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Sunuş,
Değerli KYÖD üyeleri ve KYÖD dergisi okuyucuları, Tüm hazırlıklarımız
tamamlanmış ve derginin redaksiyonu sona ermişken Covit-19 salgın süreci başladı.
Yalnız ülkemizde değil tüm dünyada salgınla ilgili belirsizlikler ve devletlerin aldığı
önlemler yön bulmaya çalışırken bizler de tüm dernek faaliyetlerini askıya almak
zorunda kaldık. KYÖD dergisinin 2020 “KADIN” ana temalı özel sayısı böylece
yayınlanamadı.
Verilen emeklerin, hazırlanan yazıların, onca çalışmaların bir yayın haline
dönüşememiş olması üzücüydü.
Bu salgın sürecinde toplanmamız, birlikte çalışmamız, devle n kısıtlamaları ve
sağlık kuralları nedeniyle olası değildi. Biz de çalışmalarımızı internet ortamında
devam e rmeye ve dergimizi üyelerimize ve okuyucularımıza dijital ortamda
sunmaya karar verdik. Şartlar uygun olduğu takdirde basımını da gerçekleş rmek
en büyük dileğimizdir.
Dünyada ve Türkiye'de gündem hızla değişiyor. Bir derginin güncel olaylara ayak
uydurabilmesi neredeyse olanaksız. Tüm dünya ve ülkemiz Covit-19 salgını ile
gündem oluştururken 23 Nisan, 1 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Bayram kutlama
tar şmaları ve diğer yandan Mavi Vatan, Azerbaycan – Ermenistan savaşı, İzmir
Depremi, ABD seçimleri neredeyse birbirlerine dirsek atarak gündemde yer
buluyorlar. Kim bilir sizler bu dergiyi okurken gündeme daha başka neler gündeme
hâkim olacak.
Unutulmamalıdır ki salgının ilk günlerinde KYÖD’ ün Kocaeli Tabipler Odası ile
birlikte hepimizin şimdilerde yakından tanıdığı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı konuk
ederek COVİT-19 Salgını konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine aracı oldu.
KYÖD hemen tüm önemli günlerde ve olaylarda bir sivil inisiya f olarak topluma
katkı sunmuş ve salgın tedbirlerinin izin verdiği ölçülerde katkı sunmaya da devam
edecek r.
Bu sayının hazırlanmasında emeği geçen tüm yakın çalışma arkadaşlarımıza
KYÖD camiası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Yayın Kurulu
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Av. Didem ORAL TURAN
KYÖD Yönetim Kurulu Başkanı
Değerli KYÖD DERGİ okurları;
Dergimizin yeni sayısı ile huzurlarınızdayız.
Öncelikle bu sayının oluşmasına katkı veren değerli yazarlara ve derginin hazırlığı
aşamasında emeği geçen KYÖD Basın Yayın Komisyonumuzun değerli üyelerine emekleri
için çok teşekkür ederim…
Bizler bu dergiyi hazırlarken iki ana şeyi hedeﬂemiş k.
Birincisi KYÖD Dergi aracılığı ile üyelerimiz ve okurlarımızla buluşmak ve dernek çalışmalarımızı
onlara duyurmak; ikinci olarak da topluma vermek istediğimiz bilgi ve mesajları okuyucularla
paylaşmak. Bu nedenle dergi komisyonumuz bu sayıyı hazırlarken ana konu başlığını Kadın
Sorunları ve toplumda artan Kadına Şiddet Olgusu üzerinden oluşturdu. Dergiyi incelerken kadın
meselesine farklı pencerelerden bakan makaleler okuyacaksınız. Ayrıca 2019 yılının sonlarında
gezi komisyonumuz Kocaeli'nden çevre illere günübirlik seyahatler yapmışlardı. Her bir gezi
noktası, doğal ya da tarihsel varlıklarıyla veya hepsi birlikte bizleri besledi zenginleş rdi ve
bunları ka lanların gözü ve kaleminden sizinle paylaşmak istedik. Bunun yanısıra
oluşturulmasında büyük emeğimiz olan Avrasya Kültür Rotası içerisinde yer alan “Hoşgörü
Yolu” Rotasının tanı m yazısını da bulacaksınız. Ve daha pek çok bilgi… Umarım beğeneceğiniz
bir dergi olmuştur.
Her ne kadar KYÖD DERGİ bu güne dek hep basılı yayın olarak sizlerle buluştu ise de 2020
hepimizin ezberlerini bozan bir yıl oldu. Ocak ayından i baren Dünyayı saran Covid-19
Pandemisi Mart başında Türkiye'yi de kuşa ve aylarca hepimiz EVDE KAL'dık. Bilmediğimiz ve
tüm yaşam alışkanlıklarımızı değiş ren bir süreç yaşadık halen yaşıyoruz...
Derneğimiz de bu süreçte etkinliklerine ara verdi. Sosyal tesislerimizi yasa gereği kapa k.
Dernek faaliyetlerimiz yöne msel ve sekreterya işleri yapılmak üzere çalışmalar koşulların izin
verdiği ölçüde devam e ve ediyor… Önceliğimiz toplum sağlığı olunca hepimiz yeni düzene ve
yeni normale uyduk.
Pandemide dergi çıkarmak ve bunu klasik yöntemle basılı haliyle okurla paylaşabilmek,hem
ekonominin zor koşularında artan baskı maliyetleri hem de derginin dağı lmasındaki güçlükler
nazara alındığında kolay olmayacak ;ancak verilen emeği de ziyan edemezdik. Yaz süreci sonrası
dergi kurulumuz ve yöne m kurulumuz bu sayıyı dijital olarak okurla buluşturmaya karar verdi.
Dergiyi bu haliyle şimdi sizlerin takdir ve ilgisine teslim ediyor ve derhal kaldığımız yerden
çalışmaya devam ediyoruz.
2020 biterken bu yıl ki deneyimlerimizi bir sonraki yıla aktaracağız ve yeni dergimizi yine sizlerin
ilgi ve bilgisine sunacağız.
Sağlıkla, dostlukla, sevgiyle kalın…
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Prof. Dr. Zehra Gönül BALKIR
Dünya üzerindeki kadın
belleklerinin tamamı erkekler
tarafından yazılmıştır. Bu yüzden
eksiklidir. Kadın tarihi ve kadın
hareketlerinin yaklaşık olarak
200 yıllık bir geçmişi
bulunmaktadır. Kadının varoluş
savaşımı süreç içinde önce
özgürlük ve yasal eşitlik ve
arkasından da kadın hakları
temelinde mücadeleye devam
etmiştir. Kadın hareketi, kadın
hakları konusunda sokaklarda
var olarak kimlik bulmuştur.
Kadınların artık yeniden
sessizleştirilmeleri mümkün
değildir. Zira hiçbir nehir, tersine
akamaz. Kadın tarihini
oluşturmak ve yazılı kadın
bellekleri için, ne yazık ki son 3040 yıldır mücadele edilmeye
başlanmıştır.
Başlangıç da yapılması
gereken çok şey ve yapacak pek
az kadın vardı. Kadın kimliğinin
varoluşunu, cinsiyet eşitsizliğini
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ve ayrımcılığı hem keşfetmek,
hem de ifşa etmek gerekiyordu.
Şimdi de eksikli kadın tarihinin
yeniden yazılımı, kadın belleğine
sahip çıkmak, demokratik
kazanımlarımızı korumak, geriye
gidişi durdurmak ve insani
değerlerimizi koruyarak, dünya

barışı ve birliği için kadınsal
değerlerimize sahip çıkarak,
mücadele etmek gerekiyor. Yine
çok az odaklanmış kadın var,
kendini adamaya ve kadın
hareketlerine sevdalanmış pek
az kadın…

Kadın Hareketi mi,
Yoksa Feminist Hareket mi?
Kadın hareketi mi yoksa
feminist hareket mi? sorusu
akıllara takılırken, belki de
öncelikle bu ayırıma dikkat
çekmeliyiz. Feminizm, doğrudan
erkek egemen iktidar ilişkilerini
sorgulayan bir içeriğe sahip olup
erkekliği üstün kılan, egemen
hale getiren ilişkileri
sorgulamaktan başlar; bunu
değiştirmeyi talep eder ve
değiştirilebileceğini düşündüğü
öneriler sunar.
Feminizm çok güçlü bir
felsefe, çok güçlü bir mücadele
ve çok sağlam bir söylem. Kadın
hakları ve kadın mücadelesine
katkıları da çok fazla. Kadın
mücadelesinin özünde politik
bir savaşım olduğu savunmaları
da en güçlü argümanlarından
biri. Feminist hareket, kadın
sorunlarına farklı açılardan
bakan; farklı politik hareketleri,
gündemleri, büyük ölçüde kadın
bakış açısı odaklı bir yöne
çekebilmek için tanımlanan
politik stratejiler toplamı olarak
tanımlanabilir.
Kadın hareketinin feminist
hareketten başka bileşenleri de
v a r. Ö t e y a n d a n fe m i n i s t
hareketle kadın hareketlerini
birbirinden ayırmak da mümkün
görülmüyor, birbirini çoğaltarak
b ü y ü y o r l a r. B u b a ğ l a m d a
bütüncül olarak kadın hareketi
aslında çok geniş bir koalisyon
hareketi olarak ortaya çıkıyor.
Kadın hareketi yahut da
kadın siyaseti, kadınları güçlendirecek herhangi bir içerik ile de
tanımlanabilir. Kadın hakları
hareketinin ve kadın siyasetinin
erkek egemenliğine son vermek
gibi somut bir hedefi olduğu savı

kabul edilemez. Böyle zorunlu,
tanımlanmış bir hedefi ve amacı
da olamaz. En üst değer insan
değeri olarak kadın erkeği bir
bütün olarak algılayarak, insani
değerlerimizle biricik olmayı
öğrenmek zorundayız.

Tarihsel Gelişim Sürecinde
Kadın Hareketleri
K a d ı n h a r e ke t i n i n i l k
adımları, Aydınlanma Çağı'nda
sivil özgürleşme hareketlerinin
başlangıcıyla eş zamanlı
atılmıştır. O zamana kadar temel
insan hakları, sadece erkekler
için geçerliydi. Oysa artık bütün
insanların doğa önünde aynı
oldukları fikriyle birlikte
toplumun tüm alanlarında
cinsiyetlerinde eşitlenme talebi
d o ğ m u ş t u r. 1 7 8 9 F r a n s ı z
Devrimindeki İnsan Hakları ve
Sivil Haklar Bildirisi ve bütün
insanların eşitliği fikrinden
hemen sonra Olympe de Gouges
1791 yılında Kadın ve Kadın
Yurttaş Hakları Bildirgesiyle
kadınlar için aynı hakları ve
yükümlülükleri talep etti.
1857 yılında, ABD'de
dokuma işçisi kadınların daha
insanca bir yaşam isteğiyle,
eşitsizliğe ve ayrımcılığa, uzun ve
insanlık dışı çalışma koşullarına
karşı mücadeleye başladıkları 8
Mart, ilerleyen süreçte, tüm
dünya kadınlarının kutladığı bir
gün haline geldi. 1857'den beri
dünyanın birçok ülkesinde
kutlanan 8 Mart günü, 1977
yılındaki Birleşmiş Milletler
genel toplantısında Kadın
Hakları ve Uluslararası Barış
günü olarak kararlaştırıldı. Kadın
haklarının verilmesinin dünya
barışını güçlendireceğinin
farkındalığıyla, 8 Mart günü,
Birleşmiş Milletler'e üye
ülkelerde 'Uluslararası Kadın
G ü n ü ' o l a ra k k u t l a n m aya
başladı.

Böylece 8 mart, 19'uncu
yüzyılın sonlarından bu yana
kadınların talep ve özlemlerini
dile getirmedeki kararlılıklarını
sergiledikleri ve bu güne dek hiç
de küçümsenmeyecek haklar
elde ettikleri bir gün oldu.
Kadınların daha eşit ve daha
yaşanılır dünya için başlattığı
mücadele, toplumların her
kesiminde yankısını buldu ve
destek gördü. Günümüzde
u l u s l a ra ra s ı i n s a n h a k l a r ı
belgelerinde her insanın eşit ve
özgür doğduğu, herkesin insan
haklarına ve temel
özgürlüklerine hiçbir ayrım
gözetilmeksizin fırsat eşitliği
çerçevesinde sahip olduğu ve
cinsiyete dayalı ayrımcılığın
kabul edilemezliği ilkeleri
arasında yer buldu.

Kadın Hareketinin
Gelişim Süreci
Kadınların toplumsal ve
siyasal haklar bakımından
erkeklerle eşit seviyede olmasını
savunan kadın hareketi
geçmişten günümüze varlığını
çeşitlendirerek büyümektedir.
Bu çeşitlenme ve büyümenin
saptanması hareketi dalgalara
ayırarak yapılmaktadır. Kadın
hareketlerinin birinci dalgası,
köleliği kaldırma hareketinden
filizlenmiş ve hareketin
savunucuları köleliğe karşı
çıkmalarının ahlaki
sorumlulukları olduğuna
inanmışlardır. Bu harekette aktif
olan kadınlar, kendi bilinçlerini,
organizasyon becerilerini ve
felsefi şablonlarını kendilerine
uygulamış ve mücadele
etmişlerdir.
B i r i n c i d a l ga n ı n ç ı k ı ş
noktası olarak köle karşıtı,
kadınların oy kullanma hakkını,
eğitim görme hakkını, boşanma
ve mülkiyet hakları gibi çeşitli
KYÖD DERGİ Mart 2020
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siyasal haklarını savunuculuğu
olmuştur. Kadının ekonomik,
sosyal, kültürel ve siyasal yaşam
alanlarında yer almasını
sağlamak üzere gelişen kadın
h a re ket i , ka d ı n h a re ket i
tarihinde “birinci dalgayı”
oluşturur. Birinci dalga kadın
hareketinin faaliyetleri üç
noktada özetlenebilir: Kamusal
yaşam alanının kadınları da içine
alacak ve barındıracak şekilde
yeniden şekillenmesini
sağlamak, kadınların da siyasal
egemenlik hakkına ortak
olmasını kabul ettirmek, kadının
erkekle eşit yasal haklara

kimlikleriyle kamusal hayata
dahil etmeye çalışmıştır. İkinci
dalga kadın hareketinin
çabaları, kadınlardan oluşan
“d i ş i b i r ka m u s a l ” ya ş a m
oluşturma şeklinde
özetlenebilir. 1960'li yıllardan
1990'lı yıllara kadar devam eden
ikinci dalga da; cinsellik, üreme

ç ı k m ı ş t ı r. B u h a r e k e t ,
günümüzde de hala
gerçekleştirilemeyen, ikinci
dalga kadın hareketlerinin
savunduğu görüşler üzerine
yoğunlaşmıştır. Üçüncü dalga da
evrensel kadın bakış açısı
yıkılarak bireysel olarak

haklarıyla, kişisel kadın bilinci
öne çıkmış, toplumsal cinsiyet
kavramı tartışılmaya
başlanmıştır. İkinci dalga da
siyasal olarak kadınlar hemen
hemen haklarını elde etmeye
başlamışsa da toplumda yine
eşitsiz bir konumda olduklarının
f a r k ı n a v a r ı l m ı ş t ı r. B u
fa r k ı n d a l ı ğa b a ğ l ı o l a ra k ;
toplumsal eşitsizliğin, toplumun
ataerkil yapısı, cinsiyetçi iş
bölümü, kadınların üreme ve
biyolojik yapıları gibi unsurlarla
desteklendiği görülünce; kadın
Hareketinde, bunun karşılığında
iş gücüne katılım, eşit ücret,
kadınların çifte vardiyası gibi
talepler ortaya çıkmıştır.

kadınların farklılıklarına
odaklanmak gereği ortaya
çıkmıştır. Bu akımın doğuş
amacı; ikinci dalga
hareketlerinin 'Irkçılık, erkek
ayrımcılığı' gibi sözde ya da
hakiki hataları düzeltilmesi ve
feminizm akımı güncel
toplumsal durumlarla
bağdaşması olarak algılanabilir.

kavuşmasını sağlamak. Özetle,
birinci dalga kadın hareketi
ekonomik hayatta var olmayı,
siyasal hayatta söz sahibi olmayı,
hukuksal platformda erkeğin
düzeyine çıkmayı amaçlamıştır.
Birinci dalga kadın
hareketinin temel referansı
erkek olup, erkeklerle aynı statü
ve imkânlara kavuşmak
amaçlanmıştı. 1960'li yıllardan
itibaren gün yüzüne çıkan ikinci
dalga kadın hareketi bu amacı
aşan bir söylem geliştirmiştir.
İçinde başta radikal feministler
olmak üzere değişik feminist
gruplarını da barındıran bu
hareketin temel referansı erkek
değil, kadın olmuştur. İkinci
dalga kadın hareketinde erkek
negatif bir figür olarak karşımıza
çıkmaktadır. O bakımdan bu
hareket içinde yer alan kadınlar
“kadının kurtuluşu” söylemiyle
kadınları erkeklerden tecrit
edecek, ya da erkeğin baskın
bulunduğu kurumlardan
soyutlayacak bir söylem
geliştirdiler. Bu hareket erkek
merkezli patriarkal kültürün
hakim bulunduğu aile, okul,
devlet, kilise gibi tüm
kurumların etrafındaki duvarları
kaldırarak kadınları kendi özgün

9

KYÖD DERGİ Mart 2020

1990'lı yıllarda yeni bir
kadın hareketi dalgası ortaya

Kadınlığı yücelten bu
hareket, “kadınlıkla” “insanlık”
a ra s ı n d a k i i l i ş k i y e d i k ka t
çekerek, kadınlığın barındırdığı
ü s t ü n d e ğ e r l e r i i n s a n l ı ğa
kazandırma amacına
y ö n e l i n m i ş t i r. D o ğ r u d a n
doğruya “kadınlık” gibi pozitif
bir değer etrafında yoğunlaşan
bu kadın hareketi aynı zamanda
kadınlığı “farklı” ve “özgün” bir

kimlik kaynağı haline getirmeye
çalışmaktadır. Bu dönemde
ayrıca; 'toplumsal cinsiyet ve
kadının cinsel kimliği'
derinlemesine sorgulanmış,
kimlik mücadelesi
başlatılmıştır. Üçüncü dalga
hareketi yasalara daha az vurgu
yaparak bireysel kimlik üzerine
daha fazla odaklanmıştır.
Bu kadın hareketi birinci ve
ikinci dalganın aksine “siyasal”
olmaktan çok, “felsefi” ve
“kültürel” alanda var olmaya
çalışmakta ve bu yönde tezler
g e l i ş t i r m e k t e d i r. K a d ı n ı n
fizyolojik yapısını ve yetişme
sürecini referans alan bu kadın
hareketi, kadının erkekten farklı
bir kognitif -bilişsel- yapıya,
farklı bir algı sürecine, farklı bir
kişilik yapısına, dolayısıyla farklı
bir bilgi çerçevesine sahip
olduğunu ileri sürmektedir.
Bütün bu farklılıklar insanlığın
ihtiyaç hissettiği sevgi, şefkat,
merhamet, bağışlama,
yardımseverlik, duygusallık,
romantizm gibi pozitif değerler
barındırdığı için insanlığın
kültürünü ve siyasetini bu
değerler üzerine bina etmek
gerekiyor.
2000' li yıllara gelindiğinde,
Dünya kadın yürüyüşü; adil, eşit
demokratik ve dayanışmacı bir
yapı içinde barışçıl bir dünya
kurma söylemiyle yürümeye
devam etmektedir.
Kadın hareketinin dördüncü
dalgası ise şimdilerde başlıyor.
İnternet ve sosyal ağlar yoluyla
digital bir kadın hareketine şahit
o l a c a ğ ı z . K a d ı n H a r e ke t i
#MeToo örneğinde olduğu gibi
dijital dünyada çok kolay bir
şekilde organize olarak
gerçekleşmeye başlamış,
kendini internet ve sosyal ağlar
üzerinden örgütlenmeye
başlamıştır.

Ülkemizde
Kadın Hareketleri

Atatürk ilke ve devrimlerinin
korunması ve bu dervrimlerle
elde edilen hakların sağlanması
çabalarına yoğunlaşılmıştır.

Ülkemizde kadın
hareketleri, Osmanlı devleti
zamanından, 1869 yılından
itibaren takip edilebilmektedir.
O zamanlar; söz söyleme hakkı,
eğitim hakkı, çalışma hakkı, aile
içinde saygın bir yer edinme, çok
eşliliğin kaldırılması, tek taraflı
boşanma hakkının kısıtlanması
için mücadele edilmiştir. Kendi
çabalarıyla kadın dernekleri
kurulmuş, dergi ve gazeteler
çıkarılmaya başlanmıştır. 1869
yılında Terakki-i Muhaderat
adıyla başlayan kadın dergi ve
gazetelerinin sayısı cumhuriyete
kadar 40 sayısına ulaşmıştır.

1935-1970 yılları arasındaki
dönemde kadınlar daha çok
yardım dernekleri,
yardımseverler, Kızılay, Çocuk
Esirgeme, Türk Anneler Birliği
gibi dernekler eliyle faaliyetler
yürüttüler. Bu dönemlerde
kadın giyim kuşamını
modernleştirmek, kamusal
alana katılım, okuma yazma gibi
faaliyetlerle kadınları
değiştirmeye çalışarak, modern
Türk kanını yaratma çalışmaları
içinde oldular. Yine bu süreçte
kadınların, ulus devlet ve milli
kültür yaratma anlayışı içinde
mücadele ettiklerini görüyoruz.

C u m h u r i yet d ö n e m i n e
gelindiğinde başlangıçta en
önemli kadın aktivistlerin
başında Nezihe Muhittin'le
karşılaşıyoruz. Cumhuriyet
döneminin ilk partisi 16 Haziran
1923 tarihinde Nezihe Muhittin
başkanlığında kurulan Kadınlar
Halk fırkası oldu ama parti
onaylanmadı. Parti kuramayan
kadınlar, 07.02.1924 tarihinde
Nezihe Muhittin başkanlığında,
Türk Kadınlar Birliğini kurdular.
Türk kadınlar birliği 1925
tarihinde kadınlar seçme ve
seçilme hakları için mücadele
etti. 1935'te Türkiye'nin ev
sahipliği yaptığı Uluslararası
Kadın Birliği Kongresinin
ardından görevini tamamladığı
gerekçesiyle kapatıldı.

1980 sonrasında Türkiye'de
kadın hareketi, dünya kadın
hareketlerinin ikinci dalgasından
etkilenerek artmaya başlamıştır.
1990 'lı yıllara gelindiğinde tüm
birleşenleriyle organize olmaya
b a ş l aya ra k ka d ı n l a r a ra s ı
farklılıkların tanımlanmaya
başladığı yıllar olmuştur. 2000'li
yıllara gelindiğinde kadınların
kimlik mücadelelerinin arttığı,
eylem platformlarının oluştuğu
kadın kuruluşlarının birlikte
hareket etmeye başladıkları
görülmektedir.

Sonraki dönemde 1949'da
Tü rk Ün iversiteli Kad ın lar
Derneği 1951'de Türk Kadınlar
Birliği 1956'da Türk Hukukçu
Kadınlar Derneği gibi dernekler
ku ra ra k b u d e r m n e k l e rd e
mücadele eden kadın dernekleri
ve çalışmalarına bakıldığında

1979'da BM Genel Kurulu
tarafından kabul edilen
Ka d ı n l a ra Ka rş ı H e r Tü r l ü
Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesi olarak (CEDAW),
Türkiye tarafından 1985 yılında
imzalanarak Birleşmiş
Milletlerin, Kadın On yılı'nı
kapattığı Nairobi konferansına
katılınmış tır.
CEDAW'la güçlenen ve
yavaş yavaş yeniden uyanış
içinde olan kadın hareketi, 1986
KYÖD DERGİ Mart 2020
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Mart'ında yürürlüğe girecek
olan sözleşmenin iyi bir şekilde
uygulanması için hükümetin acil
önlem almasını isteyen bir
dilekçe yazdı ve dilekçeyi imzaya
açtı. Hiç beklenmeyen bir
şekilde 6 bin imza toplandı.
Türkiye'de kadın
hareketinin en önemli
evrelerinden biri olan kadının
kimliğini arama evresi 1980
sonrasında başlamıştır. Bu evre;
genel olarak kadınları, özel alan
olan ailenin duvarlarının dışına
ç ı ka r m a , ka m u s a l h ayatta
erkekle tam anlamıyla eşit
statüye kavuşma, geleneksel
patriarkal kültürü sorgulama,
kadın aleyhine mevcut olan
hukuksal normları tespit edip
bunların üzerine gitme şeklinde
özetlenebilir. Türkiye'de 1980
döneminin sonrasında kadın
h a re ket i n i n a ç t ı ğ ı yo l u n
ertesinde, kadınlar yeni
alternatif yollar bulmaya ve
varlık mücadelelerine devam
etmiştir.
1980'lerde mücadelenin
yönü sokak hareketleriyken,
1990'larda yerini
kurumsallaşmaya bırakmıştır.
Türkiye'de kadın kuruluşları,
kadın hareketini toplumsal
yansıması, etki alanları ve
örgütlenme tarzlarıyla ulusal ve
u l u s l a ra ra s ı a l a n d a a k t i f
olamaya başlamışlardır. Kadın
kuruluşları alternatif politika
üretmek, gerekli yasal
d ü ze n l e m e i ç i n k a m u o y u
oluşturmak için faaliyet
y ü r ü t m e k t e d i r. Ü l k e n i n
içerisinde bulunduğu ekonomik
ve siyasi koşullar içerisinde kadın
hareketleri kurumsallaşma
yoluna girmektedir. Dernek,
dergi, akademik çalışmalar
düzenleyerek bir dizi faaliyet
alanı oluşturulmaktadır. Kadın
hareketleri, bu süreçte farklı
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çevreler oluşturmaktadır.
1990'lı yılların hemen
başında hukuksal kazanımlar da
e l d e e d i l m e y e b a ş l a n ı r.
B u n l a rd a n e n ö n e m l i l e r i ;
tecavüze uğrayan kadın fahişe
ise öngörülen ceza indirimini
içeren TCK'nın 438. maddesinin
yürürlükten kaldırılması, kadının
çalışmasını kocasının iznine tabi
tutan Medeni Kanun'un 159.
maddesinin değiştirilmesi,
kadınların kocalarının
soyadlarıyla birlikte kendi
soyadlarını da taşıyabilmeleri,
'bakire', 'dul' ve 'boşanmış' gibi
tanımların nüfus kağıtlarından
kaldırılması, zinanın suç
olmaktan çıkarılması, 'aile
birliğinin reisi kocadır' ibaresinin
kaldırılmasıdır.
2010'li yılların en mühim
kadın gündemlerinden biri olan
kürtaj yasaklarına karşı kadın
h a r e ke t i n i n c e v a b ı ; 2 0 1 2
yazında “bedenimiz bizimdir”,
“kürtaj haktır, karar kadınların”,
“benim bedenim benim
kararım” gibi sloganları eşliğinde
oluşturulan platformların,
Türkiye'nin dört bir yanında
g e rç e k l e şt i rd i ğ i e y l e m ve
kampanyalarla olmuştur.
Kadın hareketleri İstanbul
ve Ankara başta olmak üzere
Türkiye'nin birçok şehrinde
gerçekleşen protesto
eylemleriyle bu yasağa karşı
çıkmıştır. On haftaya kadar yasal
olan kürtaj süresini indirmeye
kalkan yasa değişikliği tasarısına
karşı, kadınların tüm Türkiye'de
sokağa dökülmesi üzerine yasal
alanda kürtaj yasakları rafa
kaldırılmışsa da fiiliyatta yasak
uygulamaya girmiştir. Hali
hazırda kürtaj uygulaması birçok
kamu hastanesinde fiilen sekiz
hafta olarak uygulanmakta ve ek
olarak doğum kontrol

yöntemlerinde de engellemeler
uygulanmaktadır.
Baskı altında tutulan ve
şiddete maruz bırakılan kadın
bedeni, seksenlerin sonu ile
günümüz arasında kadın
hareketinin öncelikli öbür
konusu oldu ve her baskı ve
şiddet biçimi çeşitli
kampanyalara konu edildi:
Bekaret kontrolü, aile içi şiddet,
tecavüz, cinsel taciz ve namus
cinayetleri bu mücadelenin
odaklandığı ciddi sorunlardı.
Aile içi şiddet konusunda kadın
hareketi "kadın sığınakları"
modelini oluşturdu,
belediyelerin hareketin
geliştirdiği ilkelere uygun
sığınaklar kurması gereğini
gündeme getirildi. Kadın
hareketindeki bu mücadeleler
halen sürüyor.
2000'li yıllarda kadın
hareketleri kendi kurumsal ve
özerk faaliyet alanlarıyla farklı
dinsel, ırksal, sınıfsal kimlik ve
statüleri bir arada toplayarak
tüm bu alanlar içerisinde
yaşanılan sorun ve saldırılara
karşı kendi örgütlü güçleriyle bir
örgütlenme oluşturmaya
çalışılmaktadır. Ülkemizde
yaşanılan kadın cinayetleri ve bir
dizi saldırılara karşı kadının
yalnız olmadığını anlatmak
ü ze re ; ka d ı n h a re ke t i n d e
mücadele eden tüm aktivistler,
bu saldırıların takipçisi
olmaktadırlar.
Kadınları ve kadın
örgütlerini sokağa düşüren
önemli bir olay; Mersin'in Tarsus
ilçesinde 11 Şubat 2015'te
tecavüz girişimine direndiği için
bir minibüste öldürülen 19
yaşındaki üniversite öğrencisi
Özgecan Aslan'ın ölümüydü.
Türkiye'nin birçok ilinde bu olay
nezdinde, kadın cinayetlerine,

kadına yönelik şiddete, tacize
yeterli önlemler almamasına
karşı eylem ve protestolar
gerçekleşmiştir.
Sonuç olarak Türkiye kadın
hareketi, günümüzün en etkin
ve canlı kadın hareketlerinden
birisidir. Demokratiktir, kendi
içinde çoğuldur ve demokrasinin
geliştirilmesinden yanadır.
İstanbul, Ankara gibi büyük
şehirlerin ötesinde,
Anadolu'nun irili ufaklı hemen
tüm kentsel yerleşimlerinde kök
salmıştır. Kadınları ilgilendiren
her konuyu derinliğine tartışan,
çöz ü m l e r ü rete n y ü z l e rc e
dernek, vakıf, girişim, komisyon,
baroların kadın komisyonları,
üniversite araştırma ve
uygulama merkezi gibi örgütten
oluşmaktadır. Bu örgütler
g ü n d e m d e k i ko n u ya g ö re
değişik platformlarda bir araya
gelmekte ve etkili işbirlikleri
kurmaktadırlar.

