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72 yıl önce kurulan fabrika müze oluyor

Kemeraltı’na sabun 
kokusu yayılacak

Dünyada açılan Kadın Müzelerini 

mercek altına almak istedik

KADINLAR MÜZE İLE 
ÖLÜMSÜZLEŞİYOR

Atatürk’ün ziyaret ettiği tarihi okullar ve o misafirlikte 

yaşananlar çok ilgi çekmiştir

İzmir Kız Sultanisi’nden 
İzmir Kız Lisesi’ne
Deniz Gezmiş ile ilgili çok konu yazıldı

Deniz Gezmiş’in  İzmir günleri
Basmane ve çevresinde taş, tuğla, kerpiç, ahşap 
ağırlıklı yapılar

Eski İzmir evlerinde iç mimari
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Mayıs ayının ilk haftası yine hüzün çöker
içimize; bir öfke ve intikam duygularıyla
darağacına gönderilen üç fidan düşer
aklımıza… Aslında Mayıs, baharın en
güzel günlerinin yaşandığı, çiçeklerin
meyveye döndüğü, arıların keyifle kanat
çırptığı, papatya kokularının doğaya ya-
yıldığı en güzel aylardan biri değil mi?
İşte yılın en güzel ayında, Deniz Gezmiş;
Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte
6 Mayıs 1972 tarihinde, gece 1:00-3:00
arası, Ulucanlar Cezaevi'nde asılarak idam
edildi.  Deniz Gezmiş ile ilgili çok konu
yazıldı, çizildi. Ama bu okuyacaklarınız
ilk kez anlatılıyor, yaşayan tarafından 

anbean, dakika dakika, heyecanla ve o
günleri yaşayarak… Deniz Gezmiş’in yakın
arkadaşlarından Zihni Çetiner anlatıyor:
Deniz Gezmiş’ in İzmir günleri… Işık
Teoman’ın röportajı.  İTK Uşakizade Mü-
dürü Ahmet Gürel kaleme aldı. Cumhur-
başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir
ziyaretleri. Atatürk anı defterine şöyle
yazmış:  “İzmir Kız Lisesi’ni ziyaretimden
çok memnun oldum. Müdür ve hanım,
erkek öğretmenlerin ciddi ve isabetli ça-
lışmasının sonuçları kolaylıkla ve takdirle
görülmektedir.” keyifle okuyacaksınız.
Yazar ailemize yeni katılan gazeteci Engin
Tatlıbal, Aya Ioannis Theologos Kilisesi’ni
araştırdı; yazdı, KNK sayfalarında bula-
caksınız. Şimdiki gençlik İnciraltı’nın bir
zamanlar önemli sayfiye mekanları ara-
sında yer aldığını duyunca pek şaşırıyor.
Usta gazeteci Tayfur Göçmenoğlu akıcı-

uslubuyla o günleri anlattı. Yazar Mehmet

Erdül, Saint Roch Hastanesi, diğer isim-

leriyle;  Viladethane, Piçhane  ve şimdiki

adıyla Etnografya Müzesi’nin bugüne ka-

dar yaşadığı değişimi araştırdı. Yine dua-

yen gazeteci Tayfur Göçmenoğlu Erol’un

Yeri’ni kaleme aldı. Göçmenoğlu, “ İz-

mir'de pek çok restoran açıldı, hizmet

verdi, sonra da kapandı. Hepsinin de

kendine özgü bir hikayesi, bir fenomeni

vardı. Ancak hiçbiri Erol’un Yeri kadar,

özel bir üne sahip olamadı” diye anlatıyor.

Arkadaşımız İpek Yaşar, minyatür ustası

Arya Kamalı ile görüştü, onun hayal dün-

yasını sayfalarımıza aktardı. Lütfü Dağtaş,

yine tozlu raflardan çıkardığı yazılarını

KNK okuyucularına armağan etti.  Dağtaş,

İzmir’de çekilmiş film sayısı ile yönetmen

ve oyuncularını anlattı. “ Basmane” de-

nilince akla onun adı gelir: Orhan Beşikçi.

Eski İzmir evlerinde iç mimariyi anlattı.

Tayyar Özdemir zaman tünelinde dönemin

sporcularını ve spor adamlarını anlattı.

Tufan Atakişi, araştırmacı yazar yine bi-

linmeyen bir konuyu gündeme taşıdı.

Gertrude Bell. Ünlü İngiliz kadın seyyah

ve casus, ilgiyle okunacak bir öykü. Nalan

Kolağası İmre dünyada açılan Kadın Mü-

zelerini araştırdı.

19’uncu sayımızla Merhaba…

Işık Teoman

Merhaba

n Reha Alan
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İÇİNDEKİLER
1941 yılında Hamdi Dalan tarafından kurulan

Kemeraltı’ndaki Sabun Fabrikası Konak Belediyesi

ve Hamdi Dalan Sabun Sanayi ve Tic. A.Ş ara-

sında imzalanan protokolle geçmişin kapılarını

geleceğe açacak. 

