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Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde meydanlardaydı.  “Değiştirecek 
gücümüz var” diyen kadınlar 6 Mart’ta Kadıköy’de buluştu. Bu yıl 
20. yaşını kutlayan Taksim’deki 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü ise 
yasaklandı. Tüm engellemelere rağmen kadınlar buluşmayı başardı

Kadıköy Belediyesi de 8 Mart dolayısı ile belediyede çalışan ve ilçede 
yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yaptığı 
çalışmaları paylaştı

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan kadınlar 8 Mart günü izin 
kullandıkları gibi ayda bir gün de regl izni kullanıyorlar

Personelinin yüzde 32’si kadınlardan oluşan belediyede 
26 müdürlüğün 13’ü kadınlar tarafından yönetiliyor

Belediye, kadınların mücadelesinde farkındalık yaratmak amacıyla 
8 Mart gecesi, kadın mücadelesine dair 21 adet sloganı projeksiyon 
ile caddelere ve sokaklara yansıttı

TÜİK verilerine göre Kadıköy’ün nüfusunun yüzde 55’i 
kadınlardan oluşuyor. Peki kadınlar Kadıköy’ü neden 
tercih ediyor?

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da yaptığı 
açıklamada, Kadıköy Belediyesi’nin sadece 8 Mart’ta değil 
365 gün kadınların yanında olduğunu söyledi  l Sayfa 2, 3 ve 8’de

Fotoğraflı Kadıköy 
Tarihi - 3

Yeni kral öldü, 
yaşasın eski kral

Masallarda çocuk 
köleliği: Parmak kadar 
çocukların satılması -2

BANU YELKOVAN  13’TE

Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar - 155

DUYGU ASENA 5'TEEMRE MUŞAZLIOĞLU  16’DAMEHMET FIRAT PÜRSELİM 5’TE
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Kadıköy Belediye-
si, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde 
belediye tarafından 
kadınlara sunduğu 
hizmetler, tanıdığı 
haklar konusunda 
bilgilendirme metni 
yayınladı. “Kadın-
ların Kadıköy’ü” 
başlıklı metinde be-
lediye çalışanı ka-
dınların hakları anlatılırken, şiddete uğ-
rayan kadınlara yönelik hizmetlere de yer 
verildi 

Metinde, “Kadıköy Belediyesi sade-
ce 8 Mart’ta değil, 365 gün kadınların 
ve haklarının yanında. Ayrımcılıkla mü-
cadele ve eşitlik politikalarını güçlendir-
mek için her geçen gün yeni politikalar 
üreten Kadıköy Belediyesi, kadına yöne-
lik şiddetin önlenmesi ve kadınların güç-
lenmesi için de çalışmalar yürütüyor.” denildi. 

KAZANIMLAR SIRALANDI
Kadınların çalışma hayatını kolaylaştıran ve top-

lumsal cinsiyet eşitliği sağlamaya yönelik politikalar 
madde madde sıralandı.

Kadıköy Belediyesi ve DİSK’e bağlı Genel-İş 
Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile 
kadınlar şu kazanımları elde etti: 

❚ Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü’nde izin yapıyor. 

❚ Kadıköy Belediyesi’nin kadın çalışanları ayda 
bir gün regl izni kullanıyor.

❚ Küçük bebeği olan kadın işçiler için belediye bi-
nasında emzirme odası bulunuyor.

❚ İki yaşından küçük bebeği olan kadınlar, emzir-
me ve bakım izni kullanıyor.

❚ Kadın-erkek tüm personelin çocukları kreşten 
ücretsiz yararlanıyor.

❚ Memur kadınlar, doğum izni dışında 4 hafta üc-
retli izin kullanıyor.

❚ İşçi kadınlar, doğum izni dışında 6 hafta ücret-
li izin kullanıyor. 

❚ Kadın işçinin doğum izni sırasında SGK tarafın-
dan ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerinin tama-
mı belediye tarafından ödeniyor.

❚ Aile içi şiddete maruz kalan kadın çalışanlara bele-
diye tarafından korunma ve barınma desteği sağlanıyor. 

❚ Aile içi şiddet uygulayan belediye işçisinin al-
dığı sosyal yardımlar, mağdur 

eşe ödeniyor. 
❚ Belediyenin tüm personeline, toplumsal cinsiyet 

eşitliği, ayrımcılık, şiddet ve tacizin önlenmesi için 
farkındalık eğitimi veriliyor.

❚ Kadın işçilere yönelik cinsel taciz ve saldırı va-
kalarında kadınların adli makamlara başvurması kay-
dıyla kadının beyanı esas kabul ediliyor. Çoğunluğu 
kadınlar tarafından oluşan disiplin kurulunca işlem 
yapılıyor.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE MOBBİNG
“Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şidde-

tin Önlemesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Av-
rupa Konseyi Sözleşmesi” olarak bilinen “İstan-
bul Sözleşmesi”ni uygulama kararı alan Kadıköy 
Belediyesi, ayrıca, kadın çalışanların mobbin-
ge uğramasını engellemek ve mobbinge uğrayan 
kadınların haklarını korumak için çeşitli adımlar 
attı. Mobbing iddialarının araştırılması için arala-
rında kadınların olduğu 5 kişilik kurul oluşturu-
lurken, iddiaların ispatlanması durumunda mob-
binge uğrayan çalışana tazminat ödeniyor. 

KADINLAR İÇİN BELEDİYE 
Kadıköy Belediyesi, kadınların güçlenme-

si için de projeler geliştiriyor. Proje kapsamında 
atılan adımlar şöyle:

❚ Türkiye’de ilk defa 12 yaşından büyük er-
kek çocuklarının anneleri ile birlikte kalabile-
cekleri Kadın Yaşam Evi var.

❚ Kadıköy Belediyesi’nin, 25 Kasım 
2017’den bu yana Kadın Dayanışma Birimi bu-
lunuyor. Bu birimden yararlanmak için Ka-
dıköy’de oturmak da şart değil. Türkiye’nin 

herhangi bir yerinde şiddet ve is-
tismara uğramış kadınlara psiko-
lojik ve hukuki danışmanlık ve-
riliyor. Kadıköy Belediyesi’nin 1 
kadın sığınma evi, 5 kadın yaşam 
evi var. 

❚ Fiziksel, ekonomik, psi-
kolojik, sosyal ve cinsel şiddete 
maruz bırakılan kadınları ihtiyaç 
duydukları kaynaklara yönlendi-
ren 0216 349 9349 Alo Kadına 
Şiddet Hattı var. 

❚ Belediye’nin 6 sosyal hiz-
met merkezi var. Ekonomik yok-

sunluk yaşayan, psikolojik destek almak isteyen ya da 
haklarıyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kadınlara 
bu merkezlerden destek sağlanıyor.

❚ Kadıköy ilçesinde yaşayan kadınlara ücretsiz 
olarak meslek eğitim programları veriliyor.

❚ Belediye tarafından kadınların kendi hayatları 
üzerinde söz sahibi olmaları, sosyo ekonomik olarak 
güçlenmeleri için bağımsız kadın kooperatifi POT-
LAÇ kuruldu. POTLAÇ, 2019’dan beri belediye des-
tekli bağımsız bir oluşum olarak devam ediyor.

Başkan Yardımcısı Gül Coşkun: 
Vatandaşımız Kapıdan içeri giriyor şöyle 
bir bakıyor, şaşırıyor. “Siz misiniz başkan 
yardımcısı” diyor. “Aa, kadın bir başkan 
yardımcısı olduğunu bilmiyordum” diyor. 
Türkiye’de kadın yöneticilerin daha çok 
olması lazım. Sırf Kadıköy’de olması 
yeterli değil tabi. Erkekler kadar yetkiniz.

Özel Kalem Müdürü Sevnur Yıldırım 
Doğan: Çok yük ve görev var ama 
kadınlar bunu yapar ve en güzel şekilde 
yapar.  Çünkü çok yönlü bakabilme 
yetenekleri var. Kadınlara karar alma 
mekanizmalarında daha cesaretli 
olmalarını tavsiye ediyorum. Kadın 
olduğumuz için değil niteliklerimizden 
dolayı burada olduğumuzu biliyoruz.

Yazı İşleri Müdürü Ayten Genç: 8 Mart 
kadınların haklarının veya kadınların 
sorunlarının daha çok konuşulduğu bir 
gün. Ülkemizde kadınların daha özgür 
konuşacağı ve daha mutlu olacağı bir 
hayat olsun istiyorum.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 
Nurhan Arslan: Kadın dostu bir 
belediyeyiz. Tüm projelerimizde 
kadınları düşünüyoruz ve bu anlamda 
da belediye olarak yaptığımız birçok 
projede ilkleri yaşadık. 

İç Denetim Birim Başkanı Tülün 
Öztürk: Ülkemizde kadınlara daha 
çok fırsatlar verilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Kurumumuzda 
yaşadığımız fırsat eşitliğinin tüm 
ülkemizde yaşanmasını diliyorum. 

Çevre Müdürü Aynur Şule Sümer: 8 
Mart mesajım Karadeniz’de, Ege’de, 
Kadıköy’de ve tüm Anadolu’da daha 
sürdürülebilir bir yaşam için emek 
veren, direnen, toprağını, suyunu 
havasını ve doğasını koruyan tüm 
emekçi kadınlara gelsin. En başarılı, 
en güçlü çevreciler kadınlardan çıkar. 
Tüm emekçi kadınların günü kutlu 
olsun. 

Plan ve Proje Müdürü Zerrin 
Karamukluoğlu: Kendimizi çok iyi 
yetiştirmeli, her türlü bilgiye açık 
olmalı, bugünümüz ve geleceğimiz 
için tüm bilgileri değerlendirmeli, 
çaba göstermeliyiz diye düşünüyorum.  
Umudumuz kendimizde olsun. Pek çok 
kimsenin sabır göstermediği konularda 
kadınlar daha sabırlı” diye konuştu. 

Ruhsat ve Denetim Müdürü Gülen 
Turan: Her 8 Mart'ın kadınlara daha 
fazla hak getirmesini istiyorum. Belki 
de Kadıköy Belediyesi gibi kurumlarda 
bu koltuklarda ya da bu makamlarda 
bizleri gördükçe kadınlar bununla ilgili 
daha umutlanırlar. 

Sağlık İşleri Müdürü Filiz 
Coşkun: Kadınların hiçbir şekilde 
ötekileştirilmediği bir 8 Mart hayal 
ediyorum. Aynı zamanda ücretsiz 
sağlık hizmetlerinin bir hak olduğunu 
içlerinde hissedecekleri bir 8 Mart 
düşlüyorum. 

İmar ve Şehircilik Müdürü 
İsmet Bihterin Güven: Amacımız 
gerek Kadıköy gerek diğer 
ilçelerde kadınlarla erkeklerin 
hak ve özgürlüklerini eşit şekilde 
kullanabilmesine katkı sağlamak. 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü 
Elif Duygu Adıgüzel: Biz kadınlar 
her alanda üretmeye, çalışmaya 
ve güçlü olmaya devam edeceğiz. 
Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın 
dayanışması!

Teftiş Kurulu Müdürü Naciye 
Kösoğlu: Kadıköy Belediyesi'nde 
kadın erkek ayrımı olmadığı için 
gerçekten bu işi hak eden kişiler en 
üst görevlere gelebiliyorlar. Önemli 
olan bunu hak etmek. Bu anlamda 
tüm kadınların hak ettikleri yerlere 
gelebilmesini istiyorum. 

Park ve Bahçeler Müdürü Leyla 
Terzi: Artık bu yüzyılda şiddetin, 
ayrımcılığın konuşulmadığı, kadınların 
her alanda aktif rol oynadığı bir 8 
Mart istiyorum.

Mali Hizmetler Müdürü  
Hafize Karakaya: Kadının 
başaramayacağı bir şey yok. Ama 
işte Türkiye şartlarında ne kadar 
yapabiliyorlar, nasıl yapabiliyorlar, 
mesele o. Fakat yine de kadınlar 
isterse her şeyi başarabilir demek 
istiyorum. 

Yapı Kontrol Müdürü Feyza 
Gül Baykara: 8 Mart hayalim, 
kadınların sosyal ve siyasal her 
anlamda desteklendiği bir anlayış. 
Belediyemizde olduğu gibi kamuda ve 
özel sektörde daha çok kadın yönetici 
görmek en büyük dileğimiz. 

Kadın köy Beledİyesİköy Beledİyesİ
İstanbul’un en yüksek kadın nüfusuna sahip ilçesi 
Kadıköy’de, yerel yönetim karar mekanizmaları 
kadınlara emanet. Toplumsal cinsiyet eşitliğini en 
üst noktaya taşıyan belediyede 26 müdürlüğün 
13’ü kadınlar tarafından yönetiliyor

KADIN MÜDÜRLERDEN  8 MART MESAJI VAR!
Kadınların yaşamayı tercih ettiği ilçelerin başında gelen Kadıköy’de yerel yönetimde de kadın yöneticilerin sözü geçiyor. Personelinin yüzde 32’si 
kadınlardan oluşan Kadıköy Belediyesi’nde 26 müdürlüğün 13’ü de kadınlar tarafından yönetiliyor. Bir de belediye başkan yardımcısı var.

KADINLARIN KADIKÖY’Ü
Kadıköy Belediyesi, 

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle 

kadınların çalışma 
hayatını kolaylaştıran 
ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlamaya 

yönelik politikalarını 
paylaştı

ODABAŞI’NDAN 8 MART MESAJI
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada kadınların çalışma 
hayatını kolaylaştıran ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya 

yönelik politikalarını anlattı. Sadece bir gün değil, 365 gün 
kadınların yanında olduklarını söyleyen Odabaşı, “8 Mart’ı bir 
günle sınırlayan bir politika gütmüyoruz. Kadıköy Belediyesi 

yılın her günü kadınların yanında. 
Şiddet gören kadınlar için ilk 
defa 12 yaşından büyük erkek 

çocukları ile kalabilecekleri 5 adet konutu Kadın Yaşam Evi’ne 
dönüştürdük Kadıköy’de yaşayan tüm kadınlara yönelik hizmetlerimiz 
var. Şiddet görün tüm kadınların gelip danıştığı, yardım aldığı 
merkezlerimiz var. 100 binin üzerinde kadın ücretsiz momografi 
muayenesinden geçirildi. Erken teşhisle hayat kurtarıyoruz. Sadece 
geçen yıl teşhisi konulan hasta sayısı 500” dedi. 
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adıköy Belediyesi bu yıl 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü mesajını farklı bir yöntem-
le verdi. Belediye çalışanlarının duygu ve 
düşüncelerinin yer aldığı 21 slogan, Kadı-

köy cadde ve sokaklarına yansıtıldı. Gecenin karan-
lığını aydınlatan sloganlar, kadınlar tarafından büyük 
beğeni topladı. Kimi bir daha baktı kimi de fotoğrafı-
nı çekti.

SOKAKLAR SÖZLERLE AYDINLANDI 
Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi tarafından 

8 Mart haftası boyunca Kadıköy cadde ve sokaklarını 
kadın sloganlarıyla aydınlatan bir çalışma yapıldı. Ça-
lışma kadınlar tarafından büyük beğeni topladı.

BAKAN BİR DAHA BAKTI
Yere projeksiyon cihazı ile yansıtılan yazılar ara-

sında, “Erkek şiddetini yıkıp yerine brokoli ekeceğiz”, 
“Saçımı süpürge etmiyorum, süpürgeme binip uçu-
yorum”, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır”, “Ne giydiğim 
zevk meseledir, ahlak meselesi değil”, “Kadınlar bir-
likte güçlü”, “Geceleri de sokakları da meydanları da 
terk etmiyoruz”, “6284’ü uygula! faili koruma!İstan-
bul Sözleşmesi Yaşatır!”, “Kadın istihdamı sosyal so-
rumluluk projesi değil, haktır!”, “Kadın kadının yur-
dudur, kadın dayanışması yaşatır!”, “Ne şan şöhretiniz 
ne de takım elbiseniz. Suçunuzu hafifletmez. İMZA: 
GERÇEK ADALET!”, “Beyaz atlı prens boşuna gel-
me”, “Kırmızı ruj politiktir!” gibi ifadeler yer aldı.

“ÇOK YARATICI BİR EYLEM”
Kadıköy sokakla-

rında yansıtılan slogan-
ları görünce çok mutlu 
olduğunu söyleyen Su 
Ökdemir, “Fikir olarak 
çok beğendim. Üstünün 
kapatılamayacağı ve ka-
ralanamayacak olması 
yönünden çok yaratıcı 

bir eylem şekli” diye konuştu.  
Kadınların daha öz-

gürce yaşayabildiği bir 
dünya hayalini payla-
şan Melike Gencer de 
“Türkiye’ye ve dünyaya 
baktığımızda kadınlar 
hep arka plana atılıyor, 
‘şunu yapamazsın bunu 
yapamazsın, sen susa-

caksın’ deniliyor.  İnsanların bize ‘şunu yapacaksın’ 
demesini kesinlikle istemiyorum. Her zaman susturu-
luyoruz. 8 Mart‘ın sadece bir değil 365 gün kutlanma-
sı gerektiğini düşünüyorum. Ben ailemden böyle öğ-
rendim” dedi.  

8 Mart’ı müzikle, 
dansla kutlamak istedi-
ğini belirten Tuğba Bek-
göz ise “8 Mart’ın çıkış 
noktası kadınların, ka-
dın işçilerin mücadelesi. 
Yıllar geçmesine rağ-
men, biz hala aynı hak-
lar için mücadele ediyo-

ruz. Bunlar olmadan 8 Mart’ın müziklerle, çiçeklerle, 
danslarla, kadın olmanın getirdiği güzelliklerin keyfi-

nin sürerek geçirmek isterim” ifadelerini kullandı.
Kadın dayanışması-

nın çok önemli ve değer-
li olduğunun altını çizen 
Gamze Felek da “Bu ata-
erkil düzen gerçekten her 
alanda karşımıza çıkıyor. 
Kendimizi ve kendi etra-
fımızı çok küçük şeyler-
le değiştirmekle başla-
yacak. Önce biz kadınlar birbirimize sahip çıkacağız. 
Daha sonrasında da haklı davamızı tüm dünyaya gös-
tereceğiz” diye konuştu.

“Artık daha fazla ka-
dın ölmesin” diyen Beray 
Velioğlu ise, “Sadece 8 
Mart’ın değil, tüm günle-
rin Kadınlar Günü olarak 
değerlendirilmesini isti-
yorum. Artık daha faz-
la kadın ölmesin istiyo-
rum. Bu noktada İstanbul 
Sözleşmesi’nin önemi çok büyük, umarım bir an önce 
yapılması gerekenler yapılır. Kadın kadının yurdudur 
evet ama bu mücadeleyi sadece kadınların değil erkek-
lerin de desteklemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 31 Aralık 
2021 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden nüfu-
sun yüzde 50,1’i erkeklerden, yüzde 49,9’u ka-
dınlardan oluşuyor. Türkiye genelinde oldu-
ğu gibi nüfusun yarısından fazlasını erkeklerin 
oluşturduğu İstanbul’da ise Kadıköy ilçesi ka-
dın nüfus oranıyla öne çıkıyor. 

NÜFUSA ORAN YÜZDE 55
Kadıköy’ün 31 Aralık 2021 tarihi itibariy-

le toplam nüfusu 485 bin 233. Bunun, yüzde 
54.93’üne denk gelen 266 bin 572’si kadınlar, 
yüzde 45.07’sine denk gelen 218 bin 661’i er-
keklerden oluşuyor.

NEDEN KADIKÖY?
Peki, kadınlar ne-

den Kadıköy’de yaşa-
mayı tercih ediyor? Bu 
sorunun cevabını Kadı-
köy’de yaşayan kadınlar 
yanıtladı.

Serpil Dinkçi: Gece 
istediğimiz gibi çıkıp 
yürüyebiliyoruz Kadıköy’de. O yüzden burada 
daha güvende hissediyorum kendimi.

“RAHAT, GÜVENLİ, HUZURLU...”
Özlem Bilgili: Bili-

yorsunuz ülkemizde ka-
dına yönelik şiddet ve 
kadın cinayetleri her gün 
artarak büyüyor. Kadı-
köy bu anlamda kadın-
lar içindaha rahat, daha 
güvenli, daha huzur-
lu bir yer. Ben de Kadıköy’de yaşayan bir ka-
dın olarak bu yüzden burada yaşamayı tercih et-
tim. Onun dışında Kadıköy’de birçok kültürelve 
sanatsal faaliyetler de oluyor. Hembelediyemi-
zin etkinlikleri hem de özel etkinlikler çok faz-

la var. O yüzden de zaten Kadıköy, dünyanın en 
havalı 50 şehri arasında seçilmişti.

Ebru Şavur: Kadın-
lar Kadıköy’de kendile-
rini çok daha rahat his-
sediyorlar. Çünkü rahat 
gezme olanakları ve kül-
tür sanat faaliyetleri var. 
Çok fazla sayıda kadının 
olması da aslında kadını 
rahatlatan bir durum. Ben de Kadıköylü olmak-
tan çok mutluyum ve burada kendimi gece, gün-
düz her daim güvende hissediyorum.

Banu Maraşlı: Ka-
dıköy’de çok rahatız. 
Güvenlik açısından is-
tediğimiz kıyafetle iste-
diğimiz saatte çok rahat 
yürüyüş yapabiliyoruz. 
Mesela ben yalnız yaşı-
yorum. İstiyorsam gece 

çıkıyorum istiyorsam sabahın köründe hava 
daha aydınlanmadan yürüyüşümü yapıyorum, 
sahile iniyorum. Avrupa’da gibiyiz samimi söy-
lüyorum bu derece fark var diğer yerlerle. Gün-
düz ile gece kadar fark var.

Sümeyye Pekmez-
ci: Kadıköy’de kadınla-
ra dair sosyal faaliyetler, 
kurslar daha ön planda. 
Sokakta rahatlıkla geze-
biliyoruz. Kadıköy, daha 
güvenilir hissettiriyor.

“HAREKETLERİMDEN, TARZIMDAN...”
Nilay Hanım: Yar-

gılanmıyor olmak; hare-
ketlerinden, giyim tarzın-
dan dolayı eleştirilmiyor 
olmak en önemli sebep-
ler burada yaşamak için. 
Bir kadının gece yolda 
yürürken rahatsız edil-

meden yürüyor olması herhalde kendini en rahat 
hissedebileceği yer olduğunun göstergesidir.

8 Mart

Kadıköy 
sokaklarında

sloganları

Kadıköy Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediye 
çalışanlarının duygu ve düşüncelerinin yer aldığı 21 sloganı, 
gece Kadıköy sokaklarına yansıttı. Projeksiyonlarla caddelere 
ve sokaklara yansıtılan sloganlar büyük ilgi gördü

K

Kadınlar neden
Kadıköy’ü

tercih ediyortercih ediyor
TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde ve İstanbul’da TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde ve İstanbul’da 

nüfusun çoğunluğunu erkekler oluştururken, nüfusun çoğunluğunu erkekler oluştururken, 
Kadıköy’ün nüfusunun yüzde 55’i kadınlar. Peki Kadıköy’ün nüfusunun yüzde 55’i kadınlar. Peki 

kadınlar neden Kadıköy’de yaşamayı tercih ediyor? kadınlar neden Kadıköy’de yaşamayı tercih ediyor? 
Kadıköylü kadınlar bu soruyu yanıtladıKadıköylü kadınlar bu soruyu yanıtladı

l Samet AKTEN



azetemiz yazarı ve müzisyen Melis 
Danişmend’in ilk kitabı “Büyüyeme-
yenler” geçtiğimiz haftalarda okurla 
buluştu. Mundi Yayınları etiketiyle 

çıkan kitapta Danişmend pek çoğumuza tanıdık 
gelen bir öyküyü, ‘büyüyeyeme’ halimizi miza-
hi bir dille anlatıyor. Hep kazanmak üzerine ku-
rulu bir öğretiye ve hayata rağmen kaybedenle-
rin, kaybettiği halde hırslanmayanların, ruhlarını 
koyu elbiselere hapsetmeyip saçını topuz yap-
mamakta inat edenlerin öyküsünü… Danişmend 
ile “kişisel gelişememe hikâyesi” dediği kitabı-
nı konuştuk. 

• Huzursuz şarkılar yapıyor lakin “huzur 
sesli” diye anılıyorsunuz, yazdığınız kitapta ha-
yat ve çelişkiler üzerine yazıyorsunuz lakin gül-
dürüyorsunuz bu işte bir tuhaflık yok mu?

Aslında yok, çünkü amaçladığım şey buydu. 
Ben yazarken çok eğlendim, çok güldüm, gözle-
rimin dolduğu zamanlar da oldu. Bu neticede bir 
tür hesaplaşma kitabı. Kitabı pek çok duyguyu 
hissederek yazdım. Şarkılarda da hüzünden bah-
sederken onu mizahi bir dille anlatmak, dinleyi-
cinin de konserlerde gülmesine yol açıyor. Yani 
çelişki gibi görünse de bunlar birbirini tamamla-
yan şeyler.

“YAZMAK TERAPİ GİBİYDİ”
• İnsanın kendiyle yüzleşmesi o kadar kolay 

bir iş değil. Hele bu yüzleşmeyi yazıp başkala-
rıyla da paylaşması. Siz üstüne bir de kendiniz-
le dalga geçmişsiniz. Kitap yazmaya nasıl ka-
rar verdiniz?

2016 yılı benim hayatımdaki en zor yıllardan 
biriydi. O sene ülke için de ağır bir yıldı. Kitap 
16 yıl sonra anne-baba evine geri dönmek zorun-
da kalmakla başlıyor. Bu 30’larının sonunda bir 
insan için çok mutsuzluklarla dolu bir dönem. 
Eve döndüğümde “ben bunu nasıl yöneteceğim” 
diye düşünüyordum. Mutsuz olmak yerine bir an 
durup bunun komik tarafını görmek insanı rahat-

latan ve ileri götüren bir şey. Bir süre sonra bu-
nunla dalga geçebileceğimi ve burada bir malze-
me olduğunu ve mizahi bir tonun olabileceğini 
gördüm. 2017’nin başlarında kendimi rahatlat-
mak için, biraz hafiflemek ve gülmek için yaz-
maya başladım. Yazdıkça kahkahalar attım, yeri 
geldi gözlerim doldu. Yazmak bir tür terapi gi-
biydi. Sonra yazdıklarımın benzer şeyleri yaşa-
yan insanlara iyi gelebileceğini düşündüm. Yani 
aslında hepimizin yaşadığı ya da yaşayabileceği 
hayattaki bazı zor noktaları dile getirip “merak 
etmeyin yalnız değilsiniz, hepsi normal ve hepsi 
gerçekten bir gün geçiyor” demek istedim. 

