 1931 yılında doğdu. Nakkaştepe 45. 
İlkokulunu ve Alman Lisesi ortaokul bölümünü 
bitirdikten sonra mankenlik, kitabevi tezgâhtarlığı 
ve terzilik yaptı, kendi açtığı giyimevini yönetti.
İlk hikâyesini on iki yaşında yazdı. Yayımlanan 
ilk hikâyesi 1951’de Yeni İstanbul gazetesinde 
çıkan “Büyük Günah”, gazetenin katıldığı Dünya 
Hikâyeleri Yarışmasında ilk altı içine girdi. Daha 
sonra bazı öyküleri Ulus ve Milliyet gazetelerinde, 
Yenilik ve Türk Dili dergilerinde yayımlandı. Yanık 
Saraylar 1965’te basıldığında yarattığı tartışmalar 
ve çektiği ilgiyle yılın edebiyat olayı sayıldı; Türk 
öykücülüğündeki modern yönelişler içinde ayrı 
bir yeri olduğu kabul edildi.
Sevim Burak yapıtlarının içeriğini “Kendimi 
anlatıyorum hikâyelerimde, başka kılıklara 
girerek, bütün özlemlerimi harekete geçirerek, 
ne olduğumu, ne olacağımı kestirmeye çalışarak, 
evhamlarımı, korkularımı körükleyerek, yangına 
koşarmışcasına” sözleriyle; öykücülük anlayışını 

yor. Birazdan başını kolunu koparıp dostlarına: 
Bilemediniz, bakın, neyim ben diyecek... Saklı 
kapalı yerlerini açarak başına toplanıp kendisini 
izleyenlere -yüz- el - diz- parçalarını kösnüyle 
titretecek can çekişirken. Bu anlamda bir açıkla-
maya koşacak herkes, birkaç dakika dayanabile-
cekler, unutamayacaklar bir daha da... 

Tramvay caddesinden bomboş geçip giden 
otobüslere başka bir gözle bakıyorum, bomboş 
geçip gidiyorlar, boşken dolaşmalarının bir ne-
deni olmalı diye kurmaya başlıyorum. Onların 
önüne tanıdıklarımı çıkarıp koyuyorum bir bir 
-hiç tanımadığım bir adamı itiyorum otobüsün 
önüne- ayak bileklerine kadar inen siyah palto-
suyla bir sağa bir sola bakıyor -boyu uzayıp kı-
salıyor- sonra berberden yeni çıkmış koyun baş-
lı bir kadını -keçi, inek, tilki başlı bir sürü insanı 
itiyorum otobüslerin önüne- hepsi de şaşırıyor-
lar, yapmacıklaşıyorlar; düşünmemişler böy-
le bir son kendilerine besbelli... Binlerce ayak 
olup kaçıyorlar. Kedi ayakları, tavşan ayakları, 
horoz ayakları, kendi ayaklarım... 

Beyaz sargılı bir bacak görüyorum sonun-
da, dizine dek kapalı. Sargıların açılıp çözülü-

vereceğini, altından bunca aradığım bir gerçeği 
göstereceğinden kuşkulanıyorum. İyileşmemiş 
bir yaradaki titrek pembe etler, birleşmemiş ke-
mikler bütünlüğümü sarsıyor, kendi vücudumun 
her parçasında kemiklerimin ayrı ayrı gelip bana 
dayandıklarını ve sağlam bir düzen kurdukları-
nı düşünüyorum. 

Kadın bu bacakla terasın duvarına çıkıp yü-
rümeye başlıyor, adımlarını attığı noktadan du-
varın bitimine dek olan yol epeyce uzun görünü-
yor bana. Bir şeyin olup bitmesinden önce hep 

böyle uzadığını, yavaşladığını düşü-
nüyorum. 

Birini kaldırıyor ayağının. 
Bir taş düşecek aşağıya. 
Kadınla ilgisi yok. 
Önemsiz bir iş yaparmış gibi ata-

cak kadın kendini aşağıya. 
Tek ayağının üstünde sallanıyor. 
Bu sıra beklenmedik biri -koca-

man urunu taşıyan bir adam geliyor 
sokağın başından- koşarak yetişiyor 
giriyor son dakikaya - bugünkü gün-
de bu kadar hepsi diyorum, “ağır ve 
yabancı kişiler olacak yarınkiler.” 

Kadın kollarını açıyor uçmak is-
termişçesine 

Sol gözünü görüyorum. 
Tam perdedeki deliğin yuvarlağı 

kadar “Bu işi sen yapsan nasıl olur,” 
diyor. Düşmancasına bakıyor. “Ya 
cayarsa diyorum atlamaktan? Ya düş 
ise diyorum, kurduğum bunca şeyler, 
düzenliğim bozulur yıkılırım.” 

Kadın gururla pencereme bakıp, 
“Ben varım,” diyor. 

Sargılı bacağının üstünde hoplu-
yor. 

Geri çekilip tos vuracakmış gibi 
pencereme koşuyor, alay ediyor be-
nimle, ayaklarının bastığı duvarın 
çökmesini diliyorum. 
Büyük bir güç gös-
teriyor duvar kadının 

ayaklarını tutmak için. 
Ölmesi gerekiyordu oysa.
Yerini ve zamanını ondan 

daha iyi biliyordum.
Perdenin önüne çıkıp seslen-

dim:
“Haydi atla” dedim.
Elimle de işaret yaptım.
Durduğu yerde sallandı.
Ağır vücudu duvarın ince çiz-

gisinde ikiye bölündü.

SEVİM BURAK  (29 Haziran 1931- 30 Aralık 1983)

Hazırlayan: Leyla ALP

ise “Hikâye insanın 
doğduğu günden 
ölümüne kadar 
yürüdüğü yolda 
kendi kendine 
konuşmasıdır” 
şeklinde dile getirdi. 
1982’de Sahibinin 
Sesi adlı oyunu ve 
Afrika Dansı adlı 
ikinci öykü kitabı yayımlandı. Ölümünden bir yıl 
sonra Everest My Lord/İşte Baş, İşte Gövde, 
İşte Kanatlar adlı oyunu, oğlu Karaca’ya yazdığı 
mektuplar Mach I’dan Mektuplar 1990 yılında 
okurla buluştu. Yarım kalmış romanı Ford Mach 
I ise Nilüfer Güngörmüş Erdem tarafından 2003 
yılında yayıma hazırlandı. 
Sevim Burak’ın Yapı Kredi Yayınları tarafından 
okurla buluşturulan Yanık Saraylar öykü 
kitabından Pencere isimli öyküyü okurlarımızla 
paylaşıyoruz.

Bu sırada alt katlardan bir pencere açıldı. 
“Hermine!” diye haykırdı başka birisi.

Aralıklı tepinmeler oldu.
Yukarı doğru çıkan ağlamalar.
Yalvarmalar işitildi.
Sesler terasa doldu.
İlk kez gördüm kadını.
Yalancıksız,
Perdesiz.
İple oynatılan bir kukla gibi geldi pencere-

nin önüne.
Ağzı çarpılmış anlaşılmaz kelimeler söylü-

yor, benden yardım istiyordu. İki şişman kadın 
kollarına asılmışlardı silkinip atamıyordu onla-
rı.

Yenik ve zayıftı.
Kadını silkeliyor, konuşsun diye tokatlıyor-

lardı.
O hep bana bakıyordu.
Ne istiyordu benden?
Onu öylece alıp götürdüler.
Yemek odalarında,
Mutfaklarda,
Sandık odalarında
Gene bağırtacaklardı.
Yarın terasa çıkıp çamaşır asacaktı,
Görecektin yüzünü gene,
Çilli kollarını,
Çamaşırlarını,
İplerini.

Pencereme bakıp “artık akıl-
landım” diyecekti.

Günlerdir aklımı kurcalayan 
yüzlerce ölüm arasından en gü-
zellerini anımsıyordum onun 
için.

Kalabalıklara,
çan kulelerine,
sokaklara
bakıp
duygulanıyordum...
Onun hesabına akşamlara 

dek pencerenin önünde yalnız-
lığımı büyütüyordum.

ir podcast düşünelim ki, 
kadın ve kuirlerin hikaye-
lerine odaklanırken kahka-
hayı, keyfi, kavgayı ve kız 

kardeşliği de barındırsın. K’nın Sesi 
podcast tam da bunu yapıyor ve ses 
tiyatrosu olarak yayınladıkları oyun-
larda bizi bambaşka hikayelere sü-
rüklüyorlar. Biz de podcastin yaratı-
cılarından Duygu Dalyanoğlu, Nihal 
Albayrak ve Beril Sarıaltun ile bu po-
dcastin çıkış öyküsünü konuştuk.

l K’nın Sesi podcastine başlama-
ya nasıl karar verdiniz? Süreci anla-
tır mısınız?

Duygu Dalyanoğlu: Mart 2020’de 
pandemi ile beraber tiyatro oyunla-
rının iptal olması ve evlerde gönüllü 
karantinanın başlamasıyla yaşadığı-
mız ilk şokun ardından şekillenmeye 
başladı K’nın Sesi projesi. Tabii pan-
demiyi anlamlandırma, virüsün se-
bep olduğu hastalık ve ölümlerin yanı 
sıra yarattığı tahribatı, hayatımızı na-
sıl değiştirdiğini anlatma ihtiyacımız-
dan doğan bir sanatsal arayış ile baş-
ladı. Buradan hareketle kısa oyunlar 
kaleme almaya başladım. Yazarken 
bir yandan da bu oyunların nasıl sahneleneceğini dü-
şünüyordum. Aklıma hep çocukken severek dinledi-
ğim; tiyatro ile tanıştıktan sonra da mesleki bir merak 
ile takip ettiğim radyo tiyatrosu formu geliyordu. Ya-
zarken bir yandan da bu form üzerine araştırmaya baş-
ladım. Radyonun artık bilgisayarda, cep telefonunda 
kısacası her yerde olması ile birlikte bu forma artık au-
dio-drama (ses tiyatrosu) adının verildiğini ve gelişen 
ses teknolojileri sayesinde bazı oyunların üç boyutlu 
ses tasarımı ile üretildiğini öğrendim, podcast mecra-

sında kurmaca ve kurmaca dışı pod-
cast içeriklerini dinledim. Sonra bu 
fikir farklı disiplinlerden başka sa-
natçı ve araştırmacıların katılımı ile 
geliştirildi, K’nın Sesi feminist bir 
üretim alanına dönüştü ve pandemi 
deneyimini toplumsal cinsiyet pers-
pektifi ile değerlendiren 12 bölüm-
lük bir sezon yayımladı. 

l K’nın Sesi ismindeki K, kadın 
ve kuirin baş harfinden geliyor de-
ğil mi?

Nihal Albayrak: Evet kadın ve 
kuirden geliyor ama sadece onlarla 
sınırlı değil. K’nın Sesi tanıtım je-
neriğimizden dinlenebileceği üzere 
kimilerinin, kız kardeşlerin, kavga-
nın, kahkahanın, keşfin de sesi aynı 
zamanda. Toplumsal cinsiyet, cin-
sel yönelim, cinsiyet kimliği bağ-
lamında kamusal alanda görmez-
den gelinenleri aynı zamanda yaş, 
sınıf gibi farklılıkları kapsayıcı şe-
kilde, hikayeleri çoğunlukla göz 
ardı edilmiş olanları anlatmak için 
“K” harfinin imkan verdiği tüm ta-
nımlamalar diyebiliriz. Kadınların 
ve kuirlerin hikayelerinin merke-
ze alındığı üç boyutlu ses tasarımı 
ile hazırlanmış tiyatro oyunları ve 
oyun temasından hareketle yaptığı-

mız söyleşiler ile kadınların, ikili cinsiyet sistemine ait 
olmayan non-binary’lerin ve LGBTİ+’ların sesine yer 
veriyoruz K’nın Sesi kanalında.

l Kadın ve kuirlerin hikâyelerini oyun olarak 
dinlemek sizce neden önemli? Yeterince böyle oyun-
lar izleyebiliyor veya dinleyebiliyor muyuz sizce?

Nihal A.: Kadınların ve kuirlerin hikayelerinin öz-
neleri tarafından yazılması, oynanması, tasarlanması, 
tekniğinin yapılması çok önemli. Özneler tarafından 
bu üretimler yapılmadığı zaman ya yeterince temsil 

nem için beni etkiliyor diyebilirim.
Nihal A.: Ben de özellikle tek bir oyunu ayıra-

mam, hepsinin yeri ayrı. Ama gerçek hayattan bir ka-
rakteri oyuna dahil ederek bu sezonun en deneysel işi 
diyebileceğimiz Kırık Bir Jilet Parçası’na vurgu yapa-
bilirim. Kuir gece hayatının tanınmış simalarından ve 
aynı zamanda DJ ve yazar olan Jilet Sebahat’in kendi 
personası ile oyuna dahil olması ve o sürecin yürütül-
mesi her anlamda iddialıydı (gülüyor). 

Beril Sarıaltun: İlk sezondan “Herkes Nerede?”yi 
söylüyordum genelde söyleşilerde. Ayla Algan’la ça-
lıştığımız için, bir de Alzheimer hastası bir kadının hi-
kayesinde kendi aile deneyimimle ortaklaşan nokta-
lar gördüğüm için. Bu sezonda da son oyunumuz olan 
“Geri Döneceğim Eve”nin dünyasını kurmak çok gü-
zel geldi, hem müzik tasarımı hem de hapishanede bir-
çok kadının hikayesine yer verebilmek de etkileyici 
oldu.

l Özellikle salgından ötürü tiyatroya uzun süre-
dir gidemedik. O süreçte tiyatroya gidemeyenler için 
iyi bir seçenek oldu mu? 

Duygu D.: Evet salgın tiyatroda dijitalleşmeyi hız-
landırdı gerçekten de. Sadece pod-
cast mecrasında değil farklı şekil-
lerde dijital tiyatro örnekleri ortaya 
çıktı o süreçte. Ama ses tiyatrosu-
nu sadece canlı tiyatronun alternati-
fi olarak düşünmemek lazım. Örne-
ğin bu alanın uzun yıllardır yaygın 
olduğu ABD’de her ikisi bir arada 
ilerliyor. İnsanlar işe giderken, ev 
işi yaparken, yürüyüş yaparken ses 
tiyatrosu oyunlarının onlara eşlik 
etmesini seviyor ve tercih ediyor. 
Önemli olan bu iki alanın birlikte 
ilerleyebilmesi. Bizim de hayalimiz 
hem canlı etkinlikleri hem de po-
dcast alanını sürdürebilmek. Hat-
ta podcast için ürettiğimiz oyunları 
sahneye adapte etmeyi de planlıyo-
ruz ileride. 

Kadın ve kuirlerin 
hikayelerine 
odaklanan K’nın 
Sesi popcasti, 
her bölümde 
farklı dünyalara 
kapı aralıyor 
ve görmezden 
gelinenlerin, 
temsil 
edilmeyenlerin 
öyküsünün 
peşine düşüyor

l Evin ARSLAN

B
edilmemiş oluyor ya da daha derinliksiz, tekdüze tem-
sillerle karşılaşıyoruz. Aynı zamanda toplumda hika-
yesi görmezden gelinmeye çok daha yakın bir grup 
olarak kadınların ve kuirlerin kendi alanlarını kurma-
larına, feminist bir yaklaşımla üretim yapmalarına ke-
sinlikle ihtiyaç var. Bu şekilde sadece bu hikayeleri 
görünür kılmış olmuyorsun aynı zamanda çoğunluk-
la erkekler tarafından tutulmuş olan alanlarda kendi-
ni de güçlendiriyorsun. Özellikle anaakımda yeterince 
böyle oyun izleyip, dinlediğimizi söyleyemeyiz elbette 
ama özellikle son yıllarda çok daha fazla kadın yazarın 
ya da yönetmenin, çok daha fazla kuir oyuncunun, ya-
pımcının ortalıkta olduğunu ve çok kıymetli işler üret-
tiğini söyleyebiliriz.  

PODCASTTEN SAHNEYE
l Yayınladığınız oyunlarda en çok hangi oyun et-

kilemişti sizi? 
Duygu D.: Oyunlarda yazar ve yönetmen sorum-

luluğu aldığım için her birinin sıfırdan oluşum sürecin-
de olunca her bir oyun ile ayrı bir bağ kuruyorum. Bir 
süre aklımda oyun dönüyor, dolayısıyla hepsi bir dö-

Nihal Albayrak, Duygu Dalyanoğlu, Beril Sarıaltun Fotoğraf: Zeynep Cansu ORAL



9 - 15 TEMMUZ 20216 Kültür - Yaşam Hazırlayan: Gökçe UYGUN

stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 
salgın döneminde zor zamanlar geçiren özel 
tiyatrolarla dayanışmak için başlattığı “İs-
tanbul’da Perdeler Kapanmasın” projesi çer-

çevesinde, uzun zamandır sahnelerden uzak kalan tiyat-
ro sanatçıları seyircisi ile buluşuyor. İBB Kültür Daire 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek organizasyonlar 
ile Temmuz ve Ağustos aylarında 129’u yetişkin, 101’i 
çocuk olmak üzere toplam 230 oyun ücretsiz olarak ti-
yatro seyircisiyle buluşacak Oyunlar kentin açık alanla-
rı ve İBB Kültür Merkezleri’nde sahnelenecek. Bir bö-
lümü de dijital yayınlar ile izlenebilecek.

Hav kurmaca 
bir şehir 
devleti, bir 
Akdeniz şehri, 
sokaklarında 
Türkçenin, 
Ermenicenin, 
Rumcanın, 
Arapçanın, 
Rusçanın, 
İtalyancanın 
bir arada 
duyulduğu bir 

coğrafya. Yirmi yıl arayla bu coğrafyaya 
giden bir seyyah yazar, şehrin iki yakın 
dönemi arasındaki siyasi, kültürel, 
yaşamsal doku değişimlerini nefis 
bir dille anlatıyor. Önce 1985 yılının 
Hav’ını tanımaya başlıyoruz, sonra bir 
“Müdahale” oluyor, altüst oluyor şehir, 
yirmi yılın ardından aynı yere dönüyoruz, 
yirmi birinci yüzyılın Yeni Hav’ına, Kutsal 
Mirmidon Cumhuriyeti’ne. Eskisinin 
izini sürmeye çalışsak da zorlanıyoruz, 
şehrin tarihini bağnaz bir bakışla 
baştan yazanların eliyle görgüsüzlüğün 
tüm şehirde itinayla teşhir edildiğini 
görüyoruz. Hav hibrit edebiyatın 
usta bir örneği, seyahat edebiyatıyla 
bilimkurguyu bir araya getiriyor. Hav 
diye bir şehir yok ama pekâlâ olabilir.
Bilim kurgu edebiyatın ustalarından 
Ursula K. Le Guin’in de önsözünü yazdığı 
Jan Morris’in kitabını İngilizce’den 
Çiğdem Erkal çevirdi. (Tanıtım 
Bülteninden) Kolektif Kitap / 359 sf / 
48 TL

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

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

HAFTANIN 
PUSULASI

KİTAP

ALBÜM

FİLM

Hav

Kaykaycı Kız

Doç. Dr. 
Ahmet 
Sönmezler, 
Resurrection 
(Diriliş) isimli 
ikinci stüdyo 
albümünü 28 
Mayıs’ta tüm 
dijital müzik 
platformlarda 
müzik severle buluşturdu. Sönmezler, 6 
orjinal bestesinden oluşan ve Orchestral 
Progressive Rock tarzında olan bu 
albümle ilgili şunları söylüyor: 
 “Söylenmemiş sözlerin, anlatılmamış 
hikayelerin, hissedilmemiş duyguların 
ve yaşanmamış hayatların gerçekliği, 
vazgeçilmiş umutların ve terkedilmiş 
inançların uyanışıdır Resurrection. 
İçinizde büyüttüğünüz hedef ve 
hayallerin gerçekleşmesi uğruna 
vazgeçmeksizin verdiğiniz mücadeledir. 
Karanlığın ve hiç aydınlık görmemiş 
derin ve terkedilmiş duyguların 
sınırları aştığı, sessiz haykırışların 
gümbürtüsüdür, kararlılığıdır. 
Resurrection, yaşanmış şanssızlıklarla 
yoğrulmuş çalkantılı geçişlerin haykırışı, 
haksızlık ve sahteliğin yok olması için 
verilecek mücadelenin öncüsüdür. 
Kötü ve kötülükle savaşarak hakkını 
ve geleceğini savunan korkusuz ve 
görkemli bir kahramanın hikâyesidir. 
Resurrection karanlığın ve karamsarlığın 
sonu, mücadelenin başlangıcıdır. 
Küllerinden doğmaktır. Dirilmektir.”

Prerna, Hindistan kırsalında yaşayan 
genç bir kızdır. Burada genç kızlar için 
yapacak pek bir şey olmasa da Prerna 
bir gün kaykay ile tanışır. Prerna’nın 
hayatı kaykayın yaşamının bir parçası 
haline gelmesiyle bambaşka bir hal 
alır. Tahtanın üstüne çıktıkça kendini 
geliştiren Prerna’nın kaykaya olan bu 
ilgisini ailesi hoş karşılamaz. Ancak 
Prerna hayallerinin peşinden gitmeye 
kararlıdır. Ulusal şampiyonalara katılmak 
isteyen Prerna, bu süreçte önüne 
çıkan her engelle savaşır. 2021 yapımı 
film Netflix’te keyifle izlenebilecekler 
arasında. 