Konak Belediyesi, tarihle bütünleşen butik mü-

zelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

72 yıl önce Hamdi Dalan’ın kurduğu sabun fab-

rikasının tarihi binası, Konak Belediyesi tarafından

restore edilerek müze haline getirilecek. Konak

Belediyesi ve Hamdi Dalan Sabun Sanayi ve

Tic. A.Ş arasında imzalanan protokol ile ilk

adımı atılan müze, İzmir’e sabun kokusu yayacak. 

SAYFA 10-11

Kemeraltı’na sabun kokusu yayılacakKemeraltı’na sabun kokusu yayılacakKemeraltı’na sabun kokusu yayılacakKemeraltı’na sabun kokusu yayılacakKemeraltı’na sabun kokusu yayılacakKemeraltı’na sabun kokusu yayılacakKemeraltı’na sabun kokusu yayılacak

KADINLAR MÜZE İLE ÖLÜMSÜZLEŞİYOR
Bu sayımızda Dünyada açılan Kadın Mü-
zelerini mercek altına almak istedik. Bugün
sayıları 70’in üzerinde olan Kadın Müzeleri
çoğunlukla birkaç kadının kişisel çabaları
ile kendilerinin varlıklarını hatırlatmak, ka-
nıtlamak için oluşturdukları müzelerdir.
Hepsi bir ihtiyacın sonucunda ortaya çık-
mıştır. Almanya, ABD, İngiltere, İtalya,
Çin, Avusturya, Kanada, Avustralya’dan
İran, Senegal, Hindistan, Kore, Sudan’a
kadar dünyanın birçok gelişmiş ve geliş-

mekte olan ülkesinde kadın müzesine ih-
tiyaç duyulmuştur. Bu müzeleri yakından
incelemeye başlamadan önce müzenin
tanımını hatırlatarak,  tarihte müzeciliğe
kısaca bir göz atalım.
Müze; sanat ve bilim eserlerinin veya
sanat ve bilime yarayan nesnelerin sak-
landığı, halka gösterilmek için sergilendiği
yer veya yapılardır. Müzeler, insanlığın
geçmişine ait materyalleri, bunların bu-
lunduğu çevreyi araştırır ve korur. 

SAYFA  12-21 SAYFA  22-25

İzmir Kız Sultani-
si’nden İzmir Kız
Lisesi’ne

19 Mayıs 2012 Tarihinde, Konak Belediyesi’nce

“Fotoğraflarla Gazi İzmir’de” albümüm yayım-

lanmış ve 9 Eylül 2013 günü ise İzmir Büyük

Şehir Belediyesi (Apikam) tarafından “Gazi’nin

İzmir Anıları” kitabım basılmıştır. Atatürk’ün

İzmir seyahatlerini içeren her iki kitabımda,

Atatürk’ün ziyaret ettiği tarihi okullar ve o mi-

safirlikte yaşananlar çok ilgi çekmiştir. Bunun

üzerine, KNK dergisinde bu anıları yayımlamayı

planlamış ve yazmaya ilk önce İzmir’in en eski

okulu olan Mithatlaşa Teknik ve Endüstri Meslek

Lisesi’nden başlamıştım. Ülkemizin sembol okul-

larından biri olan İzmir Atatürk Lisesi ile yazılarıma

devam etmiştim. Şimdi de diğer bir sembol

okul olan İzmir Kız Lisesi ile yazı serime devam

edeceğim.
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Deniz Gezmiş’in  İzmir günleri
Deniz Gezmiş ile ilgili çok konu yazıldı, çizildi. Ama bu okuya-

caklarınız ilk kez anlatılıyor, yaşayan tarafından an be an, da-

kika-dakika, heyecanla ve o günleri yaşayarak… 21 Mayıs

1963 yılında çiçeği burnunda bir asker; teğmen rütbesi

takmak için 30 Ağustos gününü iple çekiyor. 1960 darbesinin

üzerinden daha üç yıl geçmemiş bile. Türkiye her gün bir

darbe haberiyle uyanıyor. Yine Albay Talat Aydemir darbe gi-

rişiminde bulunuyor. Harp okulu öğrencisi Zihni Çetiner

kendini bir anda olayların içinde buluyor. İdam ile yargılanıyor,

15 yıl hüküm giyiyor, üç yıl sekiz ay yatıyor ve Cumhurbaşkanı

Celal Bayar döneminde çıkan af ile özgürlüğüne kavuşuyor.

Deniz Gezmiş ile tanışıyor, kendini tanıtıyor; “Bombacı

Zihni” diye…Gezmiş soruyor: ”Neden bombacı” Zihni Çetin, “

O dönemde kendimizi savunmak amacıyla basit ‘Molotof-

Kokteyl’ yapardım, adım o nedenle bombacıya çıktı” diyor..

SAYFA  26-31

AYA IOANNIS  THEOLOGOS KİLİSESİAYA IOANNIS  THEOLOGOS KİLİSESİAYA IOANNIS  THEOLOGOS KİLİSESİAYA IOANNIS  THEOLOGOS KİLİSESİAYA IOANNIS  THEOLOGOS KİLİSESİAYA IOANNIS  THEOLOGOS KİLİSESİ
İkiçeşmelik, 1500’lü yıllardan itibaren İz-

mir’de Müslüman Türklerin ve Seferad Yahu-

dilerinin yan yana, koyun koyuna yaşadığı bir

semt olarak ön plana çıktı. İşte bu semtte İz-

mir’in çok kültürlü ortak yaşamının kalbinin at-

tığı bir noktaydı Aya Ioannis Theologos Kilisesi.