Kadın hareketi tarihine
baktığımızda kadınlığın artık
farklı bir kimliğin kaynağı olarak
kabul edildiği bir noktaya
geldiğimizi görmekteyiz. Hatta
daha da ileri gidilerek üretim
ilişkileri yoluyla felsefe,
edebiyat, kültür, eğitim, dini
yorum gibi entelektüel
etkinlikleri yeniden üreterek
kadınlıktan kaynaklanan pozitif
değerleri insanlığa
kazandırmanın gereği üzerinde
durulmaktadır. Böylece üstün
gelme, ezme, yok etme,
savaşma, çatışma gibi değerlerin
süslediği erkeksi patriarkal
kültür aşılacak; yerine şefkat,
merhamet, yardımseverlik,
dayanışma, özveri gibi
değerlerin ikame edilmesi
gerekecektir.
Türkiye kadın hareketlerinin
tüm süreçleri birlikte
incelendiğinde; kat edilen yolun,
verilen mücadelelerin, elde
edilen kazanımların, kadınların
hayatını ve Türkiye toplumsal,

siyasal, ekonomik ve kültürel
yapısını önemli ölçüde
değiştirdiğini, dönüştürdüğünü
g ö r ü y o r u z . Tü r k i y e ka d ı n
hareketlerinin deneyim ve
birikimlerinden ve kadın
dayanışmasından destek alarak
mücadeleye devam etmek hala
kadınların önündeki tek seçenek
olarak duruyor.
Şimdilerde kadın
hareketinin en temel
sorunlarından biri de elde edilen
kadın hak ve özgürlükleriyle ilgili
kazanımların korunması
noktasında yaşanmaktadır.
Kadın hareketi, ister istemez
kaybedilemeyecek kadar değerli
yeni bir kadın hakları
mücadelesine dönüşmüş
b u l u n m a k t a d ı r. K a d ı n
hareketine gönül vermiş olan
h e r ke s i n , b ü t ü n g ü c ü y l e
neoliberalizm ve muhafazakarlık
kıskacında ufalanmaya
başlayan kadın haklarıyla ilgili
kazanımlarımızın korunması için
çalışması gerekmektedir.
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TÜRKİYE'DE
KADIN VE EMEK

Arzu ÇERKEZOĞLU
DİSK Genel Başkanı

Kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddet yaşamın her alanında görülüyor. Fiziksel, psikolojik,
ekonomik gibi şiddet biçimleriyle evde ve sokakta yüz yüze olan kadınlar, işyerlerinde de çeşitli
ayrımcılık ve şiddet biçimlerine maruz kalmaktadır. Emeği “ikincil” olarak görülen kadınlar daha
işe alımda dezavantajlı konumda olduğu gibi çalışma süresinde de ücret eşitsizliği, yıldırma ve
üre m baskısı başta olmak üzere çeşitli şiddet biçimleriyle karşı karşıyadır. Kadınların yaşamın
her alanında maruz kaldıkları ayrımcılığı ise hükümet poli kaları perçinliyor.
Türkiye'de ve dünyada kadın is hdam oranlarının görünümü yıllar i bariyle bakıldığında
değişmiyor. Türkiye'de kadınların is hdama ka lım oranı yüzde 28,9'da kalırken, erkeklerin
is hdama ka lımı yüzde 65,9 oldu. Bu oran AB'de yüzde 45,9 ile ve OECD'de yüzde 44 ile
karşılaş rıldığında, Türkiye yüzde 28,9 ile ortalamanın çok al ndan kalmaktadır (Graﬁk 1).
Graﬁk 1 - Kadın İs hdamı Oranı (2018)

Kaynak: OECD, TÜİK

Kadının işgücüne ka lımının önündeki en büyük engellerden birinin ev işleri olduğu
bilinmektedir. Nitekim Türkiye İsta s k Kurumu'na (TÜİK) göre Kasım 2019 i bariyle 11 milyon
741 bin kadın ev işleriyle meşgul olduğundan çalışma haya na dahil olamadı (Graﬁk 2).
Erkeklerde ise ev ve aile sorumlulukları nedeniyle işgücüne dâhil olamayan sayısı TÜİK
verilerinde sı r olarak gözükmektedir. Kadınların işgücüne ka lımı bu koşullar al nda sınırlı
olmasına rağmen kadın işsizliğinin standart işsizlik oranından yüksek olduğunu belirtmek
gerekiyor. Özellikle kentlerde yaşayan genç kadınlarda işsizlik oranı yüzde 40'lara ulaşmış
durumda. Bu oran son yılların en yüksek oranıdır.
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Graﬁk 2 - Yıllar İ barıyla Ev İşleri Nedeniyle
İşgüçüne Dahil Olamayan Kadın Sayısı

Kadın işsizliğine karşı mücadele edebilmek için öncelikle hem yaşlı hem çocuk bakımı için
kamusal ve ulaşılabilir bakım hizmetlerinin yaygınlaş rılması haya önem taşımaktadır.
Toplumsal haya a cinsiyetçi iş bölümünün kaldırılmasıyla mücadele etmek, kadının emek
gücünün ikincil olduğu algısıyla mücadele etmek anlamına gelmektedir.
Kentlerde kadın işsizliğinin yüzde 40'lara ulaşması aynı zamanda emek gücü piyasasında
maruz kaldığı ayrımcılığın da bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece is hdam dışında
olan kadınlar değil is hdamda olan kadınlar da ayrımcılığın her türlü yüzüyle karşı karşıya kalıyor.

Kadın- erkek eşitliğinin sağlanması için DİSK'in talepleri:
1- Kadınlar için is hdama ka lımı güçlendiren ve cinsiyet eşitliğini gözeten sosyal
poli ka uygulamaları düzenlenmelidir. Kadınların çalışma haya na ka lmalarının önündeki
engeller kaldırılmalı, kadınlara özgü görülen ev içi sorumlulukların çözümü için kamu poli kaları
hayata geçirilmelidir.
2- Kamu kurumları ve yerel yöne mler tara ndan ücretsiz kreş, gündüz bakım evi, hasta ve
yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılmalıdır.
3- Kadınların iş haya nda karşılaş kları ücret eşitsizliği, terﬁ sürecinde ayrımcılık gibi
sorunlara karşı ayrımcı ve cinsiyetçi poli kalardan vazgeçilmelidir.
4- İşyerlerinde kadınlara yönelik şiddet ve tacizde kadının beyanı esas alınmalı, dene m ve
ceza mekanizmaları işle lmelidir.
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UĞUR MUMCU

Vurulduk ey halkım, unutma bizi..!

24 Ocak 1993
15

KYÖD DERGİ Mart 2020

Unutmadık

UĞUR MUMCU'nun Katledilişinin 27. Yılında Kocaeli Yüksek
Öğrenim Derneği, Kocaeli Barosu, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve
Atatürkçü Düşünce Dernekleri tarafından oluşturulan Anma komitesi
adına;
KYÖD Başkanı Av. DİDEM TURAN'ın anma konuşması

Değerli yu severler
‘'O

adoğu, emperyalizmin kol gezdiği , terör

örgütleriyle çeşitli istihbarat örgütlerinin kanlı ve
kirli oyunlar oynadığı karanlık bir dipsiz kuyudur.
Bu karanlık ve dipsiz kuyuda cinayetler birbirini
izler. Halk deyişi ile O adoğu'da 'Kimin eli kimin
cebindedir' bilinmez. Kim, kimi , neden öldürüyor?
Bu soruların yanıtlarını anında bulmanın olanağı
da yoktur. Olaylar yıllar sonra aydınlanır. O da bir
kısmı ."

Böyle yazıyordu

Uğur

Mumcu ,

Musa Anter'in 20
Eylül 1992'de öldürülmesinden
sonra kaleme aldığı "Dipsiz
Kuyu" başlıklı yazısında .
Tü r k i y e b a s ı n t a r i h i n d e
haberleri, yazıları, araştırma
dosyaları ve kitaplarıyla büyük
bir iz bırakan gazeteci Uğur
Mumcu'nun öldürülmesinin
üzerinden bugün tam 27 yıl
geçti.
Uğur Mumcu neden katledildi?
Bu sorunun yanıtını ülkemizde
1988 yılından 1999 yılına kadar
devam eden bir seri suikastlar
zincirinde aramak gerekir.

Muammer Aksoy, Çetin Emeç,
Turan Dursun, Bahriye Üçok,
Uğur Mumcu ve Ahmet Taner
Kışlalı'nın katledişlerindeki
temel karekteristik özellik her
birinin özgür düşünceyi
savunan laik aydınlar ve bilim
insanları olmalarıdır. Elbetteki
Uğur Mumcu bu cinayetler
sarmalınn en önemlilerinden
biridir.
Çünkü Uğur Mumcu; 24 Ocak
1980 kararlarının demokratik bir
düzende yürütülemeyeceğini,
ekonomik diktatörlük
manifestosu olan bu kararların
ardından siyasi diktanın
geleceğini görmüştü. 12 Eylül

düzeninin Türkiye'nin kuruluş
felsefesinin, Atatürk ilkelerinin
tasfiyesini amaçladığını, sözde
Atatürkçü söylemlerin arkadan
gelecek olan işbirlikçi teokratik
diktayı maskelemeye yönelik
olduğunu biliyordu.
Gazeteciliğin, halkın sağlıklı bilgi
alma, kamuoyunun özgürce
oluşmasına katkı verme
sorumluluğunu taşımak
o l d u ğ u n a i n a n d ı . Ya ş a m ı
boyuncu bunun kavgasını verdi.
Demokratik düzeni çürüten,
halkı sömüren tarikat, siyaset,
ticaret sarmalını, hazineyi soyan
h aya l i i h ra c a t ç ı l a r ı , s i l a h
kaçakçılarını, iktidar
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sahiplerince kollanan mafya
düzeninin gerçek yüzünü halka
sundu. Birbirinin zıddı politik
söylem aktörlerinin arkasındaki
aynı merkezleri teşhir etti.
Ne diyordu Mumcu:
“Cemaatlere, tarikatlara giren
çocuklar 30 sene sonra general
olacaklar cumhuriyete karşı
ayaklanacaklar.” Ne kadar haklı
cıktı değil mi?.
Suikastın üzerinden 27 yıl
geçmesine karşın ne yazık ki 24
Ocak 1993'teki Uğur Mumcu
Suikastı, diğer suikastlar ve
birçok kanlı eylem gibi hâlâ tam
olarak aydınlanmadı.
Operasyon çerçevesinde birçok
insan yakalandı. Davada
cinayetten üç sanığa ceza verildi
ama olayın arkasındaki gerçek
azmettiriciler hiçbir zaman
bulunamadı.
Bugün bizler için Uğur Mumcu
adı; Tam Bağımsız bir Türkiye
özleminin, antiemperyalist
duruşun, dürüst ve onurlu

ga ze t e c i l i ğ i n , i n s a n c a b i r
m ü c a d e l e n i n , ko r k u s u zc a
yazmanın, gericiliğe ve yobazlığa
karşı duruşun, laiklik ve
demokrasi mücadelesinin bir
simgesidir.
Bugün bizler için Uğur Mumcu
adı; Demokrat Laik
Cumhuriyetçi Atatürkçü,
emekten hak ve özgürlüklerden
yana bir kişiliğin sembolüdür. O
nedenle Uğur Mumcu'yu
yaşatmak, onu unutmamak,
unutturmamak bir yurtseverlik,
bir insanlık borcudur. Ona sahip
çıkmak, onu anlamaya çalışmak,
yaşamı boyunca üstlendiği
misyonu gelecek kuşaklara
aktarmak bizim asli görevlerimiz
arasında olmalıdır.
24 Ocak günü ayı zamanda Uğur
Mumcu gibi gericiliğe
bölücülüğe karşı mücadele
ederken katledilmiş Muammer
A ks oy, Ç et i n E m e ç , Tu ra n
Dursun, Bahriye Üçok, Ahmet
Taner Kışlalı ve yıllar sonra bir 24
Ocak günü aynı zihniyetin kanlı

Her dönemde
karanlıkları aydınlatan
bir ışık olacaktır.
Uğur Mumcu
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katillerince yok edilen Gaffar
Okkan'ın da saygıyla şükranla
yad edileceği gündür. Onlar
bedenen yok edilseler bile
bugün düşünceleriyle
yüreklerde mücadelelerde
yaşamaya devam ediyorlar.
Herbirine minnetarız. Onları
saygı ile anıyor selamlıyoruz.
Düzenleme kurulunda yer alan
a ş a ğ ı d a i s m i n i s aya c a ğ ı m
kuruluşlar olarak tüm katılımcı
yurtseverlere Siyasi parti sivil
toplum örgütleri yönetici ve
temsilcilerine bugün burada

KOCAELİ BAROSU
KOCAELİ GAZETECİLER CEMİYETİ
KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM DERNEĞİ
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
KOCAELİ, İZMİT, YAHYAKAPTAN,
DERİNCE, GEBZE, GÖLCÜK,
KARAMÜRSEL, KÖRFEZ ŞUBELERİ

DEMOKRASİ

ATEŞİNİN

ADRESİ
Ertuğrul BAHAN
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TÜRKİYE'de
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ir dernek düşünün ki
üniversite mezunu
olmanın ayrıcalık olduğu
dönemlerde Kocaeli
bünyesinde, daha fazla gencin
Yüksek Öğrenime kavuşabilmesi
i ç i n s ava ş ve r m i ş , Yü ks e k
Öğrenim için dört saa e
İstanbul'a gidilemeyen
d ö n e m l e rd e b u g e n ç l e r i n
yaşamını kolaylaş rmak için
çalışmış, kültür, sanat, bilim,
sosyalleşme ve toplum olma
adına faaliyetlerde Kocaeli'de ilk
olmuş, ışık olmuş… ve “Zamanın
Derin Çizgileri” içinde dimdik
ayakta kalmış,..
Bir dernek düşünün ki Atatürk
Cumhuriye 'nin en ak f
savunucuları burada yeşermiş,
ik darların sivil toplumun sesini
kısmaya çalış kları, sana ,
kültürü, çağdaş ilkeleri
savunmanın en zor olduğu
dönemlerde dahi topluma
rehber olmuş, yol göstermiş, bir
toplanma ve örgütlenme
m e r ke z i o l m u ş … S i y a s e t
yapmadan toplumcu olmanın,
kitleleri ardına katmanın, birlik
olmanın, demokra k ilkelerden
s a p m a d a n s e s i n i
duyurabilmenin okulu olmuş,
merkezi olmuş...
Bir dernek düşünün ki
dernekçiliğin öncüsü olmuş, yol
göstermiş, yerel ve ulusal
yöne mlerden ilkeli hesap
s o r m a n ı n ö ğ r e m e r ke z i ,
öğrenme ve savunma merkezi
o l m u ş , yo l o l m u ş , re h b e r
olmuş… Korkmadan hak
aramanın önderliğini yapmış,
korkmayan ilkeli duruşu ile
siyasetçinin korkusu olmuş…
İşte belki bir avuç Yüksek

Öğrenimli ile başlandı ama, o bir
avuç o kadar büyüdü ve o kadar
öğrendi ki giderek, Kocaeli'de
Sivil Toplum denince KYÖD akla
geldi. KYÖD en önemli
pla ormlarda danışılan, taraf
olmaya çağrı bulan, lider olan ve
sürükleyen oldu…
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Takvimler 1947 yılını gösterirken
İzmitli olup, Yüksek Öğrenim
şansını yakalamış bir avuç
dinamik, ken ve ülkesi için bir
şeyler yapma heyecanında olan
genç, ha a sonları İzmit'e
ailelerinin yanına geldiğinde
birbirlerini görebilmek için tarihi
Halkevi Binasının sonradan şehir
lokantası olan salonunu seçerdi.
Uzun birliktelikler ise ancak
uzun ta llerde mümkün
olabiliyordu. Ayrı oldukları
dönemdeki haberler burada
paylaşılır, hasret giderilirdi.
KYÖD'ün oluşmasında hem bu
gençlerin farkındalığı, hem de
büyük tesadüﬂer rol oynar.
Zaman içinde çok par li döneme
geçildiğinde, onların
gönüllerinde zaten yeşermiş
olan bu ateş harekete geçer. Bu
ateş kültür aşkıdır, “Halk ve
Cumhuriyet” aşkıdır…Bu kültür
ateşini İzmit' in sosyal dokusuna
aşılamak isterler. Bıkmadan ve
yeni projeler üretme sancısı
içinde, düzenli olarak bir araya
gelmeye başlarlar.
Ko c a e l i Yü k s e k Ö ğ r e n i m
Derneğinin oluşumuna ilk harcı
koyan o gençler, uzun uğraşlar
sonucu nihayet 1945 yılında
kurulan İzmit Lisesi'nin 1947
yılındaki ilk mezunlarıdır
aslında. O yıllarda İzmit oldukça
küçüktür ve bir yabancı hemen
fark edilirdi. İşte o dar
çerçevenin çocukları olarak
İzmit'te bir araya geldiklerinde
“bir dernek kursak, İstanbul'a bir
yurt açsak, İzmitli Yüksek

Öğrenim Gençlerini o yurt
binasında bir araya ge rsek”
sohbetlerinin temel noktasını
oluştururdu.
Böylece İstanbul'da okumakta
olan üniversite öğrencileri
Orhan Demirağcı, Nihat Türel,
Kemal Koç, Behçet Tınaztepe,
Aydoğan Demirsoy ve Necmi
Onur II. Dünya Savaşı'nın sıkın lı
günlerinin ardından “üniversite
öğrencileri olarak kente nasıl
faydalı oluruz ” konulu
tar şmaların sonucu olarak o
zamanki adı ile “Kocaeli Yüksek
Ta h s i l Ta l e b e C e m i ye ”n i
kurmuş oldular. Masraﬂar için ilk
bağışı Belediye Başkanı Kemal
Öz, cebinden verdiği 250 TL ile
yapmış, . Türkyolu Gazetesi'nin
sahibi Rıfat Yüce ise tüzüklerini
ü c r e t s i z y a y ı n l a m ı ş r. 2
Dönemin valisi de Fazlı Güleç' .
Her ne kadar kuruluş yılı 1947
olarak kabul görmüş olsa da
1951 yılı İk sadi Uyanış
Dergisi'nde dernek saymanı
Selaha n Saraçoğlu'nun
a ğ z ı n d a n ku r u l u ş ta r i h i 2
Ağustos 1948 olduğu ifade
edilmektedir. Necmi Onur'un
y u ka r ı d a k i ya z ı s ı d i k kat l e
incelenirse orada da 1948 yılının
söz edildiği görülecek r. Yine
Türkyolu1953'de,Bizim Şehir
Gazetesi 1955'de kuruluş yılını
1948 olarak aktarmaktadır.
Dernek kurucusu öğrencilerin
1947 yılında liseden mezun
o l d u k l a r ı v e ü n i v e rs i t e y e
başladıkları düşünülürse kararın
1947 yılında verilmiş olmasına
karşın resmi formalitelerin 1948
yılında tamamlandığı
düşünülebilir. Muhakkak ki
ﬁ k i r l e r i n y e ş e r d i ğ i a n l a r,
geleceği belirler. Bugün dernek
kuruluş tarihini 19 Mayıs 1947
olarak kabul eden KYÖD'lüler
tarihleri ile övünç duyarlar.
Gençlerin sosyal olma adına
gösterdikleri o farkındalık
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ardından kurulan derneğe ilk
başkan olarak Orhan
Demirağacı'yı seçerler. Çağdaş,
Atatürkçü, Laik ve Demokrasiyi,
yüreğinde ve çalışmalarında ilke
edinerek, halkla bütünleşmenin
g ü z e l ö r n e k l e r i v e r i l i r.
Hazırlanan yatro oyunları
köylere götürülür. Kütüphaneler
açılır. Atatürk büstleri dağı lır.
Kültürel ve tarımsal amaçlı
bilgiler köylere ulaş rılır. Okullar
onarılır, pişmaniye şenliğinin
temelleri a lır. Adı sonradan
Fındıkzade Öğrenci Yurdu olarak
anılacak olan, İstanbul'daki
öğrenci yurdu için kampanyalar
başla lır.
Derken, 27 Mayıs 1960 devrimi
yaşanır… 1961 Anayasasının
ilerici ilkeleri o zamanki Genç
Kocaelili Gençlerin yap kları ile
tam bir uyum sağlamış r…
Üniversiteye hazırlık kursları
açılır ve bir gönüllüler ordusu bu
gençleri Üniversite sınavlarına
hazırlar. Yüzlerce öğrenciye
okuma olanağı sağlamak için
burslar verilmeye başlanır.
Bakarlar ki İstanbul'da öğrenci
olmanın zorluğu diz boyu…
Herkes için zaten kısıtlı olan
imkanlarla İstanbul'da öğrenci
olarak dar imkanlarla yaşamak
neredeyse imkansız ve Kocaelili
öğrencilerin bir barınma yeri
ih yacı çok fazla, İstanbul'da
b e l e d i ye ve öze l i d a re n i n
katkılarıyla 55 kişilik bir yurt
b i n a s ı k i ra l a n ı r ve İ z m i t l i
öğrencilere ucuz konaklama
o l a n a ğ ı s a ğ l a n ı r. Yu r d u n
yöne mini öğrenciler üstlenmiş
ve böylece KYÖD'e ait bir
Öğrenci Yurdunun ilk önemli
çalışmaları bu 60'lı yılların
sonlarına doğru başla lmış olur.
Ad ı s o n rad an “Fın d ıkzad e
Öğrenci Yurdu” olarak anılacak
o l a n , İ s t a n b u l ' d a k i K YÖ D
Öğrenci Yurdu için kampanyalar
başla rlar.
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Kocaelililer ile öylesine
bütünleşme sağlanmış ki
yardım amaçlı yapılan her
faaliyet için halkın tam ka lımı
sağlanıyordu. Kocaeli dışındaki
illerde açılan kampanyalara
duyarlı olmayı Kocaeli o zamanki
Yüksek Tahsillilerden öğrendi.
Kocaeli halkı, Zap suyunun
üzerine yapılan ilk köprüye
yoğun katkıda bulunmuştu. O
yılların gerçekten hemen hemen
her anına damgasını vuran KYÖD
üyeleri hiçbir an demokra k
eyleme geçit vermemiş ve ilk
defa içinde panel, orkestralar
geçidi, spor yarışmaları, yatro
ve balo gibi etkinliklerin yer
aldığı I. Pişmaniye Şenliği
gerçekleş rilmiş .
… Takvimler 12 Mart 1971' i
gösterir. Türkiye atmosferi
ye n i d e n a n - d e m o k ra s i ye
boğulur… Birçok dernek gibi,
Aydın Olmanın Sorumluluğunu
en iyi şekilde yerine ge ren
KYÖD kapa lır. 12 Mart 1971
muh rası ve onun ge rdiği
kısıtlamalar hüküm sürmeye
başlar…
Türkiye'de kuruluş yılları eskiye
dayanan sivil toplum kuruluşları
tarihlerine sahip çıkamazlar.
Bunun önemli bir nedeni,
kurumların nerdeyse tamamının
geçmişte, özellikle askeri darbe
dönemlerinde kapa lmış
olmasıdır. KYÖD – Kocaeli Yüksek
Ö ğ re n i m D e r n e ğ i ü ç kez
kapa lmış olmasına rağmen
yeniden hayat bulabilmiş ve
yoluna devam etmiş r. Giderek
içerisinden bir radyo, bir vakıf,
bir spor kulübü ve bir orta
ö ğ r e m k a m p ü s ü
çıkarabilmiş r. Tarihi bu denli
e s k i ye d aya n a n K YÖ D, i l k
kapa lma ile 12 Mart 1971'
muh rası ile yüz yüze kalır.
Türkiye'nin yeniden gündemine
oturan an demokra k ortam
sonrası, ne yazık ki, yeşil İzmit'te,

aydın gençlerin yeşer ği ve
yücel ği dernek, zorunlu olarak
kapanmış r.
Ülkedeki siyasi çalkan ların
durulduğu 1974 yılında,
derneğin yeniden kurulması
için, ilk adım a lır. 60'lı yılların
gençleri, 1975 yılında, bu kez
mezunlar olarak, aralarına halen
okumakta olan öğrencileri de
alarak, derneği kurarlar.
Ancak 12 Eylül 1980
muh rasının an demokra k
yasaları, bütün sivil toplum
kuruluşları gibi, bir kez daha
KYÖD'e yaşam hakkı tanımaz.
Fakat yılmak ve yıkılmak yoktur,
mutlaka olacak r ve
başarılacak r… Kollar sıvanır,
çalışmalara başlanır. Bu kez eşler
ve torunlar da ka lır. 13 Ocak
1993 tarihinde KYÖD, üçüncü ve
bir kez daha mezunlar derneği
olarak tekrar doğar. Başkanlığa
C e m a l B a d e m g e r i l i r.
Çalışmalar sırasında, o zamanki
Vali Kemal Nehrozoğlu ve
Büyükşehir Belediye Başkanı
Sefa Sirmen'in büyük katkılarını
unutmamak gerekir.
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KYÖD Tüzüğünde, Derneğe
kimler üye olabilir tanımlaması;
“ATATÜRK Cumhuriye 'nde
onun temel ilkeleri ve onun
izinde kişilikli, kendini sürekli
yenileyen, geliş ren, kendi
mutluluğunu sağlama yanında
b u n u b a ş ka i n s a n l a r ı n ve
toplumun bütünü içinde değerli
ve anlamlı bulan, çağdaş, akılcı,
demokrat ve laik yüksek
öğrenim gençliğinin ye şmesine
katkıda bulunmak isteyen… bir
yüksek öğrenim kurumundan
mezun ve en az beş yıldır
Kocaeli'de ikamet eden herkes,
KYÖD ailesine ka lım için
b a ş v u r a b i l i r ”, ş e k l i n d e
tanımlanmış r… KYÖD 1993
yılında yeniden dolu dizgin

yo l u n a d e va m e t m e k i ç i n
hazırdır…
1993 yılında yeniden doğuşun
a r d ı n d a n , K YÖ D ke n d i ö z
varlıklarına ve tesislerine
kavuşmalıydı… 1995 yılında; 120
KYÖD'lünün ka lımıyla Radyo
KYÖD, 74 KYÖD'lünün
bağışlarıyla KYÖV (Kocaeli
Yüksek Öğrenim Vak ) kuruldu.
1995-1996 döneminde “Çalışma
Grupları” kuruldu ve Tüzük
Tadila ile KYÖD'ün bir organı
olarak ve seçim ile göreve
gelmek üzere çalışmaya başladı.
“ Ko c a e l i Yü k s e k Ö ğ r e n i m
Derneği'nde, sonradan
kurumsal devamlılığı sağlamak
amacıyla, “Kurumsal Gelişim
Kültürüne” dönüşecek olan
“ Toplam Kalite Anlayışı” o
tarihte tüzük ilke ve hedeﬂerin
yaygınlığının sağlandığı bir
yöne m modeli olarak
benimsendi. 1997 yılında,
To p l a m K a l i t e M o d e l i
yapılanmasına uygun olarak
KYÖD Sloganı, Misyonu,
Vizyonu, İlkeleri, Kri k Süreçleri
belirlendi. 1997 yılında

“KYÖD
Toplam Kalite
El Kitabı”
basımı tamamlanarak, üyeler ve
STK'lar için kalıcı bir referans bir
kitap oluşturuldu.
“KYOD'lü Etkinliklere Ka l Üret
Paylaş” Dernek Sloganı olarak
benimsendi ve daha sonra
bestelenen KYÖD Marşının ana
temasını oluşturdu. Dernek
M i syo n u o l a ra k ; “ Ç a ğd a ş ,
Demokrat ve Laik Çizgimiz İle
Toplum İçinde Aydın Olmanın
Sorumluluğunu En İyi Şekilde
Yerine Ge rmek r” kavramı
benimsendi ve “Aydın Olmanın

Sorumluluğu” bir kez daha kalıcı
ve kuvvetli bir şekilde
vurgulanarak her KYÖD'lünün
bilmesi gereken temel ilkeye
d ö n ü şt ü . D e r n e k V i z yo n u
Tüzüğe uygun olarak; “Merkezi
ve Yerel Yöne mlerin karar
süreçlerine ve Sivil Toplum
Örgütlerinin etkin ka lımlarının
sağlandığı, Kent Konseylerinin
oluşumuna öncülük eden bir
KYÖD” olarak açıklandı. “KYÖD
Vizyonu” ile bağdaşan etkinlikler
dizisi ve KYÖD'ün giderek daha
fazla akıl danışılan ve diğer Sivil
Toplum Örgütleri için toplayıcı
ve lider rolü sayesinde, KYÖD
giderek Kocaeli'nin senatosu
olarak anılmaya başlandı…
KYÖD Misyon ve Vizyonuna
uygun olarak Haziran 1996 da
Habitat II toplan larıyla
uluslararası ilişkiler dizisi başlar.
Bir Avrupa Birliği projesi olan
Habitat II döneminde KYÖD
adından çok söz e rir. KYÖD
salonları ar k özel oturumlarda
aralıksız olarak kent sorunlarının
tartışıldığı, Arama
Konferanslarının yapıldığı, sıkça
toplanılan bir üst halini alır. O
t a r i h l e r d e K YÖ D Ç a l ı ş m a
Gruplarının amaç ve çalışmaları,
t ü z ü k t e y e r a l a c a k ka d a r
önemsenmeleri ve değerinin
anlaşılması ile tam olarak yerine
oturur ve saygı bulur.
17 Ağustos depreminin hemen
ardından, ODTÜ-KYÖD
İlköğre m Okulu Arızlı
mevkiinde, 30 dönüm arazi
üzerinde ve ODTÜ Geliş rme
Vak 'nın eği m programı özenle
uygulanarak, eği m-öğre me
başladı. KYÖD Sosyal Tesis
İşletmeciliği Şirke hayata
geçirildi. Burs kaynağı için
Çelenk Hizme , Körfez deniz
yüzeyinde Çöp Toplama Hizme
gibi, yeni parasal kaynaklar
oluşturuldu. 17 Ağustos
depremi ile birlikte yürütülen

KYÖD çalışmalarının bir sonucu
olarak ta

“KYÖD Arama-Kurtarma
ve Medikal Ekibi, -AKME”
KYÖD girişimi ile kuruldu.
İlerleyen günlerde bu çalışma
Sağlık Bakanlığı tara ndan
model alınarak “Ulusal Medikal
Kurtarma Ekibi” -UMKE- olarak
her ilde örgütlenmesini
tamamladı.
2002 yılında yapılan Genel
Kurul sonucu eski adı Gübretaş
Spor olan kulübün ismi
değiş rilerek KYÖD Spor kurulur.
Kulübün isim tescili yapıldıktan
sonra, 2003 tarihinde
Badminton branşı kurularak
liglere ka lmaya karar verilir.
Minikler için futbol okulu
kurularak, bu branşta
çalışmalara başlanır. Futbol
okulunun çalışmaları, KYÖD
Spor Kulübünün F Gençler ligi ilk
düzenlendiğinde Kocaeli'de
şampiyon olması ile değerlenir.
Giderek tüm gençler
kategorilerinde KYÖD Spor
adından daha fazla söz e rir.
KYÖD Spor futbol okulu o
dönemden beri 8-15 yaş grubu
için çalışmalarını
sürdürmektedir.
G e n ç K YÖ D Tü z ü k ta d i l a
sonrası, KYÖD'ün bir örgütü
olarak tanımlanmış, kendi
yöne mlerini kurarak ve bir
KYÖD organı olarak çalışma
hakkına sahip olmuştur. Kısa
dönemler için de olsa, başta
Kocaeli Üniversitesi
öğrencilerinden oluşan gençler
kendi yaş gurupları için Kültürel
ve Sanatsal Faaliyetler, Yaz
kampları, yardım amaçlı geceler,
A v r u p a m e r ke z l i d e ğ i ş i m
programları organize ederek
organizasyonlara imza
atmışlardır. Bir genç öğrenci
KYÖD Dernek desteğini de alarak
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yurt dışı kültürel programlara
gitme şansı yakalamış r.
KYÖD, 2000'li yıllarda Atatürk'ün
gösterdiği çağdaş dünyada
yerini almış r. Yapılanlar hiçbir
zaman yeterli görülemez. KYÖD,
enerjisi ve devrimci karakteriyle
yeni hedeﬂere koşmaya devam
etmektedir.