Resurrection

Ruhu doyuran şarkılar:

■ Yadigâr / Cihan Murtezaoğlu 
■ Nasır / Melike Şahin
■ Mevsim Bahar / Mary Jane

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ

Özel tiyatroların sanatsal üretimini zenginleştirirken 
ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan güçlenmesini ve 
sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla hiz-
met veren Tiyatro Kooperatifi, ikinci yaşını kutluyor. 
Mayıs 2018’de 13 özel tiyatronun girişimiyle çalışma-
larına başlayan ve 26 Haziran 2019 tarihinde 32 ku-
rucu ortağıyla resmi kuruluşunu gerçekleştiren ko-
operatif, yola 64 özel tiyatronun dahil olduğu 
büyük ve güçlü bir yapı olarak devam ediyor. 
Yönetim kurulu başkanlığını Iraz Yöntem’in, 

Kundura Sinema ve Sahne’nin bu yıl 
beşincisini düzenleyeceği Bir Yaz Ge-
cesi Festivali’nin film programı için bi-
letler satışa sunuldu. 16 Temmuz - 12 
Eylül tarihleri arasında Beykoz Kun-
dura’da gerçekleşecek festival, zengin 
film ve müzik programıyla İstanbullu 
sanatseverleri Boğaz’ın kıyısında ağır-
layacak. 

Michael Powell ve Emeric Press-
burger’in Andersen’in aynı adlı peri 
masalından uyarladıkları “Red Sho-
es / Kırmızı Pabuçlar” (1948) ve Geo-
rge Cukor’ın Judy Garland’lı “A Star Is 
Born / Bir Yıldız Doğuyor” (1954) film-
leri müzikal tutkunlarını Technicolor bir 
dünyaya sürüklerken; Natalie Portman’a 
En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar getiren Darren Aro-
nofsky filmi “Black Swan / Siyah Kuğu” (2010), Ca-
rey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep’in 
oyunculuklarıyla tarihin ilk kadın hareketlerinden biri-
nin doğum hikâyesini izleyeceğimiz “Suffragette / Di-
ren!” (2015), Renée Zellweger’in Judy Garland per-
formansıyla Altın Küre ve Oscar ödüllerine uzandığı 
“Judy” (2019) yakın dönemden ödüllü filmleri de açık 
hava perdesine taşıyacak. 

MÜZİK EŞLİĞİNDE SESSİZ FİLMLER
Callisto Mcnulty’nin 1970’lerin feminizminin kal-

bine ışınlayan hınzır ve sürükleyici komedisi “Delphi-
ne et Carole Insoumuses / Delphine ve Carole” (2019) 

ve romantik komedi türüne eleştirel 
ve eğlenceli bakış getiren “Romantic 
Comedy / Romantik Komedi” (2019) 
gibi yaratıcı belgesel sinemanın ödül-
lü örneklerini bir arada izleyeceğimiz 
festivalde; 1920’lerden dört sessiz 
film canlı müzik eşliğinde gösterile-
cek. 

Saykedelik müziğin en önemli 
temsilcilerinden BaBa ZuLa, G. W. 
Pabst’ın 1928 klasiği “Abwege / Do-
lambaçlı Yollar”a özel performans 
hazırlarken; Sidney Franklin’in yö-
nettiği “East is West / Doğu Batıdır” 
(1922) Gonca Feride Varol’un; Ab-
ram Room’un yönettiği “Sofa und 
Bett (Tretya meshchanskaya) / Bod-

rum Katı Aşıkları” (1927) Korhan Futacı’nın ve sine-
ma tarihinin ilk kadın yönetmenlerinden Olga Preob-
razhenskaya’nın Ivan Pravov ile birlikte yönettiği “The 
Peasant Women of Ryazan / Ryazan’ın Kadınları” 
(1927) da Kolektif İstanbul’un canlı performansları eşli-
ğinde perdede olacak.

16 Temmuz - 12 Eylül 2021 tarihleri arasında Bey-
koz Kundura’da gerçekleşecek Bir Yaz Gecesi Festiva-
li’nin biletleri beykozkundura.com adresinden satın alı-
nabilecek. Bilet ücretleri film gösterimlerinde Öğrenci 
40 TL, Tam 60 TL; canlı müzik eşliğinde gösterimler-
de Öğrenci 50 TL, Tam 70 TL olarak satışa sunulurken, 
konserler için de Öğrenci 65 TL, Tam 80 TL olacak.

Ayrıntılı bilgi için: beykozkundura.com

Bir Yaz Gecesi Festivali

Tiyatrocuların kooperatifi

için biletler satışta

2 YAŞINDA

başkan yardımcılığını Yeşim 
Özsoy’un üstlendiği Tiyatro 
Kooperatifi’nin diğer yönetim 

kurulu üyeleri ise Ersin Umut 
Güler, Mert Fırat ve Muharrem 

Uğurlu’dan oluşuyor. 

İLK FAALİYET RAPORU
Resmi kuruluşunun ardından kısa vadede ortak-

ları için ekonomik fayda yaratacak projeler geliştir-
meyi, uzun vadede ise mevzuat değişikliğini hedefle-
yen Tiyatro Kooperatifi, Mart 2020’de tüm dünyayı 
etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle strate-
jik planlarını güncelledi. Kooperatif, özel tiyatrolar 
için son derece zorlu geçen bu dönemde bu tiyatrola-
rın ekonomik, sosyal ve hukuki olarak güçlenmeleri-
ni sağlamak için çalışmalara odaklandı.

Özellikle pandemi dönemindeki çalışmalarıyla dik-
katleri çeken kooperatif, kuruluşunun ikinci yılı dolayı-
sıyla Kasım 2019-Nisan 2021 arasındaki çalışmalarını 
kapsayan 1. Dönem Faaliyet Raporu’nu da yayınladı. 

Raporda, yerel yönetimler ve paydaşlarla ilişkiler, 
kooperatif tarafından düzenlenen ve kooperatifin ka-
tıldığı etkinlikler ile fon başvuruları hakkında bilgi ve-
riyor.

Raporun pandemi dönemini kapsayan Mart 
2020-Nisan 2021 bölümünde ise; kamu kurum ve ku-
ruluşları ile görüşmeler, acil çözüm çağrısı, kurumsal 
haberler, kooperatifin çalışma grupları ve projeleri, 
yerel yönetimlerle ilişkiler, kültür sanat alanıyla iliş-
kiler, ortaklara yapılan bilgilendirmeler, uluslararası 
ilişkiler ve Tiyatro Kooperatifi’nin katıldığı etkinlik-
ler ve yayınlar yer alıyor.

www.tiyatrokooperatifi.org

Park ve salonlarda

Özel 
tiyatroları 

güçlendirmek 
amacıyla çalışan 

Tiyatro Kooperatifi, 
2. yaşını 

kutluyor!

YOĞURTÇU’DA 2 GÜN 2 OYUN
Proje kapsamında; 10-11 Temmuz’da Kadıköy Yo-

ğurtçu Parkı ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde saat 
19.00 ve 21.30’da olmak üzere iki farklı oyun sahnele-

necek. İstanbul’un iki yakasında yer alan, on farklı 
İBB Kültür Merkezi’nde 10-11 Temmuz’da 

başlayacak oyun gösterimleri ise bay-
ram tatilinin ardından 31 Temmuz’da 

yeniden başlayıp 22 Ağustos’a ka-
dar hafta sonları devam edecek.

Tiyatroseverler, bayram tati-
li boyunca dijital oyunlar izleme 
fırsatı bulacak. 15 Temmuz-25 
Temmuz tarihleri arasında her 
gün iki farklı oyun olmak üze-

re toplamda 22 yayın, İBB Kültür 
Sanat YouTube kanalından izlene-

bilecek.

perdeler açılıyor
İ

Salgın 
döneminde 

zor günler yaşayan 
özel tiyatrolar, İBB’nin 
“İstanbul’da Perdeler 

Kapanmasın” projesiyle 
yeniden seyircisiyle 

buluşuyor

Dolambaçlı Yollar

Siyah Kuğu

Bir Yıldız Doğuyor

Kıyıya Oturmanın Böylesi
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Supernova
Süpernova, 20 yıldır birlikte olan bir 
çiftin hayatına odaklanıyor. Sam ve 
Tusker, 20 yıldır birlikte olan bir çif-
tir. Ailelerini ve arkaşlarını ziyaret et-
meye karar veren çift, bu yüzden eski 
karavanlarıyla İngiltere turuna çıkar. 
Çift, Tusker’a iki yıl önce erken demans 
teşhisi konulduğunda, sahip oldukları 
en değerli şeyin birlikte geçirdikleri za-
man olduğunu fark ederler. Ancak çık-
tıkları bu yolculukta ortaya çıkan sırlar, 
onların aşklarının büyük bir teste tu-
tulmasına neden olur. Sam ve Tusker, 
birbirlerine olan sevgilerini sorgula-
mak zorunda kalır. Film 9 Temmuz’dan 
itibaren sinemalarda…

Korku Seansı 3: Katil Şeytan
Korku severlerin büyük bir merak-
la beklediği “Conjuring (Korku Seansı)” 
filminin bu üçüncü serisi nihayet viz-
yona giriyor. İlk ikisi kadar beğenilme-
se de takipçileri kaçırmayacaktır. 
Paranormal araştırmacılar Ed ve Lor-
raine Warren’ı bile şok eden ürpertici 
bir cinayet ve bilinmeyen güçlerin kö-
tülük hikayesi. Dosyalarındaki en şaş-
kınlık yaratıcı vakalardan biri, genç bir 
çocuğun ruhu için verdikleri savaşla 
başlıyor, daha sonra ise önceden gör-
dükleri her şeyin ötesine geçen olaylar 
yaşanıyor. Bu olaydan sonra ABD tari-
hinde ilk defa bir cinayet zanlısı savun-
masında ruhunun şeytan tarafından 
ele geçirildiğini iddia ediyor. 
9 Temmuz’da sinema salonlarında. 

Kadıköy Cinemaximum (Nautilus)
Salinger Yılım: 11:00 13:30 16:00 18:30 
21:05
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları: 11:10 
13:50 16:25 19:05 21:40
Cruella: 11:45 15:00 18:15 21:30
Adres: Fatih Cad. No:1 Tepe Nauti-
lus AVM Kadıköy/İstanbul  Tel: (216) 
3398585
Kadıköy Sineması
Undine: 13.00, 18.15
Lux Aeterna: 13.00, 15.15, 18.00, 20.00
Salinger Yılım: 16.00, 21.00
Relic: 14.15, 19.15
Supernova: 16.30, 21.20
Spirited Away: 11 Temmuz 13.00
Spring Blossom: 14 Temmuz 20.00
First Cow: 14 Temmuz 21.20
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy/
İstanbul Tel: (216) 3377400

SİNEVİZYON

ent içi hareketliliğin ve kültür sanat buluş-
malarının odak noktası olan Kadıköy’de, 
pandemi nedeniyle ara verilen açık hava 
buluşmaları, Kadıköy’ün farklı noktaların-

da başlayan etkinliklerle yeni normale uygun olarak 
kaldığı yerden devam ediyor. Etkinlikler, 
pandemi sürecinde zor zamanlar geçi-
ren sanatçılara destek olmak ve bu 
süreci evlerinde geçirmek zorunda 
kalan herkese moral olmak için 
Kadıköy Belediyesi tarafından 
hazırlandı. 

‘ŞEHİR IŞIKLARI’
Kalamış Atatürk Parkı’nda 30 

Ağustos’a kadar sürecek festival-
de 33 konser, 17 film gösterimi ve 
spor etkinliklerinden oluşan zengin bir 
içerik yer alıyor. Festivalin açılışı canlı or-
kestra eşliğinde Charlie Chaplin’in 1931 yapımı Şehir 
Işıkları (City Lights) filmiyle yapıldı. Chaplin’e ait film 
müziğini Kerem Esemen şefliğinde İstanbul Film Mü-
zikleri Orkestrası yorumladı. 

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın 
ev sahipliğinde yapılan festival açılış programına Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü Genç, oyuncu Metin Akpınar, 
farklı alanlardan pek çok sanatçı ve sanatseverler katıldı. 

“SANATÇILARIMIZ ALKIŞA DOYACAK”
Festivalin açılış konuşmasını yapan Kadıköy 

Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı: “Hepimi-
ze bir moral olsun, insanı insan eden değerleri-
miz yaşasın, birbirimize eski heyecanlarımız-
la sarılalım diye başladığımız Kalamış Yaz 
Festivali iki ay sürecek ve iki ay süresince 50 
etkinlik ve spor aktivitesiyle karşınızda ola-
cağız. Kalamış’la eş zamanlı olarak, Sela-

miçeşme Özgürlük Parkı’nda da kültür sanat 
etkinliklerimiz sürüyor. Birbirinden kıymetli 

sanatçılarımız alkışa, bizler sanata, eğlenceye do-
yacağız. Biliyoruz, iyi olacağız.” dedi. 

“KALAMIŞ SAHİLİ HALKINDIR”
Başkan Odabaşı, Kalamış Atatürk Parkı’nda düzen-

lenen festivalin açılış konuşmasında Kalamış Yat Li-
manı’nın özelleştirilmesine ilişkin de konuştu. Odabaşı 

“Özelleştirme İdaresi, Kalamış Yat Limanı Özelleştir-
me ihalesine hazırlanıyor. Bu sadece bir marina özel-
leştirmesi değil. Yapılmak istenen, tüm sahili kapsayan, 
binlerce metrekarelik inşaat alanı ile burayı park, sahil 
vasfından çıkaracak bir betonlaştırma projesi. Biz de 
Kadıköy Belediyesi olarak, ilk günden itibaren bu ihale-
nin iptal edilmesini, edilmiyorsa da Kadıköylüler adına, 
Kadıköy Belediyesi’ne devredilmesini istiyoruz, devret-
miyorsanız da ihaleye gireriz dedik. Bu sefer de bizi iha-
le dışında bırakmanın peşine düştüler. En nihayetinde 
bu bir süreç. Yaşayıp göreceğiz ama biz Kadıköy Bele-
diyesi olarak kamunun faydasına olmayan hiçbir proje-
ye onay vermeyeceğiz. Ve biz bugün diyoruz ki, Kala-
mış sahili halkındır, başkasının değil” şeklinde konuştu.

HEM DAYANIŞMA HEM SANAT
Kalamış Yaz Festivali’nin müzik etabında Melike Şa-

hin, Kardeş Türküler, Nukhet Duru, Bülent Ortaçgil gibi 
isimler konser verecek. Spor etabında ise hafta içi her gün 
saat 09.00 - 10.00 saatlerinde sabah sporları ve her pazar-
tesi saat 17.00 - 20.00 arasında zumba, fitness, spinning 
programları yer alıyor.  Kadıköy Belediyesi web sayfasın-
dan ve sosyal medya hesaplarından duyurulan etkinlikle-
re, sembolik olarak belirlenen 1 TL üzerinden Mobilet'ten 
satışa sunulan biletlerle katılım sağlamak mümkün.

Ayrıca Kadıköy Destek Kampanyası kapsamında, 
dayanışmanın bir parçası olmak isteyenler yardım pa-
keti veya sokak hayvanlarına mama paketi satın alarak 
da festivale katılım sağlayabilir.  

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali, Kalamış 
Atatürk parkında başladı. 33 konser, 17 film ve spor etkinliklerinin 
yer aldığı festival 30 Ağustos’a kadar devam edecek

Yaz Festivali başladı

Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla yoğun bir kül-
tür sanat programı ile Kalamış Festivali için start veren 
Kadıköy Belediyesi, çocukları da unutmadı. Çocuklar, 
Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda 19. Çocuk Tiyatro 
Festivali kapsamında 15 Temmuz’a kadar 15 oyun iz-
leyecek.

15 ÇOCUK OYUNU SAHNELENECEK
Çocuk Festivali, 1 Tem-

muz tarihinde Sarıyer Sanat 
Tiyatrosu’nun Bremen Mı-
zıkacıları Ali Baba’nın Çift-
liği’nde oyunu ile başladı. 
Festivalin ikinci günü İstan-
bul Çocuk Sanat Tiyatrosu, 
Küçük Köstebek isimli oyun 
ile sahne aldı. 

Tekrar seyirci ile bulu-
şan Çocuk Sanat Tiyatro-

su’ndan Özlem Vardar, Kadıköy Belediyesi sayesin-
de uzun süre sonra yeniden sahneye çıktıkları için çok 
mutlu olduğunu söyledi. 

“SAHNEYİ ÇOK ÖZLEMİŞTİK”
Vardar, “Sahneyi çok özlemiştik. Festival sayesinde 

kavuşuyoruz. Çocukları görmek çok güzel. Ekip olarak 
hepimiz ayrı bir mutlu ve heyecanlıyız. Hem çocuklar 
hem de bizim için çok iyi oldu” dedi.

“UMUT VERİCİ OLDU”
Kızı ile oyunu izleme-

ye gelen Başak Karasu, 
“Ataşehir’de oturuyorum. 
Ne yazık ki pandemiden 
sonra kızım Ekin ilk defa 
bir etkinliğe katılacak. O 
yüzden mutlu ve heye-
canlıyız. Hem açık ha-
vada tiyatro izleyeceğiz 
hem de yazın tadını çıka-
racağız. Yeniden hayata 
döndüğümüzü hissetmek 

bizim için umut verici oldu. Umarım bu tür etkinlikleri 
birlikte daha çok yaşarız” dedi. 

“ÇOCUKLAR SOSYALLEŞMELİ”
Kızı Defne ve komşusunun oğlu Ömer ile oyunu iz-

lemeye gelen Eda Güreli Şen de “Etkinliklere bir buçuk 
senedir gitmiyoruz. Çocukların sosyalleşmeleri gereki-
yor. O yüzden bu harika oldu. En sevdiğimiz etkinlik 
açık hava tiyatrosu. Bu sene olacağını duyunca inanıl-
maz mutlu olduk. Bol bol oyun var. Tiyatroyu çok se-
viyoruz” dedi. 

Özge Koçar da şun-
ları söyledi: “Kartal’dan 
geliyoruz. Açık havada 
olması çok güzel. Çün-
kü kızlarımı hala kapalı 
alanlara sokmamaya ça-
lışıyorum. Çok heyecan-
lı ve mutlular. Uzun sü-
reden sonra ilk defa bir 
etkinliğe geliyorlar.”

Kadıköy Belediyesi, pandemi 
kısıtlamalarının sona ermesi ile 19. 
Çocuk Tiyatro Festivali’ni düzenledi. 
Geçtiğimiz hafta başlayan festival 
kapsamında 15 çocuk oyunu 
sahnelenecek

19. Çocuk Tiyatro Festivali de başladı

K

Kalamış

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

DAVETİYELER  KÜLTÜR MERKEZLERİNDE
Çocuk oyunlarının ücretsiz davetiyeleri, 14.30 ile 18.30 

saatleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi, Halis 
Kurtça Çocuk Kültür Merkezi ve Süreyya Operası’ndan 

alınabilir. Tiyatro oyunları ve biletler hakkında bilgi 
Kadıköy Belediyesi web sayfasından ve sosyal medya 

hesaplarından edinilebilinir. 

Eda Güreli Şen

Başak Karasu

Özge Koçar
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Kadıköy Belediyesi, “Konuşan Kadıköy” sloganı ile ma-
halle sakinlerinin mahallelerine dair sorunlarını ve ta-
leplerini dile getirdiği, sorunların çözümüne yönelik fikir 
alışverişinde bulunulduğu mahalle toplantıları düzenle-
di. Toplantılarda öne çıkan sorunlardan biri de  sivrisi-
neklere ilişkin yapılan şikayetler oldu. 
Şikayetlerin yoğunluğu üzerine konuyu Kadıköy Bele-
diyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali İhsan Mete'ye sorduk. 
Belediyenin bu şikayetlere karşı nasıl bir tavır aldığını, 
sivrisineklerin nasıl ürediklerini, sağlığa etkilerini, on-
larla nasıl mücadele edildiğini Mete ile konuştuk.   

“ÜREME KAYNAKLARI ISLAH EDILMELI”
Sivrisineklerin türden türe farklılık göstermesi ile 
birlikte dang humması, batı nil virusu, sarıhum-
ma, zika, sıtma gibi hastalıkların vektörlü-
ğünü (taşıyıcılığını) yaptığını belirten Mete, 
“İnşaat ve bina altı biriken sular, foseptik 
kuyular, mazgallar-rögarlar, saksı altları, 
su depoları, varil, oto lastikleri gibi yerler 
sivrisineklerin üreme kaynakları. Söz ko-
nusu üreme kaynağının drenajının sağlan-
ması ya da ıslah edilinceye kadar biyolojik 
larvasit veya yüzey gerilim ajanları ile larva 
mücadelesi yapmaktayız. Kalıcı çözüm ve 
biyoçeşitliliğin korunması için üreme kaynak-
larının ıslah edilmesi en doğru yaklaşımdır. Dur-
gun su yok ise sivrisinekte olmaz” dedi.