• Büyüyemeyenler çok keyifli bir kitap ve in-
san okurken arkadaşıyla sohbet eder gibi hisse-
diyor. Gelen tepkiler nasıl?

Sıklıkla söylenen değerlendirmelerden biri  
“kitabı adeta ben yazmışım gibi” cümlesi oluyor. 
“Ben bir kitap yazsaydım böyle olurdu” diyen-
ler oluyor. Bu sözler beni hem sevindiriyor hem 
de duygulandırıyor. Yalnız olmadığımızı anlıyo-
rum. Çünkü böyle şeyleri konuşmak, yazmak, 
yüzleşmek zordur. 

• Bu kadar kişisel gelişim kitabı ve evrene 
gönderdiğimiz bunca mesajdan sonra siz niye 
böyle bir kişisel gelişememe kitabı yazıp kafa-
mızı karıştırıyorsunuz?

(Gülüyor) O mesajlar nereye gidiyor ben an-
lamıyorum. Ben kişisel olarak bize öğretildiği 
yada şartlandırıldığımız  gibi gelişmedim. Baş-
ka yollar seçtim. Garanti işler seçmedim. İnişleri 
çıkışları çok yüksek sektörlerde yolumu bulma-
ya çalıştım. Çok genç bir yaşta evlendim, bo-

şandım, çocuğum yok. 
Genel olarak insanların 
takıldığı şeylere hiç takıl-
mayıp, takılmadığı şey-
lere çok fazla takıldım. 
Bolca zaman kaybettim. 
Kendimi garantiye ala-
cak hiçbir şey yapmadım. 
Dolayısıyla kişisel geli-
şim kitaplarında önerilen 
yoldan farklı bir yolda 
yürüdüm. Bu bir kazan-
ma öyküsü değil bir kay-
betme öyküsü.

• Bu gerçekten bir 
kaybetme öyküsü mü?

Aslında hayır. Kita-
bın çıkış noktası kaybet-
me duygusu. 2016 yılı 
benim için kaybetme 
duygusunun yoğun oldu-
ğu bir yıldı. Ortaya çıkan 
sonuç bir kaybediş öykü-
sü değil. Tam tersi kabul-
lenme ve bir tür kazanma 
öyküsü. Çünkü hayatı, 
kendini kabullenmek ve 
yüzleşmek bir kazanım-
dır. Dolayısıyla ben hiç 
karanlık bakmıyorum. 

Kitabı umutla bitirmek istedim, okuyucunun da 
kendini iyi hissetmesini istedim. 

“KARİKATÜRİZE BİR BÜYÜME HALİ”
• Kitabın adı niye Büyüyeme-

yenler oldu?
İnsanların büyümekten anla-

dığı şeyle benimki hiçbir zaman 
aynı olmadı. Hayatta bize öğ-
retilen yollar var ya ben o yol-
ları yürümedim. Kimi zaman 
yapmadım, kimi zaman becere-
medim, bununla da barışıktım. 
Fakat genele baktığınız zaman 
aynı çizgide gitmediğinizi gö-
rüyorsunuz. Büyüyemeyenler 
adı biraz oradan çıkıyor.  

• Niye bu kadar büyüme 
ve büyütme heveslisiyiz?

Ben de aynı şeyi çok 
düşünüyorum. Mesela bazı 
Türk filmi ya da dizilerin-
de bir karakter evlendiği 
ya da iş kurduğu zaman inci 
kolye takıyor. Bu çok komik geliyor. Karikatü-
rize bir büyüme hali var. Büyümenin bir kıyafet 
kodu var. Daha koyu renkler, daha ağır davranış-
lar. Koyu renk kıyafetlerle, koyu renk ruh halle-
rine bürünüyoruz. Galiba böyle olunduğunda ha-
yatın sorumluğunun taşındığı hissediliyor, diğer 
türlüsü ciddiyetsizlik gibi algılanıyor. 

• Bir de herkesin mutsuz olma durumu ya da 
zorunluluğu var. Kime sorsanız mutsuz olduğu-
nu söylüyor. Hakikaten öyle miyiz? 

Mutlu olduğumuzu çok göstermemek zorun-
dayız. Çünkü bizi fazla yıpratan olaylarla karşıla-
şıyoruz, sürekli bir şeyler oluyor ki mutlu olmak 
ayıp gibi sayılıyor. İnsanlar eskiden varlığını gös-
termez “ayıp” derdi, şimdi mutluluk o hale geldi. 
Bazı konularda kendimize ve etrafımıza karşı çok 
tutarlı ve dürüst değiliz. 

• Ve sanki bir kontrol düğmemiz var?
Tabii zaten böyle yetiştiriliyoruz, hep kontrol-

lüyüz. Daima göz ucuyla başkasına bakarız.  

“KADIKÖY BENİM EVİM”
• Anne babanız kitabı okuduğunda iplikleri-

ni pazara çıkarmanız hakkında hiç sitem etme-
di mi?  

Etmediler çok güldüler. Babam kitabı hâlâ bi-
tirmedi. İşlerden vakit bulduğunda, zamanı gelin-
ce okuyacakmış. Annem basılmadan önce oku-
muştu, çok güldü. Arkadaşlarından çok güzel 
yorumlar geliyor, hoşlarına gidiyor. 

• Kitap galiba Kadıköy’de yazıldı ve ziyade-
siyle Kadıköy ve Kadıköylülük var. Bu Kadıköy-
lülüğü birazcık anlatır mısınız? 

Kitap farklı yerlerde yazıldı ama evet Kadı-
köy’de yazılmaya başlandı. Kadıköy gerçek an-
lamda benim evim. Burada doğdum büyüdüm. 
Annem-babam Kadıköylü. O yüzden evimde ya-
şamaya devam ediyorum. Kitapta çok fazla Ka-
dıköy var. Zaten ilk sayfaları Caddebostan’dan 

Göztepe’ye gidişle başlıyor. Pek çok sayfasında 
Caddebostan, Moda, Bağdat Caddesi var. Kadı-
köy’ün her bir köşesinden izler taşıyor. Aynı za-
manda bildiğiniz üzere Kadıköylülük ruhu da var. 
Bu ruhla ilgili gözlemlerim, anılarım çok fazla var 
kitapta.

• Kitapta dört mevsim ve her mevsimde bir 
tema var. Niye bu temalar mevsimlere göre ay-
rıldı.  Evlilik, ilişkiler niye yaz mesela?

En başta yazma kolaylığı tanıdı. Her mevsimi 
bir temaya bağlamak bana daha kolay geldi. Kış 
evi anlatıyor. İlkbahar işler, yaz ilişkiler sonbahar 
da hayat. Bu fikir olarak da güzel geldi. Anlatmak 
istediklerimi tam olarak anlatmış oldum. 

• İnsanlar kitabı okuyup bitirdiğinde ne dü-
şünsün istersiniz?

Gülümseyerek, isterlerse bir parça duygulana-
rak. Başından beri istediğim şey gülümseyerek bi-
tirmeleri. 

• Hayatınızda müzik ve yazma dengesi nasıl? 
Bir ara çok dengeliydi. İkisi beraber yoğun şe-

kilde sürüyordu. Haftanın altı günü gazetede me-
sai yapıyor, akşam sahneye çıkıyordum. Sonra 
kimi zaman müziğe daha çok ağırlık verdim, yazı 
kısmı biraz daha geride oldu. Bir dönem yazıya 
daha çok odaklandım.  Şimdi yazı ön planda ama 
mart sonu ya da nisan başı gibi bir single çıkacak 
ve onunla birlikte bir dengeye oturacak. 

• 8 Mart’ı geride bıraktık. Ülkede zor olan iki 
işi birden yapıyorsunuz, kadın gazeteci ve müzis-
yen olmak nasıl bir şey?

En başta Türkiye’de insan olmak zor 
ama kadın olmak çok daha zor. 
Hep mücadele etmek zorunda-
yız. Yolumuza çıkan engelle-
ri aşmaya çalışmak zorundayız. 
İnsanların zihniyetini düzeltme 
ve bazı doğruları öğreterek iler-
lemeye çalışmak zorundayız. Çok 
şükür son birkaç senedir bu konu-
daki bilinç ve eylem daha üst se-
viyeye yükselmeye başladı. Sosyal 
medyanın bazı taraflarını eleştir-
sek de ideal olanı yayma konusun-
da bize yardımcı olabiliyor. 

 Çok geride kalmış zihniyetlerle 
2022’de hiç olmaması gereken şey-
lerin konuşulduğu bir yerdeyiz. Ba-
zen “dünya bir toz bulutuydu” kısmı-
nı baştan anlatmak zorunda kalıyoruz. 
Çok acı olaylar oluyor. Kadınlar hiç 

hak etmedikleri olayları yaşıyor ya da 
yaşayamıyor, hayatlarından oluyorlar. Bazen çok 
umutsuzluğa kapıldığım oluyor ama bu ülkede ya-
şamanın birinci şartı hep mücadele etmek, ondan 
da vazgeçmeyeceğiz.
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Kadıköy Belediyesi’nden almış olduğum 
Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sok.

No:13/A Kadıköy adresinde bulunan 
işyerim için 2019/973 sayılı Çalışma 
ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüzdür.  
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Sağlık Danışma ............................................ 184
Bilinmeyen No ............................................11811
Cenaze Hizmetleri ...................................... 188
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“Büyüyemeyenler” isimli 
ilk kitabı okurla buluşan 

Melis Danişmend 
pek çoğumuzun hayatta 
kalma ve hayatla kalma 

mücadelesini mizahi 
bir dille anlatıyor. 

Danişmend’le yazma 
ve yetişkin olma 

hallerini konuştuk
l Leyla ALP
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Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat 
Hayatından Hatırlamalar” köşesi bu hafta Duygu Asena ile devam ediyor.

EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR -155

1
Güzel bir bahçemiz var, evin üç yanını kuşa-
tıyor. İçinde meyve ağaçları, kediler, köpek-
ler var. Evin içinden yukarıya doğru çıkan bir 
merdivenimiz, bir de kardeşim var. Ama o daha 
merdivenden aşağı kayamıyor.

Arkadaşlarımız hep bizim bahçeye geliyor. 
Kızları da erkekleri de çok seviyorum, araların-
da hiç ayrım yapmıyorum.

Ama babam yapıyor.
Babamın yüzü kızgın bir kedi gibi, hayır ha-

yır köpek, hatta bir eşek gibi. Ona çok kızıyo-
rum. Babam gözlerini dikmiş camdan dışarı, 
bize bakıyor. O kadar kızgın ki, bakışlarından 
ateş saçıyor, yüzü maske gibi ve çok korkunç. 
Oğlanlar babamdan korkuyorlar. Kızlar kork-
muyorlar çünkü babam kızlara kızgın bakmıyor.

Okula gitmiyorum ama ben artık çok bü-
yüğüm, babamın oğlanları sevmediğini, kızları 
sevdiğini biliyorum, ama bunun neden böyle ol-
duğunu bilemiyorum, çünkü babamın kendisi de 
oğlan.

Durumu oğlanlar da fark etmeye başladılar. 
Babamı gördükçe tuhaflaşıyorlar. Suç işleme-
dikleri halde, sanki bir kabahat yapmış gibiler. 
Artık kapıdan değil de, yan duvardan atlayarak 
bahçeye giriyorlar. 

3
Artık bahçemizde bile eğlenemiyoruz. Ar-

tık arkadaşlarımızla rahat rahat oyun oynaya-
mıyoruz. Babam hepimize, her şeyimize karı-
şıyor. Anneme bile zaman zaman kızıyor. “Geç 
kalma” diyor, “Nereye gidiyorsun, kaçta gele-
ceksin, kaç lira harcadın, kaça aldın” diye sorup 
duruyor. Annem bazen 
ağlıyor, sanırım babam-
dan korkuyor ve o bir 
gün bile babama “Kaç-
ta geleceksin, nereye gi-
diyorsun, kaç para har-
cadın” diye sormuyor. 
Babamın çok parası var, 
annemin yok, bizim de 
yok, hepimize babam 
para veriyor. Sanırım 
parayı o verdiği için her 
şeye karışıyor, para çok 
önemli.

Babam artık bize 
pantolon giydirmiyor, 
annem de pantolon giy-
miyor. Babamdan kork-
tuğumuz için anneme 
yalvarıyoruz, “Ne olur 
anneciğim, ne olur ba-
bama söyle pantolonla-
rımızı giyelim” diyoruz. 
Annem de babama soru-
yor, “Bu kadar karışma 
onlara, bırak, küçücük 
çocuklar ne olur giyseler” diyor. Babam da an-
neme diyor ki:

“Ne çocuğu hanım, geçen gün bakkaldan dö-
nüyorlardı, arkalarından iki adam, ‘Uff, yavrula-
ra bak’ diye bağırdı. Gözümle gördüm. Adamlar 
arabada olmasa parçalayacaktım. Pantolon man-
tolon yok, sen de üsteleme.”

Adam bize yavrular dedi diye neden panto-
lon giyemiyoruz bilmiyorum. Annem de bize 
yavrularım diyor, ama babam hiç demez, bizi 
kucağına bile almaz.

Babam artık oğlanların bahçeye girmelerini 
hiç istemiyor, ama babam akşam yemek yerken 
onlar gizli gizli giriyorlar, çok heyecanlı oluyor.

Bir akşam oğlanlardan biri, “Biz sizi şey ya-
pacağız diye baban bizi içeriye almıyor” dedi, 
ötekiler de kıkır kıkır güldüler, gülüşlerini hiç 
sevmedim. Bize ne yapabilirler ki?

“Siz bizi şey yaparsanız, biz de sizi yaparız, 
biz sizden kalabalığız” dedim.

Babam yemekten kalkana kadar çabuk ça-
buk saklambaç oynuyoruz. Ben hep Mehmet’le 
saklanmak istiyorum. Minik bir çam ağacı var, 
onun arkasına gizleniyoruz. Birbirimize sokulu-
yoruz, çok hoşuma gidiyor.

Ama birdenbire babam cama çıkıyor, adımı 
sesleniyor. Bizi içeri çağırıyor, onları kovuyor. 
Suçlu suçlu gidiyorlar, çok utanıyorum.

Bağırıp duruyor babam, “Bu son” diyor, “bir 
daha o herifleri bahçede görmeyeceğim.”

Ama neden baba, neden neden?
Neyse kızlara yasak yok.

5
İlkokula başladığım gün bizim mahallede-

ki Mustafa’yla aynı sınıfa düşüyoruz. Çok sevi-
niyorum, çünkü kimseyi tanımıyorum. Üstelik 
korkuyorum ama korktuğumu hiç belli etmiyo-
rum. İçimden ağlamak geliyor, ağlamıyorum. 
Ağlamak kötü bir şey. Arkadaşlarımın babaları 
oğullarına sürekli “Erkekler ağlamaz” diyorlar; 
bunu dediklerine göre ağlamak doğru değil. Peki 
ama ağlamak iyi bir şey değilse neden kızlara 
yasak değil? Acaba kızların kötü şey yapmaları 

doğru da erkeklerinki mi değil? Ya da kızlar için 
ayrı erkekler için ayrı kötü şeyler mi var? Ama 
bu olamaz, kötü kötüdür, bazıları için iyi olan, 
bazıları için kötü olabilir mi?

Mustafa’yla sınıfta yan yana oturuyoruz. 
Mustafa kedilerin üstüne işiyor, kuyruklarına te-
neke bağlıyor ama olsun, onu seviyorum.

İkinci gün okula içim rahat gidiyorum, Mus-
tafa’nın olması beni sevindiriyor. Sıramı bulu-
yorum, Mustafa’yı arıyorum, gitmiş arka sıraya 
oturmuş. “Gel, gelsene” diyorum. Öğretmen ya-
nıma geliyor, “Sen artık Mustafa’yla değil, Si-
bel’le oturacaksın” diyor. Kendimi tutamıyo-
rum, öğretmenden korkmama karşın, “Neden, 
neden o benim arkadaşımdı” diye bağırıyorum. 
Ağlamak istemiyorum ama hıçkırarak ağlama-
ya başlıyorum. Haykırıyorum, hem zaten kızla-
rın ağlaması yasak değil ki. Kızlar özgür.

Öğretmen beni dışarı çıkarıyor: “Yavrucu-
ğum neden bu kadar üzülüyorsun, Mustafa yine 
senin arkadaşın, ama yanında Sibel oturacak, 
çünkü baban böyle istedi” diyor. 

Donup kalıyorum, gözlerimden akan yaşlar 
da o anda duruveriyor sanki. Önce içim titriyor, 
sonra dışım... tir tir titriyorum.

“Peki, ben artık Mustafa’yla oturmayacağım.”

9
Babam aylarca güvenilir bir kız okulu ara-

dı ve ünlü Rabianım’ın okulunu buldu. Okula 
gidip müdürle konuştu ve beni okula yazdırdı. 
Başlarken de, müdiranıma gerekenleri söyledi-
ğini, kötü şeyler yaparsam okuldan atacaklarını 
bildirdi... Ama bu kötü şeylerin ne olduğunu an-
latmadı. Bildiğimi varsayıyor.

Okulda saçları uzatmak yasak, kulaklarımızı 
biraz geçen saçlarımızı örmek zorundayız. He-
pimiz sıçan gibiyiz. Üniformalar ve şapkalar gi-
yiyoruz. Her pazartesi sabahı müdiranım bizzat 
geliyor, tırnak, saç, göz, yüz muayenesi yapıyor. 
Bir keresinde benim tırnaklarımı eliyle kazıdı 
kazıdı, “Cila mı sürdün” dedi. “Hayır efendim, 
bu kendi pembeliği” dedim.... İnanmamış gibi 
yüzüme baktı. “Hımm, haftaya görüşürüz” dedi.

Bu kadın benden hiç hoşlanmıyor.
Sabah okula giderken Yusuf’a rastladım, ko-

nuşa konuşa okula kadar yürüdük, onun okulu 
da bizimkinden biraz ileride... Yolda biyoloji 
öğretmenini gördük. “Günaydın efendim” de-
dim, hiç yanıt vermedi...

Okul gittiğimde müdiranım beni çağırdı, 
“Yaptığından utanmıyor musun?” diye sordu. 
“Hangi yaptığımdan” dedim. “Efendim diye-
ceksin, efendim!” diye bağırdı... Demiyeceğim 
işte, sustum. “Yolda seni bir oğlanla görmüş-
ler... Babanı çağırttım, böyle bir şey bir kez daha 
olursa, seni okuldan atarım!” dedi...

“Zor çıkartırsın, burası paralı okul, daha son-
ra kardeşimin gele-
ceğini biliyorsun” 
dedim, içimden.

Gerçekten ba-
bamı çağırtmış, 
babam evde o ka-
dar kızdı, o kadar 
kızdı ki, bütün ma-
halle çın çın çın-
ladı, bir kez daha 
rezil oldum arka-
daşlarıma... Bir 
kez daha... Bir kez 
daha...

13
Okulların kapan-

masına iki ay var. 
Fizik, kimya, cebir, 
geometri, tarih, biyo-
loji derslerim rezalet. 

Hepsinden bir, iki almışım. Hele fizik kitabı-
nın kapağını açmamışım. Annem biraz üzülüyor 
kırıklarım için ama babam hiç oralı değil. Kar-
nem kırıklarla dolu olduğu zaman hiç kızmıyor. 
“Bunlar kız çocuğu, önemli değil” diyor. İyi ki 
erkek çocuk olmamışız…

21
Lise sonda bir yıl iki dersten bekledim. Zar 

zor kurslarla, derslerle sınavları verdim. Ve sıra 
geldi kardeşimle birlikte üniversite sınavlarına 
girmeye...

Babam “Hoop” dedi. “Nereye giriyorsu-
nuz, ne gereği var, yarın evlenip gideceksiniz, 
boşu boşuna beni ne uğraştıracaksınız?” “Baba 
sen uğraşmayacaksın ki, biz sınavlara gireceğiz. 
Hem biz evlenmek değil çalışmak istiyoruz...”

“Ne çalışması, bunu bir daha ağzınızdan 
duymayayım, benim olduğum evde kimse çalı-
şamaz, sizi çalıştıracak herifin de alnını karışla-
rım. Hadi kardeşin neyse ama, sen bu tembellik-
le nah kazanırsın sınavları.”

“Baba madem kazanamam, bırak gireyim, 
bir şansımı deneyeyim, ne olur, ne olur baba.”

Hayır, babam izin vermiyor. Annem en bü-
yük aracımız, komşular, akrabalar, hepsi aracı. 
Hayır, Nuh diyor peygamber demiyor. Sınav kâ-
ğıtlarını aldık, doldurduk, yolladık. Kartlarımız 
geldi. Belli ki sınav günü evde olacak, bizi gön-
dermeyecek. Tüm hayallerim uçup gitmek üze-
re. Özgürlük, para kazanmak, eğlence...

Bir gün, herhalde bana bir kriz geliyor ve 
hiç düşünmeden, plan yapmadan karşısına di-
kiliyorum: “Baba, bak kartlarımız burada, bizi 
eve zincirleyecek değilsin ya, gireceğiz, eğer bir 

izin verme, evden kaça-
cağım, haberin olsun!”

Evde herkes şok 
geçiriyor. Annemin 
beti benzi atmış. Ba-
bam gülmeye başlı-
yor. Adam delirdi mi 
ne. “İyi girin bakalım, 
ama göreceğiz, kazana-
mayacaksın, kazanırsan 
da bitiremeyeceksin...” 
Hiç ummuyordum, ko-
lay oldu.

“Göreceğiz” diyo-
rum...

Bunca zaman boşu-
na işkence çekmişiz. İn-
san kararlı olunca dağla-
rı devirebilirmiş meğer. 
Bunca zaman bu adam-
dan boşuna mı korkmu-
şuz biz?

23
“Yupiii, yaşasın, 

anne anne, gazeteye 
bak, kazanmışız, ikimiz de üniversiteyi kazan-
mışız, hem de istediğimiz yerleri...”

Babam “Ne olmuş” diyor. “Kazanmışız 
baba, kazanmışız...”

Bir an donup kalıyor babam ve sanıyorum ki, 
onun istemediği bir şey bile olsa, başarı başarıdır, 
seviniyor... Ama o bir erkek olduğu için, bunu 
kesinlikle belli etmemesi gerek. Belli etmemeye 
çalışarak, belli ediyor, ağzından “aferin” sözcü-
ğünü kaçırıyor. Ve birden büyük bir hata ettiğini 
anlayarak, “Kardeşin yapar ama sen nah bitirir-
sin, bitirirsen alnını karışlarım” diyor. “Görür-
sün” diyorum. “Bitireceğim. Bitirmem gerek.”

Kardeşimle birlikte üniversiteye gidiyoruz, ne 
heyecan. Erkeklerle birlikte okumak ne garip. Ne-
den üniversiteleri kız-erkek diye ayırmamışlar aca-
ba? Çok iyi çalışmam gerek, sınıflar çok kalabalık, 
öyle lisedeki gibi gır gır, kopyalar, öğretmenlerle 
dalga geçip eğlenmeler filan yok, durmadan not tut-
mamız gerekiyor. Devamımı hiç aksatmıyorum ve 
durmadan not tutuyorum. Çok hızlı yazmaya alış-
tım, herkes eksiklerini benden alıyor.

26
Babama “Avrupa’ya gidece-

ğim” desem, düşer ölür herhalde. 
Demem tabiî. Oysa gitsem, dil öğ-
rensem...

Artık büyüdük ya, onunla daha 
rahat konuşabiliyoruz. Şaka olsun 
diye, “Baba ben Londra’ya gitsem, 
şu İngilizcemi ilerletsem” dedim. 
Şaka ya.... Kıkır kıkır güldü.

“Ah, bir oğlum olsaydı, ona 
neler neler yapardım, Londra’ya 
da yollardım, Paris’e de... İşimi 
de ona bırakırdım...”

Yüreğim burkuldu, sarsıldı, 
sanki koptu.

“Baba işini bize bırak, şim-
diden öğret, iki kardeş, ben oku-
lu bitirince çok güzel yürütürüz.”

Bir kahkaha attı. Onu hiç 
bu kadar neşeli görmemiştim.

“Kadının Adı Yok” adlı romanıyla Türkiye’de femi-
nist hareket için dönüm noktası yaratan Duygu 
Asena 19 Nisan 1946’da İstanbul’da doğdu. 
Kadıköy Özel Kız Koleji sonrasında ise İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde pedagoji oku-
duktan sonra hastane ve çocuk evlerinde bir süre 
pedagog olarak çalıştı.1972 yılında Hürriyet gaze-
tesinde fotomodel olarak işe girdi. Bir süre sonra 
gazetenin Kelebek ekinde Şirin imzasını kullana-
rak yazılar yazmaya başladı.
Kadınca Onyedi, Ev Kadını, Bella, KİM, Negatif der-
gilerini yönetti. Köşe yazarlığına Milliyet gaze-

tesinde başla-
dı, Cumhuriyet, 
Yarın, Sabah, 

Güneş, Habertürk ve Vatan ga-
zetelerinde köşe yazarlığı, yö-
neticilik ve röportaj yazarlı-
ğı yaptı. TRT-2’deki “Ondan 
Sonra” programını hazırlayıp 
sundu. 
Gazetedeki ilk yazılarında ka-
dınlarla, evlilik, boşanma ve 
toplumsal sorunlarla ilgili yazı-
lar yazan Asena, Kadınca dergisinin 
yöneticiliğine geçtiğinde kadın hakları, 

tecavüz, kadına şiddet, cinsellik ve kadın-
ların sağlık sorunlarını kaleme aldı. 

İlk kitabı Kadının Adı Yok, 1987 yılında 
yayımlandı ve bir yıl içinde 40 bas-

kı yaptı. Kitap 1988’de müstehcen 
bulunarak yasaklandı. Dava sü-
rerken Atıf Yılmaz tarafından fil-
me alındı. İki yıl süren dava sonu-
cunda kitabın yayımına tekrar izin 

verildi.
2006’da hayatını kaybeden yazarın 

Doğan Kitap tarafından yayımlanan 
Kadının Adı Yok isimli kitabından kısa 

bölümler paylaşıyoruz.