“KYÖD
2000'li yıllarda da
Yükselişini Sürdürdü”
K Y Ö D 2 0 0 9 - 2 0 1 4 Ye r e l
Yöne mler döneminde 2008
tarihinde gerçekleş rilmiş olan
'Arama Konferansı' ile başlamış
olan ve KYÖD'ün Kocaeli Sivil
İnisiya f Pla ormu ile ortaklaşa
yürü üğü, 'NASIL BİR YEREL
YÖNETİM İSTİYORUZ'
başlığındaki çalışması BİR
RAPOR ALTINDA TOPLAMIŞTIR.
Arama konferansında, sekiz ana
konu başlığında ve Kocaelili Sivil
Toplum Örgütlerinden somut
öneriler alınarak derlenmiş 130
adet ﬁkir üre lmiş, Raporun
bütünü uzman çalışma grubu
sonuçları ile desteklenmiş ve bu
öneriler, gelecekte daha da
yaşanabilir bir şehre sahip
olunabileceğine dair bir umut
olmuştur.
Bu çalışmaların ardından KYÖD,
Yerel düzeyde “Yılın Sivil Toplum
Örgütü” seçilir ve devamında
öncü ve lider olarak topluma
karşı görevini en iyi şekilde
yerine ge rmeyi sürdürür. Tıpkı
KYÖD Marşında söylendiği gibi
”Ka l, Üret, Paylaş / Düşünceler
hep çağdaş / KYÖD'lüyüz biz
arkadaş” bir yaşam tarzı
olmuştur. Her yıl planlı ve
düzenli duyurularla, halkla
paylaşılarak, kültür, sanat, sivil
toplum duyarlılığı üzerine
serbest kürsülerde onlarca
etkinlik düzenlenir ve her biri
yerel ve ulusal basında ayrı ilgi
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odağı olur.
KYÖD 2000'li yıllara geldiğinde
10 ve 20 yıllık kıdem dönemini
tamamlayan Üyelerine “Kıdem
Rozet Töreni” yapmaya başlar.
KYÖD her dönemde, Yüksek
Öğrenim gören gençlere günün
şartlarına uygun miktarlarda ve
onlarca öğrenciye bir yılın eği m
dönemini kapsayacak şekilde
burs vermeyi sürdürmüştür.
Mustafa Küpçü önderliğinde,
KYÖD'ün 1968 Tiyatro Gurubu,
2010 yılında “Sokrates
S av u n u y o r ”, 2 0 1 2 y ı l ı n d a
Gogol'un “Bir Evlenme” adlı
oyununu ve 2015 yılında
'HECCAV' adlı oyunu yeniden
sahneye koyar. Aynı enerji ile
sahnelenen oyunlar hem
ozamanın, hem de günümüzdeki
KYÖD'ün gücünün kanı ve
göstergesi olmuştur.
Dernek kimliğindeki KYÖD,
“Sosyal Medyayı”, Kurumsal
Kimliğini yükseltmek ve
KYÖD'ün sesini en iyi şekilde
duyurmak amaçlı yoğun olarak
k u l l a n m a k t a d ı r. K Y Ö D
etkinlikleri
web
sorgulamalarında, bilinen en
popüler sosyal medya
araçlarında izlenebilir. KYÖD
Dernek, KYÖD İşletme, KYÖV,
ODTÜ-KYÖD ilköğre m Okulu,
KYÖD Sporun her etkinliği,
Kocaeli Yerel basında her zaman
yoğun yer bulmaktadır.
KYÖD Kitap Kulübü, KYÖD ve
KYÖV desteği ile onlarca eserin
kitap olarak basılması, hem yerel
hem ulusal boyu a birer
b e l ge s e l n i te l i ğ i n d e kat k ı
vermiş r.
KYÖD, Pişman iye Balo su
geleneğini her yıl Mayıs ayında
ku r u lu ş y ı l d ö n ü m ü o l a ra k
bilinen 19 Mayıs günlerinde ve
bir şölen havasında
sürdürmektedir. Bu gecede 10
yıl ve 20 yılını tamamlayan

üyelere teşekkür rozetleri
verilmekte, KYÖD'e hizme
geçen üye ve çevrelere
katkılarından dolayı plaketleri
teslim edilmekte ve Pişmaniye
Baloları Burs hizme için kaynak
oluşturacak etkinliklerle
tamamlanmaktadır.

êêêêêêê
75. Yıl dönümünü kutlayacağı bu
yıllarda geleceğe hazırlanmayı
s ü r d ü r m e k t e d i r. E l i n i z d e
tu uğunuz bu dergi, hem
Geçmişteki KYÖD'ün bir
Belgeseli, hem de bu tecrübe ile
gelecek yıllara nasıl hazırlanması
gerek ğine kaynak
niteliğindedir. KYÖD bugün en
fazla eski KYÖD olamamakla
suçlanmaktadır. Türkiye'de
yıpranan siyaset, ne yazık ki her
kararın bir parçası olan toplum,
halk ve halkın içinden çıkan
kurumları da yıpratmış r. KYÖD
gibi dernekler de bu
genellemenin dışında kalamaz.
KYÖD her dönemde olduğu gibi
özel ve örnek durumunu
k o r u m u ş t u r. G ü n ü m ü z d e
“İk darlarla Paralel Hareket
Etmeyen” dernekler, yapıcı da
olsa, “Fırsatçı ve Taraf” olarak
tanımlanmakta ve
eski lmektedir. KYÖD'e yönelik
suçlamalar “Meyve Veren Ağaç
Ta ş l a n ı r ” g e rç e ğ i n i
doğrulamaktadır…
Tüm bunlar, KYÖD'ün kendini
daha fazla geliş rmemesi için
mazeret olamaz. Evet, KYÖD her
dönemde ve her yıl bir önceki
yıldan daha fazla “Etkin ve Ak f
Olmak” zorundadır. Bunu “Aydın
Olmanın Sorumluluğunda” daha
bilinçli, halkla bütünleşen, taraf
olmadan, ancak doğru yerde
ik darları ve yerel yöne mleri
destekleyen, gerek ği yerde de
yılmadan eleş ren ve doğruya
yönlendiren güç olmayı
sürdürmek zorundadır.

1947 yılında bir öğrenci derneği
olarak kurulan KYÖD
1980'lerdeki yasakçı dönem
dışında yap ğı etkinlikler ve
üre ği hizmetlerle şehrin
gururu olarak bugünlere gelmiş
aydınların oluşturduğu bir sivil
toplum kuruluşudur. KYÖD;
Laik, demokra k ve halktan yana
bir dernek r; kuruluşundan beri
Atatürk ilkelerinden hiç ödün
ve r m e m i ş , ayd ı n o l m a n ı n
sorumluluğu ile toplumda
demokrasi reﬂeksi yaratmış ve
kentle bütünleşmiş r.
Aslında S.T.K.'lar tüm dünyada
demokra k yaşamın olmasa
o l m a z ko ş u l l a r ı d ı r. A n c a k
ülkemizde ar k en etkin, en
yaygın S.T.K.'ları maalesef yerini
biatçı kurumlara bırak .
Demokrasinin çağdaş insanı
büyüten ve geliş ren kurumları
olarak dernekler, sendikalar ve
siyasi par ler bu anlayışta,
ü ye l e r i n i ç i n d e n s i v r i l m i ş
seçimlerin değişmez
hakimiyetleri al nda, çıkarcı ve
rantçı beraberliklerin adresi
o l u y o r l a r. K a z a n d ı k l a r ı
im yazlarının sarhoşluğunda,
nereden başladıkları ve
amaçlarını unutarak hakimiyet
sahiplerine hizmet aşkıyla yayan
c e m a at l e re d ö n ü ş ü yo r l a r.
Ülkemizde ekonomik koşullar
gi kçe ağırlaşırken, siyase eki
dağınıklık da belki insanları bir
arayış içine i yor ve insanımız bu
cemaatlerde çare arar
halegeliyor…!
B i z K YÖ D ü y e l e r i , b u t ü r
farklılıkların ancak Cumhuriyet
şemsiyesi al nda, millet şuuru
ile birleşebileceğini biliyoruz;
ö rg ü t l e n m eye i n a n ı yo r u z .
Örgütlenme, birleşme ve ulus
devlet anlayışları, dünyada
aydınlanma devrimi ile 18
yüzyıldan sonra yaygınlaşan
modernizmin ürünleridir.
Günümüzde bize dışarıdan

“modern ötesi” ya da “post
modernizm” diye anılan
örgütsüzlük; dağınıklık,
parçalanmışlık –ulus devletleri
yıkıma götüren- dağınıklık gibi
kavramlar benimse rilmeye
çalışıyor. Bize diyorlar ki “eski
moda kavramları a n, eskiyen
Cumhuriyet'i yıkın, ulusunuzu
aşağılayın, tüm milli
değerlerinizi yabancılara sa n,
düşmanın savaşta elde
edemediğini siz çıkar ğınız
yasalarla yabancılara verin
gitsin”. Görüldüğü gibi ne
Türkiye,ne de Kocaeli, KYÖD'ün
kuruluş dönemi olan 75 yıl
önceki yerlerinde durmuyor, ne
yazık ki gidilen yönün bağımsız
ve örgütlü bir yapı değil…
“Atatürk izinde Yılmadan, Daima
İleriye” sözü, Atatürk sevdalısı
kitleler için bir slogan
n i t e l i ğ i n d e , e n a z “Ay d ı n
Olmanın sorumluluğu” kadar
b i l i n ç l i b i r ey l e m n o k ta s ı
olmalıdır. Gençlerle ve halkla
b ü t ü n l e ş e re k , ke n t a d ı n a
haya n her alanında projeler
üretmek KYÖD'ün misyonudur.
KYÖD üyeleri seyirci değil,
“eylem insanı” olmalıdır. Bu
yazının başında yer verdiğim
PERİKLES'in MÖ 430 yılında
söylediğinde geçen

“kent sorunlarına
aldırmayan kişiye sessiz
bir yur aş değil, kötü bir
yur aş denir”,
Vurgusu ile tamamladığı
“eylemden önce görüşmeler
yapılmadan girişilen işler,
olumsuz sonuçlar doğurabilir”
uyarısı aynı zamanda, bugünkü
bireylere, kamu görevlileri, yerel
ve ulusal yöne mlerden
sorumlu herkese, tüm Sivil
To p l u m Ö rg ü t l e r i n e i b re t
niteliğindedir. Bugün durumu
daha karmaşık hale ge ren tek
şey, “tüm dünya ülkelerinin

günümüz internet ve seyahat
hızı ile yakınlaşması, herkesin
her şeyde daha fazla birbirine
yakın” oluşudur. Tüm bunlar
KYÖD ve KYÖD üyelerinin daha
a k f ve d i n a m i k o l m a s ı n ı
gerek ren çağımız gerçeğidir…
Bizim dernek büyüklerimiz o
yıllarda, okuma-yazma
bilmeyenlere ders verdiler.
Henüz üniversitesi olmayan bu
ken e, üniversite öğrenimini
özen d ird iler, ih ya c ı o la n
arkadaşlarını İstanbul'da
o ku u l a r ; köy l e rd e o ku l
yapımına bizzat yardım e ler ve
ﬁziken çalış lar ve elektriği
o l m ay a n kö y l e r e e l e k t r i k
götürülmesine öncülük e ler.
Oysa ar k insanımızın ih yaçları
ve öncelikleri değiş . Biz önce
insanımıza değişim ile gelişim
a ra s ı n d a k i fa r k ı a n l at m a k
durumundayız!...
Her değişim gelişmeyi
göstermez… Bugün ülkemizde
yaşananlar, kesinlikle gelişim
değildir. Bu bağlamda; Binlerce
yıllık zengin bir geçmişe sahip
olan Kocaeli'nin 2000'li yıllarda
alacağı yönü ve ulaşmak İstediği
hedeﬂeri doğru olarak
tanımlamak gerekiyor.
İşte bu noktada KYÖD devreye
g i r i y o r. İ ş t e b u n o k t a d a
“Kocaeli'de Demokrasi Ateşinin
Adresi KYÖD'tür” diyoruz. Bu
noktada KYÖD Üyelerine ih yaç
var. Halkı aydınlatma ve halka
rehber olma misyonu
üstlenecek olan KYÖD'e şiddetle
ih yaç var. Çünkü ülkemiz
gerçekten kri k bir dönemden
geçiyor…
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Gezginleri
Taraklı, Göynük, Mudurnu, Abant
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Ne yazık ki kasabanın en güzel konağında bulunan
Etnograk müze, tek sorumlusunun bulunamaması
nedeniyle gezilemiyor, ama merdivenlerinde toplu fotoğraf
çekebiliyoruz...
KYÖD DERGİ Mart 2020

26

KYÖD
GEZGİNLERİ
Taraklı, Göynük, Mudurnu, Abant
KYÖD Gezginleri ikinci gezilerine saat 7 de eski
perşembe perşembe pazarından başlıyor. Hava
İzmit dolaylarında kapalı, deneyimli gezgin ve
fotoğraf sanatçıları interne taradılar ve
güzergahlarının oldukça açık bir havayla
kendilerini beklediğini biliyorlar. Geyve boğazına
gelindiğinde haklı oldukları ortaya çıkıyor.
Buradan sonra hava durumunu beklemeye gerek
yok.
Ulaş rma bakanlığı son aylarda otobüslerde çıkan
yangınlar nedeniyle çay ve kahve gibi ısıtmalı
ikramları yasaklamış durumda. Burada hemen
KYÖD mu ağının hazırladığı sandviç ve meyve
suyundan oluşan kahval devreye giriyor.

Taraklıya saat 9 gibi ulaşılıyor. Herkes bir çay içme
telaşına kapılıyor, ama burası turizmin yavaş
kasabası. Kahvehaneler henüz ocaklarını
yakmamışlar.
Gezginlerimiz hemen fotoğraf makinelerine
sarılarak görüntülerin peşine düşüyor. Bir çeyrek
saat sonra değişik yerlerde demlenmiş çayları
haber vermeye başlıyorlar. Neyse ki çay, Taraklının
suyundan olsa gerek hem demli hem de leziz.
Ne yazık ki kasabanın en güzel konağında bulunan
Etnograﬁk müze, tek sorumlusunun
bulunamaması nedeniyle gezilemiyor, ama
merdivenlerinde toplu fotoğraf çekebiliyoruz..
Taraklı geçen yıllar içinde altyapısını ve
restorasyonunu büyük ölçüde tamamlamış.
Konakların birçoğunun turis k amaçlı
kullanıldığını öğreniyor ve küçük bir grubumuz
bunlardan birinde demli çaylarıın sıcaklığı ile
sobanın bu Aralık ayının ılıklığını yaşama rsa
buluyor.

Konakların birçoğunun turistik amaçlı kullanıldığını
öğreniyor ve küçük bir grubumuz bunlardan birinde demli
çaylarıın sıcaklığı ile sobanın bu Aralık ayının ılıklığını
yaşama fırsatı buluyor.
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Taraklı sokakları
tertemiz kaldırımlarla,
parkları güzel
tasarımlarla yeniden
hayat bulmuş.

Hele hele Kuleli
konak oldukça
etkileyici.
Bu konağın
kendine özgün
panoramik
kulesi, Osmanlı
mimarisinde sık
görülmeyen bir
güzellik.
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Ç

aylar içilip Taraklı sokakları tek
tek tarandıktan ve
arkadaşlarımız yola çıkmaya
hazırlanırken buradaki son toplu
fotoğrafımızı çekiyoruz; tabii
yanımızdan ayrılmayan kulakları
künyeli köpek dostlarımızla birlikte.
Ver elini Göynük.
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Bu, Osmanlı mimarisini titizlikle yaşatan kasabalar yeni yapıların bile
o tarzda yapılmasını şart koşuyor. O yüzden yeni yapılan devlet yapıları
bile Osmanlı mimarisine sadık olmak zorunda. Göynüğün iki önemli
simgesi var. Bunlardan biri Zafer kulesi diğeri de Gazi Süleyman Paşa
camii ve bahçesindeki Akşemseddin Türbesidir
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Arkadaşlarımızın bir bölümü Zafer kulesine, bir bölümü çay
peşine diğerleri de özellikle Bombay fasulyesi almak için yerel
ürünler satan dükkancıkların önünde yer alıyorlar.
Sonunda Buluşma saati geliyor ve otobüsümüz bizi
Çubuk gölüne götürmek üzere yola çıkıyor.
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Bu konağın kendine özgün
panoramik kulesi, Osmanlı
mimarisinde sık görülmeyen bir
güzellik. Çaylar içilip Taraklı
sokakları tek tek tarandıktan ve
arkadaşlarımız yola çıkmaya
hazırlanırken buradaki son toplu
fotoğrafımızı çekiyoruz; tabii
yanımızdan ayrılmayan kulakları
künyeli köpek dostlarımızla
birlikte. Ver elini Göynük.
Bu, Osmanlı mimarisini titizlikle
yaşatan kasabalar yeni yapıların
bile o tarzda yapılmasını şart
koşuyor. O yüzden yeni yapılan
devlet yapıları bile Osmanlı
mimarisine sadık olmak
zorunda. Göynüğün iki önemli
simgesi var. Bunlardan biri Zafer
kulesi diğeri de Gazi Süleyman
Paşa camii ve bahçesindeki
Akşemseddin Türbesidir
Arkadaşlarımızın bir bölümü
Zafer kulesine, bir bölümü çay
peşine diğerleri de özellikle
Dombay fasulyesi almak için
yerel ürünler satan
dükkancıkların önünde yer
alıyorlar.
Sonunda Buluşma saati geliyor
ve otobüsümüz bizi Çubuk
gölüne götürmek üzere yola
çıkıyor.
Çubuk gölü yanından geç ğiniz
ama bilmiyorsanız asla
bulamayacağınız bir mücevher.
Yolu yeni yapılmış ve ulaşmak
a s l ı n d a ç o k o l a y. B u r a y a
gelmemizle gezginlerimizin bir
anda dağılması bir oluyor.
Mekân o kadar göz alıcı ki herkes
başka bir yönden gölün
çevresine hareket ediyor. Dağlar
bembeyaz, gök masmavi ve
suların yansıması aynı güzellikte.
Kimi çubuk gölü kenarındaki tek
kafeye, kimi de göl çevresinde
tur atmaya giderken Çubuk
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köyünü keşfe çıkanlar, izin
isteyip Ayva ağacına yöneliyor.
Buradan ayrılmak biraz uzun
sürse de yemek saa miz gelmek
üzere. Telefonla anlaş ğımız
Mudurnu'nun en eski ve şirin
lokantasına telefon ederek
yolda olduğumuzu bildiriyoruz.
Kanaat Lokantası üç kuşak r
burada faaliyet gösteren minik
bir lokanta. Önce servisin
gecikeceği kaygısına kapılıyorum

ama öyle olmuyor üst ka a bize
ayrılıp dona lmış masalara
yerleşiyoruz ve ser vis hiç
aksamadan başlayıp enfes kabak
tatlısıyla sona eriyor. Akın beyle
birlikte hazırladığımız Kyöd
yemek ﬁsleri ile arkadaşlarımız
ödeme yapıyor. Sonra ﬁşleri
sayıp karşılığı olan parayı
ödüyoruz. Bu sayede kasada hiç
bir yığılma olmadan halledip
Mudurnu sokaklarına dalıyoruz.

KYÖD DERGİ Mart 2020

34

Mudurnu'ya veda edip Abant üzerinden
dönüşe geçiyoruz. Ar k gezimizin son ve en
çarpıcı bölümüne geçiyoruz. Tepeden inme
Abant... 1500 metrelere ulaş ğımızda tam bir
kış mevsimi önümüze seriliyor. İzmit'te yılda
birkaç gün görebildiğimiz kar işte hemen
önümüzde. Gezginleri tamamı pencerelere
üşüşüyor ve bir an önce otobüsün durmasını
bekliyor. Veee Abant'tayız. Tam bir kış
manzarası. Birden grup dağılıyor. Burada tam
bir kar sevinci yaşıyoruz. Hele bir günba mı
var ki... Bu günba mı dönüş yolunda ar k
tekerleklerin dönmesini ha rla yor. KYÖD
gezginleri yeni başlangıçlar için bir gezinin
sonuna doğru hareket ediyor.
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K Y Ö D
gezginleri
y e n i
başlangıçlar
için bir
gezinin
s o n u n a
d o ğ r u
hareket
e d i y o r .

takip
kanadını sardın güvercinin
uçtu
bir buluta yuva kurdu
zincirini çözdün mavi bisikletin
gitti
güvercinin kapısında durdu

Dilek AYRIBAŞ

ozanlar
ıssız bir şehirde
baş yatay çizgiye
güleç yüzlü dikey çizgiler
resmettiler
parmakları hünerli
gönülleri çok güçlüydü
yasaları koyanlardan bile
pırıl pırıl gökyüzümüz
nedendir bilinmez
birden saldırıya uğradı
ozanlar da türkü diyar ettiler
gökyüzüne

Ümit Salih BOLOL
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aşkımız yeter bize
bana göre değil
bu işler
doğum günü, nişan günü, evlilik günü
aslında bunları
bilmeden sevdim seni

sen sessiz kalınca
sen sessiz kalınca
yalnızlığa düşerim
sen sessiz kalınca
bir serçenin kanadına sığınırım
bir şarkıya
sessiz limana
yalnızlığa düşerim

gel kaçalım kırlara
kimsenin gözü olmasın
gökyüzünden başka
sana papatyalardan taç
gelinciklerden dudak boyası yapayım
beni öp
dudaklarımda kalsın
aşkımızın ıslak imzası

Mahir DÖNMEZ

sen sessiz kalınca
kalbim çarpar kuş telaşında
bir ceylan olur ürkek kadın
bilmez nereye kaçacağını
ve başında papatyalı bir taç
yalnızlığa düşerim
sen sessiz kalınca
sonbahar olurum
savrulmuş bir yaprak
göç etmeye hazır bir kırlangıç
yalnızlığa düşerim

Erdem ARCAN
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97 yaşındaki TÜRKİYE CUMHURİYETİ
29 Ekim 2020, Cumhuriyet 97 yaşına bas . Bu sonsuza kadar sürecek bir serüven.
Serüven diyoruz zira zamanın neler ge rdiğini, doğum günlerinin hangi olaylarla
özdeşleşeceğini bilmek zordur. Cumhuriye n doğum günü de bu yazgıdan nasibini
almış r.
Bu yılki Cumhuriyet kutlamaları tüm dünyayı saran Covit-19 salgını ile anılacak r.
Resmi törenler iptal edilmemekle beraber salgın gerekçesiyle kitle örgütlerinin
etkinlikleri sınırlandırılmış kutlama başvuruları kabul edilmemiş r. Ancak buna
rağmen yapılan kutlamalarda halkımızın geçmiş yıllardan daha ka lımcı ve daha
coşkulu olduğu da gözden kaçmamış r. Resmi ve kısıtlı törenlerin ardından İzmit
halkı Atatürk anı na akmış ve ellerindeki gülleri, karanﬁlleri ve diğer çiçekleri Ata'nın
ayakları dibine bırakıp İs klal Marşımızı hep birlikte söylemişlerdir.
Cumhuriyet Türk halkının ar k vazgeçemeyeceği bir yaşam tarzının ve
özgürlüklerinin, özgür yur aş olmanın ta kendisidir. Cumhuriyet kimsesizlerin
kimsesidir. Cumhuriyet ezilen dünyanın bir meşalesidir aynı zamanda.
Türkiye Cumhuriye yüce Atatürk'ün, gücünü Türk Ulusundan alan kökleri en ince
damarlarına kadar yayılmış bir devlet düzenidir. Tüm iç ve dış saldırılara rağmen hala
belki de dünyanın en sağlam, en özgürlükçü, en laik ve yeniliklere açık
Cumhuriye dir.
Kadınlarımız erkeklerimiz, genç ve yaşlılarımız tüm halkımız bu değerlerden vaz
geçebilir mi? Bu zenginliklere sır nı dönebilir mi? Türk ulusu 97. yılında Cumhuriyet
değerlerinden asla vaz geçmeyeceğini geçmiş yıllara göre daha büyük ka lımla ve
coşkuyla kutlayarak göstermiş r.
Cumhuriyet halka inmiş r. Yalnız Kocaeli mi? 100. Yıla 3 adım kala tüm yur a 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri Covit-19 salgınına rağmen gelecekteki daha
çoşkulu kutlamaların habercisi olmuştur.
Türk Ulusuna kutlu olsun.
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Kocaeli Kamuoyuna;
Sevgi Kocaeli'liler,
Covid-19 Salgını nedeniyle Cumhuriyet Bayramımızın 97 nci yılını bir arada
kutlayamıyoruz. Atatürk anı na çelenk sunumu törenini gerçekleş rememize
rağmen 97nci yıl kutlamaları çerçevesinde derneğimizin dış duvarlarını Türk
Bayrakları, Atatürk posterleri ve cumhuriye mizi kutlama pankartlarıyla
dona k.
Yarın 29 Ekim Perşembe günü saat 11.00 den i baren maske ve sosyal mesafe
kurallarına uyarak çiçeklerimizi arzu eden cumhuriyet sevdalıları ile birlikte
Saraybahçe Anı na bırakacağız.
KYÖD Mustafa Kemal Atatürk'ün aç ğı Tam Bağımsızlık ve Aydınlanma yolunda
ilelebet yürümeye devam edecek r.
Cumhuriye mizin 97nci yılı kutlu olsun.

KYÖD
Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği
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uyanış
işte yeni bir merhaba
bir filiz göğe
bir filiz toprağa
çünkü iyi bir dünyalı
işitebilmeli
rüzgarı ve derin suları
bu yüzden sağlığımıza
içelim sabah güneşini
her bahar
her bahar
uyanışımıza

sonra
gözünü açıyorsun
kalabalık
kapıyorsun
kalabalık
sonra
bir yalnızlık
bir yalnızlık

Lâle DARCAN TIĞ
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Minel ERDEM

Etkinlikİzi Söyleşi

Kocaeli için farklı
bir esin ,

jazz geceleri..
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İlk defa Türk caz gruplarını izmit 'te
dinleme zevkini yaşıyoruz. KYÖD ve

Etkinlikizi birlikteliğinde düzenlenen caz
geceleri her ayın ilk Çarşamba gecesi
Kocaeli 'li hatta çevre illerden gelen caz
severlere farklı bir dinleti zevkini tattırdı.

Birbirinden güzel başarılı caz grupları caz
dinlemek için sadece İstanbul'da değil
İzmit'te de bu organizasyonların başarılı
bir şekilde gerçekleş rilebileceğini
g
ö
s
t
e
r
d
i
.
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KYÖD:
Merhaba. Etkinlikizi'nden biraz
bahseder misiniz, kimlerle
birlikte hareket ediyorsunuz?
Etkinlikizi ekibi kimlerden
oluşuyor?

Etkinlikizi:
Merhaba. Etkinlikizi kültürel
etkinlikler alanında faaliyet
gösteren bir pla ormdur. Temel
amacı ödeneksiz ve yarı
ödenekli kurumların kültürel
etkinliklerini duyurmak, bizzat
kültürel etkinlikler yapmak ve
bütün bunları yaparken tüm
kamusallıkların korunmasını ve
geliş rilm es in i s a ğla maya
ç a l ı ş m a k r. B u p b i r
o r g a n i z a s y o n u
gerçekleş rebilmek için de
k u r u m l a r, i n i s i y a ﬂ e r,
topluluklar, kişiler arasında
olabildiğince etkileşim
yaratabilmeyi, ortak programlar
yapabilmelerine aracılık etmeyi
ve kültürel alanda yanyanalıkları
geliş rmeyi uman bir
pla ormdur.
2010'ların başında kurulan
Kocaeli Akademik Odalar Birliği
üyeleri ve kimi benzer
örgütlülükler
Etkinlikizi için kültürel
e t k i n l i k l e r
pla ormunun doğal
üyeleridir. Pla ormun
üyelerine örnek
vermek gerekirse
TMMOB, TTB, KESK
gibi meslek örgütleri,
KYÖD, KBFT, KASK, KBT,
Helikon Art, Alternaif
Kültür Merkezi gibi sivil
toplum kuruluşları,
Kartopu Sinema
Topluluğu, Kara Sanat
İnisiya ﬁ, İzmit
Edebiyat Söyleşileri
İnisiya ﬁ gibi
toplulukları sayılabilir.
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Etkinlikizi aﬁşlerinde zaten, her
daim “Kocaeli Akademik Odalar
Birliği ve kimi sivil toplum
örgütlerinin katkısıyla”
etkinliğimizi düzenlediğimiz
ifade edilir. Bu tutumuzla
aslında kimin ne kadar katkı
koyduğundan ziyade,
Etkinlikizi'nin kimlerle hareket
e ğini ve edebileceğini, hedef
kitlesinin kimler olduğunu ve
nasıl bir duruşu benimsediğini
zımnen ikrar etmiş oluyoruz.
B i r l i k t e h a r e ke t e ğ i m i z
oluşumların ve kurumların
mümkün olduğunca kültürel ve
sanatsal bağlamda ortaya
koydukları çabaları şimdiye
değin etkinlikizi.org sitesinde
arşivledik. En azından 2019
Eylül'ünden beri şehrin
ödeneksiz ve yarı ödenekli
ku r u m l a r a ç ı s ı n d a n s a n at
envanterini çıkarmaya çalış k,
çalışıyoruz. Böylece İzmit
özelinde İzmitlilerin İzmit'te
nasıl bir kültürel atmosfer
olduğunu görmelerini ve
kamusal alanın onları nasıl bir
alana davet e ğini
belirginleş riyoruz.

Biz kimiz sorusuna
gelince, biz tam anlamıyla
pla orm kavramının işaret e ği
bir grubuz. Yani dikey bir
kurumsallaşma ya da
örgütlenme yok, herhangi bir
yapının üstünlüğü ya da başka
bir amacı etkinliklerin önüne
g e ç m i y o r. G ö n ü l l ü
yürütücülerimiz var, onlar da iki
şeye dikkat ediyor. Birincisi bu
işin kar amacı gütmeyen bir
kamusal çaba olduğunu
ha rlamak, ikincisi
pla ormumuzun ödeneksiz ve
ya r ı ö d e n e k l i t ü m ça ğd a ş
değerlere bağlı kurumların
yanında yer aldığını göstermek.
Bu yüzden de işler ve ilişkiler de
amatörce yürüyor ama hiç
kimseyle olumsuz bir etkileşim
kurulmuyor. Etkinlikizi'nin
kimlerden oluştuğu bu açıdan
önemli değil ama yine de birkaç
isim saymak gerekirse Mustafa
Ş ey h o ğ l u aﬁ ş ve ta s a r ı m ,
Mustafa Ayık web, İbrahim Anık
youtube, Muaz Doğan sosyal
medya, Bora Erdağı
organizasyon, Bartu Şanlı,
Atakan Ceylan ve Fırat Yılmaz
me n ve haber
yazarlığı yaparak
süreci takip ediyor.