Ulusal devletlerin ortaya çıkmaya başladığı

1800’lerin başlarına kadar Levant’ın tüm şe-

hirleri gibi İzmir’in de çok kültürlü ve “kosmos-

politis” ağırlıklı (1) bir yaşam merkezi olduğu

söylenebilir. Söz konusu çok kültürlü yapı, ulu-

sal devletlerin ortaya çıkmasıyla varlığını sür-

dürmekle birlikte “ortak yaşam” paydaşları

azaldı. Çünkü artık tüm dünyada ve İzmir’de

farklı etnisiteler (2), uzaklarda bir yerlerde

kendi ırkdaşlarının kurduğu devletlerin kültürel

hegemonyasına girmeye başlamıştı.

SAYFA 32-36
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“İzmir, sinema platosu olabilir!”
Gazeteci- Sinema Yazarı Agâh Özgüç ile

Yazar-Yayıncı-Editör Kemal Özdemir’in İs-

tanbul’dan gelerek katıldıkları söyleşi ilgiyle

izlendi. Kemal Özdemir’in, Türk filmleri ko-

leksiyoneri Yahya Karataş ile Yönetmen

Yılmaz Atadeniz’in katkıları sonucu İzmir’de

çekilmiş filmlerden oluşturduğu kolaj izle-

yenleri İzmir’in Eşrefpaşa, Asansör, Karşı-

yaka, Kordon, Basmane 9 Eylül Meydanı,

Güzelyalı ve Kültürpark’ın şimdi fotoğraf

ve anılarda kalmış görüntüleriyle buluşturdu.

Yine Kemal Özdemir’in derlediği ve söyleşi

boyunca perdeden yansıtılan söz konusu

filmlerin afişleri ise ayrı birer belgesel de-

ğerdi.Gazeteci- Sinema Yazarı Agâh Özgüç

ile İzmir’de çekilmiş filmler konusundan

hareketle keyifli bir röportaj yaptık.

SAYFA  37-41

SAYFA  42-50

Yaşamın ve zamanın dili:  Minyatür

Bu kadim şehrin (ki Alamut Kalesi’ne ev sahipliği
yapar) İzmir’le ne ilgisi var? Hani derler ya
‘nerden nereye’ diye işte benim size anlatacağım
hikaye ta Kazvin’den İzmir’e…  Dünya savaşlarla,
barışlarla, insanoğlunun o bitmeyen varolma ça-
basıyla şekillenedursun 1960’lı yılların ortalarında
İran’ın Kazvin’inde bir bebeğin ilk ağlaması duyulur.
Adı Arya Kamalı. Beş erkek kardeşin dördüncü-
sü… Bir çocuk ki evlere şenlik. Kar küreme ba-
hanesiyle buzdan kaydıraklar yapan, merdiven-
lerden koşarak inerken yuvarlana yuvarlana ço-
cukluğunu yaşayan, o yuvarlandığı merdivenin
sonu karanlık diye elektrik kabloları çeken;
kabloları birleştirirken defalarca elektrik çarpan
bir çocuk büyür Kazvin’de. Zeka, merak, enerji
dolu ve başını belaya sokmaktan çekinmeyen bir
çocuk… 
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Basmane ve çevresinde taş, tuğla, kerpiç,

ahşap ağırlıklı malzemelerle inşa edilmiş

yüksek duvarlarla çevrili; avlulu, havuzlu,

kuyulu, köşk, konak ve evlerde esnaf tüccar,

memur, işçi gibi her meslekten insanlar

yaşadı. Çok odalı, harem selamlıklı, hama-

mı, mutfağı, müştemilatları olan evlerin

cumbalarından körfeze bakarak kahveler

içildi, misafir ağırlandı, ziyafetler verildi,

doğumlar ölümler yaşandı. Çocuklar bu

evlerin    duvarlarında  manzaralara, ta-

vanlarında motiflere, çiçek bezemelerine

bakarak, avlularında oynayarak büyüdüler.

Eski İzmir evlerinin birçoğuna girdim, gire-

mediklerim oldu, gördüklerim içerisinde

hayranlıkla izlediğim, sanatkârların ellerinden

çıkmış mimari detay ve objelerin bir süre

sonra yerinde olmadığını gördüm. Cephe-

sinde eski Türkçe maşallah kazılı, İzmir ev-

lerinin terk edilmesi amaç dışı kullandırılması

yanıp yıkılmalarına neden oldu… Ayakta

kalıp zamana direnenlerin çoğu harabe

durumda veya kapılarına kilit vuruldu, enkaz

sökücülerinin hışmına uğradı... 

Eski İzmir evlerinde iç mimari

SAYFA  51-53

SAYFA  54-56

Cumhuriyet'ten önce ve ilk yıllarında; İzmir, in-

sanların denizi alabildiğine kullandığı bir yerleşim

merkeziydi. Kanalizasyon sistemi henüz kurulmadığı

için, biraz  da nüfusun yoğun olmaması nedeniyle

foseptik atıkları açıklara dökülür, deniz kirliliğinden

söz bile edilmezdi.

