
Kadıköy Belediyesi, parklarda 
sabah sporu etkinliğini yeniden 
başlattı. Sabah sporu, dört parkta 
her pazartesi, çarşamba ve cuma 
günleri 08.00’de başlayacak, 45 
dakika boyunca profesyonel 
eğitmenler eşliğinde egzersiz 
yapılacak l Sayfa 13'te

Türkiye Obezite Araştırma 
Derneği (TOAD) bünyesinde 
başlatılan “Rolüm Ağır, Peki Senin 
Rolün Ne?” projesi ile obeziteli 
bireylerin yaşadığı travmalara, 
hayal kırıklıklarına, ümitlerine ve 
hayata tutunma çabalarına dikkat 
çekmek hedefleniyor l Sayfa 12'de

Obezite hastalarının “rolü ağır”

Kuyubaşı’nda 24 yıldır 
bakkal işleten Rize Çayeli 
doğumlu Fatih Bostan’ın 
dört ay önce bakkalın 
önündeki ağaca yerleştirdiği 
karakovandan müjdeli haber 
geldi. Kadıköy’ün arıları bal 
yaptı ve çıkan bal mahalleli ile 
paylaşıldı  l Sayfa 10'da

Kadıköy’ün balını 
mahalleli paylaştı

“İnsan onurunu 
merkeze alıyoruz”

Havamız “karardı”

 Sivil toplum örgütleri ve 
gönüllülerin afet ve göç çalışmalarını 
konuştuğumuz Hayata Destek 
Derneği’nden Volkan Pirinççi insani 
yardımın temel standartlarından 
birinin insan onuru olduğuna dikkat 
çekiyor  l Sayfa 10’da

 Temiz Hava Hakkı 
Platformu’nun hazırladığı “Kara 
Rapor 2021: Hava Kirliliği ve 
Sağlık Etkileri” çalışmasına 
göre, İstanbul’un dört ilçesinde 
hava kirliliği DSÖ’nün kılavuz 
değerlerinden üç kat fazla l Sayfa 4’te

Sabah sporu yeniden!
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Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar - 134

ITALO CALVINO 5'TE

Meslek edindirme

başlıyor

‘Kısa ve Acısız’la 
‘Duvara Karşı’ 
arasındaki ince çizgide!
UĞUR VARDAN 13’TE

Temizliğe 
nereden başlasak?  

MELTEM YILMAZKAYA  9’DA

Kadıköy’ün 
Kültür Atlası - 10

EMRE MUŞAZLIOĞLU 14'TE

Plak Günleri’ne 
yoğun ilgi

Hayvanları Koruma 
Günü çocuklarla 
kutlandı

Kadıköy Belediyesi’nin 
beşincisini düzenlediği Plak 
Günleri belediye bahçesinde 
gerçekleşti. Neşet Ertaş 
anısına düzenlenen etkinlikte 
İstanbul’un önemli plakçıları 
plakseverlerle buluştu. Plak 
Günleri’ne katılan duayen 
sanatçı Ümit Tokcan ile 55 
yıllık müzik hayatı üzerine 
konuştuk l Sayfa 11’de

Dünya Hayvanları Koruma 
Günü, Kadıköy’de çocukların 
katılımıyla kutlandı. Kadıköy 
Belediyesi çocuk yuvalarına 
giden çocukların hayvan 
dostlarıyla bir araya geldiği 
kutlama renkli görüntülere 
sahne oldu. Moda İlkokulu 
öğrencileri de hayvan dostları 
için etkinlik yaptı l Sayfa 16’da

Prof. Dr. Elif Alkay ile İstanbul’daki konut sorununun temel sebeplerini ve çözüm yollarını konuştuk.  Alkay, 
konut ve kira sorununun her dönem yaşandığını ifade ederken, ekonominin kötü olmasının etkisiyle konut 

sorununun sadece dar gelirli grupların değil orta gelirlilerinin de sorunu haline geldiğini vurguluyor. 
Konut sorununun bir başka ayağı olan Fikirtepe’de ise yurttaşların problemleri hala devam ediyor  l Sayfa 2 ve 3'te
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GENIŞLIGENIŞLIYORYOR

KONUT SORUNUNDAKONUT SORUNUNDA

Kadıköy Belediyesi 
tarafından sosyal hizmet 

merkezlerinde 
düzenlenen ve ücretsiz 

olan hobi, kişisel gelişim 
ve meslek edindirme 

kurslarına son başvuru 
tarihi 1 Kasım l Sayfa 8’de

kursları
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Sıfır Enerji Binalar Forumu gerçekleşti
Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Forumu ZeroBuild 
Türkiye etabı çevrimiçi ortamda, 22 – 26 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleşti. “Sıfır Enerji Binalar”a dönüşüme 
dair yol haritası sunmayı hedefleyen forum, sıfır enerji 
binalara geçişi hızlandırmayı amaçlayan Türkiye’den ve 
dünyadan fikir önderlerini biraraya getirdi. 
Forumun “Yeşil ve Dayanıklı Kentsel Dönüşümde Sıfır 
Enerji Bina Uygulamalarının Teşviki” başlıklı oturumuna, 
Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı, 
Making-City AB Projesi Yenilenebilir Enerji Koçu Serhat 
Şahin konuşmacı olarak katıldı. Şahin, sunumunda sıfır 
enerji ve yeşil enerjili bina esaslı kentsel dönüşümde ne 
gibi projeler yaptıklarını anlattı. 

“YÜZDE 40 AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ”
Başkanlar Sözleşmesi çerçevesinde Kadıköy’de 
emisyon salımlarını 2030 yılına kadar yüzde 40 
azaltmayı hedeflediklerini, böylece daha dayanıklı 
ve düşük emisyonlu kentlere ulaşılması için adım 
attıklarını söyleyen Şahin, “Özellikle kentsel dönüşüm, 
emisyon azaltımı için bir fırsat. İklim değişiminin 
şehirlerdeki olumsuz etkisi sadece can ve mal 
kayıplarıyla sınırlı olmayacak, su ve enerji gibi kaynak 
kullanımlarının kontrol edilememesi nedeniyle 
şehirlerin yaşam maliyetini de arttıracaktır.” dedi.  

KADIKÖY’DE KENTSEL ISI ADA ETKİSİ
Şahin, Kadıköy’de kentsel ısı ada etkisinin çok 

hissedildiğini belirterek, “İklim Adaptasyon Eylem 
Planı’nda (SECAP), Kadıköy ilçesinin denize kıyısı 
olmasına rağmen başta kentsel dönüşüm olmak 
üzere yoğun kentsel faaliyetlerden ötürü çoğu ilçeye 
göre kentsel ısı adası etkisinin daha çok hissedildiği 
değerlendirilmiştir. Kadıköy Belediyesi olarak, ilçe 
meclisi kararı ile Mimari Estetik Komisyonu kuruldu ve 
2021 yılı itibariyle kentteki yeni yapılaşmaların mimari 
proje onaylarında kentsel ısı ada etkisini azaltacak 
açık renkli cephe malzemelerinin kullanılması zorunlu 
tutulmaya başlandı. Bununla birlikte hem ısı adası 
etkisini azaltmak hem de yeşil alanları artırmak 
amacıyla yapılarda yeşil çatı uygulamalarının zorunlu 
tutulması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, 
özellikle kentsel dönüşümün Kadıköy ilçemizde 
büyük bir ivme kazandığı son yıllarda, betonlaşmanın 
artmasıyla birlikte yağmur sularının yer altındaki su 
rezervleri beslemekte yetersiz olduğu görülmekte. 
Belediye olarak meclis kararı ile 400 metrekare ve 
üzerinde yapılacak tüm bina projelerine yağmur 
suyu toplama tankı ekleneceği yönünde plan 
değişikliği yaptık.” dedi. Gelecek senaryolarının ele 
alındığı ve dünyadan başarılı örneklerin paylaşıldığı 
forum, tüketilen enerjinin büyük bir kısmının doğaya 
zarar veren fosil yakıtlardan oluştuğu; birey ve ülke 
ekonomisi, milli güvenlik ve çevre için binalarda enerji 
talebinin azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımının önemine dikkat çekti.

SIFIR ENERJİ BİNA NEDİR?
Isıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tüketimleri için 
çok düşük miktarda enerji ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını 
da tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından temin 
eden binadır. Çok yüksek enerji verimliliğine sahip 
olan bu binalar standart bir binaya göre yüzde 70 ila 
90 arasında daha az enerji tüketiyor. Minimumuma 
indirdikleri bu enerji ihtiyaçlarının tamamını da binanın 
üzerine ya da yanına kurulu yenilenebilir enerji 
sistemlerinden temin ediyor. 

Uluslararası Sıfır Enerji Binalar 
Forumu ZeroBuild Türkiye etabına 
katılan Kadıköy Belediyesi İmar 
ve Şehircilik Müdür Yardımcısı 
Serhat Şahin, yeşil enerjili bina 
esaslı kentsel dönüşümde yerel 
yönetimlerin rolünü anlattı

niversite öğrencilerinin “barınamıyo-
ruz” diyerek başlattığı yurt ve konut ta-
lebi, özellikle İstanbul’da uzun yıllardır 
hissedilen uygun ve yaşanabilir konut so-

rununu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Bu konu-
da araştırmalar yapan İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Alkay ile prob-
lemin nedenlerini ve çözümlerini konuştuk. Alkay, 
“Sosyal politikalar temelli yaklaşılması gereken ko-
nut sorununa piyasa temelli yaklaşıldığında bu soru-
nun çözümünün olanaklı olmadığı hatta yıllar içinde 
birikimli olarak artacağı beklenir. Yaşadığımız dö-
nem tüm bu birikimli sorunların artık iyiden iyiye su 
yüzüne çıktığı bir dönemdir.” diyor.

◆ Son aylarda çokça tartışılan ve ana gündem-
lerimizden biri haline gelen konut sorunu ve kira 
artışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Konut sorunu ve kira artışları, genel ekonomik 
durumun da etkisiyle, son dönemin problemiymiş 
gibi görünse de ben bu sorunun hep var olduğunu dü-
şünüyorum. Özellikle de dar gelir grupları bakımın-
dan. Bu kadar dikkat çeken bir tartışmanın gündem 
haline gelmesi ise sorunun artık esas olarak dar ge-
lir gruplarının sorunu olmaktan çıkıp orta gelir grup-
larını da içine almasından kaynaklanıyor. Özellikle 
2000’ler sonrasında konut arzının neredeyse tama-
mıyla özel sektör güdümünde olduğu bir ortamda 
böylesi bir sonuç kaçınılmazdı ve ekonomik kırılgan-
lık bu dönemde turnusol kâğıdı işlevini gördü.  

◆ Kiraların bu kadar yükselmesinin temel sebebi 
nedir? Mülk sahiplerinin tavrı mı konut yetersizliği mi 
yoksa emlakçıların daha fazla para kazanma isteği mi?

Belirttiğiniz bu üç unsurun ötesinde konuya daha 
geniş perspektiften bakmak taraftarıyım. Konut edi-
nim temelli politika ve konut arzının genel olarak 
özel sektörün eline bırakılmış olması, yakın dönem 
ekonomik konjonktür ve konut inşaat maliyetlerinde-
ki dikkate değer artışa bağlı olarak konut üretiminde 
yaşanan azalma, kentsel dönüşüm, nüfus değişimle-
ri/hareketleri. Diğer bir deyişle, örneğin, konut arzı-
nın özel sektöre bırakılması ile konut inşaat maliyet-
lerindeki artışın arz miktarına etkisi arasında kuvvetli 
bir ilişki var. 

ÖZEL SEKTÖRÜN EGEMENLİĞİ
◆ Konut sahibi olmak kârlı bir yatırım olarak 

da görülüyor. 
Türkiye’de yıllardır konut edinimini esas alan bir 

politika izleniyor. Konut arzı da genelde özel sektör 
eliyle sağlanıyor. Konut arzının özel sektörün eline 
bırakılmış olması ekonominin olumlu göstergelere 
sahip olduğu dönemlerde arz fazlası ile sonuçlanır. 
Diğer bir nokta da bu arzın yer seçiminde, esas ola-
rak, konut üreticilerinin kârı en yüksek gördükleri 
alanlara yönelmeleri ve konut arzını bu mekânlarda 
yapmalarıdır. Dolayısıyla hem arz fazlası hem de bu 
fazlanın belirli mekanlarda kümelendiği gözlemlenir. 
Yine bu dönemlerde en dikkat çekici konu, konut ar-
zındaki temel aktörlerin kentin bütününü bir üretim 
alanı olarak görmeleridir. Diğer bir deyişle, konut 
arzı için uygun olmayan tüm alanlar, örneğin orman-
lar, havza alanları arz için piyasa mekânı olarak gö-
rülür ve bu alanların da imara açılması yönünde bas-
kılar kuvvetlidir. İstanbul’da yıllardır olagelen budur. 

◆ Bu durum arz talep dengesini nasıl etkiledi?
Tüm kentsel mekânın konut arzı için kullanılma-

sı ve yüksek arz düzeyi kentsel alanda fiyatların den-
gelenmesi ya da düşmesi anlamına gelmez/gelmedi. 
Tam tersine, “konut edinme yönlü talebin fazla oldu-
ğu” sürekli gündemde tutularak bu arz fazlası görün-
mez kılınır ve de kılındı. Son dönemde bu alışılage-
len durumun ötesinde arzda azalma görüyoruz. 

YÜKSEK KAZANÇ YOLU
◆ Neden?
Konunun uzmanı pek çok kişi yapı malzemeleri-

nin fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan konut inşaat 
maliyetlerindeki artışı ve genel ekonomik konjonk-

türü belirleyici etmenler olarak vurguluyor. Doğru-
dur, ancak yakın dönemde sahada yürüttüğüm bir 
araştırmaya bağlı olarak belirteceğim; burada gör-
mezden gelinen ya da düşük profilde dikkate alınan 
önemli bir etmen daha var. Bu da arsa paylarının 
yüksekliğidir. Farklı aktör ve kaynaklar arsa payla-
rı konusunda farklı değerler vurguluyorlar. Örneğin, 
arsa paylarının İstanbul ortalamasının yüzde 40-
60 aralığında olduğunu belirten-
ler olduğu gibi İstanbul’da 
merkez bölgelerde ve 
özellikle orta-üst gelir 
grubunun talebinin 
yoğunlaştığı alan-
larda bu değerin 
yüzde 75-80’lere 
çıktığını belirten-
ler de bulunuyor. 

◆ Kentsel dö-
nüşüm bu tartış-
manın neresinde?

Kentsel dönü-
şümün etkisini prob-
lem bağlamında iki 
yönlü değerlendiriyorum. 
İlk olarak, kentsel dönüşüm 
sağlanan imar hakkı artışı ile ko-
nut üreticileri için yeni bir yüksek kazanç alanı oldu. 
Yeni konut arzı ile hem konut fiyatları arttı hem de 
içinde bulunduğu alanda yoğunlukları artırarak arsa 
fiyatlarında dolaylı artışa neden oldu. Bu doğrusal ve 
birikimli etkiler satılık-kiralık fiyat artışlarını tetikli-
yor. İkinci olarak, dönüşüme konu konutun yeniden 
inşası esnasında maliklerin kiralık konutlara taşınma-
sıdır ki bu özellikle de dönüşüm faaliyetlerinin yo-
ğunluk kazandığı merkez ve yüksek kârlı bölgeler-
de kira artışlarını tetiklemiştir. Doğal nüfus artışının 
ötesinde, göçmenlerin yoğunluğu bir diğer önemli 
faktördür. Göçmenlerin özellikle yeni konut arzın-
dan konut edinimi yoluyla eski konutlarını terk eden 
grupların bıraktıkları alanlara doğru yerleşme eği-

limlerinin güçlü olduğunu görüyoruz. Beklenen do-
ğal süreç, eski kullanıcılarından boşalan bu görece 
eski konut stoku alanlarına yerleşen daha düşük eko-
nomik profilli grupların satış veya kira değerlerinde 
düşüşe sebep olması iken, tam tersi yaşanmış, göç-
menlerden gelen yoğun talep nedeniyle bu niteliksiz 
konut stokunda satış ve kira değerleri düşmek yerine 
ya değerini korumuş ya da artış eğilimi göstermiştir.

2000’LER SONRASI YAŞANAN DEĞİŞİM
◆ İstanbul'da hep bir kira sorunu olduğu konu-

şulur. İstanbul'da konut ve kira sorununun geçmiş-
te de de var olduğunu söyleyebilir miyiz?

1950’lerden başlayarak durmaksızın devam eden 
göç; devletin veya yerel yönetimlerin artan nüfusa 
dönük yeterli arsa ve konut sunusu gerçekleştirmek 
yönünde kararlı ve tutarlı politikalar izlememesi, tam 
tersine marjinal piyasaların yaratılmasına olanak ta-
nınması geçmişteki en büyük problemdi. Gecekondu 
alanları sistemsel bir probleme kamu aktörlerinin so-
rumlu politikalar geliştirerek, sürdürülebilir ve nor-
matif çözümler üretmek yerine adeta “göz yumarak” 

sorunun marjinal çözümünü kabul ettik-
leri bir durumdur. İfrazlar yoluyla özellik-

le belediye sınırları dışında kalan alanlarda 
kentsel donatılardan mahrum konut gelişme-

leri, üst üste çıkan imar afları, özel hukuk ku-
ralları işletilerek doğal değeri ve ekolojik hassasi-

yeti yüksek alanların konut gelişimine açılması vb. 
pek çok yoldan yoğun bir konut arzı sağlanmaya ça-
lışıldı. Ancak bu arz ne kentsel mekânsal dinamik-
ler ne de toplumsal sınıflar ve talepleri bağlamında 
yönetilebildi. Geçmişten beri genel olarak özel sek-
törün elinde olan arz piyasası böylesine büyük bir 
sunuyu kendi mekânsal ve sınıfsal tercihleri üzerin-
den gerçekleştirdi. 2000’lere dek özel sektör yanı 
sıra kooperatifler, lojmanlar gibi alternatif arz piya-
salarını görebiliyoruz. 2000 sonrası ise daha önce de 
belirttiğim gibi bir yandan konut edinimi temel poli-
tika olarak benimsenirken diğer yandan arz piyasa-
sı neredeyse tamamen özel sektörün eline bırakıldı ki 
devlet-piyasa ilişkisi tam da üretici aktörlerin talep-
leri doğrultusunda şekillendi. Yakın dönemde yap-

tığımız araştırmanın temel modüllerinden biri farklı 
gelir gruplarının 2000’ler sonrası hızla büyüyen yeni 
konut sunusuna ekonomik olarak erişilebilirliklerini 
analiz etmekti. Araştırmamızda gördük ki, en düşük 
yüzde 20’lik gelire sahip gruplar tüm bu yıllar boyun-
ca özel sektörün güdümündeki bu sunu piyasasından 
konut edinme olanağına sahip değillerdi. 

YAŞAM KALİTESİ DÜŞÜK MEKANLAR
◆ Bu sorunu ortadan kaldırmak için bir çözüm 

geliştirilemez miydi?
Geliştirilebilirdi, geliştirilebilir. Çözüm, devletin 

sorunun bileşenleri olan tüm aktörleri içeren katılım-
cı bir tutum izlemesi. Toplumun farklı katmanlarını, 
öncelikle de kırılgan grupları, dar gelir gruplarını ve 
hatta orta sınıfları yaşadıkları farklılaşan problemlere 
göre analiz ve tespit eden, problemlerin çözümünde 
öncelikli grupları hedefe koyan tutumla çözülebilirdi. 
Konut edinimini esas alan ve konut arzının genel ola-
rak özel sektöre bırakıldığı bir politikanın hiçbir soru-
nu çözmediğini gördük, deneyimledik. Hem kentsel 
mekân hem de toplumsal katmanlar bağlamında karlı-

lığını en üst düzeye çıkaracak konut arzını hedefleyen 
özel sektör temelli bir konut üretiminin kent mekanı-
nı nasıl tükettiğini, doğal kaynakları nasıl aşırı kul-
landığını gördük; konut beraberinde gereksenen kent-
sel donatı alanlarının ya minimumda tutularak ya da 
hiç sağlanmayarak mekânsal yaşam kalitesi son dere-
ce düşük konut alanlarına mahkum bırakıldık. Başta 
ulaşım olmak üzere kentsel altyapı sağlanmadan, ko-
nut arzının sadece arsa üstüne konut inşa etmek ola-
rak algılandığı dönemlerden geçtik. Deprem gerçeği 
ve yaratabileceği büyük yıkım sadece dilde bir serze-
niş olarak kaldı. Tüm bu üretim sürecinde, özel sek-
törün hedef grupları dışında kalan özellikle toplumsal 
kırılgan grupların nasıl dışlandığını gördük. 

◆ Barınma sorunun hem ekonomik hem de top-
lumsal bir yanı var. “Barınamıyoruz” diyen öğrenci-
ler geçtiğimiz günlerde bu durumu protesto etmek ve 
çözüm sağlanmasını talep etmek için parklarda uyudu. 
Barınma sorununun en kırılgan kesimi sizce kimler?  

Dar gelirli grupları-bunu çok geniş bağlamda ele 
alıyorum; geçici ya da mevsimlik işlerde çalışmak zo-
runda olanlar, düşük ücret politikası altında istihdam 
edilenler veya güvencesiz işlerde çalışıp sürekli bir ge-
lire sahip olmayanlar, özellikle tek yaşayan kadınlar, 
tek başına çocuk büyüten kadınlar, sizin belirttiğiniz 
üniversite öğrencileri gibi. Yapılan araştırmalar İstan-
bul’un beşerî sermaye yaratımı, yenilikçilik ve giri-
şimcilik gibi yakın dönemde ekonomik katma değer 
yaratmada önem atfedilen kavramlar bağlamında en 
çekici şehir olduğunu gösteriyor. Bunun gerçekleşe-
bilmesinde temel rol üstlenen unsurlar ise İstanbul’da-
ki üniversiteler. Hem İstanbul belirttiğim bağlamda 
önemli bir odak diyeceksiniz hem de bu odağı yaratan 
ana paydaşlardan öğrencilerin barınma sorununu çöz-
meyeceksiniz, görmezden geleceksiniz ya da küçüm-
seyeceksiniz. Bu kabul edilemez bir durumdur. Genç-
lerin barınma hakkı eğitim hakları kadar temel haktır. 

◆ Berlin'de boş konutların kamulaştırılması için 
oylama yapıldı ve evet kararı çıktı. İstanbul'da da  
benzer bir yöntem geliştirilebilir mi?

Neden olmasın diyeceğim ama mevcut koşullar-
da gerçekçi olur mu emin değilim. İstanbul Planla-
ma Ajansı’nın (2021, Konut Sorunu Araştırması: İs-
tanbul’da Mevcut Durum ve Öneriler) raporuna göre 
İstanbul’da yaklaşık 1 milyon 800 bin civarında boş 
konut var. Ancak, bu konutların mülkiyet durumları, 
neden boş tutuldukları gibi temel konularda bilgi yok. 
Dolayısıyla, ancak detaylı bir saha çalışmasıyla alter-
natifli çözümler üretilebilir diye düşünüyorum. Top-
tancı bir yaklaşımla tümünü kamulaştıralım değil ama 
yoğunlaştıkları mekanlar bağlamında nasıl kullanıma 
alınabilecekleri konusunda farklı çözüm önerileri ge-
liştirilebilir. Bunu ısrarla söyleyeceğim; konut bağla-
mında, hangi sorun olursa olsun, toplumsal katmanla-
rı görmezden gelen, mekânsal dinamikleri ihmal eden 
genel ve tektipleştirilmiş politikalar çözüm olmaya-
caktır. Mekân-toplum ve ekonomik gerçekler bağla-
mında çok katmanlı ve alternatifli politikalar ve çö-
züm önerileri kaçınılmazdır diye düşünüyorum. Bu 
politikaların da sosyal politikalar eksenli olmaları zo-
runluluktur diye vurgulamak isterim.

İstanbul’daki konut sorununun nedenleri neler, çözümü 
nerede aranmalı, bu sorundan en fazla kim etkileniyor? 

Prof. Dr. Elif Alkay, “Toplumsal katmanları görmezden 
gelen, mekânsal dinamikleri ihmal eden genel ve tek 

tipleştirilmiş politikalar çözüm olmayacaktır” diyor

Konut sorunu  
NASIL ÇÖZÜLÜR?  

l Erhan DEMİRTAŞ

Ü
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dı, 15 yıldır kentsel dönüşümle anılan Fi-
kirtepe’de büyük mağduriyetler yaşa-
nıyor. Kentsel dönüşümün Türkiye’nin 
gündemine girdiği ilk bölgelerden olan 

Kadıköy Fikirtepe’de yurttaşların sorunları hala çö-
züm bekliyor. 

Büyük vaatlerle başlayan kentsel dönüşümün bü-
yük bir enkaz haline geldiğini belirten Fikirtepe Der-
neği Başkanı Sabır Karakoçoğlu, kentsel dönüşümün 
hazin bir sona doğru evrildiğini dile getirdi.

Karakoçoğlu, 2014 yılında kurulan dernek hak-
kında şunları söyledi: “Amacımız Fikirtepe’de ya-
şayan mülk sahipleri ile bera-
ber birlik beraberlik içinde, aynı 
çatı altında yasal haklarımızı ko-
rumak, birlik içinde aleyhimi-
ze işleyen yasa ve yönetmelikle-
ri lehimize çevirmenin yollarını 
aramaktı.”

Başlatılan dönüşüm proje-
si hakkında bilgiler veren Ka-
rakoçoğlu, “Fikirtepe 4 bin 500 
adet parselden oluşan, toplamda 
1 milyon 300 bin metrekare (130 
hektar) civarındaydı. Alanda 6 
bin 400 adet bina, 48 bin 665 ki-
şilik nüfus ve işyerleri hariç 14 
bin 629 hane vardı. Parsellerin yüzde 60’ı 200 met-
rekarenin altında olup, alanın yüzde 95’i özel mülki-
yet, yüzde 5’i ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
kamuya aitti” dedi. 

Karakoçoğlu şöyle devam etti: “Başlatılan bu dö-
nüşüm projesi ve ilgili planlama sürecinde Kadıköy 
Belediyesi ile herhangi bir bilgi alışverişi ve iş birliği 
girişimi olmadı. Eğer Kadıköy Belediyesi işin için-
de olsaydı bu süreç ileri bir noktada olurdu. Hata-
lı başladığı için şimdi ne geri dönebiliyor ne ileri gi-
debiliyor.” 

“BONUS KARŞILIĞINDA İMZALANDI”
Fikirtepe’de ilk defa seçim öncesi bütün siya-

si partilerin adaylarının katılımıyla panaller düzen-
lediklerini belirten Karakoçoğlu, “Amacımız siyasi 
partilerin gündemlerine Fikirtepe mağduriyetini sok-
maktı. Ayrıca tüm Türkiye çapında etkili olan gönül-
lü hukukçu ve şehir plancılarının bulunduğu Mahal-
leler Birliği’nin bileşeni olan tek derneğiz. Toplam 
94 mahalle temsilcileri ile beraber 60 kişilik heyetle 
tamamen kendi imkanlarımız ile iki kez Ankara’ya, 
TBMM'de grubu bulunan siyasi parti başkanları ile 
görüşmeler yapmaya gittik. 6306 sayılı yasanın aley-
himize olan maddelerinin yeniden düzenlenmesi için 
Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek Anayasa Mah-
kemesi’ne dava açmala-
rı talebinde bulunduk. 
Dava dilekçesi veril-
di, Anayasa Mahkeme-
si dilekçeyi kabul etti. 
Yine Mahalleler Birli-
ği ile seçim öncesi siya-
si parti belediye başkan 
adaylarının katılımı ile 
3 bin kişilik kapalı salonda kentsel dönüşümden do-
ğan mağduriyetlerimizin maddeler halinde yer aldı-
ğı bir taahhütname imzalattık ve takipçisi olacağımı-
zı şerh düştük.” dedi. 