K:
Etkinlikizi'ne neden
ih yaç duydunuz?

E:
Malum, İzmit
a ç ı s ı n d a n g i d e re k
darlaşan ve daralan
bir kültürel atmosfer
gelişimi var. Bir başka
ifade ile artan nüfusa,
teknolojik yeniliklere,
ﬁnansal olanaklara ve
gelişim trendlerine
uygun hızda olmayan

şöyle dursun, kültürel bir
atmosfer kurmak neredeyse
imkansız kalmaya mahkumdur.

İkincisi tüm Türkiye'de
olduğu gibi, rantsal ve
ke ntse l dönüşüm
plansız bir şekilde
gerçekleş . Böylece

kültürel etkinlikler gelişimi var.
Daha da açıkcası, İzmit'te,
Büyükşehir Belediyesi olmaktan
ve Kocaeli Üniversitesi
açılmaktan önceki; 1980'lerin
veya 1990'ların canlılığı ar k
yok. Bunu her anlamda tespit
etmek mümkün. İzmitliler
özellikle deprem öncesinde Anıt
Park'tan başlayan ve Merkez
Bankası'nda son bulan bir
güzergahın içine sıkışmış ve bu
aslında kültürel ortamın ve
kültürel etkileşimin
yoğunlaşmasına ve
görünürlüğüne çok fazlaca
hizmet etmiş . Bunu en kolay o
d ö n e m i n ga ze t e v e d e r g i
trajlarına bakarak, ve yine o
gazetelerde ve dergilerde yer
alan kültür sanat haberlerine ve

tar şmalarına bakarak
görebiliriz. Fakat aslolarak
İzmit'in radikal dönüşümünün
miladı olarak Gölcük Depremi
kabul edilebilir. Çünkü deprem
gerçekten Kocaeli'nin her
noktasını dönüştürdü ve bu
dönüşüm üç gerçeği yeniden ele
almayı zorunlu kıldı:

Birincisi İzmit'in alt-orta
sınıﬂarı dahil büyük bir
kısmı ya şehri terk e ya
da şehrin merkezinden
uzaklaş . Bu da kültürel
etkileşimi ve şehirlilik
duygusunu baltaladı. Şehri şehir
kılan bu dinamikler olmadan,
mutlu ve akıllı şehirler yaratmak

s o sya l i za syo n ve ka m u s a l
mekanlar üre lemeyecek
şekilde kısırlaş (rıldı). Örneğin
Sabancı Kültür Sitesi'nin
yanlızlığı Süleyman Demirel
Kültür Merkezi ile giderildi ama
Halk Eği m Merkezi (Halkevi)
Salonu, Seka Sineması, Alternaif
Kültür Merkezi, Bi nya Salonu,
Kocaeli Fuar Alanı, Leyla Atakan
Kültür Merkezi gibi kamusal
yerler ya gözden düşürüldü ya
da kapa ldı. Kültür merkezi
adına düğün salonları, meslek
edindirme kursları açıldı. Bunlar
ih yaç mıydı, elbe e kültür
faaliye olarak değil... Oysa asıl
amatör sanat grupları için
i ş l i k l e r, a t ö l y e l e r, p r o v a
salonları, kamusal toplanma
alanları, şehrin içindeki parklar
korunmalıydı, açılmalıydı.
Bunlar şehri yönetenlerin
umrunda olmalıydı ki söz konusu
rantsal ve kentsel değişim kaba
bir yıkım olmaktan bir nebze
uzaklaşsındı... Yeri geldi somut
bir örnek verelim, İzmit'te Güzel
Sanat Fakültesi, çok sayıda
Konservatuar ve bağımsız sanat
işliği olmasına rağmen, doğru
düzgün Sanat Galerileri yok!..
Çağdaş Sanat Müzesi, Şehir
Müzesi vs gibi bir kamusal
mekan yok. Sanatçıların ya da
kurumların üç duvar ve/ya küçük
bir boşluk bulununca “sergi
o l m aya n s e rg i l e r ” a ç m a s ı
2020'lere pek yakışmıyor. Bu
n o k t aya i s t e rs e n i z t e k ra r
döneriz... Kültürel gelişmişlik
seviyemizi gelip buradan ölçün...
KYÖD DERGİ Mart 2020
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Üçüncüsü İzmit son 20
yılda, deli gibi nüfus
hareketliliği ile
obezleş . İzmit'in son on
yılına bakıldığında nüfusunun
%20 ar ğı (306 binden 363 bine
ulaş ) görülmektedir!.. Bu
obezlik ve diğer sosyolojik
değişimler şehri tanınmaz hale
ge ren «dokusal değişime» yol
açmaktadır, açmış r. Elbe e,
kültür sanat üre cileri ve
ortamları da bu değişimden
nasibini fazlasıyla almaktadır,
almış r da.
İşte bu saydığımız değişimler ve
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etkilerinden dolayı Etkinlikizi
gibi bir pla ormun kurulmasını
elzem görmekteyiz. Çünkü bu
şehirde yaşayanların
tutunabileceği cılız da olsa
kültürel alanlar, oluşumlar,
etkileşimler bulmak ve yaratmak
yaşam ve şehir hakkımızdır.

K: Etkinlikizi yerelde kültürel
etkinlik üre mi konusunda ne
gibi sorunlar tespit ediyor,
kendisi herhangi bir çaba ortaya
koyuyor mu?
E: Bu sorunun ilk kısmı oldukça
önemli. Umarım şehrimizin

yöne cilerinin kulağına kar suyu
kaçar da bizi duymak için çaba
gösterirler (Gülüşmeler...).
Dünyada kabaca üç tane kültür
s a n a t
p o l i k a s ı
üreten/yöneten/geliş ren odak
v a r. B i z d e d e b u n l a r ı n
tezahürleri az ya da çok var. İlki
kamugücünü elinde bulunduran
mülki ve yerel idare
temsilcilikleri; yani Kültür
Müdürlüğü ve Belediyeler;
ikincisi kar amacı güden özel
kü ltü r san at girişimcileri;
üçüncüsü kar amacı gütmeyen,
kamu yararı gözeten sivil toplum
örgütleri veya inisiya ﬂeri.
İzmit özelinde KBB Kültür Daire

Başkanlığı'nın ve/ya İl Kültür
Müdürlüğü'nün çabalarını
burada tar şmaya açmak, karne
yazmak istemeyiz ama birkaç
şeyi saymakla ye nebiliriz.
Birincisi -yukarıda değindiğimiz
ü ze re - ş e h i rd e n e re d eys e
büyümeyen tek şey kamusal
kültür sanat alanları ve bunların
bağımsız kültür sanat üre cileri
l e h i n e d ü ze n l e n m e s i g i b i
görünmektedir. Kütüphane
açmak, amatör gruplar için
prova ve sahne merkezleri, sergi
salonları, gençlik merkezleri
o l u şt u ra ra k , öze r k ya p ı ya
kavuşturmak gibi bir şey
düşünülmemiş r. Devle n
elindeki kamugücü ile kültür
sanat haya na hükmetmesi en
haﬁﬁnden “toplum
mühendisliği” en ağırından
“ideolojik hegemonya üre mi”
merkezi olmak r. Oysa devlet bir
ﬁnansör gibi davranmaktan
ziyade, kamu gücünü bağımsız
toplumsal-yerel otoriteler
aracılığıyla topluma yayarsa asıl
o zaman Halil İnalcık'ın
deyimiyle “patron ve şair” ilişkisi
kurmanın ötesine geçebilir. Her
halde kasıtlı olarak böyle
yapmayarak yatay, ka lımcı,
kendiliğinden, eşitlikçi, pozi f
ayrımcılığı güçlendiren sivil
toplum ve kültürel üre mi bloke
e t m e k i s t e m e k t e d i r.
S o m u t l ay a ra k i l e r l e y e c e k
olursak, Sabancı Kültür Sitesi
Valiliğin ve
cari
o rga n i za syo n l a r ı n e l i n d e ,
S ü l e y m a n D e m i r e l Kü l t ü r
Merkezi ise KBBT'nin elinde
kalmakla çok matah bir
kamusallık örneği olmaktan
çıkarılmış oldu. Çünkü bu
kamugücünün otoritesini deyim
yerindeyse tekelleş rdi. Bu da
kültür sanat üre cilerini
mekansal ve ﬁnansal olarak
“alterna fsizliğe” i .
Alterna fsizlik beraberinde

kültür sanat üre cilerini daha
fazla kamugücüne yaslanarak bir
şeyler yapmaya zorladı. Bu da
onların yıkımı oldu. KBBT halkı
çekmek için başla ğı “ucuz”
kültür sanat tüke mi, zamanla
yine kültür sanat üre cilerinin
çabalarının kamuyla
buluşmasını imkansızlaş rdı.
Çünkü binbir emek ile
hazırlanan hiçbir şey Sabancı ya
da SDK Merkezi'nin yerleşik
unsurları ile boy ölçüşemez
oldu. Bu da şehirdeki üre mi
giderek daral , azal ,
sınırlandırdı... Hemen şu
denebilir ne yani “ucuz bilet”
neden sorun olsun? Elbe e
burada sorun ucuz bilet değil,
eşit çalışma ve tanı m
koşullarına sahip olmayan ama
bu şehirde kültür sanat ile
ilgilenenler, neden kamu gücüne
d e v l e
n /
c a r i
organizasyonların kendi özgül
güçlerinden daha az pozi f
ayrımcılığa uğrayarak ulaşabilsin
ki?.. Bakın bu şehirde kültür
sanat alanındaki alterna fsizlik
ve ucuzluğun yol aç ğı tahriba
en iyi yine İzmit merkezli çıkan
dergilerin ve gazetelerin kültür
sanat sayfalarının boşluğu ve
azlığı ile takip edilebiliriz. Ar k
gazeteler için bir magazin haberi
düzeyinde kültür sanat
haberleri, hele makaleler ise
tamamen değersizleşmiş
durumda...

K: Peki, yeni açılan Kongre
Merkezi sizce bu saydığınız
“yaralara” merhem olabilir mi ya
da sizce nasıl işlevlendirilse bir
işe yarayabilir?
E: Kongre Merkezi kültürel
alanda süren yaprak dökümüne,
tam olarak tuz biber olmaktadır
ve oldu da. Umarız bir iki tane
aklı-evvelden değerli bulunan
aklı-selimin sözü dinlenerek

gelenek bozulur. Kongre Merkezi
bizce Uluslararası Çağdaş Sanat
Müzesine ve amatör gruplar için
ücretsiz işlikler şeklinde
kullanıma açılmalıdır. O zaman
Kongre Merkezi hem Seka
Park'taki traﬁk yükü hem büyük
ﬁnansal sıkın lara yol açan bir
yer olmaktan çıkar. Bu haliyle
kalırsa da, belki 5- 10 yıl sonra
yine “alterna fsizlik” nedeniyle
kör topal şehre katkı üreten bir
yere dönüşür ama gereksiz
bedeller ödenmiş olur. Rica
ediyoruz Amerikayı tekrar tekrar
keşfetmeyelim. Seka Park bir
b ü t ü n
o l a r a k
değerlendirilmelidir. Yaz kış,
7 / 2 4 , b ay ra m d a s ey ra n d a
kullanılabilen bir yere
d ö n ü ş t ü r ü l m e l i d i r. S a h i l i
kaplayan restoranlar, denize
uza lan düğün salonları, uygun
olmayan reekrasyon alanları,
kamu binaları, otoparklar ve
beton beton beton
hastalığından Seka Park her
geçen gün biraz daha bizlerden
uzaklaşıyor. Rica ediyoruz bizi
yönetenlerden; Seka Kağıt
Müzesi, Seka Bilim Merkezi ve
Kongre Merkezi'ni bu şehre
ölümsüz bir armağan olarak
kazandırmak isteyenlerden,
l ü e n 1 8 .- 1 9 . Yü z y ı l ı n
endüstriyel miraslarını taşıyan
Manchester'a, Liverpool'a,
Leeds'e gitsinler. “Science and
I n d u s t r y M u s e u m ”, “ C i t y
Museum” ve onlarca sahanın
nasıl şehre hem yerli yabancı
turist ve araş rmacı çek ğini
görsünler ve bu alanları yine
gönüllerince ama en azından
muadilleri seviyesinde bizlerle
karşılaş rsınlar. Kötü bir şey
değil bu dediğimiz. Dün Mehmet
Ali Kağıtçı bunu yap , bugünde
şimdinin yöne cileri yapsın ne
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K:

Peki, İzmit Belediyesi'nin
performansını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

E:

Kamugücünü tabii İzmit
yerelinde bir de İzmit Belediyesi
t e m s i l e d i y o r. İ z m i t
Belediyesi'nin yeni yöne mi iyi
niyetli girişimler de bulunuyor.
Fakat her şeyden önce hem
plansızlık hem de i raf
edilmeyen bütçe ve mekan
sorunları var gibi. Bu durumları
gözardı etmemek lazım. Geçen
bir yıllık sürede İzmit
Belediyesi'de iki hatayı
tekrarladı. Birincisi kimi sivil
toplum örgütlerinin projelerine
destek verdi, veriyor. İkincisi
konser, fes val gibi büyük
bütçeli ve şehre hiç bir kalıcı,
sürekli ve yeniden üre lebilir
etki üretmeyen işlere tevessül
e , umarız daha fazla etmez.
İzmit Belediyesi'nin yukarıda
saydığımız hatalardan ders
çıkarmaması için bir neden
göremiyoruz. İzmit Belediyesine
göre KBB'nin işi daha zor. Çünkü
önceki dönemlerin hatalarını
çözmek ve alınmış kararlarını
revize etmek için siyaseten
hareket alanı dar. İ raf edeyim,
şehrin Tahir hocaya bakışı
oldukça olumlu, fakat bunu
ekibiyle kültür sanat alanında
nasıl yaşama geçirir bilemiyoruz.

K:

olur?
Haa, sırası gelmişken Kongre
Merkezi'ne Kongre Merkezi
durağından hiç bir KBB yetkilisi
tramvayla gitmiş midir?
Gerçekten harika bir planlama
ve ulaşım örneği olduğunu
görmüştür durağın!..
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Kaste ğimiz tam da budur!..
Sanılmasın güzelliklere körüz,
aksine güzellikleri dayak
yemeden görmek is yoruz. 21.
yüzyıl mutlu ve akıllı ken ne
yakışıyorsa bu durum, sağ
olsunlar. Art niye miz için özür
dileriz.

Yeniden Etkinlikizi'ne
dönelim. Etkinlikizi'nin
kurulduğu günden bu yana
umduğunuz gelişim gerçekleş
mi? Sivil toplum örgütleri ve
inisiya ﬂeri ile etkileşiminizi
nasıl buluyorsunuz?

E:

İlkin kurulmak süreklilik
gereken bir şey. Bir kere olup
biten bir şey değil. Bu yüzden en
başta da ifade e ğimiz üzere

pla orm man ğı önemli bir
yatay örgütlenmedir. İkincisi
kimi kurumlar zorunlu olarak
başkaca kurumlarla aynı birlik ve
federasyonlarla iç içe ama
müstakil davranmayı seviyor.
Aynı şey örgütler için de geçerli.
Bu yüzden şunu ifade etmeyliyiz,
KYÖD, Helikon Art Derneği, Kara
Sanat İnisiya ﬁ, Tiyatro 262,
Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi,
Makine Mühendisleri Kocaeli
Şubesi, Eği m-Sen, SES, TTB,
KBFT ile daha olumlu ilişkiler
geliş rdik.
Peki bu arzu e ğimiz kadar iyi
bir gelişme mi, elbe e henüz
yolun başındayız. Güven
d u yg u s u n u , ka rş ı l ı k l ı ﬁ k r i
ortaklığı, yanyanalığı yaratmak
zaman isteyen bir yinelenme
gerek riyor. Her düzeyde şeﬀaf,
açık ve öngörülebilir ile şim
kuruyoruz ama kitlesel ve
bireysel mo vasyonları olumlu
yönde geliş rmek çok sayıda
değişkenin birlikte iş görmesiyle
imkanlı oluyor. Yani şimdi herkes
eşit ölçüde değil, farklı ölçülerde
farklı nitelikteki işlere yatkınlık
duyuyor... Bu da olumsuz bir
durum değil. Kazanımlar ve
süreklilikler üre ldikçe ilişkilerin
boyut ve derinlik miktarı da
değişecek r.

K:

Bize biraz da Etkinlikizi'nin
bu dönem içinde neler
gerçekleş rdiğinden bahseder
misiniz?

E: Bu dönem üç başlıkta ve üç
farklı mekanda etkinlikler
planladık. Fakat süreç içinde bazı
etkinlikleri özgün gelişmeler
sonucunda ertelemek zorunda
kaldık. Eylül'de planımız her
Çarşamba günü Türkiye'nin
tanınmış bir sanatçısına/
grubuna; (sırasıyla) Caz, Klasik
Türk Müziği, Klasik Ba Müziği,
Plak dinle si yap rmak , öyle

de oldu. Mekan olarak KYÖD
Lokalini gürültüsüz ama yemekli
b i r m e ka n a d ö n ü şt ü re re k
izleyicilerin ha a içi yorgunluğu
haﬁﬂetmeyi denedik. Belirli
ölçüde teveccüh gördük ama
yeterli olamadık... Özellikle Caz
Dinle lerimiz için verdiğimiz
sözü tutabildik, diğer türler için
de kısmı ölçüde bunu yapabildik:
Önder Focan ve Standard a la
Turc, Flapper Swing, Esra Kayıkçı,
Jazz Sisters, Vedat Sakman ve
Emin İgüs, İstanbul Kainat Radyo
ekiplerini ağırladık. Önümüzdeki
günlerde İnce Saz ve bir jazz
ko n s e r i m i z d a h a o l a ca k . . .
Seneye bu etkinlikleri ﬁnansal
olarak sürdürülebilir olarak daha
iyi planlamayı umuyoruz.
Yine Eylül'deki planımıza göre
her Salı, sonra bunu her Pazar
o l a ra k d e ğ i ş r d i k , S a h n e
p e r fo r m a n s l a r ı n a ay ı rd ı k .

Alternaif Kültür Merkezi'nin
sahnesi kullanmak istedik. Fakat
sahne geniş kadrolu oyunlar
ve/ya dekorlar için uygun
değildi. Bu yüzden sadece birkaç
oyunu sergileyebildik: Kıyıya
Oturmanın Böylesi, Sevgili Arsız
Ölüm, Tröm. Bu oyunların
tamamı ödüllü, oynadığı
şehirlerde kapalı gişe
oynamasına rağmen, bu şehirde
hem izleyicinin belirli mekanlar
dışşına yönelmemesi hem de
şehrin içinde ölüme terk edilmiş
mekanlar hakkındaki olumsuz
yargı nedeniyle pek teveccüh
görmedi. Bu da aslında “İzmit'te
neden alterna fsizlik egemen”,
“neden mekan üre mi zayıf”
te s p i t l e r i m i z va r, ko l ayc a
anlaşılmasını sağlıyordur. Sırf
o y u n l a ra u y g u n s a h n e l e r
bulamamaktan çok sayıda
nitelikli, ödüllü ve ilk kez İzmit'te
KYÖD DERGİ Mart 2020
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p e r fo r m e e d i l e c e k o y u n u
ge remedik.
Müzik dinle lerimizin ve sahne
performanslarımızın durumu
özetlediğimiz gibiyken,
Perşembe günü Mimarlar Odası
Tarihi Taş Bina Söyleşilerini
istediğimiz gibi gerçekleş rdik,
gerçekleş riyoruz. İlk dönem
(Eylül- Ocak) “felsefe ve bilim”,
“çağdaş sanat”, “gündelik hayat
ve pozi f ayrımcılık”, “edebiyat”
söyleşi başlıklarında her ay bir
etkinlik ve otuz konuşmacı
ü ze r i n d e ko n u ğ u İ z m i t ' e
ge rdik. Ka lımcılarla
tar şmalar yap k. Sanırız Taş
B i n a n a d i re n ya r ı s ı ka d a r
dinleyiciye ev sahipliği yap .
Bütün etkinliklerimizi bir süre
sonra youtube kanalımıza
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yüklüyoruz. Böylece bir açıdan
yaşadığımız deneyimlerin ve
ka l ı m c ı l a r ı n e m e k l e r i n i n
görünürlüğünü sağlıyoruz. Belki
de daha sonraları şehir
araş rmacıları için açık ve
kolaylıkla ulaşabilecekleri bir
bellek oluşturmuş oluyoruz. Bu
minvalde etkinliklerimizi Mayıs
sonuna kadar sürdüreceğiz.

K:

Son olarak söylemek
istediğiniz bir şey var mı?

E:

Elbe e var. Kamugücünü
kullananlar şehri kazanmak
is yorlarsa oran sız güç
kullanmaktan vazgeçmeliler ve
aklıselim bir kültür poli kası
oluşturmadan, kervan yolda

dizilir saçmalığına kendilerini
inandırmasınlar. Sivil toplum
örgütleri, toplulukları,
inisiya ﬂeri yanyanalık
üretmeyi, birlikte hareket
etmeyi öğrenmedikçe kamusal
alandan çekilmiş ve sürekliliği
olmayan etkinliklerle nefes
almaya mahkumlar, bu yıkıma
izin vermeliler ve bir söz de
kendimize kültür sanat maddi
bir kazanım için değil, insanlık
tarihi ile barışmak için gereklidir,
yılmayalım ve paydaşlarımızı
çoğaltarak yola devam edelim.

K: Sağ olun.
E: Bu rsa bize verdiğiniz için
siz sağ olun.

BEYPAZARI'nda
Soğuk Bir Kış Günü

Harika ÖREN

G

eziler, oldum olası beni
heyecanlandırır. KYÖD
Gezginleri grubuyla
Beypazarı'na doğru yola
çık ğımızda da uyku
tu uramadığım bir gecenin
sabahında buldum kendimi.
Ocak ayı, hava çok soğuk ve
karanlık.
KYÖD'ün değerli üyeleri Vural
A lgan ve Akın Turan beylerin
ö ze n l e h a z ı r l a d ı ğ ı g e z i y e
ka lanların, otobüsümüze
yerleşmesiyle hareket e k.
Gecelerin uzun olduğu
mevsimlerde yolculuk sırasında
güneşin doğuşunu izlemek bir
başka güzel oluyor. Yeni bir gün
tüm enerjisiyle insanı kucaklıyor.
Beypazarı; Türklerin Sultan
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Alparslan komutasında
Anadolu'ya girmesinden kısa bir
süre sonra, Selçuklu yöne mine
giren konumu i bariyle sıklıkla
göç eden Türkmen boylarına
yurtluk yapmış. Selçuklu
Sultanlığı'nın kendilerine yurt
gösterdiği tarihte en çok iz
bırakan Türk Kayı Boyu; Osmanlı
Devle 'nin kurucusu Osman
Bey'in dedesi olan Gazi
Gündüzalp yöne minde ilk
olarak Ankara civarına
yerleşmiş.
İstanbul - Bağdat yolu üzerinde
önemli bir caret merkezi olan
Beypazarı, Orhan Bey'in
Ankara'yı almasıyla Osmanlı
yöne mine geçmiş. Beypazarı
Bursa Hüdavendigar Sancağı'na

bağlı beylik merkezi olarak, 1868
yılından i baren siyasi yöne m
bakımından Ankara'ya bağlı bir
kaza olarak önemini sürdürmüş.
KYÖD gezilerine özel olarak
hazırla rılan VeganVejeteryan-normal seçenekli
taptaze sandviçlerden payıma
düşeni alıp, meyve suyuyla
ağzımı tatlandırıyorum.
Sandviçime gömülürken
aklımdan bir gün önce yap ğım
araş rmalar geçiyor.
Beypazarı'nı Rumlardan,
Kütahya Beylerinden
Germiyanoğlu Yakup Şah'ın
Veziri Dinar Hezar alarak,
Osmanlı topraklarına katmış.
A d ı fe t h e d e n i n h a ra s ı n ı
yaşatmak amacıyla “Beyhezarı”

olmuş. Bey buraya panayır
şeklinde alışveriş yerleri kurarak
büyük bir pazar yeri haline
gelmesini sağlamış. Pazar
popülerleşerek “Beğpazarı” ve
“Beypazarı” şekliyle günümüze
ulaşmış.

Bölge 1638'de
Be yp a za r ı z iya re t
eden Evliya
Ç e l e b i ' n i n
Seyahatnamesi”nde
de yer almış. Çelebi
Beypazarı'nı '' Ha ada

nice bin kutu armudu pamuklar
içinde hediye gider. Bu armudun
eşini acem diyarından başka
yerde görmedim.'' Diye
anla yor.
Geç ğimiz güzegahları
seyrederek bunları aklımdan
geçirirken Nallıhan Kuş
Cenne 'ne varıyoruz.
Otobüsten indiğimiz an
yüzümüze çarpan soğuk hava
etkisiyle kendimize geliyoruz.
Aladağ Çayı'nın baraja
döküldüğü yerde oluşmuş
söğütlük, balıkçı türleri için

ülkemizdeki en önemli üreme
habitatlarından biri. Mevsim
dolayısıyla ağaçlar yapraksız. Bu
mevsim Kuzey bölgelerde üreyip
kışı geçirmek için alana gelen
türler ve göç etmeyen yerli
türler buradalar. Yıl boyunca
kuşların yerleşkesi olan sulak
bölgenin, kışı Afrika gibi güney
bölgelerde geçirip üremek için
bölgeye gelen kuş türleriyse yaz
ziyaretçilerini oluşturuyor. Bir de
baharlarda ülkemizden geçen
kuşlara konaklama hizme
veren Cennet, Sarıyar Barajı'nın
nimetlerinden faydalanmakta.

bir gün kurulan güzel süslü
pazarda kıymetli eşyalar
bulunur. Halkın uğraşları
ik
keçisi olduğundan, senede bin
kantar sof ipliği sa lır. Pazara her
ha a etraf köylerinden on bin
insan toplanır. Şehir iki geniş
dere içinde, 20 mahalle 41
mihrap r. Çarşı içindeki Paşa
Camii güzeldir. 3060 adet iki katlı
ev 70 çocuk mektebi vardır.
Çocukları gayet temiz ve olgun
olup 700'ün üzerinde ha zı
vardır. Talebe bilginleri çoktur.
Bilginlerin kendisiyle onunla ilmi
tar şmaya girmekten acze
düşen çok bilgili bir Şeyhülislamı
vardır. Beğpazarlılar renkli sof
giyerler. Türk şehri olduğundan
halkı Oğuz taifesidir.
Yedi hanı, hamamları, 600
dükkanı vardır. Çarşıda kasaplar
hali içinden akan dere kenarında
h a a p a z a r ı o l u r. H a l k ı
garibsever ve cömert kişilerdir.
Kadınları gayet edepli ve akıllı
olurlar. Bağ ve bahçesi çoktur.
Bostanlarından bir çeşit kavun
olur ki lezze nden adamın
damağı yarılır. Bir çeşit yeşil
armudu olup, yuvarlak olduğu
gibi dördü beşi de bir okka gelir.
Gayet hoş ve suludur. İstanbul'a
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Bu bilgileri aldığımız Vural Bey
bizlere uzaktaki tepeleri işaret
edince, şaşırıp kalıyoruz. Alan
jeolojik yapısıyla adeta bir açık
hava laboratuarı gibi. Çökelme
sonucu oluşan sarı, kahverengi
ve kırmızımsı tabakaların üst
üste gelmesiyle oluşan görüntü
bize bir başka dünyada
olduğumuz hissini veriyor.
Renkli dağ kümeleri görsel

karşılanıyoruz. Eski şehrin dar
sokaklarına dalıyoruz.
Beypazarlılar güler yüzlü,
samimi, misaﬁrperver ve
p a y l a ş ı m c ı i n s a n l a r.
Etkileniyorum. Yol boyunca
yürürken, neredeyse
dükkanlardan yapılan çağrılarla
sunulan ikramlarla karnımızı
doyurduk, diyebilirim. Fırından
yeni çıkan Beypazarı

açıdan da olağanüstü bir peyzaja
sahip. Fotoğraf makineleri ve
cep kameraları hemen o yöne
dönüyor ve Mars etkisi yaratan
görüntüler sabitleniyor.

kurusundan aldık. Çayla bir güzel
götürdük. Kurunun Osmanlı
Devri'nde savaşa giden
Yeniçeri'lerin ka ğı olduğunu
öğrenmek ilgi çekiciydi. Nesrin
Teyze'nin Oklava Baklavası,
zey nyağlı dolması, kepekli
tarhanası, ısırganlı-biberlipancarlı erişteleri; doğal sebze
kuruları arasında kendimizi

Aşırı soğuk hava güneşin yüzünü
görünce azcık ısınıyor. Beypazarı
Meydanı'nda birbirine sarılmış
kocaman havuç heykeliyle
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kaybedip her şeyin tadına
bak ğımızı anladınız sanırım.
Tatmakla da kalmadık, bolca
sa n aldık.
Gezerken havuç bolluğunu
görünce merkez meydanda yer
alan havuç heykelinin de sırrı
çözüldü. Burada havuç çok bol
ye şiyor ve suyu tüke liyor.
Malum A vitamini deposu ve

göze de çok faydalı. Zehra
hanımın elinden iç ğimiz
sıkılmış havuç suyunun
lezze nin de bir başka olduğunu
belirtmeliyim.
Beypazarı'nda Osmanlıdan
kalan 200 yıllık binlerce konak
var. Bazıları restoran, pansiyon
olarak; bazıları yöresel gıdalar ve

el sanatlarının sa ldığı
mağazalar olarak hizmet veriyor.
Bölge halkının çoğunluğu, tarihi
kültürün değerine saygıyla
geleneklerine bağlı olmaya
devam edip, bi şik
ko n u m l a n m ı ş ko n a k l a r d a
yaşamını sürdürüyor.
Konaklardan birine giriyor,
çı rdayarak yanan odun sobası
b a ş ı n d a ı s ı n ı yo r, çay ı m ı z ı
yudumluyoruz. Etra mız yılların
köklü kültürüne tanıklık etmiş
malzemelerle çevrili. Duvarlarda
Geyik boynuzları, eski konak
sahiplerinin fotoğraﬂarı asılı.
Köşede çok eski bir gazocağı,
ahşaptan yapılma değirmen ve
onlarca bakır kap… Nereye
bakacağımızı, ne soracağımızı
şaşırıyoruz. Sohbet esnasında

evlerin üst ka nda mutlaka
' ' G u ş ka n a ' ' d e n i l e n s e bze
kurutulan ve saklanan bir
bölüm, ayrıca ''Çan '' denilen
tamamlanmayan bir bölüm, alt
ka a da bir hamam olduğunu
öğreniyoruz. Çan , aile büyürse
ilave oda yapmak için bırakılan
boşluk imiş.
D e va s a ko n a k ka p ı l a r ı n ı n
tokmakları özel seçilir, ailenin
sosyal statüsünü gösterirmiş.
Kapı halkaları birbirine bağlıysa
''evde kimse yok''
anlamındaymış.
Yapımı 16. Yüzyıla tarihlenen
Rüstem Paşa Hamamı, Sultan
Alaaddin Cami, Kent Tarihi
Müzesi, Tarih Kültür Müzesi,
Yaşayan Müze'nin arasında

benim en çok ilgimi çeken
Türkiye'nin ilk, Dünya'nın
ü ç ü n c ü , U y g u l a m a l ı Tü r k
Hamam Müzesi oldu. Türklerin
yıkanma kültürünün, gelin
hamamlarının zengin geleneksel
dokusunu anlatan; hamamlarda
kullanılan araç, gereçlerin
bulunduğu müze, hamam
kültürünü belgeleyerek, gelecek
n e s i l l e r e a k t a r m a k ü ze r e
sergiliyor. Bu özel müze, 19
Haziran 2012 tarihinde Gazi
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
“Halk Bilimi Müzeciliği”
öğretmeni Beypazarlı Dr. Sema
Demir tara ndan hayata
geçiriliyor.
Kadın kısmı Beypazarı'na gider
de gümüşcüleri ziyaret etmeden
durur mu? Beypazarı'ndaki
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iyice gelişmiş. Gümüş madeni
olmayan yörede bu sana n
çırak-usta ilişkisiyle aktarıldığını
ve 1800'lü yıllarda Beypazarı'na
yerleşen Gayrimüslüm ustaların
çıraklarının, ustalaşarak Gümüş
işlemeciliğinin devam e ği
öğreniyoruz. Takıp takış p, her
biri birbirinden güzel takıların
arasında kendimizi
kaybediyoruz.
Hani meşhur bir söz vardır ''Çok
gezen mi bilir, çok okuyan mı?''
Derler ya. İkisinin birbirini
tamamladığı son derece açık.
Gezip görüyorsunuz ama geçmiş
za m a n l a r ı n kayd a a l ı n m ı ş

yazılarını, çekilen yeni
f o t o ğ r a ﬂ a r l a
birleş rirseniz, doğru
bilgilere ulaşıyorsunuz.
Bir gezi öncesinde o yerle
ilgili bilgi edinmek ve
gördüklerimizi üstüne
ko y m a k , s o n d e r e c e
verimli oluyor.