Körfez'in iki yakasında da yalıların önünde deniz

banyoları vardı. Bu arada, şimdilerde Paris'te

yaşayan Buca doğumlu levanten Guy Icard'ın anı-

larından; İzmir'deki ilk deniz banyoları Sta Bania

ve Punta'yı, aynı zamanda 1925 yılına kadar atlı

tramvay şirketini işleten Guiffray ailesinin açtığını

öğreniyoruz. Bu iki deniz banyosu dışında diğer-

lerinde erkeklerin ve kadınların  denize ayrı ayrı

girdikleri bölümler vardı. Keza, yalılarda oturan

zengin mülk sahipleri de, kendileri için özel iskeleler

yaptırıp, denizdeki uç kısma da birer soyunma

odası kondurmuşlardı.

Bir zamanlar İnciraltı
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Futbol dünyasında bazı oyuncular gerçekten profesyonel gibi yaşarlarken bazıları da
bu dünyanın renklerine dalıp başka alanlarını tercih ederler ki, yaşları ilerleyince de
“keşke” diyerek zor günleri aşmakta zorlanırlar. Bu insanların içinde o kadar çok
örnekler görmüşüzdür ki, inanın bazen onları görmemek için yollarımızı bile değiştirmeyi
yeğlemişsinizdir. Bir gün gazete binasından dışarıya bakarken Karşıyaka'nın ünlü
oyuncularından Bulut’u piyango bileti satarken görmüştüm. Önce gözlerime inanamadım
ve benzettim sandım. Ardından merdivenleri aşıp karşısına dikilip “Sen Bulut değil
misin?” diye sorduğumda jokey şapkasının önünde yazılı ‘Karşıyakalı Bulut Piyango’
kelimesini kapatmaya çalışmıştı.

UNUTULMAYANLAR

SAYFA  57-61

SAYFA 62-68

1300’lü yıllarda Avrupa’da büyük yıkıma,

ölümlere yol açan hastalığın adı Veba Salgı-

nıdır. O zamanlar bu salgına, ‘Büyük Ölüm’

dense de, daha sonraki yıllarda, deri altı

kanamaları nedeniyle ten renginin siyaha

dönmesi ve sıkıntılı, kasvetli acı veren bir

ölüme neden olduğu için ‘Kara Ölüm’ olarak

adlandırıldı. Veba Asya’nın güneybatısında

başladı ve 1340’lı yılların sonlarında Avrupa’ya

ulaştı. 

Ortadoğu, Hindistan ve Çin’de yaklaşık 75

milyon kişinin ölümüne neden olan Veba,

1347’de Kırım’da bir Ceneviz Ticaret Mer-

kezini kuşatan Kıpçak ordusunun vebalı ce-

setleri mancınıkla kentin içine atmasıyla Av-

rupa’ya bulaştırıldı.

Veba yüzünden, Avrupa nüfusunun üçte bi-

rinin öldüğünü yazar tarih kitapları.

KARA ÖLÜM
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SAYFA  69-72

Erol’un Yeri, ünlülerin buluşma adresiydi
1957'den başlayarak 2003'e kadar Birinci

Kordon'da, Alsancak İskelesi'nin karşısındaki

bir binanın zemin katında hizmet veren

Erol’un Yeri, sadece spesiyal yemekleri değil,

ambiansı, personeli ve müşterileri kadar;

sahibi Erol Birkan'la da özdeşleşmiş bir me-

kandı.

Erol Birkan'ın o markayı yaratmasının ön-

cesinde bir meslek yaşamı var. Babası Ah-

met Birkan, Ali ve Abbas Şükran'ın Kemer-

altı'nda çalıştırdıkları Şükran Lokantası'nın

şefliğini yapmış, oradan da aldığı teklif

üzerine Aydın Gar Gazinosu'nun müstecirliğini

üstlenmiş. Erol Birkan da askerlik nedeniyle

bulunduğu Nazilli'de futbol oynuyormuş. O

yıllarda İsmet Sezgin, Aydın Belediye Başkanı.

Gar Gazinosu'nun müşterileri arasında, kenti

sık sık ziyaret eden dönemin Başbakanı Ad-

nan Menderes de var. Erol Birkan, babasının

çağrısına uyarak buraya gelmiş, Gar Gazi-

nosu'nda yöneticiliği öğrenmiş babasından.

Zaten onun övündüğü şey de bu.

Ünlü İngiliz kadın seyyah ve casus.
Gertrude Margaret Lowthian Bell, 14

Temmuz 1868 yılında İngiltere'nin Dur-

ham County  kentinde saygın bir ailenin

çocuğu olarak dünyaya geldi. Ünlü bir ai-

leden gelen babası Thomas Hugh Bell,

Gertrude Margaret  henüz 3 yaşındayken

annesinin  vefat etmesi üzerine Edebiyatçı

ve oyun yazarı   Florence Oliffe ile evlendi. 

İlk ve orta öğrenimini Londra'daki değişik

okullarda tamamlayan Bell, tarih okumak

için Oxford Üniversitesi Modern Tarih

Bölümü’ne gitti. Burada başarılı bir eğitim

döneminin ardından okulu birincilikle

bitiren ilk kız öğrenci oldu.