“HAZİN BİR SONA DOĞRU EVRİLİYOR”
Yaşanan durumlardan sonra Fikirtepe’de 3/2’lik 

bir oranın sağlanmış olduğunu ve mülk sahipleri-
nin ellerindeki inisiyatifi kaybettiklerini dile geti-
ren Karakoçoğlu, “Çantacı müteahhitler, yine ken-
di gibi çantacı müteahhitlere astronomik rakamlarla 
devirler yaptılar. Sonuçta 5-6 müteahhitin dışında di-
ğer müteahhitler yükümlülüklerini yerine getireme-
diler. Projeler yarım kaldı. Yıkılan alanlar büyük ve 
boş arsalara dönüştü. Banka kredisi ile projeden ya-
tırım için ev alan tüketiciler de mağdur oldu. Kira-
lar ödenmedi, 2010 yılında büyük vaatlerle başlayan 
kentsel dönüşüm enkaz haline geldi. Biten 17 proje-
den 14’ü hala tapu alamadı. Aidatlar 1200- 1500 TL 
arasında, yönetim ile ihtilaflar mahkemelere taşındı. 
Mütehhitler iflas etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
TOKİ’yi devreye soktu. Yeni plan notları yapıldı. Bu 
defa Fikirtepe üç etaba ayrıldı. 1. etabın TOKİ tara-
fından yapılacağı ilan edildi ve 1. etaptaki bütün ta-
pular sorgusuz sualsiz hazineye geçti. Yeni plan not-
larında donatı alanları için kesintiler 1. etap için %55, 
2. ve 3. etaplar için %65 oldu. 1. etapta herkesin ar-
sasından bu kesintiler hazineye tapu edildi. İnisiya-
tif tamamen kayboldu. Hak arama yolları kapandı. 
Mülk sahipleri teslim oldu. Planlara itiraz edilmedi 
ve tapu iptal ve tescil davası açmadılar. Bütün bun-
lar olurken Kiptaş’a devredilen Vartaş adasında Kip-
taş projeyi bitirdi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
teslim etti. Vatandaşın yoğun baskıları ile bakanlık 
daire teslimlerini şerefiye değerlerini gözetmeden 
1+1 olarak binanın en karanlık, en biçimsiz daire-
leri teslim ediyor, tapuyu da bilahare vereceğini an-
cak daire teslimi ile şimdilik 1000 TL’ye varan ai-
datların tahsil edileceğini duyurdu. Dairesini teslim 
almayanların bir önceki metruk yapısınının değerinin 

banka hesabına geçeceğini beyan ediyormuş. Kimse-
nin itiraz etmeye, hakkını aramasına müsaade edil-
miyormuş. Bu arada sahadaki bazı derneklerin in-
sanların bir an önce evlerinden çıkmaları için yoğun 
propoganda yapmaları, hurdacılarla anlaşmaları, ba-
kanlığın da olan bitene göz yumduğunu gözlemliyo-
ruz. Taşınanların çoğu zor şartlar nedeniyle köyleri-
ne yerleşti. Trilyonluk daire sahibi olacağını düşünen 
Fikirtepelilerin süreci iyi yönetememesi, iktidarın 
yanlı ve yanlış uygulamalarını görmezden gelmesi, 
hakları için mücadele etmeyi bırakıp mal varlığının 
insiyatifini kaybetmesine sebep oldu. Fikirtepede dö-
nüşüm, hazin bir sona doğru evriliyor.”

“RIZAMIZ DIŞINDA TAPUMUZ VERİLDİ”
Fikirtepe ile alakalı kendi hikayesini de payla-

şan Karakoçoğlu, “Fikirtepe’de 3.etapta, salı pazarı-
nın yanındaki 
adada 4 katlı 
babamdan ka-
lan bir bina-
mız var. Özel 
tapulu ve ruh-
satlı. 2015 yı-
lında mal ve 
can güvenli-
ğimizi göze-
terek İTÜ’den 
güçlendirile-
rek kullanıla-
bilinir raporu 
aldık. Babam 

32 yıl çalışarak, 1983 yılında yaptığı bu binaya bü-
tün birikimini harcadı. 2013 yılında 6306 sayılı yasa-
ya tabi olan ve Bakanlar Kurulu kararı ile hiçbir sta-
tik araştırma ve zemin etüdü yapılmadan riskli alan 
ilan edilen bölge, müteahhitler için 6306 sayılı yasa 
ve yönetmeliğe tabi oldu. Bu yasa ve yönetmelik tek 
taraflı müteahhitleri koruyan bir yasa. Bizim anaya-
sal haklarımızı, miras hukukunu hiçe sayan temel ka-
nunlar yokmuş gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından uygulanıyordu. Binalarımız sayılmıyor, arsa 
olarak kabul ediliyordu.  Bakanlık, mülk sahipleri-
ni müteahhitlerin insafına terk etmişti. Önüne gelen 
her müteahhite hiçbir inceleme yapmadan ruhsat ve-
riyordu. Biz yasanın doğuracağı mağduriyetler nede-
ni ile imza vermedik. Ancak bulunduğumuz bölgede 
komşularımızın yoğun baskıları ile karşılaştık. Müte-

ahhit ve ada temsilcisi bir grup, komşularımızın des-
teği ve sahte imza ile 3/2’yi oluşturduğunu bakanlı-
ğa bildirdi. Henüz ruhsat almadan, proje yapacağına 
dair hiçbir girişimi olmayan müteahhite 2016 yılın-
da rızamız dışında tapumuz verildi. Davalarımız hala 
devam ediyor. 4 yıl önce müteahhit bizim adayı yap-
mayacağını ve çekildiğini beyan etti. Duruşmalarda 
da bu söylemini tekrar ediyor. Rızamız dışında satış 
bize çok ağır geldi, maddi manevi zarar ettik. Annem 
kanser oldu, kardeşlerimin pisikolojisi bozuldu” ifa-
delerini kullandı. 

“BAŞARILI DÖNÜŞÜM ÖRNEĞİ YOK”
Kentsel dönüşüm sürecinde her anlamda çok yara 

alan ve mücadelesini devam ettiren Karakoçoğlu son 
olarak şunları ekledi: “Ülkemizde başarılı bir tane 
kentsel dönüşüm örneği yok. Yasa yapıcılar mahal-

le sakinlerini gözde lokas-
yonlardan sürmek, tica-
ri rantı mülk sahipleri ile 

paylaşmama üzerine yasa 
düzenleyip keyfi uygulama-

lar ile hak arama yollarını tıkı-
yor. Mülk sahipleri tarafsız, siyaset 
dışı tutum sergilemeleri ile ancak 
haklarını koruyabilir. Haklarını ko-

rumak çok uzun ve meşakkatli, her babayiğidin harcı 
değil, maddi manevi yıkım. Ama bu mücadeleyi yıl-
madan veren mahalleler var. Onların mücadelesine 
saygı duyuyorum. Bundan sonra artık Fikirtepe Fi-
kirtepelilerin değil maalesef. Tarihte kentsel dönüşü-
mün en hazin hikayeleri arasında yerini alacak. An-
cak yerel yönetimlerle şehir plancıları ve odalarlar ile 
ortak çalışarak, sosyal devlet anlayışı ile proje yapı-
lırsa belki Fikirtepelilerin yarısı Fikirtepe’de oturabi-
lir. Bundan sonraki süreçte TOKİ’nin inşaatları vaad 
ettiği gibi 2023’te teslim etmesi mümkün değil. Yeni 
plan notlarında yer alan %55 ve %65 bedelsiz kesin-
ti ile şu an Kiptaş’ın teslim ettiğinden daha az yer 
teslimi olacak. Ya sertifika ya da başka bir bölgede 
yer verilecektir. Ama bu iktidar değişirse daha olum-
lu yönde beklentilerim var.”

l Simge KANSU 

A

dönüşüm
enkaz Kadıköy Fikirtepe’deki bitmek bilmeyen kentsel dönüşüm, 

büyük mağduriyetler yaşanmasına neden oldu. Fikirtepe Derneği 
Başkanı Sabır Karakoçoğlu, “Artık Fikirtepe tarihte kentsel 
dönüşümün en hazin hikayeleri arasında yerini alacak” dedi

Kentsel

haline geldi
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ünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veri-
lerine göre; dünyada her 10 kişi-
den 9’u kirli hava soluyor. Dün-
yada her yıl toplam 7 milyon 

insan hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklar nede-
niyle hayatını kaybederken, bu ölümlerin 4.2 mil-
yonuna sanayi, trafik ve ısınma kaynaklı dış or-
tamdaki hava kirliliği, 3.8 milyonuna ise yemek 
ve ısınma için yakılan yakıtlardan kaynaklanan iç 
ortam kirliliği neden oluyor. DSÖ, 2013 yılında 
hava kirliliğini oluşturan etmenlerden olan parti-
kül maddeyi, kanserojen ilan etmişti. 

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun hazırladığı 
“Kara Rapor 2021: Hava Kirliliği ve Sağlık Etki-
leri” çalışması yayınlandı. Bu yıl dördüncüsü ya-
yınlanan raporda, Türkiye’nin bazı illerinde yıl-
lardır çözülemeyen ciddi hava kirliliği sorunları 
yaşandığı ortaya konuldu. Son beş yılın hava ka-
litesinin incelendiği raporda, 2020 yılında ölçüm 
yapılan istasyon sayısının arttığına dikkat çekildi. 
Ancak TÜİK tarafından 2020 yılına ait ölüm ve-
rileri açıklanmadığı için; 2017 yılından beri her 
sene hesaplanan hava kirliliği kaynaklı ölüm sa-
yısının bu yıl belirlenemediği vurgulandı.

“ÖLÇÜMÜ YAPILMIYOR”
Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatö-

rü Buket Atlı, şu açıklamalarda bulundu: “Dokuz 
ilde hava kirliliği ile ilgili yeterli partikül mad-
de (PM10) verisi yok ve 45 şehirde hava kirlili-
ği ulusal sınır değerlerini bile aştı. 2020 yılında 
Türkiye’deki 42 şehirde kanserojen olan ince par-
tikül (PM2.5) seviyesi yeterli düzeyde ölçülme-
di. PM2.5 hava kirliliği kaynaklı hastalık yükü ve 
ölümleri anlayabilmemiz için en temel gösterge, 
ancak ülke genelinde ölçümü yapılmıyor ve hala 
mevzuatta PM2.5 için limit değer bulunmuyor. 
Diğer yandan 2020 yılında ölüm verileri açıklan-
madığı için hava kirliliğinden kaynaklı ölüm sa-
yısını hesaplayamadık. Türkiye, 2030 yılına ka-
dar hava kirliliği kaynaklı erken ölümleri yüzde 
55 azaltacağını taahhüt etti. Artık büyük bir halk 
sağlık sorunu olan hava kirliliği ile mücadele için 
ulusal düzeyde bir hava kirliliği ile mücadele stra-
tejisinin açıklanması gerekiyor.” dedi.

“İSTANBUL’DA HALA İKİ KATI”
Raporda, 2020 yılında İstanbul’da PM10 or-

talamasının önceki yıllara göre daha düşük sevi-
yelerde olduğu ortaya kondu. Ancak uzmanlar bu 
seviyenin dahi DSÖ’nün önerdiği kılavuz değer-

lerin iki katı olduğuna dikkat çekiyor. İstanbul’un 
ilçeleri Mecidiyeköy, Sultangazi, Esenyurt ve 
Alibeyköy’de PM10 ortalamasının DSÖ yıllık kı-
lavuz değerlerinin üç katından fazla seviyede ol-
duğu ortaya konuldu.

Raporda İstanbul için şu bilgiler paylaşıldı: 
“2017 yılından beri ev sahipliği yaptığı nüfusun 
yüksek olmasından dolayı Türkiye’de hava kirli-
liğine bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı il olan 
İstanbul’daki yıllık PM10 kirliliği ortalaması-
nın 2020 yılında düştüğünü görmek göreceli ola-
rak sevindiricidir. TÜİK tarafından 2020 yılına ait 
ölüm verilerinin açıklanmamasından dolayı, ön-
ceki yıllarda hazırlanan Kara Rapor çalışmaları-
nın aksine; bu sene hava kirliliği DSÖ limitlerine 
indirilseydi İstanbul’da kaç ölümünün önlenebile-
ceği hesaplanamamıştır. 15 milyon nüfusun yaşa-
dığı bir mega kent, İstanbul’un en kalabalık ilçele-
rinde hava kalitesinin yeterli düzeyde izlenmesini 
sağlayacak veri hala yoktur. İstanbul’da toplam 
39 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerde bulunan ye-
terli veri alınan ölçüm istasyonu sayısı 2018 yılın-
da 23 iken; 2019 yılında 30’a çıkmış, fakat 2020 
yılında 26 istasyona düşmüştür. Buna rağmen, nü-
fus yoğunluğunun en yüksek olduğu (kilometre-
kare başına 40 binden fazla nüfus) iki ilçe olan 
Gaziosmanpaşa ve Güngören ilçelerinde hava ka-
litesi ölçüm istasyonu bulunmamaktadır. Ayrı-

ca nüfus yoğunluğu yüksek olan (kilometrekare 
başına 29 binden den fazla nüfus) Bayrampaşa, 
Bağcılar gibi diğer ilçelerde de hava kalitesi öl-
çüm verisi yoktur.”

“HASTALIĞIN ŞİDDETİNİ ARTIRIYOR”
Temiz Hava Hakkı Platformu bileşenlerin-

den Halk Sağlığı Uzmanları Derneği temsilci-
si Dr. Öğretim Üyesi Melike Yavuz, “Araştırma-
cılar hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 
COVID-19 vaka ve ölüm sayılarının daha yük-

sek olduğunu gözlemledi. Bu gözlemle-
rin daha ileri araştırmalarla desteklenme-
sine ihtiyaç var. Kirli havanın COVID-19 
virüsünün vücuda girişini kolaylaştırdığı-
nı mekanizmaları ile gösteren bilimsel ka-
nıtlar mevcuttur. Ayrıca hava kirliliği se-
bep olduğu kronik hastalıklar nedeniyle 

COVID-19 hastalığının şiddetini artırıyor. Araş-
tırmalar özellikle ince partikül (PM2.5) ve daha 
çok trafikten kaynaklanan azot dioksite (NO2) 
kısa veya uzun süreli maruz kalmanın, yüksek 
COVID-19 enfeksiyon ve ölüm oranlarına önemli 
ölçüde katkıda bulunduğunu gösteriyor. Hem ik-
lim krizi hem de COVID-19 salgını ile mücade-
le için özellikle ulaşım, enerji ve ısınmada kulla-
nılan taş kömürü, linyit, fuel-oil gibi kirleticilerin 
azaltılarak, hava kirliliğini azaltacak önlemlerin 
acilen alınması şart.” diye konuştu.

“SAVUNMASIZ HALE GELİYOR”
Raporda yayınlanan verilere göre, uzun dö-

nem hava kirliliğine maruz kalan milyonlarca in-
san solunum ve kalp damar sistemi hastalıkları, 
diyabet gibi kronik hastalıklar veya kanser ile mü-
cadele ediyor ve COVID-19 gibi virüslere karşı 
daha savunmasız hale geliyor. 

Raporda, COVID-19 hastalığı pandemisi 
ile mücadele için hava kirliliğini azaltacak ön-
lemlerin alınması öneriliyor. Temiz Hava Hak-
kı Platformu bileşenlerinden Türk Nöroloji Der-
neği temsilcisi Doç. Dr. Semih Ayta “Saç telinin 
1/30’u kadar küçük olan ince partikül maddelerin 
genlerimizi etkileyerek düşük doğum ağırlığı, er-
ken doğum, kalp-damar ve solunum sistemi has-
talıkları, depresyon ve kansere sebep olduğunu 
biliyoruz. Dünya artık PM2.5’ten de daha küçük 
olan ve hücrelerimizin enerji bankası olan mito-
kondrileri etkileyen çok ince partikül maddelerin 
sağlık etkilerini konuşuyor.” dedi. 

Yenikapı Dr. 
Mimar Kadir 
Topbaş Gösteri 
ve Sanat Mer-
kezi’nde yapı-
lan “Tarımsal 
Kalkınma Zir-
vesi’ne, CHP 
Genel Başkanı 
Kemal Kılıçda-
roğlu, parti yö-
neticileri, par-
tili il ve ilçe belediye başkanları katıldı. 

Bazı kooperatiflerin de katılım sağladığı zirvenin 
açılış konuşmasını “Ev sahibi” sıfatı ile İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. 
Zirve çalışmalarına 6 ay önce Kılıçdaroğlu’nun tali-
matı ile başladıklarını söyleyen İmamoğlu, “Tarımsal 
Kalkınma Zirvesi, belediyelerin ve üreticilerin birlik-
te neler başardıklarını ve neler başarabileceklerini or-
taya koyacak” dedi.

4 YILLIK PLANI AÇIKLADI
Daha sonra kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 2024-2028 yılların-

daki tarım politikaları vizyonu kamuoyuyla paylaş-
tı. Kılıçdaroğlu, tarım krizinde var olan düzeni üre-
tenden yana değiştireceklerini belirterek, “Fiyatların 
düşmesi, makul seviyeye gelmesi ve ülkede fiyatlar-
da istikrarın olmasının tek yolu, akılcı politikalardır. 
Aklı kullanmayıp da copu kullanırsanız, devleti yö-
netemezsiniz” dedi. 

“ÜRETİM ARACI HACZEDİLMEYECEK”
“İnşallah iktidar olacağız” diyen Kılıçdaroğlu, 

“İlk yapacağımız iş; çiftçinin ister bankalardan, ister 
tarım kredi kooperatifinden aldıkları kredilerin faiz-
lerini ilk bir haftada sileceğiz. Bitti. Faiz yok. Ana-
parayı da makul şekilde alacağız. İki; hiçbir çiftçi-
nin üretim araçları asla ve asla borcu ne olursa olsun, 
haczedilmeyecek” dedi. 

“MAZOTTA ÖTV’Yİ KALDIRACAĞIZ”
“Yata mazotu hangi fiyattan veriyorsan, çiftçinin 

traktörüne de mazotu aynı fiyattan vereceğiz” diyen 
Kılıçdaroğlu, “Hiç ortası yok bunun. ‘Kardeşim öbü-
rü tatile gidiyor, eğleniyor vesaire.’ E çiftçi de tarla-
ya gidiyor, ekiyor biçiyor. ÖTV’yi kaldıracağız. Bu 
konuda da kararlıyız. Bunun da gereğini yapacağız” 
ifadelerini kullandı.  

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun hava kirliliği ve sağlığa 
etkileri üzerine hazırladığı “Kara Rapor 2021” çalışmasına 

göre; İstanbul’un dört ilçesinde PM10 ortalaması, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün yıllık kılavuz değerlerinin üç katından fazla…

Hava kirliliğiD
l Erhan DEMİRTAŞ

➲ “Hava Kirliliği ile Mücadele Stratejisi” 
geliştirilmeli.
➲ İller bazında “Temiz Hava Eylem Planları” 
oluşturulmalı.

➲  PM2.5 ve PM10 değerleri başta 
olmak üzere tüm kirleticiler ülke 

genelinde düzenli olarak izlenmeli ve açıklanmalı.
➲ Hava kirliliğinin sağlık etkilerini hesaplamayı 
sağlayacak ölüm sayısı gibi veriler açıklanmalı.
➲ Çevre mevzuatına uyması için gerekli 
yatırımlarını tamamlamayan kömürlü termik 
santrallerin çalışmasına izin verilmemeli.
➲ Endüstriyel yatırımlardan Sağlık Etki 

Değerlendirmesi 
Raporu istenmeli.
➲ Hava Kirliliği 
Mevzuatı DSÖ kılavuz 
değerleriyle uyumlu hale getirilmeli.
➲ Fosil yakıt desteklerine son verilmeli ve adil 
geçiş planları yapılmalı.
➲ Alternatif enerji kaynakları, ulaşım araçları 
desteklenmeli.

➲ Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı STK’lar, meslek örgütleri işbirliğine 
gitmeli, korona sonrası dönemde hava kirliliğini 
azaltmak için planlar yapılmalı.

THHP’DEN TEMİZ HAVA ÇAĞRISI
Kara Rapor 2021’i yayınlayan Temiz Hava 
Hakkı Platformu önerilerini ise şöyle sıraladı:

Konuşmasının ardından tarım kooperatifleri 
ve belediyelerin tarımsal ürünlerini sergilediği 
standları gezen Kılıçdaroğlu, Kadıköy 
Belediyesi’nin ödüllü projesi “Atıksız Dükkan” 

standını da ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 
Kılıçdaroğlu’na “Atıksız Dükkan”ın işleyişi 
hakkında bilgi verdi. 

“ATIKSIZ DÜKKAN” STANDINI GEZDİ

dört ilçede 
sınırları aştı

Kılıçdaroğlu, CHP’nin tarım 
ppolitikasını açıkladıCHP’li 

belediyeler tarafından 

düzenlenen “Tarımsal 

Kalkınma Zirvesi” geçtiğimiz 

hafta yapıldı. Kadıköy 

Belediyesi’nin ödüllü projesi 

“Atıksız Dükkan” ile katıldığı 

zirvede konuşan CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

partisinin 2024-2028 

yıllarındaki tarım 

politikasını 

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

Yaşlı adam sanki buğulu bir camı temizlermiş 
gibi, açık elini gözlerinin önünde döndürerek, 
“Mayınlı,” demişti. “Bütün oralar, tam olarak 
neresi olduğu bilinmiyor. Geldiler ve mayınlan-
dılar. Biz gizlenmiştik.”

Zuhaf askerleri gibi paçası büzgülü panto-
lon giymiş olan adam, bir süre dağın yamacını 
seyretmiş, bir süre de eski kapıya dikmişti göz-
lerini.

“Ama savaşın bitiminden bugüne,” demişti, 
“önlem almak için zamanımız vardı. Bir geçiş 
yeri de olmalı. Bunu iyi bilen birileri olmalı.”

“İhtiyarsın, sen iyi bilirsin,” diye de düşün-
meden edememişti, çünkü bu yaşlı adam

mutlaka kaçakçılık yapmış ve sınırları pipo-
sunun ağzı gibi iyi tanımış olmalıydı.

İhtiyar, karşısındaki adamın, yamalı panto-
lonuna, sökük ve perişan azık çantasına ve saç-
larından ayakkabılarına kadar yayılmış o toz 
kabuğuna bakmış ve onun ne kadar uzun bir 
yolu yürüyerek gelmiş olduğunu hayal etme-
ye çalışmıştı. “Nerede olduğu iyi bilinmiyor,” 
diye yinelemişti. “Bir mayın tarlası.”  Ve son-
ra gene kendiyle bütün dünya arasındaki o bu-
ğulu camı temizlemek istermiş gibi, aynı el ha-
reketini yaptı.

“Diyorum ki, acaba gi-
dip bir mayına basacak ka-
dar talihsiz miyimdir?” 
Bunu söyler ve gülümser-
ken, ağzı ham bir hurma ye-
miş gibi büzüşmüş, dişleri 
kenetlenmişti. 

“Eh!” demişti ihtiyar. 
Sadece bu kadar: “Eh!” 
Şimdi, adam bu -Eh’in- vur-
guyu anımsamaya uğra-
şıyordu. Çünkü bu bir bu 
eksikti eh’i de olabilirdi, 
kimbilir eh’ ya da bu ka-
dar kolay mı eh’i anlamına 
da gelebilirdi. Ama ihtiyar 
adam kendi bakışları gibi, 
kısa ve sert otların bile kötü 
traş olmuş bir adamınkile-
ri gibi büyüdüğü şu dağla-
rın toprağı gibi çorak, hiçbir 
vurgusu olmayan bir ‘Eh!’ 
demişti.

Dağın eteklerindeki ot-
lar çalıların boynunu aşa-
mıyorlardı, arada bir de gü-
nün hiçbir saatinde gölge yapmayacak biçimde 
büyümüş, reçineli ve çarpık bir çam ağacı göze 
çarpıyordu. Şimdi adam yıllar içinde çalılara ye-
nik düşmüş, sadece kaçakçıların pek de iz bırak-
mayan yabanıl adımlarıyla ezilmiş ve yamaçlara 
doğru tırmanan patikalarda yürüyordu.

“Lanetli topraklar,” diyordu kısa pantolon giy-
miş adam. “Öteki yamaçta olmaya can atıyorum.” 
Neyse ki bu yolu savaştan önce de aşmıştı ve şim-
di bir rehbere ihtiyaç duymuyordu. Geçidin yo-
kuşta büyük bir vadiye açıldığını ve her yere bir-
den mayın döşenemeyeceğini de biliyordu.

Zaten insanın ayağını nereye basacağına 
dikkat etmesi yeterliydi: Mayınlı bir noktanın 
ötekilerden daha değişik bir görünümü olması 
gerekirdi. Bir şeyler değişik olmalıydı, toprak

yerinden oynamış, taşlar özellikle dizilmiş, 
ot daha taze bitmiş olabilirdi. Sözgelimi şura-
da mayın olamayacağı çok belliydi. Olamaz 
mıydı? Ya şu yerinden oynatılmış gri kaya? Ya 
şu çayırın tam ortasındaki kel yol? Durmuş-
tu. Ama geçit hâlâ çok uzaktaydı, bundan sonra 
mayın olamazdı, yoluna devam etti.

Belki de mayınlı toprakları gece karanlıkta 
sürünerek geçmeyi yeğlerdi; şu anda orada bu-
lundukları kesin olan sınır devriyelerine yaka-
lanmamak için değil, mayınlar uyuklayan dev 
hayvanlarmış ve o geçerken uyunabilirlermiş 

gibi düşünerek mayın korkusundan sıyrılabilir-
di. Porsuklar, evet yer altı dehlizlerinde kıvrılıp 
yatmış ve derin uykuya dalmış dev porsuklar 
düşünülebilirdi ve bunlardan biri bir taşın üs-
tünde nöbet tutup onu görünce bir ıslıkla arka-
daşlarına haber verebilirdi.

“İşte o ıslıkla,” diye düşünüyordu adam, 
“mayınlı tarla havaya uçardı; dev porsuklar bana 
doğru koşarlar ve beni kemirmeye başlarlardı.”

Adam şimdiye dek hiçbir porsuk tarafından 
ısırılmamıştı, ama mayınlar onu havaya uçura-
bilirdi. Bu düşünceleri kafasına sokan açlıktı; 
bunu biliyordu, açlığı iyi tanıyordu, açlık günle-
rini hayalleri ile görülen ve duyulan her şey, ya 
bir besini ya da ısırmayı çağrıştırırdı.

Evet, porsuklar vardı. Taşların üstünden ıs-
lıkları işitiliyordu: giii, giiii... “Taşla bir porsuk 
vurabilsem,” diye düşündü adam, “sonra onu 
bir dala geçirir, ateşte pişirirdim.” 