Beypazarı
gö r ü l e s i b i r
d i y a r ,
gitmeyenlere
görmeyenlere
önerimdir.
59

KYÖD DERGİ Mart 2020

Uzm. Dr. Gülten Türkkanı Asal
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
Çocuk İmmunoloji - Alerji Uzmanı

ÇOCUKLARDA ALERJİK HASTALIKLAR
Alerji nedir?
Allerji, vücudumuza solunum yolu, beslenme ve deri aracılığıyla giren, allerjen
olarak adlandırılan, yabancı maddelere karşı bağışıklık sistemimizin gereğinden
fazla, aşırı cevabı olarak tanımlanır.
Çocuklarda alerji neden olur? Neden yakıt artıkları daha yoğun miktardadır,
yanısıra havadaki alerjen yoğunluğu da
her çocukta alerjik hastalık gelişmez?
Çocuklarda alerjik hastalıkların
gelişmesinde en önemli sebep ailevi
yatkınlıktır. Anne veya babasında alerjik bir
hastalığı olan çocuklarda, bu alerjik
hastalıklar kalıtsal olarak çocuklara geçer.
Örneğin anne veya babasında alerjik astım
olan çocuklarda , alerjik astım gelişme riski
%30'larda iken, her ikisinde alerjik astım
olan çocuklarda bu oran %60'lara
yükselmektedir.
Ailevi yatkınlık çocuklarda alerjik hastalık
gelişmesinde en önemli sebepken, çevresel
faktörler de ailevi yatkınlık kadar önem arz
etmektedir. Aynı genetik yapıya sahip ikiz
kardeşlerin birinde alerji gelişirken diğerinde
gelişmemesi en iyi çevresel faktörler ile
açıklanmaktadır. Sanayileşme ve kentleşme
ile artan hava kirliliği, sigara tüketiminde
artış, aşırı hijyenik ortamda yaşamaya
yönelme en önemli çevresel faktörlerdir. Son
yıllarda alerjik hastalık sıklığındaki önemli
artışın sebebi değişen çevre koşullarıdır. Bu
değişen çevre koşulları ile havada katı ve sıvı
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artmıştır.
Sonuç olarak anne veya babadan geçen
genetik yapıda alerjiye yatkınlık varsa ve
çocuğun yaşadığı çevre koşulları uygunsa
alerjik hastalıkların ortaya çıkması
kaçınılmazdır.

Çocuğumuzun alerjik bir yapısı
olduğunu nasıl anlarız?
Alerjisi olan çocuklar bize birtakım
şikayetler ile başvururlar. Bu şikayetleri olan
çocukların anne-babalarının ve onları takip
eden doktorlarının bu konuda duyarlı olması
önemlidir.
Bebeklik döneminden başlarsak; özellikle
bu dönemde yoğun gaz sancısı, kabızlık, kanlı
kaka ve egzematöz döküntüler bize alerjinin
gelişmiş olduğunu gösteren ipuçlarıdır.
Bebeklik dönemini takiben tekrarlayan
bronşit, nefes darlığı, tekrarlayan öksürük
atakları, tekrarlayan hapşırık, burunda
kaşıntı-akıntı-tıkanıklık, gözde kaşıntıkızarıklık, tekrarlayan sinüzit, kulak iltihabı,

kulakta sıvı birikimi, bazı besin/ilaç alımını
veya böcek sokmasını takiben gelişen deri
döküntüsü- nefes darlığı-öksürük-vücudun
bazı bölgelerinde şişikler gelişmesi bize
alerjiyi düşündüren şikayetlerdir.
Bu durumda bazı kan testleri ve deri testi
yöntemiyle çocuklarımızın neye karşı
alerjisisi olduğunu tespit ederiz.

Alerjik hastalıklar nelerdir?
Çocukluk çağında en sık görülen alerjik
hastalıklar; alerjik rinit ( alerjik nezle-saman
nezlesi), alerjik astım, atopik dermatit
(çocukluk çağı egzeması), besin alerjileridir.
Daha az sıklıkla ilaç, böcek alerjileri de
görülmektedir. Bu alerjik hastalıklardan
sağlıklı kişilerde herhangi bir reaksiyona yol
açmayan, alerjenler sorumludur.

Alerjiyi önlemek mümkün mü?
Alerjik hastalıkların temelleri anne
karnında atılmaya başladığından annenin
gebelik sürecinde beslenme şekli, sigara
tüketimi önemlidir. Gebeliğinde sigara içen
annelerin bebeklerinde akciğer gelişiminin
geri kalmasının yanısıra sık tekrarlayan
bronşit ve ileri yaşlarda astım
gelişebilmektedir. Ayrıca gebelik süresince
annelerin işlenmiş raﬁne gıda tüketimini
azaltarak, taze besin tüketimi çocuklarını
ileride gelişebilecek alerjik hastalıklardan
korumaktadır. Doğum mümkünse doğal
yollarla yapılmalıdır.

Alerjisi olan çocuklar nelere dikkat
etmeli?
Her sağlıklı çocukta olduğu gibi, alerjik

E n s ı k g ö r ü l e n l e r a l e r j e n l e r bünyeli çocuklar da ilk 6 ay anne sütü ile
hangileridir?
beslenmelidir. Çocuklar sigara dumanına
En sık alerjiye sebep olan alerjenler
aşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü üzere; ev
tozu akarları (mite), polenler, mantarlar,
evcil hayvanlar ( kedi, köpek), bazı besinler
(süt, yumurta, buğday, fındık, fıstık, soya,
kabuklu deniz ürünleri), bazı ilaçlar ve
böceklerdir (yaban arısı-bala arısı)

maruz bırakılmamalıdır. Daha ileri yaşlarda
sıklıkla ev tozu akarları (mite) alerjik nezle
veya alerjik astıma sebep olduğu için, ev tozu
akarlarına karşı birtakım önlemler
alınmalıdır. Örneğin yastık yorgan 15-20
günde bir yıkanabilir sentetik malzemeden
yapılmalıdır, çocukların odasında kalın tüylü
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halı, duvardan duvara halı, kalın
perdeler, içi doldurulmuş peluş oyuncaklar
bulundurulmamalıdır. Halı tercihimiz
yıkanabilir kilim yönünde olmalıdır.
Ev tozu akarlarının yanısıra küf mantarları
da önemli alerjenlerdendir. Çocuklarımızı küf
mantarı alerjisinden korumak için evdeki nem
oranının, sık havalandırma ve benzeri
önlemlerle azaltılması, evde çamaşır
kurutulmaması, çok fazla çiçek saksı, büyük
akvaryum, kuş kafesi bulundurulmaması
gerekmektedir.
Polen alerjilerinden korunmak için; duyarlı
olunan polen grubunun yoğun olduğu
mevsimlerde ( nisan-ekim) dışarı
aktivitelerinden kaçınmak, dışarıya maske ve
gözlük ile çıkmak, evi akşamüzeri
havalandırmak, arabalarda polen ﬁltreli
klima kullanmak, dışarı aktivitelerinden eve
dönüldüğünde dışarı kıyafetlerini çıkarmak,
mümkünse duş almak, çamaşırları kurutma
makinesinde kurutmak gibi önlemler
alınmalıdır.

Alerjik Hastalıkların tedavisi var mı?
Büyüyünce geçer mi?
Çocuklarda alerjik hastalıkların
tedavisinin ilk basamağını duyarlı olunan
allerjenden kaçınma oluşturur. Alerjenden
kaçınma ile hastaların bir kısmında şikayetler
kontrol altına alınsa da bir kısmında ilaç
tedavisi kullanmak gerekmektedir. İlaç
tedavilerini ise ağızdan alerji şurup / hapları,
burun spreyleri nefes açıcı ilaçlardan
oluşturur. Tedavi her hasta için farklılık
göstermektedir. Çevre önlemleri ve ilaç
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tedavisinin yanı sıra bazı özel hastalarda
immünoterapi (aşı tedavisi) uygulanabilir.
Alerjik hastalıkları ortadan kaldırmanın tek
yolu immünoterapi (aşı) tedavisidir.
Yaşamın ilk yıllarında sıklıkla gördüğümüz
özellikle süt ve yumurta alerjileri ilk 5 yaş
içinde kendiliğinden geçmektedir. Diğer besin
alerjilerinin çoğu maalesef ileri yaşlara kadar
devam etmekle birlikte, bir kısmı ergenlik
döneminde geçmektedir. Atopik dermatit
(çocukluk çağı egzeması) olan bazı çocuklarda
anne veya babada alerji de varsa ileriki
yaşlarda a.rinit (alerjik nezle- saman
nezlesi), alerjik astım gelişebilmektedir.
Özellikle ilk 3 yaş içinde sık bronşit atakları
geçiren, alerjisi olmayan çocuklarda anne
veya babada da alerji yoksa, genellikle 5-6
yaş civarında astım gelişmeden bu ataklar
atlatılmaktadır. Ancak alerjik veya anne veya
babada alerjisi olan çocuklarda ileriki yaşlara
kadar devam edebilmektedir.

Kocaeli'de yaşayan çocuklar alerji
açısından şansız mı?
Kocaeli'nde yaşayan çocuklarda maalesef
alerjik hastalıkları biraz daha sık görüyoruz.
Kocaeli'nin fabrika şehri olması nedeniyle,
alerjiyi tetikleyen havadaki katı ve sıvı yakıt
artıklarının yoğun miktarda bulunması en
önemli faktördür. Bunun yanısıra nem oranın
yüksek olması ev tozu akarları ve mantaların
çoğalmasına çok büyük oranda katkı
sağlamaktadır. Yeşilliğimiz bol, ancak bu da
havadaki polen yoğunluğunu önemli oranda
artırmaktadır. Bu sebeplerden burada
yaşayan çocuklarda alerjik hastalıkları daha
erken yaşta ve daha sık olarak görüyoruz.

Eği mde Cinsiyet Ayırımı
Gülşen MÜSTECAPLIOĞLU
Bir Paydaş Örgüt
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Kocaeli'de sivil toplum
örgütlerinde ve özellikle ÇYDD
'nin çalışmalarından oldukça
tanınan ve sevilen bir kişisiniz. 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar
günü konusunda görüşlerinizi
alabilir miyiz?
8 Mart konusunda görüşlerinizi
almak istedik. 8 Mart Dünya
E m e kç i l e r G ü n ü a n m a v e
yaşatma etkinlikleri için
ç a l ı ş m a l a r ç e l e n k ko y m a
törenleri ve onu izleyen
etkinliklerle kutlanmaya devam
ediyor. Hem acı hem de umut
verici bir gün eşit ücret ve eşit iş
haklarını elde etmek için
yüzlerce dünya kadını kendini
fe d a e t m i ş l e r n i c e a c ı l a r
çekmişler. Acı verici ama umut
olmuşlar ışık olmuşlar diğer
kadınlarımıza örnek olmuşlar. Ve
benim düşüncem böyle
istedikleri olmuş mu
incelenmesi ve araş rılması
gerekir.
Derneğiniz özellikle kız
öğrencilere dönük eği m
destek bursları , Kardelenler
Projesi ile tanındı. Bu proje nasıl
oluştu?
Benim aklıma hemen nurlar
içinde yatsın Prof. Dr. Türkan
Saylan hocam gelir. Oda kadının
güçlenmesi için kız çocuklarının
eği mine önem vermiş yüzlerce
binlerce kardelenleri olmuş.
Arkasında birlikte çalış ğı
arkadaşları onun anısını
yaşatmak için halen çalışıyorlar

ve çalışmaya devam edeceğiz.
Yeni başkanımız Prof. Ayşe
Yüksel ve tüm şubeler emek
vererek yeni projeler
oluşturdular. Anadolu'da bir
kızım var Türkiye'miz için
gerekli… Halen kadınlarımız tam
özgürlüğüne kavuşamadı. Baba,
aile ve çevre baskısı yüzünden
kız çocukları erkek çocukları gibi
eşit büyütülmüyor. Çabalarımız
bu sorunun önlenmesi için, bu
noktada da özgür ve eği mli
kişilerin desteğini bekliyoruz.
Sadece manevi düşünce yeterli
değil, burs vermek gibi maddi
katkılarını da bekliyoruz.
ÇYDD 'nin kız çocuklarının
eği me kazandırılmasın yönelik
projenin nasıl doğduğunu ve
bugünkü durumunu ÇYDD
Genel Merkez Yöne m Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel şu
şekilde açıklıyor.
Yıl 1997, İTÜ Maçka Konferans
Salonu'ndaki çay molasında Siirt
Pervari Kaymakamı, “İlçemde
tek lise var, öğrenci kayıtlarını
inceledim, geçmiş 8 yıl boyunca
hiç kız öğrenci okumamış. Buna
çözüm bulmalıyım” dediği
zaman Türkan Saylan Hoca'nın
yanı , “İlçeye dönünce al ncı
sınıfa kayıtlı olan kız
öğrencilerimizin kayıtlarını bize
yollayın. Onlara eği m bursu
verelim' olur.”
ÇYDD Münster'in desteğiyle o yıl
17 kız öğrencinin eği m bursu
almaya başlar. “ÇYDD 'nin
A n a d o l u ' d a b i r k ı z ı m Va r
Öğretmen olacak ' projesi böyle
doğar. 20 yılı aşkın proje birçok

kurumunda desteğiyle gelişir.

Kadın ve erkek eşitliği
gerçekleşene dek
Proje tamamlandı mı?
Projenin başlangıcında
Türkiye'nin kalkınmada öncelikli
bölgelerinde Kız / Erkek cinsiyet
oranı ilk öğre mde yüzde 85,63,
orta öğre mde yüzde 74,70 iken
2017 – 2018 eği m öğre m
yılında ilköğre mde yüzde
99,84, orta öğre mde yüzde
93,25 'e yükselir.
“Eği mli her kadının bu
cumhuriyete borcu var' sözüyle
herkese çağrı yapan Prof. Dr.
Tü r k a n S a y l a n H o c a ' n ı n
öncülüğünde kız çocuklarının
eği me kazandırılması,
devamlılığının sağlanması,
gerekli olanakların yerine
konması için birçok kişi ve kurum
etkinlikler düzenleyerek, kaynak
oluşturup ya da kaynaklarını
paylaşarak projeye desteklerini
sürdürürler.
Kadın erkek eşitliğini bizlere
sağlayan büyük önderimiz
Mustafa kemal Atatürk'ün
izinde, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın
Siirt Pervari'de başla ğı bu
projeyle 80.000 'e yakın kız
öğrenci eği m olanaklarından
yararlandı. Kız çocuklar bu proje
s ayes in d e köy ler in in ilk
üniversite bi ren kadını,
doktoru, öğretmeni, mühendisi
oldu. Bu çalışmalar kadın erkek
eşitliğinin olağan hale geleceği
ana kadar devam edecek.
Bizlere bu görüşmeyle
derginizde yer verdiğiniz için
derneğimiz adına teşekkür
ederim.
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KADINLARIN
EĞİTİMLİ OLMASI ŞARTTIR…

Sevcan Tamer
Evet, kızlarımızın, kadınlarımızın
b u a c ı m a s ı zc a u y g u l a n a n
c i n s i ye t ay r ı m c ı l ı ğ ı n ı n v e
dolayısıyla kötü davranışlara
maruz kalmasının en önemli
çözüm yolu eği mli ve bilinçli
bireyler olmalarından geçer.
Yoksa işimiz zor. Gerçekten zor.
Önümüzdeki tablo bunun bariz
bir görüntüsü değil midir?
Bakınız, ne yaparsak yapalım,
dövüyorlar, şiddet uygulayıp
öldürüyorlar. Bir malmış gibi
paha biçip sa yorlar. Töre
diyorlar, berdel diyorlar, beşik
kertmesi diyorlar ve küçücük
kızları yok edip bi riyorlar.
Sonuçta dişi olmanın bedelini
öde yorlar. Bu yazıyı kaleme
aldığım gün büyük bir
toplan daydım. Toplan da
güncel olaylardan ve 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar
Gününden söz edildi. Fikirler
belir lip, üzerine tar şmalar
yapıldı. Toplan nın sonuna
doğru salondan, bugün “Kadına
Eği m Günü” olsun arkadaşlar
diye bir ses yükseldi. Önce derin
bir sessizlik oldu, ardından
birkaç arkadaş “Evet ya, biz onu
mutlaka gündeme ge rmeliyiz”
gibi sözlerle durumun
ciddiye ni ha rlatmaya
çalış lar. Ancak, pek kimseden
g ü n ü n d e ğe r l e n d i r m e s i n e
dönmek için teklif veya istek
gelmedi. Bu mevzunun
açılışından sonra gündeme
gelen sadece . “8 Mart ha ası ne
gibi etkinlikler yapılabiliriz,
hangi STK neler yapacak”
konularında kısa kısa
değerlendirmeler üzerinde
yoğunlaşarak sonuçlandı.
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Şimdi sizlere bu ilgi azalmasını
neye bağlıyorsunuz diye sorsam,
ne tür cevaplar alacağımı merak
ediyorum doğrusu. Tabi ki kadına
yapılan ﬁziksel veya ruhsal
şiddete karşı ilgisizlik değil bu
durum. Bana “ Peki neden” diye
soracak olursanız, ﬁkrim. Yıllar yılı
süregelen bu tür günlerin veya
törenlerin sonuçsuzluğundan
kaynaklanan iç bayması
diyebilirim. Ve şöyle de devam
ederim.
Çok uzun yıllardan bu yana,
değişik eylem biçimleriyle ve
yaşam şekilleriyle” KADIN”,
bilhassa bu tür özel günlerde,
masaya ya rılıp, tar şıldı
tar şıldı. Yine adına paneller,
konferanslar, açık oturumlar
düzenlendi. Binlerce yazı yazıldı.
Anlamlı kısa ﬁlimler çekilip,
gösterildi. Onların eline beceri
verebilmek ve üre ci durumuna
sokmak düşüncesiyle onlarca
kurs açıldı, vs. vs.
Bu faaliyetler devam ededursun.
Ancak realitede değişen pek fazla
bir şey olmadı. Bilhassa belli
çevrelere ne yaparsan yap,
çağdaş ve uygar yaşamın içine
çekebilmek mümkün olmadı..
Çünkü ülkemizde, kadına yönelik
bir çok temel konuda is krarlı bir
yol bulunamadı. Dün de, bu gün
de kadın daima günün konusu,
siyasilerin zırhı, kocalarının stres
to p u , e v l at l a r ı n ı n s a kö l e s i
olmaktan kurtulamadı. Bu uzayıp
giden yılan hikayesi sonuçta en
duyarlı toplulukları dahi tepkisiz
k ı l a ra k , a d ı n a d ü ze n l e n e n
günlerin, ha aların birer
hikayeden ibaret olduğu
kanısıyla, soğu u.

Haaa olmasın mı.? Olsun. Tabi ki
olsun. “ Ses çıkartma, farkındalık
yaratma, bakın biz susmuyor ve
sizlerin yap klarınızın en ince
noktasına kadar farkındayız, her
şeye rağmen dimdik ayaktayız.
Yeter ar k. Bizi kullanmanıza
müsaade etmeyecek, eninde
veya sonunda insanca yaşamı
kazanacağız.” mesajı vermek için
olsun. Fakat ne yazık ki, gözle
görülen ufacık bir gelişme
olamadığı da gözden kaçmasın.
Eğer biraz gelişme
yakalayabilseydik, heyecan
başka olurdu. Tamam sokakta
yürüyerek, protesto çığlıkları
atarak, bu düzene baş kaldırmak
en demokra k hak biliyorum.
Ama ardından gelene ne demeli.
Bir çok kadın böyle bir eyleme
girerse ve onu kocası duyarsa,
dayak yiyecek, yüzde yüz canına
okunacak r. Ya da çevre baskısı
yaşayacak r. Hadi diyelim kocası
anlayışlı ve onu bu konuda
hemcinsleri adına destekliyor. Ya
yürüyüş sırasında, hoşa
gitmeyecek bir ses, bir haykırış
sonucunda çıkacak bir arbede
de polisten yiyeceği dayağa ne
demeli. Sonuçta ufukta
görünen, öyle veya böyle dayak.
Narin vücuduna darbe vuran,
oran sız kaba kuvvet.
Oﬀf, gördüğünüz gibi kadın
olmak zor zanaat. Gerçekten zor
zanaat. Kız çocuğu olarak
dünyaya geldiğin günden sonra
başlayan gizemli bir süreç. Haaa
şunu da belirtmem lazım.
Mutlaka kız çocuğu olarak
dünyaya gelmenin mutlu ve
olumlu sonuçlarıyla bezenen
hemcinslerimizde mevcut.

Ancak diğerlerinin yanında
küçük bir kitle olduğuna
inanıyorum. Toplumumuzun
büyük çoğunluğu kadın olarak
yaşamanın acı sonuçlarının
al nda, kıvrım kıvrım kıvranıyor.
Belki sonuçsuz bir hikaye bu.
Fakat bu hikayenin güzel bir
sonuçla nihayetlenmesi yine
bizim ellerimizde. Nasıl mı?
Dediğim gibi işte. Kızlarımızı
mutlaka okutmalıyız. Eği min
sihrine inanmalı, onun koruyucu
gücüne güvenmeliyiz. Kızlarımız
ne zaman ayaklarının üzerinde
durmayı, eği min zırhıyla
bezenmeyi başarabilirse, işte o
zaman kaba gücünü kadınına
kullanmayı adamlık zanneden
kabadayıların yelkenleri suya
inecek r. Kadının sosyal haya n,
siyasi arenanın, çeşitli çalışma
ortamının her kademesinde
b u lu n m a s ı ş a r
r.
U n u t u l m a m a l ı d ı r k i ka d ı n
haya r. Ancak bunu, yani
kadının hayat olduğunu bir türlü
anlatamadık. Kadının olduğu her
yer ve her şey ancak onunla
anlam kazanacağının farkına
vardıramadık. Kadının neler
yapacağını erkeklerin aklına,
hayaline sığdıramadık. Kadının
güçlü olduğunu bazıları asla
kabul etmedi. Kadın çok
güçlüdür aslında. Ancak

gücünün büyüklüğünü
gösterememesi, yine kadınlık
hassasiye nden kaynaklanan
e r ke ğ i n i n ö n ü n e ge ç m e m e
inceliği olsa gerek diye
d ü ş ü n ü yo r u m . Ya l n ı z
unutulmasın, bir gün bunu
göstermek isterse onu kimse
tutamaz. Yapılması gereken ne
varsa mutlaka yapar. Ha a bunun
sınırı tar şılamaz. Yani bu güce ve
yara cılığa sınır yoktur. Ya
sevgisine ne demeli? Yüreği o
kadar yumuşak r ki. Dayak
yediğini, hakaret gördüğünü, ona
kabaca yaklaşanı dahi af eder ve
sever günü gelince. Ha a
sevmese bile bırakmaz, terk edip
gitmez. Aile ekonomisindeyse
yine bir numara olan kadındır.
B a k m ay ı n s i z ev i n g i d e r i n i
karşılayan erkek r dendiğine.
Kadın bir lokma hamurdan büyük
b i r a i l ey i d oy u r m a g ü c ü n e
s a h i p r. Ya n i k a d ı n ,
ekonomimizin de ana direğidir.
Çünkü o yumuşak ve sıcacık
yürek, Yaratanın en yüce hediyesi
olan “ANA” duygularıyla da
dopdoludur. Evet, kadın bu kadar
dolu dolu özelliklerle bezenmiş
olmasına rağmen, sergilenen tüm
mücadelelerimize rağmen, siyasi
ka d ro l a ra v e B ü y ü k M i l l e t
Meclisine arzu edilen kadın
sayısını sokamadık, kadın

varlığının önemini karar
vericilere de anlatamadık. Ne
kadar acıdır ki kadının iş bi riciliği
belli bir düzeyde STK ların ve ister
istemez sosyal çalışmaların içine
h a p i s o l u p k a l d ı . Ta b i k i
mücadeleye, ne komik r ki
hakkımız olanları aramaya,
kadının varlığını defalarca
haykırmaya devam edeceğiz.
Ancak kaybedecek vak mizde
kalmadı. O nedenle,
çalışmalarımızın büyük bir
kısmını ve bu konudaki
mücadeleyi kız çocukların eği mi
üzerine uygularsak daha verimli
olacağı kanısındayım. Bu arada
erkek çocuklarına da tabi ki.
Onlara ailesel ye ş rme bilincini
asla unutmadan ve ihmal
etmeden vermek kaydıyla.
Ayrımcılık bazı aileler tara ndan
daha küçük yaşlarda erkek çocuk
kayırıcılığı ve şımar lmasıyla
başlamaktadır ne yazık ki. Son
olarak destekleri ve eşitlik
görüşleriyle daima kadınların
yanında olan tüm erkekleri de
saygı ve sevgiyle anmadan
geçmek istemiyorum. Onlar iyi ki
de varlar ve bu haya n acısını
tatlısını bizlerle paylaşıyorlar.
Zaten amacımız sosyal veya
siyasal haya n içerisinde yan
yana, omuz omuza birlikte
yürümek değil mi?
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Kadın Hareketleri Üzerine
Ufuk PEKMERTOL
Kadın hakları
hareke nin ilk
adımları Aydınlanma
Çağı'nda sivil
özgürleşme
hareketlerinin
başlangıcıyla eş
zamanlı a lmış r.
Ana ﬁkir “Fransız Devrimi”
sırasında da ilan edildiği gibi
bütün insanların eşitliği
olmuştur. 1791 yılında “Kadın
ve Kadın Yur aş Hakları
Bildirgesi” ile “İnsan Hakları
ve Sivil Haklar Bildirisi'nden
(1789) hemen sonra kadınlar
için aynı hakları ve
yükümlülükleri talep etmiş r.
Çünkü o zaman diliminde
insan ve sivil hakları ifadesi
sadece erkekler için
geçerliydi. Cinsiyetler arası
ilişkide eşitlikçi genel görüş
belirginleşmiş r. Bu yaklaşım
ise Aydınlanmanın ana ﬁkrine
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d a y a n m a k t a d ı r. B ü t ü n
insanlar “doğa önünde aynı”
oldukları düşüncesiyle
toplumun tüm alanlarında
c i n s i yet l e r i b a k ı m ı n d a n
eşitlenme talebi doğmuştur.
Modern kadın hareketleri
veya kadın hakları hareke nin
ilk dalgası kapsamında 19.
y ü z y ı l ı n o r ta s ı n d a n 2 0 .
yüzyılın başına kadar kadınlar
oy, meslek sahibi olma ve
eği m hakkı gibi temel siyasi
ve sivil hakları için yeni bir
ahlak prensibine sahip bir
toplum için savaşmış r.
Fransız Devrimi çerçevesinde
kadın ve erkek arasındaki
eşitlik ilk olarak Avrupa
salonlarında, eski Katolikler
tara ndan da konuşulmaya
başlanmış r. Bu entelektüel
çevre, küçümseyici bir
tanımla Mavi Çoraplılar
olarak nitelendirilmiş r. 19.
yüzyılda, kültürlü ama kadınsı

olmayan kadınlar için
küçümseyici bir tanım olarak
kullanılmış r. Kendilerine
söylenen kaba sözler "mavi
çoraplı" dan, "erkekten
dönme" ye, "frijit feminist" e
kadar sertleşmiş r. 1970'li
yıllarda “aşırı feminist kadın”
tanımının kullanımı gibi kadın
hareketlerinin ilk mensubu
olarak sayılmışlardır. Mavi
ço ra p l ı l a r d a h a s o n ra k i
süfrajetler -kadınların oy
kullanma hakkını savunan
kişi- gibi organize bir grup
değil; orta sını an gelen ve o
zamanın kadına bakış açısına
karşı gelen eği mli
kadınlardan oluşmaktaydı. Bu
hareke e kadınlar seçme ve
seçilme hakkı ve üniversitede
eği m görebilmeleri için
savaşmışlardır.
1848 yılında Amerikan
B a ğ ı m s ı z l ı k b i l d i rg e s i n i

kaynak alan ve her şeyden
ö n c e ka d ı n ı n s e ç m e v e
seçilme, evlilik ve mülkiyet
hakkı reformunu talep eden
“ Seneca Falls Bildirgesi ”
kararlaş rılmış r. Temel
hedeﬂerinden en önemlisi
kadınların seçim hakkıydı ve
onlar aynı zamanda
(çoğunlukla aşağılayıcı
anlamda) Süfrajet
(suﬀrage=seçim hakkı;
suﬀragium= oy kullanma
h a k k ı )
o l a ra k
nitelendirilmiş r. İlk kadın
hareketleri üyeleri birinci
dalga kadın hakları
savunucuları olarak
adlandırılmış r. . Süfrajet
hareketleri ağırlıklı olarak
orta sını an gelen kadınlar
tara ndan yürütülmüştür. İlk
dalganın en önemli hedeﬂeri;
çalışma, eği m hakkı, poli k
eylemlerde seçme ve seçilme
hakkı, yeni ahlaki değerlere
dayanan toplum talepleri
olmuştur.
İkinci kadın hareketlerinin
ortaya çıkışını te kleyen
sebep; 1950'li yıllardan bu
yana devam eden köklü
toplumsal ve kültürel
dönüşümlerdir. 1. dalga kadın
hareketlerinde eşitlik
taleplerinin yüksel ldiği, kimi
hukuki kazanımların elde
edildiği görülmüş, ama bunun
tek başına sorunu
çözmediğini tecrübe eden 2.
dalgadaki kadınlar, eşitlenme
taleplerinin, hukuki
kazanımların da aşamadığı bir
ezilmişliği, bilinçlendirmeyi
amaçlamış r. . Bu dalganın
başlıca özellikleri; Diğer
sosyal hareketlere, sivil
ayaklanmaların da dahil