 “ETKILI VE GÜVENLI BIR YÖNTEM”
Sivrisineklerin yumurtalarını bırakabi-
leceği su birikintisine neden olabilecek 
alanların kurutulması ve ıslah edilme-
si gerektiğini söyleyen Mete, kalıcı halk 
sağlığı açısından en güvenilir çözümün 
bu olduğunu ifade etti. Bina altı suları, in-
şaat suları, foseptik çukurları, süs havuzla-
rı, ağzı açık su kaplarının sivrisineklerin yumur-
ta bıraktığı alanlar olduğunu kaydeden Mete, temel 
amacın hedef canlının yumurtasını bırakabileceği dur-
gun suya ulaşmasını engellemek olduğunun altını çizdi. 

“BIYOLOJIK MÜCADELE DAHA GÜVENLI”
Mete şöyle devam etti: “Kimyasal mücadele-

ye alternatif olarak kullanılan biyo-
lojik mücadele etkili ve çok daha 

güvenli bir yöntemdir. Birimi-
miz bu mücadele yöntemine 

ağırlık vermektedir. Sivri-
sinek balığı, sudaki larva 
ve pupa ile beslendiğin-
den biyolojik mücade-
lede kullanılmaktadır. 
Ancak kapalı sistem dı-
şında kullanılması, işgalci 

tür sorunu yaratabileceği 
unutulmamalıdır.”

SAKSIDAKI DURGUN SU...
Ali İhsan Mete, “Kültürel müca-

dele, broşür, eğitim, medya gibi 
halkın bilinçlendirilmesine da-
yanmaktadır. Bu sebeple birey-
sel önlemler halka öğretilmekte-

dir. Saksı altındaki, el arabasındaki, 
kovadaki, lastikteki, teknedeki gibi 

durgun su oluşumuna bazen biz se-
bep oluruz. Sivrisineklerin yumurta-

larını bırakabileceği durgun sulara ulaş-
masının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bazı 

üreme kaynaklarının çözümü oldukça basittir. Açıkta 
su birikintilerine sebep olan olumsuzluklara sebep ver-
memek, ortadan kaldırmak veya ıslah etmek. Etrafta 
inşaat söz konusu ise vatandaşlar bize çağrı merkezi-
mizden ulaşabilirler, ekiplerimiz çalışma yapmaktadır” 
ifadelerini kullandı. 

“KIMYASAL MÜCADELE INSAN IÇIN ZARARLI”
Sivrisinek ile mücadelede kimyasal yöntemin insan ve 
çevre sağlığı açısından oldukça zararlı etkiye sahip ol-
duğuna dikkat çeken Mete: “Mücadele etkinliği düşük 
olmasına rağmen ülkemizde özellikle halkı psikolojik 
açıdan rahatlatmak ve propaganda amaçlı olarak kul-
lanılmaktadır. Sonuç olarak entegre sivrisinek müca-
delesinde kimyasal mücadelenin olumsuz etkileri, ma-
liyetin yüksek olması, iş gücü kaybı ile çevre ve toplum 
sağlığı göz önüne alındığında başarı oranı oldukça dü-
şüktür. Kamu kaynaklarının mekanik, biyolojik ve kül-
türel mücadeleye ayrılması kamu sağlığı ve yararı açı-
sından daha faydalı olacaktır” dedi.

Kadıköy Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürü 
Ali İhsan Mete, saksı, kova 
gibi alanlara bıraktığımız 
sular ile sivrisineklerin 
üremesine katkı sağladığımızı hatırlatarak, sivrisineklerin 
durgun sulara ulaşmasını engellememiz gerektiğini söyledi

“Durgun su yok ise 
sivrisinek de olmaz”

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, ileti-
şim sektörünün farklı uzmanlık alanlarında çalışan 
profesyonellere yönelik bir Hayvan Dostu İletişim 
Kılavuzu oluşturdu. Orijinal içeriği Oregon Üniver-
sitesi’nden Prof. Debra Merskin ve Georgia Devlet 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Carrie P. Freeman’a ait 
olan kılavuz İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesin-
deki iletişim, psikoloji ve hukuk alanlarında uzman 
akademisyenlerin katkılarıyla uyarlandı. 
Kılavuzun uyarlanmasında ayrıca Türkiye’de hay-
van hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşla-
rı ve gönüllülerin çalışmalarından ve görüşlerinden 
de yararlanıldı. Hayvan Dostu İletişim Kılavuzu’nda 
gazetecilik, halkla ilişkiler, reklam ve eğlence sek-
törleri için ayrılan farklı bölümlerde, bu sektörle-
re yönelik hayvan dostu dil tercihleri ve uygulama-
larla ilgili öneriler yer alıyor. İletişim sektörlerinin 
insanın doğayla sürdürülebilir etkileşimini vurgu-
lamak ve yaygınlaştırmak doğrultusunda sahip ol-
dukları etki gücüne vurgu yapan kılavuz, bu etki 
gücünün hayvanlar lehine de harekete geçirilebil-
mesi için bir çağrı niteliği taşıyor.

HAYVAN DOSTU IÇERIKLERE REHBER
Kılavuzda hayvanların haber konusu ve kayna-
ğı olarak kullanımı, hayvanlarla ilgili haberlerde ön-
yargıdan kaçınma, uygun terminolojinin seçimi, 
reklamlarda hayvanların temsil edilmesi, hayvan-
ların stratejik iletişimde birer paydaş olarak tanım-
lanması, çocuklara yönelik dizi ve programlarda 
hayvan dostu içerik oluşturulması gibi konularda 
detaylı öneriler sunuluyor. İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nal-
çaoğlu, “Günümüzün en önemli konularından biri 
olan insan-doğa ve insan-hayvan etkileşiminde 
iletişimin olumlu etkisine vurgu yapan bu kılavu-
zun, benzer çalışmalara öncülük etmesini diliyo-
rum” dedi.
Kılavuzda önerilen terminolojide “laboratuvar fa-
resi, deney hayvanı, kobay fare” yerine “araştırma 
için kullanılan ve/ya çoğaltılan sıçanlar, maymun-
lar, köpekler, kediler” ifadelerinin kullanılması öne-
riliyor. Aynı şekilde “sirk hayvanları, gösteri hay-
vanları” yerine “insanları eğlendirmek için sirkler 
ve benzeri kuruluşlarda tutsak edilen hayvanlar”, 
“telef oldu” yerine “öldü, hayatını kaybetti, can 
verdi”, “itlaf edildi” yerine “öldürüldü” ifadelerinin 
kullanılması gerektiğinin altı çiziliyor. İstanbul Bilgi 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bâri-
ka Göncü; “Kullandığımız dil, dünyaya bakış açımızı 
şekillendiren önemli bir güç. İletişim disiplinlerinde 
çalışan profesyoneller, dilin etkin kullanımıyla ilgili 
teknik bilgilere sahip oldukları gibi, faaliyet göster-
dikleri alanların farklı paydaşlar üzerindeki kayda 
değer etkisinin de farkındalar. Bu bağlamda kıla-
vuzumuzun iletişim profesyonellerinin etki güç-
lerini hayvanlar lehine de kullanabilmeleri için bir 
kapı arayabilmesini diliyoruz” diye konuştu. 
Hayvan Dostu İletişim Kılavuzu’na https://bit.
ly/3oZHedgweb  adresinden erişilebilir.

ABD’li iki akademisyenin “Hayvan 
Dostu İletişim Kılavuzu” kitabı, 
Türkçe’ye uyarlandı. Kılavuzda, 
gazetecilik, halkla ilişkiler, reklam 
ve eğlence sektörlerinde çalışan 
profesyonellere hayvanların 
adil, dürüst ve saygılı bir şekilde 
nasıl anılacağı ve temsil edileceği 
konusunda rehberlik sunuluyor

Hayvan Dostu İletİSİm

“Yasa sorunlara çözüm getirmekten uzak”

Hayvan Hakları Yasama ve İzleme Delegasyonu 
önderliğinde bir araya gelen hayvanseverler, sokak 
hayvanlarını sürgün etmeyecek, evdeki hayvanlara 
sayı sınırlaması getirmeyecek, tüm tür ve ağır ko-
şullardaki hayvanlara özgürce yaşama hakkı vere-
cek çağdaş bir yasa istemiyle Kadıköy İskelesinden 
ses yükseltti. 1 Temmuz 2021 tarihinde TBMM’ye 
sunulan kanun teklifinin sorunlara çözüm getirme-
yeceğini dile getiren hayvanseverler, tüm demokra-
tik hakları kullanarak mücadeleye devam edecekle-
rini söylediler ve basın açıklamasında bulundurlar.

“TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI”
Yapılan basın açıklama-

sında şu ifadelere yer veril-
di: “Hayvan Hakları Yasama 
ve İzleme Delegasyonu ola-
rak hayvanların yasal statü-
leri ve haklarının kanunlarla 
korunması için, gerek Türki-
ye Büyük Millet Meclisi ge-
rekse Bakanlıklar ve milletve-
killeri düzeyinde yürüttüğümüz 
görüşme, çalışma ve lobi faali-
yetlerinde ülke gerçekleri ışı-
ğında tüm tür hayvanların ağır 
sorunlarına çözüm taleplerimi-
zi defalarca dile getirdik. Ya-
sayı hazırlamakla görevli sayın 
milletvekilleri tarafından, tasla-
ğın çağdaş bir anlayışla hazırlan-
dığı ve taleplerimize uyulduğu 
defalarca dile getirildi. An-
cak 1 Temmuz 2021 tarihin-

de TBMM’ye sunulan kanun 
teklifi, hayvan hakları savu-
nucuları için tam bir hayal 
kırıklığıdır ve tüm tür hay-
vanların sorunlarına çö-
züm getirmekten çok uzak-
tır. Evcil hayvan statüsü adı 
altında sahipsiz hayvanla-
ra karşı işlenen ağır suçların da 
TCK kapsamında cezalanacak olma-
sı olumlu olsa da, öngörülen hapis cezala-

rının alt sınırının sanığın tutuklu yargılanması ya da 
hapis yatmasına elvermeyeceği ortadadır.” 

“BİRLİK OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR”
Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu 

Başkanı Timur Ugan, “Bilindiği üzere meclise 
5199 sayılı kanunda değişiklik yapan bir tek-

lif sunuldu. Bizler teklifin ne olacağını 
tahmin edebiliyorduk, o yüzden eyle-
mi daha önceden planlamıştık. Tah-
min ettiğimiz gibi hiçbir değişiklik ge-
tirmeyen, hayvan hakları konusunda 
bir gelişme sağlamayacak, adet yerini 

bulsun diye yapılmış, içi boş bir yasa ta-
sarısı ile karşı karşıyayız. Hayvanat bah-

çeleri, avcılık, yunus parkları, hayvan üreti-
mi ve satışı gibi konular hala devam ediyor, hiçbir 

değişiklik yapılmadı. Bu konularla alakalı talepleri-
mizi tekrar dile getirmek ve yasa tasarısını protes-
to etmek için bugün burada toplandık” dedi. Ugan 
hayvanseverlere şöyle seslendi: “Birlik olmaya, her 
zaman olduğundan çok daha fazla ihtiyacımız var. 
Bu işin artık alanlarda çözülebileceğinin bilincinde 
olalım ve Türkiye genelinde yapacağımız eş zaman-
lı eylemlerde hep beraber yan yana olalım.”

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan, “Hayvan hakları konusunda bir gelişme 
sağlamayacak, adet yerini bulsun diye yapılmış, içi boş bir yasa tasarısı ile karşı karşıyayız” diyor

ayvan hakları savunucularının uzun yıllar-
dır mücadelesini verdikleri ve bekledikle-
ri hayvanların korunmasına dair kanun ni-
hayet gündeme geldi. Adalet ve Kalkınma 

Partisi (AKP), Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk 
Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 1 Tem-
muz’da Meclis’e sunulan kanun teklifi, komisyonda 
da görüşülmeye başlandı. Komisyon görüşmelerinin 
ardından da genel kurulda oylamaya sunulacak. Hay-
van Hakları savunucuları tarafından eleştirilen tekli-
fe göre “sahipli” ve “sahipsiz” hayvan ayrımı kaldırı-
lacak. Haziran 2004'te çıkarılan Hayvanları Koruma 
Kanunu’nda yer alan hayvanları “süs” olarak değer-
lendiren madde metinden çıkarılacak. Hayvanlara za-
rar verme Kabahatler Kanunundan çıkarılıp Ceza Ka-
nunu konusu olacak.  

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun 
teklifinde yer alan düzenlemeler şöyle:

✔ Hayvanların, “süs” olarak değerlendirilmesi 
etik olmadığından, Haziran 2004 yılında çıkan 5199. 
sayılı kanunda yer alan “süs” ibareleri çıkarılacak.

✔ Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kim-
liklendirme yöntemiyle kayıt altına almakla yükümlü 
olacak. Kedi köpek sahipleri hayvanlarını en geç 31 Ara-
lık 2021 tarihine kadar kayıt ettirmek zorunda olacak.  

HAYVANI TERK ETMEK YASAKLANIYOR
✔ Ev hayvanını terk etmek yasaklanacak. Hay-

vanını terk edenlere 2 bin lira para cezası verilecek. 
✔ Pet shoplarda kedi ve köpek satışının önüne ge-

çilecek. Satış ancak katalog ile yapılabilecek. Tarım ve 
Orman Bakanlığı'nın denetimindeki üretim çiftliklerin-
de üretilen hayvanların satışı da katalog ile yapılacak.

✔ Tehlikeli köpek türlerin bakılması, beslenmesi, 
barındırılması, ülkemize girişi yasaklanacak. Pitbull Ter-
rier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio 
türlerinin Türkiye’ye girişi yasaklanacak. Bu türlerin sa-
tışı ya da reklamını yapanlara hayvan başına 11 bin TL 
idari para cezası verilecek. Hayvanlara el konulacak ve 
belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek. 

✔ Kamu kurum ve kuruluşları, hayvanların etolo-
jisine ve habitatına uygun, serbest dolaşımlarına im-
kan sağlayan “Doğal Yaşam Parkları” ile ilgili dü-
zenleme yapılacak.

✔ Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir kişi 
bir yıldan beş yıla kadar, bir hayvan neslini yok eden 
kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılacak. 

✔ Hayvan dövüştüren kişiye üç aydan iki yıla ka-
dar hapis veya adli para cezası, ev hayvanını veya ev-
cil hayvanı kasten öldüren kişiye altı aydan dört yıla 
kadar hapis cezası verilecek.

✔ Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence 
eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan 
kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası, hayvan-
larla cinsel ilişkide bulunan kişiye altı aydan üç yıla 
kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli 
para cezasına çarptırılacak. 

✔ Düzenlenen suçların, birden fazla hayvana kar-
şı aynı anda veya hayvanların bakım ve gözetim yü-
kümlülüğü ile görevlendirilmiş kişilerce işlenme-
si halinde her iki durum için ayrı ayrı verilecek ceza 
yarı oranında arttırılacak.

✔ Sahibi tarafından işlenen suçlar da dahil olmak 
üzere hayvanlara karşı işlenen suçlara dair soruştur-
ma Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il veya ilçe mü-
dürlüklerinin Cumhuriyet başsavcılığına yazılı baş-
vuruda bulunmasına bağlı olacak. 

✔ Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile 
yunus parklarının kurulması kanun yürürlüğe girdi-
ği tarihten itibaren yasaklanacak. Mevcut işletmeleri 
herhangi bir nedenle eksilen hayvan sayısını tamam-
lama ya da arttırma, yeni şube açma gibi yollarla ka-
pasite artırımına gidemeyecek. Aksi davrananlara 25 
bin lira idari para cezası kesilecek. 

✔ Büyükşehir belediyelerine, il belediyelerine, 
nüfusu 25 bini aşan belediyeler hayvan bakımevi kur-
makla yükümlü olacak.  

✔ Ticari amaç güdülmeksizin bakılan bütün ev 
hayvanlarının (sahiplerinin borçlarından dolayı) hac-
zedilmesi yasaklanacak.  

Hayvanları Koruma 
Kanunu Meclİs’te
Geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı’na sunulan Hayvanları 
Koruma Kanunu, Meclis Komisyonu’nda görüşülmeye 
başlandı. Kanun teklifine göre hayvanlar mal veya süs 
olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getiriliyor. Hayvanlara 
eziyet edip, canına kıyanlara hapis cezası verilecek

H

Kılavuzu Cıktı

l Simge KANSU

l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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ebze Teknik Üni-
versitesi Mimar-
lık Fakültesi 
Şehir ve Bölge 

Planlama Bölümü Araş-
tırma Görevlisi Emre 
Söylemez, “Kent Coğ-
rafyasında Diyalektik Bir 
Yöntem Olarak Ritima-
naliz: İstanbul, Kadıköy 
Kent Araştırmaları Üzeri-
ne” başlıklı tezinde, Kadıköy 
ile ilgili yapılan bilimsel ça-
lışmalar üzerinden kentin ritmini 
analiz etti. 

Kadıköy’ün birden fazla ritme sahip ol-
duğunu dile getiren Söylemez, “Kadıköy geçmiş yıl-
larda, çok etnikli karma yapısıyla çok sayıda ancak 
düzgün ritme, ikincil konut bölgesi olmasıyla da ya-
vaş ritme sahip bir bölge olmuş. Ancak günümüzde 
tüm İstanbul gibi hızlı, değişken ve günden güne bo-
zulan bir ritim deseni sergiliyor.” diyor 

◆ Son yıllarda Kadıköy üzerine çokça akademik 
tez yazıldı. Sizin Kadıköy'ü çalışma sebebiniz neydi? 

Kadıköy, eşsiz konumunun yanı sıra İstanbul gibi 
kozmopolit bir metropolde hem şehrin karmaşasına 
ayak uydurabilmiş hem yoğun etkileşimlere maruz 
kalmış. Buna rağmen şehirdeki yerel özelliklerini ko-
ruyabilmiş az sayıdaki yerleşim alanlarından biri. Be-
yoğlu, Yarımada ve Haliç kıyıları gibi tarihi ve yerel 

özellikleri yoğun birçok yer için bunu söylemek gü-
nümüzde oldukça güç. Bu sebeple çalışmanın temel 
konusu da olan kentsel ritimler ve ritimanaliz konu-
su için çalışılabilecek en uygun semt Kadıköy gibi 
gözüktü.

◆ Teziniz, ilk başta kolay anlaşılmayan teknik 
ifadelerin  yoğun olduğu bir çalışmanın bütünü 
gibi. Tezinizin de temelini oluşturan "ritimanaliz" 
kavramını sormak istiyorum. Nedir "ritimanaliz"?

Ritimanaliz, Fransız filozof Henri Lefebvre'nin 
1970'lerde gündelik hayatı ele alırken gündeme getir-
diği bir konu. En basit haliyle ritimleri analiz ederek 
bir olgunun özelliklerini anlama ve başka bir olguyla 
benzerlik ve farklarını karşılaştırabilme yöntemi. As-
lında çoğu disiplinde de kullanılan bir yöntem. Örne-
ğin tıptan aşina olduğumuz aritmi (ritim bozukluğu) 

kentler için de geçerlidir. Ritimanaliz bu gibi du-
rumları teşhis etmede kullanılan bir yöntem 

ve bakış açısıdır diyebiliriz. Kentler için 
özellikle zaman, mekân ve toplumun 

meydana getirdiği ritimlerin, bu yön-
tem için önemli dinamikler olduğu-
nu da söyleyebilirim. 

KENTİN RİTİMLERİ
◆ Peki, Kadıköy'ün ritmini be-

lirleyen şeyler neler?
Sadece Kadıköy düşünüldü-

ğünde, buranın birden fazla ritmi 
olduğunu gördüm. Salıpazarı’nın 

periyodik düzeninden Yeldeğirmeni 
ve çevresinde gerçekleşen Mural Festi-

vali’ne, Çarşı ve Bağdat Caddesi’nin gün-
delik ritminden, Göztepe hastaneler bölgesi-

nin özgün ritmine; Metro ve Marmaray’ın sürekli 
akan ritimlerinden, deniz ve kıyının dingin ritmine 
birçok farklı desen sıralanabilir. Çalışmanın teme-
li olan ritimanaliz unsurlarına göre bir sınıflandır-
ma yapmak gerekirse; kıyı bölgeleri ritmi, Kadıköy 
Çarşı’nın ritmi, Bağdat Caddesi ve çevresinin ritmi, 
Kadıköy konut bölgelerinin ritmi gibi sınıflandırma 
yapmak mümkün. 

◆ Kadıköy’de yapay bir ritmin olmadığını da be-
lirtiyorsunuz. 

Evet. Kadıköy ve ritim konusuna baktığımızda en 
belirgin özellik, Kadıköy’de yapay bir ritmin olmama-
sı. Bunun sebebi ise bölgenin tarihi katmanlara ayrıl-
ması ve kentin düzenli gelişimidir. Ancak bu demek 
değildir ki her tarihi katmanlı yapı bu kadar özgün ri-

timlere sahip olur. Kadıköy’ü diğer bölgelerden ayıran 
en önemli unsur bunu sağlayabilmiş olmasıdır.

◆ Geçmişi ve bugünü kıyaslarsak, Kadıköy’ün 
ritminin değiştiğini söyleyebilir misiniz?