Duygu Asena  (19 Nisan 1946 - 30 Temmuz 2006)

Geçen ayki yazımızda masallarında parmak 
kadar çocukların satılmasının izini sürmeye 
Grimm Kardeşlerin Başparmak masalıyla Al-
manya’da başlamıştık ve Pertev Naili Bora-
tav’la yurda giriş yapacağımızı söylemiştik. O 
halde buyrun Nohut Oğlan’a…   

Boratav’ın Nohut Oğlan masalında da 
gene çocuksuz bir karı koca vardır. Kadın kal-
burda nohut kalburlarken, “Keşke şu nohut-
lar kadar çocuğum olsaydı,” der. Der demez 
de nohutlar çocuğa dönüşür. Onlarca çocuk 
acıktık diye tutturur. Kadın bunlara yemek 
yetiştiremez. Çocukların kendilerini aç bırak-
masından korkan karı koca, bir plan yapar. Bir 
kazan su kaynatırlar sonra da yıkama baha-
nesiyle tüm nohutları burada haşlayarak öl-
dürürler. Sadece kapının mandalına sakla-
nan en akıllısı kurtulmayı başarır. Nohut kadar 
bir çocuğa bakmakta ne var, onu sağ bırakır-
lar. Gel zaman git zaman birbirlerine alışırlar, 
aile olurlar. Çocuk eşeğin kulağında oturarak 
her gün babasına yemek götürür. Ardından 
da sabana sürülmüş öküzün kulağında tar-
layı sürer. Bir gün tarlanın kenarından geçen 
padişah, çiftçi ağacın altında yatarken kosko-
ca tarlanın muntazaman sürülüşüne hayret 
eder. “Sen burada yatarken, tarlanı kim sürü-
yor?” diye sorar. Adam, oğlum dese de inan-
maz. Ancak öküzün kulağında görünce ikna 
olur. Nohut oğlan, padişahın çok hoşuna gi-
der, satın almak ister. Adam önce biraz karşı 
çıkar ama ne yapsın karşısındaki padişah, en 
sonunda kabul eder. Oğlan da padişahın cebini 
deleceğini, babasının peşlerinden gelip düşen 
altınları toplamasını söyler. Padişah, oğlana, 
âlim mi, çoban mı, deveci mi olmak istediğini 
sorar. Oğlan deveci olur, başından türlü ma-
ceralar geçer, aklı sayesinde karnı hiç aç kal-
maz ama bir daha ailesine kavuşamaz. 

Bu masallar aslında ailelerin pişmanlıkla-
rından doğmuştur. Geçmişte oldukça yaygın 
biçimde fakir ailelerin, kız çocuklarını zengin 
evlere ‘besleme’, erkek çocuklarını da çiftlik-
lere ‘yanaşma’ olarak para karşılığında satma-
larına rastlarız. Aile hem bir boğazdan kurtulur 
hem de bunun karşılığında bir miktar para alır. 
Çocuğunu bundan sonra ya yılda bir iki kez 
görür ya da adını bile unutur. Satın alan yerler, 
çocukları adeta köle gibi kullanır; yetiştirme 
adı altında tüm işler gördürülür ama herhangi 
bir sosyal hak ya da para vermezler. Çocuklar 
taciz, dayak, kötü muameleye de oldukça sık 
biçimde maruz kalır ama üstü kapatılır. Ma-
sallarda çocuk genellikle parmak / nohut ka-
dar gösterilerek önemsizleştirilir. Satılanın 
‘öz çocuk’ değil ‘parmak / nohut çocuk’ ola-
rak gösterilmesi masallardaki kötü öz anne-
lerin zamanla üveye dönüşmelerinin benzer 
bir izdüşümüdür. Aile çocuğu ufacık göste-
rerek, ‘şuncacığın karnını doyurmakta ne var’ 
duygusu yaratarak yanlışını örtmeye çabalar. 
Çocuk bu satışa daima razıdır; hatta aile iste-
mez, nazlanır, ‘Ben yavrumu dünyanın altınla-
rına değişmem,’ der ama çocuk onay vererek 
ailesini ikna eder. Burada ailenin suçunu hafif-
letme, en azından bir kısmını çocuğun üzerine 
yıkma çabasını görürüz. Çocuk hiç aç kalmaz, 
karnı daima kebap, kavurma gibi güzel yiye-
ceklerle doyar ve genellikle zenginlik içinde 
yaşar. Bu da ailenin vicdanını sağaltma çaba-
larının tezahürüdür. [Kendi iyiliği için onu baş-
kalarına ‘vermek zorunda kaldık’ (aile asla 
satma kelimesini kullanmaz), biz burada kuru 
ekmeğe talim ediyorken o kebap kavurmay-
la besleniyor.] Sanki zorluk çeken / fedakâr-
lık yapan çocuk değil de aileymiş gibi göste-
rilir. Aile çocuğunu görmediği için bu masalları 
kendisi uydurup kendisi inanarak, bir masumi-
yet halesi kuşanır. Öte yandan çocuklar ge-
nellikle zengin olarak döner. Böylece aile de, 
“Tamam çocuğumu ‘vermek zorunda kaldım’ 
ama birkaç yıl hayatı tanıyıp olgunlaştıktan 
sonra geri döneceğini sanıyordum, yoksa ben 
yavrumu dünyanın bütün altınına dahi değişir 
miyim?” düşüncesi vererek, kendini aklama-
ya çabalar. 

Kısa zaman öncesine kadar Türkiye’de de 
çocuk pazarları kuruluyordu. Devlet devreye 
girerek, görünürdeki pazarları yasakladı ama 
gayri resmi çocuk köleliğinin bir şekilde de-
vam etmesine engel olamadı. Çocuk köleliği; 
ev işçisi, çoban, tarla işçisi, çırak vs. gibi çeşit-
li adlar altında halen devam etmektedir. Özel-
likle yaz dönemlerinde çocuklar mevsimlik 
olarak kiralanmakta bazen de yekten satıl-
maktadır. 

Ülkeler ve zaman değişse de, çocuk köle-
liğinin farklı biçimlerde de olsa devam ettiğini 
görürüz. Günümüzde gelişmiş ülkelerin fab-
rikalarını az gelişmiş ülkelere taşıyarak, bura-
da çocuk işçiliğine göz yummaları geçmişteki 
kölelikten pek de farklı değildir. Sadece göz-
lerinin önünden uzağa taşınmıştır. Tüketim 
çağının çılgınları olan bizler, küçücük çocuk-
ların minicik parmaklarının parçalanması pa-
hasına ürettikleri ayakkabılara, giysilere aylık 
kazançlarının misliyle fazlasını vererek giy-
mekte sakınca görmeyiz. Daha da önemlisi 
giydiklerimize (içtiklerimize, kullandıklarımı-
za vs.) bulaşan küçük çocukların kanını gör-
meyiz. 

Gerçek hayattaki çocuklar, masallarda-
ki kadar şanslı değildir. Pek çoğu ağır koşullar 
altında çalışırken, tacize - tecavüze uğramış, 
darp edilmiş, iş kazası geçirmiş, sakat kalmış, 
hayatlarını yitirmiş, en basitinden bir daha ai-
lelerine ulaşamamıştır. Masalların sonunda 
gökten üç elma düşer, biri anlatanın, biri dinle-
yenin payıdır, en azından diğeri de parmak ka-
dar çocukların olsun.  

Masallarda çocuk köleliği:
Parmak kadar çocukların
satılması -2

MEHMET FIRAT

PÜRSELİMPÜRSELİM
Baba, Bana Masal Anlatma – 3 

Hazırlayan: Leyla ALP



Geçen yıl 
21 Kadın 
21 Öykü 
mottosuyla 
başlayan 
yeni kadın 
edebiyat 
geleneği, 
bu yıl da 
22 Kadın 
22 Öykü 
olarak 
devam 
ediyor. 
Projenin 
yürütücüsü 

Funda Ergenekon yıllarca sürecek bir 
geleneğin ikinci yılında, 22 Kadın 22 Öykü 
kitabının editörlüğünü de üstleniyor
Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
yılın sayısına göre artan kadın öyküleri, 
bir kitapta buluşuyor. Artshop Yayıncılık 
tarafından basılan bu kitap aynı zamanda 
modern öykücülüğün de arşivini tutacak 
bir çalışma. Kadınlar için kayda değer 
bir 8 Mart armağanı olan bu gelenekle, 
nesilden nesile aktarılacak bir dayanışma 
başlamış bulunuyor. İsimler ve öykülerin 
her yıl değiştiği kitapta öyküleri ile 
Aybüke Çolakoğlu, Aysun Eliş, Belgin 
Bıyıkoğlu, Berrin Yıldırım Yelkenbiçer, 
Burçin Kaya, Cemile Kurtaş, Çilem Bila, 
Dilek İşcen Akışık, Elif Yalçın, Esra Sungun, 
Ferah Aladağ, Funda Ergenekon, Gülşah 
Babayiğit, Hatice Dökmen, İlkay Genç, 
Mehtap Alpak, Meltem Akhan, Meyrem 
Karadeniz, Nesrin Ata, Neşe Cengiz, Özlem 
Barlok ve Yasemin Aslıhan Babalık yer 
alıyor.
Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre 
haftanın çok satılan kitapları şunlar oldu:
■ Tiamat / İhsan Oktay Anar / Everest 
Yayınları
■ Hayatın Sesi / Gülseren Budayıcıoğlu / 
Doğan Kitap
■ İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? / İlber 
Ortaylı / Kronik Kitap

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

FİLM

22 Kadın 22 Öykü

Tuna Kiremitçi 
ve Arkadaşları-3

Ben Senin Bildiğin 
Erkeklerden Değilim

Tuna Kiremitçi tüm dünyada yüz 
milyonlarca dinleyiciye ulaşan, ödüllü 
“Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” albüm 
dizisinin üçüncü sezonun ikinci şarkısını 
yayınladı. Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle 25 
Şubat Cuma günü yayınlanan yeni şarkısı 
‘Deli Dans’ta Tuna Kiremitçi 17 yaşındaki 
genç yetenek Işıl Ayman ile düet yaptı.
Sözü ve müziği Kiremitçi’ye ait kıpır 
kıpır “Deli Dans” şarkısı; herkesi dansa 
ve doğallığa davet ediyor. Şarkının 
düzenlemesi Hüseyin Çebişçi’ye ait. Klip 
yönetmenliğini ise Tayfun Çetinkaya 
üstlendi. Üçüncü sezonun ilk düeti ise 
Kiremitçi’nin Aydilge ile yaptığı “Gecenin 
Haberi Var” idi.
Ruhu doyuran şarkılar:
■ Pay fort he pain / Gild Walton
■ Ya M’safer / Ghalia Benali
■ Elimde kalan ne / Gizem Gonca

2018 yapımı, 
Eleonore 
Pourriat’ın 
yazıp 
yönettiği bu 
Fransız kara 
komedisi, 
Netflix’te 
yayında. 
Adından 
da az çok 
anlaşılacağı 
gibi kadın-
erkek 
rollerinin alt 
üst olduğu 

bir hikâye anlatılıyor. Örneğin kadınlar 
sokakta üstsüz spor yapıyor, erkeklere 
laf atıyor, işyerlerinde genelde onlar 
egemen ve erkekler genellikle kadın 
patronları tarafından taciz ediliyor, 
kadınlar maç izleyip playstation oynarken 
erkekler evde çocuk bakıp yemek 
yapıyor. Yani şu dünyada gördüğümüz 
her türlü kadın-erkek rolünün tersine 
çevrildiğini düşünün ve kafanızda 
türetin, işte tüm bunları bize izleten daha 
doğrusu gözümüze sokan bir film bu.
Tabii kadınlar egemen olunca dünya daha 
mı güzel oluyor? Hayır. Erkek egosu 
nasıl dünyayı kirletiyorsa, kadın egosu 
da aynı tuzağa düşebilir diyor film. İdeal 
dünyayı değil ama günümüzde erkek 
egemenliğinin kadınlara neler yaptığını 
tersine bir hikayeyle anlatmayı başaran 
film, zaman zaman rahatsız edici olsa da 
izlenmeyi hak ediyor.
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Kuşlar
Aristofanes’in klasik eseri “Kuşlar”, Semaver 
Kumpanya yorumuyla, modern bir uyarlama 
ve sahnelemeyle, kalabalık bir kadroyla, 
seyirci karşısına çıkıyor. Aristofanes’in en 
bilinen oyunu ve dünya klasiklerinin en önemli 
eserlerinden biri olan olan Kuşlar, yazıldığı günden bu yana 2500 yıl geçmesine rağmen 
hem geçmişe, hem de günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Oyun, Atina devletinde 
yaşayan iki arkadaşın savaşlardan, adaletsizliklerden ve yönetimin keyfi tutumlarından 
bezerek, kendilerine yeni bir yurt aramalarıyla başlar. Ancak, bir ütopyanın peşine düşen 
iki arkadaş, hayalini kurdukları yeni düzende, kendi kaçtıkları tuzaklara düşmekten 
kurtulamazlar. Oyun 12 Mart Cumartesi 20.30’da CKM’de.

Kültür 
merkezlerinde 
bu hafta

Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerindeki 
etkinliklerden bir seçki…

K
O

N
SE

R Kahve Konserleri: Nil 
Kocamangil & Cem Babacan

Kahve Konserleri, pazar sabahları saat 11.00’de 
Süreyya Operası’nda! Bu haftaki (13 Mart) konuk 

sanatçılar ise Nil Kocamangil (viyolonsel)  ve Cem 
Babacan (piyano). Kahve kültürünün ülkemizdeki 

en eski temsilcisi olan Kurukahveci Mehmet Efendi, 
150’nci yıl kutlamaları kapsamında sanata katkıda 

bulunmak amacıyla Süreyya Operası Kahve 
Konserleri’ne destek veriyor.

Burcu Güneş
“Ay şahit aşkımıza her gece, gök şahit ettiğin 
yeminlere” diyerek bir neslin müzik kültürüne 

damgasını vuran Burcu Güneş ve orkestrası, 
dillere dolanmış eskimeyen şarkılarının yanında 
güncel şarkılarını da dinleyicilerle buluşturuyor. 

16 Mart saat 20.30’daki konser Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde. 

Borusan Quartet & Iraz Yıldız
Borusan Quartet, 
Iraz Yıldız’ı konuk 
edeceği bu 
konserde, genç 
piyanistle birlikte 
Schumann’ın 
incelikli fikirleriyle 
bezediği Piyanolu 

Beşlisi’ni seslendirecek. Maurice Ravel, Edvard Grieg, Erik Satie ve Frédéric 
Chopin’in yapıtlarından bir seçkinin sunulacağı konser programında 
eğitimindeki başarısını yurtiçi ve yurtdışında hem zorlu seçmelerde hem 
de ustalarla sahneyi paylaşarak sürdüren Iraz Yıldız’ı solo dinleme fırsatını 
da bulacağız. 14 Mart Pazartesi 20.00’de Süreyya Operası’ndaki konserin 
öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali ile söyleşi olacak. 

Franz Schubert - Winterreise 
(Kış Yolculuğu)
Winterreise (Kış Yolculuğu) 1827’de Avusturyalı 
besteci tarafından bestelenen erkek sesi ve 
piyano için 24 şarkıdan oluşan bir seridir. Franz 
Schubert, Alman şair Wilhelm Müller’in 24 şiirini 
bir araya getirip bestelediği bu bölümde, sevdiği 
kadının başka biriyle evlendiğini gördükten 
sonra, onun anılarından kaçmak için kışın en 

yoğun olduğu günde yürüyerek yola çıkan genç bir adamın hikayesi anlatır. 
Berk Dalkılıç (tenor) ve Gizem Alkan (piyano)’ın konseri 16 Mart Çarşamba 
20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta.

SERGİ

DANS

TİYATRO

Saliha Gümüş Resim 
Sergisi
Saliha Gümüş’ün kişisel resim 
sergisi 11-17 Mart arasında CKM 
3. Kat Fuaye’de görülebilir. Gümüş 
sergiyle ilgili şunları söylüyor: 
“Yaşamın anlamını, güzel görselleri sunmayı, resim sanatıyla uğraşarak anlatmaya 
çalışıyorum. Suyla, boyalarla, tuvalle renkleri birleştirmek beni mutlu ediyor. 
Gördüğüm fotoğraflar ve çevremdeki güzelliklerden aklımda kalanları sanatsever 
dostlarla paylaşmak için resim yapıyorum.”

Japon Sanat Sergisi
Japonya’dan dünyaya yayılan kâğıt katlama sanatı 

Origami, mürekkeple çizilen Sumi-e, Japon kaligrafisi 
Shodo ve suluboya eserlerinden oluşan sergide 

Türkiye’den ve Japonya’dan sanatçılar yer alıyor. Türk-
Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği’nin sergisi, 14-

24 Mart günlerinde Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yeni 
Japon sanat dallarını tanıtmak için sanatseverleri bekliyor.

Taşıdıklarımız
Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın yeni 
dans gösterisi “Taşıdıklarımız”, 14 Mart 
Pazartesi 20.30’da Alan Kadıköy’de 
sanatseverlerle buluşuyor. Leyla Postalcıoğlu, Mihran Tomasyan ve Berke 
Can Özcan’ın hem yaratım sürecinde oldukları hem de performans sundukları 
gösterinin sanat yönetimi Francisco Camacho’ya ait. 

Dört Mevsim
Artık gençlik dönemlerini geride bırakmış, başlarından 
aşklar ve evlilik geçen bir kadın ile erkek karşılaştıklarında 
beklenen nedir? Geçmişteki tüm aşkların, yaşanan tüm 
olumsuz duyguların temize çekilmesi, yeni bir sayfa 
açılması mıdır? Peki bunca kırılmışlığa, yaralanmışlığa, 
aşk hakkında farklı beklentilere sahip iki insan bir araya 
geldiğinde, gerçekten her şey bu kadar toz pembe olabilir 
mi? Ya da aşk her şeyi affeder mi?
İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun oyunu Dört Mevsim, 13 Mart 
Pazar 15.00’te Kozyatağı Kültür Merkezi’nde. 

Tuzak
Biri tiyatro, diğeri televizyon oyuncusu iki kızkardeş, ölüme 
neden olan bir trafik kazasının zanlıları olarak aynı hücrede 
tutulmaktadır. Polisin sorgusu, kardeşlerin bu olayın 
ötesinde, geçmişleri ve kim olduklarıyla da yüzleşmelerine 
neden olur… Talimhane Tiyatrosu’nun oyunu “Tuzak”, 16 
Mart Çarşamba 20.30’da Alan Kadıköy’de. 

Palto
Kahkahayla Gözyaşı Arasındaki Sosyal 
Sınıf Çelişkisi Ve Aşk alt başlıklı oyun, 
Nikolay V. Gogol’ün Palto öyküsünden 
oyunlaştırıldı.Yaşadığı dönemin Rusya’sının 
soğuğunu, kötülüklerini, çarpıklıklarını, 
gülünç durumlarını sergileyen Gogol’ün, 
olanca özverisiyle edindiği paltosunu 
çaldıran küçük bir memur olan Akakiy 
Akakiyeviç’in üzüntüden ölmesini anlatan 
Palto’su, Oyun İşleri’nden Şükrü Veysel Alankaya’nın tek kişilik performansıyla 
sahnede. Oyun, 16 Mart Çarşamba 20.30’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde. 

Evlilikten Sahneler
 “İki insan bir ömür bir arada yaşayabilir mi?”, “Aile 
nedir?”, “Şefkat nedir?”, “Aşk nedir, ne değildir?” 
sorularına yanıt arayan Ingmar Bergman’ın kült 
filminden Kayhan Berkin tarafından tiyatroya 
uyarlanan “Evlilikten Sahneler”, seyirciyi bir çiftin 
başına gelenleri yakından izlemeye davet ediyor. 
Versus Tiyatro’nun oyunu, 17 Mart Perşembe 20.30’da 
Alan Kadıköy’de. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kar-
ma Resim Sergisi

Ve-
nüs Sa-
nat Ga-
lerisi 
15 ka-
dın res-
samın 
katılı-
mıyla 
gerçek-
leşen 
karma 
resim 
sergi-

si ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü-
nü kutluyor. 5 Mart Cumartesi açılan 
sergi, 16 Mart tarihine kadar ziya-
ret edilebilecek. Sergide eserleri yer 
alan sanatçılar; Ayla Turan, Aylin 
Duman, Esen Altındiş, Hayriye Ku-
ran, Mücella Balyemez, Natali Ay-
dar, Neşe Alparslan, Saliha Gümüş, 
Sema Dal, Suna Atalı Er, Şenim Er-
kan, Tanya Müsevitoğlu, Tuba Gü-

vemli, Zekiye Yılmaz, Zeynep Kök. 
Sergi her gün 10.00 ile 17.00 saatleri 
arasında ziyarete açık.

“Kadın ve Şehir” Fotoğraf Sergisi
Fotoğraf, Film ve Gezi Derneği Fo-
toğrafmetre, 8 Mart haftasına özel bir 
sergiyle sanatseverlerle buluşuyor. 
“Kadın ve Şehir” konulu fotoğrafla-
rın yer alacağı sergi 7- 13 Mart tarih-
leri arasında Kozyatağı Kültür Mer-
kezi’nde sergilenecek. 

“Işığın Dünyası” Resim Sergisi
Demet Yersel’in 29. kişisel resim 
sergisi Kızıltoprak Sanat Galerisi’n-
de 12 Mart’ta açılıyor. Yersel sergi-

sinde “kadın” olgusuna bu sefer ışı-
ğın içinden bakıyor. Eserleri sakin 
ve durağan anlatılar içinde sürekli-
lik gösterirken, uzunca bir zamandır 
kendine “yer” arayan kadınlar, bu se-
fer tanımlı şehir mekânlarında görü-
nür oluyorlar. Kadınlar geçmişleri ile 
“şimdi” hesaplaşmanın verdiği cesa-
reti ve kırılganlığı izleyiciye yansı-
tıyor. 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi me-
zunlarından Yersel, 49 senedir çalış-
malarını yurt 
içi ve yurt dı-
şında açtığı 
pek çok kişi-
sel ve karma 
sergiyle izle-
yicilerle pay-
laşıyor. Son 
dönem yağ-
lıboya ve de-
sen çalışma-
larından bir 
seçkinin yer 

alacağı bu sergi, 6 Nisan’a kadar gö-
rülebilir. 

“Yapboz Düşünceler” Resim Sergisi
“Yapboz 
Düşünce-
ler” adı-
nı verdiği 
17. kişisel 
sergisinde, 
düşüncele-
rin değişi-
mini tuva-
le yansıtan 
Selda İnci, sergisi hakkında “Resim-
lerimde her zaman içimdekileri yan-
sıttım, bu sergimde de yine yaşanan 
olaylar karşısında düşüncelerimizin 
nasıl değişken olduğunu anlatma-
ya çalıştım.  Beynimiz aslında yap-
boz gibi...” diyor. 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nde açılışı yapılan ve 
15 yağlı boya tablodan oluşan sergi 
17 Mart tarihlerine kadar Moda SB 
Sanat galerisinde sanatseverler bu-
luşacak.

Sergi salonlarında bu hafta KADINLAR VAR
8 Mart Kadınlar Günü, sanat dünyasında da özel etkinliklerin yapılmasına neden oluyor. İşte bu hafta 
kadınların sanatını yansıtan ya da kadını konu edinen sergilerden bazıları...



İdil Duru Uçar: Dokuz 
yaşındayım ve üçüncü sınıfa 
gidiyorum. Çizim yeteneğini 
annem keşfetti ve buraya 
kaydoldum. Ben daha önce 
başladım ama ara vermiştik. 
Bugün ilk dersimizdi. Bence 
yüz yüze olması daha iyi 
çünkü evde çok eğlenceli 

olmuyor ve biraz sıkıcı geçiyor. Umarım 
bundan sonra yüz yüze eğitimlerle devam 
ederiz. Çünkü arkadaşlarımızı görüyoruz ve 
birbirimizle konuşuyoruz.
Deniz Evcioğlu: 11 yaşındayım, benim de 

annem çizimlerimin iyi 
olduğunu düşündü ve 
buraya kayıt yaptırdık. 
Daha çok havalı şeyler 
çizmeyi seviyorum. Ben 
de bir ay önce yüz yüze 
eğitimlere gelmiştim 
ama ara vermek zorunda 
kalmıştık. Yeniden burada 

olmak bence güzel. Evde ekran başında 
hocalarımı çok iyi anlayamıyordum. Şimdi 
daha iyi çizdiğimi düşünüyorum. Hem 
hocalarımla hem de arkadaşlarımla daha 
rahat iletişim kurabiliyorum. Birbirimizin 

çizimlerine bakıyoruz ve eksiklerimizi 
tamamlayabiliyoruz. 

Poyraz Erözden: 11 
yaşındayım, ilk olarak 
anaokulunda çizmeye 
başladım ama o zaman çok 
iyi şeyler çizemiyordum. 
İlkokula başlayınca 
çizimlerim daha da gelişti. 
Daha çok doğa ve hayvan 
figürleri çiziyorum. 

Benim buradaki ilk dersim. Karikatür Evi’ni 
duyuyordum. Üç yıldır buraya gelmek 
istiyordum zaten. Çok beğendim ve sevdim. 

çıldığı 30 Eylül 2016’dan beri 12 bin 973 
katılımcıya hizmet veren Karikatür Evi’n-
de, pandemi ile birlikte yüz yüze atölyeler, 
yerini çevrimiçi eğitimlere bırakmıştı. Nor-

malleşme adımlarının atılmasıyla birlikte, tam kapasi-
teyle olmasa da eski sisteme dönüldü. Pandemi ile bir-
likte başlayan kapanma sürecinde çevrimiçi atölyelerle 
faaliyetlerine devam eden Karikatür Evi’nde yüz yüze 
atölyeler ocak ayında verilen kısa aranın ardından geç-
tiğimiz hafta itibariyle başladı.