Oxford’u  bitirdikten sonra seyahat et-

meye ve dünyayı gezmeğe karar verdi.

Avrupa’da Bükreş ile başlayan gezi daha

sonra Ortadoğu'ya kadar uzandı. Tah-

ran'da birkaç ay geçirdi İlerliyen yıllarda

dağcılığın yanı sıra dünya turlarıyla da il-

gilenmeye başlayan Bell, 1897 - 1898

ve 1902 - 1903 olmak üzere iki kez

dünya turuna çıktı.

SAYFA 73-75
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Kemeraltı’na
sabun
kokusu 
yayılacak
Konak Belediyesi, tarihle bütünleşen butik müze-
lerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 72
yıl önce Hamdi Dalan’ın kurduğu sabun fabrikasının
tarihi binası, Konak Belediyesi tarafından restore
edilerek müze haline getirilecek.



11
K N K  İ L K B A H A R  2 0 1 4

1941 yılında Hamdi Dalan tara-

fından kurulan Kemeraltı’ndaki

Sabun Fabrikası Konak Belediyesi ve Hamdi

Dalan Sabun Sanayi ve Tic. A.Ş arasında

imzalanan protokolle geçmişin kapılarını geleceğe

açacak. 

Konak Belediyesi, tarihle bütünleşen butik mü-

zelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

72 yıl önce Hamdi Dalan’ın kurduğu sabun fabri-

kasının tarihi binası, Konak Belediyesi tarafından

restore edilerek müze haline getirilecek. Konak

Belediyesi ve Hamdi Dalan Sabun Sanayi ve Tic.

A.Ş arasında imzalanan protokol ile ilk adımı atılan

müze, İzmir’e sabun kokusu yayacak. Kemeraltı’nda

bulunan tarihi binayı ‘Konak Belediyesi Hamdi

Dalan Sabun Müzesi’ olarak halkın hizmetine

açacak protokol, Konak Belediyesi ile Hamdi Dalan

Sabun Sanayi ve Tic. A.Ş adına Dalan Kimya Yö-

netim Kurulu Başkan Yardımcısı Aysu Dalan Ben-

lioğlu ve Zehra Ayla Kebapçı arasında imzalandı.

İzmir’in geçmişiyle geleceğini buluşturacak tarihi

imza ile hem yıkılmak üzere olan bina kurtarılacak

hem de İzmir unuttuğu bir değerine yeniden ka-

vuşacak. 

70 yıllık tecrübe müzede

Dalan Kimya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Aysu Dalan Benlioğlu da babası Hamdi Dalan’ın

kurduğu sabun atölyesinin bir kent müzesine dö-

nüşecek olmasından duyduğu mutluluğu şu sözlerle

ifade etti: “Babam Hamdi Dalan’ın sabun imalatına

başladığı bu atölyeyi yıllar sonra bir Kent Müzesi

olarak İzmir’e hediye etmek Dalan ailesi olarak

hepimizi heyecanlandırıyor. Uzun bir yol kat

ettikten sonra, bugün çabalarımızın sonucunu al-

dığımızı görmek mutluluk verici. ” Aysu Dalan

Benlioğlu, tarihe, kente ve kent insanına sahip

çıkan bir belediye başkanı olduğu için İzmir’in

şanslı olduğunu belirtti ve Hamdi Dalan Sabun

Müzesi’nde İzmirlilerle 70 yıllık zeytinyağlı sabun

tecrübelerini paylaşacaklarını da sözlerine ekledi. 

Konak Belediyesi’nin projelendirme ve restorasyon

çalışmalarıyla sabun üretim tesisi, ‘Konak Belediyesi

Hamdi Dalan Sabun Müzesi’ olarak kent yaşamına

kazandırılacak.  Müze, Türkiye Cumhuriyeti Kültür

ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı olacak. Binanın

özgün hali korunurken, sağlık turizminin başkenti

İzmir’de sağlık ve güzelliği anlatacak. Kızlarağası

Hanı’na çok yakın bir konuma sahip olan müze,

kent merkezinde turizmi canlandıracak, Kemeraltı

esnafına ve kent ekonomisine katkı koyacak. 
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Dünyada ilk Kadın Müzesi, 1927 yılında Almanya

Bremen’de kurulan Paula-Modersohn-Becker-Mu-

seum’dur. Sanatçının eserleriyle kurulan bir anı

müzesidir.  1927 yılından günümüze kadar dünyanın

pek çok ülkesinde kadın müzesi açılmıştır. Bugün

sayıları 70’in üzerinde olan kadın müzeleri diğer

müzelere alternatif niteliğindedir. 

Bu sayımızda Dünyada açılan kadın müzelerini

mercek altına almak istedik. Bugün sayıları 70’in

üzerinde olan kadın müzeleri çoğunlukla birkaç

kadının kişisel çabaları ile kadının varlığını hatır-

latmak, kanıtlamak için oluşturdukları müzelerdir.

Hepsi bir ihtiyacın sonucunda ortaya çıkmıştır.