olduğu, daha sansasyonel
eylem biçimleri yön
v e r m e k t e d i r. Ç i n v e
Vietnam'dan alınarak
başla lan “Bilinç
Yükselmesi” isimli feminist
hareket bu döneme dâhildir.
'Bağır Herkes Duysun!' ve
'Özel olan poli k r'
sloganlarıyla yola çıkan bu
hareket; kadınların tek tek
özel alanlarında yaşadıkları
deneyimlerin aslında kişisel
sorunlar olmadığı, bütünlüklü
toplumsal bir egemenlik
sisteminin parçası olduğu
tespi dir. Burada mücadele
ederken geçmişteki
hatalardan dersler çıkararak
ve kazanımlardan geriye
düşmeyerek ilerlemek
önemlidir. Bedene sahip
çıkma bir yanıyla da kurban ve
m a ğd u r p s i ko l o j i s i n d e n
sıyrılıp kendi bedenlerine
yabancılaşmadan kurtuluşu
ve özgürleşmeyi güçlenmeyi
hedeﬂemek r. Mücadele
içinde kadının güçlenerek
çıkması her şeyden daha
önemlidir. Bu anlamda, özel
olanın poli kasını
yapabilmek, yaşanan
durumların tek bir kadının
deneyimi değil, her kadının
günlük deneyimi olduğunu
bilince çıkarmaktan, kadın
dayanışmasını yükseltmekten
ve patriyarkanın teşhirini
yapabilmekten geçer. Erkek
egemencilik ve haksızlıkların
sorgulandığı bir dönemdir.
'Bedenimiz Bizimdir' görüşü
hâkimdir. Kürtaj, cinsellik ve
is smar gibi konuların temel
alındığı dönemdir Amerika
Birleşik Devletleri'nde 1990lı
y ı l l a r d a y e n i b i r ka d ı n

h a r e ke d a l g a s ı o r taya
çıkmış r. 3. Cü dalga olarak
adlandırılan hareket, döneme
'Feminizmin bütün
amaçlarına ulaş ğı için eski
bir düşünce olduğu'
görüşüyle hükmeden
An feminizm akımına karşı
tepki olarak doğmuştur. Bu
hareket, günümüzde de hala
gerçekleş rilemeyen, ikinci
dalga kadın hareketlerinin
savunduğu görüşler üzerine
yoğunlaşmış r. Bu bağlamda,
akımın doğuş amacı; ikinci
dalga hareketlerinin ırkçılık,
erkek ayrımcılığı gibi sözde ya
da hakiki hataları düzel lmesi
ve feminizm akımı güncel
toplumsal durumlarla
bağdaşması olarak
algılanabilir. Bu dönemde
ayrıca; toplumsal cinsiyet ve
kadının cinsel kimliği'
derinlemesine sorgulanmış,
kimlik mücadelesi
b a ş l a l m ı ş r. K ı y a f e t
Reformu 19. yüzyılda sağlık
nedenleri ve özgürleşme
isteklerinin etkisine bağlı
olarak geleneksel kadın ve
erkek kıyafetlerinden biraz
farklı kıyafetler yönünde
propagandası yürütülen bir
üst kavramdır.
Ka d ı n l a r i ç i n ye n i l e n e n
k ı y a f e t l e r, k a d ı n l a r ı
engelleyici ve sıkan
kıyafetlerden kurtularak daha
rahat etmesini ve çalışma
haya na daha ak f
ka lmalarını kolaylaş rmış r.
18 yüzyıl sonlarında korse
sağlığa zararlı olarak kabul
edilmiş ve bu reform hareke
b a z ı p ç ı l a r t a ra n d a n
desteklenmiş r. Reform
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kıyafetlerinin ilk
öncülerinden biri 1850 yılında
ABD'de ortaya çıkan, basında
yankı uyandıran ve kadın hakları
savunucularının giydiği
Bloomer-Kostümü olmuştur.
Fakat kamusal tepkiler sonucu
kabul edilmemiş r. 1860'lı
yılların sonlarında Amerikalı
Marie M. Jones pantolona geçiş
için çalışmış r. Bu pantolonları
kendi tasarlamış ve o zamanki
geleneksel kadın kıyafetlerini
cinsiyete özgü dezavantaj olarak
tanımlamış r. Fakat sürekli
olarak alay konusu edildiğinden,
bu ﬁkrinden vazgeçmiş r. . 1888
yıllarında gruplar tekrar
yakınlaşmış ve pantolon-etek
kıyafe nde anlaşmışlardır. . I.
Dünya Savaşı'nın patlak
vermesiyle iş alanında erkek
gücü eksikliği ile mesleki alanda
d a h a fa z l a ka d ı n a i h ya ç
duyulmuştur. Kadınların seçme
hakkını zamanla elde etmiş olan
toplamda üç tane bölge vardır.
Bunların başında İskandinav
bölgesi, yani Avrupa'nın kuzeyi
gelmektedir; buradaki kadınlar
seçme hakkı bağlamındaki
m ü c a d e l e d e ö n c ü
durumdadırlar. Neredeyse
bütün Orta Avrupa ülkeleri,
kadınların seçme hakkını Birinci
Dünya Savaşı'ndan sonra kabul
etmişlerdir. Bu devletlerin
çoğunda 1918 yılında köklü
değişiklikler olmuştur. Bu
değişiklikler bir devrim ya da
yeni bir devlet oluşumu
çerçevesinde her iki cinsiye de
kapsayan genel seçme hakkını
elde etmek sonucu poli k yeni
başlangıçlar ve demokra k
prensiplerden oluşmuştur. Yeni
sistemin is krarı konusunda
yöne mler, kadınların desteğine
de ih yacı gerekli kılmış r.
Buradaki kadınların haklarını
ka b u l e rme h a reket leri,
devrimleri hızlandırsa bile kendi
güçleriyle taleplerini kabul
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e rmeleri zor olmuştur. Çoğu
Güney ve Güneydoğu Avrupa
ülkeleri İkinci Dünya Savaşı'ndan
sonra kadınların oy hakkını elde
etmiş r. Belçika ve Fransa da bu
dönemde bu hakkı elde etmiş r.
Türkiye'deki kadınlar siyasi
haya a da bulunmak için ilk
adımı 1923'te atmış r. Bu adım
kadınların 1923 yılında Nezihe
Muhi n önderliğinde ilk kadın
par si “Kadınlar Halk Fırkası”nı
kurma isteğidir. Fakat 1909
Seçim Kanunu sebebiyle bu par
kurma girişimi sadece
dernekleşme olarak
sonuçlanmış r. 29 Ekim 1923'te
Cumhuriyet'in ilanından sonra,
3 Mart 1924 yılında Tevhid-i
Tedrisat Kanunu kabul edilmiş
ve kadınların kamusal alana
girmesini amaçlayan yasal ve
yapısal düzenlemeler
hızlandırılmış r. Bu kanunun
ilanından i baren eği m
kurumlarının hepsi Milli Eği m
Bakanlığı'na bağlanarak
eği mde kızlar da erkeklerle
aynı haklarla sahip olmuştur.
1930 yılında çıkan Belediye
Yasası ile seçme ve seçilme
hakkına kadınlar da sahip olmuş,
8 Şubat 1935'te TBMM Beşinci
Dönem seçimlerinin ardından
17 kadın milletvekili olarak ilk
kez Meclis'e girmiş r. Kadınların
çalışma haya na girişi, 1936'da
yürürlüğe giren İş Kanunu'na
düzenlemeler ge rmiş r. 1933
yılında Köy Kanunu'nda
değişiklik yapılarak kadınlara
köylerde muhtar olma ve ih yar
meclisine seçilme hakları
verilmesinin ardından 1934'te
yapılan Anayasa değişikliği
sayesinde kadınlara seçme ve
seçilme hakkı tanınmış ve
TBMM'de ilk kadın
milletvekilleri yer almış r. Türk
kadını, seçme seçilme hakkını 74
yıl önce elde etmesine karşın
1935'ten 2009'a kadar Meclis'e
8.794 erkek vekilin yanında

sadece 236 kadın girebilmiş r.
Sanayi devrimi'nin 1750'den
1914 yılına kadar olan gelişme
sürecinde, iş gücü piyasasına
ücretli işçi olarak evdeki kadınlar
girmişlerdir. Bu ilerleme, işgücü
piyasasında emek talebi ile
cinsiyet ilişkisini
konulaş rmış r. Kadınların
ücret karşılığı ile çalışması,
kadınlara aile içerisinde
özgürlük kazandırırken,
cinsiyete uygun yeni ve farklı
çalışma imkânlarını da
s a ğ l a m ı ş r. T ü r k i y e ' d e
kadınların sağladığı iş gücünün
is hdama ka lımı; Mesleki
eği m, teknolojik gelişmeler,
e ko n o m i k , s o sy o - k ü l t ü re l
etkenler tara ndan
şekillenmektedir. Kadınlar,
sosyal görevleri olan; annelik,
çocuk ye ş rme ve ev hanımlığı
gibi görevlerinin yanı sıra aile
ekonomisine de katkı
sağlamaktadırlar. 20. yüzyılın
ikinci yarısından sonra
Türkiye'de hızla değişiklik ve
gelişim gösteren toplumsal yapı,
zayıf olan insanı korumaya
yönelik olan sosyal hukuk
devle nin gerçekleşmesini
sağlayıp, “cinsiyetler arası
eşitlik” gibi kavramları gündeme
ge rmiş r. Sonuç olarak da ba
toplumlarında ataerkil aile
düzeni, yerini, iki bireyin güç ve
otoritesine dayanan eşit aile
yapısına bırakmış r. Aile reisi
ifadesi de yerini aile üyeleri
ifadesine bırakmış r. Bu sayede
k a d ı n ı n a i l e d e k i ko n u m u
değişmiş, kadının sorumluluk ve
yetkileri artmış, erkeğinkine eşit
kılınmış r. Ancak Ülkemizde bu
kavramlar pra kte fazlaca yer
bulamamış r. Kadınlar kendi

sosyal güvencelerini bizzat
kendileri çalışarak
edinmeye başladıklarından
zorlu yolculukları devam
etmektedir.

Kitle Örgütlerinde Sürdürülebilirlik
Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Örneği

Akın TURAN
Günümüzün popüler bir kavramı olan sürdürülebilirlik, sadece çevresel eylem planları içinde
kalmamış kavramın büyüleyici etkisi bir süre sonra çeşitli kurum ve kuruluşlar için kullanılan temel
kavramlardan biri haline gelmiş r. Kamuoyunun sürdürülebilirlik kavramıyla tanışması Birleşmiş
Milletler bünyesinde çalışan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun 1987 yılında yayımladığı “Ortak
Geleceğimiz” isimli rapor sayesinde oluşmuştur. Bu raporda sürdürülebilirliğin tanımı şu şekilde
yapılmış r:

“İnsanlık; doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme
yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ih yaçları temin ederek,
kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahip r”.
O günden bugüne kavram sadece çevresel boyutuyla kalmamış ekonomik ve sosyal alanlarda da
karşılık bularak günümüze kadar gelmiş r. Sürdürülebilirlik kavramı kelime anlamı olarak; çeşitlilik ve
üretkenliğin sağlanabilmesi ve kalıcı olabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Sürdürebilirlik bu
tanımlama doğrultusunda hemen hemen her alanda geçerli bir kavram olarak önümüze çıkmaktadır.
Kurumsal bir yaklaşımda bizi tanımın daha çok üretkenlik ve kalıcı olma başlıkları
ilgilendirmektedir. Bir çoğumuzun yabancı olmadığı temel kavram üretkenlik r. Sonuncu başlık ise
geleceğe dönük örgütsel amaç ve hedeﬂerle ilgili olan kısımdır.
Örgüt teorisi bize genel olarak örgütlenmelerin temelde;

i.

Ekonomik,

ii. Sosyal,
iii. Siyasal amaçlı olduğunu öğretmektedir.
KYÖD üyeleriyle yapılan bir anket çalışmasında -KYÖD 'ü nasıl tanımlarsınız? sorusuna üyelerin
%50'den fazlası “sosyal bir dernek” seçeneğini işaretleyerek yanıt vermişlerdir. KYÖD gerçekten de sosyal
yanı ağır basan bir örgü ür. Değerlendirmemizi bu durumda sosyal bir dernek örgütlenmesinde
sürdürülebilirlik kavramı üzerinden KYÖD için yapabiliriz.
KYÖD faaliyetleri kuruluş tarihinden i baren sadece askeri yöne m dönemlerinde kesin ye
uğramış r. 1947 'den 1980 'e kadar genel olarak klasik bir dernek yapısındadır. 1993 yılında eski üyelerin
bir araya gelerek derneği tekrar faaliyete geçirme kararı aldığında bir öğrenci derneğinden çok iş ve güç
sahibi insanların bir araya geldiği o dönemin kent koşullarına bağlı olarak geçmişten farklı bir yapı olarak
ortaya çıkmış r. Ar k öğrencilik yıllarının değil sosyal yaşamda etkili bireyler olarak yer alan insanların bir
araya geldiği bir yapı ortaya çıkmış r. 1991'te yerleşilen bina sadece dernek faaliyetlerinin değil, aynı
zamanda sosyal etkinliklerinde yapılabildiği, hizmete açılan restoranıyla da bir işletme özelliğine sahip
sosyal bir mekan haline gelmiş r. Bu durum dernek bünyesinde ekonomik faaliye n de önünün açılması
anlamına gelmektedir. Kurucu üyeler belki de farkında olmadan dernek için yapısal olarak köklü bir
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değişimi de bu şekilde gerçekleş rmişlerdir.
Bu aşamada ar k derneğin sürdürülebilirlik açısından sadece üye amaç ve hedeﬂeri değil
ekonomik faaliye nin sonuçları da değerlendirilmesi gereken kriterler arasına girmiş r.
Üretkenlik girdilerle çık lar arasındaki ilişkiler olduğuna göre bir yandan üye ilişkileri ve diğer
yandan işletmeyle ilgili derneğin girdi ve çık larına bakmamız gerek riyor. KYÖD örneğinde girdi ve
çık lar aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle sıralanabilir. Her bir başlığın bir diğeriyle belli oranlarda ilişkisi
olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

Sosyal derneklerin gelişim aşamaları birçok faktöre bağlı olarak inişli çıkışlı bir çizgi izler. Bir örgüt
açısından inişli çıkışlı bir gelişim söz konusu ve bu gelişim çevresel faktörlere doğrudan bağlı ise örgüt
yaşayamaz. Ancak çevresel faktörlerin etkisi sınırlı ise o zaman sürdürülebilirlik mümkün demek r.
Derneklerin birçoğunda üye ka lımının azlığı bilinen bir gerçeklik r ve dernek faaliyetleri sınırlı
etkinlikler dışında süreklilik göstermemektedir. KYÖD örneğimizde üyenin etkinliklere ka lım oranı son
birkaç yıldır üye sayısı ile kıyaslandığında çok düşük bir seviyededir. Oysaki etkinliklere üye ka lımı
sürdürülebilirliğin en temel ilkesidir.
Demokra k kitle örgütlerinde-başka bir ifadeyle STK'lar- gönüllülük esas r. Üyeler bilinen amaç ve
hedeﬂer doğrultusunda bir araya gelmişlerdir. Bu bir araya geliş hiç kuşkusuz kendi içinde bir dayanışmayı
da gerek rir. Dayanışma üyenin maddi manevi her türlü katkısını içerir. Üyenin dernekle olan bağlarında
bir belirsizlik ve amaç dışılık yoksa aidiye nin devam e ğini kabul etmek zorundayız. Aidiye n bir
göstergesi de maddi katkı en bilinen şekli üye aidatlarıdır. Diğeri ise üyelerin gelecekle ilgili beklen lerinin
karşılandığı amaç ve hedeﬂer konusunda yapılan etkinlikler ve bu etkinliklere üyenin ka lımı ve desteğidir.
KYÖD örneğimizde ka lım konusunda farklı değerlendirmeler yapılabilir, konuya duyarlı bir
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gözlemcinin değerlendirmesi çevresel faktörlere siyasal iklime işaret edecek r. Çevresel faktörler yanında
üyelerin yaş, meslek, farklı sosyal grupların ortaya çıkışı, amaç ve hedeﬂerdeki farklılaşmalar vb. faktörler
de ka lımı etkileyen diğer faktörler olarak dikkate alabiliriz. Bütün bu saydığımız sorunlar derneğin son
dönemlerinde bir ayrışmanın ﬁ lini ateşlemiş ve üyeler arasında ortaya çıkan farklı tutum ve davranışlar
dayanışma ve bir arada olma ilkesini zedelemiş r. Üyelerin yöne mler için rekabet içerisine girmesi de
örgütü ana sorunlarından uzaklaş rmış r. Dernek ve üyeler arasındaki bağların zayıﬂaması, gelecekle ilgili
belirsizlikler örgütün giderek içine kapanmasına yol açmış r. Aidiye n zayıﬂaması ve sosyal faaliyetlerdeki
gerileyiş dolaylı olarak işletmenin de graﬁğini aşağıya doğru çekmiş r. Bu durum giderek mali sorunların
büyümesine yol açmış gelir gider dengeleri tamamen bozulmuştur. Dernek sadece üye aidatlarına değil
aynı zamanda organizasyonuna doğrudan bağlı sosyal tesis gelirlerine de ih yaç duymaktadır. Bu sorun
aşağı yukarı dernek vakıf ayrışmasından günümüze kadar büyüyerek gelmektedir.
2018 yılında olağanüstü genel kurula kadar bu konunun ciddi olarak ele alınmadığını söyleyebiliriz.
Oysaki sürdürülebilirlik açısından mali sorunların çözülmesi konusu birinci derecede önemli bir sorun
oluşturmuştur. Mali durumun 2018 yılında olağanüstü genel kurulla birlikte üyelerin tar şmasına açılması
problem boyutunun göz ardı edilemez noktaya gelmesinin açık ilanı olmuştur. Yöne mlerin ve üyelerin
bunca yıl sorunun farkına varmayışı da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur. Ancak sorunun
ortaya konulması ile beraber gelinen aşamada üyelerin büyük çoğunluğu sorunun sanki kişilerden
kaynaklandığı düşüncesiyle hareket ederek, bu yönde tepkisel bir tutum alması anlaşılabilir bir tutum
değildir. Kişilerin sorumluluğu sorun kaynakları arasında belirleyici bir öneme sahip değildir, bu nedenle
gelinen aşamada sorumluluğu kişilerde aramak doğru bir tespit olmayacak r. Odaklanılması gereken
konular tekil sorunlar değildir. Doğru bir yaklaşımla bunları üç ana grupta değerlendirmek daha gerçekçi
bir yaklaşım olacak r.

ÖRGÜTLERİ BEKLEYEN SORUNLAR
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Buradaki yaklaşımımız KYÖD 'ün sürdürülebilirlik açısından geleceğe doğru nasıl yol alacağını
belirlemek r. 2018 yılında sürdürülebilirliğin mali boyutuyla ilgili kısmı olağanüstü genel kurul kararı
problemin kağıt üzerinde de olsa çözümüne dönük bir adım olmuştur. Adımın doğru veya yanlış olması
ayrı bir konudur. Bu aşamada üyelerin gösterdiği tepki gelecekle ilgili her bir üyenin cevaplaması
gereken şu soruları önlerine koymuştur.
KYÖD geleceğe uzanması gereken bir dernek olarak kalmalı mıdır?
Gelecekte KYÖD 'e bu ken n ih yacı var mı yok mu?
Görevini ömrünü tamamlamış mıdır?
Eğer yukarıda sıralanan sorulara evet yanı nı veriyorsanız sürdürülebilirliği baskı al na alan mali
sorunların çözümü konusunu a lacak adımların en başına koymak zorundasınız. Mali sorunlar ise
tamamen belli kalemlerden oluşmaktadır. Sürdürebilirlik ilkesi açısından KYÖD gelir ve giderleri şu
başlıklardan oluşmaktadır.
KYÖD Gelirleri;
S Üye Aidat Gelirleri + Faaliyet Gelirleri + Sosyal Tesis -restoran- Gelirleri + Bağışlar
KYÖD Giderleri;
S Borçlar + Personel Giderleri + Faaliyet Giderleri + Sosyal Tesis -restoran- Giderleri + Çalışanların kıdem
ve ihbar tazminatları
Üretkenlik konusunda geçmişten gelen sorunları açıklamaya çalış k. Olumsuz parametrelerin
düzel lmesi için yeterince veri elimizde mevcu ur. Geleceğe dönük olarak üretkenlik konusunda ne
yapılması gerek ği üyelerin ve yöne min alacağı kararlara bağlı olarak şekillenecek r ve şu anda en
çözümlenmesi gereken en acil sorundur.
Karar süreçlerini etkileyecek bir diğer temel ilke ise kalıcılık ilkesidir. Mali sorunların dernek geleceği
ile ilgili bire bir etkiye sahip olması, örgütlenme sorunlarını da beraberinde ge rmiş r. Son iki yıl yeni
üye sayısı yok denecek kadar azdır. Mali sorunlar aşılmadan örgütlenme çalışmaları da sağlıklı bir
şekilde yürütülemeyecek r. Ayrıca borç yöne mi konusu da üyeleri bir araya ge ren değerlerinde
yeniden tar şma konusu haline gelmesinin önünü açmış r. KYÖD gibi örgütlerde gönüllülük esas r.
Gönüllülük aynı zamanda paylaşımı da gerek rir.
Derneğin varoluş amaçlarının ortadan kalkmadığı ortak bir düşünce ise, o zaman kalıcılık ilkesine
göre KYÖD 'ün sürdürülebilirliğini sağlamak zorunluluğu ihmal edilebilir, ertelenebilir bir durum değildir.
Bu durumda her üye derneğin geleceği ile ilgili önüne gelen stratejik bir kararla yüz yüzedir.
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KAPANCA SOKAGI

Vural ATILGAN
Bir ken n yaşayanı genelde ken ni çok fazla tanımaz, tanımak da istemez. Ahmet Kutsi Tecer
boşuna yazmamış r mısralarını “Orda bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür/gezmesek de tozmasak
da o köy bizim köyümüzdür…” bu şiirden benim anladığım bir vurdumduymazlık, bir nasılsa bizim,
gerekirse gideriz, gitmesek de olur” anlayışıdır, İhmalkârlığıdır.
Ülkemde çok gezdim, çok yer gördüm ama eminim ki en çok bildiğimi sandığım yerde bile
ıskaladığım çok yer vardır. Yine de gi ğim her yerde mümkün olabildiğince boşluk kalmamasına
çabalarım.
İzmit'e yerleş ğim 1994 yılından sonra defalarca elde makine sokak sokak dolaşmış yüzlerce kare
fotoğraf çekmişimdir. Bunları karşılaş rınca nelerin değiş ğini hayretle görürüm. İzmit'e gelen birisi
elindeki adrese bakıp DEMİRYOLU CADDESİ' ni bulsa ilk önce bir demiryolu arayacak r. Demiryolunu
çağrış racak bir ÇANÇAN ı saklandığı yerde bulabilirse ne ala…
Yerel bir kanalın muhabiri sokakta iki soru soruyor. “Nerelisiniz?” “İzmitliyim” “Kapanca sokağı
nerede tarif eder misiniz?” “Ne sokağı? Ne sokağı?” “Kapanca sokağı” “yanlışınız var Sapanca demek
istediniz herhalde…” İşte bu kadar….
İzmit'le ilgili okuduğum en güzel kitaplardan biri . F.Yavuz Ulugün'ün KYÖD yayınlarından Kocaeli ve
Çevresi Tarihi ise diğeri de K.B.B. tara ndan yayınlanan TARİHİ İZMİT KENT MERKEZİ adlı kitaplardır. Bu
yayınlardan anlıyoruz ki İzmit derin bir tarihe sahip r. İzmitliler bu tarihle ne kadar övünse azdır.
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An k dönemde İzmit; Tarih öncesi İzmit, M.Ö.10.000- 1200
Arkaik ve Klasik dönem M.Ö. 1200-328
Helenis k Dönem: M.Ö. 328- 74
Roma Dönemi: M.Ö. 74-M.S. 378
Bizans Dönemi: M.S .378-1058
Türk Dönemi: 1058- 1327
Osmanlı Dönemi: 1327- 1923
Cumhuriyet Dönemi: 1923- ……
Olarak sınıﬂandırılmış ve her dönem aynı şehrin üstüne yeniden ve yeniden kurulmuştur. İçinde
yaşayıp da bu 12.000 yıllık tarihle hiç ilgilenmemek bize özgü bir şey olsa gerek. İnşaat kazısında ortaya
çıkan tarihi eserlerin bir gecede bir yerlere gizlice a lmasından tutun da güzelim mermer tarihi eserleri
yakarak kireç yapmaya kadar, deﬁne bulacağız diye dinamitle yok edilen nekropol alanları, lahitler.
Bunlara taassupla bakıp hoş görmek yerine TARİH diye bakmak uygar olmanın temel koşulu. Böylece
tarihi doku çok değil 100 yıl öncesine kadar kendi seyrinde eriye eriye gelmiş r. Ancak günümüze en
çarpıcı yapılar topluluğu olarak KAPANCA sokağı gelebilmiş r. Elbe e ki burası tek yer değildir şehrin her
tara na dağılmış yapılar vardır. Şunu da bilmek gerekir, Osmanlının ahşaba dayalı özgün mimarisi, çoğu
kas yangınlarla yok edilmiş ve yerlerini apartmanlar almış r. Bu kas yokedilişe rağmen eski İzmit'i
simgeleyen Kapanca Sokağı en iyi korunan ve devlet tara ndan da restorasyonu teşvik edilen sokağıdır.
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Bu sokak her İzmitlinin ve İzmit'i gezmeyi hedeﬂeyecek her tur grubunun programına alması
gereken bir sokak r. Kapanca Sokağı İzmit'in son tarihi mirasıdır. Burada yaşamak zordur. Bu günün
modern(!) mimarisi düz ayak cadde ve sokaklara, asansörle ulaşılan çok katlı binalara dönüşmüş olsa da
KAPANCA SOKAĞI İzmit'in adeta yaşayan, yaşa lmaya çalışılan, ve yaşa lması gereken etnografyasıdır.
Ben iki ayrı dönemini fotoğraﬂayarak en azından kendi arşivime katmış bulunuyorum. Unutulmamalı ki
Osmanlıdan beri yaşayan bir zamanların gözde sem , belediyeler ve devle n ilgili kurumları tara ndan
restorasyonu destekleniyor özendiriliyor dedik. Yeterli mi, değil mi bunu benim anlamam zor…
Yeterli olduğu zaman sadece ben ve arkadaşlarım değil, yüzlerce insan aynı anda yurdun ve
dünyanın her yerinden gelecek ve bu güzelim ken n bu güzelim KAPANCA Sokağı ve çevresini elde
fotoğraf makinesi gezecek r.
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Aydili Sanat Derneği
2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Şiir
Etkinlikleri Birimi'nde Kocaelili yazar
Selahattin Uyuşan ve şiirsever Suat
Özdemir önderliğinde sanatsal
faaliyetlerine başlayan 2012 yılında
kurumsallaşan Aydili Sanat Derneği halen
çalışmalarını sürdürmektedir.
Aydili Sanat Derneği ile KYÖD, ortak
faaliyetlerini 12 yılı aşkın bir süredir devam
ettirmektedir. Şiir işliği ile başlayan
çalışmalar, kültür sanat komisyonlarında
yapılan ortak etkinlikler ile ete kemiğe
bürünmektedir. Nazım Hikmet'i, Ruşen
Hakkı'yı anma programları, Dünya Şiir Günü
etkinlikleri bunun en somut
örneklerindendir. Kitap tanıtım
toplantılarından şiir dinletilerine,
yazarlarla yapılan sohbetlerden panellere
kadar birçok etkinlik birlikte planlanıp
birlikte gerçekleştirilmektedir.
Önümüzdeki yıllarda bu birlikteliğin devam
edeceğine inanıyoruz.
Aydili Sanat Derneği'nin KYÖD'de Şiir
Okuma ve Yazma Teknikleri dersleri her
cumartesi günü saat 11.00-14.00 arasında
devam etmektedir. Sezon sonlarında
katılımcılara KYÖD Başkanı ve Aydili Sanat
Derneği Başkanı imzalı katılım belgeleri
verilmektedir. Aydili Sanat Derneği Şiir
İşliği üyelerinin, ulusal edebiyat ve sanat
dergilerinde eserlerinin yayımlandığını
görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Aydili Sanat Derneği'nde pazartesi
günleri Sulu Boya Resim Teknikleri dersi yıl
boyunca aralıksız devam etmektedir.
İsmail Menekşe'nin rehberliğinde
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sürdürülmekte olan çalışmalar, karma
resim sergisi ile tamamlanmaktadır. Ayrıca
her salı Asuman Atakuman önderliğinde
Temel Sanat Eğitimi dersleri
verilmektedir. Kocaeli Üniversitesi öğretim
üyesi Dr. Şenel Gerçek çarşamba günleri
Yazı Kurmaca İşliği derslerini
yönetmektedir. Tüm bu dersler ücretsiz
olarak verilmektedir.
Dernek, İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı ve
Kocaeli Kitap Fuarı başta olmak üzere ülke
genelindeki kitap fuarlarına katılıyor, sergi
açıyor ve şiir dinletileri düzenliyor.
Tüm bunların yanı sıra 2011 yılından
itibaren ücretsiz olarak üç aylık
periyotlarla yayımlanan, 81 il'e dağıtılan
Aydili Sanat Dergisi çıkarılmaktadır. Her
sayının destek gönüllüğünü, Kocaelili sanat
dostu iş insanları ve kurumları
üstlenmektedir. Genel olarak dernek
üyelerinin ürünlerinden oluşan dergi;
dışarıdan da şiir, öykü, söyleşi, deneme,
desen gibi her türlü kültür sanat eserini
incelemeye alır. Dergiye gönderilecek
eserler posta yoluyla ulaştırılabilir. Tüm
eserler, altı kişiden oluşan yayın kurulundan
geçmek koşuluyla kabul edilir. Aydili Sanat
Dergisi şu anda 26. sayısına ulaşmış olup 27.
sayı hazırlık aşamasındadır.
Notlar
*Derneğin 42 üyesi bulunmaktadır.
*2013'te Kocaeli Gazetesi'nin Doruktakiler
organizasyonu tarafından Yılın En İyi Sivil Toplum
Örgütü seçilmiştir.
*Aydili Sanat Derneği 2017'den bu yana yayınevi
hizmetlerini sürdürmektedir. Basılan kitap sayısı
15'tir.