ÇEVRİMİÇİ DEVAM ETTİLER
Karikatür Evi sorumlusu Meriç Karçal çalışma-

lar hakkında bilgi verdi. Karçal, “Mart 2020’de sal-
gın tedbirleri nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız 
yüz yüze atölye çalışmalarına, Nisan 2020’den itiba-
ren çevrimiçi atölyelere geçerek devam ettik. Çevri-
miçi çalışmaların kendi içerisinde 
birtakım zorluk-
ları ve handikap-
ları olsa da bu 
buluşmalar ka-
panma sürecin-
de hem bizim 
hem de öğren-
ciler için önemli 
bir ihtiyaca cevap 
oldu. Yaklaşık iki 
seneyi bulan sü-
reçte çevrimiçi 
atölyelere ara ver-
meden devam ettik 
ve Mart 2020-2022 
arası gerçekleştirdi-
ğimiz 439 atölyeye, 
4 bin 48 kişi katıldı. 
2021 Ekim’den iti-
baren yüz yüze atöl-
yelere de başladık, çevrimiçi olanlarla birlikte. Geç-
tiğimiz ocakta üç haftalık bir ara haricinde yüz yüze 
ve çevrimiçi atölyelerimiz devam ediyor. Bu süre zar-
fında iş birliklerimiz de devam etti. Güzel İşler Derne-
ği’nin daveti ile 23-24 Ekim 2021’de Bergama Kari-
katür Günleri’ni; Pera Müzesi’nin “İstanbul’da Bu Ne 
Bizantinizm!” Popüler Kültürde Bizans sergisi kapsa-
mında iki çizgi roman, iki karikatür atölyesini 15 Ocak- 
5 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdik.” dedi.

Karçal’ın verdiği bilgilere göre, yarı kapasiteyle 
dört kişilik sınıflarda başlatılan yüz yüze çalışmalar, şu 
an altı kişilik sınıflarla devam ediyor. 165’i yüz yüze, 
209’u ise çevrimiçi olmak üzere toplam 374 katılım-
cının yer aldığı atölyeler kapsamında sergi salonu da 
atölyeler için kullanılıyor. Karçal, “Şu an 45 sınıfımız 
var ve haftada 90 saat ders yapıyoruz. Atölye dışında 
gerçekleştirdiğimiz söyleşi, sergi, imza günü, film gös-
terimi gibi etkinliklere ara verdik. Ekim 2022’de yeni 
sezonun başlaması ile birlikte bu etkinliklere de yeni-
den başlamayı hedefliyoruz. Bir yandan 2022 Eylül 
için hazırlıklarımız devam ediyor, mayıs sonu için dü-
şünülen Manga Festivali için de planlama aşamasında-
yız.” bilgisini paylaştı. 

“BİRBİRİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK”
Uzun bir aranın ardından ekran ba-

şından kalkıp Karikatür Evi’ne gelen 
çocuklar da onlarla yeniden buluşan 
eğitmenler de yüz yüze eğitimlerin baş-
lamasından gayet memnun. 

“Pandemi döneminde yaptığımız çev-
rimiçi atölyelerin hem bize hem de çocukla-
ra çok iyi geldiğini söylemeliyim” diyen çizer 
ve eğitmen Sibel Bozkurt şunları söyledi: “Pande-
mi boyunca eve tıkıldık ve doğal olarak birbirimizi çok 
özledik. Çevrimiçi atölyeler yaptık ama fiziksel olarak 

aynı ortamda ol-
mayı çok özledik. 
Burada olmanın, 
birlikte çizmenin 
tadı farklı oluyor 
haliyle. Espri ya-
pıyoruz, şakalaşı-
yoruz, fikirlerimi-
zi paylaşıyoruz. 
Yan yana olduğu-
muzda daha nokta 
atışı yardımlarda 

bulunabiliyoruz. Çizimleri değerlendi-
rirken de çocuklara destek olma an-
lamında da yüz yüze eğitimler daha 
etkili oluyor. Ama çevrimiçi eğitim-
lerde de elimizden geldiği kadar çi-
zerek ve göstererek ilerliyoruz. Çev-

rimiçi atölyelerde öğrenme anlamında 
yüzde 70 verim alıyorsak, bu oran yüz 

yüze atölyelerde neredeyse yüzde 100.”

“İYİ BİR FIRSAT”
Karikatür Evi’ndeki eğitimlerin çocuklar ve genç-

ler için çok iyi fırsatlar yarattığını vurgulayan Bozkurt, 
“Buradaki eğitimlerin yıllardır devam ediyor olması 
çok iyi. Takip ettiğimiz öğrenciler var ve çok güzel çi-
ziyorlar. Onlar zaten geleceğin çizerleri. İlla bu işi pro-
fesyonel olarak yapmak ya da ilerletmek zorunda olma-
salar da burada verilen eğitimlerin çocukların günlük 
hayatlarında bir fark yarattığını düşüyorum. Burası on-
ların özgürlük alanı çünkü. Çizim yapıyorlar, kendile-
rini ifade ediyorlar, özgür hissediyorlar. Hem arkadaş-
larıyla hem de bizimle iletişim halindeler. Bu durumda 
sürekli bir şeyler öğreniyorlar ben de onlardan öğreni-
yorum.” diye konuştu. 
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Memoria
Apichatpong 
Weerasethakul’un 
Tilda Swinton’la 
işbirliği, 
Kolombiya’da 
bulunan İskoçyalı 
bir kadının ara 
ara değişik 
mekânlarda 

duyduğu garip, tok bir sesten yola 
çıkıyor. Bu sesin peşinde bir yolculuğa 
çıkan Jessica sesin sebebini önce 
elle tutulur, gözle görülür dünyada 
arıyor. Ama çok geçmeden anlıyor ki, 
insanın taşın, kayanın, dağın, ormanın 
belleğiyle yekvücut olduğu, dahası onu 
kaydettiği ve ilettiği bir dünya düzlemi 
de var. Weerasethakul’un uzun bir 
tefekkürü andıran filminde uzay, sinir 
sistemimiz, doğa, algılar dünyasının 
kurcalamadığımız derinlikleri yekpare 
bir bütün. Bu karmaşık örgüyü 
çözmenin ya da adlandırmanın 
yolu yok. Sadece kendimizi ona 
bırakmalıyız. 11 Mart’ta sinemalarda.

Ceviz Ağacı
Genç bir adam 
olan Hayati, 
Anadolu’nun bir 
kasabasında 
edebiyat 
öğretmenliği 
yapmaktadır. 
Hayati’ni babası, 
henüz o 6 yaşında 

bir çocukken intihar eder. Babası darbe 
sırasında haksız yere işkence görüp 
ölen arkadaşına yardım edemediği için 
intihar etmiştir ve Hayati’nın bunları 
öğrenmesi hayat ile olan tüm bağının 
kopmasına neden olur. Bu sırada 
Hayati’nin dominant bir kadın olan 
eşi Yeşim, eşinin yaşadığı psikolojik 
problemler nedeniyle evi terk eder. 
Tam da bu sırada kasaba yakınlarındaki 
gölde bir kadın cesedinin bulunması 
gözleri Hayati’nin üzerine çevirir. 
Faysal Soysal’ın yazıp yönettiği film 11 
Mart’ta vizyona girecek.
Kadıköy Sineması
MEMORIA: 15.00, 21.15
FLEE (KAÇIŞ): 13.15, 17.45
BENİ SEVENLER LİSTESİ: 16.00, 21.30
6 NUMARALI KOMPARTIMAN: 14.00, 19.30
DRIVE MY CAR: 17.45
YANGIN GECESİ: 16 Mart Çarşamba - 
21.15
DİYALOG: 17 Mart Perşembe - 21.15
HARRY POTTER GECESİ: 11, 12 Mart - 23.59
Adres: Bahariye Cad. No:26 Tel: (216) 
3377400

SİNEVİZYON

11.03.2022 Cuma 20.00
● Karabasan (The Babadook)

Yönetmen: Jennifer Kent
Senaryo: Jennifer Kent
Meksika / 1955 / İspanyolca / 87 dk. / 
Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
 
12.03.2022 Cumartesi 15.00
● Mutlu Lazzaro (Lazzaro felice)
Yönetmen:  Alice Rohrwacher
Senaryo:  Alice Rohrwacher
İtalya, İsviçre, Fransa, Almanya / 2018 / 

İngilizce / 127 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı 

12.03.2022 Cumartesi 18.30
● Ölümüne Boşanmak (Dying to 
Divorce)

Yönetmen: Chloe Fairweather
Birleşik Krallık / 2020 / İngilizce, Türkçe / 
81 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

13.03.2022 Pazar 15.00

● O (Él)
Yönetmen:  Luis Buñuel

Senaryo: Luis Buñuel, Luis Alcoriza, 
Mercedes Pinto (roman)
Meksika / 1953 / İspanyolca / 92 dk. / 
Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
 
13.03.2022 Pazar 18.30
● Sardunya

Yönetmen: Çağıl Bocut
Senaryo:  Çağıl Bocut
Oyuncular: İlayda Elif Elhih, Ali Seçkiner 
Alıcı, Ahsen Eroğlu
Türkiye / 2020 / Türkçe / 83 dk. / Renkli

*Filmin ardından, yönetmen Çağıl Bocut 

ile Özcan Alper moderatörlüğünde 
soru & cevap bölümü olacaktır.

15.03.2022 Salı 20.00

● Aether
Yönetmen: Ruken Tekeş 

Senaryo:  Ruken Tekeş 
İtalya, Türkiye / 2019 / Diyalogsuz / 80 dk. 
/ Renkli 
 

16.03.2022 Çarşamba 20.00
 ● Arzunun Şu Karanlık Nesnesi (Cet 
obscur objet du désir) 

Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Jean-Claude 
Carriére

Oyuncular: Fernando Rey, Carole Bouquet, 
Angela Molina
Fransa, İspanya / 1977 / Türkçe Altyazılı / 
103 dk. / Renkli
 

17.03.2022 Perşembe 20.00
● Filmin Hikâyesi: Yeni Bir Nesil (The 
Story of Film: A New Generation)
*Sinematek/Sinema Evi’nde son gösterim
Yönetmen:  Mark Cousins
Senaryo:  Mark Cousins
İngiltere / 2021 / İngilizce / 166 dk. / Renkli 
/ Türkçe Altyazılı
 
18.03.2022 Cuma 20.00

● Sınır (Gräns)
 *Sinematek/Sinema Evi’nde son 
gösterim
Yönetmen:  Ali Abbasi
Senaryo:  John Ajvide Lindqvist, Ali Abbasi, 
Isabella Eklöf
Oyuncular: Eva Melander, Eero Milonoff
İsveç, Danimarka / 2021 / İsveççe, İngilizce 
/ 110 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

Sinematek/Sinema Evi’nde bu hafta
İletişim: sinematek@kadikoy.bel.tr / 0216 771 72 79 | Gişe: 0216 771 72 98 | Adres: Osmanağa Mah., Hasırcıbaşı Cad., Hasırcı Sok. No:16

Çocukların

hasreti bitti
Pandemi nedeniyle çevrimiçi atölyelerle 

faaliyetlerine devam eden
Karikatür Evi’nde yüz yüze atölyeler başladı. 

Çocuklar arkadaşlarıyla 
birlikte olmanın daha keyifli olduğunusöylüyor

A
l Erhan DEMİRTAŞ

YENİDEN 
BURADA 

OLMAK GÜZEL
Uzun bir aranın ardından 

Karikatür Evi’ne gelip çizim 
yapan İdil Duru Uçar, Deniz 

Evcioğlu ve Poyraz Erözden ile 
konuştuk. 

Ender Dandul Retrospektif Sergisi CKM’de
Caddebostan Kültür Merkezi Sanat 
Galerisi, yine özel bir sergiye ev 
sahipliği yapıyor. Bugüne kadar üçü 
yurtdışında olmak üzere 36 kişisel ve 
birçok grup sergisi ile sanatını bugünlere 

taşıyan Ende Dandul, 40 yıllık resim 
serüveninden ürünlerle CKM’ye 

konuk oluyor.
Sergiyle ilgili şu ifadelere yer 
veriliyor: “Dandul’un resimleri; 
O’nun düşler/gerçekler, 

duyumlar/duygular arasında 

oluşan ‘med-cezir’lerden karaya vuran 
sürpriz objeler gibi spontane, samimi, saf 
ve sıcak…
Bu yüzden paletindeki renk zenginliği, 
çizgisindeki dinamizm, malzeme ve 
dokuyu kolaj disipliniyle kullanım ustalığı, 
kompozisyonlarındaki hassas dengelerin 
başarılı kurgusu, O’nun resimlerinin 
yenilenme ile mistik duygusallığın 
buluştuğu yerdeki varlığına kanıttır.”
Ender Dandul Retrospektif Sergisi, 31 
Mart’a kadar açık kalacak.

Ressam Ender Dandul’un kırk yıllık resim serüveninden ürünlerin 
sergilendiği Retrospektif Sergisi 9 Mart’ta CKM’de açıldı
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KADINLAR MEYDANLARDAN HAYKIRDI:

Zincir Kıran Kadınlar ekibi, “Bi-
siklet Kadınları Çalıştayı”nın 
dördüncüsünü 5-6 Mart tarih-
lerinde gerçekleştirdi. Alengir-
li Atölye ile Koli Art Galeri’nin ev sahipliği yaptığı çalış-
tay, “Yoldaki Kadınlar” başlığı altında toplandı. Çalıştayın 
5 Mart günü 10.00 ile 13.00 saatleri gerçek-
leşen oturumunda Mine Erkan, Dilara Ceren 
Duran, Büşra Öztürk ve Hande Karaca katı-
lımcılarla deneyimlerini paylaştı. 

“İYİ Kİ YOLA ÇIKMIŞIM”
Zincir Kıran Kadınlar ekibinden Hande Kara-
ca, 2019 yılından şu ana kadar çalıştay kapsa-
mında 30 kadını konuşmacı olarak ağırladık-
larını, bunun mutluluk verici olduğunu ifade 
etti. Hande Karaca, Türkiye’de çok fazla kadı-
nın yollarda izi olduğuna dikkat çekip, pande-
mide Hindistan’da yaptığı gezi hakkında şun-
ları söyledi: “Bisiklet kullanan kişilerin iletişim 
halinde olduğu bir uygulama sayesinde Hin-
distan’da birisi ile iletişime geçtim. Havalima-
nında o beni karşıladı. İlk onun yanında kaldım. 
Aralık ayında 22 günlük bir tur yaptım. İyi ki 
yola çıkmışım. Çok keyifliydi. Seneye de baş-
ka bir yere gitmek istiyorum. Yollarda çok faz-
la kız arkadaşlarım oldu. Hint düğününe katıl-
dım. Yolda tanıştığım kişiler bana kalacak yer 
konusunda yardımcı oldu. Bisiklet eğitimi alan 

kız çocuklarının eğitiminde yer aldım. Tehlikeli yerlere gir-
medim. Öyle hissettiğiniz yerlerden uzak durun. Gıda ze-
hirlenmesi yaşadım. Kilise ve tapınak gibi yerleri mutlaka 
ziyaret edin.”

“DÜŞE KALKA ÖĞRENDİM”
Almanya’da doğup ve büyüyen şu an İstanbul’da çalışan 
Mine Erhan, bisiklet ile olan hikayesini şöyle anlatıyor: 
“Almanya’da çocuklar bisiklete binmeyi öğrenmeleri ge-
rekir. Çünkü bütün çocuklar bilir. Bana da ablam öğretti. 
Düşe kalka öğrendim. Hollanda, Fransa ve Meksika’da bi-

siklet sürdüm. Hollanda da bisiklet yolları çok iyi. 
Bisikletliler için herşey çok iyi düşünülmüş. Ora-
da bisiklet kullanmak çok keyifliydi. Meksika’da 
da bisiklet için yollar, simgeler, lambalar ve kira-
lama yerleri var. Her yere bisiklet ile gidilebiliyor. 
İstanbul’da da işe gidip gelirken, arkadaşlarım ile 
buluşmaya, kahve içmeye bisiklet ile gidip geli-
yorum. Ama yorucu oluyor. İstanbul’da bisikletli-
ler için çok fazla yapılması gereken şeyler var.  ”

“İÇİMDE BÜYÜK BİR İSTEK VARDI”
“Herkesin hayali ya da hayalleri vardır. Benim hayalleri-
min içerisinde dağlara yürüyüş yapmak da vardı” diyen 
Dilara Ceren Duran, 2018 yılında yaptığı Kilimanjaro Dağı 
tırmanışını ve sonrasında gelişen durumlar hakkında 
şunları dile getirdi: “İlk dağcılık deneyimimdi. Hiçbir şey 
bilmiyordum. Eğitimim yoktu. Sadece dağda yürümek 
istiyordum. Bununla ile ilgili yazılar okuyordum, filmler iz-
liyordum. İçimde çok büyük bir istek vardı. Para biriktir-
dim. Ve sonunda Kilimanjaro Dağı’na tırmanmak için Tan-
zaya’ya gittim. Çok yorucu ve zor anlar yaşadım. Donma 
tehlikesi geçirdim. Ağladım anlar çok oldu. Ama zirveye 
çıktım. Çok fazla şey öğrendim. Yeni insanlar tanıdım. Bu 
deneyimden sonra dağcılık ile ilgili eğitimler aldım. Şu an 
başka dağlara çıkmak için planlar yapıyorum.”

“ÇOCUKLUĞUMDA BİSİKLETİM YOKTU”
Büşra Öztürk ise konuşmasına çocukluğunda bisikleti 
olmadığını söyleyerek ve ardından duygu dolu anlar ya-
şayarak başladı. Öztürk, “Bankada çalışıyordum. Dört 

duvar arasında olmak beni mutlu etmiyordu. 
İşimden ayrıldım. 2015 yılında otostop ile ge-
zilere başladım. 2018 yılında bisikletimi aldım. 
İstanbul’dan Çıralı’ya bisiklet sürdüm. Bisiklet 
ile Japonya ya da Güney Amerika’ya gitmek 
istiyorum.”
Konuşmacıların katılımcılarla deneyimleri-
ni paylaşmasının ardından Bisiklet Çanta-
sı Dikim Atölyesi yapıldı. Çalıştayın ikinci günü 
olan 6 Mart’ta ise Elif Uzer, Bengi Baytekin ile 
İrem Çağıl katılımcılarla Koli Art Galeri de bir 
araya geldi. Çalıştay, Don Kişot Bisiklet Ko-
lektifi ile birlikte Heybeliada’da yapılan Rahmi 
Gürpınar Müzesi sürüşü ile son buldu.

“Kadınların 
yollarda 

izleri var”

“Erkek adalet değil gerçek 
adalet istiyoruz!”

BARİKATLARA RAĞMEN KADINLAR BULUŞTU
İstanbul’da polis, Beyoğlu’nda düzenlenmek istenen 8 Mart 
Feminist Gece Yürüyüşü için toplanan kadın gruplarına mü-
dahale ederek yan yana gelmelerini engellemeye çalıştı. 
Buna rağmen kadınlar Cihangir’de buluşmayı başardı.
Feminist kadın örgütleri 2003 yılından bu yana her yıl 8 
Mart’ta İstiklal Caddesi’nde bir gece yürüyüşü düzenliyor. 
2003’teki ilk eylemden birkaç yıl sonra yürüyüş, Feminist 
Gece Yürüyüşü olarak adlandırılmaya başladı. Yürüyüş kimi 
zaman yasak ve engellerle karşılaştı.
Bu yıl da İstanbul Valiliği, Taksim ve çevresindeki eyleme 
izin verilmeyeceğini açıkladı. Bu doğrultuda 7 Mart günün-
den itibaren Taksim ve çevresinde yoğun güvenlik önlem-
leri alındı ve birçok noktaya polis bariyerleri yerleştirildi. 
Ayrıca metronun Taksim istasyonu, Şişhane istasyonunun 
İstiklal Caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler 
hattı 8 Mart günü 13.00’ten sonra kullanıma kapatıldı.
Kadıköy’den vapurla eyleme gitmek üzere buluşan bir grup 
kadın iskelede gözaltına alındı. Feminist gruplar ise yasağı 
tanımadıklarını açıkladı. Karaköy, Tophane, Şişhane ve Sı-
raselviler’de kadınlar barikatların önünde toplanarak bari-
katların açılmasını istedi. Polis ise kadınların biraraya gel-
melerine ve Taksim Meydanı’na doğru yürümelerine izin 
vermedi. Kimi yerlerde kadınların polis barikatlarını yıkma-
ya çalıştığı görüldü.Polis ise yer yer eylemcileri biber gazı 
da kullanarak dağıtmaya çalıştı. Ancak kadınlar, farklı so-
kaklardan gelerek Cihangir Caddesi’nde buluşmayı başardı.

Binlerce kadın sık sık “Kadın cinayetleri politiktir”, “Sus-
muyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Asla yalnız yü-
rümeyeceksin” sloganlarını attı. Eylemdeki döviz ve pan-
kartlara bakıldığında bu yıl İstanbul Sözleşmesi, geçim 
sıkıntısı ve savaş gündemlerinin yoğun olarak eylem ala-
nına taşındığı görüldü. Cihangir Caddesi’nde okunan basın 
açıklamasında, “8 Mart 2022’de yine erkeklerin çıkardı-
ğı savaşın ve yoksulluğun gölgesinde on binlerce kadın bir 
aradayız; feminist bir dünya kurmadan bitmeyecek bu is-
yan diyoruz.” ifadelerine yer verildi.

üm yurtta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çe-
şitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul 8 Mart 
Kadın Platformu’nun “Yoksulluğa, şidde-
te, sömürüye karşı mücadelemizi büyütü-

yoruz. Değiştirecek gücümüz var” çağrısına kulak ve-
ren kadınlar,  6 Mart Pazar günü Kadıköy’de buluştu.

Ellerinde pankartları, dillerinde sloganları, halay-
ları ve zılgıtlarıyla kadınlar, hasta kadın tutuklular 
için beyaz mendil salladı; Gülistan Doku ile birlik-
te haber alınamayan diğer kadınların nerede olduğu-
nu sordu; “Erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz” 
diye haykırdı. 

Direnişteki Farplas işçileri adına eylemde söz 
alan Betül Oral, “Yağmur çamur demeden direni-
yoruz. Hakkımızı savunuyoruz. Biz yaşamak ve ne-
fes almak istiyoruz. Gördüğümüz baskı ve sömürüyü 
unutmuyoruz” dedi. Oral’ın konuşmasının ardından 
İstanbul 8 Mart Kadın Platformu’nun basın açıklama-
sı Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak okundu. 

“MÜCADELEMİZİ BÜYÜTECEĞİZ”
Açıklamada, “Erkek egemenliğine, emek sömü-

rüsüne, işsizliğe, yoksulluğa, esnek ve güvencesiz 
çalışmaya, artan erkek devletin şiddetine ve ceza-
sızlık politikalarına, savaşa, cezaevlerinde ve sokak-
ta mücadelemize dönük artan şiddet ve hak ihlalleri-
ne, ayrımcı ve nefret dili ile LGBTİ+ları, göçmen ve 
mültecileri hedef haline getirenlere karşın ortak mü-
cadelemizi büyütmek için birarada olmaya devam 
edeceğiz.” denildi. 

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Özgürlüğümüz, 
hayatlarımız, haklarımız için kadın kurtuluş müca-
delemizi büyütmek için bugün biraradayız ve birara-
da olmaya devam edeceğiz. 8 Mart, kadın kurtuluş 
mücadelemizin sembolüdür ve NewYork’ta katledi-
len dokuma işçilerinden günümüze yükselen, yayılan 
kadın kurtuluş mücadelesinin güçlü sesidir. Pandemi 
sürecinde ev içi şiddet ve ev içi emeğin görünürlüğü 
daha da azalırken ev işleri, çocuk, yaşlı bakımı kadı-
nın omuzlarına yüklendi. Psikolojik şiddet çeşitli bi-
çimlerle derinleştirildi ve normalleştirilmeye çalışı-
lıyor. Erkek egemenliğinin normali kadına yönelen 
her türlü şiddeti desteklemektir. Biz kadınların nor-
mali ise direnişi büyütmektir. Çünkü biliyoruz ki er-
kek egemenliği bir salgındır ve kadınların mücadele-
siyle yenilecektir.”

“Dünyada ve ülkede derinleşen ekonomik kri-
zi evlerimizde, işyerlerimizde, okullarımızda, savaş 
bölgelerinde, tüm yaşam alanlarımızda yaşıyoruz. 
Ekonomik krizle beraber enflasyon oranları artmış, 
temel ihtiyaçlarımız başta olmak üzere her ürüne zam 
gelirken, barınma, ısınma, beslenme gibi en temel 
haklar dahi kısıtlanmıştır. Kadınlar elektrik ve doğal-
gaza gelen zamlarla karanlık ve soğuk evlere, aile-
ye ve şiddet döngüsüne mahkûm edilmek isteniyor. 
Bu zam fırtınası içinde biz kadınlar krizin en ağır ko-
şullarına maruz kalıyoruz. Boş pazar poşetleriyle eve 
dönüyor, hijyen ürünlerine, ped ve tamponlara, rahim 
ağzı kanseri önleyici HPV aşısına ücreti nedeniyle 
ulaşamıyoruz. Her yıl Türkiye’de yüzlerce kadın bu 
hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.”

“İŞGALİ KABUL ETMİYORUZ”
“Rus emperyalizminin ve NATO’nun Ukrayna, 

Donetsk ve Lugansk üzerinde kurduğu haksız savaş 
politikalarını ve işgali kabul etmiyoruz. Zorunlu göçe 
maruz kalan kadınların, çocukların, yoksul halkın 
mülteci statüsünde nelere maruz kaldığının en yakın-
dan tanıkları olarak bu savaş çığırtkanlığına karşıyız. 

Mültecilerin Ege Denizi’nde, Yunanistan ve Türkiye 
sınırlarında, yaşam alanlarında uğradığı katliamların 
tanıklarıyız. Mülteci kadınlara yönelik cinsel, fizik-
sel, psikolojik saldırılara geçit vermeyeceğiz. Halkla-
ra yönelen savaşa ve silahlara karşı mücadelemizi bü-
yüteceğimizi bir kez daha haykırıyoruz.”

“Birçok hasta tutuklu hapishanelerde yaşamı-
nı yitirdi. ATK (Adli Tıp Kurumu) tarafından veri-
len ‘cezaevinde kalabilir’ raporlarıyla yüzlerce tutuk-
lu hâlâ hapishanelerde tutulmaktadır. Aysel Tuğluk’a 
özgürlük talebimiz de bu yüzdendir. Tek başına ha-
yatını idame edemeyen, birçok hastalığı bulunan Ay-
sel Tuğluk için Kocaeli ATK ‘cezaevinde kalamaz’ 
raporu verirken, İstanbul ATK ‘kalabileceğini’ be-
lirtmiştir. Bu kararların bizim açımızdan bir hükmü 
yoktur. Aysel Tuğluk ve tüm hasta tutsaklar için öz-
gürlük istiyoruz ve alacağız.”