Kadıköy geçmiş yıllarda, çok etnikli karma yapı-
sıyla çok sayıda ancak düzgün ritme; ikincil konut böl-
gesi olmasıyla da yavaş ritme sahip bir bölge olmuş. 
Ancak günümüzde tüm İstanbul gibi hızlı, değişken ve 
günden güne bozulan bir ritim deseni sergiliyor. 

KIRILMALAR  VE DEĞİŞİMLER
◆ Tezinizde Kadıköy'ün tarihine de kapsam-

lı bir şekilde yer verdiğinizi görüyoruz. Mekân, in-
san ve toplum açısından Kadıköy'ün değişimini na-
sıl değerlendiriyorsunuz?

Kadıköy'ün 2000'lere kadar İstanbul'un en plan-
lı gelişen bölgelerinden biri olduğunu biliyoruz. Bu 
yönüyle hem mekânsal hem de toplumsal yapısını 
İstanbul'un geneline kıyasla büyük oranda muhafa-
za edebilmiş. Ancak 2000'ler sonrası bu bahsettiği-
miz değişim önlemez hale gelmiş. Değişim normal-
de doğal bir süreçtir. Toplum da mekân da birbirini 
değiştirerek zaman içerisinde ilerlemeye devam eder. 
Ancak Kadıköy'deki değişim zaman içerisinde doğal 
süreçten kopmuş ve ani kırılmalarla gerçekleşmiş. 

Örneğin Yeldeğirmeni ve Fikirtepe gibi ani ve 
büyük değişim örnekleri bir anda tüm düzenin değiş-
mesine sebep olmuş. Haliyle bu durum bir anomali 
yarattı. Mesela Yeldeğirmeni'nde toplum, mekânı de-
ğiştirdi, değişen mekân da toplumu değiştirmeye de-
vam ediyor. Bu gibi durumlarda temel problem, kı-
rılmaların ve ani değişimlerin kronikleşmesi ve ayak 
uydurmanın güç hale gelmesidir. Buna altyapının 
ayak uyduramaması ya da toplumun yeni düzeni iç-
selleştirememesi olarak bakabiliriz. Sonuçta ortada 
bir ritim bozukluğu meydana geliyor. Bu da haliyle, 
tüm Kadıköy'ü ve belki de İstanbul'u etkiliyor.

◆ Bu değişimler sadece ritim bozukluğuna mı 
yol açıyor? 

Bu değişimlere dikkatli bakınca sadece ritim bo-
zukluğu olmadıkları anlaşılıyor. Çünkü böyle deği-
şimlerin neredeyse her birinin Kadıköy'e yeni ritim 
desenleri kattığı görülüyor. Tabii bu desenler her za-
man olumlu olmayabiliyor. Mesela Fikirtepe gibi bir 
düzenin Kadıköy'e "kattığı" ritmi (yükü) fazlasıyla 
hissedebiliyoruz ya da Çarşı bölgesinin yayalaşma-
sıyla ortaya çıkan alternatif ritimleri görebiliyoruz. 
Bazen ufak bir değişimin tüm kentle ilişkisini kura-
mayabiliyoruz. Mesela eski Boğaziçi Köprüsü'nün 

(15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün) Kadıköy'ün ri-
timlerini dolaylı yollardan ancak kapsamlı değişik-
liklere uğratması ilk bakışta göremeyeceğimiz etki-
lere sahip. 

HİSSEDİLEN BİR SEMT
◆ Tezinizde Kadıköy'deki mekân değişimlerin-

den de bahsediyorsunuz. Bu değişimin, sosyal ve 
toplumsal davranışlara nasıl bir etkisi olmuştur?  

Maalesef günümüzde mekânın değişimi denince 
sadece fiziksel iyileşme, yoğunlaşma, yükselme gibi 
değişimler aklımıza geliyor. Haliyle Kadıköy de bu 
bakış açısıyla bir değişime maruz kalıyor. Diğer bir 
deyişle toplumsal ritme uymayacak bir mekânsal ri-
tim yaratılıyor. Bu durum da Kadıköy'ü parça parça 
mutenalaştırılıyor. Mevcut sosyal ve toplumsal dav-
ranışlar da böyle bir durumda yer bulamıyor. Gördü-
ğümüz ritimler yeni ve başka bir toplumun ritmi olu-
yor aslında. 

◆ Kadıköy'ün tek başına dönüşmediği bir ger-
çek. İstanbul dönüştükçe Kadıköy de bu durumdan 
etkileniyor.  

Kadıköy her ne kadar yoğun İstanbul metropo-
liten bölgesinin bir parçası olarak tanımlansa da öz-
gün yapısıyla da ayrışıyor. Özellikle özgün nitelikle-
rinin kullanılarak geliştirilmesi durumu, Kadıköy’ün 
mekânsal yapısı üzerinde etkili bir yapıya sahip. Bu 
durum, tüm bahsettiğimiz değişimlerin doğal haliyle 
gerçekleşmesi için doğru tanımlama olarak düşüne-
bilir. Ancak tüm bu öngörü, tanımlama ve nitelendir-
melerin doğruluğu Kadıköy’ün İstanbul coğrafyası-
nın bir parçası olarak ele alınılması ve gerçekleşen 
tüm yanlışların Kadıköy’ü de etkilemesinin önüne 
geçemiyor. Kadıköy’ün ritimlerini ayrı şekilde ta-
nımlayabiliyor olsak dahi unutulmaması gereken o ri-
timlerin İstanbul’un ritminin de bir parçası olmasıdır. 

◆ Kadıköy, son yıllarda artan ilgiyle daha fazla 
insanın ziyaret ettiği bir semt haline geldi. Bu açı-
dan değerlendiğinizde, Kadıköy sadece ziyaret edi-
len bir yer mi yoksa hissedilen bir semt  midir? 

Aslında her ikisi de. Bu durum normal bir bölge 
için ikilem gibi gözükebilir. Ancak, Kadıköy kadar 
katmanlı geçmişe sahip bir yerde bu durum dengeli 
şekilde ilerlemiştir. Moda Burnu bunun en güzel ör-
neklerinden biri. Hem İstanbullular için bir rekreasyon 
alanı hem de yerelin dokusunu çok da bozmadığı bir 
alan. Aynısını Bağdat Caddesi ve çevresi için söyleye-
meyiz. Bağdat Caddesi ve çevresi, ziyaretçilerin talep-
lerinden etkilendiği için değeri artan ve bunun sonu-
cunda da değişen-dönüşen bir alan. Yeldeğirmeni ise, 
değişen ve değiştiren bölgedir. Çok genel ifadeyle ko-
nuşacak olursak, Kadıköy’ün kullanımı ne kadar artar-
sa artsın, katmanlı yapısı onun her zaman “hissedilen 
bir semt” olma özelliğini muhafaza edecektir.

◆ Kadıköy'ün kıyı alanlarına da ayrıca deği-
niyorsunuz. Haydarpaşa ve Kalamış limanı gibi. 
Buraların da değişimi söz konusu. Ama tezinizde 
İstanbul'da kıyıya erişimin en yüksek olduğu bölge-
nin yine Kadıköy olduğunu belirtiyorsunuz. 

Kadıköy'ün kendi iç dinamiklerini düşündüğü-
müzde kıyı alanları özgün bir ritme sahiptir. Bu ritim 
sadece Kadıköy için değil tüm İstanbul için durum 
belirleyici özellikte. Bu diğer kıyı alanlarını değer-
sizleştirmez tabii, ancak diğer kıyı alanları düşünül-
düğünde gerek Boğaziçi, gerek Yarımada kıyıları 
arasında merkez bölgede denizle insanın buluşabil-
diği en aktif kıyı Kadıköy'dedir diyebiliriz. Haydar-
paşa-Moda, Caddebostan-Bostancı sahilinin kamusal 
sürekliliği bunun en büyük sebebidir. 

Haydarpaşa ve Kalamış limanı değişimleri in-
san-deniz etkileşiminden daha büyük ve farklı etki-
lere sahip. Örneğin Haydarpaşa; inşaatında çalışan 
gayrimüslimler, özellikle Almanlarla, birlikte çok ri-
timli Kadıköy'ün gündelik hayatına başka bir kültü-
rel ritim katmıştır. Daha sonra ise adeta Anadolu için 
İstanbul'a bir giriş kapısıdır. Değişimi bu konularda 
daha büyük etkilere sahiptir. Kalamış için ise durum 
daha farklı. Marina kullanımında, statü gereği zaten 
kamusal kullanımlardan kopuk olma durumu söz ko-
nusu. Bu durumun daha da artması bekleniyor. Za-
ten tartışma yaratan durum da bu değişim. Diğer bir 
deyişle Kadıköy'ün bahsettiğimiz özgün kamusal ya-
pısının azalması söz konusu. Tüm bunlar düşünül-
düğünde tartışılan asıl konunun Kadıköy kıyılarının 
İstanbul’un diğer kıyılarına benzeyebileceğidir. 

Kadıköy’ün 

Yaklaşık 22 yıldır, onlarca kez sayfalarımıza taşıdığı-
mız Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi açılış için gün sayı-
yor. Mart 2014’ten beri devam eden restorasyon ça-
lışmaları nihayete erdi ve gazhane, ‘İklim Müzesi’ 
olarak 9 Temmuz Cuma günü açılacak.

Gazhane’nin enerji müzesi olacağı açıklanmıştı 
daha önce. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’n-
de yönetim değişince konsept değişti ve iklim müze-
si kararı alındı. 

KALICI İKİ SERGİ
Bu kapsamda, 32 bin metrekarelik iki yapıda ik-

lim krizi temalı kalıcı sergiler olacak. Onun haricinde 
de dönemsel etkinlikler yapılacak, çeşitli sergiler açı-
lacak. Alandaki atölye binası, restoran, kafe, tiyatro, 
kütüphane gibi diğer yapılar da ana tema olan iklim 
müzesi konseptine göre şekillendirildi. 

28 YILDIR ATIL İDİ
Tescillenmiş bir endüstri mirası olan Hasanpaşa 

Gazhanesi, Anadolu yakasının en eski sanayi tesis-
lerinden biri. Geçmişte İstanbul’un yakıt ihtiyacının 
karşılandığı üç önemli tesisten biri olan ve Osman-
lı endüstriyel mirasının örneklerinden olan yapı, 
1892’de hizmete girmişti.1945’te İETT’ye bağlan-
dı. Talep azalması nedeniyle 1993’te faaliyetine son 
verildi. O tarihten bugüne, İstanbul’da türünün son 
örneği olarak kaderine terk edildi. Gazometreleri sö-

külüp satıldı, çöplük oldu. Farklı dönemlerde hur-
da, kömür deposu, otobüs garajı, İETT bürosu olarak 
kullanıldı. Daha sonra SİT alanı ilan edildi. ‘Kültür 
merkezi’ olacağı pek çok kez ifade edilmiş, ama her 
seferinde yine çürümeye bırakılmıştı. Gazhane Çevre 
Gönüllüleri de konunun takipçisi oldu. İstanbul 2010 
Avrupa Kültür Başkenti projeleri kapsamında kül-
tür merkezi yapılacaktı. Ama olmadı. Restorasyona, 
kapatıldıktan 24 yıl sonra başlanabildi. 1-2 yıl için-
de biteceği açıklanmıştı ama uzadıkça uzadı. İBB’de 
yönetimin değişmesiyle hızlanan restorasyon çalış-
maları sonunda bitti ve 9 Temmuz Cuma günü açı-
lışı yapılacak. 

Türkiye’nin en önemli endüstriyel kültür miraslarından biri olan 
Kadıköy’deki tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, 9 Temmuz Cuma günü 
açılıyor. İBB’nin restore ettiği yapı, ‘iklim müzesi’ oluyor Gazhane açılıyor

l Erhan DEMİRTAŞ
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hissedilen ritmi

Akademisyen Emre 
Söylemez, geçtiğimiz yıl 
tamamladığı tezi ile kent ve 
mekan ilişkileri üzerinden 
Kadıköy’ün gündelik, özgün 
ve karmaşık ritmini analiz 
etti. Söylemez ile semtin 
farklılıklar üzerinden 
şekillenen ritmini konuştuk

l Gökçe UYGUN
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ocuk istismarına yönelik her haberi oku-
duğumuzda öfke duyuyoruz, canımız ya-
nıyor. Sosyal medya aracılığıyla istis-
marcıların cezalandırılması için tepkiler 

gösteriyoruz. Bu tepkiler bazen işe yarayıp sorumlu ya 
da sorumlularla ilgili hukuki işlemler yapılıyor bazen 
de hiçbir değişiklik olmuyor. Biz de bir sonraki istis-
mar vakasına kadar bu meseleyi unutuyoruz. Oysa cin-
sel istismar sandığımız gibi az yaşanan bir şiddet türü 
değil. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2016 veri-
lerine göre, Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava 
sayısı, son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı. 250 bin çocuk 
istismara uğradı.

Cinsel istismarı önlemede  sorumluluk yetişkinler-
de. Peki nasıl davranmak, nelere dikkat etmek gere-
kiyor? Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği hazırladığı 
“Cinsel İstismarı Önlemekte Yetişkinlere Düşen So-
rumluluklar ve Çocukların Bedensel Söz Hakları” baş-
lıklı kitapçıkla yetişkinlere rehber olmayı amaçlıyor. 
Kitapçık, Çocukların Bedensel Söz Hakları Yaygın-
laştırma Programı kapsamında psikolog Nurgül Öz ve 
sosyal hizmet uzmanı Ceren Suntekin tarafından ha-
zırlandı. 
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Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler adına 
Sahibi Kadıköy Belediye Başkanı

Av. Şerdil Dara ODABAŞI
YAYIN KURULU

Dinç ÇOBAN, 
Ayten GENÇ, Leyla ALP

Yazı İşleri Müdürü

Semra ÇELEBİ
Sayfa Tasarımı

Yasemin ÖZGÜNEŞ - Aynur ÇOLAK CANBAZ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Serkan OKAY
Haber Merkezi

Gökçe UYGUN - Erhan DEMİRTAŞ
Reklam Servisi

Özge ÖZVEREN MUSLU

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

Adres: Osmanağa Mahallesi 
Söğütlüçeşme Cad. 

Kalem Sok. No: 7/2 A Blok 
Kadıköy

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

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

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

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

Gazetemizde yayınlanan yazıların yasal sorumluluğu yazı sahibine aittir.

Reklam: (216) 345 82 02

Genel Yayın Yönetmeni

Yüksel KOÇ

Kadınların, Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi 
adıyla bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Ön-
lenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Söz-
leşmesi”nden 1 Temmuz itibari ile çıkılmasına yönelik tepkileri 
sürüyor. 1 Temmuz’dan bu yana çeşitli eylemler yapan kadın-
lar, hafta sonu da Kadıköy’de bir araya gelerek sözleşmeden 
çıkılmasını protesto ettiler. Kadınlar, Kadın Cinayetlerini Dur-
duracağız Platformu (KCDP) ve Kadın Meclisleri’nin öncülü-
ğünda yapılan çağrı sonucu Kadıköy Beşiktaş İskelesi önün-
de toplandı. 

Türkiye’nin İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilmesini 
protesto eden kadınların 
eylemleri sürüyor. Kadınlar 
bu kez de Kadıköy’de 
bir araya geldi

Türkiye’de çocuğa yö-
nelik istismar hala ya-
kıcı bir sorun. Yeterli 
cezaların verilmeme-
si de istismarın önlen-
mesini engelleyen bir 
unsur olarak karşımıza çı-
kıyor. Ancak tam da çocuk 
istismarını önlemek için yazılmış 
ve yürürlüğe konulmuş bir sözleşme var. Avrupa 
Konseyi tarafından hazırlanan “Çocukların Cinsel 
Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması Söz-
leşmesi” diğer adıyla Lanzarote Sözleşmesi’nin 
amacı, çocukların cinsel istismara maruz kalmala-
rını önlemek ve bunun için politikalar geliştirmek, 
istismara maruz kalan çocuğu koruma altına al-
mak. Bu sözleşmenin en önemli maddelerinden 
biri de ayrımcılık yapmama ilkesidir. 18 yaşından 
küçük herhangi bir birey çocuk sayılır ve istismara 
maruz kalan çocuk, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, din 
gibi ayrımlar yapılmaksızın korunur.  

İspanya’nın Lanzarote Adası’nda imzalandığı 
için bu ismi alan sözleşmeye, Türkiye de imza at-
mış durumda. Birçok ülkenin imza attığı sözleşme, 
Eylül 2011 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe girdi. Bu 
sayede çocuğa yönelik cinsel istismarın ne olduğu, 
sözleşmede yer alan maddeler yoluyla da açıklan-
mış, tanımlanmış oldu. Ancak, bu sözleşmenin Tür-
kiye’de uygulanıp uygulanmadığı tartışma konusu.

Kadınlar mücadeleden vazgeçmiyor

CİNSEL İSTİSMARI ÖNLEMEDE
yetişkinlere düşen sorumluluklar

Lanzarote Sözleşmesİ
NEDİR?

l Leyla ALP
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Cinsel 
Şiddetle 

Mücadele Derneği 
cinsel istismarı önleme 
veya istismara uğrayan 

çocukların yaşadıklarını 
anlatabilmesi için 

yetişkinlerin nasıl bir yol 
izlemesi gerektiğini 
anlatan bir kitapçık 

hazırladı

ya da hiç yaşanmayacakmış gibi davranmayı tercih 
eden aileler oluyor. Bu yöntemin yanlış olduğunun al-
tının çizildiği kitapçıkta bu konunun konuşulmadıkça 
önlem alınmasının zorlaştığı anlatılıyor. 

Cinsel istismarın sadece cinsel organlara değil be-
denin tümüne yönelik dokunuşları, bakışları, sözleri 
kapsadığının ve bunların da çocukların ruh sağlığına 
zarar verici nitelikte olduğunun hatırlatıldığı kitapçık-
ta cinsel istismar hakkında yanlış bilinenler şöyle sı-
ralanmış:

YANLIŞ BİLİNENLER
◆ “Cinsel istismar benim çevremde gerçekleşmez.”
İstismar sosyo-ekonomik durum, etnik köken, eği-

tim seviyesi, meslek, statü, yaş ve yerleşim yeri fark 
etmeksizin toplumun her kesiminde gerçekleşebi-
lir. Siz farkında olmasanız da bugüne kadar cinsel is-
tismara maruz bırakılmış bir çocukla karşılaşmamış 
olma oranınız sandığınızdan daha düşüktür.

◆ “Cinsel istismar; parklar, ıssız so-
kaklar gibi tehlikeli bölgelerde ve ço-
ğunlukla yaşlı, yabancı, hırpani 
erkekler tarafından gerçekleşti-
rilir.”

Cinsel istismar çocukla-
rın ve güç dinamiklerinin bu-
lunduğu her ortamda; evde, 
okulda, sokakta, serviste, 
ibadethanede, parkta, sos-
yal medyada ve kadınlar ta-
rafından da gerçekleştirilebi-
lir. İstatistikler, istismarın en 
çok çocukların tanıdığı ve yakın 
hissettiği kişiler tarafından, güven 
bağının kurulduğu uzun süreli ilişki-
lerde, zamana yayılarak ve planlanarak 
gerçekleştiğini gösteriyor.

◆ “İstismar eden kişiler sapık, hasta ya da pe-
dofildir.”

Cinsel istismar failleri hayatımızın içinde, çevre-
mizde, aramızda bulunan, sıradan kişilerdir. Fail biz 
de olabiliriz. Her cinsel istismar eylemini gerçekleş-
tiren kişi pedofil değildir. İstismar; her daim kişile-
rin cinsel dürtülerini kontrol edememeleri, hasta ya da 
sapık olmalarıyla ilgili değildir. İstismar eden kişiler 
güç, otorite, statü ve ayrıcalığa sahip kişiler olabile-
cekleri gibi; evli, ebeveyn ve çevrelerince sevilen, say-
gı duyulan kişiler de olabilirler. Cinsel şiddet, cinsel-
likle değil güç ile ilgilidir.

◆ “Cinsel istismar her zaman fiziksel şiddet ve 
zorlama içerir.”

Çoğu istismar olayında yetişkin; çocuğun ona duy-
duğu güven, hayranlık ve sevgiden faydalanır. Çocuk-
lar istismar eylemi sırasında fiziksel ve cinsel olarak 
uyarılabilir; eylemin gerçekleşmesini isteyebilirler. 
Fakat bu kesinlikle eylemin istismar olduğu gerçeği-
ni değiştirmez. 

◆ “İstismara çocukların dış görünümleri ya da 
davranışları sebep olur.”

Çocuk izin vermiş, isteyerek hareket etmiş ya da 
cinsel temas içeren oyun talebinde bulunmuş olsa 
dahi; bu yetişkinin sürdürdüğü bir cinsel eylemin ba-
hanesi olamaz. Sınır koymak ve hayır demek her za-
man yetişkinin sorumluluğudur. 

◆ “Cinsel istismar öyle ya da böyle olacaktır, en-
gellemek için bizim elimizden bir şey gelmez. Böyle 
geldi böyle gidecek...”

Cinsel istismarla ilgili elimizden bir şey gelme-
yeceğini, ne yaparsak yapalım durduramayacağımı-
zı düşünebiliriz. Fakat devletten, yargıdan, toplumda 
çözüm talep ederek, bu konuda mücadele eden sivil 
toplum örgütlerini destekleyerek, bildirim yükümlü-
lüğünü unutmayarak, en başta kendi dilimizde cinsel 
şiddeti sonlandırarak, en önemlisi cinsel şiddetle mü-
cadelenin bizimle başladığını her zaman kendimizi ha-
tırlatarak cinsel istismarı durdurabiliriz. 