Almanya, Amerika, İngiltere, İtalya, Çin, Avusturya,

Kanada, Türkiye, Avustralya, İran, Senegal, Hin-

distan, Kore ve Sudan’a kadar dünyanın birçok

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkesinde kadın mü-

zesine ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye’de de biri

sanal olmak üzere iki kadın müzesi vardır. İstanbul

Kadın Müzesi ve İzmir Konak Belediyesi tarafından

23 Ocak 2014’te açılan İzmir Kadın Müzesi Türki-
ye’nin bu konudaki ilkleridir. 

Kadın müzelerini yakından incelemeye başla-
madan önce müzenin tanımını hatırlatarak, tarihte
müzeciliğin nasıl başladığına bir bakalım. 

MÜZE NEDİR?
Müze; sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve

bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gös-
terilmek için sergilendiği yer veya yapılardır. Mü-
zeler, insanlığın geçmişine ait materyalleri, bunların

KADINLAR MÜZE İLE ÖLÜMSÜZLEŞİYORKADINLAR MÜZE İLE ÖLÜMSÜZLEŞİYOR

n Nalan Kolağası İmre (Fotoğraf-Haber)

Müze; sanat ve
bilim eserlerinin
veya sanat ve
bilime yarayan
nesnelerin
saklandığı, halka
gösterilmek için
sergilendiği yer
veya yapılardır..
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KADINLAR MÜZE İLE ÖLÜMSÜZLEŞİYORKADINLAR MÜZE İLE ÖLÜMSÜZLEŞİYOR

bulunduğu çevreyi araştırır ve korur. Elde edilenleri

halka sunarak halkı eğitmeyi, eğlendirmeyi geliş-

tirmeyi amaçlar. Müzeler, toplumun hizmetinde

sürekli ve kalıcı olan, kar amacı gütmeyen ku-

rumlardır. Müzelerin işlevleri toplama, belgeleme

(arşivleme), koruma (bakım - onarım) sergileme

ve eğitimden oluşur. 

NEDEN MÜZEYE İHTİYAÇ DUYULUR?
Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile

yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek,

tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim

ve sanat açısından inceleyerek, hem günümüzü

hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi

daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla oluştu-

rulmuş kurumlardır.  

İLK MÜZE NE ZAMAN AÇILMIŞTIR?
Müze kelimesi eski Yunanca’da ‘bilimler tapınağı’

anlamına gelen ‘Mouseion’ kelimesinden gelir.

Dünyada ilk müze, Milat’tan önce 300 yılında İs-

kenderiye'de birinci Ptolemaios zamanında kurul-

muştur. Bu aslında bilinçli bir müze kuruluşu de-
ğildir. Ancak yine de ilk müze olarak kabul edilir.
Eski kitapların sergilendiği bir müzedir. Yunan
prenslerinden İkinci Attalus ve Pontos hükümdarı
Mitridat da Bergama’da müzeye benzer bazı ku-
ruluşlar meydana getirmiştir. Ancak bunlar, gerçek
anlamı ile birer müzeden çok, bazı değerli kolek-
siyonların sergilendiği yerlerdir. Bugünkü anlamı
ile ilk müzeler Rönesansla kurulmaya başlamıştır.
15. yüzyılın sonlarına doğru büyük koleksiyonlar
önce İtalya’da daha sonra da diğer Avrupa ülkele-
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rinde sergilenmeye başlanmıştır. 17. yüzyılda
Roma’da Kapitol Kilisesi’nde açılan devamlı antika
eşya sergisi, modern anlamı ile ilk müze olarak
kabul edilebilir. 18. yüzyılın sonlarında Viyana’da
ilk sanat sergisi açılmıştır. Uzun süre halkın ziya-
retine açık tutulan bu sergi de ilk modern müzelere
örnek olarak gösterilebilir.

TÜRKİYE’DE İLK MÜZE
Türkiye’de ise ilk müze 1846 da Osmanlı Devlet

adamı Ahmet Fethi Paşa’nın gayretleri ile açılmıştır.
Ahmet Fethi Paşa, uzun süre Avrupa’da elçiliklerde
bulunmuş, ileri görüşlü ve gerçek anlamı ile batılı
bir aydındı. 1846 da uzun çalışmalardan sonra
saray deposu olarak kullanılan Aya İrini'de toplanan
eserler ‘Mecmai Asarı Atika’ ve ‘Memai Eslihai
Atika’ (Eski Eserler Koleksiyonu) adları ile iki kı-
sımdan meydana gelen müzede yer sergilenmeye
başlandı. Bu müze Türk müzeciliğinin ilk adımı
sayılmıştır. Dünyanın en büyük müzelerinden birisi
olan, günümüzdeki İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin
de temelini oluşturan müzedir. 