“KADIN DÜŞMANLARI TEŞVİK EDİLİYOR”
“2022 yılına girdiğimizden beri erkekler en az 64 

kadını katletti. Adli tutukluların salıverildiği bir dö-
nemde kadın cinayetlerinin artması tesadüfi değildir. 
Bizzat devlet tarafından kadın düşmanları teşvik edil-

mektedir. Cezasızlık politikasıyla kadın düşmanları-
nın önü açılmakta; kadına ve çocuğa yönelik taciz, 
tecavüz ve katliamlar artmaktadır. Bir kere daha hay-
kırıyoruz: kadın cinayetleri politiktir.” 

“LGBTİ+’lara yönelik saldırılar da giderek art-
makta, nefret söylemleri normalleştirilmeye çalı-
şılmaktadır. Homofobiye, transfobiye, ekonomik 
şiddete maruz bırakılan LGBTİ+’lar yoksullukla sı-
nanıyor. Her yıl onur yürüyüşleri yasaklanıyor ve 
LGBTİ+’lara yönelen işkencenin görüntüleri bir kez 
daha karşımıza çıkıyor.”

“SALDIRILAR BİZİ DURDURAMAYACAK”
“Mücadelesini verdiğimiz haklarımıza, özgür ve 

eşit bir dünya kurma kavgamıza erkek egemen dev-
let zor yöntemleriyle saldırmaktadır. İstanbul Sözleş-
mesi’nden çekilerek, 6284’e saldırarak, nafaka yasa-
sını düzenlemeye giderek, tutuklayarak, televizyon 
programlarında hedef göstererek saldırıyorlar. Kaza-
nılmış haklara yönelik saldırıların devlet tarafından 
normalleştirilmesi ve ‘diğer ülkelere göre bizde daha 
az’ gibi bir kıyaslama kadınlara yönelik uygulanan 
katliamın, şiddetin, tacizin, tecavüzün zeminini sağ-
lamlaştırmaktan, erkek egemen anlayışı büyütme ça-
basından başka bir şey değildir. Saldırılar bizi durdu-
ramayacak, örgütlü mücadelemizi büyüteceğiz.” 

Eylem okunan basın metninin ardından çekilen 
halaylar, söylenen şarkılar ve türküler ile son buldu. 

Kadınlar, 
İstanbul 8 Mart 

Kadın Platformu’nun 

“Yoksulluğa, şiddete, 

sömürüye karşı mücadelemizi 

büyütüyoruz. Değiştirecek 

gücümüz var” çağrısıyla Kadıköy’de 

miting yaptı. Bu yıl 20. yaşını 

kutlayan 8 Mart Feminist Gece 

Yürüyüşü’ne ise izin verilmedi, 

kadınlar barikatlara ve biber 

gazına rağmen biraraya 

gelmeyi başardı

T

Zincir Kıran Kadınlar ekibinin 
düzenlediği “Bisiklet Kadınları 

Çalıştayı” bu yıl  “Yoldaki 
Kadınlar” başlığı 

altında  gerçekleşti

Hazırlayan: Seyhan KALKAN VAYİÇ
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adınlar hayatın her alanında yaşadıkları 
sorunlara karşı pek çok şekilde bir araya 
gelip mücadele ediyorlar. Onlardan biri 
de “S.S. Kadın Sanatla Kadın Girişimi 

Üretim ve İşletme Kooperatifi”. 
Şu an kooperatifte kurucu başkanlık ve 

yönetim kurulu başkanlığı gö-
revini üstlenen Esra Çalış-

kan’la konuştuk.
• Kadınları sanat-

la buluşturan böyle bir 
oluşum fikri nasıl orta-
ya çıktı?

Kooperatif fikri oluş-
madan önceki süreçler-

de benim de birçok insan 
gibi psikolojik olarak kendi-

mi zorda hissettiğim zamanlar 
oldu. Öte yandan kendimi bildim bile-

li sanatın ve zanaatin bir ucunda oldum hep. Fark et-
tim ki sanatın gerçekten iyileştirici bir gücü var. Bu 
güçten kuvvet aldığım zamanlardan birinde içimden 
bir ses yalnız olmadığımı ve daha fazla insana ulaş-
mak için önümde bir engel olmadığını söyledi. Aka-
binde kendime bir ekip oluşturmak için yola koyul-
dum. Bir zaman sonra oluşan ekiple gerçekleştirmek 

istediğimiz hedeflerin yasal zeminlerdeki en uygun 
halinin bir kadın kooperatifi kurmak olduğuna karar 
verdik ve araştırmalara başladık, sonrasında da res-
mi işlemleri tamamlayıp Aralık 2021’de Kadın Sa-
natla’yı kurmuş olduk.

• Yol arkadaşlarınızla nasıl buluştunuz?
Az önce bahsettiğim gibi, başlangıçta yalnızdım. 

Ekip kurmak istediğimde öncelikle üniversitemin 
sosyal medya hesaplarından ilanlar paylaştım. O sıra-
da benimle gönüllü olarak çalışmak isteyen insanlar 

arıyordum. Önce kendi okulumdan 
insanlar bana ulaştılar, her biriyle 
tek tek görüştüm. Farklı dinamik-
lerden, sanatla ve psikolojiyle ilgi-
li insanlar arıyordum aslında. Gru-
ba giren ancak kooperatif kurma 
fikri oluşmadan evvel ayrılan ar-
kadaşlarım da oldu. Ancak niha-
yetinde; paylaştığım ilan saye-
sinde tanıştığım Yaren Avcu ve 
Rukiye Arıcan, üniversitemden 
tanışıyor olduğum Beyzanur 
İyitütüncü ve Aylin Babaoğlu, liseden 
arkadaşım Cemre Nur Güngör ve ablam Duygu Ça-
lışkan Karaca ile birlikte kadro tamamlandı. Bu süre 
zarfında kooperatif ortağı olarak değil ancak gönüllü 
olarak bize destek veren arkadaşlarım da oldu.

EŞİTLİKÇİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
• Nasıl bir çizginiz var? 
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak temelli ça-

lışmalar yürütmeyi ve bu anlamda dezavantajlı olan 
grupların ekonomik istihdama sanat ve zanaat yolu 
ile katılmalarına ön ayak olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca 
çok önemsediğimiz ve kısa zamanda hayata geçirmek 
istediğimiz ulaşılabilir psikolojik destek ağı projemiz 
var. Temel olarak yenilikçi bir kooperatif anlayışı di-
yebiliriz aslında. Ayrımcılıktan uzak, kapsayıcı, eşit-
likçi ve sürdürülebilir olmak temel çizgimiz. 

• Oldukça yenisiniz. Bu üç aylık süreçte neler 
yaptınız?

Evet oldukça yeni bir kooperatif olduğumuz için 
zorlandığımız çok konu oldu. Bu kooperatifçilik 

mevzuları uzun araştırmalar gerektiriyor. Kooperatif 
kurulmadan önce bir STK ile Sabancı Vakfı’nın hibe 
programına başvurmuştuk. Kurulumdan sonra da üç 
projeye daha başvurduk; ancak bu süreçte hayata ge-
çirdiğimiz bir projemiz olamadı. Maddi yetersizlikler 
buradaki esas sebep oldu. Ancak planlarımız doğrul-
tusunda yeni projeler yazmaya ve yazdığımız proje-
lerle gerekli kurumlara başvurmaya devam ediyoruz. 
Bu üç aylık süreçte sanat ve zanaat alanında etkinlik-
lerimiz oldu. Suluboya atölyesi, müzik alanında söy-
leşi ve dinleti, yaratıcı hareket ve doğaçlama atölye-
si bunlardan bazıları. Ayrıca ikincisini ücretsiz olarak 
gerçekleştireceğimiz psikodrama atölyemiz, 13 Mart 
günü saat 14.00’te Etüp’teki Bilgi Sosyal Kuluçka 
Merkezi’nde gerçekleşecek. 

• Kısa ve uzun vadede yapmayı planladıklarınız 
nedir?

Kısa vadede hayata geçirmek istediğimiz proje-
miz ulaşılabilir psikolojik destek ağını hayata geçir-
mek. Aslında bizlerle çalışmak isteyen psikologlara 

ulaştık ancak bu projenin hayata geçmesi için 
bir yere ve bazı ekipmanlara 

ihtiyaç duyuyoruz. Umu-
yorum ki gerekli desteği 
bulup kısa zamanda daha 
çok kadının ulaşılabilir psi-
kolojik desteğe ulaşmasını 
sağlayacağız. Ayrıca kısa za-
manda gerçekleştirmek iste-
diğimiz Askıda Ped projemiz 
için de birkaç firma ile görüş-
meler yaptık. Olumlu dönüşler 
olması halinde rahimli birey-
ler için en doğal ihtiyaçlardan 
biri olan menstrual ürünlere ula-
şımın kolaylaşmasında bizim de 
katkımız olsun istiyoruz. 

Uzun va- dede; üç temel dala ayrılan (sanat 
ve zanaat üretimi, psikolojik destek ve atölyeler) faa-
liyet alanlarımızın üçünde de tüm Türkiye’den kadın-
lara ulaşabilmeyi hedefliyoruz. 

• Nedense Kadıköy merkezde temelli bir oluşum 
gibi algıladım sizi, doğru mu? 

Aslında henüz bir yerimiz maalesef yok ancak 
ben ve benim dışımda iki ekip üyesi daha Kadıköy’de 
yaşadığı için merkezimiz Kadıköy gibi oldu. Buluş-
malarımızı çoğu zaman burada yapıyoruz; etkinlikle-
rimiz için ayarladığımız mekanlar da Kadıköy’deler-
di çoğunlukla.

• Son olarak 8 Mart mesajınız nedir?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların hak-

lı mücadelesinin sürmekte olduğunu daha bir coşkuy-
la görüyoruz ve bu beni çok cesaretlendiriyor. Cesa-
retimi aynı yolda yürüdüğüm kadın arkadaşlarımdan 
alıyorum ve asla yalnız yürümeyeceğimi biliyorum. 
Rengarenk ve umut dolu bir 8 Mart diliyorum herkese.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 
Kadıköy Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla Büyük Kulüp'te kahvaltı düzenledi. 
ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in 
de yer aldığı kahvaltıya derneğe destek veren 
gönüllü kişiler, üyeler ile dernekten burs alan 
öğrenciler katıldı. 

“BİRLİKTELİĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ”
Kahvaltıda konuşan ÇYDD Genel Başka-

nı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “İstanbul'un en çağ-
daş ilçelerinden biri olan Kadıköy'ün çağdaş 
kadınlarına merhaba. Çalışkan, emek veren ve 
güçlenmiş Kadıköy şubesine bu güzel kahval-
tıda bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

Prof. Dr. Yüksel şunları söyledi: “Hepi-
mizin bildiği o acı hikayenin ardından 8 Mart, 
dünyada Emekçi Kadınlar Günü olarak anılma-
ya başlandı. Ülkemizde ve dünyada kadınlar 

acı çekmeye devam ediyor. Son günlerde Rus-
ya'nın Ukranya'ya yaptığı saldırılarda kadınla-
rın çocukları için başka ülkelere gitme çabasına 
tanık oluyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Ama bir ta-
raftan da hayat devam ediyor. Mücadele edebil-
mek için güçlü olmaya ihtiyacımız var. 8 Mart'ı 
anarak ve güçlenerek devam ediyoruz. Onun 
için birlikteliğimiz çok önemli.” 

“EŞİTLİĞE ÖNEM VERİYORUZ”
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ka-

dıköy Şube Başkanı Güzin Gürsoy da şunları 
söyledi: “Bugün hepimiz çok doğru yerdeyiz. 
Öncü ve değerli kadınların kurduğu bir der-
nekteyiz. Genel başkanları hep kadın olmuş-
tur. Yönetim kurullarında yoğun olarak ka-
dınlar yer almıştır. Cinsiyet eşitliğine ve kadın 
haklarına önem verilir.”  

Gürsoy'un konuşmasının ardından dernek-
ten burs alan öğrenciler ÇYDD ile ilgili duygu 
ve düşüncelerini paylaştı. Kahvaltı etkinliği öğ-
rencilerin müzik dinletisi ile devam etti. 

Edebiyat dünyasında erkek yazarların sayısı ve görü-
nürlüğü kadınlarınkine göre fazla. Türkiye’de de du-
rum pek farklı değil. Bu eşitsizliklerin farkında olan 
Nurcan Ezel Hümay, kolları sıvayarak bir yayınevi 
kurdu; Memento Mori.

Buranın kapıları kadın yazarlara açık. “Ne kadar 
çok kadının kitap yazmasını sağlayabilirsek, kadına 
şiddetin önüne o kadar engel koyabiliriz” diyen Hü-
may, “Yeni yüzyılla birlikte kadın yazarların sayı-
sı ivme kazansa da edebiyat dünyası hâlâ erkek ege-
men. Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazananları 
incelerseniz, yalnızca 59’unun kadın olduğunu gö-
rürsünüz. Edebiyattaki cinsiyet eşitliği tablosu ülke-
mizde de iç açıcı değil. Vikipedi’de ‘Türk kadın ya-
zarlar listesi’ başlıklı bir sayfa olduğu halde erkekler 
için sayfa açılmamış olması bile bunun net bir gös-
tergesi. Kadın yazarlara pozitif ayrımcılık yapmak 
üzere Memento Mori Yayınları’nı kurdum" dedi. 

KADIN VE GENÇLERİ ÖNCELEYECEK
Yayınevinin kadın yazarların yanı sıra gençlere 

de kapılarını açacağını söyleyen Nurcan Ezel Hü-
may, “Kadın yazarları önceleyecek yayınevi ha-
yalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Memen-
to Mori sayesinde ideallerine kavuşamayan birçok 
yazar, yeteneğini değerlendirme fırsatını bulacak” 
dedi. Hümay, “Kadınların duygu ve düşünce dün-
yasını anlamadan, kadına şiddeti sona erdirmenin 
mümkün olmadığını düşünüyorum. Kitaplar bunun 
için çok iyi bir araç. Kalemi kuvvetli kadınlar ne 
kadar çok kitap yazarsa ve onları ne kadar çok ki-
şiye ulaştırabilirsek, kadınları aynı oranda daha iyi 
anlayacağımızı düşünüyorum. Karşısındaki kadını 
anlayan bir erkek, onunla empati kurabilir. Ancak 
bu şekilde kadına şiddetin önüne bir engel daha ko-
yabiliriz” dedi. 

İş dünyasına dair yapılan araştırmaların dünya 
genelinde kadın istihdamının yeterli olmadığını ve 
gelecek 10 yılda da beklenilen seviyeye de ulaşıla-
mayacağını belirten Hümay, “Türkiye’de kadınla-
rın iş hayatına katılımı %30’ken, kadın yöneticile-

rin varlığı ise sadece yüzde12,2’lik bir orana sahip. 
Buna rağmen yapılan bilimsel araştırmalar ise ilişki 
yönetimi, aynı anda birden fazla işi yapabilme, so-
nuç odaklılık gibi kritik konularda kadınların daha 
yetkin olduğunu gösteriyor. Bu noktada kadınların iş 
hayatında duygusal güdülerle hareket edeceğini öne 
sürülen kalıplaşmış yargıların artık bırakılması ge-
rektiğini ve kadınların birçok dinamiği birlikte yü-
rüterek kariyerlerinde de başarıya ulaşabileceğini 
düşünüyorum. Bu yüzden 20 yıllık iş tecrübemi ak-
tardığım Memento Mori Yayınları’yla kadın yazar-
lara destek olabileceğimize inanıyorum.”

TÜRK EDEBİYATINDA MÜCADELE 
Kadınlara karşı oluşan yargıların edebiyat dün-

yasında da devam ettiğini ifade eden Nurcan Ezel 
Hümay, “Türk Edebiyatında da kadın yazarlar ta-
rafından kadın hakları yıllardır sorgulanıyor ve far-
kındalık oluşturmak için çalışmalar yürütülüyor. Bu 
kapsamda eser kaleme alan kadın yazarlar sayesinde 
kadınların birçok problemi toplum tarafından daha 
net anlaşılıyor. Bu sebeple kadın yazarlarımızı çok 
önemsiyorum ve Memento Mori Yayınları olarak 
kapılarımızı ardına kadar kadınlarımız için açıyoruz. 
Yayınevi olarak kendi imkanlarımız doğrultusunda 
eli kalem tutan nice kadın yazarımızı edebiyat dün-
yasına kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kadınlara psikolojik destek

Üç ay önce kurulan “Kadın 
Sanatla Kooperatifi”nin 
ilk hedefi kadınlara psikolojik 
destek ağı kurmak. Ayrıca 
“Askıda Ped” projesi için de 
kaynak arayışı sürüyor

Müslüman feminist aktivist ve müzisyen 
Rümeysa Çamdereli’nin katıldığı ilk etkinlik 
geçen Ekim ayında Kadıköy’de yapılmıştı

Kadın yazarlara 
pozitif ayrımcılık

Erkek yazarların egemen olduğu Türk edebiyat dünyasında yeni kurulan bir Erkek yazarların egemen olduğu Türk edebiyat dünyasında yeni kurulan bir 
yayınevi pozitif ayrımcılık yapacağını açıkladı. Kapılarının kadın yazarlara açık yayınevi pozitif ayrımcılık yapacağını açıkladı. Kapılarının kadın yazarlara açık 

olduğunu söyleyen Memento Mori Yayınları Kurucusu Nurcan Ezel Hümay, eli kalem olduğunu söyleyen Memento Mori Yayınları Kurucusu Nurcan Ezel Hümay, eli kalem 
tutan nice kadın yazarımızı edebiyat dünyasına kazandırmayı amaçlıyoruz.” deditutan nice kadın yazarımızı edebiyat dünyasına kazandırmayı amaçlıyoruz.” dedi

K
l Gökçe UYGUN

l Gökçe UYGUN

Kadın yazarlara 
pozitif ayrımcılık

 ÇYDD’DEN
8 Mart kahvaltısı
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi, derneğe 
destek veren gönüllüleri, üyeleri ile dernekten burs alan öğrencileri, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kahvaltısında bir araya getirdi

l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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Sanat dünyasına 37 yıldır hizmet ve-
ren Mine Sanat Galerisi, Kadıköy 
Caddebostan’daki deneysel mekanın-
da, Türk çağdaş sanatının öncülerin-
den Hüsamettin Koçan’ın “Savaş Bit-
ti” teması etrafında bir araya getirdiği 
dört resim ve 10 adet heykelden olu-
şan bir seçkiye ev sahipliği yapıyor.
Uzun bir aradan sonra ilk kez İstan-
bul’da sergi açan Koçan ile konuştuk. 

• Bu eserlerinizi nasıl bir araya getir-
diniz? Serginin adı neden ‘savaş bitti?’

Sergide yer alan eserler çeşitli dö-
nemlerde üretildiler. Yalnız bunları 
bir araya getiren neden, savaş karşı-
tı bir içerik taşımalarıdır. Zaten ser-
gi için oluşturduğum metinde sanatın 
savaşa karşı olduğunu, barıştan yana 
olduğunu, sanatsal yaratının yaşa-
mı onurlandırdığını ve ayrımları orta-
dan kaldırdığını ifade etmeye çalıştım. 
Hatta insanlık tarihi sanatın tarihinin 
bu insancıl çabasını öne çıkarmadığı 
için biz tarihi, yenikler ve kazananlar 
üzerinden öğrendik. Yenen de yenile-
nin de insan olduğuna göre, bu, insa-
nın doğasına aykırı bir durumdur. 

• İnsanın kendiyle savaşının yanı 
sıra ülkelerarası gerginliklerin de 
devam ettiği bir süreçte, bu sergiyle 
neye işaret etmek istiyorsunuz?

Sergi, bu son utanç verici saldırı söz ko-
nusu iken gündeme geldi. Savaşlar er ya 
da geç biter. Her savaş insanlık için acı ve 
utançlar yaratır. Buna karşın hiç bir sanat ya-
pıtının insana yönelik aşağılayıcı herhangi bir so-
nucu söz konusu değildir. Tam tersine insanı yü-
celten, olduğu gibi kabul eden, barış, doğa yanlısı, 
sevgi ve adanmışlık tarihini temsil eder. 

“SORGULAMA KAPISI”
• Bugün artık tarihin sorgulanabilir olduğu-

nu söylüyorsunuz. Bir sanatçı olarak eserleriniz 
aracılığıyla yapmak istediğiniz bu mu?

Tam da budur. En azından gerçek anlamda çok 
büyük bir sorgulama kapısı aralama ya da sorgula-
ma alanı açma çabasıdır diyebiliriz.

• İzleyicinin eserlerinizde görmesini istediği-
niz bir şey var mı? Yok mu?

İzleyicinin eserlerimde görmek istediği konu-
sunda onu yönlendirme hakkım olduğunu düşün-
müyorum. Ancak ben savaşların sonsuz gibi gö-

zükmesine rağmen eninde sonunda bittiğini ve 
arkada acı, kin ve sevgisizlik bıraktığını anlatma-
ya çalıştım. Bunun yerine barışı koymaya çalış-
tım. Bu açıdan bakılırsa yapıtlardan farklı şeyler 
alabilirler.

“PAS, ZAMANIN ÖRTÜSÜDÜR”
• Sergideki heykellerinizde pas kullanmışsı-

nız. Bu malzeme seçimi neyi vurguluyor?
Pas, zamanın örtüsüdür. Altındaki gerçeği örtü-

yor olmasına rağmen yine de onu anlatan bir baş-
ka zaman bilincinin ürünüdür. Ya da çengel for-
mundan yola çıkarak ürettiğim biçimler doğrudan 
doğruya saldırı değil, savunma için bir sınır oluş-
turuyor. Ya da kendi boşluğunda anlamsız sayıla-
bilecek bir atak içindeki cengaverlerin beyhude ve 
olumsuz çabalarını sergiliyor. 

• Savaş ve sanat kelimeleri yan yana gelin-
ce benim de zihnime ilk olarak ülkemizdeki (il-
tica eden/mülteci/sığınmacı vb) savaş coğrafyası 
sanatçıları geliyor. Onları tanıyor, biliyor musu-
nuz, irtibatınız var mı, ne düşünüyorsunuz bu ko-
nularda?

Üzgünüm, bu son derece önemli bir soru. An-
cak bu sorunun yanıtı sınırlı bir söyleşi içerisinde 
kolay değil. O nedenle de bu aşamada, bu sanatçı 
grubuyla yeterli bir ilişkim olduğunu söyleyemem. 
Ancak, bu savaş nedeniyle ülkemizde konuk edilen 
insanlarla, onlara yönelik bir etkinlik etrafında bu 
konuyu ele alabiliriz. 

• Eklemek istediğiniz bir şey var mı? 
Bu söyleşiden çok memnun oldum. Medya-

nın sanata daha geniş yer ayırması ve sanat kurum-
larını özellikle destekliyor olması da çok önem-
li. Umuyorum Kadıköy yeni girişimlerle birlikte, 
Müze Gazhane ve civarındaki güzel sanatlar fa-
kültelerinin üretken katkılarıyla hak ettiği kültürel 
performansa ulaşacaktır. 

ilim Kurulu toplantısının ardından, 2 
Mart Çarşamba akşamı salgına karşı alı-
nan yeni kararları duyuran Sağlık Baka-
nı Fahrettin Koca, COVİD-19 ile ilgi-

li getirilen birçok zorunluluğun kaldırıldığını, gece 
00.00’dan sonra uygulanan canlı müzik yasağının ise 
devam edeceğini açıkladı. Bu konu müzisyenler tara-
fından tepki topladı. Müzik yasağının yaşam tarzına 
müdahale olduğunu savunan müzisyenler, kendileri 
için de yasağın kaldırılmasını talep ediyorlar. Bu ko-
nuyu müzisyenlerle konuştuk. 

“HAYAT TARZINA MÜDAHALE”
Kadıköylü müzik grubu Klor, konuya ilişkin ga-

zetemize şu açıklamalarda bulundu: “Biz pandemi 
sürecinde müzik yapmaya başladık, hatta karantina 
döneminde kapanıp kayıtlarımızı yaptık. Pandemi-
de doğan bir çocuk gibiyiz. Getirilen müzik yasağı, 
bir kesimin hayat tarzına yapılan müdahaledir. Ya-
sağın asıl sebebinin pandemi olmadığını, diğer tüm 
kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte net olarak anla-
mış olduk. Bu müzik yasağının bir an önce kalkma-
sını bekliyoruz. Bu konuda net bir tavır sergileyen, 
sesini yükselten herkese grubumuz adına teşekkür 
ediyoruz.”

“ÇOK ANLAMSIZ BİR YASAK”
Müzisyen Bahadır 

Sağlam, “Küresel bir 
salgınla karşı karşıya 
olduğumuz için, ister 
istemez tüm sektörle-
re etki etti. Haliyle mü-
zik ve eğlence sektörü 
de bu süreçte ciddi ya-
ralar aldı. Pandemi ile 
ilgili bir takım düzenle-
meler yapıldı ama bun-
lar eğlence sektörü için 
kısıtlama gerektiren dü-

zenlemeler oldu. Pandemi süreci içinde getirilen tüm 
kısıtlamalar yavaş yavaş hayatımızdan çıkarken, ge-
riye bir tek müzik yasağı kaldı. Bana sorarsanız tüm 
yasakların kalkmış olmasına rağmen müzik yasağı-
nın belirli bir saatten sonra devam ediyor olması çok 
anlamsız. Bu sektör hiç de küçük bir sektör değil, 
binlerce insan hayatını kazanıyor, görünmeyen ama 
varlığı ile sektörü ayakta tutan bir sürü çalışan var. 
Her şey bir tarafa, sanatın kısıtlaması söz konusu ola-
maz. Sanat toplumların bağdaştırıcı gücüdür. Sanatın 
gelişmiş olduğu toplumlara bakın, her birinin ne ka-
dar yüksek refah seviyesinde olduğunu göreceksiniz. 
Ben de diğer tüm müzisyen dostlarım gibi, var olan 
tüm yasakların en kısa sürede kaldırılmasını umuyo-
rum.” İfadelerini kullandı.