DOĞRU İLETİŞİM
İstismarı önlemede önemli noktalardan biri de ço-

cukların tıpkı yetişkinler gibi kendi bedenleri üze-
rinde söz sahibi olan bireyler olduğunu kabul etmek. 
Ebeveynlerin çocukları zorla öpmesinin, sarılmasını, 
kendilerini öpmesini istemenin yanlış olduğunun be-
lirtildiği kitapçıkta şu ifadeler yer alıyor: “Çocukların 
‘hayır’larını duymadığınızda ve fiziksel temas konu-
sunda ısrarcı davrandığınızda; çocuklar kendi bedenle-
ri üzerinde kontrol sahibi olmadıklarını, sizin ve başka 
yetişkinlerin istedikleri zaman ve istedikleri şekilde on-
lara dokunmaya hakkı olduğunu düşünmeye başlarlar.” 

“İYİ NİYETLİ YANLIŞ TEPKİ”
“Cinsel İstismarı Önlemekte Yetişkinlere Düşen 

Sorumluluklar ve Çocukların Bedensel Söz Hakları” 
kitapçığında yer alan önemli vurgulardan biri de taciz, 
istismar ya da şiddet vakalarında saman alevi gibi par-
layıp sönen öfkemiz. “İstismar sonrası hızla parlayan 
ve kısa süre sonra sönen toplumsal tepki; iyi niyetli 
olsa da yeterince iyi değil” değerlendirmesinin yapıl-
dığı kitapçıkta öfke yapılması gerekenlerden bazıları 
şöyle sıralanıyor:

l Çevrenizdeki yetişkinlerle istismar üzerine ko-
nuşma denemeleri yapın, sorular sorun, diyalog baş-
latmak ve sürdürmek için risk alın.

l “Sapık, canavar, pedofil, cani” gibi kelimeler 
kullanarak faili uçlaştırmayın. Bu ifadeleri kullanmak 
öfkenizi yatıştırabilir fakat cinsel istismarla ilgili yan-
lış inanışları besler ve istismarın artmasına sebep olur. 

l Failin meslek grubunu, doğduğu ülkeyi, mülteci-
lik durumunu, yaşadığı mahalleyi kullanarak etiketle-
me ve genellemeler yaratmayın. 

l Şiddet davranışını kontrol edilemeyen bir hasta-
lık olarak yansıtmayın. 

l Çaresizlik yaratan yorumlar yapmayın. 
l Sosyal medya paylaşımları ile sınırlı kalmayın; 

bulunduğunuz ilçenin kent konsey toplantılarına katı-
lın ve yerel yönetimlerden cinsel istismarı önleyici et-
kinlikler talep edin. 

l Çocukların bulunduğu fotoğrafları, tetikleyici ve 
travma yaratabilecek detaylar içeren haberleri paylaş-
mayın. 

l Çocukları, paylaşımınız daha çok okunsun diye 
nesneleştirmeyin.

“Cinsel İstismarı Önlemekte Yetişkinlere Düşen 
Sorumluluklar ve Çocukların Bedensel Söz Hakları”  

kitapçığını https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-
content/uploads/2021/06/C%CC%A7BSH-kitapcik-

web.pdf adresinden indirip okuyabilirsiniz.

◆ “Sadece kız çocukları istis-
mara maruz bırakılır.”

İstismara maruz bırakılan 
oğlan çocuk sayısı azımsan-
mayacak kadar yüksektir. Top-
lumda var olan cinsiyet rolle-
ri ve normları erkekleri güçlü 
ve dayanıklı olarak gördüğü ve 

istismarı kırılganlık, zayıflık ve 
güçsüzlükle ilişkilendirildiği için, 

istismara sadece kızların maruz kal-
dığı algısını oluşturur. Bu algı da, oğ-

lan çocukların ve toplumsal cinsiyet rol-
lerine sığmayan tüm diğer çocukların maruz 

bırakıldığı istismarı görünmez kılar.
◆ “Ergenler çocuklardan farklıdır, onların yaşa-

dığı istismar sayılmaz.”
18 yaşına kadar her birey çocuktur. Ergenliğe dair 

algımızla yüzleşmeli, yetişkinin dahil olduğu hiyerarşi 
barındıran her türlü cinsel eylemin istismar olduğunu 
unutmayarak tüm çocukların haklarını savunmalıyız.

◆ “Çocukların hayal güçleri çok geniştir, bu ne-
denle cinsel istismar ile ilgili hikâyeler uydururlar.”

Çocukların hayal güçleri geniş olduğu için cinsel 
istismarla ilgili de hikâye uydurduğunu düşünürüz, 
çoğu zaman da böyle düşünmek bizi rahatlatabilir. 
Hele de çocuğun anlattığı kişi bildiğimiz, tanıdığımız, 
ummadığımız biriyse... Fakat çocukların cinsellikle il-
gili kelime hazneleri ve deneyimleri istismarla ilgili 
hikâye uydurabilecek kadar geniş değildir. Çoğu za-
man bu konuda yalan söylemezler. Söylüyorlarsa da 
gerçek olmayan bir eylemin ardında mutlaka araştırıl-
ması gereken başka bir ihmal ya da istismar yatar. 

◆ “İstismarı bildirmek çocuğun geleceğini mah-
vetmektir. Yaşanan bir-iki ufak olay önemli değildir, 
çocuklar olanları çabuk unuturlar.”

Bildirilmeyen istismar olaylarının sonucunda istis-
mar eden yetişkinler başka çocuklara zarar vermeye 
devam eder. Unutmamalıyız ki istismar çocuğun değil 
uygulayan kişinin hatasıdır ve bunu bildirmek biz ye-
tişkinlerin sorumluluğudur. 

“ÇOCUKLAR ‘HAYIR’ DEMEYİ BİLİR”
Cinsel istismar tanımı ve türleri, istismar hakkında 

yanlış bilinenler, etkin mücadele için ipuçları, istismar 
beyanı ardından çocukla iletişim gibi bilgilerin yer al-
dığı kitapçıkta yol gösterici, bakış açısının değişmesini 
sağlayan pek çok açıklama yer alıyor. Bunlardan biri 
sıkça söylenen, paylaşılan “çocuklarınıza hayır deme-
yi öğretin” sözünün doğru olmadığı. Cinsel istismar-
la mücadele sorumluluğunun çocuklara değil, yetiş-
kinlere ait olduğunun vurgulandığı kitapçıkta konuya 
ilişkin şu sözler yer alıyor: “Çocukları cinsel istismar-
dan korumanın tek yolu çocuklara ‘hayır’ demeyi öğ-
retmek değildir. Çocuklar zaten ‘hayır’ demeyi bilir-
ler ve sık sık ‘hayır’ derler. Önemli olan yetişkinlerin 
bu ‘hayır’ları duyması ve dikkate almasıdır. Bununla 
beraber, çocuğun ‘hayır’ demediği bir istismar halen 
istismardır ve yetişkinin sorumluluğundadır. Dolayı-
sıyla istismarın önlenmesindeki asıl rol ve sorumluluk 
yetişkinlere aittir. ”

Cinsel istismarın konuşulması hem uğrayan açısın-
dan hem de yakın çevresi açısından oldukça zor. Özel-
likle söz konusu çocuklar olduğunda hiç yaşanmamış 

l Evin ARSLAN

l Simge KANSU İstanbul Sözleşmesi’nden asla vazgeçmeyeceğiz. Hakları-
mızdan vazgeçmeyeceğiz, mücadelemizi yükselteceğiz” ifa-
delerini kullandı. 

KCDP Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ise şunları söyledi: 
“Kadınlar öldürülürken İstanbul Sözleşmesi’nden geri çeki-
lemez. Bu hamleyi yapanlar toplumun yüzde 93’ünü karşısı-
na alıyor. Bu sözleşmeyi kimsenin lütfu ile almadık o yüzden 
kimsenin iki dudağı arasında çıkacak sözle de vazgeçmeye-
ceğiz.”

“ALDIĞIM EN KÖTÜ HABER”
İstanbul’da ilk kez eyleme katıldığını dile getiren Selen İn-

cioğlu, “Burada olmak benim için çok önemli. Bu ülkede ka-
dınların ve LGBTQ+ bireylerin haklarının korunma-
sını istiyorum. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, 
bugüne kadar aldığım en anlamsız ve kötü haber-
lerden biri” dedi. 

“ÜLKENİN DEĞİŞMESİ İÇİN ÇABALIYORUM”
Eyleme katılan Dua Kayra Kahraman ise ko-

nuyla ilgili şunları söyledi: “Bugün, hâlâ 2021 yılın-
da kadın cinayetlerini protesto etmek ve yargılan-
ması gereken insanların neden yargılanmadığını 
sorgulamak için buradayız. Ben son zamanlarda 
bulduğum bütün eylemlere katılıyorum, dayak ve 
biber gazına maruz kalıyorum. Fakat burada ka-
dınlarla buluşmak, kendimi canlı hissetmek, her-
kesin aynı amaç için bir arada olduğunu görmek ve 
eğer benim başıma bir şey gelirse arkamda birile-
rinin duracağını bilmek bana kendimi güçlü hisset-
tiriyor. Hem şu an yaşayan hem de gelecekte bu 
ülkede doğacak olan herkes için, kısacası bu ülke-
nin değişmesi için çabalıyorum. İstanbul Sözleş-

mesi’nden çıkılması erkeklere cesaret vermek, onların işleri-
ni kolaylaştırmak ve belki de bize farklı şeyler düşündürmek 
için alınmış bir karar. Bunun hiçbir medeni açıklaması yok.”

“KADINLAR ŞİDDET GÖRÜRKEN NEREDEYDİNİZ?”
Kadınlar adına ilk açıklamayı yapan KCDP Temsilcisi Ay-

şen Ece Kavas, ülkede yüzlerce kadın öldürülürken iktidarın 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini hatırlattı. Yapı-
lan baskının kendilerini durduramayacağını vurgula-
yan Kavas, “Biz yasakları aşacağız. Bütün renkleri-
mizle yaşayacağız. Her gün kadınlar ölüyor. Denizler 
ölüyor. Biz buna itiraz etmek için meydanlarda bulu-
şuyoruz ve bize müdahale ediliyor. Bu ülkede itiraz et-
tiğimiz her yerde karşımıza polis çıkıyor. Peki kadınlar 
şiddet görürken neredeydiniz?” dedi.

Konuşma yapan KCDP Genel Sekreter Fidan Ata-
selim, “Yasalar çiğnenirken bizler durmayacağız. Hu-
kuksuz bu karar aynı zamanda gayrimeşru, toplumsal 
karşılığı olmayan bir karardır. Bu kararı tanımıyoruz. Selen İncioğlu Dua Kayra Kahraman

Fo
to

ğr
af

: H
al

e 
G

üz
in

 K
IZ

IL
AS

LA
N

 
cs

go
rs

el
ar

si
v.

or
g

Avrupa 
Konseyi’nin 

hazırladığı ve 
çocuk istismarını 

önlemeyi hedefleyen 
Lanzarote Sözleşmesi’ni 

Türkiye’nin de 
imzaladığını biliyor 

muydunuz?



tılan normalleşme adımları ile be-
raber pandemi yasaklarının çoğu 
kaldırıldı ancak canlı müzik için 
saat 24:00’a kadar izin veriliyor. 

Cumhurbaşkanı’nın “Müzikle ilgili sınırlama-
yı da daha ileri bir saat olan 24.00’e çekiyo-
ruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kim-
seyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” açıklaması 
tartışmalara sebep oldu. Sadece müzisyenleri 
değil, canlı müzik sektörünün tüm aktörleri-
ni etkileyen bu karar, tepki toplamaya devam 
ediyor. Müzik sektörü çalışanları bu durumu 
Gazete Kadıköy için değerlendirdi. 

Normalleşme kapsamında atılan adımlar, pandeminin başından beri zor 
günler yaşayan müzik sektörü çalışanlarının yüzünü güldürmüyor
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Hayatın anlamını sorgulayan çok yazı 
okudum şimdiye kadar. Hepsinden öğ-
rendiğim tek şey vardı, bunun kitaplardan 
öğrenilecek bir şey olmadığı. Yaşadık-
ça anlıyorsun kendi adına olanı. Amacın 
olduğu sürece anlamı var aslında haya-
tın, elin bir eli tuttuğu sürece... Söyleye-
cek sözün olduğu kadar anlamı var, sözü 
dinletecek birini bulduğun sürece... Neye 
adarsan ada, ister evlada, ister aşka, is-
tersen inanca, varlığını eyleme dönüş-
türdüğün kadar anlamı var. O zaman sen 
değilsen kim, şimdi değilse ne zaman?

Her ne kadar yoğunluktan ve yor-
gunluktan şikâyet ettiğim zamanlar olsa 
da, şükretmeyi unutmuyorum. Çalış-
madan kazanamıyorsun, kazanmadan 
da ihtiyacı olana ulaşamıyorsun istedi-
ğin gibi. Tabi kazandığını sadece kendine 
harcayacak kadar bencil değilsen. Ne al-

manın sonu var, ne istemenin, ne sa-
hip olmanın. Durum bu olunca “pay-
laşmak” benim için hayatın anlamı 
oldu. Sadece içtiğin suyun dibini bırak, 
bir çiçeğe dökersin değil tabi, dinledi-
ğini, anladığını, ağladığını da paylaşa-
caksın.

Tek çocuktum ben. Garip bir yal-
nızlığım vardı hep. Herkesi gereğin-
den fazla severdim ve sahip olduğum 
her şeyin tuhaf anlamları vardı bende. 
İlk kaplumbağam mesela, altı yıl bak-
tım. Öldüğü gün annemin yeni aldı-
ğı cüzdanı çalıp içinde gömdüm onu. 
Çünkü o değerliydi galiba. Çok pa-
halıymış ama, gerçek deriymiş ayol, 
olacak o kadar. Sonra birkaç terlik 
fırlatmadı değil annem tabi, kadın da 
haklı. Bir kaplumbağam bir de kedim 
Münir. Hayvan dersiniz bir de, haya-
tımda kimsenin öğretmediği şeyleri on-
lardan öğrendim. Münir’i hâlâ yazamam, 
içim taşar, duramam…

Siz bir şeye niyet edin, ayağınız o yola 
götürüyor. En azından ben öyle inanıyo-
rum. Hep derim ki, imkanım olduğu süre-
ce ihtiyacı olan çıksın karşıma. Aylardan 
Kasım, yer Tarlabaşı. Ramazan abi çık-
tı karşıma.

Ramazan Abi, yıllar önce Adıya-
man’dan gelmiş İstanbul’a. Tek derdi te-
levizyon okumakmış, öyle diyor. Televiz-
yon dediği elektrik. Geldikten sonra dört 
ay kursa gitmiş, sertifika da almış. “Almı-
şım ha kızım kâğıdı, kâğıt önemlidir (ser-
tifika ya da diploma kâğıt dediği) çünkü 
kızım insanlar sever etiketi. Laf söylet-
mem ha!” Babası çobanmış, fakirlermiş 

ama mutlularmış. Çocukluğun-
dan beri hayvanlar varmış haya-
tında. Kızım diyor, ben koyunlarla 
köpeklerle uyurdum, onların koy-
nunda büyümüşüm, şimdi biri gelip 
diyor “Köpek hanede beslenmez, 
günahtır”, de hade ordan… Rama-
zan Abi Tarlabaşı’nın en eskilerin-
den, ilk yirmi yıl Tarlabaşı geniş yo-
kuşta oturmuş, ilginç bir hikâyesi 
var, hepsini anlatmak bir köşe ya-
zısı için epey uzun olabilir. Birini çok 
sevmiş, klasik hikâye başkasına 
vermişler, ama o vazgeçmemiş yıl-
larca onu beklemiş. Kadının çocuk-
ları terk edince ve kadın alzheimer 
olunca sahip çıkmış ona. “O bana 
emanettir, aklı yoktur, kaç kere 
kayboldu, polis getirdi.” Egzama ol-
muş bu, (egzama dediği alzheimer) 
bakarım ona ama dokunmam kızım 
ha, Allah şahit” diyor. İster inanın is-
ter inanmayın, ben çok inandım Ra-

mazan Abi’ye. Küçücük dükkanında 21 
kedi, 2 sokak köpeği, 1 kaz ve bir de yıl-
lar sonra kavuştuğu ilk aşkıyla kalıyordu. 
Geçen yıl kaybetti onu. Matild Manuk-
yan’a ait olan küçücük bir oda. Televiz-
yon tamirinden günlük 20 lira ya kazanı-
yor ya kazanmıyor. Plazmalar çıktıktan 
sonra batmış işleri. Dükkan dediğimiz o 
küçücük odada ne banyo var, ne mutfak. 

Bir tüp, 3 tencere, 2 yorgan. Kazandığıy-
la ekmek ve ciğer alıyor. Ona da  pekmez 
ve yoğurt yetermiş. Çayı da demleyip üç 
öğün yermiş. Duş ve tuvalet ihtiyacı için 
Hayyam Camii’ne gidiyorlar. Gidip gör-
menizi, hatta giderken bir poşet mama 
ya da yiyecek bir şeyler götürmenizi öyle 
isterim ki. Ben sohbete gittiğimde Suri-
yeli bir çocuk geldi, adı Ahmet, öğrenciy-
miş, Türkçesi yok, parası oldukça onla-
ra meyve alırmış, o gün de ayva getirdi. 
Son olarak Ramazan Abi dedim, insanla-
ra ne söylemek istersin? Dedi; “Kızım ha-
yat anlıktır, yarına çıkacağımız belli değil, 
kötülük yapmasınlar ha, sevsinler yara-
tılan her şeyi. Çok kafama takıyorum kı-
zım bugün bana bir şey olsa bu canlar ne 
yapar? Ama kızım hayat da bir yere ka-
dar. Elime ne geçerse onlara da yediri-
yorum, rızık verdikçe artar. Herkes elin-
den geleni yapsın ha, bunların bebekten 
ne farkı var?”

Yolunuz düşerse, Tarlabaşı’nda, ışık-
lara gelmeden sağda, Peşkirci Sokak’ta 
yaşıyorlar. Hiçbir şey olmasa da uğrayıp 
hal hatır sorun, mutlu oluyorlar. Her gün 
farklı şeylerden şikâyet eden biz, böy-
le hikâyeleri gözle görünce, çoğu zaman 
bize de şükür sebebi oluyorlar. Adı Ra-
mazan Keleş. Birbirimize ihtiyacımız ol-
duğunu unutmadığımız günlere... Sev-
giyle.

MELTEM
YILMAZKAYA

Haline Şükret Dostum! 

Pandemi nedeniyle uzun süre kısıtlamalar 
ile yaşadıktan sonra  geçtiğimiz 1 Temmuz 
itibari ile  “Tam normalleşmeye” adımımı-
zı attık. Yalnızca sokağa çıkma yasakla-
rı değil; işten çıkarma yasağı bitti, işçilere 
sağlanan kısa çalışma ödeneği gibi uygu-
lamalar sona erdi. Ancak bu uygulamaların 
kaldırılmasının çalışanları nasıl etkileyece-
ği önemli bir soru işareti. Genel İş Sendika-
sı Araştırma Daire Başkanı ve DİSK İstan-
bul Bölge Temsilcisi Nevzat Karataş ile bu 
uygulamaların başlangıcını ve kalkmasının 
nelere yol açacağını konuştuk.

DİSK olarak, salgın baş-
langıcında yaptıkları öne-
rilerin dikkate alınmadığını 
söyleyen Karataş, talep et-
tikleri işten çıkarma yasağı-
nın ancak 17 Nisan 2020’de 

yürürlüğe girdiğini aktardı. Ancak bu uy-
gulamanın işçiye değil işverene yarayan 
bir uygulamaya dönüştüğünü belirten Ka-
rataş, “Hukuk sistemimizde olmayan zo-
runlu ücretsiz izin uygulaması başlatıldı. 
İşverenler işçileri salgın gerekçesiyle işten 
çıkarmadı ancak zorunlu ücretsiz izne yol-
ladı. Zorunlu ücretsiz izne yollanan işçile-
re ise daha önceki ücretleri ne olursa olsun 
39 TL (Ocak 2021’den sonra 50 TL) gün-
lük nakdi ücret ödemesi yapıldı. 3 milyon-
dan fazla işçi neredeyse bir günde 39 TL, 
50 TL ile yaşamaya mahkûm edildi. İşçi-
ler işten ayrılıp kıdem tazminatlarını iste-
yemedi, adeta işyerlerine hapsedildi” dedi. Ayrıca getirilen istisnalar nedeniy-
le işten çıkarma yasağının ihlal edildiğini belirten Karataş, Kod-29 yani “ahlak 
ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar” sebep gösterilerek yaklaşık 200 bin 
işçinin işten çıkarıldığını ifade etti.