Sonra porsuk yağı kokusunu düşündü, ama 
midesi bulanmadı; açlık porsuk yağma bile he-
veslenmesine neden oluyordu, çiğnenebilecek 
her şeye razıydı. Bir haftadan bu yana kulübe-
leri dolaşıyor, biraz çavdar ekmeği, bir tas süt 
için çobanlara yalvarıyordu. 

“Keşke olsa. Hiçbir şey yok,” diyorlar ve 
tek süsü iç içe örülmüş sarımsaklar olan isli ve-
çıplak duvarları gösteriyorlardı. Geçit, bekledi-

ğinden daha erken çıktı karşısına. Ansızın ne-
redeyse korkuyu andıran bir şaşkınlığa kapıldı: 
Zakkumların çiçek açmış olmasını beklemi-
yordu. Karşısına çıplak bir vadinin çıkacağını 
umuyor, adım atmadan önce her bir taşı, her bir 
çalıyı inceleyeceğini sanıyordu; oysa kendini 
dizlerine kadar bir zakkum deni- zine bat-
mış buldu; bu, belirgin bir biçimi 
olmayan, sadece gri taşların siv-
ri uçlarının göründüğü girilemez 
bir denizdi.

Ve altında mayınlar vardı. 
“Nerede oldukları biliniyor,” de-
mişti ihtiyar. “Hepsi orada.” Ve 
eliyle havada o işareti yapmış-
tı. Kısa pantolonlu adam, san-
ki o ellerin zakkumların üzerine 
uzandığını görür gibi oluyor-
du şimdi. 

Kendine yürüyüş yolu ola-
rak vadiye paralel giden do-
lambaçlı bir yol seçmişti; yü-
rümesi pek rahatsızdı, ama 
mayın döşeyenler için de ra-
hatsız bir yol olmuş oldu-
ğu kesindi. Daha yukarılarda 
zakkumlar seyreliyor ve taş-
ların arasından porsukların 

giii giii diye bağırmaları, ensesine vuran güneş 
ışını gibi hiç kesilmiyordu. “Porsukların oldu-
ğu yerde,” diye düşünüyordu o yöne kıvrılırken, 
“mayın olması olanaksız.”

Ne var ki bu, yanlış bir düşünceydi: Mayın-
lar insanlara-karşı döşenmişlerdi; bir porsuğun 
ağırlığı onları patlatmaya yetmiyordu. Ancak o 

zaman mayınların ‘insana-kar-
şı’ adını taşıdığını anımsadı ve 
bu, onu ürküttü.

“İnsana- karşı,” diye yine-
liyordu, “insana karşı.” Bu ad 
birdenbire onu korkutmuştu. 
Elbette bir geçide mayın döşer-
lerse, bütün geçidi kullanılmaz 
kılmak için yaparlardı bunu; en 
iyisi geriye dönmek, çevrede-
ki insanlara sorup soruşturmak, 
başka bir yol denemekti. 

Geriye gitmek için döndü. 
Ama az önce nereye basmıştı ki 
ayağını? Zakkumlar arkasında 
bir bitki denizi gibi uzanıyor, 
içlerine girilmez gibi görünü-
yordu ve bütün ayak izleri yok 
olmuştu. Belki de mayınlı tarla-
nın tam ortasındaydı, yanlış bir 
adım atarsa havaya uçabilirdi, 
en iyisi yola devam etmekti.

“Lanetli toprak,” diye dü-
şündü. “Sonuna dek lanetli top-
rak.”

Keşke bir köpeği olsaydı, 
bir insan kadar ağır bir köpeği olsaydı, onu ön-
den yürütürdü. Sanki köpeğini koşturmak ister 
gibi dilini şaklattı. “Kendi kendime köpeklik et-
mek zorundayım,” diye düşündü.

Belki bir taş da yeterli olurdu. Yanı başında 
bir tane vardı, büyüktü, ama kaldırabilirdi; bu 
işine yarayabilirdi. Taşı iki eliyle yakaladı ve 

olabildiğince ileriye, yokuşa 
doğru fırlattı. Taş 
pek uzağa düşme-
di, gerisin geriye 
onun yanına yuvar-
landı. Böyle olma-
yacaktı.

Vadinin en yük-
sek yerine güvenlik 
duygusu vermeyen 
taşlığa gelmişti so-
nunda. Porsuk sürü-
leri adamı duymuş, 
alarma geçmişlerdi. 
Hava onların bağırış-
ları yüzünden kaktüs 
dikeni gibi batıyordu 
adama.

Ama adam artık 
onları avlamak düşün-
cesinden vazgeçmiş-

ti. Girişte alabildiğine geniş olan vadinin gide-
rek daraldığını ve artık kayalardan ve çalılardan 
oluşmuş bir kanaldan başka bir şey olmadığı-
nı fark etmişti. İşte adam o anda anladı: Mayın-
lı tarla buradan başka bir yer olamazdı. Ancak o 
noktada belli bir sayıda mayın, gerekli uzaklık-
larla yerleştirilmiş olabilir ve her türlü zorunlu 
geçişi engelleyebilirdi. Bu buluşu onu dehşete 
düşüreceği yerde, onda tuhaf bir dinginliğe yol 
açtı. İyi, artık mayınlı tarlanın ortasındaydı, bu 
kesindi. Artık rastlantısal olarak tırmanmaktan, 
canı istediği gibi yürümekten başka bir uma-
rı yoktu nasıl olsa. Eğer alın yazısında o gün öl-
mek varsa, ölecekti; yoksa, bir mayınla öteki 
arasından geçecek ve de kurtulacaktı.

Bu yazgı düşüncesi de pek inandırıcı gelme-
mişti kendine, alın yazısına inanmazdı. Elbet-
te, bir başkasını değil de bu adımı atıyorsa, bu 
kaslarının deviniminin, onu o adımı atmaya gö-
türen düşüncelerinin sonucuydu. Ama öyle bir 
an vardı ki, düşüncelerinde kuşkuya kapılabilir, 
gergin kasları yönünü seçemez ve o da herhangi 
bir adım atabilirdi. Sonunda düşünmemeye, ba-
caklarını bir robot gibi hareket ettirmeye ve taş-
ların üstünde adımlarını rastlantısal olarak at-
maya karar verdi; ama gene de sağa mı sola mı 
döneceğine ya da şu taşa mı bu taşa mı basaca-
ğına karar verenin kendi seçimi olduğunda kuş-
kuluydu.

Durdu. Açlık ve korku tuhaf bir huzursuzluk 
yaratmıştı ve bunu nasıl dindireceğini bilemi-
yordu. Ceplerini karıştırdı; yanında bir kadının 
anısı olan küçük bir ayna vardı. Belki de istedi-
ği buydu; kendini biraz aynada seyretmek. Bu-
ğulu cam parçasında şiş ve kızarmış bir göz be-
lirdi; sonra toz ve kılla kaplı bir yanak; sonra 
soyulmuş, çatlamış dudaklar, dudaklardan daha 
kırmızı dişetleri, dişler... Aslında adam ken-
dini daha büyük bir aynada, bütün olarak gör-
meyi arzu ederdi. Bir gözünü, bir kulağını gö-
rebilmek için o minik ayna parçasını yüzünün 
çevresinde dolaştırmak ona yetmiyordu.

Yoluna devam etti. “Şu ana dek mayın tar-
lasına rastlamadım,” diye düşündü. Şurada kırk 
elli adım kalmış olmalı.”

Her adım atışta, ayağının altındaki katı ve sa-
bit toprağı hissediyor, derin bir soluk alıyordu.

Bir adım attı, bir adım daha ve bir adım 
daha. Bu killi toprak şeridi bir tuzağa benziyor-
du, oysa son derece sağlamdı; bu sarmaşık ça-
lısı hiçbir şeyi gizlemiyordu, bu taş... ağırlığı-
nın altında iki parmak derine battı. “Giiii, gi....” 
diye bağırıyordu porsuklar. Haydi, bir adım 
daha.

Toprak güneşe dönüştü, hava toprağa, por-
sukların giii sesi bir gök gürültüsüne. Adam 
onu saçlarından, ensesinden yakalayan demir 
bir el hissetti. Bir değil, saçının her telinden ya-
kalayıp ayaklarına kadar, bir kağıdı yüzlerce 
minik parçaya böler gibi lime lime eden yüzler-
ce eldi onu yakalayan. 

EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR -134
Hazırlayan: Leyla ALP

MAYIN TARLASI
Küba’da İtalyan bir ailenin çocuğu olarak 
doğdu. Oğulları iki yaşındayken, Cal-
vino ailesi İtalya’ya yerleşti. İkin-
ci Dünya Savaşı sırasında direniş 
hareketine katılan Calvino’nun 
ilk öyküsü 1945 yılında ya-
yımlandı. Yazarlığın yanı sıra 
gazetecilik yapan, editör ola-
rak çalışan Calvino, çeşitli ga-
zete ve dergilerde yayımlanan 
yazılarıyla savaş sonrası İtal-
yan edebiyatının önemli isim-
lerinden biri haline geldiği gibi, 
eserleriyle bütün dünyada 20. yüz-
yılın en önemli yazarlarından sayıldı. 
Savaş dönemine ve partizan hareketine odak-
lanan kitaplarını (Örümceklerin Yuvalandığı Pa-
tika, Karga Sona Kaldı, Savaşa Giriş), derlediği 
masallardan oluşan “İtalyan Masalları” izledi. Ar-

dından Torino dönemine ait: “Emlak Vur-
gunu”, “Kirli Hava Bulutu”, “Arjantin-

karıncası”, “Sandık Gözlemcisinin 
Uzun Günü” yayımlandı. Bunları 

“Kozmokomik Öyküler”, “Sıfır 
Zaman”, “Görünmez Kentler”, 
“Kesişen Yazgılar Şatosu”, 
“Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yol-
cu”, “Palomar” izledi. Roman 
ve öykülerinin yanı sıra, ede-

biyat üzerine de makaleler 
yazdı. “İkiye Bölünen Vikont”, 

“Ağaca Tüneyen Baron” ve “Va-
rolmayan Şövalye” adlı romanlarının 

çocuklara yönelik resimli olarak hazır-
lanmış baskıları da çıktı.
Calvino’nun Yapı Kredi Yayınları tarafından okur-
la buluşturulan Öyküler kitabından Mayın Tarla-
sı isimli öyküsünü paylaşıyoruz.

ITALO CALVINO (15 EKİM 1923- 19 EYLÜL 1985)

Otuz yedi yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli bölgele-
rinde görev yapan eski Kadıköy Kaymakamı Hüse-
yin Eker’in Kerpiçli Köyden Kadıköy’e isimli kitabı 
Gece Kitaplığı etiketiyle okuyucuyla buluştu. 

Gaziantep’in Barak bölgesinde kerpiç bir evde 
doğan Hüseyin Eker, köyden göçlerini, okul yılları-
nı ve çalışma hayatını kronolojik bir sıralama ile ki-
tabında anlatmış.  Doğduğu köyden dört beş yaşların-
da ayrılan Eker ve ailesi çeşitli nedenlerle sürekli göç 
etmek zorunda kalmış. Gaziantep Lisesi’nden me-
zun olduktan sonra Ankara Hukuk Fakültesi’ni ka-
zanan Eker tamda öğrenci hareketlerinin güçlenme-
ye başladığı 1968 yılında fakültenin öğrencisi olmuş. 
Hukuk Fakültesi’nden  mezun olduktan sonra İsken-
derun Gümrükleri Başmüdürlüğü’ne atanan Eker, 
kaymakam olma isteğini kitapta şöyle anlatıyor.

“Cevat Fehmi Başkurt’un ölümsüz eseri olan 
“Buzlar Çözülmeden” ile Yaşar kemal’in “Teneke”-
sinin tiyatrosunun izlemişti. İki eserde de kaymaka-
mın yaptığı mücadele ve halkıla iç içe olan görev an-
layışı beni çok cezbetmişti.”

1973 yılında girdiği kaymakamlık sınavında başa-
rılı olan Hüseyin Eker önce  Gaziantep Valiliği emrine 
kaymakam adayı olarak atanmış ardından da Trabzon,  
Malazgirt, Artvin Aliağa, Eskişehir gibi Anadolu’nun 
çeşitli yerlerinde vali yardımcılığı ve kaymakamlık 

yapmış. Hüseyin Eker. Eskişehir’de vali yardımcı-
sı olarak görev yaptıktan sonra 1997 yılında Kadıköy 
Kaymakamlığı görevine atanmış. 

“Kerpiçli köyden başlayan çizgim, Kadıköy’le 
buluşuyordu “sözleriyle Kadıköy kaymakamı olarak 
atanma sürecini anlatan Eker, Kadıköy’e ilişkin ilk 
gözlemlerini şu sözlerle aktarıyor:

“Kadıköy’ü tanımaya başlamıştım. Beklediğim-
den daha güzel bir ilçeydi. Moda’sı güzeldi. Cad-

debostan’ı güzeldi, Suadiyesi güzeldi. Çocuklu-
ğumuzda, siyah beyaz Türk filmlerindeki başrol 
oyuncusunun, “İstanbul’un taşı toprağı altındır” dü-
şüncesiyle, Anadolu’dan İstanbul’a geldiğinde, ilk 
adımını attığı Haydarpaşa Gar Binası bir tarihti. Bağ-
dat Caddesi, sadece Kadıköy’ün değil, İstanbul’un da 
en prestijli caddesiydi. İnsanların huzur almak için 
geldikleri Kalamış’ı vardı, iş insanlarının ve yüksek 
dereceli kamu görevlilerinin üye oldukları, Büyük 

Kulüp, Moda Deniz Kulübü ve yelken kulüpleri Ka-
dıköy’ün ayrı değerleriydi. Dahası ülkemizin güzide 
spor kulüplerinden, Fenerbahçe’nin ev sahibiydi. 

Bu güzelliklerin ve sahip olduğu değerlerin ya-
nında, sorumluluk yükleyen de bir yerdi. “

1997-2002 yılları arasında Kadıköy’de kayma-
kamlık yapan Hüseyin Eker’e, görev süresi içinde İs-
tanbul Valiliğince iki takdirname ile ödüllendirilmiş 
ve Kadıköy Belediye Meclis Kararı ile Kadıköy’ün 
Fahri hemşehrisi ünvanı verilmiş. 

“Kadıköy’de nihayet yasal süremiz olan beş yıl 
dolmuştu. Başta belediyemiz olmak üzere tüm kamu 
kuruluşları, mahalle muhtarları, ayrım gözetmeksizin 
tüm siyasi partilerle, Kadıköy’ün temel direkleri olan 
sivil toplum örgütleri ve halkımızla uyum içinde, daya-
nışma içinde verimli bir hizmet dönemi geçirmiştim”

Kadıköy’den sonra İstanbul Vali  Yardımcılığı 
görevine atanan Eker, Polatlı’da kaymakamlık yap-
tıktan sonra emekli olmuş. 

Karabasanla tarla sürülen dönemden akıllı binala-
rın, cep telefonlarının olduğu döneme kadar yaşanan 
değişimleri anlatan kitap aynı zamanda ülkenin yaşa-
dığı gelişmeleri bir kamu görevlisinin gözlemleri ve 
yaşadıkları zorluklar üzerinden anlatıyor.

Eski Kadıköy Kaymakamı Hüseyin 
Eker, anılarını kaleme aldığı Kerpiçli 

Köyden Kadıköy’e isimli bir kitap 
yazdı. Eker, kitabında Kadıköy’de 

görev yaptığı dönem de dahil olmak 
üzere otuz yedi yıllık meslek hayatı 

boyunca yaşadıklarını anlatıyor 

Kerpiçli Köyden Kadıköy’e
l Leyla ALP



Kırık Çan
1968’den beri 
değişik yayın 
organlarında 
şiirleri yayımlanan 
Kirkor 
Yeteroğlu’nun ilk 
basımı 2014’te 
yapılan “Kırık Çan” 
adlı ilk şiir kitabı 
yedi yıl aradan 
sonra yeniden 

basıldı. İkinci basımında şairin yeni şiirleri 
de yer alıyor. Yeteroğlu’nun düzyazılarını 
içerek dosyası da yakın zamanda “Selinti 
Yıllar” adıyla okura ulaşacak. (Kitaptan) 
Payda Yayıncılık / 112 sf / 10 TL

Şoför Mustafa
1921’de ilk romanı 
“Kara Kitap”la 
okurlarıyla 
buluşan ve 
sonrasında 
sinemaya da 
uyarlanan 
“Fosforlu Cevriye” 
ile dikkatleri 
üzerine çeken 
yazar, gazeteci 
ve kadın hakları 

savunucusu (1903-1972) Suat Derviş’in 
“Şoför Mustafa” kitabı raflarda… Derviş’in 
bir zanaatkâr gibi yıllar içinde ustalaştığını 
kanıtlayan, daha önce farklı romanlarında 
ele aldığı, aklını ve ruhunu kurcalayan 
meselelerin, çatışmaların âdeta billurlaştığı 
bir roman “Şoför Mustafa”... Yayıma 
hazırlayan Serdar Soydan’ın, Suat Derviş’in 
kariyeri boyunca tekrar tekrar ele aldığı 
konuları, benzer karakterleri irdelediği 
“Birbirinden Doğan Kadınlar ve Romanlar” 
başlıklı yazısıyla sunduğu roman, İthaki 
Türkçe’nin ‘Suat Derviş Serisi’nin 20. 
kitabı... (Tanıtım Bülteninden) İthaki 
Yayınları / 176 sf / 30 TL
Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre 
haftanın çok satan kitapları şunlar oldu: 
■ Okçu’nun Yolu / Paulo Coelho / Can 
Yayınları
■ Harari: “Tarih, İnsanın Tanrı Oluşuyla 
Sona Erecek” / Haz.: Murat Nedim  / 
Karakarga Yayınları
■ İstediğin Bir Şey Olursa Bir Hayır, 
Olmazsa Bin Hayır Ara / Mevlânâ  / Destek 
Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI

KİTAP

ALBÜM

DİZİ

Ezgi Aktan / Denize Çıkan

Squid Game

Ezgi Aktan, 
“Denize Çıkan” 
isimli EP’sinde 
yine hem yorumu 
hem kendine has 
şarkı yazarlığıyla 
kulaklarımıza 
tatlı bir meltem 
esintisi getiriyor. 

Dört şarkıdan oluşan EP’de sözü-müziği 
kendisine ait olan üç şarkının yanında 
bir de değerli müzik grubu Mavi Işıklar’ın 
1968’de çıkardığı ve döneme damgasını 
vuran şarkısı İyi Düşün Taşın’ın 9-8’lik 
düzenlenmiş, çok eğlenceli bir versiyonu 
da mevcut. Yeniden yorumlamak için 
özellikle bu şarkıyı seçisinin nedenini; 
kendi şarkılarıyla yarattığı dünyanın 
atmosferine çok yakıştığını düşünmesinin 
yanı sıra “Neşe ile hüzün kardeş; ama ben 
bu dönemde neşeyi diğer kardeşinden 
birazcık kayırmak istiyorum; çünkü ona çok 
ihtiyacımız var.” şeklinde açıklıyor.
Ada Müzik etiketiyle Gökhan Tümkaya’nın 
süpervizörlüğünde hazırlanmış olan 
EP’de tüm miks ve mastering’ler ise Evren 
Arkman tarafından yapıldı.
Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Misafir / Can Temiz ft. Can Bonomo
■ On A Roll / Balthazar
■ Because You Love Me / Kaz Hawkins

Netflix’teki 
acımasız bir 
hayatta kalma 
yarışmasını anlatan 
Kore dizisi Squid 
Game’i (Mürekkep 
Balığı Oyunu) 
seyretmediyseniz 
bile internet ve 
sosyal medyada 
bahsini duymuş 
olma ihtimaliniz 
yüksek. İki hafta 

önce gösterime giren aşırı şiddet içerikli 
macera dizisi büyük bir izleyici kitlesi 
çekti. Öyle ki Netflix’in şimdiye kadar en 
çok izlenen yapımı olan romantik tarih 
dizisi Bridgerton’un rekoruna yaklaşmaya 
başladı. Squid Game, borca batmış ve 
çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe 
altı oyun kazanırlarsa 45 milyon dolarlık 
ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla, kanlı 
bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine 
kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var: 
Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.
Yarışmalar basit. Yarışmacıların 
çocukluklarında oynamaya alışkın oldukları 
oyunlar bunlar. Burada seyircinin ekran 
karşısında çakılmasına sebep olan da 
masum çocuk oyunlarının vahşi ölümlerle 
oluşturduğu zıtlık. (Kaynak: BBC)
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Hazırlayan: Semra ÇELEBİ

u yıl dördüncü kez düzenlenen 212 Photog-
raphy Istanbul, ilk kez bu kadar kapsam-
lı olarak izleyiciyle buluşuyor. Fotoğrafın 
dünyaca ünlü isimlerini ağırlayan, önde ge-

len etkinliklerinden olan festival, 11 Ekim’e kadar de-
vam edecek. 

Festivale, aralarında Yeldeğirmeni Sanat ve Müze 
Gazhane’nin de olduğu yedi farklı mekan, ücretsiz ola-
rak ev sahipliği yapıyor. Festival bu yıl sadece fotoğraf 
sergileriyle değil, söyleşi, konser ve film gösterimleriy-
le de dikkat çekiyor. Festival kapsamında dokuz ser-
gi, 13 söyleşi, beş atölye, altı konser, 18 film gösteri-
mi yer alıyor.

Festivalde, fotoğraf çalışmaları yer alan sanatçılar-
dan bazıları şunlar: Helena Blomqvist, Thomas Alb-
dorf, Diana Artus, Helena Blomqvist, Christian Tag-
liavini, Scarlett Hooft Graafland, JeeYoung Lee, Rosa 
Muňoz, Esra Özdoğan, MODI. Yeldeğirmeni Sanat’ta 
Tagliavini’nin eserleri, festivalin başından itibaren en 
çok konuşulan sergilerden biri. Yeldeğirmeni Sanat’ta 
9 Ekim’de bir de konser gerçekleşecek. 

Festival Direktörü Banu Tun-
çağ ile festivali konuştuk. Tun-
çağ, festivalin çok kapsam-
lı olduğunu ve “şehrin fotoğraf 
festivali” olma amacına büyük 
ölçüde ulaştıklarını söyledi. 
� 212 Photography İstanbul 

sergisini biraz anlatabilir misi-
niz? Bu seneki takvim, en kap-
samlı programlardan biri diyebi-
lir miyiz? 

212 Photography Istanbul’un 
bu seneki programı 35 sanatçı, 15 
farklı sergi konsepti, 13 söyleşi, 5 
atölye çalışması, 6 konser/performans, 18 film gösteri-
mi (NOWNESS &amp; MUBI) ile tüm sanatseverlere 
yoğun ve farklı disiplinleri içeren bir program sunuyor. 
Bunun yanı sıra festivalin ilk senesinden beri amaç, İs-
tanbul’un önemli noktalarında sergiler, gösterimler ve 
etkinlikler düzenleyerek ‘şehrin fotoğraf festivali’ ola-
bilmekti ve dördüncü senemizde bu hayali artık büyük 
ölçüde gerçekleştirebildiğimizi söyleyebiliyoruz. İlk 
defa iki farklı kıtada; beş Avrupa, iki Anadolu Yaka-
sı’nda olmak üzere İstanbul’un toplam yedi özel meka-
nında sergiler gezilebiliyor. İnanılmaz yoğun bir ilgi ile 
karşılaştık, çok mutluyuz.
� Blomqvist, Tagliavini, Mcgrath gibi ünlü, 35 sa-

natçının eserlerini görebiliyoruz. Bu etkinliği diğerle-

rinden ayıran etkenler ve önemi hak-
kında neler söylersiniz?

Diğer etkinliklerden bizi ayıran 
noktanın, sergide yer alan fotoğraf seç-
kisinin çarpıcı ve farklı olmasının yanı 
sıra her mekanın kendine özgü atmos-
ferinde bir sergi kürasyonu hazırlamış 
olmamız diyebilirim. Tek bir tema ye-
rine mekanın ruhunu yansıtan bir küras-
yon oluşturduk. Festivalin bu anlamda 
kendine göre bir görsel karakteri oluş-
tuğunu düşünüyoruz. Kimi zaman da 
bir serginin mekanla kontrast yaratma-
sını istiyoruz. Festival takipçileri her bir 

mekanda farklı bir anlatım şekli görecekler.
� Kadıköy’de de Yeldeğirmeni Sanat ve Müze Gaz-

hane, sergilere ev sahipliği yapıyor...
Avrupa Yakası kadar Anadolu Yakası’nda varol-

mak bu festival için çok önemliydi. Şehrin festivali 
olabilmemiz için her noktada göründüğümüz bir prog-
ramımız olmasını çok istiyorduk. Bu sene Kadıköy Be-
lediyesi’nin desteğiyle festivali çok özel bir mekana ta-
şıdık. Yeldeğirmeni Sanat’ta yer alan sergiyi herkese 
tavsiye ediyorum. 9 Ekim saat 18:00’de de yine Yel-
değirmeni Sanat’ta programa dahil olan bir konserimiz 
gerçekleşecek.

Tüm bilgilere 212photographyistanbul.com adre-
sinden ulaşabilirsiniz.

Wolfgang Amadeus Mozart’ın 1789 yı-
lında bestelediği hicivli, komik opera 
“Cosi Fan Tutte” Türkçeye “Bütün Ka-
dınlar Böyledir” olarak çevrilebilir. Mo-
zart’ın ünlü operaları olan “Figaro’nun 
Düğünü” ve “Don Giovanni” operaları-

nın libretto yazarı olan Lo-
renzo Da Ponte, Cosi Fan 
Tutte’nin de librettosunu da 
yazmış. 

Mozart, operayı Fransız 
Devrimi zamanlarında yaz-

mış ve opera ilk kez bes-
tecinin ölümünden bir yıl 
önce, 1790'da Viyana’da 
sahnelenmiş. Ancak eser 
olarak, 20. yy’da opera 
repertuvarlarında sıklıkla 
yer almaya başlayarak Fi-
garo’nun Düğünü ve Don 
Giovanni operalarının ya-
nındaki yerini almış.

Operada “sadakat” 
kavramı ana temayı oluş-
tururken, kadınların bağ-
lılığını sınamak isteyen 
erkeklerin nasıl gülünç 
duruma düştükleri işle-
niyor. Eserde, komedi ve 
dramanın ustaca ayarlan-
mış dengesi görülüyor. 

İtalyanca seslendiri-
lecek olan Cosi Fan Tut-
te operası, 18.yy sonla-
rında Napoli'de geçer… 
İki asker, Ferrando ve 
Guglielmo nişanlılarının 
(Dorabella ve Fiordiligi) 
sonsuza kadar sadık ka-
lacağını iddia etmektedir. Don Alfon-
so tartışmaya katılır ve bu iki kadının 
(tüm kadınlar gibi) kararsız olduğunu 
bir gün içinde kanıtlayabileceğini iddia 
ederek Ferrando ve Guglielmo ile bah-
se girer…

ORKESTRA DA SAHNEDE
Eserin sahne kurgusu Suat Arıkan 

tarafından gerçekleştiriliyor. Orkestra 
Şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkest-
rası, küresel salgın şartlarına uygun ola-
rak sahnede yer alacak. 

Eserin 4 buçuk dakikalık uvertür bö-
lümünde ise Ayşem Sunal Savaşkurt’un 
koreografisi ile hikâye, eğlenceli bir 

bale ile anlatılıyor. Sahne ve kostüm dü-
zenleme Olcay Engin Kaymaz’a, ışık ta-
sarımı ise Taner Aydın’a ait. 