Uzun yıllardır KYÖD ile birlikteliğini sürdüren Aydili Sanat Derneği Başkanı Sayın
Suat Özdemir ile Cumhuriyet Gazetesi tara ndan yapılan söyleşiyi
okuyucularımızla paylaşmak istedik.
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TOPRAĞIN ATEŞLE DANSI
Şule GÜRBÜZ YURDAGÜL
Kimlere nasip olmuş “İKİNCİ BAHAR” bilemem !
Bana, hayat telaşı ile geçen 48 yıldan sonra bir geldi ki; geliş o geliş ! Emeklilik haya nın yolun sonu
değilde, yeni bir başlangıç olarak düşünüp, dört yıl eği mini alarak elim çamura değdi.
Meğer, benden önce de( !!! ) ilk insanlar ,balçık denen çok ince taneli ,koyuca kıvamlı çamur
birikin lerinden kaplar yapar, sepetleri sıvazlar, dağılana kadar kullanırlarmış. Rivayete göre, bir
yangın sonrası ,bu kaplar pişerek, daha kullanışlı ,dayanıklı, su sızdırmaz hale gelmiş.
Böylece, seramik (ceramik) malzemelerin, insanlık tarihi ile macerası başlamış. İlk seramik kapların
M.Ö. 10 ve 9 binlerde üre ldiği saptanmış r. Türkmenistan'ın Aşkava bölgesinde (M.Ö. 8000),
Filis n'in Jerıcho bölgesi'nde (M.Ö.7000), Anadolu'nun çeşitli höyüklerinde (örn. Hacılar M.Ö.6.000)
ve Mezopotamya buluntuları ilk örneklerdir.

İlerleyen tarih sürecinde, organik olmayan (inorganik) malzemelerin oluşturduğu bileşimlerin, çeşitli
yöntemlerle şekillendirilip, sırlanarak veya sırlanmadan sıcaklık ile pişirilerek sertleş rilip, dayanıklılık
kazandırılması ,bilim ve teknoloji dalı haline gelmiş r.
İlk çamur hazırlama teknikleri yoğurma, çiğneme ve dövmedir. Kurutma açık havada doğal ortamda
gerçekleş rilmekte idi. Ki ; halâ, en verimli obje yapımı, bu doğal süreçte elde edilir.
Toprağın ateşle buluşmasından bu yana, suyu taşımak , muhafaza etmek, yeme-içme ih yaçlarında
kullanmak, daha sonra, tuğlayı üreterek sağlam barınaklar yapmak, insanlığın en verimli gelişim
noktalarının başında yer alır. İki avucun yan yana gelişiyle oluşan biçimden esinlenerek , kalıcı hale
ge rdikleri çanak ﬁkrinin, zamanla formunu değiş rmişler ,yüzeyleri rnaklarıyla ,taşlarla, cam parçaları
ile çizerek süslemişler, taşlarla parlatmışlardır (perdahlama). Objeler, çeşitli cins ve renklerdeki killerle
sıvanarak renklendirilme, en çok önem verdikleri hayvan resimlerini çizerek mesaj verme, resmetme ,
neredeyse “ sanat” halini almış r.
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İlk çağlarda insanlar “URNE” adını verdikleri
seramik kaplar içine ölülerini yerleş rmişler,
mezarlarına sevdikleri takılarını, kullandıkları
kap-kacak, su, yağ ve şarap tes leri ile kutsal
haya n simgesi heykelcikleri de (IDOLE)
bırakmışlardır.
Dünyanın çeşitli yerlerinden, özellikle Anadolu
topraklarından pek çok uygarlık gelip-geçmiş,
farklı kültürlerin özelliklerini yansıtan ve tüm
insanlık tarihine ışık tutan bilgiler yanında,
seramik sana na da özgün eserler kazandırarak,
odak oluşturmuştur.
Seramik sana bugün, pişmiş toprağın boyalı ,
işlenmiş yüzeyi olmaktan çıkmış, kullanılış
fonksiyonuna göre değerlendirilebilecek bir
anlam kazanmış r. İç ve dış mimari yüzeylerde
kullanılabilen seramik panolar, plas k değeri
olan üç boyutlu ilgi çekici kompozisyonlar
oluşturmaktadır.
Yenilikler ve çeşitli olanakların uygulanabilmesi
bakımından kilin değişik formlar ,orijinal
dekorlama teknikleri ve yeni buluşlar ,günlük
yaşamımızda giderek daha çok yer alacağı
kuşkusuzdur.
Seramik sana na gönül verenler (bizler gibi) ve
gerçek seramik sanatçılarına kendilerine özgü
kişilik kazandıran faktör, form ve dekorasyondaki
farklı çalışmalar olmuştur.

Teknik olarak ise, seramik hamuru, farklı killerin
yoğurulabilirliği, gözeneklilik ve yaklaşık bir
rınlama sıcaklığı sağlayacak diğer malzemelerin
k a r ı ş ı m ı n d a n o l u ş m a k t a d ı r. S e r a m i k
çamurlarının, killerin kolay şekillendirilir olması
için, yoğurulabilirliğe sahip olması gerekir.
Sorunsuz şekilde kurumalarını sağlamak için ise
yeterli gözenekleri olmalıdır. Aynı zamanda
içlerinde küçük miktarlarda eritme malzemeleri
de bulunmalıdır ki; hangi sıcaklıkta eriyecekleri
belirlenebilsin. Uygun ortamda tam kurumuş
toprak objelerin genellikle 900 – 1000C de,
elektrikli, odun veya gaz ile ısı lan rınlarda ilk
pişirimleri yapılır. Daha sonra, Engobeler ( astar
boya) ve sırlar (boyalar) sürülen objeler, 10501200C'de tekrar rınlanır. Sonuçta, objeye renk
ka lır, su geçirmez özelliği kazandırılır, gerçek bir
sanat eseri ortaya çıkmış olur.
Sözün özü, Toprak, farkında olanlarımız (!) için
candır, emek verdiğimizde doyuran, doğurandır.
Su ile buluştuğunda “mis gibi” kokan, yolun
sonunda ise, bağrında saklayandır.
.

Herkesin, kendi “İkinci baharlarını”
.
yaratacak ortamı yaşayabilmeleri
Dileğimdir

Şule GÜRBÜZ YURDAGÜL
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FOTOĞRAF
MAKİNELERİ VE
FOTOĞRAFIN
E V R İ M İ

Vural ATILGAN
Hiçbir buluş
yoktur ki
evrimleşmesin.
Dünyada çekilen ilk fotoğraf
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Başka bir deyişle her buluş başka buluşların
yardımıyla gelişir.
Örneğin tekerlek temel buluştur ama
kağnıdan en gelişmiş uçağa kadar gelişerek
uygulama alanı bulur. Pek çok buluş, ya başka
buluşlarla birlikte kullanılarak geliştirilir ya da o
buluş zaman içinde daha kullanışlı hale,
geliştirilerek, bir dizi ilave buluşla güçlendirilerek
son halini alır. Buna gelişim desek de öyle anlar

vardır ki tüm temel aynı olduğu halde birden
meydana gelen sıçramalarla adeta bir mutasyon
geçirerek bambaşka bir hal alabilir.

çizimlerinde uzun yıllar kullanılmıştır. Leonardo Da
Vinci'nin böyle bir resim odasının olduğu
bilinmektedir.

Fotoğraf aslında bir zamanlar çok yetenekli
ressamlar tarafından çok uzun zamana ve paraya
mal olan portrelerin daha ucuz ve daha kolay hatta
daha aslına uyun yapılmasını sağlayacak yeni
yöntemlerin aranmasının bir sonucudur.

1727 yılında Johan Heinrich Schultze, gümüş
tuzlarını sentezlemiştir.
1827 yılında Nicephore Niepce bir metal
üzerine sürdüğü katran türevini 8 saat pozlayarak
tarihte bilinen ilk fotoğrafı çekmiş oldu.

Bu ereğe ulaşmak için nelerin keşfedildiğine ve
bunların sonunda bir fotoğraf makinesini ve
fotoğrafçılığı ortaya çıkardığına bakalım.

1840 yılında bu delikli kutu ile Hippolite Bayard
ilk defa bir kâğıda fotoğraf kaydetti (Suda
boğulmuş adam fotoğrafıydı)

Fotoğraf kelimesi, photo = ışık, graph = çizmek
kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir.

1856 da Danillo Barbaro Karanlık kutunun
deliğine ilk mercek yerleştiren kişi oldu. Böylece en

Bu da işin içinde IŞIK var demektir. Geriye
ÇİZME işini yapacak elemanlar kalıyor.

basit fotoğraf makinesi yapılmış oldu.

Kimyayla az çok ilgilenenler HALOJEN
kelimesini bilirler. Güneş ışığına duyarlı
elementlere HALOJEN denir. Bunlar clor, brom, iyot
ve flor dur. Halojenler ancak ışık altında bazı
elementlerle kimyasal tepkimeye girer. Bu daha 8.
Yüzyılda ilk defa bazı gümüş tuzlarının ışıkta
karardığını gözleyen Cabir ibni Hayyam tarafından
fark edilmiştir. Ancak bunun fotoğrafçılıkta
kullanılmasına daha bin yıldan fazla zaman vardır.
Basralı Hasan (965-1030) ilk defa bir kutunun
bir yüzüne bir delik açarak karşı yüzde ters bir
görüntü elde etmiştir.
Bu yöntem Rönesans ressamlarınca portre

1850

1900

1895 yılında Wilhelm ilk röntgen filmini çekti.
Bundan sonraki yıllarda fotoğraf camları geliştirildi.
Karanlık bir ortamda jelle karıştırılmış gümüş
halojenür tuzları sürülüp kurutulmuş camlar bir
magazine konuyor ve görüntü düşen kutu duvarına
yerleştiriliyordu. Bu daha sonra karanlık odada
banyo ediliyor ve negatif bir görüntü elde
ediliyordu. Gerçek bir siyah beyaz görüntü için de
gümüş halojenür emdirilmiş fotoğraf kâğıdına
kontak basılıyordu. Bu şu demekti; karanlık odada
cam ve kâğıt üst üste konuyor ve ışıklandırılarak
esas görüntü elde ediliyordu. Bu durumda ancak
camın büyüklüğü kadar bir baskı elde
edilebiliyordu. Örneğin bir poster basımı için
poster büyüklüğünde bir makine ve cama ihtiyaç
vardı.
1950
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1861 yılında ilk renkli fotoğraf James Clark
Maxwell ve Thomas Sutton tarafından çekildi.
1871 de Eastman'ın piyasaya çıkmasıyla birlikte
naylon bir plakaya sürülmüş gümüş halojenürler
sayesinde imali, taşınması ve kullanılması çok
kolaylaşmış fotoğraf filmleri kâğıtları ve makineleri
hızla çoğaldı ve ucuzladı. Gümüş madenlerinin
birden bire değeri arttığı gibi sayıları da çoğaldı
Eastman Kodak Company, dünyanın en çok gümüş
kullanan ve en çok gümüş madeni ile piyasayı elinde
tutan şirketi oldu.
1915 yılında AGRANDİSÖR icat edilince fotoğraf
filmleri küçülmeye ve daha ekonomik olmaya
başladı. O kocaman makinelerin kullanılması sona
ermişti. Agrandisör ile görüntü büyütülüp
küçültülerek istenen ebatlarda baskı
yapılabiliyordu.
1957 yılına gelindiğinde fotoğrafçılıkta bir
MUTASYON gerçekleşti. İlk dijital fotoğraf makinesi
yapılmıştı. Hızla gelişen dijital teknoloji oyununun
yeni kurallarını belirledi. 30 yıl sonra dev firmalar
eski tip (analog) makine, film ve kâğıt üretimini ya
tamamen, ya da kısmen kaldırdıklarını ilan ettiler. Bu
yeni teknolojiye ayak uyduramayanlar kısa sürede
piyasadan çekildiler. En dramatik olanı gümüş
madenlerine sahip Kodak firmasının batışıydı. Ne
kadar dirense de teknolojiye ayak uyduramamış
olmasından ve o gümüş madenlerinin işlevsiz
kalmasından dolayı hâkimiyetini kaybetmekten
kurtulamadı.
Dijital devrim fotoğraftan röntgen filmine
hayatın her cephesinde bütün mevzileri ele geçirdi.
Cep telefonlarının devreye girmesiyle de üçüncü
nesil fotoğrafçılık artık herkesin her an ve istediği
kadar fotoğraf ve video çekmesine imkân tanıyor.
Bundan sonraki mutasyonun ne zaman ve nasıl
olacağı merak konusu.
Fotoğraf sanatı bu gelişmelerle birlikte doğdu ve
gelişti. Burada teknolojinin evrimini ele aldık. Buna
paralel olarak fotoğraf sanatı da doğdu gelişti ve
uzmanlık dalları oluştu. Dünya çapında fotoğraf
sanatçıları yetişti. Onların varlığı bu sanata ve
teknolojiye olan ilgiyi daha da arttırdı. Örneğin artık
hayatta olmayan LİFE dergisinin sloganı

“bir fotoğraf bin
kelimeye bedeldir.”
Olmuştur. İnternetin medya programları da
dünya çapındaki bu derginin sonunu getirmiştir.
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3 GÜNLÜK

Hızlı BERLİN

Turumuz

GEZ-GÖR-PAYLAŞ sloganıyla 7 gece isviçre'den
sonra 2 gece Berlin (Almanya) gezimiz için 25 Şubat
2016 Perşembe akşam saat 19.42 de Zürih Merkez
Tren İstasyonu 16 numaralı perondan hareket ederek
yaklaşık 12 saatte Berlin Merkez Tren İstasyonuna
Deutsche Bahn CNL 40 Treni'nin yataklı vagonunda
yaptığımız aile seyahat notlarımı paylaşacağım.

Altan ADAKLI
87
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ZÜRİH-BERLİN Gece Tren Yolculuğu 25-26 Şubat ve BERLİN 1.Gün
·

·

·

·

·

İsviçre notlarımın son bölümünde saat 18.00 de Luzern'den Zürih'e Trenle geri dönmüş
ve istasyonda bıraktığımız valizlerimizi emanet dolaplarından aldıktan sonra DB CNL
470 sefer sayılı trenimize geçtik. Daha vagonun kapısına geldiğimizde resmi üniforması
kadar resmi ve otoriter yüzlü kadın kondüktör elektronik biletlerimizi kontrol ettikten
sonra bizi 2 kişilik kompartımanımıza götürdü.
Yataklar açılmış, 2 kişi için hazırlanmış ancak istenildiğinde ya da 3.kişi için en üst
bölümde bir yatak olmaya hazır durumda bir yatak, lavabo ve valizlerin konulacağı
bölümüyle kutu gibi bir odacık bizi bekliyordu. Banyo ve tuvalet vagonun baş kısımlarında
ve ortak kullanım için tertemiz bir şekilde hazırlanmıştı.
Avrupa'da alışıldığı üzere saat tam 19.42 de sessizce trenimiz hareket etti, yolumuz
Luzern, Basel üzerinden Almanya ve genelde eski ifadesiyle Doğu Almanya
topraklarından yol alacaktık. Aslında rahat uyku konusunda bazı korkularım vardı, önce
diğer odada buluşup kalan kırmızı şarabımızı peynirlerle içtikten sonra günün
değerlendirmesi ve dış manzaraların izlenmesi ile gece yarısında uykuya dalmaya
başladık. Bazen uykuda bazen'de dışarıyı izleyerek çok rahat ve konforlu yolculuğumuz
saat 06.00 ya kadar devam etti. Tren'e ilk binişte kadın kondüktör sabah uyandırma saati
ve verilecek kahvaltıda içecek tercihlerimizi çay olarak aldığından uyandırdıktan kısa bir
süre sonra 06.30 gibi sıcak çaylarla kahvaltımızı getirdi. Oldukça zengin çeşitleriyle
(domuz salamı hariç) karnımızı doyurduk ve 25 dakika rötarla inanılmaz büyüklükte ve 5
katlı Berlin Tren İstasyonu'na giriş yaptık.
Berlin'de 2 geceleme yapacağımız Ramada Hotel Alexanderplatz Meydanı yakınında
olduğundan hemen 48 saat geçerli tüm ulaşım araçlarında geçerli biletlerimizi
İstasyonda bulunan otomatik makinelerden kolayca aldıktan sonra trenle
Alexanderplatz durağında ulaştık, meydana geldiğimizde etrafa bakınırken takım elbiseli
bir beyefendiyle İngilizce otelin yerini sorduğumuz da sorunun cevabını Türkçe aldık.
Berlin'e gelmeden duyduğumuz üzere 1 milyon Türk'ün yaşadığı şehirde hiç yabancılık
çekmeden hoş vakit geçireceğimizi anlamıştık.

·İlk durak Brandenburg Kapısı
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·

Yürüyerek 15 dakikada otele ulaştık, odalar hazır olmadığından valizlerimizi otel
emanetine bırakıp hemen günlük programa başlamak için enerjimiz hazırdı. Bu arada
Berlin oldukça kuru soğuk ve bulutlu bir havada bizi karşılamıştı. Kalın giysilerimiz
burada oldukça işe yarayacaktı.

Berlin 1.gün gezimiz başlamış .
·

·

·

89

İlk durak Brandenburg Kapısı: Berlin'in simgelerinden biri olan Brandenburg kapısı,
üzerindeki dört atlı arabası heykeliyle oldukça ilgi çekiyor. Pariser Platz'ın merkezinde
bulunan bu kapının yapımı 18. yy.'ın sonlarına dayanıyor. Berlin'in önemli meydanları
arasında yer alan Pariser Platz, Amerikan ve Fransız Büyükelçilikleri, Hotel Adlon
Kempinski, Berlin Sanat Akademisi (Akademie der Künste) ve Kennedy Müzesi gibi
önemli mekânlara ev sahipliği yapıyor. Berlin'de gezmeye başlamak için Brandenburg
kapısı bana göre en uygun yer olduğunu söylemek isterim.
.
Reichtag: Alman Hükümet Merkezi 1933 yılına kadar Parlamento binası, 20 Haziran
1991 yılında tekrar başkent olmasıyla yeniden Almanya Federal Meclis binası olarak
kullanılmaktadır. Müzeler adası denilen bölümde gelindiğinde Cam kubbesiyle göz alıcı
bir görünüşe sahip bina hemen dikkat çekmektedir.
Berliner Dom: Berliner Dom, adından da anlaşıldığı üzere bir katedral. Büyük, 1905
yılında Kaiser Willhelm II tarafından yapılmış etkileyici bir yapı. Berlin'e gidip burayı
görmemek= İstanbul'a gelip Ayasofya'yı görmemek. Giriş. 7 Euro. Sabah 9 akşam 20.00
arası açık. Zaman zaman klasik müzik konserleri de verilen binanın 114 metrelik
kulesinden Berlin panoramik olarak izlenebilse de biz çıkmadan bir an evvel Bergama
Müzesine ulaşmak üzere yürüyüşümüze devam ettik.
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Bergama Müzesi (Pergamon Museum): Evet, tahmin ettiğiniz gibi, burası Berlin'e taşınmış
eserlerimizin sergilendiği, aynı zamanda Klasik Antik Çağlar Koleksiyonu, Eski Yakın Doğu
Müzesi ve İslam Sanatı Müzesi olarak da birçok eserin bulunduğu Bergama Müzesidir.18641865 yıllarında Aydın yöresinde yol çalışması yapan Alman Mühendis Karl Humann tarafından
bulunan eserlere 1902 yılında rekonstrüksiyon işlemleri başlamış ve 1930 yılında ziyaretçilere
açılmıştır. Bu bölümler kapsamında türlü türlü kalıntıların bulunmasının yanı sıra, inanılmaz
etkileyici bir “Zeus Sunağı” var. İçinde Türkçe seçeneğin de bulunduğu audio guide'lardan birini
alarak, uzun bir sürenizi burada geçirebilirsiniz. II. Abdülhamid tarafından hediye edildiği bilinen
eserler gerçekten ihtişamlı olduğu kadar iyi korunmuş hali ayrı bir takdir konusu olmalıdır. Bana
kalırsa müzeler adasındaki en görülesi yer burasıdır. Giriş: 10 Euro. Her gün 6'ya, perşembeleri
8'e kadar açık.

·

Mustafa's Gemüse Kebap; Berlin yoğun Türk nüfusunun bulunduğu bir şehir olduğu için
beslenme konusunda asla sıkıntı çekilmeyecek Avrupa şehridir. Öğlen olmuş ve
acıkmıştık, kısa bir metro yolculuğu ile adeta Türk mahallesi olarak adlandırılan
Kreuzberg de en popüler olanı şüphesiz “Mustafa's Gemüse Kebap”. Ülkemizdeki gibi
geniş kaldırımın yol tarafında bildiğiniz Tavuk dönerini Mustafa'nın sebzeli kebap'ı olarak
ayranla birlikte mideye indirdik. Özel sos ve katkılarla hazırlanan döner dürüm çok
lezzetli ve benim gibi +100 kilolular için bile doyurucuydu. Biraz hemşeri muhabbetiyle
yaklaşık 35 dakika bekledikten sonra karnımızı doyurmuştu. Yolunuz Kreuzberg
taraﬂarına düştüğünde kime sorsanız gösterir.

·

Gündüz programımız oldukça yoğundu, Tren yolculuğu rahat olsa bile biraz dinlenmek,
akşam yemek ve dolaşma için enerji toplamak üzere otelimize (Ramada Alexanderplatz)
döndük ve odalarımızda istirahata çekildik.

·

Avrupa da en güvenli yemek yediğimiz Hard Rock Cafe dir. Berlin de aynı zamanda en
KYÖD DERGİ Mart 2020
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ünlü Kurfürstendamm; Burası aslında Berlin'in en ünlü, güzel ve büyük bir caddesidir.
Oradaki insanlar genellikle “Ku'damm” diyorlar, aklınızda bulunsun. Üzerinde ve
civarında, Hard Rock Café başlayan cadde de bilinen tüm marka mağazalar
sıralanmıştır, akşam yemek için sıra beklerken uzun bir tur atarak göz zevkimizi de ihmal
etmeden zaman geçirdikten sonra mükellef dana etli yemeklerimizi alman birası
eşliğinde mideye indirdik. Otele dönüş gece yarısını bulmuştu, dinlenmek ve Berlin de
2.güne dinç uyanmak üzere istirahata çekildik.
BERLİN 2.Gün (27 Şubat 2016 Cumartesi): Otelimiz eski dönemdeki ismiyle Doğu Berlin
tarafındaydı, iki taraf birleşmiş olsa bile özellikle metro ve tren istasyonları başta olmak üzere
modern tarafta olan teknolojik imkanlar henüz tamamlanamamış, mesela doğu taraf
istasyonlarında yürüyen merdivenler eksik, engelliler 'in bazı istasyonlarla inme ve binme
çok zor. Bu sebeple eski doğu Berlin izlerinin hala bulunup korunduğu yerlere ziyaretler
yapmak üzere doyurucu bir kahvaltıdan sonra otobüse bindik.
·

Oberbaumbrücke – Oberbaum köprüsü: Friedrichshain ve Kreuzberg semtlerini birbirine
bağlayan kırmızı tuğladan yapılmış bir sürü kulesi olan köprü iki katlı. Aşağı kattan
arabalar, üst kattan tren/metro geçiyor. 2. Dünya Savaşı'nda havaya uçurulmuş, restore
edilmiş. 1999'dan beri iki semt arasında eskilerden beri gelen rekabeti temsilen köprü
üzerinde su savaşları yapılıyormuş. Birçok ﬁlme konu olmuş soğuk savaş zamanlarının
bilinen köprüsünde resimlerimizi çektikten sonra nehir boyunca koruma altına alınmış
Berlin duvar kalıntılarını gezmeden olmazdı.

·

East Side Gallery: duvarın korunmuş bir parçasına farklı sanatçılar tarafından yapılmış
resimlerin oluşturduğu bir Açıkhava sanat galerisi. Resimlerin yapılması 1990 yılında
Şubat ayından Eylül ayına kadar sürmüş. 2009 yılında restorasyondan geçmiş. Nehrin
kenarındaki galeri yaklaşık 1,3 km uzunluğunda ve özgürlüğü anlatan yüzün üstünde
resimle bezenmiş. Kimi zaman buranın yıkılması için girişimlerde bulunmuşlar ama
sanatçılar birlik olup kurtarmayı başarmış. Kuşkusuz en bilinen resim, Leonid Brezhnev
ve Erich Honecker'in Doğu Almanya'nın kuruluşunun 30. Yılını kutlamaları sırasındaki
öpüşmelerinin resmi.
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·

Nehir boyunca yaklaşık 1,3 kilometre yürüyüş sırasında duvarın korunan bölümlerinde
diğer resimleri de gördükten sonra yolun karşısında bulunan Mercedes Arena Berlin
stadyumu önünden otobüsle Fredericstrasse de bulunan soğuk zamanın Doğu&Batı
Berlin arasında geçiş noktası olan Charlie Checkpoint'e geldik. O dönemde Amerikan ve
Rus askerleri nöbet tutuyormuş ancak bugün de gösteri amaçlı ve 3 Euro karşılığında
aynı ekiple kapı noktasında resim çektirip anılarınızda yer alması mümkündür. Arzu
edenler, 10 Euro karşılığı müzesini de gezebilirler. Yorgunluk hissetmeye
başladığımızda mola vermek üzere biraz daha yürüyerek Potsdamer de Sony Center'e
ulaştık. Kahvelerimizi güzel pasta eşliğinde içtikten sonra günlük turumuza devam
etmek üzere Alexanderplatz Meydanı yakınında bulunan müzeye girmek üzere
tramvaya bindik.

·

Kısa bir yolculuk sonrası Spree nehir kıyısında bulunan müzeye geldik. 1945 yılı sonrası
bölünen ve Rus yönetiminde kalan Doğu Berlin Almanyasında duvarların yıkıldığı 9
Kasım 1989 yılına kadar günlük yaşam obje, ev aletleri, giysiler ve akla gelecek her türlü
eşyanın bulunduğu müzede ayrıca TRABİ ismiyle bilinen TRABANT Doğu Alman
arabasında direksiyona oturup simülasyonla araç kullanmak isteyenler için kesinlikle
görülmesini önerdiğim çok değişik bir müzedir. Freiburglu etnolog Peter Kenzelmann
ﬁkirliyle oluşturulduğu bilinen müze iki farklı medeniyet Doğu-Batı dünyasına ışık tutan bir
eser olarak gezi anılarımızda yerini almıştır.

·

Aile olarak yaptığımız seyahatimizde alışveriş için de gelen yoğun talepler sonucu
ucuzluğu ile ünlü Primark Alexanderplatz mağazasına uğramadan otele
geçemeyeceğimizi anlamak uzun sürmedi. Yoğun kalabalıktan tam bir ucuzluk festivali
gibi geçen alışveriş çilesi 3 saat içinde kasada tamamlandığında ﬁyatların ne kadar
düşük olduğunu o zaman fark ettik. Otele ulaşmak ve kıyafet değişim sonrası biraz
dinlendikten sonra akşam yemek keyﬁ için İtalyan lokantası tercihimiz oldu.

KYÖD DERGİ Mart 2020

92

VAPİANO POTSDAMER PLATZ Akşam Yemek (Berlin 27 Şubat 2016)
· Rehberimiz akşam yemeğini zengin menüsüyle Vapiano olarak belirlemişti. Berlin'de 4
şubesi bulunan lokantayı gündüz gezimiz sırasında gözümüze kestirmiştik. Sebze
çorbam, deniz mahsullü yemeğimin yanında şarap keyﬁmizle Berlin'de aslında veda
gecemizde kutlama yapıyorduk. Otele gelişimiz gece yarısını bulmuştu, ancak 6 milyon'a
ulaşmış nüfusuyla hafta içi ve sonundaki günlerimizde traﬁk yoğunluğu olmadığını, raylı
ve raysız sistemlerle şehirde ulaşımın çok kolay sağlanması İstanbul'a dönüşümüz
öncesinde Büyükşehirde traﬁk yoğunluğu olmadan gezmek zevkini fazlasıyla
tattırıyordu.
BERLİN'DE SON GÜN – İSTANBUL'A DÖNÜŞ (28 ŞUBAT 2016) Butik İsviçre-Almanya
seyahatimizin son gününde Ramada Otel kahvaltısı sonrasında Alexanderplatz meydan
çevresinde gezip gündüz gözüyle tatil sabahında gezimizi tamamlamak üzere yürüyerek
meydana geldik. Meydan eski Doğu Almanya'nın da merkezi, aynı zamanda havalimanının
ulaşım için otobüslerin başlangıç durağı olarak merkezi bir yerdir. Ünlü görülecek yerler
sırasıyla,
·

·
·

·
·

Berlin Televizyon kulesi: Yerli halkın Alex kısaltması ile çağırdığı meydanın en görkemli
yeri olarak Almanya'nın en yüksek binası 368 metre olup, gözlemler 204 metresinde
yapılmaktadır. 13,5 Euro ya çıkış için sıraya geldiğimizde Pazar sabahında bile Berlin'i
tepeden görmek isteyen yoğun kalabalığa bırakıp diğer bir ünlü yere yöneldik.
Weltzeituhr (Dünya Saati) : Dünya başkentlerinin saatlerinin gösterildiği büyük Dünya
Saati değişik bir simge olarak Alex meydanını ünlüleri arsındaki yerini almaktadır.
Rotes Rathause (Kırmızı renkli Belediye Binası): II. Dünya savaşı sırasında oldukça
hasar görmüş bina yapılan restorasyon çalışmaları sonucu günümüze kadar gelmiştir.
Belediye binasının tam karşısında Roma çeşmelerine benzer yapısıyla Roma tanrısı
Neptün'e adanmış Neptün çeşmesi ve çevresindeki kadınlar Almanyanın dört büyük
nehri olan Elbe, Ren, Vistula ve Oder'i temsil etmekteymiş.
VE DÖNÜŞ - TEGEL (TXL) HAVALİMANI: THY TK 1726 Uçağına binmek üzere saat
11.30 da havalimanına otobüsle (TXL) kolayca ulaştık. Küçük havalimanında işlemler
çok hızlı ve kolay oldu, hatta alışverişlerimizden oluşan vergi iadesini bile çok kolay geri
alma şansımız oldu. Önemli not: Alışverişler nakit yapılırsa iadelerde nakit oluyor, aksi
halde kredi kartına 1 ay içerisinde iade ediliyormuş. Ve konforlu bir yolculuk sonrası 45
dakikalık bir gecikme ile İstanbul'a ulaştık.
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BERLİN'de kolay seyahat için önemli tavsiyeler
Yer altı ve yer üstü raylı sistemler mükemmel ve oldukça kolay. Bu sebeple gidilecek yön
belirlendikten ve metro mantığını çözdüğünüzde ulaşım kolaylığının rahatlığı
hissedeceksiniz.
· Avrupa ülkelerinde yer altı raylı sistemleri U (underground) yada M (Metro) harﬂeriyle
istasyonlarda karşınıza çıkacaktır.
· Metro mantığı Avrupa da genellikle hatların renk kodlarıyla (kırmızı, sarı, mavi..hat gibi)
başlangıç ve bitiş duraklarına göre belirlenmesi ve aktarma istasyonlarının iyi tespitiyle
kolaylaşmaktadır. Bunun için Turist enformasyon oﬁslerinden şehir haritası ve metro hat
krokisini almakla başlayabilirsiniz.
· Çevrenizde muhtemelen size yardımcı olacak bir Türk ya da Türkçe konuşan birisi
bulmak yüksek ihtimaldir.
Türkçe menüsü olan otomatlardan saatlik, günlük geçerli bilet almak nakit Euro ile mümkündür.
(Biletinizi ilk kullanımda kutularda tanıtmazsanız süreniz tanıtma yapıncaya kadar bedava
gezmeye devam edersiniz, zaten pek fazla bilet kontrol olmuyor, bileti gösterip unuttuğunuzu
söylerisiniz… Yine de Metro, tramvay ya da otobüslere binerken biletinizin kullanım süresini
başlatmak için tanıtmanız her zaman tavsiye edilir )
· Sadece Berlin'i gezmek için 3 gün yetmez, gidemediğimiz onca yer kalmasına rağmen
tekrar bir başka yaz mevsiminde gitmek üzere plan yapmaya başladık bile
·

Herkese gönlünce gezmeler...