“DESTEKLER DEVAM ETMELİ”
Peki bu uygulamaların kalkması çalışanları nasıl etkileyecek? Karataş, kısa 

çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının kalkması se-
bebiyle kitlesel işten çıkarmaların yaşanabileceğini söylüyor. Salgın sürecinde 
geniş tanımlı işsizliğin 10 milyona yaklaştığını belirten Karataş, işten çıkarma 
yasağının kalkması ile birlikte işsizliğin epey yükselebileceği görüşünde. Kara-
taş, “Öte yandan bu yeni işsizlik dalgası ile yüz yüze kalacak olanların önem-
li bir bölümü koşulları yerine getiremediği için işsizlik ödeneğinden de yarar-
lanamayacaktır. Bu nedenle sağlanan desteklerin iyileştirilerek salgın süreci 
bitene kadar devam etmesi gerekir” diyor.

NELER YAPILMALI?
Karataş uygulanabilecek önlemleri şöyle anlattı: “Bu süreçte öncelikli ola-

rak işçileri işten çıkarma yasağı, istisnaları kaldırılarak devam etmeli, ücretsiz 
izin uygulamasına son verilmelidir. Pandemide iş ve gelir kaybına uğrayan tüm 
işçilere asgari ücretten az olmamak üzere gelir desteği verilmeli, işsizlik öde-
neğinden yararlanmak için öngörülen ağır koşullar kaldırılmalıdır. Asgari ücre-
tin tümüyle vergiden muaf tutulması ve asgari ücrete sağlanacak SGK prim 
desteği ile asgari ücretin brütü net olarak ödenmeli, böylece tüm işçilerin eline 
geçen nakit miktarı en az 750 TL artırılmalıdır. Emekli aylık ve gelirleri asga-
ri ücret düzeyine yükseltilmelidir. Kayıt dışı çalışanların gelir kaybını gidermek 
için sosyal güvenlik sistemi içinde bir asgari gelir desteği sağlanmalı, yoksul 
haneleri desteklemek için aile sigortası kolu uygulaması başlatılmalıdır.”

“Hem işimizden 
hem tutkumuzdan 

mahrum kaldık”

l Simge KANSU

A

“18 AYDIR İŞ YAPMIYORUZ”
Menajer ve organizatör olan Serkan Fi-

dan, “Sadece müzisyenler değil, canlı müzik 
sektörünün tüm aktörleri ve onun alt yükle-
nicileri çok sert bir dönemden geçiyor. Evi, 
arabası, para eden gitarı, amfisi olanlar bunla-
rı satarak hayatlarına devam ettiler. Evini ka-
patıp ailesinin yanına dönmek zorunda kalan-
lar da var, gırtlağına kadar borca batanlarda. 
20 yılı aşkın süredir müzik sektöründe, can-
lı müzik merkezli faaliyetlerde bulunuyorum. 
Kendimi bildim bileli memlekette hep bir 
şeyler oluyor ve bundan ilk ve en çok etkile-

nen canlı müzik sektörü oluyor. Ama ilk kez 
bu kadar uzun ve sert bir dönem yaşıyoruz. 
Bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz tabii. 
Çünkü istisna bir kaç örneği bir kenara koyar-
sak, bu ülkede müzik para için yapılacak bir 
iş değil. O yüzden bizim sektörde insanlar iş-
lerini tutkuyla yaparlar. Son 1,5 senede bizler 
hem işimizden hem de en büyük tutkumuzdan 
mahrum kaldık. Bu yüzden de pandemi süre-
cinin bizim sektörün üzerinde hem ekonomik 
hem de psikolojik bir hasarı var” dedi.

Fidan, “Son açıklanan genelge ile belli sı-
nırlamalarla etkinlik yapılmasına izin veril-
mesi ile sanki sektörün sorunlarımızı çözü-
yormuş gibi bir hava verildi. Oysa normal 
zamanların 10-12 katı daha az seyirci alı-
nan bir denklemde ekonomik yaraları sarmak 
mümkün değil. Bu son genelge ile konserle-
ri yeniden yapılabiliyor olmak bize ekonomik 
değil, psikolojik olarak iyi gelecek. Maske ve 
mesafe kavramı hayatlarımızdan tamamen 
çıkmadan ekonomik hasarları onarmamız 
mümkün değil. 18 aydır hiç iş yapmayan in-
sanlarız, bize ne olur ki? Bu aslında bizim de-
ğil de sizin sorun etmeniz gereken bir durum. 
Zira bu karar müzik sektörü için bir kısıtla-
madan ziyade, yaşam tarzıyla ilgili bir müda-
hale. Bizim işimiz bu. Daha erken başlayıp, 
daha erken bitireceğiz. Asıl gece 12’den son-
ra sizin eğlenmenize izin verilmiyor. O yüz-
den en yüksek sesi sizin çıkarmanız gereki-
yor” dedi.

“KONTROLLE DÜZELEBİLİR”
Peyk grubunun üyelerinden Özgür Ulu-

soy, “Müzisyenler salgının başından bu yana 
en çok etkilenen kesimlerden 
biri. Eğer bir başka işiniz yok-
sa, yani sadece piyasada müzik 
yaparak para kazanıyorsanız bu 
süreçten sağ çıkma şansınız çok 
düşüktü. Nitekim birçok arka-
daşımız evini bıraktı, çalgılarını 
sattı, ailesinin yanına taşınmak 
zorunda kaldı. Ancak şunu unut-
mamak lazım ki müzisyenler 
salgından önce de gitgide dara-
lan bir piyasada neredeyse açlı-
ğa mahkum koşullarda çalışmak-
taydı. Eğer bu salgın sayesinde 
bir takım kazanımlar konusun-
da ısrarcı olmayı bırakırsa, mü-
zisyen arkadaşlarımızın durumu 
eskisinden daha kötü olacaktır” 
şeklinde konuştu. 

Gece 12 yasağının düşünül-
meden alınmış bir karar olduğu-
nu söyleyen Ulusoy, “Bir Kadı-
köylü olarak gece yüksek ses ile 
ilgili ben de zaman zaman çok 
rahatsız oldum. Hatta ilgili mec-
ralara şikâyette de bulundum an-
cak bu durum kontrolle düzenle-
nebilir, yasaklarla değil. Çünkü 
bu, insanların özgürlüğünü key-
fi olarak kısıtlayan bir uygulama 
gibi görünüyor, amaç bu olmasa 
bile” ifadelerini kullanıyor.

“İDEOLOJİK BİR TUTUM”
Grup Çamur’un solisti Murat Ak, konuyla 

ilgili şunları söylüyor: “Müzik sektörü pande-
miden en sert etkilenen meslek grupları ara-
sında yer alıyor. Tamamen yok sayıldık ve 
görmezden gelindik maalesef. Bunun biraz da 
bilinçli yapılmış olduğunu düşünenlerdenim. 
Müzisyen, tonmaister, organizatör, mekân sa-
hibi ve bu sektöre bağlı çalışmak durumunda 
olan birçok insan devlet tarafından kaderine 
terk edildi. Maddi manevi büyük yıkımlar ya-
şandı. Birçok müzisyen müzikten koptu. Bir-
çok mekân kapandı. Hayatına son veren ve 
şu an aramızda olmayan müzisyen arkadaş-
larımız var. On binlerce insanı barındıran bir 
sektör, adeta alay edilircesine ‘etrafı rahat-
sız etmek’ gibi bir söylem üzerinden normal-
leşmenin dışında bırakılıp saat sınırlaması-
na tabi tutuluyor. Bu durum müzik yasağının 
pandemiden bağımsız, keyfi bir uygulama ol-
duğunu gösteriyor ve bize söylenecek pek 
fazla söz bırakmıyor aslında. Ülkenin seküler 
yaşam biçimini benimseyen kesimi, müzis-
yenler üzerinden hedef alınıyor ve cezalandı-
rılıyor. Bunun ideolojik ve dayatmacı bir tu-
tum olduğu ortada. Buna karşı sadece müzik, 
eğlence sektörü olarak değil toplumsal olarak 
bir tepki vermek gerektiğini düşünüyorum. 
Çünkü amaçlananın sadece bir meslek grubu-
nu küçültmek ve baskılamak değil, tek tip bir 
yaşam tarzını ülkeye dayatabilmenin olabilir-
liğini sınamak olduğu kanaatindeyim.”

“SAĞLANAN
DESTEKLER
iyileştirilerek 
devam etmeli” 

Kademeli 
normalleşme 
bitti, tam 
normalleşmeye 
geçtik. Peki bu 
normalleşme 
milyonlarca 
çalışanı nasıl 
etkileyecek? 
DİSK İstanbul 
Bölge Temsilcisi 
Nevzat Karataş, 
kitlesel işten 
çıkarmaların 
yaşanabileceğini 
söyledi

l Evin ARSLAN

Murat Ak

Serkan Fidan

Özgür Ulusoy

Desen: Hakkı Tarkan FENERCİOĞLU
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Özellikle salgın döneminde aile 
hekimleri, çeşitli zorluklarla 
karşı karşıya kaldı. Aile he-
kimleri gerek sosyal med-
yadan gerek canlı yayın 
programları ile sesini du-
yurmaya çalıştı. Ancak, aile 
hekimlerinin çalışma şartla-
rını düzenleyen son yönet-
meliğe göre artık basına izin-
siz konuşamayacaklar. Aile 
Hekimliği Sözleşme ve Ödeme 
Yönetmeliği’ne göre, eğer aile he-
kimi kamu görevleri hakkında basına 
üç kez izinsiz konuşursa sözleşmesinin yeni-
lenmemesi riski ile karşı karşıya kalacak. Aile He-
kimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ise bu yö-
netmeliğin iptali için dava açacaklarını açıkladı.

AHEF 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan son 
17 ayda 700’e yakın basın açıklaması yaptıklarını ve 
birçok canlı yayına çıktıklarını söylüyor. Eryazğan 
“Biz doğruları, sistemde tıkanan noktaları söyledik, 
problemleri ilettik ancak onlar susturma yönünü ter-
cih ettiler. Duymak istemedikleri için böyle bir yö-

netmelik maddesi eklediler. Ama biz Aile Hekimleri 
Dernekleri Federasyonu olarak doğruları, haki-

kati söylemeye devam edeceğiz.” diyor. 

SALGINDA İŞ YÜKÜ ARTTI
Özellikle salgın döneminde aile 

hekimlerinin çalışma koşullarının 
daha da kötüleştiğini ifade eden Er-
yazğan, aile hekimlerinin polikli-
nik kapatma veya hastalara randevu 
ile bakma yöntemini seçemedikleri-
ni ifade ediyor. Esnek çalışma mo-

delinin uygulanmadığını belirten Er-
yazğan şöyle anlatıyor: “Hastanelerde 

poliklinikler kapatılırken, randevu ile ça-
lışılırken, esnek çalışma modelleri yapılır-

ken aile hekimleri sürekli çalıştı ve esnek çalış-
ma modelinin dışında tutuldu. Hastaneye gidemeyen 
bir dolu vatandaş aile hekimine geldi. Aile hekim-
leri performans sistemine dayalı çalışıyor ve bu sü-
reçte bebek aşıları, bebek izlemleri, çocuk izlemleri, 
gebe izlemleri yapmaya devam ettiler. Performans-
tan muaf tutulmadılar. Sinovac aşısı yapmaya başla-
dık. Daha sonra da Biontech aşısı yapmaya devam et-
tik. Şu anda 50 milyonun üzerindeki aşının yaklaşık 
35-36 milyona yakın aşısı aile hekimliğinde yapıldı. 
Bütün bu işler bir arada olunca aile hekimliği, kapasi-

tesinin çok çok üstüne çıktı ve hiçbir şeyden muaf tu-
tulmadı. Aile hekimlerimiz hasta oldu, hayatını kay-
betti ama illiyet bağı kurulmadı. 17 ay boyunca aile 
hekimlerine ek ödeme verilmedi. Sadece üç ay şart-
lı bir ödeme getirildi. Onda da yüzde 30’umuz ancak 
alabildi. Oysa ki hastanelere yaklaşık 13-14 ay bo-
yunca şartsız ek ödeme verilmişti.”

“İŞ GÜVENLİĞİ BİTTİ”
Kronik sorunlar ve özlük hakkı kayıpları sebe-

biyle birçok kez Sağlık Bakanlığı’na başvurdukları-
nı söyleyen Eryazğan, çıkarılan yönetmeliğin bu so-
runları çözmediğini ifade ediyor. Özellikle İl Sağlık 
Müdürlüklerine büyük yetkiler verildiğini aktaran 
Eryazğan “Sözleşme yenilememe, sözleşme feshi ile 
ilgili yetkiler verildi. Aile hekimliği işçi statüsünde 
bile sayılmamaya çalışıldı bu yönetmelikle. Eskiden 
200 ihtar puanıyla sözleşme fesih olurken şu anda 25 
puanla bile il müdürlüğü fesih yapabiliyor veya söz-
leşmeyi yenilemeyebiliyor. Yani aile hekimliğinde iş 
güvenliği bitti.” diyor. 

Koşulların iyileşmesi için AHEF olarak Sağlık 
Bakanlığı ile görüşmeye devam edeceklerini belir-
ten Eryazğan eylemler yapacaklarını, hukukun ver-
diği tüm yolları kullanacaklarını aktarıyor. AHEF 10 
Temmuz Cumartesi günü saat 12.30’da Ankara’da 
bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Sosyal medya-

da ise #cezasözleşmesi 
etiketiyle birçok tweet 
atılıyor. Türk Tabipler 
Birliği Aile Hekimli-
ği Kolu da 5 Temmuz 
Pazartesi günü yaptık-
ları canlı yayında bu 
yönetmeliği kabul et-
mediklerini ifade etti. 

Yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, aile hekimlerinin basına izinsiz demeç vermesi sözleşmeyi yenilememe 
sebebi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu yönetmelik hakkında dava açacaklarını belirtti

Aile hekimlerinin basına izinsiz konuşması yasak!

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Hazi-
ran'daki Koronavirüs Bilim Kurulu top-
lantısının ardından yaptığı açıklamada, 
iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri bireyler 

ile sağlık çalışanlarının 1 Temmuz'dan itibaren üçün-
cü dozlarını olmak üzere randevu alabileceklerini bil-
dirmişti. Bu kapsamda, ülke genelinde toplumsal ba-
ğışıklığın sağlanabilmesi için birinci ve ikinci doz 
aşıların yapılmasına devam edilirken, temmuz ayı iti-
bariyle de üçüncü dozların uygulanmasına başlandı. 

Fakat 3.doz aşıya ihtiyaç duyulması, kafalarda 
soru işareti oluşmasına sebep oldu. 3. doza neden ih-
tiyaç duyuldu, iki dozun koruyuculuğu neden yeter-
siz kaldı, virüsün mutasyon geçirmesi aşılamada ne 
gibi önlemler alınmasına neden oldu gibi soru işaret-
lerine yanıt alabilmek için İstanbul Tabip Odası Aile 
Hekimliği Komisyonu üyesi Emrah Kırımlı’ya baş-
vurduk. Kırımlı, konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı. 

“HATIRLATMA AŞISINA İHTİYAÇ DUYULUYOR”
Emrah Kırımlı, 3.doz aşılama hakkında şunla-

rı söylüyor: “Aşı ile korunduğumuz bazı hastalıklara 
karşı ömür boyu bağışıklığımız olurken, bazı durum-
larda bağışıklığımız zamanla azalabiliyor. Mese-
la kızamık için çocukluk çağında olduğumuz aşı bizi 

ömür boyu korurken, tetanos için 
aynı şeyi söyleyemeyiz. Bu ne-
denle bir kaza geçirdiğimiz-
de son 5 yıl içinde tetanos 
aşısı olmamışsak bir daha 
aşı oluyoruz. Covid-19 
için de durum buna ben-
ziyor. Hastalığı geçi-
renlerden bildiğimiz, 
antikor düzeylerinin za-
manla düştüğüdür. CO-
VİD-19 aşıları için de 
bu yönde veriler mevcut. 
Bu nedenle 3. doz bir ha-
tırlatma aşılamasına ihtiyaç 
duyuluyor.” 

Aşıların Delta varyantına kar-
şı koruyucu olacağına dair verilerin ya-
yınlanmaya başladığını belirten Kırımlı, “Corono-
vac aşısının delta varyantına karşı koruyuculuğunun 
düşük olduğuna dair veriler gelmeye başladı. Bizim-
le benzer şekilde coronovac aşısı kullanan ve toplu-
mun %61’inin iki doz aşısını olabildiği Şili’den gelen 
veriler de, aynı tetanos aşısında olduğu gibi çift doz 
aşı olanların 3. doz aşıya ihtiyacı olduğu yönünde. 
Benzer şekilde Almanya’da da AZ aşısı olanlara 3. 
doz Biontech aşısı öneriliyor. Şuan ki veriler, 3. doz 
mRNA aşısı olmamız gerektiğini gösteriyor” diyor. 

“AŞI TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL”
3.doz aşının ilk 2 dozdan farklı olup olamayaca-

ğı konusu hakkında bilgi veren kırımlı, “Güncel uy-
gulama şu anda bu şekilde. Kısa bir dönem için 3. doz 
olarak coronovac yapıldı ama şimdi 3. doz olarak Bi-
ontech aşısı yapılabiliyor. Bu konuda bilgilerimiz ço-

ğaldıkça daha net kararlar verebileceğiz. Biontech 
aşısını da yaygın olarak yaptık. Bu konuda bil-

gilerimiz arttı. Başlarda bizi korkutan aler-
jik yan etkilerin, korkmamıza neden olacak 

kadar yüksek olmadığını gördük” diyor 
ve şöyle devam ediyor: “Tüm sorunla-
rı tek başına bitiren mucize çözümler 
hepimizin beklentisi ama gerçek ha-
yatta da sorunları çözmek için birden 
çok uygulama yapıyoruz. Bu hastalığın 
da tümüyle kontrol altına alınması için 
aşı tek başına mucize bir çözüm değil. 

Hastalığı bitirecek toplumsal bağışıklığı 
aşı ile sağlayacağız ama varyantların önü-

ne geçmek için ek önlemler almak, varyas-
yonları takip etmek, hastalık azaldığında bulaş-

ma kümelerini yakalamak ve izole etmek, yani test 
ve takip stratejilerimizi farklılaştırıp güçlendirmemiz 
gerekecek. Salgını kontrol altına alabildiğimizi görene 
dek de ara sıra aşılanmamız gerekecek gibi duruyor.”

“YAYILMA KÜMELERİ GÖRECEĞİZ”
Atılan normalleşme adımlarını da değerlendi-

ren Emrah Kırımlı, “Biz zaten yasaklar döneminde 
yasaklara pek uymuyorduk, şimdi de her yer açıldı. 
Bu aralar Avrupa Şampiyonası yapılıyor. İskoçya’da 
şampiyona ile birlikte vakalarda artış görülmüş ve 
bu artış özellikle erkeklerde ortaya çıkmış. Seyirci-

li maç izlemek, kapalı mekânlarda bir araya gelip iki 
saati aşabilen bir süre maç izlemek, bağırmak doğal 
olarak hastalık sayısının artışına sebep oluyor. Bizde 
de farklı olması için bir neden yok ve İskoçya’da aşı-
lanma oranları bizden daha fazla.

Önümüz bayram, geçen sene bayram sonrası vaka 
artışları yaşadık. Geçen seneden farklı olarak bu bay-
rama yoğun bir aşılama ile giriyoruz. Bunun faydası 
olacaktır ancak yurt dışı girişleri, insanların bir araya 
gelmeleri ile yayılma kümeleri göreceğiz. Bunları ne 
kadar yakalayabildiğimiz ve yaz bitip kapalı mekân-
lardaki yayılmaları ne kadar kontrol altına alabildiği-
miz sonbaharda yaşayacaklarımızın habercisi olacak. 
Salgın iş yerlerinde, kapalı mekânlarda yayılıyor gibi 
duruyor. En azından buralar için bir test ve takip ça-
lışması yapmamız gerekli. Geçen seneden farklı bir 
strateji izlemezsek, geçen sene olanın tekrar etmeme-
si için bir neden yok” ifadelerini kullanıyor.

GELINDI
Istanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu üyesi Istanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu üyesi 
Emrah Kırımlı, “Salgını kontrol altına alabildiğimizi görene Emrah Kırımlı, “Salgını kontrol altına alabildiğimizi görene 
dek ara sıra aşılanmamız gerekecek gibi duruyor” diyordek ara sıra aşılanmamız gerekecek gibi duruyor” diyor

S
l Simge KANSU

l Evin ARSLAN

AŞILAMADA
üçüncü doza

Aile Hekimliği Sözleş-
me ve Ödeme Yönet-
meliği ise hızla uygu-
lanmaya devam ediyor. 
Aile Hekimi ve İstan-
bul Tabip Odası Aile 
Hekimleri Komisyonu 
üyesi Dr. Emrah Kırım-
lı, mayıs ayında Twit-
ter üzerinden attığı bir 
tweette İstanbul Sağ-
lık Müdürlüğü’nün da-
ğıttığı maskenin kalite-
siz olduğunu ifade edip 
maskenin fotoğraflarını 
paylaşmıştı. Yönetme-
liğin gelmesi ile birlik-
te Dr. Emrah Kırımlı’ya 
soruşturma açıldı. 

TWEET ATTIĞI İÇİN SORUŞTURMA!