Temsillerde dönüşümlü olarak; Fi-
ordiligi: Gülbin Günay / Ayten Telek, 
Dorabella: Barbora Hitay/ Dilan Saka, 
Despina: Sevim Ateş / Özlem Soydan, 
Ferrando: Caner Akın / Ufuk Toker, Gug-
lielmo: Caner Akgün / Alper Göçeri, Don 
Alfonso: N. Işık Belen rol alıyorlar.

6 Ekim’de ilk kez izleyiciyle buluşan 
Cosi Fan Tutte 8, 9, 10 Ekim 2021 tarih-
lerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Ope-
rası’nda sahnelenecek. 

Konser biletleri www.biletinial.com 
ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi gişe-
lerinden alınabilir.

Fotoğraf festivalini
kaçırmayın

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
212 Photography Istanbul 
Festivali, 11 Ekim’de sona 
eriyor. Önemli sanatçıların 
yer aldığı festivalin direktörü 
Banu Tunçağ, “Şehrin fotoğraf 
festivali” olma amacına büyük 
ölçüde ulaştıklarını söylüyor

l Fırat FISTIK

B

İstanbul Devlet Opera 
ve Balesi, Mozart’ın 

ünlü operası “Cosi Fan 
Tutte”nin prömiyerini 

Süreyya’da yapıyor

Mozart’ın ünlü operası 
Cosi Fan Tutte  Süreyya’da



Eda Aslan & Dilşad Aladağ, 
Mehpare Heilbronn ve Frère 
Jean, St Joseph Lisesine 
bağışlanan botanik çizimleri ile 
İstanbul Üniversitesi Botanik 
Enstitüsü’nde , 9 Nisan 1942, 
Alfred & Mehpare Heilbronn 
Arşivi, Kurt Heilbronn’un izni ile.
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Censor / Sansür
Sansür kurulundan Enid, 1980’ler-
de her yanı saran slasher video 
filmlerinden aşırı sahneleri kes-
mekle sorumlu bir kurgucudur. 
Onay verdiği filmlerden birindeki 
yöntemle korkunç bir dizi cinayet 
işlendikten sonra Enid çok sarsılır. 
Ama asıl şoku, onay için gelen film-
lerde kendi geçmişiyle ilintilendirdiği 
feci sahneler gördüğünde yaşar. 
Heavyhorror.com’da “gerçeküs-
tü ve çarpıcı olduğu kadar tuhaf 
şekilde rahatsız edici” sözleriyle 
övülen, yenilikçi diliyle dikkat çeken 
Sansür, hem Sundance’te Geceya-
rısı bölümünde, hem de Berlin’de 
Panorama bölümünde gösterildi. 
Travma sonrası sorunları 1980’ler 
video estetiğinden ödün vermeden 
ekrana en iyi yansıtan filmlerden 
biri olan Sansür, David Lynch, 
Harmony Korine, Quentin Taranti-
no ve Douglas Sirk hayranı Prano 
Bailey-Bond’un yönettiği ilk uzun 
metrajlı film. 8 Ekim’de sinemalarda.

The Courier /Kurye
Başrolünde Benedict Cumberbat-
ch’in yer aldığı, gerçek bir olaydan 
uyarlanan bir kedi-fare oyunu!
Dominic Cooke’un yönettiği filmde, 
MI-6 ajanı olarak görev yapan 
İngiliz iş insanı Greville Wynne ile 
1962’deki Küba füze krizini etkisiz 
hale getiren bilgiyi Batı’ya veren Rus 
casusu Oleg Penkovsky arasındaki 
ilişki anlatılıyor. 8 Ekim’den itibaren 
vizyonda. 

Kadıköy Sineması
İKSV Filmekimi: 8 – 17 Ekim 
(filmekimi.iksv.org)
SANSÜR: 13.00, 20.00
AV: 14.30
BABA: 16.00, 21.30
SEVGİLİ YOLDAŞLAR: 17.45
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
Tel: (216) 337 74 00

SİNEVİZYON

undan 150 yıl evvel Fransız frer’ler (rahip öğ-
retmen) tarafından kuruldu. O zamandan bu 
yana ayakta ve eğitime devam ediyor. Ara-
larında akademisyen, dağcı, büyükelçi, jokey 

gibi  pek çok farklı mesleğe sahip kişilerin ilk eğitim yu-
vası oldu. Yatılı okul olduğu zamanlarda kendi kendine 
işleyen bir sistemi vardı; bir doğa tarihi merkezi, çeşit-
li laboratuvarlar, köklü bir arşiv, elektrik üretimi, ekmek 
fırını vb... Şimdilerde ise bu çok işlevlilik, zamanın ruhu-
na uygun olarak sürmekte; çatısında güneş paneliyle ken-
di elektriğini üreten, sismografi ve meteoroloji istasyonu 
bulunan, çok çeşitli sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan 
bir eğitim kurumu burası…

Evet, Moda’da bulunan İstanbul Özel Saint-Joseph 
(SJ) Fransız Lisesi’nden bahsediyoruz. Bu ‘özel’ lise, 
kuruluşunun 150. yıldönümünü özel bir sergiyle kutlu-
yor. Aslı Seven küratörlüğünde tasarlanan “Saint-Jo-
seph: Fevkalade bir Makinenin Kalbi. Biçimler, Sahne-
ler ve Öykülerle 150 Yıllık Bir Pedagoji Hikayesi” sergisi 
2 Ekim’de açıldı. Sergide Dilşad Aladağ & Eda Aslan, 
Emre Hüner, Ekin Kano, Komet, Maude Maris, Daniel 
Otero Torres, Emin Fırat Övür, İz Öztat, Julien Prévieux, 
Sergen Şehitoğlu ve Virginie Yassef olmak üzere Türkiye 
ve Fransa’dan 12 sanatçının çalışmaları yer alıyor. Fransa 
Büyükelçiliği ve Fransız Kültür Merkezi’nin desteği ile 
gerçekleşen sergiye, 2021 sonbaharı boyunca halka açık 
bir seminer, sunum ve gösterim programı eşlik edecek. 

150 SENELİK KORİDORDAKİ SANAT
Okulun arşivleri ve eğitim araçları etrafında, uzun sü-

reli bir sanatsal araştırma ve üretim sürecinin sonucu ola-
rak ortaya çıkan sergi; izleyicisini doğa tarihi koleksiyon-
ları, biyoloji modelleri ve laboratuvar deney araçları gibi 
pedagojik araçların tarihi ve güncelliği açısından liseyi 
‘fevkalade bir makine’ olarak düşünmeye davet ediyor.

Yaklaşık üç yılda kurgulanan ve 21 Ocak 2022’ye dek 
açık kalacak olan sergi, okulun derslik, koridor ve birçok 
salonunun sergi mekanına dönüştürülmesiyle oluşan bir 
parkura yayılıyor. Öğretmen ve velilerin buluşmaları için 
tasarlanmış olan “Görüşme Odası”, vitrinleri ve cam ka-
binleri opaklık ve şeffaflık arasında kurgulanan bir kom-
pozisyonla, pedagojik arşivler için bir sergileme aracı-
na dönüşüyor. Tiyatro salonu, şeref salonu ve bir sınıf, 
bunları birbirine bağlayan koridorlar dahil olmak üzere, 
okul binası boyunca arşivleri, pedagojik işlevleri ve sa-
nat eserlerini biraraya getiriyor. Alanında Türkiye'nin tek 
merkezi olan Doğa Bilimleri Merkezi ise, 1800'lerin so-
nundan 1960'a kadar toplanmış 30 bin hayvan ve 40 bin 
bitkiyi buluşturan tarihi hayvan, mineral ve bitki koleksi-
yonlarıyla sergi parkurunun içinde yer alıyor.

SJ MAKİNESİNİN KALBİ…
Serginin tanıtımı için 29 Eylül’de okulda bir ba-

sın toplantısı yapıldı. “Uzaklaşmaların, sınırlamaların 
ve bitmeyen son dakika gelişmelerin damgasını vurdu-
ğu bir buçuk yıllık sürecin ardından, lisemizin 150. yı-
lını nihayet layıkıyla kutlamak üzereyiz” diye sözlerine 
başlayan müdür Paul Georges, “Bizler, olağanüstü güzel 
bu ülkede, bu muhteşem şehirde bugün kalbi atmaya de-
vam eden bu fevkalade makinenin, Saint-Joseph’in varis-
leriyiz. Eğitmenler olarak bizler, öğrenerek, deneyimle-

yerek, kardeşlik ruhuyla, seçkincilik 
yapmadan, tevazuyla, sadelikle geç-
mişle geleceği buluşturma hevesini 
bağrımızda taşıyoruz. Saint-Joseph 
makinesinin kalbi canlı canlı atıyor. 
Bu öyle güzel bir makine ki Türk ve 
Fransız sanatçılardan oluşan bir ko-
lektife müthiş bir ilham vererek,  li-
semizin birçok alanını kapsayan bu 
sergiyi doğurdu.” dedi.  

Lisenin Kültürel Etkinlikler Ko-
ordinatörü Gizem Karakaş da, “Üç 
sene önce Paul Georges’la yaptığı-
mız ilk toplantıda kendisine sergiyle 
ilgili beklentilerini sorduğumda, ‘Bu-
rası bir müze değil, yaşayan bir yer. 

Serginin de bunu yansıtması, geçmişle geleceği buluştur-
ması gerekiyor’ demişti. Saint-Joseph Lisesi her gün eğit-
menlerle öğrencilerin buluştuğu,  hareket eden bir eğitim 
kurumu. Bunun ötesinde işbirliklerini ve kültürel açılım-
ları kucaklayan bir karşılaşma mekânı. Bu sergi de, bu iş-
birlikleri sonucunda ortaya çıktı.” diye konuştu.

 “PANDEMİ FIRSAT OLDU”
Küratör Aslı Seven ise şunları söyledi: “Pandemi sebe-

biyle daha başlangıcında sekteye uğrayan bu süreç içinde, 
projeyi yeniden düşünmemiz ve değişen koşullar içinde 
esneklik göstererek ilerlememiz gerekti. Eğitimin uzak-
tan devam ettiği ve seyahatlerin olamadığı süreçte, kolek-

tif ruhu koruyabilmek için uzaktan işbirliği metodları ge-
liştirdik. Bu hazırlık sürecinin, pandemi sebebiyle sekteye 
uğraması ve planlanandan uzun sürmesi, okulun arşivle-
rini tarayarak araştırmayı derinleştirmek için de bir fırsat 
oldu. 150 yıllık bir tarihin araçlarını, sanatsal yorumlama-
nın ışığında görmek heyecanlı. Bu sergi sadece geçmişle 
değil, gelecekle de ilgili. Bilim, sanatsal bir hayal gücün-
den beslenir. Yani sanat da aslında bilimsel araçlar kulla-
nılarak üretilen bir şey. O kesişim noktasını görmek güzel 
olacaktır izleyici için.”

Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşecek 
olan Big Boyz Festival, pandemi sonrası en bü-
yük açık hava etkinliği olma özelliği taşıyor. Pan-
demi önlemleri alınarak yapılacak olan festiva-
lin bu sene dördüncüsü Kadıköy Kalamış Parkı’nda 
gerçekleşecek. Big Boyz Festival, motosiklet ve 
araba meraklılarının ilgi odağı olan kortejler ve ad-
renalin dolu etkinliklere sahne olacak. Birçok mar-
kanın yeni ürünlerini meraklılarıyla tanıştıracağı 
festivalde hobi severler, adrenalin ve aksiyonun sı-
nırlarını zorlayacaklar.
Otomobil, motosiklet, kamp-karavan, deniz, ha-
vacılık ve yeni nesil elektrikli araçlar gibi sektörler-
den onlarca markanın katılacağı festivalde, tüketi-
ciler alışveriş ve deneyim imkânı da bulacak. Girişin 
ücretsiz olduğu etkinliklerde test sürüşleri, Muay-

thai gösteri maçları, denizde jet surf- fly board gösterile-
ri, havada para motor gösterileri, paten ve kaykay gösterileri 
gibi birçok spor aktivitesi olacak. Festivalde sadece büyük-
ler değil, çocuklar da aileleri ile birlikte eğlence ve deneyim 

imkânı yakalayacaklar. Festival alanında 
düzenlenecek olan paten sürüş alanı, 
paten meraklılarını bekliyor olacak.

GÜN BOYU KONSERLER
TriONStage konseri ile başlayacak olan 
müzik etkinlikleri gün boyu devam 
edecek. MetroFM’in sevilen DJ’lerinin 
performanslarını sergileyeceği festi-
valde Vokal Akademi’den Yüksel Mu-
rat Piştal, Hüseyin Topçu ve Nilay Çe-
lebi de sahne alacak ve ziyaretçilere 
konser keyfi yaşatacaklar. Big Boyz 
Festival’in en sevilen etkinliklerin-
den, Balta Atma ve Kabile Dans Gru-
bu’nun şovları festivale renk ka-
tarken, eğlence ve heyecan dolu 
aktivitelerle katılımcılar iki gün bo-
yunca eğlenceye doyacak.

Türkiye’nin ilk ve tek hobi – aktivite 
festivali olan “Big Boyz Festival” 
9 – 10 Ekim günlerinde Kadıköy 
Kalamış Parkı’nda yapılacak

Kalamış’ta Big Boyz Festival

Lisedeki sergi 
sergideki lise

 “Saint-Joseph: Fevkalade bir 
Makinenin Kalbi. Biçimler, 
Sahneler ve Öykülerle 150 
Yıllık Bir Pedagoji Hikayesi” 
sergisi açıldı. Lisenin bir buçuk 
asırlık köklü tarihini konu 
edinen ve üç yılda hazırlanan 
sergi, dört ay açık kalacak

l Gökçe UYGUN

B

SJ Müdürü Paul Georges sergiyi gezerken

Küratör Aslı Seven, katılımcılara sergiyi gezdirdi

SJ frerlerinin 1930-40’larda İstanbul civarında,  
bazen öğrencilerle yaptıkları gezilerden fotoğraflar
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Kadıköy Belediyesi, meslek edindirme ve kişisel geli-
şim kursları ile Kadıköylülere hem sosyalleşme hem de 
iş edinme olanağını birlikte sağlıyor. Kadıköy Beledi-
yesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü tarafından sos-
yal hizmet merkezlerinde düzenlenen, içerisinde dra-
ma, İngilizce, fotoğrafçılık, resim, aşçılık, pastacılık 
gibi geniş bir yelpazeye sahip olan hobi, kişisel geli-
şim ve meslek edindirme kursları için kayıtlar başladı. 

“KURSLAR ÜCRETSİZ”
Her yıl  çok sayıda vatandaşın faydalandığı kurs-

lar, halk eğitim merkezlerinin desteği ile yürütülüyor, 
eğitim sonrasında ise kursiyerlere Milli Eğitim Ba-
kanlığı onaylı sertifika veriliyor. Ücretsiz ve son baş-
vuru tarihi 1 Kasım olan kurslara katılmak için tek 
koşul ise  Kadıköy’de ikamet etmek.  

010 yılının Haziran ayında Kadı-
köy’de kurulan Dünya Mirası Gez-
ginleri Derneği, alanında ülkemizdeki 
ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olma 

özelliğini taşıyor. Seyahat etmeyi seven ve bunu 
bir yaşam biçimi olarak benimsemiş üyelerden 
oluşan dernek, ülkemizde ve yurt dışında birçok 
noktayı ziyaret ediyor. Bunlara ek olarak çeşitli 
eğitimler ve etkinlikler de düzenleniyor. Seyahat 
tutkunu Nevin Salman, dernekle ilgili olarak Ga-
zete Kadıköy’e konuştu. 

Aslen mimar olan ve uzun yıllardır seyahat 
eden Nevin Salman, emekli olduktan sonra tam 
bir gezgin olduğunu dile getirdi. Kadıköy’de bu-

lunan Dünya Mirası Gezginleri Derneği hakkın-
da da bilgiler paylaşan Salman, “Öncelikli hede-
fimiz elbette Türkiye’deki dünya mirası sayısını 
arttırmak, yeni adaylar göstermek ve aday listede 
olan yörelerimizin belediyelerine her konuda des-
tek vermek. Eğiticinin eğitimini ve yöre okullarda 
farkındalık eğitimlerini sanal da olsa devam ettir-
mek de önceliklerimiz arasında” dedi.

“AMAÇ DOĞAL MİRASIN KORUNMASI”
Derneğin amaçlarına değinen Salman, “Unes-

co’nun ilan ettiği kültürel ve doğal dünya mirasla-
rının tanıtımını yaparak ülkemizde bulunan dünya 
miraslarının tanınması ve korunmaları, toplumun 
bilinçlendirilmesi, ülkemizdeki benzer yerlerin de 
Unesco Dünya Mirası (UDM) listesine alınması 
için çalışmalar yürütüyoruz. Genç kuşakların dün-
ya mirası farkındalıklarının arttırılması, korun-
ma bilincine varması, dünya miraslarının korun-
masının sağlanması amaçlı eğitim programları, 
dünya mirası alanında lisans üstü eğitim olanak-
larının sağlanması, konferans ve sempozyumlar 
düzenleyerek sivil toplum örgütleri, yerel yöne-
ticiler ve eğitim kurumlarıyla çalışma-
lar yapmak da misyonlarımız arasın-
da” dedi ve şöyle devam etti: “Somut, 
somut olmayan kültür ve doğal miras-
larımızın korunması için farkındalık-
larının arttırılması yolunda çocukların 
ve gençlerin eğitimi öncelikli hedefi-
miz. Bu amaçla derneğimiz bünyesin-
de oluşturduğumuz eğitim komitemiz, 
UNESCO’nun “Dünya Mirası Genç El-
lerde” eğitim programına uygun olarak 

ülkemiz çocuk ve gençlerinin dünya miraslarının 
korunması konusunda bilgilendirilmesi için çalış-
maktayız.”

2010 yılında kurulan derneğin şu an yakla-
şık 150 civarında üyesi olduğunu dile getiren Sal-
man, “Seyahat etmeyi seven, bunu bir yaşam bi-
çimi olarak benimsemiş ancak ilgi alanları yurtiçi 
ve yurt dışında özellikle UNESCO Dünya Miras-
ları kavramını bilen, gezen, ülkemiz için öneminin 
bilincinde, kültüre ve doğaya önem veren, derne-
ğimizin ve yönetim kurulumuzun etkinliklerin-
den memnuniyetlerini dile getiren dostlarımız var. 
Derneğimize herkes üye olabilir. Web sitemizden 
ya da doğrudan bizi arayarak daha detaylı bilgi 
edinebilirler” dedi. 

“DÜNYANIN HER YERİNE GİDİYORUZ”
Dernek olarak yaptıkları etkinliklere de deği-

nen Salman, “Bizler dünyanın hemen her yerine 
gidiyoruz. Güney Amerika Patagonyasından, Ku-
zey Amerika’da Alaska’ya… Uzak Doğuda Ja-
ponya ve Afrika’daki birçok ülkeye geziler dü-
zenledik. Birkaç senedir devam ettiğimiz ancak 
pandemi nedeniyle ara verdiğimiz ilk / orta dere-
celi okullarda ve liselerde ’farkındalık eğitimle-
ri’ eğitim komitemiz tarafından gerçekleştiriliyor. 
Bu yıl şüpheli ancak umuyorum ilerleyen yıllar-
da devam edecek” dedi ve sözlerine şöyle de-
vam etti: “Edirne Selimiye Camii ve Bursa Tati-
hi alanları, Cumalıkızık’ın dünya mirası listesine 
alınmasına, Harran Kaymakamlığı ve belediyesi-
ne destek verdik. 2019 yılında Antalya Muratpaşa 
Belediyesi’nin düzenlediği ‘Kaleiçi Festivali’nde 
açılış sunumu yaptık ve 2 günde 500 civarı öğ-
rencimize eğitim desteği verdik. 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilkokul öğren-
cilerimiz için yaptığımız ’23 Nisan 100.Yıl Özel 
Antonina Çocuk Şenliği’nde ‘Dünya Mirası Genç 
Ellerde’ eğitim sunumu büyük ilgi gördü ve be-
ğeni aldı. Katılan tüm çocuklarımıza da okullarda 
eğitim almış gibi birer sertifika da verdik. Bunla-
ra ek olarak paydaşı olduğumuz, Kadir Has Üni-
versitesi UNESCO Kürsüsü dünyadaki dördüncü, 
ülkemizdeki birinci Dünya Mirası Kürsüsü olma 
özelliğini taşıyor.”

Nevin Salman son olarak şunları dile getirdi: 
“Derneğimiz içinde üyelerimizle belli zamanlarda 
buluşarak hem dostlukları pekiştirmek hem fikir 
alışverişinde bulunmak ve yaptığımız faaliyetler 

hakkında bilgi paylaşmak amacıyla bu-
luşuyoruz. İçinde bulunduğumuz pan-
demi sürecinde çok sayıda online 
geziler yapılıyor, yapan seyahat acen-
talarını ya da yetkilileri kutluyorum. 
Bizler de destek isteyen okullar, be-
lediyeler için sanal eğitimler gerçek-
leştirmeye hazırız. 

Kadıköy Belediyesi 
tarafından düzenlenen, çocuk 

gelişimi, drama ve pastacılık 
gibi geniş bir yelpazeye 
sahip olan hobi, kişisel 

gelişim ve meslek edindirme 
kurslarına  katılmak için 

başvurular başladı

Meslek edindirme

ve kişisel gelişim kursları

başlıyor!

Kurslar, kursların verildiği merkezler ve bilgi edinmek için telefon numaraları şu şekilde; 

19 Mayıs 
Sosyal Hizmet Merkezi

Drama, İngilizce, işaret dili ve 
fotoğrafçılık. 
Telefon: ( 0216) 411 48 33 / 
(0216) 411 48 34.

Rasimpaşa 
Sosyal Hizmet Merkezi

Kısa film yapımı ve senaryo 
yazarlığı. 
Telefon: (0216) 349 11 89 / (0216) 
418 21 75.

Kuşdili 
Sosyal Hizmet Merkezi

El nakışı, aşçılık, pastacılık, drama, 
tiyatro, senaryo yazarlığı, işaret 
dili, resim, fotoğrafçılık, Fransızca, 
tezhip ve minyatür, iletişim 
yöntem ve teknikleri ile dans. 
Telefon: (0216) 349 61 67.

Yeldeğirmeni 
Sosyal Hizmet Merkezi

İngilizce, İspanyolca, Türkçe 
okuma ve yazma, çocuk gelişimi, 
keçe yapımı, kat’ı sanatı, iletişim 
yöntemleri ve teknikleri ile işaret 
dili. Telefon:  (0216) 545 96 91.

Koşuyolu Engelsiz 
Sosyal Hizmet Merkezi

Dans, drama, sportif beceriler, 
ritim ve özel eğitim grup 
çalışmaları. 
Telefon:  (0216) 337 21 21.

Göztepe 
Sosyal Hizmet Merkezi

 İngilizce A1-A2, çocuk 
gelişimi, yaşlı bakımı, drama ve 
fotoğrafçılık. 
Telefon: (0216) 357 10 93 / 
(0216) 357 35 04.

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Kadıköy’de bulunan Dünya Mirası Gezginleri Derneği, 
Türkiye’deki dünya mirası sayısını arttırmak ve yeni 
adaylar göstermek için faaliyetlerine devam ediyor

l Simge KANSU 

2

gezginleri
Dünya mirası

➜ worldheritagetravellers.com

➜ worldheritagetravellers.com/
dernek-uyelik-formu/
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Kadıköy , parkı , bahçesi diğer semtle-
re göre çok olan bir yer. İstanbul’daki di-
ğer yerleri düşündüğünüzde kendinizi bi-
raz daha şanslı hissedebilirsiniz. Son birkaç 
yılda diğer semtlerden aldığı göç de bir 
gerçek. Bununla birlikte açılan alternatif 
dükkanlar yeni neslin ihtiyaçlarını fazla-
sıyla karşılıyor. Ancak bir de hafta sonları 
ya da havanın güzel olduğu bazı akşamlar 
var ki,  yaşadığınız yere yabancılaşabiliyor-
sunuz. Yoğurtçu Parkı ve Göztepe Parkı 
en çok yolumun düştüğü yerler. Çimenle-
re yayılmak, ağaçlara sarılmak, açık hava-
nın keyfine varmak, hepimizin hakkı! Ama 
bunu yaparken  birileri temizliyor diye ra-
hatça çöpünü oraya buraya savurmak ne-
den? Adım başı çöp kutusu var, hadi çe-
kirdeğini yedin, yere bir yığın bırakmak 
neden, kola şişeleri, pet şişeler, gofret am-
balajları cabası… Takıldığım ve hatta bir çok 
insanın takıldığı başka bir konuda, stad-
yumların şehrin tam ortasına yapılmış ol-
ması. O günlerde dua edin bir hastanız ya 
da acil bir işiniz olmasın. Öğleden son-
ra başlayan trafik, yolların kapanmasıyla 
birlikte sabrınızı epey sınıyor. Maç günleri 

seyircilerden kalan çöp yığınları var bir de, 
gözünüzün önüne geldi mi şu an? Yüzlerce 
bira şişesi yollarda, birçoğu kırılmış, yanlış-
lıkla ayağınız takılsa düşseniz, geçmiş ol-
sun. Hadi siz insansınız dikkat ettiniz di-
yelim, ya sokakta yaşamaya çalışan kedi, 
köpek, kuş, onca can? O kırıklara basıyor-
lar ve söyleyemiyorlar, acısını hissetmeye 
çalıştınız mı şu an? 

Yaş ilerledikçe inandığınız, saydığınız, 
sorguladığımız her şey değişiyor. ‘’Asla’’nın 
yerini, ‘’her şey olabilir‘’ alıyor. Böylelikle 
biraz daha katlanır oluyor bazı şeyler. Öfke 
ve umutsuzluk insanı en çok yoran duy-
gulardan, ben de bazı şeyleri düşünüp öf-
kelenmek istemesem de görüyorum işte 
çevrede olan biteni, sonra diyorum ki, onlar 
da öyle. Annemin bana her zaman söyle-
diği bir cümle vardır, ‘’değiştiremeyeceğin 
şeyler için üzülme’’, bu cümleyi başta hay-
van hassasiyetim için kullandığından, çok 
önemsememiştim, bugünlerde daha çok 
anlıyorum. Bir gün yine bir kedi vakası için 
ağlarken beni gördüğünde, ‘’ Meltem yeter, 
git o zaman Afrika’daki aslanın ağzından 
da Ceylan’ı kurtar annecim o zaman dedi.’’ 
Tam bir anne cevabıyla beni yine sustur-
muştu. Hala şaşkınlığım bitmiyor ama be-
nim, yazın onca orman yangınıyla müca-
dele ettik, birçok yerde bas bas küresel 
ısınmadan, çevre kirliliğinden bahsedilir-
ken, kendi çöpünü de sokağa atma be kar-
deşim! O pisliği temizlemek zorunda kalan 
senin baban, abin, eşin de olabilirdi.  