·Weltzeituhr (Dünya Saati)
Dünya başkentlerinin saatlerinin gösterildiği büyük Dünya
Saati değişik bir simge olarak Alex meydanını ünlüleri
arsındaki yerini almaktadır.
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Deniz BADEM
Tüm yolculuklar önce kendimizden başlar, yol bi ğinde vardığımız yer yine kendimiz olur.
Uzun yolculuklar yeniden kendimizi tanımamıza neden olur. Aslında yol bizi değiş rir. Her adım yeni
dostlukların kurulmasına neden olur.
Hoşgörü Yolu, Hoşgörü Fermanı'nın yayınladığı tarihten (30 Nisan MS 311) sonra, dönemin
başken ve Metropolis ünvanı olan tek şehir olan İzmit (Nicomedia), üzerinden İznik'e (Nikaia)
ulaş rıldığını düşündüğümüz bir yol. Hoşgörü Yolu'nun toplam uzunluğu, yaklaşık 126 km (Yürüyüş ve
bisiklet yolları) civarındadır GPS koordinatları çıkarılarak işaretlenmiş r.
İzmit merkezde bulunan Doğu Roma Devlet Sitesi önünden başlayan ve İznik merkezdeki
Ayasofya'ya kadar devam eden Hoşgörü Yolu, son 8 kilometresinde Evliya Çelebi Yolu ile birlikte
gitmektedir.

Izmit merkezde bulunan Doğ u Roma Devlet Sitesi
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İzmit merkezde bulunan Doğu Roma
İmparatorluk sarayının önünden başlayan Astakos
an k ken nin kalın larının olduğu düşünülen
Başiskele Sahiline kadar olan bölüm, ilk bölümü
oluşturmaktadır.
İkinci bölüm, Başiskele Sahil - Bahçecik
Soğuksu mevkiinden sonra Kurtuluş savaşı siperleri
ziyare , ardından Serve yecami, Beşkayalar Tabiat
Parkı, Menekşe Yaylası ve Kırın köyüne kadar
devam etmektedir.
Üçüncü Bölüm, Kırın köyünden
başlayarak, Hacıosman, Kutluca, Çandarlı,
Gürmüzlü, Elbeyli ve Ömerli köylerine kadar
devam etmektedir.
Son bölüm ise, Evliya Çelebi Yolu ile
buluşarak MS 1. yüzyılda C. Cassius Philiscus
anısına dikilmiş olan dikili taş önünden, 1247
yaşındaki selvi ağacı ve anıt çınar ağaçları
ziyaretleri sonrasında, saklı mezarı ziyaret eder.
Hoşgörü Yolu, İznik'in tam ortasında, surlarla
çevrili ken n dört kapısından gelen yolların
kesiş ği yerde inşa edilmiş olan Ayasofya Camii (St
Sophia Kilisesi) önünde sona ermektedir.
Likya Yolu, Karia Yolu, İs klal Yolu, Hi t
Yolu, Frig Yolu, vb. Anadolu topraklarındaki
kültürel zenginliği tanıtacak diğer bir rota da
Hoşgörü Yolu'dur. Kültürel ve tarihsel zenginliğin
yanı sıra, birinci etaptaki kuş cenne içerisinde iki
yüzün üzerinde endemik kuşları gözlemleme
şansınız olacak r. Ayrıca Beşkayalar Tabiat Parkı
içerisindeki şelaleler, yamaçlar ve kayın ağaçları
denizi de görülmeye değer ender güzellikler
arasındadır.
Bu yol 1745 yılında, Fransız gezgin ve elçi
olan Charles de Peyssonnel, 1906 yılında Kanada'lı
botanikçi Robert Chamber tara ndan
kullanılmış r. 1955 yılında, Demokrat Par
döneminde, İznik bölgesinin sebze ve meyvesini,
en kısa yoldan İstanbul'a ulaş rmak için, Bahçecik
üzerinden İznik Yolu'nun yapımına başlamış, 1960
ih lali nedeniyle bi rilememiş r. En az 1700 yıllık
İzmit (Nicomedia) ile İznik (Nikaia) arasındaki tarihi
önemi olan ve yaklaşık 126 km olan bu an k yola,
Hoşgörü Yolu adı koymayı uygun bulduk.
Hoşgörü Yolu, an k dönemde Romalıların
hüküm sürdüğü, günümüzde İzmit (Nicomedia) ile
İznik (Nikaia) arasında kalan bölgede, doğal
yürüyüş yollarına dayalı, yakın tarihi ve doğa
güzelliklerin görülmesi düşüncesiyle
oluşturulmuştur. Detaylı tarihsel ve kültürel bilgi ile
birlikte Rota hakkında www.toleranceway.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.
Keyiﬂi yürüyüşler.
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HOŞGÖRÜ YOLU İL E TARİHİ YE NİDE N
OKUMAK
Nicomedia ve Milano Hoşgörü Fermanları
Roma İmparatoru Galerius, dünyada
bilinen ilk Hoşgörü Fermanı'nı 30 Nisan 311
yılında yayınlamış r. Bu fermanla Roma,
Hris yanlara, yasalara uymaları koşuluyla
ibadet etme özgürlüğünü ve kiliselerini yeni
baştan inşa etme hürriye ni tanımış olur.
Yayınlanan Hoşgörü Fermanı'nın bir başka
özelliği de, 313 yılında Milano'da tüm dinleri
kapsayacak şekilde genişle len 2. fermana
ilham olmasıdır. Yayınlanan bu iki Hoşgörü
Fermanı sayesinde Dünya'da hoşgörü
olgusunun temelleri a lmış r
HOŞGÖRÜ YOLU (Tolerance Way) Rota Bilgisi
İzmit merkezde bulunan Doğu Roma
Devlet Sitesi önünde başlayan Hoşgörü Yolu,
Samanlı Dağları'nın, İzmit Körfezi'nin ve İznik
Gölü'nün eşsiz manzaralarına hakim bir
rotadan devam ederek, son 8 kilometresinde
Evliya Çelebi Yolu ile birlikte gitmektedir. Rota,
Evliya Çelebi Yolu ile buluşarak, MS 1. yüzyılda
C. Cassius Philiscus anısına dikilmiş dikili taş
önünden, 1000 yaşındaki selvi ağacı ve anıt
çınar ağaçları ziyaretleri sonrasında, saklı
mezarı ziyaret ederek İznik'in tam ortasında,
surlarla çevrili ken n dört kapısından gelen
yolların kesiş ği yerde inşa edilmiş olan
Ayasofya Camii (St Sophia kilisesi) önünde
bitmektedir.

H O Ş G Ö R Ü YO L U
(Tolerance Way)

YÜRÜYÜŞ PARKURLARI
1. Rota Nicomedia'dan Astakos'a (10 km)
İzmit-Başiskele
Hoşgörü Yolu ile, İzmit Çukurbağ mahallesinde
bulunan ve kazıları devam eden Doğu Roma
İmparatorluk sarayı önünden başlayarak,
Pertev Mehmet Paşa (Yeni Cuma) Camii ve
Külliyesi içerisinden geçerek, sahil yolu
üzerinden Başiskele sahiline iki saatlik bir
yürüyüş ile ulaşabilirsiniz. Güzergah, Başiskele
Sahili'ne kadar deniz kıyısında, neredeyse düz
bir eğimle devam etmektedir. Orman ve Su
İşleri Bakanlığı İzmit Körfezi Sulak Alanı
içerisinden geç ğinden, tespit edilen iki yüzün
üzerindeki kuş türünü çeşitli dönemlerde rota
üzerinde gözlemleme şansınız vardır. Yürüyüş
ve bisiklet parkuru olarak ortak
değerlendirilen bu güzergah üzerinde, kuş
türlerinin fotoğraﬂarını ve detaylı bilgilerini
gösteren, Milli Parklar ve Doğa Koruma
Müdürlüğü tara ndan hazırlanmış panolar ile

karşılaşabilirsiniz. Ayrıca 2013 yılında
Büyükşehir Belediyesi tara ndan yapılan Kuş
Gözlem İstasyonu'nda kısa bir mola ile
çevredeki kuşları gözleme ve görüntü alma
olanağına sahip olabilirsiniz. Rota üzerinde sık
sık çeşmeler bulunur. Ayrıca sahil yolu
sonunda bulunan kafeteryadan ih yaçlarınızı
gidermek amacıyla, burada kısa bir mola
verebilirsiniz. Kafeterya sonrasında sahilde
bulunan askeri alan dolayısıyla kısa bir
mesafede Yalova-Bursa yolu kenarında
bulunan küçük bir pa kadan devam etmeniz
gerekecek r. Askeri alan geçildikten sonra rota
sağa dönerek Başiskele Belediyesi tara ndan
yapılan sahil yürüyüş yoluna inmektedir. Sahil
yolu üzerinden Astakos an k ken nin tespit
edildiği iddia edilen yere ulaşırsınız. Rota hem
yürüyüş rotası hem de bisiklet rotası olması ve
sahil yolu üzerinden gitmesi dolayısıyla,
Kocaeli Büyüksehir Belediyesi tara ndan
konan bisikletleri kiralayarak daha hızlı bir
şekilde Astakos'a varabilirsiniz. İzmit merkezde
kiraladığınız bisikletleri başka bir istasyonda
bırakabilirsiniz.
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2. Rota Başiskele-Bahçecik- Serve ye Karşı Karşı köyünün sınırlarında bulunan Kurtuluş
(12km)
Savaşı siperlerine çıkaracak r. Yerel yöne m
Sahil yolundan kısa bir yürüyüş sonrasında tara ndan yeniden restore edilen Kurtuluş
güney is kame ne çıkış yaparak Bahçecik Savası siperlerinde kısa bir mola vererek
doğrultusuna doğru dönün. Bahçecik merkeze y a ş a n a n o l a y l a r ı g ö z ü n ü z d e
kadar haﬁf eğimli ana yol üzerinden rmanışa canlandırabilirsiniz. Siperlerin bulunduğu
başlayın. Yol üzerinde kamp için alışveriş alanda, tarihi olayların anla ldığı bir pano da
yapabileceğiniz dükkanlar bulunmaktadır. bulunmaktadır.
Bahçecik merkeze kadar bu yolu takip ederek
devam edebilirsiniz.
Bahçecik bölgenin en eski yerleşimlerinden
biri. 16. yy da bölgeye yerleşen Ermeniler,
bölgenin ekonomik sosyal kalkınmasına neden
olmuşlardır. 1860'lı yıllarda beş adet ipek
böceği fabrikası kurulmuş ve bölgede eği m
vermesi amacıyla Amerikan Koleji - Bi nya
Lisesi açılmış r.
Servetiye

3. Rota Serve ye Karşı-Beşkayalar Tabiat
Parkı (13km)

Rota üzerinde görülmeye değer yerlerden
birisi de Amerikan Koleji'dir. Amerikan Koleji Bi nya Lisesi rota üzerinde olup Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tara ndan
tescillenmiş r. Bir dönem ne yazık ki tavuk
çi liği olarak kullanılan lisede, son dönemde
yerel yöne mlerin ve sivil toplum örgütlerinin
desteği sayesinde koruma çalışması için
girişimlere başlanmış r.
Amerikan Lisesi'nin hemen yanından Samanlı
dağlarının rmanışına devam eden toprak bir
orman yoluna girin. Toprak yol 250 mt.
ir fadan sizi 570 mt. ir faya kadar çıkaracak r.
İzmit Körfezi manzarası yavaş yavaş arkanızda
belirmeye başlayacak r. Hem Nicomedia'yı
hem de Astakos şehrinin yerini seçebileceğiniz
bir noktaya ulaşacaksınız. Yangın koruma yolu
olarak açılan rota, farklı mevsimlerde farklı
güzellikler sunarak sizi yavaş yavaş Serve ye
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570 mt. kotlarına çık ğınızda yeni bir ufuk
çizgisiyle karşılaşacaksınız. Rota, stabilize bir
yol üzerinden, ilk vadi tabanına kadar sizi
indirecek r. Ağaçlardan çık ktan sonra sizi
karşılayan manzara Beşkayalar Tabiat Parkı
olacak r. Herhangi küçük bir vadinin
içerisinde, ansızın bir şelale ile karşılaşmanız
mümkündür; şelale yok ise, kararlı bir şekilde
akan tertemiz bir dere ya da bir çeşme ile
karşılaşabilirsiniz. Serve ye Karşı köyünden
aşağıya, Beşkayalar vadisine doğru stabilize bir
yoldan inerken, manzaranın güzelliği, zorunlu
küçük molalar vermenize neden olabilir. Küçük
tahtadan yapılma yayla evlerinin bahçesindeki
meyve ağaçlarının sarkan dallarından uygun
zamanlarda meyvelerinizi yiyerek vadinin
içlerine doğru keyiﬂi bir yolculuk yapabilirsiniz.
Yine bu rota üzerinde 1880'li yıllardan kalma
yeni restore edilen, taş camii ile
karşılaşabilirsiniz. Hakim bir tepe üzerine,
ağaçların arasına kurulmuş cami bahçesinde
kısa bir mola ile manzarayı doya doya
seyredebilirsiniz. Vadi içerisinde akan derenin

yanına kurulmuş Kenan'nın yerine
ulaşacaksınız. Özellikle ilkbahar aylarında kar
sularının erimeye başladığı dönemde derenin
coşkusu görülmeye değerdir. Kenan'ın yerinde
kamp yapabilir veya uzun bir mola
verebilirsiniz. Kenan'ın yerinden ayrıldıktan
sonra vadinin derinliklerine giren bir rmanış
sizi bekliyor olacak r. Serve ye Cami köyünün
son evine varmadan küçük tepenin başında bir
ç e ş m e va rd ı r. S o n evd e n s o n ra k i a r ı
ko v a n l a r ı n ı n o l d u ğ u y e r i a r k a n ı z d a
bırak ğınızda, kısa bir yürüyüş sonrasında
vadinin derinliklerinde yolun solunda güçlü bir
şelale ile karşılaşacaksınız. Özellikle ilkbahar ve
yaz ayları başlarında Beşkayalar Tabiat Parkı
içerisindeki şelalenin güçlü sesi,
arkadaşlarınızı duyamamanıza neden olabilir.
Şelale sonrasında küçük bir rampa sonrasında
yolun eğimi ciddi anlamda azalacak r. Stabilize
yol, sizi sağınızda keyiﬂi bir manzarayla yavaş
yavaş yukarılara çıkartmaya devam edecek r.
Ya ş l ı b i r p o rs u k a ğa c ı n ı n ke n a r ı n d a ,
kendiliğinden oluşmuş doğal bir terastan
aşağıya bak ğınızda Soğukdere ve
Sıcakdere'nin iki farklı şelale ile birbirine
karış ğını görebilirsiniz. Her ikisi de, Yuvacık su
toplama havzasını besleyen iki önemli deredir.
Kocaeli ilinin neredeyse tamamına yakın bir
bölümünün şebeke suyunu bu dereler
karşılamaktadır. Beşkayalar vadisinin sol
kolunu yani Soğukdere'yi takip ederek yukarı
çıkışınıza devam edin. Samanlı dağlarının
güzelliğini, uçurum kenarından aşağı ve yukarı
bak ğınızda bir kez daha anlayacaksınız.
Beşkayalar vadisindeki uçurum ve yamaçlar,
Hylas efsanesini de içlerinde saklamış r. Vadi
içerisinde bulunan orman yolu üzerinden
sürekli bir rmanış ile Veysel Dayı'nın yerine
güneşin ağaçların yaprakları üzerinde kaldığı,
varacaksınız.
tabana inemediği bir parkurdur burası. Kayın
4. Rota Beşkayalar Tabiat Parkı- Kırın Köyü
ağacı köklerinin merdiven olduğu, orman
(9 km)
güllerinin size eşlik e ği, yaprakların al nda
Yaklaşık bir saatlik bir rmanış sizi bekliyor. küçük derelerin ak ğı bir orman pa kasında
Ama orman pa kası içerisindeki manzaralar 200 mt. ir fa kazanacak şekilde çıkış yap ktan
yorgunluğunuzu alacak r. Buz gibi akan bir sonra, Beşkayalar Tabiat Parkı'nın en
çeşmeden mataralarınızdaki suyu yenileyerek, muhteşem manzarası olan Şahin Kayası'na
t a h t a k ö p r ü ü z e r i n d e n r m a n ı ş a ulaşacaksınız. Vadi derin bir uçurum gibi tam
başlayabilirsiniz. Veysel Dayı'nın yerinden ayaklarınızın al nda kalacak r. Serve ye Karşı
Menekşe Yaylası 6 km., Kırın köyü ise 9 km. köyünü ve sabahtan beri yürüdüğünüz rotayı
uzaklıktadır. Kayın ormanı denizi içerisinde, gö reb ilec eks in iz . Yö n ü n ü z ü M en ekş e
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Yaylası'na çevirdikten sonra, kısa bir çıkış ile
ağaç yapraklarının yeşilin her tonunda,
yürüyüş yolunu kapatacak kadar eğildiği bir
pa kadan devam edeceksiniz. Pa ka, orman
yoluna çık ğında, yol ikiye ayrılacak r. Sağ
tara aki yolu takip ederek inişe devam ediniz.
Ar k inişe geçiyoruz, rotanın nerdeyse en
yüksek noktalarından birine ulaş nız. İnişte,
Menekşe yaylası öncesinde, yuvarlak çayır da
denen Kurudere yaylası içerisinden Küçük bir
derenin ak ğı yaylaya varacaksınız. Dere
üzerinde yürüyüşçülerin dizdiği taşlara
basarak derenin karşısına geç kten sonra, kısa
bir mola verebilirsiniz. Yayla günübirlik ya da
kampçıların uğrak yerlerinden birisidir. Burada
kamp yapabilir ya da orman yolu üzerinden
devam ederek, Menekşe Yaylası'na bağlı
düzlük mevkiye ulaşabilirsiniz. Bu iki yaylada
da içme suyu vardır. Menekşe Yaylası ismini
bahar aylarında açan menekşe çiçeklerinden
almaktadır. Yaylada çok eski bir kilise
bulunmaktaydı ama deﬁneciler tara ndan
neredeyse yok edilmiş durumdadır. Hoşgörü
Yolu'nun en yüksek noktası da Menekşe
Yaylası içinde bulunan 1075 mt. yükseklikteki
Bayraktepe'dir. Hoşgörü Yolu, Menekşe
Yaylası'ndan sonra ar k genel olarak iniş
şeklindedir. Düzlük mevkiinden sonra ar k düz
bir rota sizi bekliyor. Geniş bir çayırlığın
içerisinden geçen bol taşlı bir yol üzerinden
güneye doğru yürüyüşe devam edin. Kesim
sahası içerisinden geçen rota, bir menfez
üzerinden geç ğinde ar k Bursa il sınırına
girmiş olacaksınız. Bursa-Kocaeli sınırına çok
yakın bir noktada, adeta Güneş'e ulaşmaya
çalışan güçlü kayın ağaçlarının arasından
geçen bir orman yoluna girin. Orman kesim
sahasının içerisinden geçen orman yolunu
takip ederek devam edin. Belirli bir mesafe
sonra, orman yolu bi rip, yaprak ve çalılarla
kapanmış bir pa kaya gireceksiniz. Yanınızda
GPS varsa fazla sıkın yaşamazsınız; GPS yoksa
sık orman sahasında biraz yön duygusunu
karış rabilirsiniz. Özellikle sık yapılan
işaretlemeleri takip ederek, küçük bir çayırlığa
çıkacaksınız. Çayırlığı orman kenarından takip
ederek, stabilize yola kadar yürüyün. Karşınıza
geniş bir çayırlık içerisine kurulan tahta evler
çıkar ve ardından arazinin ortasında bir rüzgar
değirmeninin olduğu Kayın Ormanı Çi liği'ne
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varacaksınız. Kayın Ormanı Çi liği'nde küçük
bir mola vererek, kenardan akan soğuk sudan
mataralarınızı doldurabilirsiniz.
Kayın Ormanı Çi liği sonrasında kısa bir rampa
çık ktan sonra Kırın köyü ile
karşılaşacaksınız. Bölgede toplanan beş köy
de, Gürcü göçmenlerinden oluşmaktadır.
5 . Ro ta Kı r ı n - Ku t l u c a - H a c ı o s m a n Gürmüzlü

Kırın köyünden stabilize yoldan çevrede
özenle bakılmış tarlalardan geçerek, Kutluca
köyüne kadar bir saatlik keyiﬂi bir yürüyüş
yaparak devam edin. Solunuzda ve sağınızda,
sarı, mor ve beyaz çiçekler ile kaplı tarlalardan
geçerken bu parkurun daha kolay bir parkur
olduğunu göreceksiniz. Sık ve yaşlı kayın
ağaçları yavaş yavaş kendini çam ağaçlarına
bırakmaya başladığı rotada geniş bir ova
içerisindeki, bataklık üzerine kurulmuş bir
tesisin yanından geçeceksiniz. Mor çiçekler ile
dolu tarlalar, sonrasında erik ağaçlarının ve
diğer meyvelerin olduğu bereketli topraklar
üzerine kurulmuş Gürcü yayla köyleri

içerinden geçerken köylülerle sohbet etmeyi
unutmayın. Çandarlı köyünün kuzeyindeki
orman yolu üzerinden Gürmüzlü köyüne
ulaşmadan önce sert inişli bir orman yoluna
girin. Önce dağınık gürgen ve kayın ağaçları,
sonra da yaşlı çam ağaçlarının arasından, çam
iğnelerinin hışır larını dinleyerek Gürmüzlü
köyü öncesinde karşılaşacağınız Sansarak
deresinde uzun bir mola verebilirsiniz. Çünkü
orman yolundan yapacağınız sert iniş özellikle
ayaklarınızda yanmalara ve yorulmalara neden
olacak r. Ayakkabılarınızı çıkararak Sansarak
d e re s i n d e n g e ç e r ke n ra h a t l a d ı ğ ı n ı z ı
hissedeceksiniz. Sansarak deresi geçisi
sonrasında Gürmüzlü köy yoluna çık ktan
hemen sonra yolun 200 mt. gerisinde büyük,
gölgelikli yaşlı bir ağacın al nda akan buz gibi
bir çeşme bulunmaktadır. Yaz döneminde
yürüyorsanız, çeşmenin yanında uzun bir mola
verebilirsiniz. Gürmüzlü köyüne, köy yolundan
yarım saatlik bir yürüyüş ile ulaşabilirisiniz.
6. Rota Gürmüzlü-Elbeyli- Dikilitaş
Gürmüzlü köyünün içerisinde bulunan köy
kahvesinin bahçesinde, Roma döneminden
kalan sütunlardan yapılma masaların
üzerinde, keyiﬂi bir sohbet eşliğinde çaylarınızı
y u d u m l aya b i l i rs i n i z . G ü r m ü z l ü kö y ü
sonrasında 2 km uzunluğunda asfalt yoldan
devam edin. Solunuzda Samanlı dağları
manzarası, sağınızda Gürmüzlü köyünün
meyve bahçeleri arasından devam eden
rotada, stabilize orman yoluna girmeden önce
kiraz bahçeleri içerisinde İznik Gölü manzarası
ve rüzgarın rahatla cı esin siyle güzel bir
dinlenme daha yapabilirsiniz. Dik bir iniş ve
hareketli taşların olduğu orman yangın yolu
üzerinden inişinizi tamamlayın. Ar k hem İznik
Gölü'nü hem de Evliya Çelebi Yolu ile birleşme
noktası olan Dikilitaş anı nı görüyor olmanız
gerekir. Ha a dikkatli bir bakışla, geniş zey n
tarlaları arasında tek başına duran 800
yaşındaki selvi ağacını da görebilirsiniz.
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7. Rota Dikilitaş- Ayasofya
Dikilitaş (Obelisk) 1. yy da inşa edilmiş ve Roma
dönemi ile sonraki dönemlerde de önemli bir
anıt eser olarak ayakta kalmayı başarmış r.
Beş taş olarak da adlandırılmaktadır. Al ncı
taşta bulunan kartal ﬁgürünün çalındığına dair
açıklamalarda mevcu ur. Dikilitaş, bir anıt
olmasının yanında çok daha anlam
içermektedir. Üçgen şeklinde tasarlanan
anı n, bir yönünde Nicomedia, bir yönünde
Nikaia, diğer yönünde de Constan nopolis
olması, anıtsal özelliğinin dışında yön taşı
olduğuna dair olasılıkları da
güçlendirmektedir. Dikilitaş sonrasında
rotamız Evliya Çelebi Yolu ile birlikte devam
etmektedir. Zey n ağaçlarının ve meyve
bahçelerinin arasından geçen rota, kısa bir
yürüyüş sonrasında, sağınızda 800 yaşındaki
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bir selvi ağacına uğrayabilirsiniz. Selvi ağacıdan
yaklaşık 1 km sonra, Roma döneminde ölülerin
ve düğün gösterilerinin yapıldığı, merdivenli
kaya dedikleri sunak alanına ulaşabilirsiniz. Bu
etap üzerinde görülmeye değer yerlerden
birisi de 1000 yaşının üzerindeki Çınar ağacıdır.
Çınar ağacı sonrasında, Yeral mezarlarının
bulunduğu bir alanı ziyaret e kten sonra 6
km'lik mesafeniz kalıyor. Yol boyunca
solunuzda Roma ve Bizans döneminde yapılan
eserler için kullanılmış taş ocağının kalın ları
sizi takip edecek r. İznik'e ilk girişiniz İstanbul
Kapı'ya çok yakın bir yerden olacak r. Tarihi
Roma ve Osmanlı surlarının arasında tarihe
yolculuk yapar gibi, Nikaia'ya gireceksiniz.
İznik'te 2000 yılında şans eseri bulunan Roma
yolunun üzerinde yürümeyi de ihmal etmeyin.
Ayasofya Camii rotamızın son durağıdır.

GENEL BİLGİLER
Ÿ Yol İşaretleri
Hoşgörü Yolu rotası, mevcut yürüyüş yolları ve yeni
açılan yürüyüş yollarının birleş rilmesiyle
oluşturulmuştur. Rotanın başladığı noktada, Roma
D e v l e t S i te s i n i n ö n ü n d e Ro ta h a k k ı n d a
bilgilendirici bir tabela bulunmaktadır. Ayrıca
rotanın bi ş noktası olan Ayasofya Cami önünde de
benzer bir tabela vardır. Merkezi noktalara olan
uzaklıkların gösterildiği, uluslararası standartlarda
hazırlanmış tabelalara ek olarak, kırmızı beyaz
boya ile diğer etaplar da işaretlenmiş r. Ayrıca
rotanın belirgin olması amacıyla gönüllü
yürüyüşçüler tara ndan üst üste konulan taşlar ile
rota çıkarılmış r.
Ÿ Bölgeye Ulaşım
Hoşgörü Yolu'nun başladığı noktaya, şehirlerarası
otobüs terminalinden kalkan dolmuş ve otobüsler
yardımı ile rahatça ulaşabilirsiniz. Ayrıca İzmit
Arkeoloji müzesinin yanında bulunan tren
istasyonundan da şehir içinde yapacağınız kısa bir
yürüyüş ile ulaşmanız da mümkündür. İzmit
Belediye binasının hemen arkasında bulunan
Çukurbağ mahallesinden başlayan rotada, tabela,
işaret ve GPS koordinatlarını takip ederek devam
edebilirsiniz.

Konaklama
İzmit ve İznik merkezde bulunan pansiyon ve
otellerin dışında, rota üzerinde çadır kampı
yapabileceğiniz yerler de bulunmaktadır. Yine rota
üzerinde Bahçecik-Serve ye Karşı – Serve yecami
– Kırın – Kutluca – Hacıosman - Gürmüzlü
kö y l e r i n d e ç a d ı r k u ra b i l e c e ğ i n i z y e r l e r
bulunmaktadır. Yakın dönemde, köy halkının da
küçük ev pansiyonları kurması doğrultusunda
Kültür ve Turizm Müdürlükleri üzerinden
çalışmalar başlayacak r. Beşkayalar vadisinin
içerisinde bulunan işletmelerde konaklama ve
yiyecek su ih yacınızı karşılayabilirsiniz. Rotanın
tam ortasında Hacıosman Köyü'nde, Hoşgörü Yolu
çalışmalarına da destek veren Yeryüzü Oteli de
bulunmaktadır.
Ÿ

yardım çantasını da yanlarında taşımaları
gerekmektedir. Özellikle Beşkayalar Tabiat Parkı
içerisinde kaya düşmeleri ve kopmalarına karşın
baret, kask gibi ekipman bulundurmaları sağlıklı
olacak r. Bilekleri kavrayacak bir bot kullanılması,
hareketli taşların olduğu yol ve pa kalarda ciddi
anlamda yardımcı olacak r. Dikkatsiz ve aceleci bir
tempodan ziyade, düşük tempolu ve dikkatli bir
yürüyüş organizasyonu yapılmalıdır.
Ÿ Yürüyüş Mevsimi
Hoşgörü Yolu, gerekli ekipman yardımıyla dört
mevsim yürünebilecek bir rotadır. Ama özellikle kış
aylarında rotanın en yüksek noktaları olan
Menekşe Yaylası ve çevresinde, bazı dönemlerde 1
mt.'nin üzerinde kar yağışı gözlemlenmektedir. Bu
nedenle profesyonel ekipman yardımı almadan kış
aylarında yürümek için ciddi anlamda risk almanız
gerekir. Diğer mevsimlerde, çok daha rahat bir
yürüyüş organizasyonu yapabilirsiniz. Özellikle
sonbahar ve ilkbahar aylarında rakım nedeniyle
12-16 derecelik sıcaklık farkları ile
karşılaşabilirsiniz. Yaz döneminde bölgenin nemli
ve yağış alan bir bölge olması dolayısıyla,
neredeyse hiç su problemi yaşamadan, kurumayan
dere ve çeşmeler yardımıyla kolayca yürüyüş
yapabilirsiniz.
Ÿ Yürüyüşe Başlamadan Önce
Yürüyüş öncesinde GPS izini Google Earth üzerine
koyarak rota, ir fa, köyler hakkından genel bilgileri
çıkar ktan sonra başlamanızda fayda var. Rotalar
genelde 10 km aralıklarla yerleşim yerlerine
uğramaktadır. Bu nedenle hem yiyecek hem de
içecek konusunda hazırlıklı olmanızda fayda var.
Ayrıca dağ pa kaları ve orman yollarında
yapacağınız yürüyüşler sırasında daha dikkatli
davranmak ve bazı riskleri azaltmak önemli.

GPS verileri
Rota genel hatları i bariyle tabela ve işaretler
yardımı ile kolayca bulunabilir durumda, ama yine
de bir GPS bulundurmanızı tavsiye ederiz. GPS
verilerini Kültür Rotaları derneğinden
https://cultureroutesinturkey.com/tr/ ve ya
h t t p s : / / t r. w i k i l o c . c o m / g e z i - y u r u y u s rotalari/hosgoru-yolu-tolerance-way-25500409
adresinden temin edebilirsiniz.
Ÿ

Güvenlik
Tüm yürüyüşçülerin basit ilk yardım eği mi almış
olmaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca küçük bir ilk
Ÿ
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