Genel Yönetmen: Prof. Dr. Paşa Göktaş

facebook.com/gelisimtiplab instagram.com/gelisimtiplab

T-SPOT.COVID Hücresel Bağışıklık Testi, hastalığı 
geçirenlerde ve aşı yapılanlarda en güçlü bağışıklık 

testi olup, Türkiye’de ilk olarak laboratuvarlarımızda 
yapılmaya başlanmıştır. Antikor oluşmayanlarda da 
pozitif sonuç verebilmektedir. Hücresel Bağışıklık 

Testi tek olarak, Antikor ile birlikte Bağışıklık Paneli 
olarak, PCR+Antikor ile birlikte Tam Kovid Test 

Paneli olarak yapılmaktadır.
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Sıradışı kulüplerde bu haftaki konuğumuz, İşçilerin 
Takımı olarak ün yapan Rayo Vallecano... Madrid’de 
düşük gelirli nüfusun yaşadığı Vallescas mahallesi-
nin takımı. 1924 yılında kurulan kulüp, 1929 yılında 
kurulan La Liga’dan daha yaşlı. 91 yıllık La Liga tari-
hinde topu topu 13 sezon mücadele etme başarısı 
gösterse de, kulüp, dünyaya soldan bakan taraftar-
ları, taraftarlarının ırkçılıkla mücadelesi, LGBTİ+ bi-
reylere desteği ile dünyaca tanındı.

İSPANYA İŞÇİ FUTBOL FEDERASYONU’NU KURDU
Bu takımı sıra dışı yapan özelliklerden ilki, 1929 yı-
lında kurulan İspanya Futbol Federasyonu’na katıl-
maması. Katılmamakla kalmadı, 2 yıl sonra 1931 yı-
lında İspanya İşçi Futbol Federasyonunu kurdu. Bu 
federasyon iç savaşın patlak vermesiyle 1936 yılın-
da dağıldı. 

FRANCO’NUN İNTİKAMI
Madrid’in Atletico Madrid ile birlikte dünyaya soldan 
bakan iki takımından biridir. Diktatör Franco’nun 
Real Madrid’i desteklemesinin bunda etkisi olduğu 
söylenir. Profesyonel lige adım attığında maddi yar-
dım talebiyle hem Real’in hem de Atletico’nun kapı-
sını çalar, Atletico’nun yardım elini uzatması, Real’in 
ise reddetmesi, bu ideolojik nedenlerle açıklanır. 
Atletico Madrid zamanla ideolojik kayma yaşasa da 
Rayo işçilerin takımı olmaya devam etti. Franco, in-
tikamını, stadını bir dönem için toplama kampına 
çevirerek aldı.  Kulüp kadar taraftarları da sıra dışı. 

BUKARENOS
Rayo Vallecano taraftarı, ırkçılık konusunda dünya-
da en çok protesto gösterisi yapan taraftar grupla-
rının başında geliyor. 
Bu protestolarda, 1992 yılında kale arkası tribünün-
de sol görüşlü 7  taraftar tarafından başlatılan ha-
reketin önemi çok büyük. Kendilerine Bukarenos 
diyen bu taraftar grubu, maçları, kendileriyle para-
lel düşünce yapısına sahip taraftarlarla bir arada iz-
leyerek örgütlendiler. Kendi profilleri ile uyumlu ol-
mayan taraftarları aralarına almayan Bukarenos, 
90’lı yılların sonuna doğru taraftar grupları arasında 
gücüne güç kattı. 

IRKÇILIKLA MÜCADELE
Takımın taraftarları, 1997’de oynanan Osasuna 
maçı öncesi ilk defa “Irkçılığa hayır” bildirileri dağıt-
tı. Aynı maça 50 göçmen davet edildi. Taraftarların 
başlattığı bu kampanya zamanla UEFA’nın meşhur 
“Say no to Racism - Irkçılığa hayır deyin” politika-
sının temelini oluşturdu. UEFA ayrıca, ırkçılığa kar-
şı hassasiyeti nedeni ile 1999-2000 sezonunda La 
Liga’yı 9. sırada bitirmesine rağmen takımı UEFA 
Kupası’na davet etti. 

“SAY NO TO RACİSM”
Rayo Vallecano taraftarının ırkçılıkla mücadelesi-
ne FİFA da sessiz kalmadı. 2006 yılında Almanya’da 
oynanan Dünya kupasında takımlar sahaya, “Say no 
to Racism” pankartı ile çıktı. Taraftarlarının ırkçılık-
la mücadele sloganı, 9 yıl sonra Messi, Ronaldo gibi 
oyuncuların ellerinde sahalara taşınarak dünyaya 
mal edildi. Takım, şehirde grev olduğu zaman ant-
renman yapmayarak grevci işçilere destek oluyor. 

 SAHALARINI MİLLİ TAKIMA AÇMADILAR
Takımın Başkanı Martin Dam, gelir getirmesi için İs-
panya Milli Takımı’nın maçlarını 15 bin kişilik statla-
rında oynamasını istedi. Statlarında sadece kendi ta-
kımlarını görmek istediklerini beyan eden Bukarenos 
taraftar grubu buna karşı çıktı. 2011 yılında stadın 
etrafında insan zinciri oluşturarak, yaptıkları ürünleri 
kermes usulü ile satıp kulübe gelir sağladılar.

GÖKKUŞAĞI FORMASI
Takımın yönetimi, 1 Temmuz 2015 tarihinde taraf-
tarlarının mücadelesi paralelinde bir karar aldı. Cin-
sel ayrımcılığın her türlüsüne karşı olduğunu açık-
layan kulüp yönetimi, takımın, eşcinsel bireylere 
destek olmak için 2015-2016 sezonunda LGBTİ+ 
bireylerin sembolü olan gökkuşağı renklerinin de 
işlendiği forma ile maçlara çıkacağını açıkladı.

IRKÇI ZİYARETÇİLERE TARAFTAR TEPKİSİ
İspanya’nın aşırı sağcı ve ırkçı VOX partisinin lider-
leri Santiago Abascal ve Rocio Monasterio, bu yıl 
Nisan ayında Rayo Vallecano tesislerine ziyaret etti. 
Bu yıla kadar hep sol mücadelenin içinde olan ta-
raftarlar buna sessiz kalmadı, tulum giyen taraftar-
lar tesisin duvarlarını su ile yıkayıp fırçaladılar.

İşçilerin Takımı: Rayo Vallecano

Rayo VallecanoSIRA DIŞI KULÜPLER 6

Final İtalya-İngiltere arasında oynanacak
İtalya, 6 Temmuz akşamı normal süre-
si 1-1 sona eren maçta penaltılarla İs-
panya’yı 4-2 yenerek finale yükselen 
ilk takım oldu. 2000 ve 2012 şampiyo-
nalarında finalde kaybeden İtalya, tek 
şampiyonluğunu 1968’de kazandı. 

İNGİLTERE İLK KEZ FİNALDE
7 Temmuz Çarşamba akşamı Dani-
marka ile final için mücadele eden İn-
giltere, normal süresi 1-1 biten maçın 
uzatma dakikalarında kazandığı penal-
tıyı gole çevirerek İtalya’nın rakibi oldu. 
Böylece İngiltere ilk kez Avrupa Fut-
bol Şampiyonası’nda final oynayacak. 
Final maçı, 11 Temmuz Pazar akşamı 
22.00’da Londra’da Wembley Stadyu-
mu’nda oynanacak.

Pedallar çevre İçİn çevrİldİ
Bisikletli ulaşımı İstanbulluların hayatlarının bir parçası 
haline getirmek için Danimarka İstanbul Başkonsoloslu-
ğu, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi birlikte “Sağlıklı bir 
Kent için Kamusal Alanlar ve Düşük Karbonlu Hareketlilik 
Merkezleri” projesine imza attı. Proje, iyi planlanmış ula-
şım bağlantılarına sahip, yaya ve bisikletli gibi aktif ulaşım 
türlerinin talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilen kamusal 
alanların doğru şekilde tasarlanması gerektiği anlayışıyla 

geliştirildi. Projenin hedefi, bisiklet ve yürü-
yüş alanlarının geliştirilmesi ve şehir içi ulaşı-
ma entegre edilmesi.  Çevreye duyarlı, sürdü-
rülebilir bir kent hareketliliği oluşturmak için 
İstanbul’a özel çözümlerin tasarlandığı pro-
je kapsamında, 3 Temmuz günü Kadıköy’de 
“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Farkında-
lık Turu – Çevre İçin, İklim İçin,  Gelecek İçin 
Bisikletteyiz” adıyla bisiklet turu düzenlendi. 
Göztepe 60. Yıl Parkı’ndan başlayan ve Sö-
ğütlüçeşme İSPARK Açık Otopark Alanı’nda 
sona eren bisiklet turuna, Danimarka Büyü-
kelçisi Danny Annan, Danimarka Başkonso-
losu Anette Galskjøt, Hollanda Başkonsolosu 
Bart van Bolhuis, Kadıköy Belediye Başka-
nı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreteri 
Can Akın Çağlar, İSPARK Genel Müdürü Mu-
rat Çakır ve WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehir-
ler Direktörü Dr. Güneş Cansız katıldı. Etkin-
liğe ilgili STK’lar ile özel sektör temsilcileri de 
davet edildi.

“İLK FAALİYET GÖSTERDİĞİ YER KADIKÖY”
Bisiklet turundan önce konuşma yapan Kadıköy Bele-
diye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy yıllardır yeni 
kent içi hareketliliğin İstanbul’a, hatta Türkiye’ye ilk te-
mas noktası olarak ön plana çıkmaktadır. E-scooterların 
dahi Türkiye’de ilk faaliyet gösterdiği yer Kadıköy olmuş-
tur. Fosil yakıtların sağlığımız ve kent yaşantısı üzerinde-
ki olumsuz etkileri, alternatif ulaşım yöntemlerini ve top-
lu ulaşım ile ilişkilendirilmelerini gerekli kılmıştır. Yenilikçi 
pek çok uygulamanın adresi olan Kadıköy, kamusal alan-
larına ve çevreye duyarlı bir nüfus yapısına sahiptir. Biz 
yerel yönetimlere ise, gelişen teknolojiyi ve çağdaş plan-
lama anlayışını benimseyerek, tüm Kadıköylülere daha 
güvenli ve konforlu bir yürünebilirlik, bisiklet ve diğer al-
ternatif ulaşım altyapılarını sunmak düşmektedir. Be-
lediyemiz bu sorumluluk dahilinde Civitas SUMP-PLUS 
ve Eurocities FastTrack programlarına dahil olmuştur ve 
yeni kent içi hareketliliğe dair pek çok şey öğrenmekte, 
küresel trendleri takip etmektedir. Bu tür yenilikçi proje-
ler gerçekleşirken, halkın bu projelere sahip çıkabilmesi 
adına; planlama ve uygulama süreçlerinin tüm paydaşla-
rı ve menfaatlerini kapsaması gerekmektedir. Bu duyar-
lılık ile hareket ederek planladığımız tüm projeler, eminim 
ki Kadıköy halkı tarafından sahiplenilecek ve daha da ileri 
taşınacaktır.” dedi.

İLK ÇALIŞMA ALANI SÖGÜTLÜÇEŞME
Bisiklet turunun sona erdiği Söğütlüçeşme, metrobüs, 
Marmaray, otobüs, minibüs, dolmuş, taksi gibi birçok 
toplu ulaşım aracının aktarma noktası olduğu için “Sağ-
lıklı Bir Kent için Kamusal Alanlar ve Düşük Karbonlu Ha-
reketlilik Merkezleri” projesi çerçevesinde seçilen ilk ça-
lışma alanı. Üniversite, şehir hastanesi, sosyal çekim 
merkezi, konut alanı, ticaret alanı ve ofis alanlarına erişi-
me hizmet vermesi nedeniyle özel bir konuma sahip böl-
ge için, ‘Think Bike Atölyeleri’nde hayata geçirilebilir çö-
zümler tasarlandı.

Hem ekonomik, hem iklim dostu 
bir ulaşım aracı olan bisikletin, 
İstanbul’da toplu taşımaya 
entegre edilmesi için Danimarka 
Başkonsolosluğu, Hollanda 
Başkonsolosluğu, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve 
Kadıköy Belediyesi el ele verdi

Babası Preston North End’den Bill Shankly’nin 
takım arkadaşıydı. Dolayısıyla efsane me-
najer için tanıdık bir karak-
terdi. Futbolculuk kariyerine 
Morecambe’de başladı. Lakin 
ekibin başındaki Ken Water-
house’un da dediği gibi bu ta-
kım için fazla yetenekliydi; çok 
geçmeden Preston North End 
forması giydi. Yani bir anlam-
da ‘baba ocağı’ndaydı. Oyna-
dığı futbolla Arsenal’in dikkatini 
çekti, Londra ekibi onu transfer 
edip bir-iki sezon yedek bek-
letmeyi ve sonrasında as takı-
ma monte etmeyi hedefliyordu. 
Araya Shankly girdi, babasıyla olan dostluğu-
nu da kullanarak Liverpool’a imza attırdı…

Böyle gelişti şimdilerde 84 yaşında olan 
efsane Gordon Milne’nin futbolculuk serü-
veni… Anfield Road’un çimlerinde unutulmaz 
maçlara, anılara, başarılara ve hüzünlü günle-
re tanıklık etti, milli takıma çağırıldı, ülke tari-
hinin hali hazırda en önemli başarısı olan ‘1966 

Dünya Kupası’ şampiyonluğu kadrosunda yer 
alacağına kesin gözle bakılıyordu. Fakat o dö-
nem yaşadığı sürekli sakatlıklar, mutlu rüya-
yı görmesine ve Bobby Moore’la kaldırılan ku-
padaki unutulmaz karede yer almasına engel 
oldu.

1967’de Blackpool’a, 1970’te de Wigan’a 
transfer oldu. Futboldan çok rugby aşkıyla 
kavrulan kuzey şehri Wigan’da, yaklaşık 30 
yıl sürecek olan teknik direktörlük kariyerine 

adım attı. Coventry ve Leicester’ı çalış-
tırdığı, Ada futbolunun efsane isimle-
rinden Gary Lineker’ın gelişimine kat-
kıda bulundu.

Ve bu ilginç futbol karakterinin 
yolu, günün birinde Beşiktaş’la kesiş-
ti. Siyah-Beyazlı kulüp, Yugoslav tek-
nik direktör Milos Milutonoviç’le olan 
bağını koparmaya karar vermişti. Ka-
çan şampiyonluğun yanı sıra takı-
mın önceki çalıştırıcılarından Bran-
ko Stankoviç’ten kalan prese dayalı 
oyun karakteri de yok olmuştu. Yeni 

yol haritasındaki ilk adres ise Don Howe’du. 
Daha önce Galatasaray’ı da çalıştıran İngiliz 
teknik direktör, İstanbul’a gelmiş, yönetimle 
yaptığı görüşmenin ve Fulya’daki tesislerdeki 
turun ardından teklifi reddetmişti. Howe’un bu 
kararından iki gün sonra Beşiktaş’ın yeni tek-
nik patronu açıklandı: Gordon Milne. Referan-
sı da o dönem İngiltere Milli Takımı’nın başında 
bulunan Bobby Robson’dı…

Sonrasını yaşı yetenler ve tarihe tanık-
lık edenler biliyor zaten. İngiliz çalıştırıcı, Si-
yah-Beyazlıların tarihinde müstesna bir yere 
sahip oldu. Şampiyonluklar ve zirve yarışla-
rının yanı sıra oyun karakteri, futbolcu profi-
li, örnek takım modeli, çalışma disiplini vs. gibi 
unsurlarla 1987-93 yılları arasında başında 
bulunduğu Beşiktaş’a farklı bir boyut, ruh ve 
şevk kazandırdı.

Sadece Siyah-Beyazlı taraftarlar için de-
ğil bütün bir futbolseverler için unutulmaz ka-
raktere sahip olan Milne hakkında, aslında bı-
raktığı onca ize karşın derli toplu bir metin, 
başvuru kaynağı, doğru bakış açısıyla kale-
me alınmış bir kaynak yoktu. Sağ olsun, genç 
kuşağın futbolla olan ilişkisini yazıya dökme 
becerisine sahip kalemlerinden Bora İşyar (ki 
kendisi İthaki Yayınları’nın neşrettiği 
Blizzard Türkiye’nin editörüdür) 
kardeşimiz, meşakkatli bir ça-
baya soyundu ve uzun süren bir 
mesainin sonunda ‘Gordon Mil-
ne: Futbola Adanmış Bir Hayat’ 
kitabıyla karşımıza çıktı. My-
los Kitap çatısı altında okuruyla 
buluşan, buluşmayı bekleyen bu 
çalışma, efsanevi İngiliz futbol ki-
şiliğini doğumundan alıyor ve ha-
yatındaki bütün dönemeçlerin 
izini sürüyor. ‘Gordon Milne: Fut-
bola Adanmış Hayat’, İşyar’ın eği-
tim-öğrenimi gördüğü kurumlar-

dan aldığı disiplin ve bakış açısıyla donanmış 
ve kendine kalan tortular eşliğinde başarıy-
la harmanlanan, uzun bir metin olmuş. Önsü-
zünü vakti zamanında Milne’ye ‘Beyaz Şortlu 
Futbol Şövalyesi’ tanımlamasını yapan Gülen-
gül Altınsay’ın kaleme aldığı kitap, bizde pek 
az örneği bulunan Batılı bir formla yazılmış. 
Ele aldığı ana karakterin hayatına ait ince de-
taylar ve genel yolculukta nereye konulaca-
ğının altı çizilmiş bilgiler eşliğinde ilerleyen bu 
yazınsal macera övgüler kadar başarılama-
mış kimi zaferleri, aşılamamış bazı engelle-
ri de (Mesela Avrupa Kupası üzüntülerini) gü-
zergâhına katmış.

Bu kitabın aynı zamanda işlevsel yanları 
olduğu kanaatindeyim. Örneğin hali hazırda-
ki birçok teknik direktörlerin (hele hele yolun 

başındakilerin), meselelere na-
sıl bakılması, problemlerin na-
sıl aşılması, futbolcu psikolojisi-
nin nasıl çözülmesi konusunda 
Milne’nin yaşadığı deneyim-
lerden alacağı dersler var. Ge-
nel bir bakış açısından somuta 
geleyim: Mesela Sinan Engin, 
Metin Tekin, Ali Gültiken isim-
lerinin yaşadıklarını ve geli-
şimlerine ilişkin seyri, bu ki-
tapta bulabilirsiniz.

Öte yandan Milne elbet-
te, farklı çağların, bambaşka 
bir futbol ikliminin ifadesiydi. 

Eldeki malzemeye göre hareket eder, kadro-
nun yetersizliklerine, ekonomik sorunlara iliş-
kin sızlanmalarda bulunmaz, var olan imkân-
lar içerisinde başarıya ulaşmanın formüllerini 
üretirdi. Böylesi bir yapı artık ne bizde, ne de 
dünya futbolunda var. Ama bir zamanlar bu 
tür reflekslerin olduğunu ve sonuç alındığını 
bu kitabın satırlarında bulmak, görmek müm-
kün…

Şöyle bitireyim: Kendisi eski İnönü’de-
ki son gösteri maçı için İstanbul’a gelmişti. O 
günkü organizasyonun basın maçında da na-
çizane ben de top koşturmuş, emektar stadın 
birçok anıya tanıklık etmiş çimlerine ayağımı 
değdirmiştim. O gün sevgili dostum Bağış Er-
ten’le Milne’nin yanına gitmiş, kendisinin o çok 
bilinen repliği “It was a hard game” eşliğinde 
bol bol gülerek fotoğraf çektirmiştik… Bu ka-
reyi sayfaya taşıdım…

Sonuç itibariyle futbolumuza unutulmaz 
dokunuşlarda bulunan Gordon Milne’yi sev-
miş, tanımış ya da tanımak isteyen herkese 
bu kitabı öneririm…

Bambaşka bir futbol ruhunun, karakterinin ifadesi: Gordon Milne…

UĞUR 
VARDANVARDAN

l Simge KANSU

Hazırlayan: Yüksel KOÇ

Gordon Milne…

Milne ve Erten ile birlikte / Mayıs 2013

16. Avrupa Futbol Şampiyonası’nın finalistleri 
İtalya ve İngiltere oldu. Maç 11 Temmuz Pazar 
akşamı 22.00’da Wembley’de oynanacak
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Kültür AtlasıKültür Atlası
apurlarla Kadıköy’e ulaşımın başla-
ması ve demiryoluyla Kadıköy na-
hiyelerine, sayfiyelerine ulaşımın 
kolaylaşması Kadıköy’de hem nü-

fus hareketlerini hem sosyal hayatı etkilemişti. 
Vapurlar, Kadıköy’e İstanbul’dan kolay erişimi 
sağlayan bir köprü olmuştu. Bu köprü Abdül-
hamit döneminde Saray erkanından ve paşalar-
dan yoğun bir göçü başlatmış, Cumhuriyet dö-
nemindeyse basın ve edebiyat dünyasından çok 
sayıda  insan, yaşamak için Kadıköy’ü tercih et-
meye başlamıştı. Vapurlar zamanla Kadıköylü 
için bir ulaşım aracı olmanın yanında, dostlarla, 
tanıdıklarla vakit geçirilip, sohbet imkanı bulu-
nan bir ev salonuna, yazar çizer takımından in-
sanları görebilme imkanı sağlayan bir mekana, 
sabahları gazete ve kitap okumak için vakit geçir-
diğimiz bir kütüphaneye dönüşmüştü. Vapurlar ve 
hatta iskeleler hem yakın dönemin sosyal, kültürel 
hayatında önemli bir yer almış hem Kadıköylüle-
rin hayatında, duygusal bağlar da besledikleri me-
kanlar olmuştu.