Temizlik önce özde! 
Ne kıymetli kendini iyiye, hoşa, temi-

ze alıştıran. İnsan, düşüncesiyle, ruhuyla, 
eylemiyle birdir. Bunlardan birini eksik kıl-
san kendinde, diğerlerinden ne fayda gelir? 
Ne demiş Hz. Ali, ‘’Ne mutlu eğri zamanda, 
doğru durabilene!’’. Bütün mesele bu, bu 
devrin ihtiyacı da bu. Çevremde,  spiritüel 
konularla ilgilendiğini söyleyip, yoga, me-
ditasyon gibi disiplinlere de zaman ayırıp, 
gündelik eylemlerinde bunların hiçbirinin 
erdemiyle, öğretisiyle yaşamayan insan-
lar görüyorum.  Düşünüyorum da, zor in-
sanın olmamışı, dili başka, dışı başka olanı. 
Doğallıktan yanaymış gibi konuşup yapaya 
saplananı ne zor. Bir kere baştan, o bütün 
olma meselesini kaybediyorsunuz. Geri-
si zaten biraz çelme, biraz girdap. Düşersi-
niz, kalkarsınız da ama zaman alır çok za-
man alır. Her şeyin bunca hızla akıp gittiği 
zamanda, buna gerek var mıdır? Ne demiş 
Hz. Mevlana ‘’ Ya olduğun gibi görün, ya gö-

ründüğün gibi ol!’’. Bazı şeyler öyle net ki!
Hiçbir zaman eleştirdiğim bir siste-

min içinde eriyip gitmek istemem, an-
cak erimesem de birçok hücremin bunlar-
la savaştığı kesin! Eskiden, kötü alışkanlık 
dediğinde aklımıza içki, sigara, alkol vb. ge-
lirken, şimdi benim aklıma tiktok saçmalı-
ğı geliyor, sosyal medyada geçirilen za-
man geliyor, a bir de gününün neredeyse 
yarısını digital paralara feda edenler geli-
yor. Sosyal medyada geçirdiğiniz zama-
na bir bakın ne olur ara ara, orada o zamanı 
kaybetmeseydiniz ne yapıyor olurdunuz. 
Artık fikrimizi oradan beyan ediyor, ego-
muzu bile oralarda doyuruyoruz. Bu uygu-
lamalardan en çok kapatılması gerektiğini 
düşündüğüm uygulama tiktok. Birçok en-
gelli çocuğun komedi unsuru gibi kullanı-
lıp video çekilmesine mi yanayım, meşhur 
olma sevdasıyla kendini şekilden şekil-
de sokan ergen kardeşlerime mi yanayım. 
‘’Onlar da öyle’’ deyip geçmek her zaman 
kolay olmuyor işte. Her şeyin planlı, prog-
ramlı ve bir kurgu içinde olduğuna eminim 
artık. Geçen gün Facebook, instagram ve 
whatsapp aynı anda çökünce, hepimizin 
biraz kel gibi hissettiği oldu, hatırlarsınız. 
Kendini bilimle, edebiyatla, sanatla bes-
leyen insan ne buralarda kendi zamanı-
nı harcar, ne de nasılsa maaş alıyorlar sü-
püren var diye çöpünü yere atar. Her şey 
bir neden-sonuç ilişkisi, her şeyin bir ne-
deni var. İlla diplomadan bahsetmiyorum 
tabi, değişmek, evrilmek, öğrenmek asla 
bitmiyor ki! 

Adınızın önündeki ünvan inanın kim-
senin umurunda değil, siz ne yaptıysanız 

bugüne kadar, kendinize yaptınız. Bizim 
mesleğin de hastalığıdır ‘’ben oldum’’. Bi-
raz ilgi gördüyseniz, sokakta insanlar fo-
toğraf çektirmeye başladıysa, ve ne saç-
madır ki (artık bir projeye oyuncu seçerken 
inanın bazıları için önemli bu) instagram’da 
takipçi sayınız fazlalaştıysa, tuhaf egosal 
bir değişime girenler olur. Bu bana ne ka-
dar olmamışlık gibi gelse de, birçok kişinin 
de umrumda değil sanki. Bizim mahallede 
haftanın birkaç günü apartmanları temiz-
lemeye gelen bir abi var, artık yaşlı oldu-
ğundan çok iyi yapamıyor işini, ama bu işe 
ihtiyacı olduğu da kesin. Dizlerindeki ağ-
rılar yürümesine bile engelken, eğilip kal-
kıyor defalarca bastığımız yerler deterjan 
koksun diye. Durum böyleyken, bir sabah, 
hatırı sayılır bir makamda olan bir komşu-
muzun ona bağırdığını gördüm. Benim de 
çocuğa ve yaşlıya yükselen sese asla ta-
hammülüm yoktur. Karşılık verince, ‘’Ona 
bunun için para veriyoruz, siz karışmayın’’ 
dedi.  Adamcağızın işini yaparken verdi-
ği mücadelesini görmesem, bunca sert çı-
kışmazdım ben de kadına. Her ne olursa 
olsun, ne para veriyorsunuz diye o yaştaki 
adamı rencide etmeye hakkınız var, ne de 
vergi veriyorsunuz diye o çöpü sokağa at-
maya hakkınız var. Bilmem kim olmuşsun 
komşum da, ne kadar insan olmuşsun gel 
bir gün sorgulayalım! Hamurun mayasızı-
na, insanın olmamışına denk gelmeyin di-
lerim hiçbiriniz.

Her şey bir yana biraz merhamet biraz 
vicdanla, dünyanın buna çok ihtiyacı oldu-
ğu bildiğim bir yerden söylüyorum, geçi-
yorken uğradıklarıma selamla! 

Temizliğe nereden başlasak?           

MELTEM MELTEM 
YILMAZKAYAYILMAZKAYA

or Çatı’nın “Kadına Yönelik Şiddet: 
Kadınların Deneyimleri, Kurumlar 
ve Mecralar” adlı yeni araştırması-
nın sonuçları yayınlandı. Mor Çatı 

için Dissensus Araştırma tarafından yapılan araş-
tırma 2020 Kasım ve Aralık aylarında İstanbul, 
Trabzon ve Mardin’de yaşayan ve yaş, eğitim ve 
sosyo ekonomik durumları bakımından çeşitlilik 
gösteren 29 kadınla derinlemesine görüşme yapı-
larak gerçekleştirildi.

KADINLARIN DENEYİMİ…
Rapor Türkiye’de kadına yönelik şiddete dair 

üretilen bilgi ve pratiklerin çerçevesini genişlet-
mek, mevcut çalışmaları ve bu alandaki bilgiyi 
değerlendirmek, kadınların deneyimleri ışığında 
yeni müdahale biçimlerinin geliştirilmesine des-
tek olmak amacını taşıyor.

SORULAR VE YANITLARI
Araştırma kadınların ağzından şu sorulara ya-

nıt arıyor: Kadınlar kendi sorunlarına çare arar-
ken başlarına geleni nasıl tanımlıyorlar? Şiddet 
kavramını ne zaman ve nasıl kullanıyorlar? Şid-
dete karşı ne zaman ve hangi durumlarda hare-
kete geçiyorlar? Harekete geçtikten sonra kimle-
re danışıyor, nerelere gidiyorlar? Kurumlar nasıl 
çalışıyor ve birbirleriyle nasıl 
etkileşime geçiyorlar? Bu çet-
refilli alanda kadınlar, şiddetin 
içinde ve şiddetten kurtularak 
nasıl hayatlar kuruyorlar?

Mor Çatı yetkilileri, bu araş-
tırmanın getirdiği kavramsal-
laştırmalarla alandaki literatü-
re önemli bir katkı sağladığını 
vurgulayarak, “Kadınların ken-
di ağızlarından paylaşılan tanık-
lıkların ise şiddetin ve şiddetten 
uzaklaşmanın kadınlar açısından 
karmaşıklığı ve zorluğu kadar ka-
dınların güçlü irade ve mücade-
lelerini yansıttığını düşünüyoruz. 
Türkiye’de kadına yönelik şiddet-

le ilgili anlayış ve politikalara ışık tutması dile-
ğiyle sizlerle paylaşıyoruz.” ifadesini kullanıyor.

ŞİDDET NORMALLEŞTİRİLİYOR!
Araştırma, kadınların farklı şiddet biçimle-

rine birarada maruz kaldığını ve toplumsal cin-
siyet normlarının maruz kaldıkları şiddeti nor-
malleştirmelerine neden olduğunu gösteriyor. 
Araştırmadan çıkan bazı sonuçlar ve kadınların 
söylemleri şöyle:
� “Bir sene böyle geçti, sürekli bir çaba halin-

deydim, sürekli eşimin ilgisini tutmaya çalışıyor-
dum ki iki ay boyunca hiç ailemle görüşmedim, 
6 ay boyunca hiçbir arkadaşımla görüştürmedi 
beni. Şuydu: Ben seninle vakit geçirmek istiyo-
rum, sen evlendin artık eski hayatın yok, benim 
için de öyle. Öyle söylüyordu ama kendi hayatı-
na bakınca öyle değildi. (K17, 32)”

“MAMA YERİNE SİGARA ALIYORDU”
Kadınların ekonomik şiddeti tarif etmek için 

kullandıkları aç bırakmak, cimrilik, çalıştırma-
ma, borç yıkma gibi ifadeler ekonomik şiddetin 
biçimlerinin kadınların hayatlarında neden oldu-
ğu hasarı ortaya çıkarıyor.
� “Emziremiyorum hamile kalmışım. Mutfa-

ğa girip şerbet yaptım. Evde çünkü yiyecek hiçbir 
şey yok, şekeri de komşudan almıştım. O derece-
deydi. Çocuğu altı üste döndermiş, üstüne yastık 

koymuştu. Belki acaba ağlaya-
rak uyudu mu dedim, sesi çık-
mıyor. Bir geldim odada öyle 
bir şok geçirdim ki çığırdım 
bağırdım. Çığırdım bağırdım 
çocuk aç ondan ağlıyor diye, 
bana emzir diyor. Neyle em-
zireyim diyorum. Emzirdi-
ğimde hamileyim ya kusuyor, 
ishal oluyor. Hem de emmi-
yor da artık sütüm değişik 
geliyordu ona. Hani çocuğa 
mama. O zaman 7,5’tu Be-
belac. O zamanlarda Murat-
ti sigaralar da aynı paraydı. 
Çocuğa mama almayıp gi-
dip kendisine sigara alıyor-
du. (K14, 35)”

Dünya ve Türkiye için 2020 yılı yeni bir sürecin baş-
langıcı oldu. Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de ilk va-
kanın tespit edildiğini duyururken, aynı gün Dünya 
Sağlık Örgütü de korona virüsünü pandemi olarak 
ilan etti. Milyonlarca kişinin etkilendiği küresel sal-
gında şu ana kadar Türkiye’de 65 binin üzerinde kişi 
hayatını kaybetti. Bir yandan aşılama çalışmaları sü-
rerken, diğer tarafta aşı karşıtları önlemlere, testle-
re, maske kullanımına ve aşılama programına kar-
şı çıkıyor. 

SINIRSIZ TÜKETİMİN SONU
Korona virüsü salgını, sadece sağlık alanını de-

ğil; ekonomiyi, sosyal ilişkileri, siyaseti ve devlet-
lerin politikalarını da etkiledi. Dört ayda bir yayım-
lanan Teorik Bakış dergisi de 
14. sayısını pandemiye ayırdı. 
“Salgın” başlığı ile okurlarıyla 
buluşan derginin son sayısın-
da salgının etkileri çeşitli bo-
yutlarıyla ele alınıyor. Bu sa-
yının editörlüğünü üstlenen 
Aylin Dikmen Özarslan, “Ta-
rihten Günümüze Salgınlar ve 
Covid-19 Günleri” adlı yazı-
sında hem salgının etkilerini 
özetliyor hem de dergide yer 
alan makalelerin neye odak-
landığına yer veriyor. 

Barış Başaran “Pandemi 
ve Dini Değişim Hıristiyanlı-
ğın Yükselişi Üzerine Bir Tar-
tışma” başlıklı yazısında M.S. 
2. ve 3. yüzyılda Roma İmpa-
ratorluğu’nda yaşanmış iki bü-
yük veba salgınının dinin de-
ğişimi üzerindeki etkilerini 
mercek altına alıyor. 

Cihan Cinemre ise “Co-
vid-19 Yoluyla Kapitaliz-
mi Bir Halk Sağlığı Olarak 
Düşünmek” başlıklı yazısın-
da salgının nedenlerine cevap ararken, sadece Co-
vid-19’un değil, özellikle son yüzyılda karşılaşılan 
salgınların önemli bir bölümünün kaynağının benzer 
olduğuna dikkat çekiyor. Cinemre aynı zamanda 20. 
yüzyıl boyunca yaşanan zoonotik (hayvanlardan in-
sanlara geçen hastalıklar) salgınları, toplumsal ilişki-
ler ve kapitalist üretim ilişkilerinden bağımsız ele al-
manın olanaksız olduğunu vurguluyor.

KİM NE KADAR ETKİLENDİ?
Seran Demiral, “Çevrimiçi Kalma Zorunlulu-

ğumuz” başlıklı yazısında milyonlarca öğrencinin 
uzaktan eğitim deneyimini mercek altına alıyor. Sal-

gınla birlikte ortaya çıkan olumsuzlukları ve po-
tansiyelleri değerlendiren Demiral, uzaktan eğitim 
uygulamasının var olan eşitsizliği daha da derinleş-
tirdiğini ifade ediyor. 

Begüm Özden Fırat ve Aylin Kuryel’in “Büyü-
teç, Teleskop ve Geçit: Pandemide Kolektif Eylem” 
başlıklı yazısında ise salgınla birlikte değişime uğra-
yan toplumsal hareketler değerlendiriliyor. Her tür-
lü eylemin salgın bahane edilerek engellenmesinin 
bir istisna olmayacağı ve yeni normal haline gelece-
ği fikrini tartışan Fırat ve Kuryel, yan yana gelme-
nin mümkün olmadığı durumda kolektif eylemin na-
sıl kurulacağını tartışmaya açıyor.

Eda Yiğit ise “Şimdiki Zamanın Tarihinde Salgı-
nı İmlemek” başlıklı yazısında salgının, kimi ne ka-
dar kırılganlaştırdığı üzerinde duruyor. Virüs kar-
şısında herkesin eşit olduğu görüşüne karşı çıkan 
Yiğit’e göre, kimin evde kalabileceği, kimin evden 

çalışabileceği ya da virüsle te-
ması durumunda ücretli ya da 
ücretsiz kimin karantinada ka-
labileceği toplumsal farklılık-
ları derinleştiren sorulardan 
bazıları. 

PANDEMİNİN 
GÜNAH KEÇİSİ
Murat Arpacı “Patient 

Zero: Günah Keçileri, Toplu-
luk Düşüncesi ve Salgınlar” 
adlı çalışmasında pandemi-
nin günah keçisinin izini sürü-
yor. Salgına neden olan virü-
sü ilk yayan kişiyi kodlamak 
için kullanılan patient zero 
kavramının 1980’lerden itiba-
ren kullanılmaya başlandığı-
nı söyleyen Arpacı yazısında 
“Toplumlar, salgın nedeniyle 
oluşan karamsarlığı günah ke-
çisi ve patient zero gibi ‘mer-
kezlerde’ toplayarak hem 
hastalıktan kurtulma çarele-
rine başvurur hem de kötülü-
ğün ‘dışarıdan’ kaynaklandığı 

duygusuyla üyelerini ‘temize çekerek’ yeniden ke-
netlenme stratejileri izlerler. Bu açıdan hem günah 
keçisi hem de patient zero, salgın dönemlerinde or-
taya çıkan toplumsal krizin aşılmasında ve toplum-
sal bütünleşmenin yeniden tanzim edilmesinde ku-
rucu bir işlev görmektedir.” diyor.

Şükrü Aslan, “Koronavirüs Günlüklerinde Dev-
let, Siyaset ve Toplum” başlıklı yazısında tuttuğu ha-
ber günlüğünü paylaşıyor. Aslan bu sayede sürece 
dair bir hatırlatma yapıyor. 

Hatice Özer ise “Covid-19 Pandemisi ve İlaç Tü-
ket(eme)” başlıklı çalışmasında, bir tüketim nesnesi 
olarak ilacı ele alıyor. 

Mor Çatı’dan 
yeni rapor

Mor Çatı’nın “Kadına Yönelik Şiddet: Kadınların 
Deneyimleri, Kurumlar ve Mecralar” araştırması,  

kadınların maruz kaldığı şiddeti, ‘toplumsal cinsiyet 
normları’ nedeniyle normalleştirdiklerini gösteriyor

M
l Gökçe UYGUN

ŞİDDETTE İLK EŞİK
Araştırmanın ortaya çıkardığı 
kavramsallaştırmalardan ilki olan “eşik” 
kavramı kadınların yaşadıkları şiddete karşı 
ne zaman ve nasıl harekete geçtiklerini, 
şiddet içindeki hayatlarında nasıl dönüm 
noktaları yaşadıklarını, farkındalıklarının hangi 
güzergahlardan geçerek ortaya çıktığını 
anlamak için kullanılıyor. Şiddet gören kadınlar 
baştan itibaren erkeklerle yaşadıkları ilişkide 
bir şeylerin iyi işlemediğini, erkeğin şiddete 
başvurma eğilimini fark ettiklerini söylüyorlar. 
Ancak çeşitli açıklamalarla, var olan ilişkiyi 
sürdürmeye çalışıp çeşitli çözüm yolları 
arıyorlar. Böylece hayatları eşikte yaşayarak 
geçiyor. Aldatılmak, çocuk sahibi olmak ve 
dışarıdan gelen destek kadınların şiddetten 
uzaklaşma eşiklerinin başında geliyor. Kadınlar 

kamu ve belediyelerden ihtiyaç duydukları 
destekleri alamadıkları zaman sorunlarını 
çözmek ve destek aramak için aile ve kişisel 
ilişkilere başvurmak durumunda kalıyorlar. 
Bu esnada ise çeşitli destek ve kösteklerle 
karşılaşıyorlar. Aile kadınların şiddetten 
uzaklaşabilmek için ilk destek aradığı ve 
bulduğunda çok güçlendiği bir yer olurken, 
çoğu zaman köstek olarak karşımıza çıkıyor. 
Arkadaşlar ise kadınlara tüm süreçleri boyunca 
eşlik eden en önemli destek olarak kadınların 
anlatılarında yer alıyor.
� “Ama ben en çok kadın arkadaşlarımdan 
çok destek aldım. Hele  bir tanesi  evliliğimin 
başından beri yaşadığım bütün sorunları bilirdi. O, 
beni kendime getiren kişi oldu.  Bana hep ‘Kendini 
kaybetmeyeceksin, kendine odaklanacaksın. En 
nihayetinde biterse bitsin. Sadece biterken sen 
zarar görme’ diyordu (K5, 38)”

Salgına Teorik Bakış
“Salgın” dosyasıyla okurlarla buluşan Teorik Bakış’ın 
son sayısında, hem tarih boyunca yaşanan salgınlar hem de 
Covid-19 pandemisinin yol açtığı eşitsizlikler ve salgın günlerinde 
değişen gündelik yaşam alışkanlıklarımız ele alınıyor
l Erhan DEMİRTAŞ
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eprem, yangın, sel, heyelan… Biraz iklim 
değişikliğinden, biraz insanın doğayla sa-
vaşından hemen her hafta ülkenin farklı bir 
yerinde bir afetle karşılaşıyoruz. Afet du-

rumlarında kamu kurumları ve yerel yönetimlerin ça-
lışmalarının yanı sıra sivil toplum örgütleri de çok hızlı 
organize oluyor ve çeşitli çalışmalar yapıyor. Hatta ba-
zen kamudan daha çok sivil toplum örgütlerinin çalıştı-
ğını düşünüyoruz. O sivil toplum örgütlerinden biri de 
merkezi Kadıköy’de olan Hayata Destek Derneği. Ope-
rasyonlar Koordinatörü Volkan Pirinççi ile hem derne-
ğin çalışmalarını hem de bir afet durumunda neler yapa-
bileceğimizi konuştuk.  
� Önce temel klasik sorudan başlayalım, Hayata 

Destek Derneği ne zaman ve neden kuruldu? Nasıl ça-
lışmalar yapıyor?

Afet ve krizlerden etkilenmiş top-
lulukların temel hak ve ihtiyaçla-
ra erişimini sağlamayı çalışan bir in-
sani yardım kuruluşuyuz. 2005’den 
bu yana ayrım gözetmeme, tarafsız-
lık, bağımsızlık ve hesap verebilme il-
keleriyle afetten etkilenmiş gruplara 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda 
acil yardım, mülteci destek, çocuk ko-
ruma ve sivil toplum güçlendirme ve 
koordinasyon çalışmaları temel çalış-
ma alanımız. 

AFETLERDE STK ROLÜ
� Türkiye’de sel, yangın, deprem, 

heyelan, pandemi vb afet ve sıkıntılar bitmiyor. Sivil 
toplum örgütlerinin bu yaraların sarılmasında nasıl 
bir etkisi var?

Özellikle yakın zamanda gerçekleşen seller ve yan-
gınlardan bahsediyorken iklim krizinden bahsetmemek 
olmaz. Çevre örgütleri çok uzun yıllardır iklim değişik-
liğinin sebepleri ve sonuçlarına dair Türkiye’de ve dün-
yada çok ciddi çalışmalar yürütüyor ve bu konuda far-
kındalık yaratmaya, politikaları etkilemeye çalışıyorlar. 
İnsani yardım kuruluşları, afet sonrası kadar çok olmasa 
da afet öncesinde de yerel toplulukların, belediyelerin 
kamu kurumlarının afete hazırlık ve risk azaltma çalış-
maları noktasında kapasitelerini güçlendirmeye yönelik 
çalışmalarda bulunuyor. Ama asıl olarak insani yardım 
kuruluşları krizden sonra yani bir afet gerçekleştikten 
sonra afetten etkilenmiş insanları da dahil ederek önce-
likli ihtiyaçları karşılama noktasında rol alıyorlar.
� Bir yandan bu tür yaraları kamunun sarması ge-

rekir kanısı da var. Örneğin siz kamunun yapması ge-
reken şeyleri mi yapıyorsunuz? 

Biz afeti hayatın normal akışının, kamu hizmetinin 
aksadığı durumlar olarak tanımlıyoruz. Hayatın olağan 
akışının durduğu noktada kamu hizmetleri de aksıyor ya 
da duruyor. Hep şunu söylüyoruz; çok büyük bir afette 
ilk 72 saatte hiçbir yardımın gelmemesi bile normal kar-
şılanabiliyor. Bu yüzden sivil toplum, insani yardım ve 
yerel yardım kuruluşlarının rolü çok önemli.

Kamunun afet öncesinde kapasitesini ne kadar ge-
liştirdiği, afete müdahale refleksini ne kadar geliştirdiği, 
normalleşme süresini doğrudan etkileyen şeyler. Ama 
sivil toplum kuruluşları kamunun yapması gereken şeyi 
mi yapıyor kendi adıma o ayrıma çok fazla gidemiyo-
rum. Çünkü bu yaklaşım her şeyi devletten beklenen 
noktaya da getirebiliyor. Tüm aktörlerin koordinasyon 
ve uyum içinde çalışması çok önemli.
� Son birkaç aydır üst üste yaşanan sel ve yangın-

ları da birlikte düşünürsek kamunun aldığı önlemleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Deprem gerçeğini de yaşayan bir ülke olarak şunu 
söyleyebilirim ki afet sonrasında ya da kriz gerçekleş-
tikten sonra herkes seferber olurken, risk azaltma ça-
lışmalarına çok az zaman ve emek harcıyoruz. Bunu 
kamu için de söyleyebilirim. Risk azaltma çalışmala-
rında daha imar planları oluşturulurken riskli bölge-
lerin belirlenmesi, bu bölgelerde imara izin ve-
rilmemesi gibi yapılması gereken çok önemli 
eylemler var.  “Önlem” dediğimiz noktada afet-
ten önce neler yapıldığına bakmak gerekiyor. 
Afet öncesinde harcanan bir lira, bir dakika, afet 
sonrasında harcanan belki yüz lira, bin liranın 

günler saatler ve haftaların önüne geçiyor. 
Bu konuda Türkiye çok iyi performans 
gösteriyor diyemem, afet sonrasındaki mü-
dahaleler noktasında. 

“ONURU MERKEZE ALIYORUZ”
� Eduardo Galeano “Hayırseverlik di-

keydir, aşağılar. Dayanışma yataydır, yar-
dım eder.” der. Siz bu anlamda nelere, nasıl 
dikkat ediyorsunuz?

İnsani yardımın temel standartlarından 
biri insanlık ve bu insan ihtiyaçlarıyla be-
raber insanlık onurunu da merkeze almayı 
gerektiren bir yaklaşım. Biz Hayata Destek 
Derneği olarak yaptığımız faaliyetlerde ‘ve-

ren el alan elden üstündür’, yardıma muhtaç insanlar ve 
onlara yardım eden sivil toplum kuruluşu gibi bir iliş-
kilenmeye girmiyoruz. Afetten etkilenmiş toplulukla-
rı sürecin nesnesi değil öznesi olarak görerek, ihtiyaçla-
rı onlarla birlikte belirleyerek, doğru müdahale yolu ve 
araçlarını yine o kişilerle belirleyerek, değerlendirmesi-
ni yine o kişilerle beraber yaparak sürecin parçası hali-
ne getiriyoruz. Çünkü afetten etkilenmiş kişiler sadece 
mağdur kişiler değil, kapasitesi, gücü, fikri olan insan-
lar. Biz de bunun farkında olarak çalışmalarımızı yürü-
tüyoruz. Onun için insani yardım profesyonellik gerek-
tiren bir alan. Bir yere gidip sadece birilerine bir şey 
dağıtmayı kendi adıma insani yardım olarak görmüyo-
rum. Yaptığımız her faaliyette insanlık onuru nasıl ko-
runur, farklı hassas guruplar bu süreçten nasıl incinme-
den, yara almadan çıkar gibi soruları sürekli kendimize 
soruyoruz.

“GÖNÜLLÜLÜK İÇİN HAZIRLIK GEREKLİ”
� Bu tür afetlerde gönüllü olarak çalışmak isteyen-

lerin nelere hazırlıklı olması gerekir. Ve ne gibi dona-
nımı olmalı?

Afetlerde gönüllü olmak bazen zorunlu bir durum 
olabiliyor. Yani afetzede iseniz ailenize, komşunuza 
hızlıca yardım etmeye başlayabiliyorsunuz. Ya da du-
yarlı bir vatandaş olarak kendi bölgenizde olmasa bile 
başka bir bölgedeki afete müdahale noktasında gönüllü 
olabiliyorsunuz. Özellikle Türkiye gibi afetlere çok açık 
bir ülkede her iki durum için de bugünden çeşitli hazır-
lıklar yapmak gerekiyor. Bir afet durumunda kendi ruh 
sağlığınızı ve çevrenizde ciddi şok yaşayan insanları in-
citmeden nasıl iletişim kurulabileceğine dair eğitimler 
olmak önemli. 

Afet bölgesinde yaklaşım çok önemli. Gönüllülerin 
“Ben buraya insanlara yardım etmeye geldim. Ben Sü-
permenim” moduna girmeden, insanlarla eşit ilişki ku-
rabilen, onların kapasitesini görüp, ihtiyacını doğru an-
layabilen kişiler olabilmesi gerekir.

Biz gönüllülerimize mutlaka temel insani yardım 
standartları, insani yardımdaki koruma ilkelerini, sek-
töre dair teknik standartları aktardığımız eğitim ve or-
yantasyonlar düzenliyoruz. Hatta kendi gönüllülerimize 
verdiğimiz eğitimleri yakın zamanda Kadıköy Beledi-
yesi Afet Gönüllülerine de verdik.