NEDEN KADIN MÜZELERİ KURULDU?
Geçmişi hatırlamak özellikle kadın bağlamında

çok zor. Belgesi saklanmayan geçmiş unutulur,
değiştirilir, reddedilir. Kadın müzeleri kadın tarihini
belgelemek, görünür kılmak, paylaşmak, varolan
müzelere alternatif olmak ve onları değişime zor-
lamak için kuruldular. Kadın Müzeleri 1950’lerde
el yordamıyla arayışlara başladılar. 1980’lerde nasıl
bir müze olmak istediklerini dile getirdiler. Günü-
müzde ise büyük bir çeşitlilik göstererek, yarattıkları
devinimin kıvancını ve beceri birikimlerini birbir-
leriyle paylaşıyorlar. (Meral Akkent, “Dünyadaki
Sosyal Değişimlerin Aynası: Kadın Müzeleri”, De-
ğişim ve Güçlenme – Uluslararası Multidisipliner
Kadın Kongresi’nde sunulmuştur, 13-16 Ekim 2009
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi)

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Çorbacıoğlu’nun
“Kadın Müzesi’ne neden gerek duyuluyor?” soru-
suna Almanya’da kültürlerarası karşılaştırmalı
kadın araştırmaları konusunda çalışan ve 2003’te
Almanya’nın  Bavyera Eyaleti’nde ilk Kadın Mü-
zesi’ni kuran Sosyolog Meral Akkent şöyle yanıt
veriyor: 

“Kadın tarihini araştırmak, keşfetmek, anlamak
ve anlatmak için kadın müzeleri çok önemli me-
kanlardır. “Kadınlar vardır” demek için kadın mü-
zelerine mutlaka gerek vardır. Var olan müzelerdeki
erkek egemen bakış açısını tartışmaya açmak,

müzeleri bu ayrımcı tutumları konusunda uyarmak

ve müze ziyaretçilerini de erkek egemen bakış

açısının ne olduğu yönünde aydınlatmak kadın

müzelerinin çok önemli işlevlerinden biridir. 

Londra’daki National Gallery’de 2 bin 300 tab-

lonun yalnızca 4’ü kadın sanatçıların imzasını

taşıyor. Koleksiyonunda 35 bin tablosu olan Louv-
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re’da birçok nü kadın resmi olmasına karşın, bir
tek kadın ressamın bile yapıtı yoktur. Dünya mü-
zelerinde sergilenen sanat yapıtlarının yalnızca
yüzde 4’ü kadın sanatçılara ait. Kadın müzeleri,
geleneksel müzelerdeki koleksiyon politikasına ve
müzelerin sergilemelerinde görülen yorumlara karşı
bir tepki olarak ortaya çıkan alternatif, yani
‘düzeltici’ kurumlardır.” (Sibel Çorbacıoğlu, “Kadın
Müzeleri”,  Cumhuriyet, 4 Ocak 2011)

Kadın müzelerinin kuruluş amacını böyle dile ge-
tiren Meral Akkent, Türkiye’de kendisine ‘Kadın
Müzesi’ adını vermeyen, kendisini kadın müzesi
olarak tanımlamayan ama kadın belleği oluştur-
ma işlevi olan bazı müzeler olduğunu da dile ge-
tiriyor. İstanbul’da 1954’te Selimiye Kışlası’nda
açılan ‘Florence Nightingale Müzesi’, 2008’de
Ödemiş Belediyesi’nin, halk türküleri sanatçısı
Bedia Akartürk’ün önerisiyle açtığı ‘Bedia Akar-
türk Müzesi’ ve İstanbul’da Mayıs 2010’da İstan-
bul Kültür ve Sanat Vakfı’nın binasında Leyla
Gencer’in vasiyetiyle açılan ‘Leyla Gencer Anı
Evi’ bu müzelere örnektir. 23 Ocak 2014 tarihin-
de Konak Belediyesi’nin açtığı, İzmir’in 5. butik
müzesi olan İzmir Kadın Müzesi Türkiye’nin me-
kanlı ve koleksiyonlu kadın müzeleri arasında yer
almaktadır. 

Bugün sayıları 70’i geçen ve dünyanın dört bir
tarafında bulunan kadın müzelerinin kuruluş amaç-
ları, içeriği, oynadığı rol ve toplumdaki önemi çe-
şitlilik göstermektedir. Fakat tüm müzelerin ortak
yönü; kadın belleği oluşturmaları, yaratıcı enerjiyle
kültür yaşamında yeni bir model olarak ortaya çı-
kışları, dönüşüm yaratan bir muhalefet öznesi ol-
maları ve kadının müzedeki görünürlülüğünü somut
olarak başlatmalarıdır. (Meral Akkent, “Dünyadaki
Sosyal Değişimlerin Aynası: Kadın Müzeleri“, De-
ğişim ve Güçlenme – Uluslararası Multidisipliner

Kadın Kongresi’nde sunulmuştur, 13-16 Ekim 2009
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dünyada var olan kadın müzesinin kıtalara göre
dağılımı ise şöyledir(1): 

Afrika kıtası: Senegal, Sudan, Mali, Gambia 

Amerika kıtası: Kanada, ABD, Meksika, Arjantin,
Şili 

Asya kıtası: Hindistan, Vietnam, Aserbaidschan,
Çin, Kore 

Avrupa kıtası: Almanya, İsveç, Norweç, Fransa,
Avusturya, İtalya, Belçika, Romanya, İspanya,
Türkiye, Ukrayna.   Dünyada 70’in üzerinde kadın
müzesi var demiştik ama hepsi de fiziki mekana
sahip değil. Tercih ya da mecburiyetler sonucunda
‘mobil müze’, ‘mekansız müze’ ve ‘sanal müze’
gibi alternatif tasarımlarla varlığını sürdüren müzeler
vardır. Bugün varoluş nedenleri sorgulansa da
kadın müzeleri, kendilerini yerleşik ve önemli bir
kültür kurumu olarak tanımlamaktadır. 