“VAR OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”
6 yıldır profesyonel olarak müzikle ilgilenen 

Sema Şahin, “Pandemi sürecinde hayatımızın her 
alanında oldukça büyük yeniliklere tanıklık ettik, edi-
yoruz da. Herkesin dört gözle beklediği bir ‘normal-
leşme’ süreci nihayet geldi gibi görünüyor. Eğlence 
sektöründeki kısıtlamalarda bir rahatlama olmadık-
ça, bizim de müzisyenler olarak rahatladık dememiz 

çok zor.” dedi ve şöy-
le devam etti: “Zorun-
lu ihtiyaçlara hitap et-
mediği düşünülen her 
sektör maalesef bü-
tün olumsuzluklar için 
en büyük bedeli öde-
mek zorunda kalıyor. 
Bu durumun değişme-
sinin tek yolu da mes-
lek grupları arasında 
‘diğer’ seçeneğinde 
bulunan, fakat hayatı-
mızın içinde vazgeçil-
mez olan bütün mes-

lek gruplarına ilginin ve desteğin daha çok artmasıyla 
mümkün olabilir.”

“BİZLERİ UNUTUYORLAR”
Hem keman çalan hem de şarkı söyleyen Üner 

Demir, “Hes kodu ve maske zorunluluğu gibi uy-
gulamaların kalkmasından sonra müzik yasağının 
hala sürdürülmesi hakkında yöneticilerin çok bir fik-
ri olduğunu düşünmüyorum. Kendileri de bunu ne-

den sürdürdüklerini 
bilmiyorlar bence. 
Bana kalırsa bu ya-
sakları kaldırdıkla-
rı gün müzisyenle-
ri hiç düşünmediler 
bile. Bugüne kadar 
ki politikalarından 
bunu anlıyorum. 
Toplumun bir kıs-
mında, bunun çeşit-
li nedenlerden dola-
yı bilerek yapıldığı 
konusunda bir düşünce var. Ben müzisyenleri o ka-
dar dahi düşündüklerini sanmıyorum. Bence bizleri 
unutuyorlar. Geçen gün içişleri bakanına bu soruldu, 
bence ancak orada akıllarına gelmişizdir. Yakında 
bunu kaldıracaklarını düşünüyorum. Pandemi süre-
cinde tüm müzisyen arkadaşlarım da ben de çok zor 
geçindik. Yardımlar çok kısıtlı kaldı. Birçok müzis-
yen arkadaşlarımız müzik materyallerini satmak zo-
runda kaldı. Dolayısıyla bu müzik yasağının keyfi 
olarak sürdürülmemesi ve bir an önce durdurulması 
bizim için hayati bir önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

Müzik yasağı 
devam ediyor!devam ediyor!

Pandemi kapsamında alınan önlemlerin Pandemi kapsamında alınan önlemlerin 
kaldırılmasının ardından gözler 00:00’dan sonra kaldırılmasının ardından gözler 00:00’dan sonra 
uygulanan canlı müzik yasağına çevrildi. uygulanan canlı müzik yasağına çevrildi. 
Müzik yasağının hala kaldırılmamış olması Müzik yasağının hala kaldırılmamış olması 
müzisyenler tarafından tepki topluyormüzisyenler tarafından tepki topluyor

l Simge KANSU 

B

“Savaş Bitti” adlı bir sergi 
açan sanatçı Hüsamettin 

Koçan, “Savaşların sonsuz 
gibi gözükmesine rağmen 

eninde sonunda bittiğini 
ve arkada acı, kin ve 

sevgisizlik bıraktığını 
anlatmaya çalıştım. 
Bunun yerine barışı 

koymaya çalıştım.” dedi

Savaşın 
yerine 

barış

l Gökçe UYGUN

• Köyünüz Bayburt-Baksı’da müze kurmuş bir sanatçı olarak, şimdi yine bir başka ‘köy’de-Kadıköy’de sergi 
açıyorsunuz. Buranın anlamı nedir sizin için, sergiyi neden burada açmayı tercih ettiniz?
Efendim bu sorunuzla sıkça karşılaşıyorum. Yanıtı çok basit, ben bir Anadolu tutkunu olarak İstanbul’un 
Anadolu yakasının kültürel açıdan destekleniyor olmasını çok önemsiyorum. Marmara Üniversitesi’ndeki 
dekanlığım sırasında yaptığımız bir araştırma, sanatçıların çok büyük bir kısmının Anadolu’da yaşayıp Avrupa 
yakasında ürettiklerini gösteriyordu. O zaman Anadolu’nun bu ev sahipliğinin kültür ve sanata yönelik 
hacminin genişletilmesi konusunda bazı faaliyetler de yaptım. Ayrıca Mina Sanat Galerisi 37 yıldır faaliyet 
gösteren bir kurum ve kayda değer bir sanatsal çizgiyi hiç bozmadan sürdürebilen bir kurumdur. O nedenle 
daha önce de sergi açtığım bu galeride İstanbul’u selamlamak benim için anlamlı bir tercihtir.

HÜSAMETTİN KOÇAN
1946 yılında 
Bayburt’ta 
doğdu. 
Marmara 
Üniversitesi 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde 
uzun yıllar 
öğretim üyesi 
olarak görev 
yaptı ve 1997-
2005 yılları 
arasında 
fakültenin 
dekanlığını 
üstlendi. 
1980 yılında 
“Türk Halk 
Resimleri” 
konulu araştırmasını tamamladı. Uluslararası 
Plastik Sanatlar Derneği’nin kurucuları arasında 
yer aldı. 1990 ve 1995 yılları arasında derneğin 
başkanlığını üstlendi. Bu sürede sanatçı hakları, 
kamusal alanda sanat, sanatın yaygınlaşması 
konularında etkinliklere öncülük etti ve çok 
sayıda yayının üretimine katkıda bulundu. 
1991’de İstanbul Sanat Fuarı’nı ve 1993’te Genç 
Etkinliği kurdu. 2005 yılında kurduğu vakıfla 
2010 Temmuz ayında Baksı Müzesi’ne hayat 
verdi. 2014 yılında T.B.M.M. Onur Ödülü’nün 
sahibi oldu. Baksı Müzesi nedeniyle Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi 2014 Yılın Müzesi 
Ödülü’nü aldı. “Sanat Tır” ve “Sanat Çadır” 
gibi projelerle sanatı merkezin dışına taşıma 
çalışmalarını gerçekleştirdi. Anadolu’nun Görsel 
Tarihi Fasikül 2 Osmanlı (1994, Yıldız Sarayı 
Silahhane Binası) Anadolu’nun Görsel Tarihi 
Fasikül 3 Selçuklu (1995 Alanya Tersanesi), Tuz 
Tadı (2007, Çankırı Tuz Madeni), 41 Adım (2013, 
İş Sanat) Ayağımdaki Diken (2017, Baksı Müzesi) 
önemli sergileri başta olmak üzere 45 kişisel 
sergi açtı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası 
grup sergisine katıldı. Avusturya Salzburg Şehir 
Onur Ödülü ve Asya Sanat Bienali - Resim Büyük 
Ödülü’nün içinde olduğu 35 ödüle sahip.

Göztepe Mahallesi Bahariyeli Sokak 
Toprak Apartmanı No: 37, Kadıköy adresindeki 

sergi, 19 Mart’a dek açık kalacak
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ğur Keçecioğlu, Kadıköy’deki müzik ale-
ti ustalarından biri. 20 yıl önce Beyoğ-
lu’nda Rıfat Türen’in yanında çıraklığa 
başlayan Keçecioğlu, bu zaman dilimin-

de “Luthierlik” olarak da adlandırılan telli enstrüman 
ustası oldu. Son 1 buçuk yıldır çalışmalarını “Mot-
herShip” adlı atölyesinde sürdüren Keçecioğlu ile 
mesleğe olan sevgisini, atölyesini ve iyi bir gitarın 
inceliklerini konuştuk. 

Keçecioğlu, “Sevdiğiniz şeyi profesyonel hale ge-
tirdiğiniz zaman, yani hobinizi mesleğiniz hale getir-
diğinizde, hobinizle bir yerden sonra biraz kötü olma-
ya başlıyorsunuz. Zaman zaman böyle hissediyorum 
ama çok bunaldığım bir seviyeye gelmedim.” diyor. 

◆ Enstrüman yapmaya ne zaman başladınız? 
Aslında ben meslek lisesi torna tesviye mezu-

nuyum. Ama müziğe her zaman ilgim vardı. Mes-
leğe 2002 yılında, Rıfat Türen’in yanında başladım 
ve dört yıl boyunca çırak olarak çalıştım. Daha son-
ra Beyoğlu Tünel’de çeşitli yerlerde ve evimde mü-
zik aleti yapmaya devam ettim. Gezi döneminde de 
kendi atölyemi açtım. Son 1 buçuk yıldır da Kadı-
köy’deyim. 

◆ Atölyenizde sıfırdan gitar yapıyorsunuz ama 
aynı zamanda gitarları da tamir ediyorsunuz. 

Evet. Şu an için sadece elektrik gitar ve bas gitar 
yapıyorum. Akustik enstrümanlara henüz pek odakla-
namadık. O biraz daha farklı ekipmanlar gerektiriyor. 
O kadar odaklanamıyorum çünkü tamir işi bir şekilde 
yoğun oluyor. Onlardan fırsat oldukça gitar yapıyorum. 

“TAMİR İŞLERİ ARTTI”
◆ Tamir işlerinin artmasının nedeni ne peki?
Kullanıma bağlı eskimeler olabiliyor. Müzisyen 

kullandıkça eskiyen bazı parçaları değiştirmek zo-
runda kalıyorsunuz. İklim koşullarından dolayı ağaç-
larda sapmalar, dönmeler, bu tür şeyler oluyor. Ya da 
müzisyen turneye çıkıyor, gidiyor Gaziantep’te başka 
bir hava var, Antalya’ya bir gidiyor, orası sıcak, ama 
Karadeniz’de de konser var, orada da başka bir nem 
durumu. Pandemide mesela işler çok düştü. 1,5 sene 
boyunca müzisyen görmedim ben. Yıllardır insan-
ların alıp köşeye koyduğu, müzisyen olmayan, hobi 
olarak kullananların köşeye koyduğu gitarlar ortaya 
çıktı. “Ben bunun tellerini değiştirip biraz evde çala-
yım” diyenler gelmeye başladı bir anda. 

◆ Baştan sonra sizin yaptığınız bir gitar ne ka-
dar sürede tamamlanıyor? 

Genelde şöyle; buradaki iş akışı içerisinde iki-üç 
ay gibi bir vakit harcıyorum. Ama oturup sadece o 
gitarı yapmaya odaklansam onu on günde de yapa-
rım. Ama sürekli tamirler geliyor ve sonuçta bu bir 
tür hizmet sektörü, müzisyenlerin mağduriyetlerini 
de çözmek zorundayız, işimiz bu. 

◆ Sizin gibi ustaların en önemli özelliklerinden 
biri de müzisyenlerle bire bir çalışıyor olması.  

Müzisyenin kendi istekleri ön planda oluyor tabii 
ki. Ne tür sesler ve ne tür enstrümanlar istiyorlar? Bun-
ların cevabı çok önemli. Estetiğinden teknik kısmına 
kadar, kişiye özel tasarlıyoruz. Müzisyen belli bir za-
man sonra neye ihtiyacı olduğunu anlıyor. “Elimi at-
tığımda bunu burada görmek istiyorum, öyle olsun” 
diyor ya da “Sahneye çıktığımda bu renkleri seviyo-
rum” diyor mesela. Sizin de bunu doğru matematikle 
yapmanız gerekiyor. Bunları karşılamaya çalışıyoruz. 

“FARKLI YOLLAR ARANIYOR”
◆ Son yıllarda el yapımı gitarlar popüler oldu. 

Bunun nedeni nedir?
Evet. Burada hammadde ağaç. Sentetik bir şey 

değil, organik bir şey yani. Enstrüman yapmak için 
kullanmanız gereken ağaçlar belli ve bunların içinden 
de iyi bir enstrüman yapmak için kuru ağaçların se-
çilmesi gerekiyor.Düzgün lif ve damar yapılarına sa-

hip ağaçlardan bahsediyoruz. Yurt 
dışında çok klasik markalar var, en 
bilinenleri Fender, Gibson. Bunla-
rın kayda değer ağaç stokları aslın-
da 2000 yılında çoktan tükenmiş-
ti. Birtakım alternatif yollar, farklı 
ağaçlar bulmaya çalışıyorlar. Ama 
ellerinde olan kayda değer ağaçlar 
daha pahalı modellerinde kullanıl-
maya başlandı son yıllarda. Böyle 
olunca o büyük firmaların standart 
modelleri çok daha kalitesizleşti. 

◆ Usta sayısı da artıyor sanı-
rım. 

20 sene önce en fazla belki 
3-5 kişi sayabilirdiniz. Şu an bu-
nun çok üstünde. Ama şöyle ta-
bii, bunların içerisinde okuldan 
ya da çıraklıktan yetişen, bu işe 
hâkim ve bu işi profesyonelce yapan insan sayısı hala 
az. Çünkü bu işe popülerliği sebebiyle sonradan gi-
ren birtakım insanlar var. Daha çok internetten araş-
tırıp öğrenerek bu işe giriyorlar. Onları çok üst düzey 
ya da profesyonel düzey kategorisine sokamıyorum. 

◆ Neden?
Çünkü bu işi iyi bir şekilde yapabilmek için uzun 

dönem tamir yapmanız gerekiyor ki gitarın nasıl ça-
lıştığını anlayabilesiniz. Böylece yaptığınız gitar da 

sorunsuz, belli bir estetik yoruma ve doğru bir sese 
sahip olsun. Bunun için de belli bir altyapıya ihtiyaç 
var. Belli yatırımlarla direkt bu işe girip yapanlar var. 
Görüntüde çok iyi gitarlar çıkıyor ama sonrası hep 
problemli oluyor. Buna da biraz teknik tecrübe ek-
sikliği sebep oluyor. 

İYİ AĞAÇ ÖNEMLİ
◆ İyi gitar için doğru ve iyi ağaçların önemli 

olduğunu söylediniz. Hangi ağaçlar bahsediyoruz? 
Burada kızılağaç var, akçaağaç var, fingerboard 

[klavye/sap] bölümünde kullanılan gül ağacı var. 
Mesela onların bazılarının türü azaldığı için ithalatı 
yasak dünyada. Çünkü bazıları daha çok tropik böl-
gelerde, Güney Amerika’da olan ağaçlar. 

◆ Siz genelde hangi ağaçları tercih ediyorsu-
nuz? 

Ben en klasikleşmiş ağaçları kullanıyorum. Kızı-
lağaç, akçaağaç, gül ağacı ya da maun gibi ağaçlar. 
Egzotik ağaçları çok fazla kullanmıyorum. 

◆ Bu ağaçların özellikleri neler? 
Bu ağaçlar hem mukavemet açısından hem de 

akustik açıdan kendini ispatlamış. Her şeyden önce 
iyi ses çıkaran ve doğru çalışan bir enstrüman olma-
sı gerekiyor. Çok nadir yetişen ağaçtan yapılan bir 
enstrümanın çok iyi olacağına dair yanlış bir algı var. 
Ama bu doğru değil. Sesi ve dayanıklılığıyla bilinen 
ağaçlar zaten belli. Bunları kullanmak iyi bir gitar 
yapmak için yeterli. Bir yerden sonra gitarın kalite-
sinin bir önemi kalmıyor; kişinin, müzisyenin aletten 
nasıl bir ses çıkardığı önemli. Gitarist belirliyor o ka-
rakteri zaten. 

“KEŞKE DAHA ÇOK YAPABİLSEM”
◆ Türkiye’de el işçiliğinin yeterince değer gör-

düğünü düşünüyor musunuz? 
Bu iş veya herhangi bir el işi, Avrupa’da veya 

Amerika’da Türkiye’dekinin belki dört katı değerin-
de. Türkiye’de el işçiliğinin değeri hala düşük. Yok-
sa bizim gitarlarımız da çok değerli. Buradan Ameri-
ka’ya göndersem çok daha pahalıya satabilirim ama 
Türkiye’deki ekonomik şartlar içerisinde hareket et-
mek durumundayız sonuçta. Yaptığınız şeyin satıla-
bilir olması gerekiyor. Türkiye’de gitar yapanların 
sayısı gittikçe artıyor. Biraz daha iş butiğe dönüyor. 
Büyük firmalar bence ileride yavaş yavaş küçüle-
cekler, küçülmek zorunda kalacaklar. 

◆ Mesleğinizi seviyor musunuz?
Tabii. Sevdiğim için bu işe giriştim. Ama bir 

yerde sevdiğiniz şeyi profesyonel hale 
getirdiğiniz zaman, yani hobinizi mes-
leğiniz hale getirdiğinizde, hobinizle bir 
yerden sonra biraz kötü olmaya başlı-
yorsunuz. Zaman zaman böyle hissedi-
yorum ama çok bunaldığım bir seviye-
ye gelmedim. Keşke daha çok enstrüman 
yapabilsem, sadece o biraz can sıkıcı. 
Onun önündeki engel tamirler tabii. Çün-
kü bir yerden sonra işe başlayış amacınız-
dan sapıyorsunuz, enstrüman yapımcısıy-
ken tamirci oluyorsunuz ve bu çok kötü. 
Her Luthier için çok kötü. Ben gitar yap-
ma amacıyla bu işe girdim ama sürekli ta-
mir yapıyorum. Kimseye de “Gitarını yap-
mıyorum git” diyemiyorsun. 

◆ “Hobinizi mesleğiniz hale getirdi-
ğinizde, hobinizle bir yerden sonra biraz 
kötü olmaya başlıyorsunuz.” dediniz ama 
ben yine de sormak isterim. Geleceğe dair 
bir hedefiniz var mı?

Var tabii. Bütün malzemelerinin Türki-
ye’de üretildiği bir gitar yapmayı çok isti-
yorum.

Şu an en ufak bir vida ya da başka küçük 
parça bile yurtdışından geliyor bize. Ama bunun önü-
ne geçebiliriz. Ben de bir gün bunun yapılabilir oldu-
ğunu göstermek isterim. 

YELDEĞIRMENI’ NDE 
Luitherbir 

Yeldeğirmeni’ndeki atölyesinde gitar yapan telli 
enstrüman  ustası Uğur Keçecioğlu ile söyleştik. 

Keçecioğlu, “Bizim gitarlarımız da çok değerli ama 
Türkiye’de el işçiliğinin değeri hala çok düşük” diyor

l Erhan DEMİRTAŞ
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Toastmasters’ın ülkemiz-
de bulunan üyeleri, bu hafta 
sonu, mayıs ayında yapılacak 
olan uluslararası yarışmada 
Türkiye’yi temsil edecek en 
iyi dört konuşmacıyı belirle-
yecek.  Toasmasters yarış-
ması 12 Mart Cumartesi günü 
10.00-16.00 saatleri arasın-
da zoom üzerinden yapılacak. 
Yarışmada belirlenecek olan 
4 konuşmacı, 14-15 Mayıs ta-
rihleri arasında yapılacak olan 
uluslararası yarışmada Türki-
ye kulüplerini temsil edecek.

En iyi İngilizce 
konuşmacılar 
seçilecek
Dünyanın 149 ülkesinde şubesi 
bulunan İngilizce etkili konuşma 
kulübü Toastmasters’ın ülkemizde 
bulunan üyeleri, ulusal yarışmada 
en iyi konuşmacıları seçecek
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Değerli Dostlar;
Solunum yolu infeksiyonları yalnızca Covid19’dan ibaret değildir. 

Covid-19 dışında, çok sayıda virüs ve bakteri, solunum yolu 
infeksiyonlarına neden olabilmektedir. Moleküler ve ileri bir test olan 

Solunum Yolu Multipleks PCR Testi ile biz, Covid-19 ile birlikte 22 
farklı virüs ve bakteriyel etkeni kısa sürede tespit etmekteyiz.

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde ülke-
mizde COVİD-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemle-
rin ve getirilen kısıtlamaların büyük oranda kaldırıldığını 
açıkladı. Alınan yeni kararlar doğrultusunda artık açık ha-

vada maske kullanma zorunluluğu, kapalı alanlarda yeterli havalan-
dırma olması şartıyla maske takma zorunluluğu ve HES kodu uygu-
laması kaldırıldı. 

Konuya ilişkin görüştüğümüz Türk Tabipleri Birliği Merkez Kon-
sey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, maske ve mesafe ku-
rallarına devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

“DAHA ÇOK ÖLÜM ANLAMINA GELİR”
Fincancı, HES kodu uygulamasının ve maske zorunluluğunun kal-

dırılması ile ilgili şunları söyledi: “Zaten denetimi sınırlı olan HES 
kodu uygulamasının tümüyle kaldırılmış olması, temaslı ve po-
zitif kişilerin toplu alanlarda dolaşımını tümüyle bu kişi-
lerin kendi seçimlerine terk etmektedir. Özellikle toplum 
olma özelliğimiz de düşmanlaştırma siyaseti nedeniyle 
aşındığı için, diğer insanların iyilik halini gözetme davra-
nışı olmayanların, mevcut koşullarda toplu alanlarda ser-
bestçe dolaşması ve dolayısıyla virüsün de serbest dolaşı-
mına izin verecektir. HES kodu uygulamasına aşılamanın 
da eklenmesi ile denetimin hem temaslı ve pozitiflik hali-
ni hem de aşı durumunu görebilecek bir uygulamaya dö-
nüştürülmesi beklenirken, önlemlerin neredeyse tümüyle 
kaldırılması özellikle bu salgında en fazla etkilenen kırıl-
gan gruplarda daha fazla hastalık ve daha çok ölüm anlamı-
na gelecektir.”

“AŞI, MASKE, MESAFE TEK ÇIKIŞ YOLUMUZ”
Prof. Dr. Fincancı, “Pandeminin bitmediğini, hala bildirilen on 

binlerce resmi vaka ve yüzlerce ölüm sayılarından görebilmek müm-
kün. Sayılarda bir düşüş varmış gibi yansıtılmakla birlikte test sayıla-
rının da düştüğü ve temaslılarda dahi testten vazgeçildiğini görüyo-
ruz.” dedi ve şöyle devam etti: “Uzun zamandır epidemiyoloji ilkeleri 
çerçevesinde olması gerekenleri paylaşıyoruz. Bir taraftan aşılamanın 
hızlanması, hatırlatma dozlarının eksiksiz yapılması sağlanırken diğer 
taraftan maske-mesafe-havalandırma ve temizlik önlemlerinin uygu-
lanması halen tek çıkış yolumuzdur. Toplumsal hareketliliğin mesafe-
yi sağlayabilecek koşullarda düzenlenmesi, tanı testlerinin özellikle de 
hızlı antijen testlerinin kullanımı ile toplu alanlarda bulunacak kişiler-
de taramaların yaygınlaştırılması, temaslı ve pozitif olanların kamusal 
destek sağlanarak sağlam kişilerden ayrılması, kapalı ortamlarda kalı-
nacak sürenin kısaltılması önemli adımlar olarak başından beri ne ya-
zık ki etkili biçimde uygulanamadı.”

İçinde bulunduğumuz durumda insanlara tavsiyelerde de bulunan 
Fincancı, “Kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre geçirilecekse ko-
ruyucu niteliği yüksek maskeler kullanılması, bu ortamların havalan-
dırılması, yerel yönetimlerden toplu taşıma sıklığını artırma ve yolcu 
sayısını azaltma konusunda talepte bulunulması, aşılanma konusunda 
özellikle hatırlatma dozlarının ihmal edilmemesi ve komplo teorileri-
ne itibar edilmemesi gerekiyor. Sık sorulan sorulara da yanıt verme-
ye çalıştığımız www.ttb.org.tr web sitemizi ziyaret ederek akılların-
daki soruların yanıtlarını bulabileceğini söyleyebilirim.” ifadelerini 
kullandı. 

“SAĞLIKTA ŞİDDETE ZEMİN HAZIRLAMAKTADIR”
Hekimlere dayatılan 5 dakikalık muayene süresi hakkındaki gö-

rüşlerini sorduğumuz Fincancı, “Hekimlik yapabilmek için bir hasta-
ya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 
dakika olarak kabul edilmesine rağmen, ülke-
mizde birçok hastanede bu süre 5 dakikaya dü-
şürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100 has-
ta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular, 
hekimin isteği ve bilgisi dışında MHRS üze-
rinden açılmakta; hekimin hastasına yeterli 
zaman ayırmasına, halkın nitelikli sağlık hiz-
meti almasına engel olmaktadır. Hekimlere 
performans baskısıyla daha çok muayene ve 
işlem dayatması yapılarak mesleki özerkli-
ğimize müdahale edilmekte, halkın sağlığı 
tehdit edilmekte, sağlıkta şiddete zemin ha-
zırlanmaktadır.” dedi ve şöyle devam etti: 
“Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk 

ve en önemli adım, ayrıntılı bir öykü almaktır. Dayatılan 5 daki-
kada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek ne de yeterli muayenesi-
ni yapabilmek mümkündür. Tıbbi sekreter olmadan çalışmak zorunda 
bırakılan hekimler tıbbi kayıtların tutulmasında zorluklar yaşayacak, 
sonraki süreçte yaşanacak en ufak olumsuz gelişmede hekimi zor du-
ruma sokacaktır. Sağlık Bakanlığı ve hastane idarecileri unutmamalı-
dır ki; malpraktis bireysel değil, sistemsel bir sorundur ve bu dayatma 
ile hastaların sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğu ken-
dilerindedir.”

“BAYRAM YAPABİLMEK MÜMKÜN DEĞİL”
14 Mart Tıp Bayramı özelinde de gazetemize açıklamarda bulu-

nan Fincancı, “Ne yazık ki çok uzun yıllardır biz 14 Mart’larda bay-
ram yapamıyoruz. Her ne kadar 14 Mart Tıp Bayramı İstanbul’un iş-
galine karşı bağımsızlığımız için mücadele eden meslektaşlarımızın 
okullarının kuruluş yıldönümünü işgale karşı direnişin simgesi ola-
rak kutlamaları ile hafızalarımıza yerleşmiş olsa da, bugün tıp eğitimi 
ağır çalışma koşulları, emeğinin karşılığını alamayan meslektaşlarımı-
zın çalışma ortamlarında güven içinde çalışamaması da dahil yaşanan 
tüm sorunlara çözüm getirmeden bayram yapabilmek hiçbirimiz için 
mümkün olmayacak. Sağlıkta dönüşüm adı altında bugüne dek yapı-
lanlar sağlığın ticarileşmesi, alınıp satılır bir meta olarak tanımlanma-
sıyla bugün yaşadığımız sorunların temeli oluşturuldu. Dünya Bankası 
projesi olarak tüm dünyada sunulan bu adımlar ne yazık ki daha fazla 
sağlıksızlık üretmekte. Müşteri kazandırıyor ama bir yandan da sağlı-
ğımızı bozuyor.” diye konuştu.