“İHTİYACIN DOĞRU TESPİTİ ÖNEMLİ”
� Afet durumlarında genellikle bir seferberlik olu-

yor ama aynı zamanda insanlar desteklerinin doğru 
yere ulaşıp ulaşmadığı konusunda da şüpheci oluyor. 

Bir afet sonrasında herkesin harekete geçmesi ve 
seferber oluyor olması 
toplum olarak bu ko-
nuda duyarlı olduğu-

muzu gösteriyor. Ama 
doğru bilgi ve doğru yol-

larla yapılmadığı zaman bu 
duyarlılık yarardan çok za-
rara sebep olabiliyor. Ref-
leksimiz genelde bir yerde 

deprem olunca ikinci eşyalarımızı paketleyip en yakın 
belediyeye götürmek oluyor. Öncelikle bu yanlış bir ha-
reket. Farkındaysanız her afetten sonra AFAD ya da o 
ilin belediyesi “lütfen ikinci el eşyalar yollamayın” du-
yurular geçmek zorunda kalıyor. İnsani yardım nokta-
sında ihtiyaçların doğru tespit ediliyor olması ve ihtiyaç 
çağrılarına doğrudan kurumlarla iletişime geçerek des-
tek vermek çok önemli. 

Aslında ayni yardımlardansa nakit yardımlar daha 
çok tercih edilmeli. Örneğin Giresun’daki bir sel sonra-
sı İstanbul’dan eşya göndermek lojistik maliyet de geti-
riyor. Halbuki nakit yardımlarla yerelden alınan ürünler 
hem daha az maliyetli oluyor hem de afetten etkilenen 
yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Ben bu konuda bir şey 
yapmak isteyen kişileri güvendikleri sivil toplum kuru-
luşlarına ya da kamu kurumlarına ve belediyelere bağış 
yapmaya davet ediyorum.

� Doğru yeri nasıl bulacağız? Neye dikkat etmek 
gerekiyor?

Onun için farklı kanallar var. Kamu kuruluşlarına 
da destek olabilirler, sahada çalıştıklarını bildikleri der-
nek ve vakıflara da şartlı bağışta bulunabilirler. Özel-
likle sivil toplum kuruluşlarına yapılan şartlı bağışlar-
da amaca uygun kullanım zorunluluğu var. Yani bir kişi 
yangın için para gönderiyorsa o paranın yangından etki-
lenen topluluklar için kullanılma şartı var ve bu süreçler 
kamu tarafından denetleniyor. Ben de bireysel olarak 
bağış yapacağım zaman mutlaka STK’ların web sitele-
rine ve çalışmalarına bakarak ne kadar şeffaf ve hesap 
verebilen kuruluşlar olduğunu anlamaya çalışıyorum ve 
bu tür kuruluşları tercih ediyorum.

“KEYFİ OLARAK TERK ETMİYORLAR”
� Yaşadığımız en önemli doğal felaketler ve iklim 

krizi kaynaklı sorunlar dışında yaşadığımız en önemli 
sorunlardan biri de belki de göç sorunu. Bu alanda ne 
gibi çalışmalarınız var?

Şu anda Türkiye’de dört milyona yakın sığınmacı 
var. Şunu hatırlatmak isterim ki; bu insanlar keyfi ola-

rak ülkelerini terk eden insanlar değil. Bu insanlar, iç 
savaştan kaçan ölümle onlarca kez burun buruna gelip 
kendileri ve aileleri için başka alternatif olmadığı için 
yerinden edilmiş insanlar. Bu insani boyutun altını özel-
likle çizmek istiyorum çünkü zaman geçtikçe mülteci-
lere karşı önyargılar ve öfke arttıkça bu gerçeği unu-
tuyoruz. “Neden geldiniz” sorusunu onlara hunharca 
yansıtabiliyoruz. Bu insanların yerinden edilmiş oldu-
ğu gerçeğini unutmamak gerekiyor.
� Peki bu insanların hukuki statüsü nedir? Pek 

çoğumuzun düşündüğü gibi maaş alıyorlar mı, sosyal 
hakları neler?

Mülteci diyoruz ancak aslında yasal statüleri geçi-
ci koruma ya da uluslararası koruma olarak tanımlana-
bilir. Mülteci biraz daha kamuoyundaki genel kullanım. 
Bir diğer konu da mültecilere yönelik doğru bilinen çok 
sayıda yanlış var. Mültecilere kira yardımı yapılıyor, 
mülteciler sınavsız üniversiteye giriyor, üniversite harcı 
ödemiyor, sınavsız memur yapılıyor gibi gerçekle bağı 
olmayan birçok haber dolaşıyor.  

Ülke ekonomisi zora girdiği, işsizlik arttığı noktada 
insanlar buna bir sebep arıyor ve mültecileri buna sebep 
olarak görüyor. Bu bizim çalışmalarımıza ciddi ket vu-
ran bir hale geliyor. Çünkü toplumsal gerginlikler çok 
fazla artmaya başlıyor. 

Türkiye’deki yoksul ailelere yapılan yardımlar ney-
se mülteciler de bu yardımlardan faydalanabiliyor. Daha 
ötesinde bir şey yok. Ve mültecilere yapılan yardımlar 
aslında kamu kaynaklarından yapılmıyor daha çok Av-
rupa Birliği, Birleşmiş Millet gibi uluslararası fonlardan 
gelen yardımlar iletiliyor. 

Şunu rahatlıkla 
söyleyebilirim; mül-
tecilere ekstra bir 
kira yardımı yok, 
mülteci ya da geçi-
ci koruma altındaki 
öğrenciler sınavsız 
üniversiteye girmi-
yor. Türkiye’de is-
ter Amerikalı ister 
Rus olsun bir genç 
üniversiteye kayıt-
lı olmak için hangi 
prosedürlerden geçi-
yorsa onlar da aynı 
prosedürden geçiyor. 
Harçlarını ödüyorlar. 
Devlet memuru ol-
muyorlar, milyonlar-
ca Suriyeliye vatan-
daşlık verilmiyor. Bu 
bilgilerin çoğu maa-
lesef sosyal medyada 
dönen yanlış bilgiler 
ve bu bilgilerin doğ-
ruluğuna erişebilmek 
için Hayata Destek 
Derneği’nin “Doğ-
ru bilinen yanlışlar” 
çalışması var. (www.
hayatadestek.org) 
Yine İçişleri Bakan-
lığı Göç İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü’nün 
web sitesinde bu ko-
nuda doğru bilinen 
yanlışlara ilişkin ile-
tişim çalışmaları var. 
İnsanlar hep yanlış 

bilgiyle birbirini dolduruşa getiriyor. 
� Bütün bu gerçeklere rağmen artan göç dalgasıy-

la birlikte tepkiler de artmaya başladı. Bu tepkilerin 
önüne geçmek için ne yapmak gerekiyor?

Ben burada kamu kurumlarına, iktidarından mu-
halefetine tüm siyasi partilere, yerel yönetimlere, sivil 
toplumlara ve her türlü sivil inisiyatiflere büyük sorum-
luluk düştüğünü düşünüyorum. Çünkü mülteciler üze-
rinden birbirini eleştiren söylemler üretiyor olmak, mül-
teciler üzerinden ırkçı, ayrımcı söylemlerle politikalar 
üretiyor olmak toplumsal barışı zedeleyen ve zarar ve-
ren bir noktaya getiriyor. Birlikte yaşamanın mümkün 
olduğunu daha rahat konuşabiliyor olmamız gerekiyor. 
Göçmenlerin ve mültecilerin sosyal uyumunda başarılı 
politikalar izlendiğinde ülkelere zarar ya da yük değil, 
zenginlik ve ekonomik büyüme kattığı gerçeğini daha 
fazla konuşmak gerekiyor. Bu gerçekler ışığında ola-
yın insani boyutunu unutmadan diyalog ve temasla bu 
tür olayların önüne geçilebileceğini, daha zengin, daha 
renkli bir Türkiye’nin mümkün olabileceğini düşünüyo-
rum. Biz Hayata Destek Derneği olarak “Birlikte bir ge-
lecek hepimize iyi gelecek” diyoruz.  
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Kadıköy Kuyubaşı’nda 24 yıldır bakkal işleten 
Rize Çayeli doğumlu Fatih Bostan, babasının ha-
tırasını yaşatmak için bakkalın önündeki ağaca, 
babasının yaptığı karakovanı yerleştirmişti. Fatih 
Bostan ile karavonanın hikayesinin haberini yap-
mak için dört ay önce biraraya gelmiştik. Aradan 
geçen dört ayın ardından karakovandan müjdeli ha-
ber geldi,  Kadıköyün arıları balı yaptı ve kovandan 
ilk ballar alındı. 

“TADINA BÜTÜN MAHALLELİ BAKTI”
Karakovanın hikayesine yer verdiğimiz haberde 

“Arının yuvasına zarar vermezsen arı da sana zarar 

vermez. Rize’nin karakovanı Kadıköylü arılara ev 
oldu. Şu an çalışıyorlar. Dört ay sonra belli olacak 
balın olup olmadığı. Kadıköyün balı olacak. Çıkan 
balı paylaşacağım. Tadına bütün mahalleli baka-
cak.” diyen Bostan, şu anki düşüncelerini de şöy-
le paylaştı: “Mahalleli arıları çok sevdi. Onlar Ka-
dıköyün arıları. 6-7 kilo bal yaptılar. Söz vermiştim 
bal olursa paylaşacağım diye. O sözümü tuttum. 
Bugün o kadar mutluyum ki. Bal oldu ve bütün 

mahalleli tadına baktı. 24 yıldır esnafım, en büyük 
keyfi balı paylaştığımda yaşadım.” 

Balın tadına bakan mahalle sakini Haldun 
Güçlü, “Karakovanı ilk koyduğu zaman memle-
ket özlemi çekiyor dedim. Sonra arılar gelecek mi 
kovanı yuva olarak görecekler mi diye merak edi-
yordum. Sonra arılar gelmeye başladı, şimdi de 
onların balını yedik. Muhteşem bir olay. Haki-
ki bal nedir diyenler bu balı tatmalılar. Mahalle-
nin ağaçlarının ve çiçeklerinin balı.” derken diğer 
bir mahalle sakini Sezai Oğuz da şunları söyledi: 
“Kovan konduğu zaman şaşırmıştık. Şimdi balı 
yedik. Bizim için büyük sürpriz oldu. Bizim çi-
çeklerimizin katkısı oldu. Farklı çeşit çiçekler ol-
duğu için lezzeti de oradan geliyor. Gerçekten gü-
zel ve doğal bir bal.”

Kadıköyün 
arıları 

bal yaptı

Rizeli Fatih Bostan’ın Kadıköy’de 
işlettiği bakkalın önündeki ağaca 
yerleştirdiği karakovanda arılar 

bal yaptı. Bostan, çıkan balı 
mahalleli ile paylaştı

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Sivil toplum örgütleri 
afet anlarında kamunun 
yapması gerekenleri mi 
yapıyor? Afet bölgelerine 
yaptığımız destekler ne 
kadar yerine ulaşıyor? 
Gönüllü çalışmalara 
katılırken nelere dikkat 
etmeliyiz? Hayata Destek 
Derneği’nden Volkan 
Pirinççi ile konuştuk

Birlikte bir gelecek
hepimize iyi gelecek
D

l Leyla ALP



Muhittin Esatoğlu: Her zaman olsa keşke. Senede bir 
az bile bence. Ben eskiciyim, dönem alırım. Takip de 
ederim. Gençlere özellikle plak sevgisinin aşılanması 

lazım. Cep telefonuyla müzik dinlenmez bence.  O 
cızırtıyı duyacaksınız. Telefonla ancak iletişim yapılır.  
Devrim Öztürk: Gayet olumlu böyle bir etkinliğin 

yapılması. Kadıköy 
Belediyesi’ne 
teşekkür ediyorum. 
Gönüllerine, 
emeklerine sağlık. 
Sadece plaklar 
konusunda değil 
her konuda eskiyi 

arayış çabaları var. 
Kasım Kamberler: Dışarıdan, İzmir’den geliyorum ben. 
Sırf Plak Günleri için geldim İstanbul’a. Çok mutluyum. 
10-12 yıldır plak biriktiriyorum. Hakkı verilerek, analog 
kültüre sadık kalarak yapılan yeni şeyler çok güzel ama 
bu asla parayı değerlendirme uğraşı değil. Bazı yerlerde 
antika gibi görülüyor. Öyle değil. Kolay yoldan para 
kazanma yolu olarak görülüyor bazen. 10 tane plağı 
olan, hazine buldum, zengin oldum gibi bakıyor. Bu işi 
araştırarak yapmak lazım.
Hüseyin Bedri Işık: Emekli öğretmenim. Çok plağımız 

var, yıllardır biriktiriyoruz. Böyle bir fuar olduğu zaman 
da geliyoruz. Bir plaktan 3-4 tane daha alırım. Elimde 
gördükleriniz de bende olan plaklar. Sevdiğim için 
tekrar tekrar alıyorum. 1978’den beri plak topluyorum. 
5 bin kadar plağım var. 
Mehmet Serper: Her sene geliyorum. Koleksiyoner 
değilim ama sevdiğim albümleri, plakları alıyorum. 
Tekrar başlaması, özellikle Kadıköy gibi bir yerde olması 
ayrıca güzel. İnsanlarda kaliteli müzik dinleme hevesi 
arttı. 42 yaşındayım. Kendimi bildim bileli evde plaklar 
vardı. Babadan kalma bir alışkanlık.
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lak Günleri, bu yıl beşin-
ci kez, 2-3 Ekim tarihle-
rinde Kadıköy Belediye 
bahçesinde gerçekleşti. 

Bu yıl, 2012’de hayata gözleri-
ni yuman ünlü halk ozanı Neşet 

Ertaş anısına düzenlenen etkinlikte Bozlak 
geleneğinin yeni temsilcilerinden müzisyen 
İsmail Altunsaray, kapanış konserinde türkü-
lerini Neşet Ertaş anısına söyledi.

Programın ilk gününde Türk popunun 
ilklerinden Ayferi ile bir söyleşi gerçekleşti-
rildi. Ayferi, Neşet Ertaş, Zeki Müren, Erol 
Büyükburç, Gönül Yazar gibi ünlü isimler-
le de anılarını anlatırken böylesine bir festi-
valin gerçekleşmesinden kaynaklı çok mutlu 
olduğunu söyledi ve “İnsan-
lar beni hatırladığı için, bura-
da bu kadar insanı gördüğüm 
için çok mutlu oldum. Be-
nim için bir diğer güzelliği 
ise çok sevdiğim Neşet Ertaş 
anısına düzenlenmiş olması. 
Bir de gençleri görüyorum 
karşımda. O da beni ayrıca 
mutlu ediyor” diye konuştu. 

3 Ekim Cumartesi günü 
müzik yazarı Murat Beşer, 

Ercan İmre ve Salih Karagöz ile plak kültürü ve koleksi-
yonerlik üzerine bir söyleşi gerçekleşirken Artemis Güne-
bakanlı, Nilipek ve Nova Norda ile de “Yeni Oyuncular: 
Değişen Müzik Sektöründe Kuralları Kendin Yazmak” 
başlıklı bir söyleşi yapıldı.

Halk müziğinin duayen isimleri Ümit Tokcan ve Maz-
lum Çimen, plaklarını sevenleri için imzalarken, birinci 
gün programı Lalalar konseriyle noktalandı.

Etkinliğin ikinci gününde de gün boyunca müzik hiç 
durmadı. DJ setinin arkasına geçen Volkan Judo-
cu, Mete Avunduk ve Abanoz, en güzel ezgileri 
plakseverler için çaldılar. İkinci gün, yine söy-
leşiler devam etti. Hakan Tamar ve Özgür Can 
Öney’in söyleşisiyle başlayan etkinlikler, Radyo 
Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray’ın mo-

deratörlüğünü yaptığı söyleşiyle ve kapanış 
konseriyle sonlandı. 

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı da Plak Günleri’nde stantları ge-
zerek, plaklar aldı ve müzikseverlerle soh-
bet etti. Geçen sene etkinliğin pandemi ne-
deniyle yapılamadığını belirten Odabaşı, 
“Yapamadığımız için içimizde ukde kalan, 
belediyenin yapması gereken bir işi yapama-
dığımızdan dolayı çok üzgündük. Bu sene, 
bu tarihe gelmesi bizim elimizde olmayan 

nedenlerle oldu. Yağmurlu 
bir havadayız ama sağolsun-
lar, plakseverler, sanatsever-
ler, koleksiyonerler, satıcılar 
tüm stantları doldurdular. 
Yağmura rağmen baya bir 
gelen var. Bu sene beledi-
ye bahçemizde yapma duru-
munda kaldık. Önümüzdeki 
senelerde de plak günlerini 
yapmaya devam edeceğiz” 
dedi.

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kadıköy Plak 
Günleri, sadece İstanbul’un önemli plakçılarını 
plak severlerle buluşturmakla kalmadı. Usta sanat-
çıları da dinleyenleriyle biraraya getirdi. 

Halk müziğinin duayen sanatçısı Ümit Tokcan 
Plak Günleri dolayısıyla dinleyicileriyle buluştu, 
plaklarını imzaladı. Tokcan ile 55 yıllık müzik ha-
yatı üzerine bir söyleşi yaptık.
� 55 yıldır müziğin içindesiniz, bu 55 yıl na-

sıl geçti? 
Ben Orduluyum. Annemin ve babamın sesi çok 

güzeldi. Babam saz çalardı. Çocukluğum türkü oku-
yanların içinde geçti. İlkokuldan beri sesimin güzel 
olduğunu söylerlerdi. Ortaokulda bir hocamız vardı. 
O beni okul gecelerine çıkarırdı. Nida Tüfekçi’nin 
de samimi arkadaşıydı. “Sen bu sesi harcama İstan-
bul’a git, Nida Bey’i gör” dedi. Ben de gelip Hay-
darpaşa Lisesi’ne kaydımı yaptırdım. Ortaokul 2 ve 
3. sınıfı burada okudum. Bu arada özel dersler de al-
maya başladım. 
� Müzik dersleri değil mi?
Evet müzik dersleri. Fakat müzik dersleri aldı-

ğım hoca Türk Sanat Müziği hocasıydı. Ben halk 
müziği okuyordum. Beni bir türlü çeviremedi. Bu 
sırada Nida Tüfekçi’yi radyoda görmüş. “Ben de 
bir çocuk var. Özel ders veriyorum. Güzel sesi var, 
kabiliyetli de. Size gelsin okusun” demiş. Bana 
söylediler ben de Nida Bey’e gittim. Onların bir 
musiki cemiyeti vardı, ders almaya başladım. Ve o 
sene Emek Sineması’nda konseri vardı. Şefimiz de 
Neriman Altındağ Tüfekçi’ydi. Korodan bir solist 
çıkması gerekiyordu. “Kim olur?” dedi. Ben elimi 
kaldırdım. “Ne okuyacaksın?” dedi. “Hocam bi-
zim fındık bahçesine gelen işçilerden derlediğim 
bir türküyü okumak istiyorum” dedim.

“HEYECAN HALA DEVAM EDİYOR”
� O zaman derlediğiniz türkü mü vardı?
Öğrenmişim fakat derleme falan bilmiyorum. 

Laf olsun diye söyledim. “Ne okuyacaksın” dedi. 
“Ayran uzun havası var” dedim. Onu okudum. 
Dinledi, beğendi. Ve solist olarak Emek Sinema-
sı’nda onu okudum.
� Yıl kaç?
John Kennedy’in vurulduğu gece ben sahnedey-

dim. (1963) Kolombiya, Sahibinin Sesi, Odeon plak 
şirketlerinin sahipleri oradaydı. Nida Tüfekçi’ye 
“Bu çocuğu bize ver plak yapalım” demişler. Neti-
cede Nida Bey beni Sahibinin Sesi’ne bağladı. Ora-
da bir plak okudum. O plak ortalığı aldı götürdü.
� Hangi plaktı?
“Oy bir sigara ver bana bak dumana”. İş-

çilerden öğrendiğim türkülerdi. Sonra İstanbul 
Radyosu’nun imtihanları vardı. Onu kazandım. 
Bu arada askere gittim. Askerden sonra radyo-
da memur olarak çalıştım. Bir sene sonra gazino-
cular beni kaptı. Derken sanat hayatımız başladı 
böyle devam etti.

Heyecan bende hâlâ devam ediyor. Neşet Er-
taş’ın anma gecesi için Kırşehir’e gittim. Heye-
canlandım. Sahneye çıkacağım zaman cidden he-
yecanlanıyorum. 55 yıldır hiç değişmiyor. 
� Filmlerde de oynadınız? Yirmiden fazla 

kasetiniz var, plaklarınız da var.
Evet dokuz filmde oynadım. Kasetlerim de 

plaklarım da çok. Ama plakların hepsini topar-

layamadık. Plak şirketlerinin sahipleri kaybol-
du. Kimi bir yerlere verdi. Hepsini toparlayamı-
yorum.

HEKİMOĞLU’NUN HİKÂYESİ
� Aynı zamanda birçok türkü de derlediniz? 

Onlardan biri de Hekimoğlu. Bize onun hikâyesi-
ni anlatır mısınız?

60’ın üzerinde türkü derledim. 1967-1968 yıl-
larıydı. O zamanlar Kadir İnanır’la aynı evde ka-
lıyordum. Kadir de Fatsalı olduğu için türküyü 
o da biliyordu. Gençler-
le evde otururken türküyü 
derledim, Nida Bey’e gö-
türdüm. Nida Bey “bu tür-
küyü kimden aldın” dedi. 
Ben de “Kadir İnanır’dan 
aldım” dedim. O iş öyle 
kaldı.
� Son yıllarda tür-

kü derlemesi de çok faz-
la yapılmıyor galiba. Siz-
ce kaybolan türkülerimiz 
çok mu? Aslında şim-
di iletişim olanakları çok 
daha fazla kaynağa ulaş-
mak daha kolay değil mi?

Evet kaybolan türkü-
ler çok. Eskiden çoban-
dan türkü alıyorduk. Kay-
nağa ulaşmak kolay değil 
çünkü aktarılmadı. Genç-
lerden bir şey alamıyoruz. 
Gene yaşlılardan alacağız.

� O zamanlar nelere dikkat ederdiniz?
Derleme deyince bir türküyü önce keşfede-

ceksiniz. Okuyan insanın kim olduğunu bilecek-
siniz. O yörede kabul edilmiş, o yörenin insanın 
olması gerekir. Parçayı alabilmek için de bir sürü 
zahmetler çekerdik. O zamanlar kayıt yapmak 
zor. Böyle küçük ses kayıt cihazları yok, koca-
man teyplere kayıt yapardık. 

� Sizin müziğe başladığınız dönem-
le bu dönemi karşılaştıracak olursanız 
ne dersiniz?

Bizim dönemimiz başka bir dö-
nemdi. Tek bir radyo yani TRT vardı. 
Televizyon sonra çıktı. Mesela ben te-
levizyon meşhuru değilim, radyoda bi-

linirdim. O zamanlar okuyacağımız türkülere çok 
dikkat ediyorduk. Nida Tüfekçi, Neriman Altın-
dağ Tüfekçi gibi hocaların elinde büyüdük. Bir 
parçayı alır, bir senede öğrenirdik. Para, şöhret 
olalım derdimiz olmazdı. İlk önce işimizi güzel 
yapardık. Şimdi çok acelecilik var. Hemen meş-
hur olmak istiyorlar. 
� Şimdi müzik yapanların kendilerini ifade etme, 

duyurma kanalları da çok var. Kendileri bir video 
çekip sosyal medya kanallarına koyabiliyorlar.

Evet ama o şöhret de kısa bir süre oluyor. Ben 
55 senedir sahneye çıktığımda aynı alkışı alıyorum. 
� Türkülere ilgi azaldı gibi yorumlar da var. 

Buna ne dersiniz?
Hayır neticede gençler 20 yaşına kadar Batı 

müziği dinliyor. Rakı içmeye başladıktan sonra 
bize doğru dönüyor. (Gülüyor) Bu hep böyledir. 
� Geçmişte de böyleydi diyorsunuz?
Amcam burada Yoğurtçu Parkı’nın karşısın-

da bir evde oturuyordu. Ben de ders aldığım za-
man onlarda kalıyordum. Amcamın oğlu, kızı 

hep batı müziği dinlerler-
di. Ben de Hacı Taşan’ı 
dinlerdim. Bana gülerler-
di. Aradan zaman geçti. 
Ankara’da deniz kuvvet-
lerinde askerlik yapıyo-
rum. Amcamın oğlu da 
Ankara’da siyasal bilgi-
lerde talebe. Bir gün oku-
lunu ziyarete gittim. Kan-
tine girdim herkes beni 
alkışlıyor. Benden Kalk-
tı Göç Eyledi Avşar Elle-
ri’ni istiyorlar. Çünkü sol-
cu olmuşlar. (Gülüyor)

“PLAK ORJİNAL 
GELİYOR”
� Plak, kaset ayrımı ya-

parsanız plağın sizde nasıl 
bir yeri var?

Ben 45’likten başla-
dım sonra long playe geç-
tik. Sonra kasete, CD’ye 
döndük. Plak bana çok daha 
orijinal ve tabii geliyor.
� Kadıköy Belediye-

si’nin düzenlediği Plak 
Günleri’nde olmak nasıl 
bir duygu?

Ben ilk defa katılıyo-
rum. Güzel bir duygu. Gü-
zel bir organizasyon. Bun-

dan sonra takip edeceğim.
� Ne kadar zamandır Kadıköy’de yaşıyorsu-

nuz?
1960’lardan beri buradayım. Ordu’yla bağım 

devam ediyor ama burada yaşıyorum. Kadıköy be-
nim için başka bir yer. Hatıralarım burada. Hay-
darpaşa Lisesi’nde okudum. Todori’de otururduk. 
Ben Avrupa yakasında yaşayamam.

aynı 
alkışı

Müzik hayatında 55 yılı 
geride bırakan halk müziğinin 
duayen sanatçısı Ümit Tokcan 
sahneye her çıktığında aynı 
heyecanı duyduğunu söylüyor

l Leyla ALP

P

Kadıköy’de 

Neşet Ertaş için döndü

l Fırat FISTIK

Kasım Kamberler Hüseyin Bedri Işık Mehmet Serper

Plaksever Kadıköylüler, her sene olduğu gibi bu yıl da 
Plak Günleri’nde buluştu. Plak Günleri, bu yıl 2012’de 
aramızdan ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş anısına düzenlendi
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Kovid-19 ile ilgili TÜM TESTLERİ-PCR 
ve Antikorlar (IgG,IgM,Doğrulama) 

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

ülkelerinde geçerlidir.

ürkiye Obezite Araştırma 
Derneği (TOAD) bünyesinde 
“Rolüm Ağır, Peki Senin Ro-
lün Ne?” projesi başladı. Pro-

jenin detaylarını aktaran Prof. Dr. Deniz 
Sezgin, bu çalışma ile obeziteli bireylerin 
yaşadığı travmalara, hayal kırıklıklarına, 
ümitlerine ve hayata tutunma çabalarına 
dikkat çekmek ve onların sesi olmak iste-
diklerini belirtti. 