Kadıköy’e ilk vapur seferi Fevaid-i Osmaniye 
idaresi tarafından 1846’da yapılmış, düzenli sefer-
ler 1857’de başlamıştı.

“Kadıköy vapurunun boşalmasıyla İstanbul’un 
en tanınmış erkek çehrelerine rastlayabileceğiniz 
gibi, en şık ve en güzel giyinmiş her ulustan seç-
kin güzelleri de orada görebilirsiniz. Kadıköy hem 
mütevazı halk tabakasının hem de sosyete men-
suplarının yatağıdır” der Refik Halit Karay.  

İlk yıllarında sadece halk tabakasının ulaşım 
aracıdır vapurlar. Nitekim Şeyhülislam Turşucu-
zade Ahmet Muhtar Efendi’nin Kadıköy’e vapur-
la geçmesi görevinden alınma sebebidir. Makamı-
nın şan ve şerefini bilmeyip halk arasına karışmak 
küçüklüğünü göstermiştir! 1904 yılında, Anado-
lu-Bağdat Demiryolu Şirketi tren yolcuları için 
Almanya’da Bağdat, Basra ve Halep adında üç 
yandan çarklı vapur yaptırmıştı. Siyah boyalı va-
purların aksine martı gibi beyazdılar. Üst düzey 
memur ve paşalar İstanbul’dan bu Haydarpaşa va-
purlarıyla gelip, trenle köşklerinin bulunduğu Kı-
zıltoprak, Feneryolu, Göztepe ve Erenköy’e  ge-
çerlerdi.

MİZAHTA KADIKÖY VAPURLARI
Şirket-i Hayriye’nin Boğaz, İdare-i Mahsu-

sa’nın Kadıköy ve Adalar hatlarını işlettiği bu yıl-
larda her iki şirketin yolcuları karşılıklı iğneleyi-
ci sözler söylermiş. Şirket-i Hayriye yolcularının 
“eskiye hürmet edip piranı (yaşlıları) üzmezler” 
dedikleri Kadıköy vapurlarının yavaşlığı ve ba-
kımsızlığı bir çok nükteye konu olmuş. Ortaoyu-
nu geleneğinin temsilcilerinden ve ömrünün son 
yıllarını Kadıköy’de geçiren Komik Abdi (Abdür-
rezak Abdi Efendi) vapurların yavaşlığını şöyle 
mübalağa etmiş: “Dünyanın en büyük kışlası Se-
limiyedir. Zira binanın ucu göründü mü vapurda 
uykuya dalarım, uyandığım zaman bakarım henüz 
öbür ucuna gelmemişiz.” 

Kadıköy vapurlarının çok yalpa yapmasını mi-
zahi dille eleştiren Ahmet Rasim, Ramazan ayın-
da Kadıköy halkının çoğunun sahura kalkma zah-
metine girmediğini, çünkü istifra edeceklerinden 
oruçlarının akşama kadar dayanmayacağını bil-
diklerini yazmıştır. Ahmet Rasim’in Tontonu 
Bahriler ismini taktığı 4 ve 5 numaralı Kadıköy 
vapurları için bir diğer mübalağa da lüfer tutan ba-
lıkçı kayıklarının yolculuk esnasında vapura ya-
naşması ve Kadıköylülerin balık alışverişi yap-
malarıdır. Gazeteci Enis Tahsin Til o dönem için 
şöyle der : “Beyaz boyalı Haydarpaşa vapurları 
erişemeyeceğimiz bir saadetti. Biz Kadıköylüler 
Adalar’a işleyen Neveser’le, İhsan’a, 19, 20 nu-
maraya hasretle bakar ah şunlardan birisi Kadıkö-
yü’ne işlese derdik.”

O günlerde Adalar hattına, Mahsusa’nın va-
purları yenilenene kadar Şirket-i Hayriye’den va-
pur verilmesi üzerine Kadıköylüler de değişiklik 
isteyip bir süre protesto eyleminde bulunmuşlar. 
Kendi vapurlarını boykot etmiş ve Haydarpaşa va-
purlarını kullanmaya başlamışlar.

SEMTİN EN “FERAH” VAPURU
1898 yılından 1915’e kadar hizmet veren yan-

dan çarklı Ferah Vapuru o dönemin en hızlı ve 
ismi gibi en ferah vapuru olarak iki büyük edebi-
yatçımıza konu olmuştur. Refik Halit Karay’dan 
vapurun özelliklerini öğreniriz: “İdare-i mahsusa 
yeni bir vapur getirtmişti, saray gibi bir şey... İçin-
de elektrik varmış; geceleyin bir yandı mı gelin 
gibi oluyormuş...Aylarca halk bu vapuru görme-
ye koştu, elektrik lambalarına hayran hayran ba-
kakaldı...Ferah’ın elektrikleri bir af ve geri dönüş 
müjdesi gibi hayata kavuşma şevkini getirmiş-
ti; yüzler aydınlandı. Gece seferlerine katılanların 
adedi çoğaldı.”  

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Nimetşinas roma-
nında dönemin Kadıköy sakinlerini görürüz: “Beşi 
çeyrek geçe postasını yapmaya hazırlanan Ferah 
Vapuru Kadıköy İskelesi’nden bağını çözmeye 
acele eder gibi hafif hafif sallanıyor... Bilet kulü-
besinin önünde hanım, madam, kokona, poliçe... 
Bey, efendi, mösyö, esnaf, köylü gibi çeşitli bir ka-
labalık...Sözün çeşitlisi. Türkçe, Rumca, Ermeni-
ce, Fransızca... Her dilin incesi, kabası, terbiyeli-
si, terbiyesizi, düzgünü, doğrusu, bozuk şivelisi...” 

Sermet Muhtar, Ferah vapurunun farkını şöyle 
anlatır : “Otuzluk, altmışlık paketlerini yarılamaya 
alışmış tütün tiryakilerindeki hayreti göreydiniz : - 
İlk sigaramı söndürdüm. İkinciyi sarmaya kalma-
dı iskeleye halatı attık. Rabbena hakkı için mar-
tı gibi uçuyor!..”

“MAHALLENİN BAŞLANGICI GİBİ…”
Yakup Kadri, 1920 sonbaharında işgal gücü 

askerleriyle karşılaştığı Kadıköy vapurunu şöyle 
anlatır: “Kadıköy vapuru bir vakitler bizim mahal-
lenin başlangıcı gibi bir şeydi. Muayyen saatlerde 
bütün tanıdıklarıma orada rast gelirdim. Bu sefer-
se tamamıyla aksine vapur, yedi kat yabancılarla 
doluydu...” 

Yakup Kadri’nin bizim mahallenin başlangı-
cı gibi dediği Kadıköy vapuru için, Ahmet Haşim 
“Kadıköy vapuruna biner binmez sanki gecelik 
entarimi ve terliklerimi giymiş gibi rahatlıyorum” 
dermiş. Bir başka Kadıköylü Safiye Erol, Kadıkö-
yü’nün Romanı’nda, bu rahatlık hissinden şöyle 
söz eder : “...Kadıköy’ün daha Köprü İskelesi’ne 
ayak bassan kendi evinin avlusuna girmiş olur-
sun... Lodos havalarda gıcır gıcır sallanan o külüs-
tür iskelede yurdun başlar.”

1936 yılında Köprü’nün (Karaköy) Kadıköy 
İskelesi yenileneceği zaman Kadıköylü gazete-
ci ve yazar Suat Derviş: “Kadıköy İskelesi bu ak-
şam değişiyor dediler. Yarın onun yerine yenisini 
getirecekler... Hiç sesimi çıkarmadım. Eski Kadı-
köy İskelesi’nin aleyhinde söylenen sözleri dinle-

medim. Kalbim çok eski bir dostunun ölmek üzere 
olduğunu işiten bir insanın kalbi gibi burkuldu...” 
diye yazar.

Müşerref Hekimoğlu, 2002 yılında gazetede-
ki köşesinde Kadıköy vapurlarına değinir: Kadı-
köy Vapuruna biniyor geçmişe bir yolculuk yapı-
yorum... Babamın yakın dostu Server İskit’i, şair 
Necip Fazıl Kısakürek’i, İbrahim Hoyi’yi, Zahir 
Güvemli’yi hep aynı koltuklarda görürüm... Baş-
ka bir ozan Melih Cevdet Anday, lüks kamaradan 
hoşlanmaz, çoğu kez dışarıda otururdu. Onunla az 
yolculuk yapmadık Kadıköy vapurlarında. Uçta 
oturur, denizin köpüklerini seyrederdik... 

“KAPTAN YAVAŞ!”
1910 yılında Seyri Sefain İşletmesi kurulur 

ve tarifelerde Köprü’den Kadıköy ve Haydarpa-
şa’ya günde yirmi iki, Moda, Kalamış ve Fener-
bahçe’ye altı sefer vardır. Kadıköy’ün hemen her 
semti bir vapura ismini vermiştir ve tarih boyun-
ca Adalar’dan sonra denizle en çok iç içe yaşayan 
ve deniz ulaşımını en çok kullanan ilçenin Kadı-
köy olduğunu görürüz. Vapurlar sosyal hayat-
ta da önemli yer tutar. Kadıköy okullarının bahar 
aylarında ya tarifeli seferlerle ya da özel kirala-
nan vapurlarla gezilere çıktığını biliyoruz. Kadı-
köy ve Moda İskele gazinoları özellikle gece mü-
zikli programlarıyla Kadıköylülerin rağbet ettiği 
yerlerdir. Vapurların Kadıköy’e bir büyük katkı-
sı da önemli yangınlarda İstanbul’dan destek ge-
tirmeleri olurmuş. 1933 yılında Seyri Sefain İşlet-
mesi’nin üçe ayrılıp, Kadıköy güzergahını Akay 
İşletmesi’nin almasıyla başlayan mehtaplı gece-
ler gezilerinde Akay vapurları Kadıköy’den tıklım 
tıklım kalkarmış. Ayrıca yaz aylarında İstanbul’a 
gezmeye gidenler için geceleri ek seferler ila-
ve edilmiş. Kadıköy vapurlarındaki karşılaşmala-
rın ve sohbetlerin belki de en güzel örneklerinden 
biri kırk yıl görüşmedikten sonra Kadıköy vapu-
runda birbirlerini tanıyıp sohbete başlayan, İstik-
lal madalyası sahibi Miralay Şevket Galatalı ve İs-
tanbul Üniversitesi’nden diploma alan ilk kadın 
Şekibe Ali’nin o vapur yolculuğunda evlenmeye 
karar verip evlenmeleridir. Gazeteci Daim Oruçlu 
1950 yılındaki yazısında bir gece Kadıköy vapu-
runda, güvertede sanatkarların sazlarını çıkarma-
sıyla herkesin eşlik ettiği sazlı sözlü bir yolculu-
ğun başladığını, yolcuların “Kaptan yavaş” diye 
seslenmeleriyle Kaptan’ın yolu uzatarak yavaş ya-
vaş gittiğini ve bir saat sonra iskeleye yanaşan va-
purdan inenlerin mutlu bir şekilde Kadıköy’ün so-
kaklarına dağıldıklarını anlatır. 

Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan romanı 
Kadıköy vapuruyla başlar: “Öğleden evvel saat on 
birde Kadıköy’den Köprü’ye hareket eden vapu-
run güvertesinde iki genç yan yana oturmuş konu-
şuyorlardı.” Yine Değirmen öyküsünün ilk cümle-
sinde de Kadıköy vapuru vardır: “Kadıköy vapuru 
bir lodos dalgası gibi şiddetle çarparak köprüye 
yanaştı.”

İSKELELER AZALDI, VAPUR GELMİYOR
Boğaz hatlarında vapurlar evlere çok yakın 

geçtiğinden herkesin kaptanları gördüğü ve ta-
nıdığı o yüzden vapurlardan çok kaptanların ön 
planda olduğu ve onların hikayelerinin anlatıldı-
ğı oysa Kadıköylüler için vapurların ön planda ol-
duğu, çıkardığı seslerle, döşemeleriyle, salonla-
rıyla, yol alışıyla, isimleriyle her vapura ayrı bir 
anlam yüklenildiği söylenir. Artık Suadiye, Eren-
köy, Caddebostan, Kalamış ve Fenerbahçe’de va-
pur iskelelerimiz yok. Moda’da iskele var ama va-
pur gelmiyor. Haydarpaşa’ya ne vapur ne de tren 
geliyor. Vapurlardan ya semtlerimizin ismi kalktı 
ya Fenerbahçe’de olduğu gibi ismiyle birlikte mü-
zeye kaldırıldı. Bugün Vapur denildiğinde aklıma 
iki öneri geliyor. Biri Leyla Erbil’in harika öykü-
sü Vapur’u okumanız, diğeri de bir akşam Kara-
köy’den Bostancı vapuruna binip Kadıköy, Moda, 
Kalamış, Fenerbahçe, Caddebostan, Suadiye sa-
hillerini seyrede seyrede yol almanız. 

Hazırlayan: 
Emre MUŞAZLIOĞLU

KADIKÖY’ÜNKADIKÖY’ÜNV
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Vapuru Köprü 

İskelesinde Moda Vapuru

1940’lar

Kadıköy Vapuru Lüks MevkiFerah vapuruFerah vapuru
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Lavanta kokusunu hat›rlamazd›m / en çok kad›na yak›flt›r›rd›m rak› kokusunu

KUM SAATİ
1. Sokman. 2. Osman. 3. Soma. 4. Som. 5. Om. 
6. Ma. 7. Mar. 8. Mars. 9. Sarma. 10. Sarman.

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

STANT

STATÜ

STENO

ST‹LO

STRES

SUARE

SUBAY

SUBRA

SUBYE

SUCUK

SUBRET

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.

 E   L    A    V   A   N   T    O   A    K   O   K
 U   R   S    U   N   U   N   S   H   A   T    I
 R   L    A    A   M   E   A    Z   U    T   D    I
 M   S    E    U   T   N   Ç   S   E    B   O   K
 K   T    A    S   S   D    I    R   T    N   R   A
 Y    ‹    A    S   Y    K   B    I    Ş    A   T    A
  I    L   R    A   T    U    I    R   D    I    N   M
 R   O   B    A   S    A   S   U   B    Y   E    T
 K   U    I    K   O   K   T    S   U    C   U   K
 S   U   S    T   R   E   S   Ü   S    U   N   U

1
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5
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7
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9

10

1. Bir çe flit uzun 
konç lu çiz me. 

2. “… Sonant” 
(aktör). 

3. Ma ni sa'n›n bir il çe si. 
4. Ma sif. 
5. Ke mik le rin to par lak ucu. 
6. Su. 
7. Y› lan. 
8. Bir gezegen. 
9. Saran, içine alan şey, 

zarf. 
10. Sar› tüy lü kedi.

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

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

sözcükleri oluflturacaks›n›z.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

M

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf
ve halk şairi - Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
- Ad, ün 2. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyük-
leri - İzmir iline bağlı ilçelerden biri - Anlatış
biçimi, tarzı - İri taneli bezelye 3. Sınırları içine
başka konuları veya anlamları alma durumu - Yok
olma ile ilgili - Edirne iline bağlı ilçelerden biri 4.
Karakter - Koyun veya keçi sürüsü - Üreteç - İhti-
yarların baston yerine kullandıkları uzun sopa 5.
Nikel elementinin simgesi - Bel, çapa veya sabanın
topraktan kaldırdığı iri parça - Devlet gelir ve
giderlerini yöneten kuruluş - Saydam tabaka ile
göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir
zardan oluşan, gözün renkli bölümü 6. Karşılıklı
alıp verme - Sınırımız bir ülke - Kuzu sesi - Söz-
leşme 7. Terbiyum elementinin simgesi - Hayır ün-
lemi - Erkek keçi - Hayvansal bir besin 8. Bir
meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama,
başarı ve uzmanlık - Küçük işletme ve orta büyük-
lükteki işletme olarak sınıandırılan ekonomik
birim 9. İş, mal vb.ni birçok istekli arasından en
uygun şartlarla kabul edene verme, eksiltme veya
artırma - Senato üyesi 10. Türkiye Atletizm Fede-
rasyonu (kısa) - Bir nota - Cerahat - Kaon elemen-
tinin simgesi 11. Hile, entrika - At, aslan vb.
hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan
uzun kıllar - Birçok bitkisel maddede bulunan,
deri tabaklamada, hekimlikte kullanılan, tadı
buruk bir madde 12. Değerli bir kumaş türü - Tem-
bih sözü 13. Oksijenli asitlerin alkollerle bir-

leşmesinden oluşan sıvılar -
Avrupa’da bir ülke 14. Olgunlaşmış
incirin, dışına sızan tatlısı - İzmir’in
Kemalpaşa ilçesinin eski adı - Kır-
mızı - Ördek 15. Gerçekleştirmek
için tasarlanan ve erişmek istenilen
şey, amaç - Güney Asya’da bir ülke -
Su yolu 16. Kehribar da denilen süs
eşyası yapımında kullanılan, açık
sarıdan kızıla kadar türlü renklerde,
yarı saydam, kolay kırılan ve bir yere
hızlıca sürtüldüğünde haf cisimleri
kendine çeken, fosilleşmiş reçine -
Asya’da bir tuz gölü - Litre (kısa) -
Satrançta bir taş 17. Hamur topağı,
pazı - Benzerlerinden aşağı ol-
mayan - Ucu yanık odun parçası -
Değerli bir orkide türü 18. Bir nota -
Baharat veya güzel kokular satan
kimse veya dükkân - Kuşların kanat,
kuyruk tüyleri takılan çok iğneli bir
tür olta takımı - Yolcu konaklama
yeri 19. Yemin - Saman nezlesi - Os-
manlı Devleti'nde zamanın olay-
larını tespit etmek ve yazmakla
görevli devlet tarihçisi 20. Uzun ve
yorucu, özenli çalışma - Bağımlı -
“... Tuğal” (resimdeki dizi, sinema
oyuncusu) - Aşamasız asker.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Aralarında sıkı ilgi bulunan - En
büyük Japon bekçi köpeği ırkı -
Gereksiz, yersiz, boş - Yanardağ
püskürtüsü 2. Merkür gezegeni - Bir
yerde toplanan kalabalık - Gaziantep
iline bağlı ilçelerden biri 3. Bir deri
türü - Bir kimsenin sürekli ilişkide
bulunduğu kimseler, yakınlar - Ir-
maklarda işleyen, bir tür altı düz
kayık - Bir cetvel türü 4. Afga-
nistan'ın başkenti - Yeter, tamam,
kâ (yöresel) - İlçe, kaymakamlık 5. “... Işıl
Aksoy” (dizi, sinema oyuncusu) - Havadar - Bek-
lenmedik hoş ve şaşırtıcı sözler söyleyen,
güldürücü hikâye anlatan kimse, nükteci 6. Don-
durulmuş meyve suyundan yapılan bir pelte türü
- Alüminyum elementinin simgesi - Zarara
uğrama tehlikesi, riziko - Herhangi bir kas
kümesinin irade dışı hareketi 7. Bir nota - Bir
bağlaç - Klavyeli bir çalgı - Hayvanlara veya
eşyaya vurulan damga, işaret - Göz alıcı, göze
çarpıcı, alımlı 8. Kalınca kabuklu, iri ve uzunca
taneli, şekeri çok bir tür üzüm - Hardal gazı da

denilen kimyasal silah 9. Şart anlamını güç-
lendirmek için şartlı cümlelerin başına getirilen
kelime, şayet - Uzak Doğu’da yetişen Amerikan
elmasından çıkan zamk - Uzaklık anlatan sözcük
10. Bir hayvanın bir başka hayvanı yemek için
yakalaması - Su - Yavru yetiştirecek duruma
gelmiş olan hayvan 11. Adanılan şey - Çini
mürekkebini sulandırarak fırça yardımı ile
yapılan resim 12. İnsanı aradığı gerçeğe ulaştıra-
bilecek iz - Yakanın göğse doğru inen devrik
bölümü 13. Kazanma, iktisap - Altın elementinin
simgesi - Ağabey (yöresel) 14. Olumsuzluk öneki

- Kur'an surelerini oluşturan kısımlar - Güzel
sanatların bir dalı - Taraça 15. Hala, teyze (yöre-
sel) - Tohum ekme aleti - “Ezgi ...” (dizi, sinema
oyuncusu) - Göğüs 16. Kürekle yürütülen dar,
uzun tekne - Boğan otundan çıkarılan ve hekim-
likte kullanılan zehirli bir madde - Güreşte bir dal
- Şöhret 17. Bir nota - Japon çiçek düzenlemesi -
Şen, rahat - Yazı 18. Kuramsal - Köpek - Kısa
saplı balta - Gelecek 19. Namuslu - Konutlar
topluluğu - Deha sahibi kimse - Ateş - Mercek 20.
Kırgızların ünlü destanı - Ezgi, makam, nağme -
Yararlıktan, kullanıştan kaldırma, silme.
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