İstanbul Eczacı Odası, 
4 Mart HPV Farkındalık Günü 
dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’na 
bir rapor yolladı. “HPV Gerçeği 
ve Aşılamanın Önemi” başlıklı 
bir raporda HPV aşısının rutin 
aşı takvimine alınması istendi.  
İstanbul Eczacı Odası Başka-
nı Ecz. Pınar Özcan, rahim ağzı 
kanserinin tüm dünya gene-
linde kadınlarda meme kan-
serinden sonra kansere bağ-
lı ölümler içinde ikinci sırada 
yer aldığına dikkat çekti. Ra-
him ağzı kanserinin ülkemizde 
15-44 yaş arası kadınlarda en 
sık görülen 5. kanser olduğu-
nu belirten Ecz. Özcan, “Tür-
kiye'de rahim ağzı kanserine yakalanma ihtimali olan ve risk grubu ola-
rak değerlendirilen 32 milyondan fazla 15 yaş ve üzeri genç kız ve kadın 
nüfusu bulunuyor. HPV büyük bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık 
Örgütü rahim ağzı kanserine karşı 9-14 yaş arasındaki kız çocuklarına 
aşı yapılmasını öneriyor. Bugün 107 ülkede HPV aşısı rutin aşı takvimi-
ne dahil. Bu ülkelerde yapılan çalışmalar, HPV aşısı olan kadın sayısının 
artmasıyla HPV kaynaklı kanserlerin görülme sıklığının azaldığını ortaya 
koyuyor. Bizim ülkemizde de kadınlar aşılama yapılarak HPV kaynak-
lı enfeksiyonlardan ve rahim ağzı kanserinden korunmalıdır. Sağlık Ba-
kanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olan HPV aşılarının toplum sağlığı ve 
ülke ekonomisi açısından ülkemizde de aşı takvimine alınmasını talep 
ediyoruz.” dedi.
İstanbul Eczacı Odası tarafından yayınlanan raporda risk faktörleri şöy-
le sıralandı: 
◆ Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu,
◆ Cinsel yolla bulaşan başka enfeksiyonların da olması,
◆ Erken yaşta (16 yaştan önce) ilk cinsel ilişki,
◆ Birden fazla cinsel partner varlığı,
◆ Tütün kullanımı,
◆ Beslenme alışkanlığı (meyve ve sebzeyi az tüketmek rahim ağzı kan-
seri riskini artırmaktadır),
◆ Yüksek doğurganlık sayısı,
◆ Düşük sosyoekonomik düzey,
◆ Özellikle 5 yıldan daha uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı, 
◆ Bağışıklık sisteminin baskılanması, 
◆ HPV aşısı yaptırmamış kadınlar.

70 MİLYON VAKA ÖNLENEBİLİR
Serviks kanserinden korunmada kadınların kanser konusundaki bilgi, 
tutum ve davranışlarının çok önemli olduğuna değinilen raporda, 15 ya-
şına kadar kız çocuklarının yüzde 90’ının HPV aşısı ile aşılanması, 35 ve 
45 yaşındaki kadınların yüzde 70’inin en az iki kez yüksek performans-
lı bir testle taranması, rahim ağzında prekanseröz lezyon veya invaziv 
kanseri olan kadınların yüzde 90’ının tedavi ve bakım almasının sağlan-
ması, belirlenen bu 90-70-90 hedeflerine ulaşmanın rahim ağzı kanseri 
insidans hızını 2030 yılına kadar yüzde 10 azaltacağı ve yüzyılın sonun-
da 70 milyon vakayı önleyebileceği belirtildi. 

CDC VE ACOG HPV AŞISINI ÖNERİYOR
HPV aşısı hakkında da detaylı bilgi verilen raporda şu bilgilere yer verildi: 
“Rahim ağzı kanseri için birincil koruma, HPV enfeksiyonunun önlenme-
sidir. HPV aşılaması ile HPV enfeksiyonu önlenebilmektedir. Kadınların en 
az yüzde 50’sinin aşılı olduğu ülkelerde, HPV 16 ve 18 enfeksiyonları ne-
redeyse yüzde 70 oranında azalmıştır. HPV aşısı FDA tarafından onay-
lanmış olup ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Amerikan 
Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (ACOG), 9-26 yaş arası kadınlar ve erkek-
ler için rutin HPV aşısı yapılmasını önermektedir. HPV aşısı için hedef yaş, 
kızlar ve erkekler için 11-12 yaştır, ancak HPV aşısı 26 yaşına kadar her 
iki cinsiyete de uygulanabilmektedir. Son önerilerle aşılanmamış 27 ila 
45 yaş arasındaki bazı yetişkinler, hekimleri ile görüşerek HPV enfeksi-
yonları, riski ve aşılamanın olası faydaları hakkında bilgi sahibi olmakta ve 
HPV aşısı olmaya karar verebilmektedir. Bu yaş aralığında HPV aşısı, daha 
fazla insan HPV’ye maruz kaldığından daha az fayda sağlamaktadır.” 

Kadınların en çok yakalandığı beşinci 
kanser türü olan rahim ağzı kanserine 

karşı oldukça etkili olan ve dünyada 107 
ülkede rutin aşı takvimi içinde kadınlara 

yapılan HPV aşısının Türkiye’de de rutin aşı 
takvimine alınması istendi

“HPV aşısı, 
rutin aşı 

takvimine 
alınsın”

“Tek çıkış yolumuz

maske
ve

mesafe”
Yeni alınan kararla birlikte pandemi 
kısıtlamalarının büyük bir kısmının 

kaldırılmasını değerlendiren TTB Merkez 
Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 
kırılgan gruplarda daha fazla hastalık ve 
daha çok ölüm yaşanacağını dile getirdi

S

4 Mart HPV Farkındalık Günü 
kapsamında Ahbap Derne-
ği, HPV’den korunmak ve bu 
konuda farkındalık yaratmak 
için HPV Aşısı Projesi başlat-
tı. HPV’nin kanser yapan tür-
lerinden korunmak için baş-
latılan projeden; aşı ücretini 
karşılayamayan 11 yaş üstü 
kız, erkek çocuk ve 15 yaş 
üstü ergen, kadın ve erkek 
200 kişi yararlanabilecek. Aşı 
prosedürü çocuklar için 6 ay 
arayla 2 doz, yetişkinler için ilk dozdan 2 ay ve 2. dozdan 4 ay son-
ra olmak üzere 3 doz halinde uygulanacak. HPV aşı desteğinden 
yararlanmak için Ahbap Derneği sosyal medya hesaplarından bilgi 
alabilir ya da https://go.ahb.app/hpvasi adresinden başvuru yapa-
bilirsiniz. Başvurular   14 Mart 2020 gününe kadar açık kalacak. 

200 KİŞİYE ÜCRETSİZ AŞI

Pınar Özcan

Hazırlayan: Simge KANSU



tkinliklerin ilk adresi Kanyon AVM 
oldu. Sabah erken saatlerde başlayan ve 
tüm gün süren etkinlik boyunca zuma-
dan spinninge, hiit tabatadan dinamik eg-

zersize kadar farklı dallarda kadınlar tecrübeli eğit-
menler eşliğinde spor yapma fırsatı yakaladılar.

5 MERKEZDE RAKETLER KONUŞTU
Bir diğer etkinlik ise 5 farklı merkezde gerçekleş-

tirilen tenis turnuvası oldu. Florya, Maltepe, Pendik 
Çamlık, Silivri Müjdat Gürsu ve Tuzla Kafkale spor 
tesislerinde gerçekleştirilen tenis turnuvaları dörder-
li gruplar halinde yapıldı. Dört set üzerinden oynanan 
maçlarda deneyimli eğitmenler de hakemlik yaptı. 

Sefaköy, Pendik Kurtköy, Hamza Yerlikaya, Çak-
mak, Cemal Kamacı ve Kartal Hasan spor tesislerin-
deki havuzlarda düzenlenen yüzme yarışları da kadın-
lardan ilgi gören bir başka etkinlikti. Sabah ve akşam 
seanslarında serbest, sırtüstü ve kurbağalama dalla-
rında 50 metre üzerinden yapı-
lan yarışlarda 16 ile 65 yaş arası 
katılımcılar yaş gruplarına göre 
belirlenerek kulaç attı.

8 Mart’a özel organizasyon-
lardan bir diğeri de Eyüpsul-
tan’daki Tevfik Aydeniz Spor 
tesisinde gerçekleştirilen voley-
bol etkinliği oldu. Maç öncesi 
kadınlar için özel olarak hazırla-
nan zumba dersleri verilen etkin-
likte daha sonra SES Spor Klubü 
voleybol maçı yapıldı.   
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Hazırlayan: TÜRKER ARSLAN
turkerarslan@windowslive.com

Yeni kral öldü, 
yaşasın eski kral

BANU 
YELKOVAN

Fransa futbolunun tartışmasız kralı PSG hayatta-
ki tek hedefi Şampiyonlar Ligi’nden bir kez daha acı 
bir şekilde elenirken, onu yıkan da yabancısı değil, 
Fransız Karim Benzema oldu… Meşhur tekerleme-
yi, ‘İngiltere kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Bec-
kenbauer, kaleci Mayer, Nadia Komanaçi, Brigitte 
Bardot, Fenerbahçeli Cemil ve taçsız kral PSG’ ola-
rak güncellesek mi?

“Paul le Guen’in ‘Hayııııııır’ çığlığının Camp Nou 
semalarında yankılanmasının üzerinden 5 sene 
geçti. PSG hala doğru takım nasıl kurulur bilmiyor 
ama nasıl yıkılır çok iyi beceriyor” diye yazıyordu 
L’Equipe baş yazarı Vincent Duluc Real Madrid-PSG 
maçının ertesi sabahı, gazetedeki köşesinde. Tabii 
bahsettiği beş sene önceki maç, yılın yine bu za-
manlarında oynanmış, kulüp tarihinin en kötü Av-
rupa maçı olarak tarih sayfalarına giren unutul-
maz hezimet, 6-1’lik Barcelona maçıydı ve Paul Le 
Guen bir zamanlar teknik direktörlüğünü de yap-
tığı takımı maç öncesi ve esnasında yayıncı kuru-
luşun yorumcusu olarak aşırı özgüvenli cümlelerle 
anlatmaktaydı. Maçtan önce taraftarlarla konuş-
tuğunu ve ilk maç 4-0 kazanılmış olmasına rağmen 
hala “Bu turu geçer miyiz?” diye soran taraftarlara 
inanamadığını, onlara rahat olmalarını söylediğini, 
1995’te aynı statta kendisinin de bu duyguyu yaşa-
dığını ama Paris’in artık aynı takım olmadığını, Bar-
celona’nın tabii ki iyi takım olduğunu ama PSG’ye 
maçın tamamında aynı oranda baskı yaratamaya-
cağını, Neymar, Suarez ve Messili bir takımın do-
ğal olarak korkutucu olduğunu ama PSG’li oyun-
cuların da ilk maçta onlara güzel bir ders verdiğini 
söylüyor, hatta PSG adına Cavani’nin golü gelince 
stadyumdaki ambiyansın ciddi şekilde sakinlediği-
ni, Barcelona’nın kazanmak için hala üç gol atması 
gerektiğini, eh PSG’ninde Valladolid ya da Sporting 
Gijon olmadığını, onlar gibi 6 gol yemeyeceğinin al-
tını çiziyordu. 95.dakikada gelen 6.golle birlikte öyle 
bir “Nooooo” diye bağırdı ki maçla birlikte haykırış 
da tarihe geçti zaten. O güne kadar Avrupa kupala-
rı tarihinde ilk maçı 4-0 kaybetmiş bir takım, ikinci 
maçta skoru hiç döndürememiş olduğundan Bar-
celona’nın 6-1’lik rövanşı sadece skor ihtişamıy-
la değil, bu yönüyle de tarihe geçti.Mecburen PSG 
de aynı tarihe tersten adını yazdırmış oldu. Maçtan 
sonra sadece takım değil, Paul le Guen de alay ko-
nusu olacaktı. Sonrasında Fransa’dan biraz uzak-
laşmak istediğinden olabilir, Bursaspor’un başına 
geçmişti hatırlarsanız. Ama bu başka bir hikâye. Biz 
Paris’inkine devam edelim.

Önceki akşam PSG taraftarları için öyle olma-
sa da o maçı seyretmek için ekran başına geçen di-
ğer futbolseverler için şahane bir futbol şöleniydi 
şahit oldukları. Bu defa rakip ilk maçta 1-0 geçilen 
Real Madrid’di ve Parisliler Şampiyonlar Ligi Fina-
li’nin Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden kendi şehir-
lerine alınmış olmasını iyiden iyiye “o sene bu sene” 
işareti kabul etmekte olduklarından çok heyecan-
lıydılar. 2020’de final, 2021’de yarı final oynadık-
tan sonra, müzelerindeki eksik tek kupayı sonun-
da bu sezon almak istedikleri, en peşine düştükleri 
hedefinbu olduğu bir sır değildi. Üstelik bu defa 
Neymarlı, Messili, üstüne üstlük MBappéli kadro 
kendileriydi. Geçen hafta ligde Nice’e yenilmiş ol-
malarını, kafalarında bu maç olmasına yorduk, ken-
dilerini bu maça sakladıklarını düşündük ama ön-
ceki gece, sadece kendi evlerinde oynanacak bir 
finali kazanma hayallerine veda etmiş olmadılar, 
artık sadece sahadaki sonuçları değil, kulüp poli-
tikası tartışılan bir kulübe dönüştüler. Alınabilecek 
tüm yıldızları, olabilecek en yüksek bütçelerle şe-
hirlerine getirmenin ve bu yıldızlar karmasının for-
maya şampiyonluk yıldızları takmaya yetmediğiyle 
yüzleşmeleri, ligin çok ötesinde bütçelerinin, tıp-
kı geçen sene olduğu gibi bazen şampiyonluğa bile 
yetmeyeceğini tekrar görmek zorunda kalacak-
lar. Üstelik belki de kadrosundaki tüm isimlerin şu 
an itibariyle en parlağınıbu maçta bir kez daha gös-
teren henüz 23 yaşındaki Kylian Mbappé’yi yine bu 
maçtaki rakibine, üstelik o rakibin saha kenarında 
da beğenmeyip yolladığı eski teknik direktörü Car-
lo Ancelotti’ye kaybedecekler. 90 dakikada sadece 
Şampiyonlar Ligi değil, sezonun geri kalanı da anla-
mını yitirmiş olduğuna göre aslında düşünmek için 
bol bol vakitleri olduğu da söylenebilir.

“Manchester City’de de para var ama onların 
parası sahadaki oyun aklının hizmetinde. Kendi ül-
kelerindeki Dünya Kupası öncesi PSG’nin sahipleri 
sahadaki oyunculara kulüpten daha büyük olma-
dıklarını, hele teknik direktörden daha büyük hiç ol-
madıklarını anlatmak zorundalar.”diye zehir zem-
berek bitirmiş yazısını Duluc. 

Biz fani futbolseverler, yazının en başında de-
diğim gibi, şahane bir maç izledik. Heyecanı, golleri, 
kariyerindeki savaşları belki PSG hikayesinden bile 
büyük Fransız oyuncu Karim Benzama’nın hat-tri-
ckle yıldızlaşmasını ve Real Madrid formasıyla at-
tığı gol sayısının (309), kulübün en büyük efsane-
lerinden Alfredo DiStefano’nun gol sayısının önüne 
geçmesini izledik. Benzama için önünde geçme-
si gereken sadece iki isim kaldı: Hadi Raul’u (323) 
belki yakalar da,Cristiano Ronaldo’yu (450) geç-
mek için ne yapar bu yaşta onu çok kestiremesek 
de, bu yaşta, ilk golde Donnaruma’ya yaptığı baskı 
gözlerimizi kamaştırdı.Tıpkı Modric’in ikinci yarıda-
ki oyununun ve MBappé’nin neredeyse tek başına 
savaşının gözlerimizi kamaştırdığı gibi. İzleyenler 
içinunutulmaz, izlemeyenler için gönül yarası kıva-
mında bir maç oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan 
Spor İstanbul, kentin dört bir yanında 8 Mart’a 
özel spor etkinlikleri düzenledi. Zumadan tenise, 
yüzmeden voleybola birçok dalda düzenlenen 
etkinliklere her yaştan kadınlar büyük ilgi gösterdi 

Basketbolun seyrini değiştiren 

DREAM TEAM
1992 yılında İspanya’nın Barselona şeh-
rinde gerçekleşen olimpiyat oyun-
ları yakın tarihin en önemli spor 
olaylarından biri olarak tari-
he geçti. Yıkılan Sovyetler Bir-
liği’nden sonra Rusya ve 11 ül-
kenin oluşturduğu Birleşik 
Devletler Topluluğu’nun katılı-
mı, Doğu Almanya’nın yıkılma-
sından sonra birleşik bir Alman-
ya’nın ilk kez uluslararası sahnede 
boy göstermesi, Barselona’da mo-
dern zamanların en yüksek maliyet-
li olimpiyat hazırlıklarının yapılması, açılış 
töreninde olimpiyat meşalesinin bir ok atışıy-
la yapılması gibi detaylar 1992 Barselona’yı olim-
piyatlar tarihinde farklı bir yere oturtmuştu. Ancak 
tüm bunlara rağmen 1992 Barselona’ya damga vu-
ran Dream Team (Rüya Takım) ismiyle anılan ABD 
basketbol takımı oldu.

İSİM BABASI DERGİ KAPAĞI  
1972 Münih Olimpiyatları’nın olaylı basketbol fi-

nalinde SSCB’ye yenilen ABD o maçı unutmamış-
tı ama işler onlar için daha da kötü gitmeye başla-
mıştı. Diğer takımlarla fark kapanıyordu. 1988 Seul 
Olimpiyatları’nın üçüncülük maçında bir kez daha 
SSCB’ye mağlup olduklarında bardağın 
artık taştığına karar verdiler. 
O güne kadar olimpiyatla-
ra ABD profesyonel basket-
bolcuları yani NBA oyuncula-
rını götürmüyordu. Bu karara 
itirazları sonucu 1989’da FI-
BA’da yapılan oylamada 56-13 
değişiklik kararı lehine oy çı-
kınca NBA oyuncularının mil-
li takıma katılabilmelerinin önü 
açılmış oldu. Milli takımın açık-
lanmasından yaklaşık bir yıl 
önce, ünlü Sports Illustrated 
dergisi oluşturulacak takımın 
bir yıldızlar topluluğu olabilece-
ğini ve tarihe geçebileceğini fark 
ederek özel bir dosya hazırladı. Kapakta ise yıldız-
ların fotoğrafının altında Dream Team yazıyordu. 
Dosya haber bütün dünyada ilgi gördü; böyle bir ta-
kımın potansiyeli tüm sporseverleri heyecanlan-
dırmaya yetmişti.

ISIAH THOMAS GERGİNLİĞİ  
1991’in Eylül ayında kadro açıklandı. Michael 

Jordan, Scottie Pippen, John Stockton, Karl Malo-
ne, Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing, Ch-
ris Mullin, David Robinson, Charles Barkley, Cleyde 
Drexler ve olimpiyat ruhuna bir atıf olarak kolej li-
ginden Christian Leather. Ancak kadro açıklandığı 
gibi bir tartışmanın da içinde buldu kendini. Şampi-
yonluklar yaşamış Isiah Thomas’ın takımda yer al-
mamasının sebebinin kendisini sevmeyen Michael 
Jordan olduğu konuşuluyordu. Konu hiçbir zaman 
netlik kazanmasa da bolca konuşuldu.

İlk hazırlık maçında Küba’yı 136-57 yen-
diklerinde takımın potansiyeli de ortaya 

çıkmıştı. Onları durdurmak neredeyse 
imkansızdı.

SPORCU MU POP STAR MI?
Takımın oyunlar başlamadan 

kısa süre önce Monaco’da yaptı-
ğı kamp ve daha sonra oyunlar için 

geçtikleri Barselona’daki sporcu 
köyü bir gerçekle yüzleşmelerini sağ-

ladı. Gittikleri her yerde hayranlara imza 
dağıtmaktan, basının ilgisinden hareket 

edemiyorlardı. Kendileriyle aynı köyde ka-
lan yüzlerce olimpik sporcu her gün imza 
alabilmek için yollarını kesiyordu. Takım 
bunun üzerine köyden ayrılarak kendile-
ri için kapatılan bir otele geçti.

Bu noktada Avustralya komitesinin 
bir başvurusu da dönemin ruhunu an-
latmak için önemli bir örnek. Magic Jo-
hnson’un birkaç yıl önce AIDS olduğunu 
açıklamasını Olimpiyat Komitesi’ne su-
nan Avustralyalılar diğer sporcular için 
bu durumun tehlike arz ettiğini iddia 
ederek oyunlardan çekilmekle tehdit 
ettiler. Ancak bu başvuru dünya üze-
rinde ters bir tepki oluşturdu, kamuo-
yu Johnson’un yanında konumlanınca 

Avustralya geri adım attı.

TARİHE GEÇTİLER 
Takım beklendiği gibi olimpiyatlardaki tüm 

maçlarını ortalama 43 sayı farkla kazandı. Angola 
maçında Afrika ekibi faulden bulduğu ilk sayı sıra-
sında skoru ancak 46-1’e getirmişti. Yedek sırala-
rına fotoğraf makinesi getiren rakip oyuncular oyun 
sırasında yıldız oyuncuları tutarken arkadaşlarına 
da poz veriyorlardı. Yaşanan tam bir basketbol çıl-
gınlığıydı. Final maçını da Hırvatistan’a karşı 117-85 
kazanan Dream Team tüm dünyada basketbola il-
giyi tavan yaptırdı. Takım onur listesine alındı. Bar-
selona’dan sonra NBA’de oynayan yabancı oyun-
cuların sayısı orantısal olarak her yıl arttı. Turnuva 
sonunda tarihin bir spor dalında toplanmış en iyi 
takımı olarak görülen Dream Team’e gösterilen ilgi 
ise şöyle anlatılmıştı: Elvis Presley ile Beatles aynı 
sahnede konsere çıkmış gibiydi… 

GOLF: İnanışa göre 14. 
yüzyılda Çin’de Ming 
hanedanlığı sırasında 
oynanan topa vurma 
oyununun tüccarlar 
tarafından Avrupa’ya 
taşınmasıyla başlayan 
golf sporunun modern 

anlamda anavatanı İskoçya olarak kabul edilir. Hatta 1400’lü 
yıllarda parlamento ve kilisenin ortak kararıyla yasaklan-
masına rağmen halk bu çok sevdiği sporu oynamaya de-
vam ederek yasağı fiilen ortadan kaldırmıştır. Oyunun amacı, 
ebatları farklılık gösteren golf sahasındaki 18 deliğe, sert ve 
küçük bir topu sopa vuruşu yardımıyla sokmaktır. En az vu-
ruşla oyunu tamamlayan sporcu kazanmış sayılır. Oyuncular 
farklı vuruş stilleri için başlama sopası, demir, wedge ve pata 
denilen dört farklı sopa kullanırlar. Oyunda başarılı olmanın 

anahtarı, el ve göz koordinasyonu ile vücudun üst tarafının 
hem sağlamlığı hem de esnekliğidir. Oyunlar genelde üç ile 
beş saat arasında sürer. Geçmişten gelen saygı kurallarının 
keskinliği ve günümüzde golf oyununun araçlarının pahalılığı 
bu sporun geniş kitlelere yayılmasına engel olmuştur.

POLO: Bir açık hava atlı spor oyunu olan polo, dörder oyun-
cudan oluşan iki takım arasında oynanır. Yaklaşık dokuz 
futbol sahası büyüklüğündeki açık çim bir alanda oynanan 
oyunda oyuncular, at üzerinde, ellerindeki uzun bir sopayla 
topa vurarak rakip takımın kalesine gol atmaya çalışır. Oyun 
yedi dakikalık, chuka adı verilen altı devreden oluşur. Atla-
rın ve oyuncuların özel koruyucu giysiler giydiği spor nefes 
kesici bir hızda oynanır. Oyuncuların ileri düzeyde binicilik 
yeteneğine sahip olması beklenen poloda takım uyumu ve 
taktikler de önemli bir yer tutar. Profesyonel polo oyununun 
bayrak ülkesi ise Anjantin’dir. Bir oyuncuya verilen en yük-

8 Mart

sek rütbe olan 10 handikap puanına ulaşan polo spor-
cularının büyük bir çoğunluğu Arjantinlidir.         

sporla güzelE

SPOR SPOR 
ANSİKLOPEDİSİANSİKLOPEDİSİ

1. Amatör Küme’nin açılış haftasında 
Kadıköy ekipleri iki galibiyet, iki 
yenilgi ve bir beraberlik ile sahadan 
ayrıldı. Fikirtepe ve Erenköy’ün gollü 
galibiyetleri yüzleri güldürdü
İstanbul 1. Amatör Küme’nin açılış haftasında 5 Kadı-
köy temsilcisi sahaya çıktı. Acıbadem’in bay geçtiği 
haftada iki takımımız galibiyet sevinci yaşarken iki ta-
kımımız sahadan mağlup ayrıldı bir temsilcimiz ise ra-
kibiyle berabere kaldı. Süper Amatör’deki tek temsil-
cimiz Yeldiğirmeni ise grubun lideri Kartalspor’a 6-1 
mağlup oldu.

FİKİRTEPE VE ERENKÖY’DEN GOLLÜ BAŞLANGIÇ 
Fikirtepe Dumlupınar 17. gruptaki ilk maçında Pendik 
Güllübağlar’ı 5-2 mağlup ederek lige sükseli bir baş-
langıç yaptı. Bol gollü net galibiyete imza atan bir di-
ğer temsilcimiz de Erenköy Acarspor’du. Erenköy, 18. 
gruptaki ilk maçında Haydarpaşa’yı 4-0’la geçti. Koz-
yatağı ise 19. grupta Aydınlıspor ile oynadığı ilk ma-
çından 1-1’lik sonuçla ayrıldı. 20. gruptaki temsilcimiz 
Bostancı ise grubun iddialı takımı Şile’ye 4-0 mağlup 
oldu. Haftayı puansız kapatan bir diğer temsilcimiz ise 
Hasanpaşa oldu. Hasanpaşa, Fetih Kelkit’e 2-1 yenildi.