Sezgin, obeziteli bireylerin en çok 
kelimelerle yaralandığının altını çize-
rek, kullanılan dil ve davranışlardaki her 
olumlu değişimin çok büyük etkiler yara-
tacağını da vurguladı.

GİZLİ ENGELLİLER
Ankara Üniversitesi İletişim Fakülte-

si Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Deniz Sezgin, 2020 yı-
lında başlattıkları araştırma ile, obezite-
nin sadece başka sağlık sorunlarına sebep 
olmadığını, aynı zamanda maruz kalı-
nan damgalayıcı ve ayrımcı yaklaşımlar 
nedeniyle obeziteli bireylerin hayatları-
nın oldukça kısıtlandığını ortaya koyduk-
larını belirtti. Bu yaklaşımların obeziteli 
bireylerin toplumda zaman zaman “giz-
li engelliler” olarak yaşamalarına sebep 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Deniz Sez-
gin, “Obeziteli hastaların birer birey ola-
rak görmezden gelinmesinin ve yalnızca 
sayılarla ifade edilmesinin önüne geçmek 
için toplumu birlikte mücadele etme-
ye davet eden proje, bu alanda 
yapılan ilk çalışma özelli-
ğini taşıyor” şeklinde 
konuştu. Prof. Dr. De-
niz Sezgin, yaptıkla-
rı çalışmaların sonu-
cunda ortaya çıkan 
“Rolüm Ağır - Obe-
zitede Ayrımcılık 
ve Damgalama” ki-
tabı ile de obeziteli 
bireylerin yaşadığı bu 
zorlukları kendi ağızla-
rından aktardıkları bilgi-
sini paylaştı.

“SOYUTLANMALARINA NEDEN OLUYOR”
Damgalayıcı ve ayrımcı yaklaşımla-

rın obeziteli bireyleri nasıl etkilediğine 
dair bilgiler veren Prof. Dr. Sezgin, şun-
ları söyledi: “Damgalama, öncelikle obe-
ziteli bireylere aileleri ve çevreleri tara-
fından sevimli olduğu gerekçesiyle çeşitli 
sıfatlar takılarak başlıyor. Espri gibi söy-
lenen sözler, takılan sıfatlar ne tepki gös-
terilecek kadar keskin ne de iltifat ola-
rak kabul edilecek kadar güzel. Ancak bu 
ifadeler farkında olmadan kırılmış kalp-
ler, ertelenmiş hayaller ve gerçekleştiril-
meyi bekleyen planlar anlamına geliyor. 
Bunun yanı sıra eğitimde ve iş hayatın-

da yaşadıkları damgalama tüm yaşamla-
rına etki ediyor, sağlık çalışanları tarafın-

dan maruz kaldıkları damgalayıcı 
davranışlar ise obeziteli bi-

reylerin sağlık hizmeti al-
maktan vazgeçmelerine 
neden olabiliyor. Ula-
şımdan restorana, kı-
yafetten arkadaş ilişki-
lerine kadar her alanda 
yaşadıkları damgala-
yıcı ve ayrımcı tutum 

sosyal yaşamdan da so-
yutlanmalarına neden 

oluyor. Ayrıca tüm kilo-
lu bireylerin neşeli, eğlen-

celi ve hoş vakit geçirilen ki-
şiler oldukları gibi bir baskı unsuru 

da var. Kısacası kilolu bir kişinin kalaba-
lık içinde mutsuz ve keyifsiz olma hakkı 
bile elinden alınıyor; girdikleri her orta-
ma neşe katmak görevi kişiye sorulmadan 
usulca omuzlarına yükleniyor.”

“HER ŞEY DİL İLE BAŞLIYOR” 
Prof. Dr. Deniz Sezgin’e göre bu so-

runun çözümü ise obeziteli bireylere kar-
şı özenli davranılmasında yatıyor. Obe-
zitenin sadece fiziksel etkilerinin değil 
mutsuzluk, depresyon gibi psikolojik et-
kilerinin de dikkate alınması gerektiği-
ni vurgulayan Prof. Dr. Sezgin, “Obezite 
hastaları hipertansiyon, kalp hastalıkları 

ya da diyabet kadar duygusal boşluk ve 
dışlanmışlık gibi zorluklar da yaşıyor. Ne 
giymeleri gerektiğinden, nasıl yolculuk 
edeceklerine kadar kendileri yerine karar 
verilen bir dünyada yaşamlarını sürdür-
meye çalışıyorlar” bilgisini verdi. Obe-
ziteli bireylere doğru yaklaşımda, ilk ola-
rak kullanılan dilde düzeltmeye gidilmesi 
gerektiği mesajını veren Prof. Dr. Deniz 
Sezgin şunları söyledi: “Obeziteli birey-
ler en çok kelimelerle yaralanıyor. Her 
şey dil ile başlıyor. Genel kabulün aksine, 
yetişkinler ve ileri yaştaki obeziteli birey-
ler de kendilerine takılan lakaplardan hoş-
lanmıyorlar. Kilolu bireylerin sıkça karşı 
karşıya kaldıkları, ‘yüzün çok güzel ama 
biraz kilo versen!’ ifadesi mesela… Ya da 
hemen hemen herkesin hayatında kullan-
dığı, ‘senin iyiliğin için söylüyorum’ ifa-
desi… Dolayısıyla önceliğimiz dilimizi 
değiştirmek, ifadelerimizi gözden geçir-
mek olmalı.” 

“DİLDE DEĞİŞİMİ BAŞLATIYORUZ”
Obeziteli bireylerin eğitim, iş hayatı, 

sosyal yaşam, sağlık hizmetlerinden ya-
rarlanma ve medya başlıklarında damga-
lama ve ayrımcılığa uğradıklarını belirten 
Prof. Dr. Sezgin, projenin içeriği ve he-
defleri ile ilgili önemli detaylar aktardı: 
“Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?” di-
yerek bu konuda bizlere düşen rolleri ko-
nuşacağımız bir proje hayat buluyor ve 
bu yıl öncelikle medyadan başlayarak dil-
de ve düşüncede değişimi başlatmayı he-
defliyoruz. Medyanın kullandığı dilde-
ki ve görsellerdeki dönüşümle toplumda 
bir farkındalık yaratılacağına inanıyoruz. 
Beraberinde diğer alanlarda farkındalık 
yaratmak üzere Türkiye Obezite Araştır-
ma Derneği'nin öncülüğünde bu proje-
yi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. ‘Obezi-
te Medya Kılavuzu’, medyanın obezite ile 
ilgili haber çalışmalarında, dil ve fotoğraf 
kullanımlarında destek olmak için hazır-
landı. Daha sonra ‘Obezitede Medyanın 
Rolü’ atölye çalışmalarına başlayacağız.”

Gerçekleştirilen atölye çalışmala-
rı sonrasında 2022 Mart ayında bir med-
ya analiz raporu hazırlamak istediklerini 
belirten Prof. Dr. Sezgin, medyanın gös-
tereceği hassasiyet neticesinde toplumda-
ki pratiklerin de değişeceğine inandıkları-
nı dile getirdi.

“Obeziteli bireyleri 
en çok kelimeler

yaralıyor”

Türkiye genelinde aile sağlığı çalışanları ve hekimler, 1 Temmuz'da yürürlüğe 
giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı 16 ve 27 Ağus-
tos'ta iş bırakma eylemi yapmıştı. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetme-
liği'ndeki değişikliklere itiraz eden aile hekimlerinin mücadelesi devam ediyor. 
Hekimlerin birçok problemle karşı karşıya kaldığını dile getiren Aile Hekimliği 
Derneği üyesi Dr. Cumhur Özdemir, “Yurtdışında hekimlik yapmak isteyen he-
kim sayısı her geçen gün artıyor” dedi. 

“BASINA DEMEÇ VERMEMİZ YASAKLANDI”
Aile Hekimi Dr. Cumhur Özdemir, Aile Hekim-

liği Yönetmeliği hakkında şunları söyledi: “Aile He-
kimliği Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı tarafından, aile 
hekimlerinin çalışma koşullarını düzenleyen bir yö-
netmeliktir. Son yapılan düzenlemede aile hekimleri-
nin özlük haklarında kayıp, iş yükünde artış ve gelirde 
azalma meydana geldi. Bir örnek vermek gerekirse aile 
hekimlerinin basına demeç vermesi yasaklandı. Özel-
likle pandemi döneminde halkı bilgilendirmek amaçlı 
birçok kez yaptığımız ve faydalı olduğunu düşündüğü-
müz yayınların artık en tepeden cezalandırılacağı bildi-
rildi. Yani basın-yayın organlarının herhangi birine bir 
demeç veren aile hekimi, bundan sonra işe alkollü gel-
mekle aynı suçu işlemiş sayılabilecek” dedi. 

“MAAŞ KESİNTİSİ OLACAĞI BİLDİRİLDİ”
Yeni yönetmelikte en çok itiraz edilen noktalardan birinin iş yükünün arttırıl-

ması olduğunu belirten Özdemir, “Yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte hastalık 
yönetim platformu, kısaca HYP denilen bir sistem oluşturuldu ve bizlerden ya-
pılması istendi. HYP ile her aile hekimi, birimine kayıtlı hastalarının kronik has-
talık takiplerini yapacak dendi. Birinci basamakta çalışan hekimler olarak zaten 
koruyucu hekimlik yapan bizlerin buna neden itiraz ettiğini insanlar sorgulayabi-
lir, ama içerik hiç tahmin edildiği gibi değil. HYP ile hastaların aile sağlık mer-
kezi şartlarında hem tesis olarak hem zaman olarak yapılması mümkün olmayan 
izlemleri iş yüküne eklendi. Bütün bu şartlara rağmen aylık belirli sayıda izlem 
yapılmadığı takdirde maaştan kesinti yapılacağı da bildirildi. Yani her aile hekimi, 
yapılması mümkün olmayan izlemler yüzünden maaşında kesinti olacağı ile bilgi-
lendirildi. İtiraz ettiğimiz nokta da bu hak kayıplarının bize yansıtılmaması ve aile 
hekimleri tarafından ‘ceza yönetmeliği’ olarak adlandırılan düzenlenmenin kabul 
edilmemesi ya da sahanın talebi değerlendirilip aile hekimlerine hak kaybı yaşat-
madan yeniden düzenlenmesidir” ifadelerini kullandı. 

“İŞ YÜKÜ ALTINDA EZİLDİK”
Aile hekimlerinin genel olarak birçok sorunu olduğuna dikkat çeken Özdemir, 

“Pandemi döneminde yaşananlardan bahsedecek olursak başta koruyucu ekipman 
temininde sıkıntılar yaşandı. Birçok aile hekimliği çalışanı enfekte oldu. Hastalı-
ğı çok ağır geçirenler ve maalesef kaybettiğimiz hekimler de oldu. Aile hekimleri 
izine çıkacağı zaman ya da hastalanıp rapor aldıkları zaman yerine bakacak birini 
bulamazlarsa maaş kesintisi ile karşılaşırlar. Bu durumla maalesef pandemi döne-
minde de karşılaştık. Covid-19 ile enfekte olup, karantinaya girip yerine bakacak 
birini bulamayan bazı meslektaşlarımızın maaş kesintisi oldu” dedi ve şöyle de-
vam etti: “Pandemiyle mücadelede 1. basamak olarak elimizden geleni ilk günden 
beri yapmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Salgına karşı aşılama baş-
ladığından beri günlük rutin işlerimizin arasında belli sayıda aşı randevusu belirle-
yip aşılama yapmaya da başladık. Ancak bizim bilgimiz dışında randevu cetveline 
fazladan randevu açıldığı zamanlar oldu. Rutin işlerinin arasında beklenenden faz-
la aşı randevusu ile karşılaşan aile hekimliği çalışanları çok ciddi iş yükü altında 
ezildi. Aile sağlığı merkezlerinde yapılan aşılamalar için ek ödeme yapıldı, ancak 
hiç beklenildiği gibi değildi. Her aile sağlığı merkezinde aşılama olmasına rağmen 
aynı kurum içinde bile farklı ücret alanlar, hatta hiç almayanlar bile oldu. Pandemi 
döneminde aşılama için yapılan ek ödemenin şarta bağlanması ve farklı oranlarda 
olması sahada rahatsızlık yarattı.”

“YURTDIŞINA GİTMEK İSTEYEN HEKİM SAYISI ARTIYOR”
3 bin 872 aile hekiminin istifası üzerine konuşan Özdemir, konuyla ilgili şun-

ları dile getirdi: “Sadece aile hekimliğinde değil genel olarak hekimlik görevini 
ifa edenlerin istifa sayısında artış söz konusu. Önceden emekliliği gelen hekim-
ler istifalarının ardından aile hekimi olarak görev yapmaya devam ediyorken artık 
emeklilik sonrası aile hekimliğinde çalışmayı düşünmeyip farklı planlar yapmak-
talar. Ayrıca yurtdışında hekimlik yapmak isteyen hekim sayısı her geçen gün ar-
tıyor. Görevi başındaki hekimler, aile hekimleri dahil, bunun için çalışmalar ya-
pıyorlar ve ülkeyi terk ediyorlar. Geçen yıl itibariyle yurtdışına çalışmaya giden 
hekim sayısında ciddi artış oldu ve maalesef artmaya da devam ediyor. Ancak ya-
kın zamanda aile hekimliğinden istifaların artmasının sebebi tabii ki yeni yayın-
lanan yönetmeliktir diyebiliriz. Çünkü sahada çalışan aile hekimleri bu görevi bu 
yönetmelikle yapmanın mümkün olmayacağının farkında.

“EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK”
“Bakanlığımızın aile hekimleri ile ilgili karar verirken sahada çalışan aile hekim-

lerinin çalışma şartlarını, sorunlarını bilen kişilerle konuşmasını, gerekirse 1. basa-
mak çalışanlarının dernek ve sendika yöneticileri ile bir araya gelerek daha iyi neler 
yapılabileceğini konuşup anlaşarak yeni yönetmelik hazırlamasını bekliyoruz” diyen 
Özdemir son olarak şunları söyledi: “Eylemlerimiz haklarımızı geri alana kadar de-
vam edecek. Bunun için İstanbul’da 1. basamak çalışanları olarak İstanbul platformu 
kuruldu. İstanbul Aile Hekimliği Derneği, Tabip Odası ve yetkili sendikalar bir araya 
geldi, ortak karar alındı ve eylemlerine birlikte devam edeceğini bildirdi.”

Geçen yıl yurt dışına giden hekim sayısında ciddi 
artış olduğunu söyleyen Aile Hekimliği Derneği 
üyesi Dr. Özdemir, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren 

yönetmeliğin, yaşattığı hak kayıpları nedeni 
ile “Ceza Yönetmeliği” olarak adlandırıldığını 

savunarak, yeniden düzenlenmesini istedi 

Aile Hekimleri

yeniden 
düzenlensin

Yönetmelİğİ 

Türkiye Obezite Araştırma 
Derneği bünyesinde 
“Rolüm Ağır, Peki Senin 
Rolün Ne?” projesi 
başlatıldı. Proje ile ilgili 
bilgi veren Prof. Dr. Sezgin, 
obeziteli bireylere doğru 
yaklaşımın ilk adımının 
kullanılan dil olduğunu 
hatırlatarak, “Obeziteli 
bireyler en çok kelimelerle 
yaralanıyor” dedi

T

Hazırlayan: Simge KANSU
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Yıl 2002. Aylardan nisan… Uzun süredir 
formasını giydiğim Aktüel dergisiyle ve-
dalaşmış, Radikal çatısı altında yeni bir se-
rüvene atılmışım. Daha önce spor üzeri-
ne yazmışlığım, bu alanda haber, söyleşi 
yapmışlığım var ama ilk kez bir ‘Spor Ser-
visi’ üyesi oluyorum. Mesleğe başladığım-
da ilk yazıişleri müdürlerimden olan Yiği-
ter Uluğ’la yeniden buluşmuşuz, artık yeni 
şefim o… Spor servisleri basının en yoru-
cu cephelerindendir. Çünkü sürekli maç 
vardır ve o maçların sayfaya girmesi için 
mütemadiyen gece gazetede kalmak zo-
rundasınızdır. Bir de standardı yoktur, 
maçlar 19.00’da da başlayabilir. 19,45’te 
de, 20.00’de de, 21.00’de de, 21,45’te de, 
22.00’de de. Çünkü ‘Endüstriyel futbol’un 
para kazanması için böyle bir çarka ihtiyaç 
vardır.

Neyse, önceleri daha çok ‘Kültür Ser-
visi’nde boy göstermiş bir basın emekçisi 
kısa süren mutfak günleri deneyiminden 
sonra Yiğiter beni ilk kez bir maça yollu-
yor. O güne kadar statlarda yerimi almı-
şım ama tabii ki taraftar kimliğiyle. Eski 
‘İnönü Stadı’nda ilk kez ‘Basın tribünü’n-
de mücadeleyi izleyeceğim ve bir de maç 
yorumu yazacağım. Öyle laptop falan yok, 
henüz icat edilmemiş! Elimde boş kâğıtlar, 
cebimde kalem; yollanıyorum görev ma-
haline… Yiğiter’den birkaç taktik notu al-
dım, yazıyı kafamda önce kuruyorum, gi-
rişini düşünüyorum (aslında iki-üç gün 
önce düşünüp bir şeyler karalamıştım). Bir 

yandan da ‘Farklı bir tarzda yazmak gerek’ 
diye bir derdim var; işte “Maçın 30. daki-
kasında sağdan yapılan ortaya kafayı vu-
ran Kennet Andersson’un attığı golle…” 
türü şeyler yazmamam lazım, daha doğ-
rusu yazsam da önce topu çevirip baş-
ka disiplinlerden beslenen analizlere giriş-
mem lazım!

Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’yi ağır-
lıyor ve iki takımın teknik direktörleri Al-
man. Biri Christoph Daum, diğeri Werner 
Lorant. Ben de girişi Almanların bizdeki ta-
rihsel gölgeleri üzerine kuruyorum. Onlar 
yüzünden Birinci Dünya Savaşı’na girdik, 
gereksizce bir cephenin parçası olduk vs. 
yazdıktan sonra lafı Jupp Derwall’e getiri-
yorum: “Sanki siyasi hayattaki kabahat-
lerini futbolla örtbas etmeye çalışıyorlar, 
ülkemizde modern futbolun dönüm nok-
tası Jupp Derwall, onun Florya’da inşa etti-
ği yoldan artık bütün Türk takımları geçme 
uğraşında” türünden ifadeler karalıyorum. 
Aslında sonraki adımlarda Sepp Piontek da 
var ama yerim dar, sonrasında maça iliş-
kin notlara dalıyorum… Ayrıca gurbetçiler-
den de bahsetmem lazım ama onların ço-
cuklarından bazıları zaten sahada (Ahmet 
Dursun, Serhat Akın, İlhan Mansız, Musta-
fa Doğan, Ali Güneş vs.)

Aslında futbolumuzda ‘Germen rüzgâ-
rı’ en etkili seyrini Derwall’le gösterse de ilk 
adım 1975-76 sezonunda Beşiktaş’ı çalış-
tıran Horst Buhtz ile atılmıştı. 2017’de ara-
mızdan ayrılan Friedel Rausch da 1980-82 
arası iki sezon Fenerbahçe’nin teknik di-
rektörlüğünü üstlenmişti. Derwall’in Türki-
ye’deki hikâyesi 1984’te başlamış, 1987’ye 
kadar sürmüştü. Sonraki yıllarda ise Jür-
gen Sundermann, Siggi Held, Werner Bis-
kup, Holger Osieck, Karl-Heinz Feldkamp, 
Reiner Hollman, Reinhard Saftig, Christoph 
Daum, Adolf Remy, Joachim Löw, Herbert 
Neumann, Rüdiger Abramczik, Werner Lo-
rant, Jörg Berger, Jürgen Rober, Thomas 

Doll, Horst Hrubesch, Hans-Peter Briegel, 
Thomas Maaben, Michael Skibbe, Bernd 
Schuster, Ralf Zumdick, Reinhard Stumpf 
gibi isimleri izledik takımlarımızın başında. 
Bu listeye Milli Takım Teknik Direktörü ola-
rak ülkemize gelen ve 1990-93 yılları ara-
sında bu görevi üstlenen, daha sonra iki 
sezon Bursaspor’u çalıştıran Sepp Pion-
tek’i de eklemek gerekiyor.

Futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülke 
olmamıza rağmen sevdamızın başarılarla 
süslü bir karşılığı yok. Mesela son Avrupa 
Şampiyonası’nda 24 takımın en kötüsüy-
dük ve nihayetinde teknik patron Şenol 
Güneş’le yollar ayrıldı. Yeni bir sayfa açıldı 
ve bundan sonraki maceranın sorumlulu-
ğu bir Alman’a verildi. 1995-96 sezonunda 
faal futbolculuk döneminde Beşiktaş for-
ması giyen ve uzun süre Almanya U-21 ta-
kımını çalıştıran Stefan Kuntz artık Türki-
ye’nin başında. Görevi çok kısa süre önce 
devraldı ve çok az basın önüne çıktı. Çıktığı 
anlarda serinkanlı, yer yer esprili, gönder-
meler içeren açıklamalarda bulundu. Fut-
bolculuğu da benzer bir çizgideydi; gös-
terişsiz, işlevli, takımın yıldızı olmaktan 
ziyade işleyen bir parçası kimliğine sahipti. 
Ülkesinde de geç keşfedildi, 1991’de Alman 
Milli Takımı forması giymeden ‘Yılın futbol-
cusu’ seçilen ilk oyuncuydu. Beşiktaş ka-
riyerinde (1995-96 sezonu) 30 maçta do-
kuz gol atan Kuntz, elbette bizde ‘dudak 
bükülen’ bir isimdi. Lakin o Kuntz, ‘Euro 
96’da Almanya kadrosunda yer aldı ve yarı 
finalde ev sahibi İngiltere’nin final rüyasını 
söndüren gole imza atarak skoru 1-1’e ta-
şıdı, penaltı atışları sonucu da Britanyalılar 
geceyi gözü yaşlı kapatırken Germenler 
Wembley’deki final maçının biletini cep-
lerini koyuyordu. Bu arada Kuntz penaltı 
atışlarında da kaleye bulan altı Alman fut-
bolcudan biriydi. Dolayısıyla Türkiye’deki 
performansı beğenilmeyen oyuncu, o yaz 
düzenlenen turnuvada ‘Avrupa şampiyo-
nu’ olan takımın bir parçasıydı.

Günümüze gelirsek; bu gece ‘Dün-
ya Kupası 2022’ yolundaki en kritik maça 
çıkıyor Türkiye (mücadele Kadıköy Şük-
rü Saracoğlu Stadı’nda oynanacak ve saat 
21.45’te başlayacak). Mağlubiyet halinde 
‘Katar defteri’ büyük ihtimalle kapanacak. 
Beraberlik bile işleri zora sokacak, galibi-
yet ise umutların sonraki maçlara taşın-
masını sağlayacak. Sabırsız bir futbol ikli-
minde Alman çalıştırıcının elinde olmayan 
sihirli çubukla neler yapacağı bir muamma 
elbette. “Milli Takım’ın 20. yabancı teknik 
direktörü” unvanına sahip Kuntz’la üç yıllık 
bir sözleşme imzalandı. Lakin burası Türki-
ye ve çok iyi biliyoruz ki futbol, dengelerin 
anında değiştiği bir alan. Ben naçizane bu 
yazıyı, ‘Derwall ve Piontek gibi isimlerle kı-
yaslandığında daha genç, nispeten tecrü-
besiz bir Alman teknik direktörün futbo-
lumuza özel dokunuşlarda bulma ihtimali 
var mı?’ düşüncesinin uzantısı olarak ka-
leme aldım. Tabii ki bu sorunun cevabı için 
beklemek gerekiyor ama Stefan Kuntz’un 
doğru bir seçenek olduğu kanısındayım. 
Umarım bu beklentim(iz) boşa çıkmaz… 
Alman çalıştırıcıya ilişkin genel beklen-
ti, sorunları ‘Kısa ve Acısız’ çözmesi ama 
işinin zor olduğu ve yeni bir ‘Duvara Karşı’ 
mücadelesi vereceği aşikâr!

Meraklısına: Girişte bahsettiğim ve 
gazetecilik kariyerimde ‘Basın tribünü’nde 
izlediğim ilk derbi olan İnönü’deki müca-
deleyi konuk Fenerbahçe, Serhat Akın’ın 
golleriyle 2-0 kazanmıştı.

‘Kısa ve Acısız’la ‘Duvara Karşı’ arasındaki ince çizgide!

UĞUR 
VARDANVARDAN

İstanbul, 8 – 10 Ekim tarihleri arasında ‘Formula 1 Rolex Turkish Grand 
Prix 2021’e ev sahipliği yapmaya hazır. İBB, dünyanın en prestijli spor 
organizasyonları arasındaki yarış için hazırlıklarını tamamladı
Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021, ‘Inter-
city İstanbul Park’ta 5,3 kilometrelik pistte gerçek-
leşecek. Şampiyonanın bu sezonki 16. etabı olarak 
düzenlenecek yarışa, İstanbul 9. kez ev sahipliği ya-
pacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ya-
rışın yapılacağı pistin hazırlıklarına 19 birimiyle 
destek verdi. Asfalt ve yol bakımından çevre düzen-
lemesine, temizlikten ulaşıma kadar birçok alanda 
çalışmalar yaptı. İstanbul, canlı yayınlarla milyar-
larca insana ulaşan ve ülke tanıtımına katkı sunan 
organizasyon için hazır hale getirildi.

ULAŞIM İBB’DEN
İBB, Tuzla Akfırat’taki pistte yapılacak yarışlar-

da ulaşım sorununun yaşanmaması için işi sıkı tuttu. 
Bu kapsamda 5 gün boyunca farklı merkezi nokta-
lardan yeterli sayıda otobüs ve personel görevlen-

dirdi. Yarış süresince görevlilerin pist içi ulaşımı 
için de otobüsler tahsis etti. 

Dev organizasyonu izlemek için dünyanın 
dört bir yanından Türkiye’ye gelen ziyaretçiler de 
unutulmadı. 30 İETT otobüsü, servis aracı olarak 
kullanılması için ayırıldı. Halkın ulaşımı için ise 
merkezi güzergahlardan Intercity İstanbul Park’a 
seferler organize edildi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Tesis içi ve pist çevresindeki alanlarda asfalt, 

bozuk alanların bakım ve onarımını yapan İBB, 15 
ambulans, 10 itfaiye aracını yarış boyunca olası bir 
riske karşı görevlendirdi. Tesis ve çevresinde orga-
nizasyon süresi boyunca lisanssız ürün satışına, ka-
raborsa veya seyyar satış yapılmasına izin verilme-
mesi için önlemler alındı.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 
Kadıköy’ün çeşitli parklarında düzenlediği sabah sporu etkinliği 
her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 08.00’de 
başlıyor. Kadıköylüler, 45 dakika boyunca profesyonel 
eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür – fizik 
hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı 
branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlayacak.
Sabah sporları Kadıköy’de Kriton Curi Parkı, Özgürlük Parkı 
Spor Tesisleri, Koşuyolu Spor Tesisleri, Kalamış Gençlik ve Spor 
Kompleksi’nde gerçekleşecek. 