HAFTANIN PROGRAMI   
1. Amatör Küme’de temsilcilerimizin bu hafta 

oynayacakları maçların programı ise şöyle:
Fikirtepe Dumlupınar - Karabekirspor

Erenköy Acarspor - Taşdelen
Kozyatağı – Ortadağspor

Heybeliada - Bostancı
Hasanpaşa - Harb İş

Acıbadem - Maltepe Yıldız
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AMATÖR LİGDE AMATÖR LİGDE 
İLK HAFTA OYNANDIİLK HAFTA OYNANDI



YaşamYaşam14 11 - 17 MART 2022

Mutfağımızdan 

BADEMLİ YULAF KURABİYE

Gönüllülerden gelenler

12 - 18MART 2022     |     Başvuru Tel: 0216 346 57 57

FENERBAHÇE GÖNÜLLÜLERİ TSM KOROSU
Şef Mehmet Özkaya

Tarih/Saat: 14.03.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri  

ATATÜRK VE KADIN HAKLARI 
Yeditepe Üniversitesi Öğr. Gör. Ayşen Arıç

Tarih/Saat: 14.03.2022 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri    

HOLLYWOOD GÜLÜŞÜ
Diş Doktoru Oya Öztan Peker

Tarih/Saat: 15.03.2022 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Düzenleyen: Caddebostan Gönüllüleri    

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
Türk Eğitim Tarihi Araştırmacısı, Cumhuriyet 

Gazetesi Yazarı

Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu 
Tarih/Saat: 15.03.2022 / 14.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi

Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri    

TÜRKÜ DOSTLARI 
Şef Tekin Büyükkaya

Tarih/Saat: 15.03.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri    

BAĞDAT TSM KOROSU 
Şef Sevinç Çelebi

Tarih/Saat: 16.03.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri     

ÇANAKKALE SAVAŞI ve ŞİİR DİNLETİSİ
Şair Mürsel Üstün

Tarih/Saat: 18.03.2022 / 14.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri 

KADIKÖY BELEDİYESİ 

GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

Gönüllülerden seminer
Fenerbahçe Gönüllüleri Caddebostan Kültür Merkezi‘nde 
Gazeteci Merdan Yanardağ’ı konuk etti. Güncel konu 
olan Ukrayna Rusya meselesine değinen Merdan 
Yanardağ; “Ukrayna savaşı, sadece Ukrayna savaşı 
değildir. Esas olarak Ukrayna üzerinden süren doğu-batı 
kavgasıdır. Ukrayna krizi, Soğuk Savaş sonrası dönemin 
bitişidir. Henüz, nasıl şekilleneceği ve temel nitelikleri 
pek belli olmasa da, yeni ve farklı bir dünya düzeninin 
habercisidir. Moda deyimle söylersek  artık dünya eskisi 
gibi olmayacaktır’” dedi. Yanardağ, ayrıca Türk-Sovyet ve 
Türk-Rus ilişkilerinin tarihsel sürecini de anlattı. 

Kriton Curi’den  
Nar oyunu

Kriton Curi Gönüllüleri yetişkin tiyatro 
gurubu ‘Nar’ oyunu ile izleyiciyle buluştu. 

Bilinçaltı cinayetler oyununu başarıyla 
sahneleyen oyuncular izleyicilerden alkış 

aldı. Oyun sonunda Kriton Curi Gönüllü Evi 
Başkanı Oktay Özdil oyuncuları tebrik etti.

Erenköy Gönüllüleri Sosyal Komitesi  8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Mediha Turhan Tansel 
Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin annelerine kahvaltı düzenledi. Erenköy Gönüllü Evi 
Başkanı Necla Karaman, bu özel günde sohbet edip güzel vakit geçiren annelerin Kadınlar Günü’nü 
kutlayarak katılımlarından dolayı teşekkür etti. 

Tok tutma oranı yüksek,düşük kalorili kıtır kıtır bir kurabiye

Malzemeler;
3/4 bardak yulaf
2 orta boy muz (olgun olursa daha iyi)
Bitter çikolata
Bir avuç badem
1 tatlı kaşığı tarçın, kabartma tozu ve bir tutam tuz

Yapılışı;
Muzları bir kapta eziyoruz, üzerine yulafı, küçük 
doğradığımız çikolata ve bademleri ekliyoruz. Sonra tarçın, 
kabartma tozu, tuzu ekleyip karıştırıyoruz. Fırın tepsisine 
yağlı kağıt serip malzememizi 8 eşit parçaya bölüyoruz ve 
180 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. 
Not: Adet olarak daha çok isterseniz malzemeleri orantılı 
olarak çoğaltabilirsiniz.

SAĞLIKLI KEK
15 dakikada yapıp yiyebileceğiniz 
sağlıklı pratik bir kek

Malzemeler;
2 adet yumurta
2 adet muz
1,5 su bardağı yulaf
Yarım çay bardağı süt
1 çay kaşığı kabartma tozu
Tatlandırmak isterseniz içerisine bal 
ya da pekmez ekleyebilirsiniz
Üzerine; bal, fıstık ezmesi

Yapılışı;
Tüm malzemeleri robotta çekiyoruz. 
Büyük olmayan bir kek kalıbı ya da 
borcamı yağlayıp karışımı döküyoruz, 
önceden ısıtılmış 180 derece fırında 
15 dakika pişiriyoruz.Üzerine bal ya da 
fıstık ezmesi döküyoruz. Dilediğiniz 
meyve  ile süsleyebiliriz.

Mart ayı geldi, bahar kapıda ve yaz ayları yaklaşıyor. 
Herkes yediklerine dikkat etmeye başladı ama tatlıdan 

uzak durmak çok zor. Biz de bu hafta sizler için tatlı 
ihtiyacımızı fazlasıyla giderecek ama bir o kadar da kalorisi 

düşük tarifler paylaşacağız. Afiyetler olsun...

ENERJİ TOPLARI
Bebeklerinize de verebileceğiniz sağlıklı atıştırmalık

Malzemeler;
2 kaşık yulaf
3 büyük ceviz
1 tatlı kaşığı kakao
2 büyük hurma
Tarçın, antep fıstığı ya da kaju, hindistan cevizi
isteğe göre 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı;
Tüm malzemeler robottan geçirilir, harçtan küçük 
parçalar alınıp top top şekil verilir.

Erenköy’de 
Kadınlar Günü 
etkinliği

ovide karşı mücadelede maskeler kısmen 
atıldı ancak aşı kartları geçerliliğini koru-
yor. Bilhassa ülke dışına çıkmak isteyenler 
aşı belgelerini ibraz etmek zorunda. Peki ya 

günümüzden 100 sene evvel de böyle kartlar var mıydı? 
Sorunun yanıtı Kadıköy’ün -küçücük minicik içi 

dolu turşucuk misali- bünyesinde derin sırları barındır-
maya muktedir sahaflarından birinden geliyor. Baha-
riye Caddesi üzerindeki Kafkas Pasajı’nın az sayıdaki 

kitap dükkanlarından 
birinin sahibi olan Bah-
tiyar İstekli’nin me-
kanındayız. “Tarihçi 
değilim ama tarihe me-
raklıyım” diyen sahaf 
İstekli’nin geniş arşi-
vinde Osmanlı İmpara-
torluğu’nun son sene-
leri olan 1900’lerden 
Cumhuriyet’in ilk yıl-
larına dek aşı kartları 
bulunuyor. 

Bahtiyar Bey, “Os-
manlı döneminde se-
yahat veya bazı özel 

durumlarda aşı zorunluluğu vardı. O nedenle herkes aşı-
sını olup belgesini alırdı” diyor. Osmanlı döneminde İn-
giltere tarafından İstanbul'a elçi olarak atanan Edward 
Wortley Montagu'nun eşi olan İngiliz yazar Leydi Mary 
Wortley Montagu’nun mektuplarında bu konuya deği-
nildiğini anlatan İstekli, şöyle devam ediyor:

“Leydinin 1700’lerin başında İstanbul sefaretinde 
yaşarken kaleme aldığı kitaptan, bir tür çiçek aşısı ya-
pıldığını anlıyoruz. Belki tam olarak aşı diyemeyiz ama 
hasta olan kişinin kollarına çizik atılıp, henüz hasta ol-
mamışlara kan sürülürmüş. Bugün tıbbı açıdan aşı diye 
adlandırdığımız yöntemin ilk hali diyebiliriz.” dedi.

İLK AŞI KADIKÖY’DE 
Bahtiyar İstekli, Fransız mikrobiyolog ve kimyager 

Lousi Pasteur’un kuduz aşısı çalışması yaparken devlet 
başkanlarına mektup yazıp yardım istediğini belirterek, 
şöyle devam etti:

“Bu mektuplardan birini de 2. Abdülhamid’e gön-
dermiş. Abdülhamid de kendisini çalışmalarını yap-
mak üzere İstanbul’a davet etmiş. Pasteur bunu kabul 

etmeyince, Abdülhamid ikinci bir tek-
lifle kendisinin yanına Osmanlı’dan gö-
revli göndermeyi teklif etmiş. Böylelikle 
Osmanlı’nın da bu konuda ilerlemesini is-
temiş. Pasteur bunu kabul edince, 1800’le-
rin başında Mekteb-i Tıbbıye-i Askeri-
ye’de hocalık yapan Aleksander Zoeros 
Paşa başkanlığında Dr. Hüseyin Remzi ve 
veteriner Hüseyin Hüsnü beylerden olu-
şan bir heyeti göndermiş. 10 bin altın ve 
bir de Mecidiye nişanı vermiş Pasteur’e. 
Bu ekip 1885’te Osmanlı’ya dönerek  Da-
rü’-Kelp ve Bakteriyoloji Ameliyathane-
si’ni kurarak, kuduz aşısı çalışmalarını 
burada sürdürmeye devam etmişler. Bu-

rası, dünyadaki üçüncü kuduz merkezi, Doğu’nun ise 
ilki olarak tarihe geçiyor. O tarihlerde Avrupa’yı ya-
kından takip eden Osmanlı’da 1887’de Mekteb-i Tıb-
biye-i Şahane’de (Türkiye tarihindeki ilk tıp fakültesi. 
Bugün Kadıköy’de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversi-
tesi'nin Osmanlı'nın son dönemlerindeki adı) ilk kuduz 
aşısı üretildi. 1892’de çiçek 1896’de difteri, 1897’de sı-
ğır vebası, 1903’te kızıl, 1911’de tifo ve iki yıl sonra da 
dizanteri ve veba aşıları üretimi başladı.”

ÇİN’E OSMANLI AŞISI
Sahaf Bahtiyar İstekli, aşının o zamanlarda çok bü-

yük önem taşıdığını çünkü tifo gibi büyük salgınlar 
olunca toplu ölümler yaşandığını anımsatarak, hatta 
1940’ta Çin’de yaşanan büyük kolera salgınında kulla-
nılmak üzere Osmanlı İmparatorluğu’nun bu ülkeye aşı 
yardımı yaptığı bilgisini verdi.

İstekli, aşının gelişimini şöyle özetliyor: Cumhuri-
yet’le birlikte 1928 senesinde Hıfzısıhha Enstitüsü ku-
rularak, burası bir üretim merkezi haline getiriliyor. 
Aşıya büyük ehemmiyet veriliyor. Bu sayede bazı has-

talıklar artık görünmez oluyor. Mesela 1971’de tifus, 
80’de de çiçek aşısı üretimi sonlandırılıyor çünkü ar-
tık hasta yok. 1996’da DBT (difteri, boğmaca ve teta-
noz), kuduz aşısı ve 1997 senesinde de BCG (verem) 
aşısı üretimi tamamen bitiriliyor. Yani ülkede aşı üreti-
mi durduruluyor. Gereken aşılar artık tamamen yurt dı-
şından tedarik edilmeye başlanıyor.”

AŞI KARŞITI PAŞA
Sahaf Bahtiyar İstekli’ye göre toplumda da aşıya 

yönelik ilgi ve duyarlılık var. Zira o zamanki toplam nü-
fusu günümüz İstanbul nüfusu bile etmeyen Osmanlı’da 
nüfus kaybı yaşanmaması büyük önem taşıyor. Aşı kar-
şıtlığı gibi bir kavramın da olmadığını söyleyen İstek-
li, şu istisna örneği veriyor; “Irak cephesinde Osman-
lı askerlerine kumandanlık eden Goltz Paşa döneminde 
askerler arasında tifus salgını başlayınca herkes aşıla-
nıyor. Ancak Paşa aşıya karşı olduğu için reddediyor, 
tifüse yakalanarak hayatını kaybediyor.”

Bugün dünya Çin’den yayılan 
korona virüsle mücadele 
ederken, Osmanlı’nın 82 sene 
evvel bu ülkeye aşı yardımı 
yaptığı ortaya çıktı

Osmanlı’dan Çin’e aşı

C
l Gökçe UYGUN Kadıköy Belediyesi Heyet-i Sıhhıyesi’nın  (Sağlık 

Dairesi) bu belgesi Haydarpaşa Mahallesi-Nazif Bey 
Sokak’ta oturan Rasim Bey’in kızı Şevket Hanım 
(yaş 14) adına düzenlenmiş bir belge. “Muayenesi 
icra olunarak hali hazırda emrazı sariyeden (bulaşıcı 
hastalık) sağlim bulunduğu anlaşılmakta” denilerek, 
bu sıhhat vesikası verilmiş.  Belgenin diğer yüzünde 
de çiçek aşısı tatbik edildiği belirtiliyor/ 24 Eylül 1928. 

Bakteriyolojihâne-i Şâhâne (Bakteriyoloji Enstitüsü)



11-17 MART 2022 15BulmacaBulmaca

ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Gün do€madan / Deniz daha bembeyazken ç›kacaks›n yola

KUM SAATİ
1. Pusula. 2. Puslu. 3. Pusu. 4. Sup. 5. Su. 
6. Es. 7. Ser. 8. Esra. 9. Adres. 10. Serdar.

KAKURO 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.

SUDOKU BULMACA

AMORF

ANYON

KATOT

OZMOS

POLAR

S‹FON

S‹RKE

SKALA

SOL‹D

TEOR‹

TES‹R

TURBA

VAKUM

VASAT

ZERRE

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.
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1. Üzerinde alacak hesabı
yazılmış kâğıt. 

2. Ha fif sis li. 
3. Bi ri ni sal d›r mak için 

sak la na rak bek le nen yer. 
4. Çikolatalı bir tat l›. 
5. Bafl l› ca içe ceğimiz. 
6. No ta da du rak ifla re ti. 
7. Bafl, ka fa. 
8. “… Akkaya” (aktris). 
9. Bi ri nin aran d› €›n da 

bu lu na bi le ce €i yer. 
10. Bafl komutan.

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

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

sözcükleri oluflturacaks›n›z.
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KARE BULMACA
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Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Resimdeki yitirdiğimiz halk ozanı - Sokması büyük acı
veren, iri, esmer, zehirli örümcek 2. İlk baskısı 1973
yılında yapılan, Yusuf Atılgan’ın romanı - Serbest meslek
adamlarını içinde toplayan resmî birlik - Değerli bir
orkide türü 3. Taşkın su - Tekirdağ’ın bir ilçesi - Yürür-
lükte bulunan antlaşmalara göre olması gereken veya
süregelen durum, sürer durum 4. Çamaşır leğeni - Yünün
dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş - Kekliğin boy-
nundaki siyah halka - Yiğit, kahraman 5. Güney
Amerika'nın batısında bir ülke - Gümüş balığı - İnce,
düzgün dokunmuş pamuklu kumaş 6. İyi ki, neyse ki, iyi
bir rastlantı sonucunda - Çok meyve veren veya çiçek
açan bitki - Su 7. Benzer - Soru sözü - Afrika'nın en geniş
3. ülkesi 8. Düşünce, yaşayış biçimi vb. bakımlardan çağın
gerisinde kalmış kimse - Su değirmenlerinde suyun
basıncını çoğaltmak için yapılan, büyük bir huni şeklin-
deki hazne 9. Karmakarışık bir durum - Rutubet - Mevki
10. Batman’ın bir ilçesi - Ergin durumda olan, insanlarla
birçok memelinin ince bağırsağında yaşayan, ipsiler
cinsinden bir solucan 11. Sağlam - Mağara - Su yolu 12.
Akdeniz’de yaşayan, alaca kırmızı renkli bir balık - Şarkı,
türkü - İşaret - Bir nota 13. Sınır nişanı - Kerestesi
değerli bir Afrika ağacı - Hamuru ovalayarak yapılan kırın-
tılarla pişirilmiş çorba 14. Lüks otel - Nijer'in başkenti
15. Öz su - Alacak - Rumeli 16. Başlıca içeceğimiz - Güç,
direnme, dayanışma gerektiren, sonucunda deneyim
kazandıran zor bir durum - Bir yapı veya gemide belli bir

işe ayrılmış bölüm 17. Fotoğrafta objek-
tin açık kaldığı süre - Denk - Sıcakkan-
lılık - İsim 18. Japonlar'ın geleneksel yer
örtüsü - Birbirine geçmeli tahtadan bir
döşeme türü - Bir şeyin yapılmasını
önleyen şey 19. Renkli bir papağan türü -
Yaklaşık otuz gram ağırlığında bir tartı bir-
imi - Haykırma, bağırma - Anadolu'nun
çeşitli bölgelerinde genellikle davul ve
zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir
halk oyunu 20. Atın omuzları arasındaki
yer - Bolu’da bir göl - Padişah ve yüksek
rütbeli din ve devlet görevlilerinin giydiği
kolsuz, geniş yakalı kürk. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. ABD uzay dairesi - Çulluk kuşu - Bitk-
ilerin çürümesiyle oluşan koyu renkte or-
ganik toprak - At yavrusu 2. Şaşma
bildirir ünlem - Elbisenin etek kısmı -
Hava alanlarında bulunan ve çevredeki
uçuşları denetlemeye yarayan sistem -
Osmanlı Devleti'nde okul kitaplarının
genel adı 3. Genellikle binaların girişine
gelen elektrik akımını açıp kapamaya
yarayan araç - Afrika'nın kuzeybatısında
bir ülke - Çanta, eldiven ve giysi yapımında
kullanılan yumuşak deri - Büyük ve süslü
çadır 4. Bir hitap ünlemi - Yalnızlık ko-
rkusu - Yüksek bir makama sunulan
mektup veya dilekçe 5. Papağan, kartal
vb. kuşların kemerli gagası - İki dörtlü ve
iki üçlüden oluşan, on dört dizeli bir Batı
şiir türü - Dünya, cihan - Bir renk 6. Er,
onbaşı ve çavuşlara verilen genel ad - Bir
tür yaban mersini - İlk olarak Osmanlı
Devleti tarafından kullanılan yazı tipi -
Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan
etkili madde 7. Almanya'nın en büyük ücretsiz özel hava
yayın kuruluşu - Kırılmış kemiklerin düzgün bir biçimde
sarılabilmesi için kullanılan türlü malzemelerden
yapılmış destek - Her dizenin ilk har yukarıdan aşağıya
doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde
düzenlenmiş manzume - Şart eki 8. Bir ilimiz - Son, son-
raki 9. Isparta’nın bir ilçesi - Bir cins iri at 10. Kıvılcım -
Tarla sınırı - Osmanlı Devleti'nde Macaristan ve Hırvatis-
tan’da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen
unvan 11. Bir nota - İlkel benlik - Kesici araçların

kesmeyen kenarı 12. Bir bağlaç - Kars yakınlarındaki
ören yeri - Hemen hemen, sanki 13. Tuzağa düşürülen,
kendisinden yararlanılan kimse - Silah olarak kullanılan,
ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak 14. Görüş veya tu-
tuma göre gidilen, izlenen yol - Bir malın niteliğini be-
lirtmek, özelliklerini göstermek amacıyla parasız verilen
veya gönderilen mal - İnce urgan - Olumsuzluk öneki 15.
İstanbul’un bir ilçesi - İsviçre'nin başkenti - Birbirine
bağlı kurşun bölmelere yerleştirilmiş renkli cam
parçalarından oluşan, saydam pencere süslemesi veya

resim 16. Veri - İsimler - Yoksullara ve öğrencilere yiye-
cek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu - Kabaca evet
ünlemi 17. Şeref - Güzel kokulu bir tür küçük kavun -
İtikat 18. Bir kimseye, bir aileye kendi adından ayrı olarak
sonradan takılan isim - Düzenli işleyen, aksamayan -
Üzüntü, sıkıntı - Yüce, ulu 19. Giysilerin üstüne giyilen,
önü açık bir tür üstlük - Boy, klan - Yüzyıl (kısa) - Şefkatli,
anne gibi davranan 20. Evet ünlemi - Gezegen - Yağı alın-
mış sütten veya yoğurttan yapılan peynir - Genellikle
ticaret eşyasının saklandığı yer, depo.
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“Aydınlık Bir Yaşam İçin” göz sağlığı anlayışını 
benimseyen Göz Vakfı hayırsever gönüllü dostları-
mızın desteği ile 1984 yılında Bayrampaşa Göz Has-
tanemizin açılışıyla kuruldu. O günden bu yana da 
herhangi bir kar amacı gütmeden, sosyal, bilimsel ve 
evrensel gelişimin ışığında modern tıbbi tek-
nolojilerin takipçisi ve öncüsü olmaya devam 
etmektedir. Profesyonel bir ekiple teşhis ve te-
davi uygulamalarını farkındalık bilinci ile ge-
liştirerek, hem sağlık sektörüne katkıda bulu-
nuyor, hem de insana ve insan sağlığına değer 
katıyoruz.

Göz Vakfı İdealtepe Göz Merkezi 1997 yılın-
da hizmete açılmış, 2008 yılında cerrahi müda-
halelerin gerçekleştirilebileceği bir merkez haline 
getirilmiştir. Kuruluşunun 25. yılında uygulanan 
medikal tecrübe birikim ve güven ile hastaları-
mıza hizmet sunmaya devam ediyoruz. Katarakt, 
Refraktif Cerrahi, Retina, Glokom, Oküloplasti ve 
Kapak Estetik Cerrahisi, Şaşılık, Çocuk Göz Sağ-
lığı ve Hastalıkları, Kornea birimlerinde özveriyle 
hizmet vermeye devam edeceğiz.

Kurum misyonumuz; göz sağlığını korumak ve 
sonradan olma körlüğü önlemek amacıyla halkı bi-
linçlendirmek, erken teşhis ve tedavi yöntemleriy-

le öncü bir kurum olmaktır. Göz Vakfı ailesi olarak, 
geçmişten günümüze sürdürdüğümüz hizmet aşkı-
nın gelecekte de tüm hastalarımız için artarak devam 
edeceğinden eminiz… 

Yine kuruluşunun 21. yılında Bursa Yıldırım Göz 
Merkezi konumu itibariyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ilk hastanesi Darüşşifa yaşattığımız tarihi mimarisiyle 
hastalarımıza şifa dağıtmaya devam ediyoruz.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ…
Üç merkezde 

toplam 30 göz he-
kimi ve 100'ü aş-
kın sağlık perso-
neli ile uluslararası 
standartlarda sağlık 
hizmeti sunuyoruz. 
Yılda ortalama 125 
bin muayene 6 bin 
500 ameliyat,

29 bin tetkik ve 
müdahale gerçek-
leştiriyoruz. Geliş-
tirmiş olduğumuz 
başarılı teşhis ve 
tedavi yöntemleri-
miz ile yurt içinde ve yurtdışında referans bir kurum 
olarak tanınıyoruz.

Atatürk ‘ün, “Beni Türk doktorlarına emanet edi-
niz” güvenine layık olacak adımlar atıyor, atılımlar 
yapıyoruz. Türkiye’de göz sağlığının korunmasında 
söz sahibi olan bir kurum olarak, yenilikçi, etik ve 
doğru hizmet anlayışıyla var gücümüzle çalışacağız.

Sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması 
için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli kat-
kıları olan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanları-
mızın “Tıp Bayramı”nı kutluyoruz.

Yaşanan pandemi süresince gayret ve özveri ile 
çalışan tüm çalışanlarımıza minnetarız. Bu uğurda 
hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. 

Op. Dr. Gülina Kargül Dinç
Göz Vakfı İdealtepe Göz Merkezi

NITELIKLI SAĞLIK HIZMETLERIMIZDE 
MEDIKAL TECRÜBE ILE DOLU 38 YIL…

Haydarpaşa sahilinin doldurulup gar 
binasının yapılması gibi, günümüzde 
Kadıköy Meydanı olarak adlandırılan 
bir dönemin kumluğu da XX. yüzyıl 
başında doldurulmaya başlanmıştı. 
Kadıköy Şehremaneti (belediye) 
binası ve hemen arkasındaki 
maliye binası, vapur iskelesi ve 
hal binası denizden doldurulan 
alana yapılan yapılardı. Meydana 
bir park düzenlemesi yapılmış, 
meydanın ucundaki dalgakıranda 
da sonrasında evlendirme dairesi 
olarak kullanılacak İnci Gazinosu 
yer almıştı. Sermet Muhtar Alus 
“İstanbul Kazan Ben Kepçe” başlığı 
altında Akşam Gazetesi’nde yazdığı 
yazıların birinde kumluğu bize 
şöyle anlatır: Otuz beş yıl evvel 
(1904) Kadıköyü’nün kumluğu daha 
doldurulmamış ve ortada yok. Deniz 
şimdiki Belediye Dairesi’nin çok 
gerisinde, kısa duvarlı sıra evlerin 
önünde şıpır şıpır... O vakit ki iskele, 
İskele Camisi’nin hizasında, üstünde 
salaş bir gazino bulunan uzun ahşap 
bir alâmetti. 

3
HAZIRLAYAN: EMRE MUŞAZLIOĞLU

FOTOĞRAFLI KADIKÖY TARİHİ

İskele Parkı1 ve Belediye Binası

Meydan ve İskele

Şehremaneti ve 
arkasında Maliye 
binası

inci Burnu ve İnci Gazinosu

İskele Parkı

Bu
 b

ir 
ila

nd
ır

İskele Meydanı Park

İskele Meydanı çalışmalar

Denizden doldurulan alan ve İskele Cami
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