Kadıköy Belediyesi, Uluslaraarası Kadıköy Belediyesi, Uluslaraarası 
Worldwide ve Ayak Tenisi Federasyonu Worldwide ve Ayak Tenisi Federasyonu 
tarafından bu yıl dünyada üçüncü, tarafından bu yıl dünyada üçüncü, 
Türkiye’de ise ilk olarak organize edilecek Türkiye’de ise ilk olarak organize edilecek 
olan Footvolley turnuvası gerçekleşecekolan Footvolley turnuvası gerçekleşecek

adıköy Belediyesi Kalamış Spor 
Merkezi, 9-10 Ekim günlerinde, 
12 ülkeden 57 sporcunun katıla-
cağı Footvolley turnuvasına ev 

sahipliği yapacak. 

12 ÜLKE 57 SPORCU 
Kadıköy Belediyesi, Uluslararası Worl-

dwide ve Ayak Tenisi Federasyonu tarafın-
dan düzenlenen organizasyonda Türkiye, 
Azerbeycan, Avustralya, Belarus, Ukrayna, 
İran, Moldova, Litvanya, Rusya, Kazakis-
tan, İsrail ve Pakistan’dan 57 sporcu müca-
dele edecek.  

İLK ÜÇE PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK
Turnuvada birinci olan takıma 500 euro 

ödül verilecek. Turnuvada ikinci olan takıma 
300, üçüncü olan takıma ise 100 euro ödül 
takdim edilecek.

Footvolley, ağ ile bölünmüş bir kum sa-
hasında iki takım tarafından oynanan bir ri-
baund spordur. Takımın topu döndürmek 
için üç vuruş hakkı vardır (blok teması da-
hil). Footvolley’de bir ralli kazanan takım bir 
puan alır. Servisi karşılayan takım ralliyi ka-
zandığında, bir puan ve servis kullanma hak-
kı kazanır. Servis atan oyuncu her seferinde 
değiştirilmelidir. 

K

Kadıköy’deKadıköy’de F1 heyecanı başlıyor!

Kadıköy Belediyesi’nin “Daha çok spor 
daha çok Kadıköy” temasıyla başlattığı ve 
her yıl düzenlediği sabah sporları başladı

Güne sabah sporu 
ile başlıyoruz

Bernd Schuster Joachim Löw

Stefan Kuntz

Jupp Derwall
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Kültür AtlasıKültür Atlası
ithat Cemal Kuntay şöyle der: İs-
tanbul iki şeyin oyuncağıdır. Mar-
maranın ve Karadenizin. Bu iki-
sinden hangisinin keyfi hakimse o 

gün ilk veya sonbahardır, kış veya yazdır. Her 
ne kadar iklimi ve hava durumu İstanbul’dan 
farklı düşünülmese de, Kadıköy’ün Karade-
niz’den gelen Kuzey rüzgarlarına daha kapalı 
olması ve Batı yönü de deniz olup batışına ka-
dar güneşin ışıklarını alması, semtine ve mevsi-
mine göre ilçeye kendine özgü rüzgarlar, renk-
ler ve kokular sunmasını sağlar. “Fenerbahçe 
Burnu’nun rüzgarlı olması Kadıköylüleri yelke-
ne, Kurbağalıdere ağzının korunaklı suları kü-
reğe, Moda’nın sakin suları yüzücülüğe yön-
lendirmiş ama en önemlisi Kadıköy’ün lodosu 
yelkencisini de kürekçisini de önce iyi bir denizci 
olmak zorunda bırakmıştır” diye boşuna denme-
miş ve özellikle lodosa vurgu yapılmıştır. Ahmet 
Hamdi Tanpınar lodosu tarif ederken “İstanbul’un 
hem afeti, hem lezzetidir” demiş. Kadıköy’ün lo-
dos rüzgarlarını alan sahillerinin güzel renklere ve 
kokulara bürünüp sunduğu lezzet yıllar boyunca 
tasvir edilmiş ve bazen Nazım Hikmet’te olduğu 
gibi hasret çekilerek anılmış: “Nice denizler gör-
düm, nice deniz kıyılarında dolaştım, ama bizim 
Kadıköy’ün lodos kokusunu hiçbir yerde koklaya-
madım.”

“LODOS BİR ATMACA GİBİ…”
Kadıköy’ün gündelik ve ekonomik hayatın-

da bağların, bahçelerin, bostanların ve balıkçılı-
ğın önemli yer tuttuğu yıllarda, hava durumunun 
önemi de büyüktür. Vakitsiz sıcağın veya soğu-
ğun, şiddetli lodosun ya da poyrazın, aşırı yağmu-
run ve karın hayata etkisi hemen hissedilir. İstan-
bul’a bağlantısı deniz yolu ulaşımı olan Kadıköy 
için lodos demek bazen lezzet olmaktan çıkıp afe-
te de dönüşür. Şiddetli lodos fırtınasında ulaşım 
kesildiği gibi, alt yapısı zaten yeterli olmayan il-
çede rıhtım boyunca su baskınları hasar gören is-
keleler ve caddeler hayatı durma noktasına getirir. 
Gözü yaşlıdır denen lodos rüzgarı sonrası gelen 
yağmur da şiddetli olursa bu defa bahçe ve bostan-
ları su basma tehlikesi vardır. Hayatı Kadıköy’le 
kesişen her edebiyatçı, eserinin bir yerinde mutla-
ka lodos rüzgarına da yer vermiştir. Kadıköyü’nün 
Romanı’nda Safiye Erol, “Kadıköy’ün daha köp-
rü iskelesine ayak bassan kendi evin avlusuna gir-
miş olursun. Lodos havalarda gıcır gıcır sallanan 
o külüstür iskelede yurdun başlar...” der. Sabahat-
tin Ali Değirmen öyküsüne, “Kadıköy vapuru bir 
lodos dalgası gibi şiddetle çarparak köprüye ya-
naştı” cümlesiyle başlar. Oktay Rifat, “Lodos bir 
atmaca gibi / kıpırdamadan duruyor / havada, ara 
yerde...” der şiirinde. Hüseyin Rahmi Gürpınar, 
Nimetşinas romanında, Kadıköy İskelesi’nde bağ-
lı ve hafif hafif sallanan Ferah Vapuru’na yetişme-
ye çalışan Kadıköylüleri anlatırken, havanın hafif 
lodos olduğunu belirtir. Bir çok öyküsünde lodo-
sa yer veren Haldun Taner, 1983 yılında Feneryo-
lu’nda yazdığı Küçük Harfli Mutluluklar öyküsü-
nün girişinde bize lodos sonrasını yazar: “Lodos 
bütün gece kudurmuş durmuş, sabaha doğru ya-
lan söylemiş gibi birden usanıp durulmuştu. Böy-
le gecelerin sabahında evler, yollar, ağaçlar yıkan-
mışa döner, uzaklar yakınlaşır. Gözlük camlarını 
silmiş de öyle bakıyor gibi olur insan.” Kadıköy 
için “bu köy bir ev ve her sokağı benim bir odam-
dır” diyen Ahmet Rasim, Şehir Mektupları’nda lo-
dosa bolca değinmiştir. Kadıköy’de vapurları ve 
deniz vasıtalarını lodosun hücumundan koruya-

cak liman inşasından söz eder, ancak bir yılda iki 
metrelik bir yerin yapıldığını da ekler. Refik Ha-
lit Karay, “Sonbaharı Pek Severim” başlıklı yazı-
sında lodos guruplarında gökyüzünde dünyanın en 
baygın ve uçucu veya en coşkun çılgın renkleri-
ni, sarmaş dolaş görebileceğimizi söyleyip harika 
tasvirler yaparken, Memleket Hikayeleri’nde Ka-
dıköy’ü şöyle tasvir eder: “..batan güneşin ışıkla-
rına boyalı yüzünü, aynaya eğilmiş bir şuh kadın 
gibi, uzatmış, renkler içinde mutlu bir gülüşle par-
lıyor, için için kızarıyordu...” Sait Faik, sonbahar-
da İstanbul’u tasvir ederken “lodoslu İstanbul de-
nizi ne baş döndürücü şeydir! Bir lodoslu günde 
vapura atlayıp her ipin, her maddenin ıslık çaldı-

ğı bir vapurda Adalar’a gidip gelirim” der. Eren-
köy’de kurduğu tiyatrosuyla Kadıköy’de temsil-
ler veren Burhanettin Tepsi’yle yaptığı röportajda, 
lodos havalarda Kadıköy’e gitmenin zorluğundan 
söz edilir. 

KADIKÖY’ÜN “BEKÂR HAVASI”
İstanbul Kadıköy arası ulaşımın lodos ya da 

sis nedeniyle güç ya da imkânsız olduğu vakitler, 
Kadıköylülerin denediği tek yol Üsküdar Beşiktaş 
arası çalışan motorlar varsa, onlarla evlerine ve iş-
lerine ulaşmak olurmuş. İnsanların İstanbul’dan 
Kadıköy’e evlerine dönemedikleri böylesi günlere 
“bekar havası” da denirmiş. Akşam Gazetesi’nde 

Hikmet Feridun Es’in naklettiğine göre bekarlar 
böyle havaları dört gözle bekler, Köprü İskele-
si’nde Kadıköy vapurlarının çalışmadığını görün-
ce evlerine akşam gelemeyeceklerine dair bir telg-
raf çekip Beyoğlu’nun yolunu tutarlarmış. Hızlı 
yol alamaması nedeniyle sürekli eleştirilen ve Ah-
met Rasim’in mizahi dilinde bolca yer eden Ka-
dıköy’ün 4 numaralı vapuru, lodos havalarda tam 
aksine Kadıköylülerin en çok aradığı ve tercih et-
tiği vapur olurmuş. Bütün teknesi ahşap olan va-
pur diğerleri kadar sallanmazmış. 1920’li ve 30’lu 
yıllarda lodos havalarda vapurların atlattığı tehli-
keler gazetelerde sıkça yer bulurken, Âsitâne kita-
bında Evvel Zaman İçinde İstanbul’u anlatan Ra-
gıp Akyavaş şöye der : “Yeni İstanbulluların kaç 
gündür yadırgadıkları lodosu eski bir Kadıköylü 
olarak ben hiç de yadırgamadım. Halbuki onlar, 
gazeteler de dahil, lodostan dolayı bir vâveylâdır 
kopardılar. Ninelerimiz dedelerimiz ise güzelin 
nazına da katlanmasını bilirlerdi.” 1935 yılı Ara-
lık ayındaki gibi, Süleymaniye Cami’nin minare-
sinin külahını dahi uçuran şiddetli lodos fırtınala-
rında, Kadıköy İskele Meydanı’nı ve sonrasında 
yapılan parkı, Haydarpaşa’ya kadar tüm rıhtım 
boyunu göl haline getiren dalgalar bir kaç günlü-
ğüne de olsa Kadıköy içi ulaşımı dahi etkilemiş. 
Dalgalar bazı balıkları da karaya attığından, Kadı-
köy kumluğunda sersemleşen balıkları toplayan-
lar olurmuş. Tabi bu arada lodos balığının ağız ta-
dına düşkün İstanbulluların ve balıktan iyi anlayan 
Kadıköylülerin burun kıvırdığı balık olduğunu da 
hatırlayalım. İstanbul gezisinde gördüklerini anla-
tan bir Yunan balıkçısı, lodos balığı olması sebe-
biyle satışı yapılamayan palamutların belediye ta-
rafından mavnalarla denize dökülmesini anlatır ve 
yazık şu lodos balıklarına der. Ayrıca soğutma ve 
koruma sistemleri yetersiz olduğundan, işleme gi-
rene kadar ılık lodos havasında yumuşayan toriğin 
lakerdası da makbul kabul edilmez. 

LODOS YANGINLARI
1935 yılındaki şiddetli lodos fırtınası sonra-

sı Kadıköy Haydarpaşa arası rıhtım taşları o den-
li harap olmuş ki, 1936 yılı bütçesine onarım için 
ek tahsisat konmuş. Kadıköy Vakıflar Direktörlü-
ğü, cami avlularında devrilen servi ağaçlarını sa-
tışa çıkarmış. 1937 Aralık ayında dört gün süren 
şiddetli lodos fırtınasında da Moda İskelesi tah-
rip olmuş ve sonrasında iskelenin üst katı yıktırı-
lıp değişikliğe gidilmiş. Lodoslu günlerde bir di-
ğer korkutucu olay da bir yangın başlangıcının 
çıkması olurmuş. Lodos rüzgârıyla anında şiddet-
lenen ve her yeri saran bu yangınlara “lodos yan-
gını” denirmiş. Kadıköy’ün neredeyse tamamının 
ahşap yapılardan kurulu olduğu XIX. yüzyılda bu 
yangınlardan kayıtlara geçmiş olan üç tanesinin 
sonuncusu 23 Şubat 1893’te meydana gelmiş. Si-
gorta şirketlerine yaklaşık kırk bin liraya mal ol-
masından anladığımız kadarıyla bu lodos yangını 
o dönemin en büyük yangınlarından biriymiş. 

DAVA ERTELETEN RÜZGÂR
Ragıp Akyavaş mektepleri karşıda olan Kadı-

köylü çocukların lodostan ne kadar memnun ol-
duklarını, vapurlar işlemeyecek, mektepler tatil 
olacak diye sevindiklerini söyler. Bu durumun en 
azından 1980’li yıllara kadar devam ettiğine, oku-
lu karşıda olan birisi olarak ben şahitlik ettim. Ka-
dıköy vapurlarının çalışmadığı günlerde Üskü-
dar’a gidip motor aramamıza gerek yoktu çünkü 
okul idaresi tarafından mazeretli sayılırdık. Ço-
cukları sevindirici yanı bir tarafa lodos rüzgarının 
insanlar üzerinde baş ağrısı, halsizlik, nefes darlığı 
gibi sorunlara yol açtığı, dalgınlık, unutkanlık gibi 
etkiler gösterdiği eski zamanlardan beri bilinir. 
Lodos rüzgarı estiği günlerde Bizans döneminde 
bazı mahkemelerin, Osmanlı döneminde de kadı-
ların baktığı davaların ertelendiği söylenir. Lodos 
rüzgarı yıllar boyunca resim ve fotoğraf sanatçıla-
rının vazgeçilmez görsel şöleni ve şairlerin esin-
lendiği bir konu olmuş. Konusu İstanbul’da geçen 
yüzlerce roman ve öyküde kendine yer bulmuş. 
Akşamları gökyüzünü güzel renklere boyayan lo-
dos rüzgarının yarattığı dalgaları, Kadıköy’e özel 
o görüntüleri izlemeye gelenler, denizin yosun-
lu kokusunu içine çekmek isteyenler günümüzde 
de Moda, Caddebostan, Bostancı sahillerine akın 
ederler ve eğer gün sonunda çarşıya uğrarlarsa ba-
lık fiyatlarının düştüğünü de görmüş olurlar.

Hazırlayan: 
Emre MUŞAZLIOĞLU

KADIKÖY’ÜNKADIKÖY’ÜNM

Kadıköy İskelesi, Rıhtım

(10)(10)

Kadıköy’ün 1937

 1935Lodosta kopan bir iskele Kadıköy rıhtımına bağlanıyor

Moda İskelesi 1950’ler

Kadıköy’ün
lodosulodosu
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Dünya döndükçe / Umut, 

fakirin ekmeği / Ye Mehmet ye / Ye Mehmet ye

KUM SAATİ
1. Seyrek. 2. Seyek. 3. Yeke. 4. Yek. 5. Ek. 

6. Ok. 7. Rok. 8. Kore. 9. Roket. 10. Korvet.

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

ARGIN

BUTON

CAHİL

ÇUKUR

DEKOR

ELBET

FİLİT

GAZAL

HIYAR

ILGIM

İPTAL

JİLET

KUPES

LATİF

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.

 D   T   Ü   N   Y    A   D   Ö   N   D   N   Ü
 R   K   E    Ç   U   K   U   R   Ç    O   E   R
 U   O   M   B   U   T    F    F   T    A   K   A
 T    İ    K    R   L    İ    L   U    İ    N   N   Y
 E   E   K    E    İ    E   B   A    I     L   M    I
 E   Ğ   L    P   D   M   C   G   T    İ     İ    H
 Y   E    T    İ     I    M   R   A   E    İ    H   T
 M   A   E    G   J    A   T    Y   H    E   F    Y
 L   E    L    L   A    Z   A   G   M    İ    E   H
 M    I    E    T   K   U   P   E   S    Y   L    E
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4
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6

7

8

9

10

1. Nadir, az rastlanan. 
2. Zarla oynanan oyunlarda 

zarlardan birinin üçlü, 
öbürünün birli gelmesi, üç bir. 

3. Kay›kta dümen kolu. 
4. Bir, tek. 
5. Gazete ilavesi. 
6. Yay silah›. 
7. Satrançta özel 

bir hareket. 
8. Asya’da ikiye bölünmüş ülke. 
9. Füze. 
10. Denizalt›lara karfl› özel 

olarak silahland›r›lan bir çeflit
küçük savafl gemisi.

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

veriyoruz. K’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

K

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Resimdeki Türk sanat müziği sanatçısı - “...
Karayel” (dizi, sinema oyuncusu) 2. Bir bağlaç -
Lobi - Dikili taş - Tutma organımız 3. Bir şeyin
temel tutulan yüzünün tam ters yanı - Yaş,
meslek, toplumsal durum vb. bakımından bir-
birine eşit olanlardan her biri - Bir yağış şekli 4.
Kemiklerin yuvarlak ucu - Yumuşak ve haf, odunu
doğramacılıkta kullanılan bir Afrika ağacı -
Kafkasya’da sarp bölgelere kurulan dağ köyü -
Orta Afrika’da bir ülke 5. Karmaşık olma durumu
- Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçi-
mindeki küçük dolap - Geçmiş zaman 6. Taneli bir
meyve - Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi
veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artırması için
belli bir süre devlet veya özel kuruluşlarca ödenen
aylık para - Numara (kısa) - İşaret 7. Duman kiri -
Çanta, eldiven yapımında kullanılan yumuşak deri
- Kaye - Uzaklık anlatan sözcük 8. Tepkili motor-
larla çalışan, özel cihazların çıkardığı gazla basınç
sağlanan, hızı çok olan uçak - Bir nota - Kendirin
tohumu 9. Sahiplik, mülkiyet - Zayıf, çelimsiz,
sıska - Yoksullara parasız yemek yedirilen veya
dağıtılan yer 10. Kristof Kolomb’un Amerika seferi
sırasında yönettiği üç gemiden biri - Akıl - Eskiden
genellikle tahıl ölçmekte kullanılan bir ölçek -
Hile, entrika 11. İçecek koymaya yarar, cam, plas-
tik vb.nden yapılan kap - Köy oyunlarını yöneten
kimse 12. Toplardamar genişlemesi - Değerli bir
orkide türü - Müslüman ülkelerde oturan Yunan
asıllı kimse 13. Bir tür antilop - Tavlada üç sayısı -

Su 14. Bir cetvel türü - Masallarda
adı geçen ve gerçekte var olmayan
bir kuş - Orhan Kemal tarafından
yazılan bir roman 15. Bir şeyin yere
bakan yanı - Eskimoların kendilerine
verdiği ad - Büyük bakraç - Kocaman
16. Kumaş, kağıt vb. bir bölümün
öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan
kıvrım - İki borunun birleştiği yer -
Konusunu efsanelerden veya tarihsel
olaylardan alan, acıklı sonuçlarla
bağlanan bir tür tiyatro eseri, facia -
Beddua - Milattan Sonra (kısa) 17.
Gemilerin barınmalarına, yük alıp
boşaltmalarına, yolcu indirip
bindirmelerine yarayan doğal veya
yapay sığınak - Delik açma aleti -
Zambiya’nın başkenti 18. Satrançta
bir taş - Yatılı okumayan, gündüzcü
öğrenci - İki bağlantı parçasını bir-
birine yakın olarak eklemekte kul-
lanılan özel parça - Bodur bitki
örtüsü 19. Cilt - Ustalık, hüner, uz-
manlık - Bir işi doğru ve uygun bul-
mak, tasvip etmek 20. Avuç içi -
Sahne yıldızı - Bir şeyin dokun-
masıyla geride kalan belirti - Bir tür
kömür - Favori.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Bir nota - Hidrojenle birleşerek
suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı
olmayan, havada beşte bir oranında
bulunan bir gaz - Mersin’in bir ilçesi
- Dekorun kurulduğu yer 2. Ulanan
parça, ek, katkı, ilave - Akıcı -
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü,
hakikat 3. Baş, kafa - Radon ele-
mentinin simgesi - Bir şeyin özü -
Küçük limon - Olumsuzluk öneki 4.
Telli bir çalgı - Yıkıntılar, harabeler,
viraneler - En kısa zaman 5. Avşa
adasında yetişen üzüm türü - Doğu Anadolu’da
bir göl - Kulak yıkama aracı 6. Bir nota - Pişmiş
yemek - Bir çeşit hamur yemeği - Bir tür yarış
kayığı - Haber ajansı (kısa) 7. Masallarda adı
geçen bir karakter - Araştırma görevlisi - Bir
gezegen 8. Şart eki - Merkür gezegeninin diğer
adı 9. Maksim Gorki’nin bir romanı - Kripton el-
ementinin simgesi - Yükseklik 10. Evrenin
düzene girmeden önceki biçimden yoksun,
uyumsuz ve karışık durumu - Süslü cadde kemeri
- Aşamasız asker 11. Bir yazının veya bir sözün,
anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa

kavuşturma, tefsir - Taşıtlarda, lastiklerin
takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü
12. Kabuğu düğme ve süs eşyası yapımında kul-
lanılan bir tür deniz kabuklusu - Deriyi kullanıla-
bilecek duruma getirmek için uygulanan
işlemlerin tümü 13. Neşeli - Bir nota - İlkel ben-
lik - Fotoğrafta objektin açık kaldığı süre 14. Kır-
mızı - İlgi eki - Motorlu hava taşıtı - Renksiz,
sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek
yanan hidrokarbonlu bir gaz 15. 1517 yılında Os-
manlı Devleti ile Memlûk Sultanlığı arasında
geçen savaş - Divan edebiyatında her beytin son

sözünü sonraki beytin ilk sözü yapma biçiminde
ortaya çıkan söz sanatı - Haberci 16. Masif -
Yarışlarda derece alanlara verilen bir ödül -
Üstün nitelikli - Molibden elementinin simgesi
17. Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara
gelip birleştiği yer, mafsal - Zincirden yular veya
ayak kösteği - Soru eki - Ağ yatak 18. Belediye -
Soru sözü - Yeryüzü parçası - Elma, armut ku-
rusu 19. Renyum elementinin simgesi - İşe
yatkın, becerikli - Alçak gönüllülük - Nehir 20.
Modern Yunanca - Vilayet - En gelişmiş röntgen
tekniği - Duman kiri - Kalıtım, soya çekim. 
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İlkokul 
öğrencilerinden 

hayvanlar için 
etkinlik

Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda toplanan 
okulun 2-A sınıfı öğrencileri, sınıf öğret-
menleri Filiz Atay eşliğinde Hayvanları Ko-
ruma Günü’ne özel "Mini Mini Hayvanlar" 
şarkısı eşliğinde gösteri yaptı. Öğrenciler; 
pankartlar, kostümler, maskotlar ve slogan-
larla mahalle halkının da dikkatini bu konuya 
çekmeye çalıştırlar.

SLOGANLARI ÇOCUKLAR HAZIRLADI
Moda İlkokulu 2-A sınıf öğretmeni Filiz Atay 
da hem toplumsal farkındalık yaratmak hem 
de çocuklara hayvan sevgisini aşılamak adı-
na mutlaka böyle etkinliklerin hayata ge-
çirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Okulun 
hemen önündeki Mehmet Ayvalıtaş mey-
danında gösterilerini yapan çocuklar, elle-
rinde tuttukları pankartlardaki sloganları da 
yine kendileri hazırladılar ve ardından birlikte 
sokak hayvanlarını beslediler.
Yaklaşık 100 yıldır her yıl 4 Ekim'de kutlanan 
Dünya Hayvanları Koruma Günü ile, küresel 
olarak hayvanların yaşadığı sorunlara karşı 
farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Moda İlkokulu öğrencileri de 
hayvan dostları için 4 Ekim’de 
etkinlik yaptı 

Dünya Hayvanları Koruma 
Günü Kadıköy’de kutlandı
Dünya Hayvanları Koruma 
Günü, 4 Ekim Pazartesi 
günü Kadıköy’de çocukların 
katılımıyla kutlandı. Kadıköy 
Belediyesi çocuk yuvalarına 
giden çocukların hayvan 
dostlarıyla bir araya geldiği 
kutlama renkli görüntülere 
sahne oldu

adıköy Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanla-
rı Koruma Günü’nde hayvanların da yaşama 
hakkının olduğuna vurgu yapmak ve farkın-
dalık oluşturmak için, ilçede bulunan çocuk 
yuvalarında bir etkinlik düzenledi. Veteriner 

İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 3 ila 6 
yaş arası çocuklar hayvan dostlarıyla buluştu ve eğlence-
li vakit geçirdi.
Etkinlikte, Kadıköy Hayvan Dostları Platformu ve Tanısan 
Seversin Derneği iş birliğiyle bir eğitim atölyesi düzen-
lendi. İlçedeki tüm çocukların uzun vadede yararlanacağı 
eğitimde, Kadıköy Belediyesi Hayvan Bakım Merkez’inde 
gönüllü köpek eğitmeni olarak çalışan Gökçen Yücekaya 
çocuklara köpek davranışları hakkında detaylı bilgi verdi 
ve köpeklerin vücut dilini anlattı. 

ÇOCUKLAR YANGIN GAZİSİ ‘CİCİ’ İLE TANIŞTI
Çocuklar, Manavgat’ta çıkan yangında yaralı bir şekil-
de kurtarılan ve tedavisi yaptırılarak Yücekaya tarafından 
sahiplenilen keçi Cici ile tanıştı. Yücekaya’nın eğittiği terapi 

köpekleri Leydi ve Beti de çocuklarla keyifli zaman geçirdi. 
Çocuklar, yeni tanıştıkları hayvan dostlarıyla birlikte koş-
tu, oynadı ve onları besledi.

“ÇOCUKLAR HAYVAN SEVGİSİYLE BÜYÜYECEK”
Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali İhsan Mete 
hayvan sevgisi üzerinden yaptığı konuşmasında: “Bu an-
lamlı günü çocuklarla kutlamak istedik. Burada uzman 
eğitmenlerimizle birlikteyiz. Çocuklarımıza hayvan dostla-
rımızla nasıl iletişim kurulur, vücut dilleriyle aslında ne an-
latmak istiyorlar, korkularını nasıl aşacaklar gibi konularda 
bilgi veriyoruz. Amacımız çocuklarımıza küçük yaşta hay-
van sevgisini aşılatmak ve hayvan sevgisiyle büyümeleri-
ne katkı sağlamak. Kadıköy Belediyesi çocuk yuvalarında 
başladığımız bu eğitimlerimizi, uzun vadede Kadıköy ilçesi 
genelinde bütün eğitim kurumlarıyla yapacağımız iş birli-
ğiyle tüm çocuklara yaygınlaştırmak istiyoruz.” dedi.

“SATIN ALMA SAHİPLEN”
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı sosyal 
medya hesaplarından 4 Ekim’e özel yaptığı paylaşımda, 

“Birlikte yaşıyoruz, birlikte paylaşıyoruz. 4 Ekim Dünya 
Hayvanları Koruma günü vesilesiyle bir kez daha hatırla-
yalım, karşılıksız sevgi ve daimi dostluk için satın alma sa-
hiplen.” sözlerine yer verdi.
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