DÜNYA KADIN MÜZELERİ 
Dünya Kadın Müzeleri arasında mekanlı ve ko-

leksiyonlu, mekanlı fakat koleksiyonsuz veya
sadece sanal müze olarak varolmayı seçen kadın
müzeleri var. Mekanlı ve koleksiyonlu kadın
müzeleri klasik konseptli müzelerdir. 

Kadın müzelerinin tarihi aslında çok da geriye
gitmiyor. ‘Kadın Müzesi’ adını ilk kullanan müze
1981'de Almanya’da kurulan ‘Bonn Frauenmuse-
um’dur. Müzenin kurulma hikayesi; sanat tarihçisi
ve feminist kadın sanatçıların, yıkılması planlanarak
yerine garaj yapılmak istenen bir alışveriş merkezini
işgal etmesiyle başlıyor. O zamanlar Bonn daha
başkent. Elçilikler sayesinde diplomatik çevrelerden
çok büyük maddi destek görüyor. Ondan evvel
kendine kadın müzesi demeyen ama kadın tarihini
bir şekilde unutturmamaya çalışan kurumlar da
var. Örneğin, özellikle Amerika'da ve Avustralya'da
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sadece erkek ünlülerin portrelerinin olduğu anı
salonları vardı. Bu portre galerilerine, kadın ta-
rihinin hiç yansımadığını gören kadın tarihçiler
buna alternatif olarak 1950’lerden itibaren kadın
ünlüler salonlarını kuruyor. Fakat bu galeriler
hiçbir zaman kadın müzesi adını kullanmıyor ve
feminist konseptleri de yok. Sadece kadın tarihi
unutulmasın kaygısıyla yola çıkılıyor. 1973'te,
kendine yine kadın müzesi demeyen ama çok
önemli bir tarih çalışması yapan ‘National Cowgirl
Museum and Hall of Fame’ kuruluyor. Müzenin
amacı, hayvan üretimi, ticareti veya ekonomiye
katkı gibi cowboylar ülke için ne yaptılarsa,
aynı işleri yapan cowgirl’leri de unutturmamak,
cowgirl tarihini yazmak.

1980'de Amerika'da kadın sanatçılar müzesi
konusunda bir çalışma başlıyor. Kadın sanatçıların
eserlerini toplayan Wilhelmina Cole Holladay
sanatçıların eserlerini önce kendi evinde sergiliyor
ve haftanın belli günleri evinin kapılarını ziya-
retçilere açıyor. Daha sonra büyük bir bağış
kampanyası başlatılıyor, bir bina satın alınarak
orada Amerika'nın ilk kadın sanatçılar müzesini
açıyor. Buna benzer pek çok ilginç kadın müzesi
kuruluş hikayesi var. (Meral Akkent ile İlknur
Sudaş ‘ın 24 Ocak 2014 tarihinde Bianet’te ya-
yınlanan röportajından alınmıştır)

SANAL KADIN MÜZELERİ 
Günümüzde (2014) farklı ülkeye yayılmış 9

sanal kadın müzesi bulunmaktadır. Sanal müze
olarak çalışmayı tercih eden kadın müzelerinden
bazıları, bu varlık tarzının çalışma stratejileri
için en uygun yol olduğu görüşündeler. Bazı
sanal kadın müzeleri ise, ilk açıldığında mekan
sahibi olmasına rağmen internetin sunduğu ola-
nakları kullanarak daha özel konseptleri uygula-
yabilmek için binasız müze olarak devam etme
kararı almışlardır. 

Ohio Women’s Hall of Fame (1978): 
Ohio Eyaleti’nin en büyük kenti olan Colum-

bus’da, Ohio kadınları konusunda çalışan Ohio
Women’s Hall of Fame, eyaletin Job and Family
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Service dairesine entegre bir kurum olarak 1978
yılında kurulmuştur. 

Önemli kişilerin biyografilerinin sergilendiği Hall
of Fame ya da Pioneer Memorial House gibi me-
kanlarda sadece erkek biyografilerinin yer veril-
mesine bir tepki olarak bir grup kadının girişimiyle
oluşturulmuştur. Her yıl müzenin internet sitesinde
‘aday gösterme’ çağrısı yayınlanarak, toplumsal
katılımla müzede yer alan isimler arttırılmaktadır.
Gelen teklifler, seçici kurul tarafından değerlendi-
rilmekte ve interaktiv yolla müzenin güncelliği
sağlanmaktadır. Müze İngilizce hizmet vermektedir.
(Columbus, Ohio Eyaleti, ABD-women/halloffame) 

International Museum of Women (1985): 
Müze kurmak kolay, müze işletmek zordur. Bu

nedenle International Museum of Women, kuru-
luşunda mekan sahibi olmasına rağmen, tüm ener-
jisini içerikte yoğunlaştırabilmek için, bir mekanın
beraberinde getirdiği yükten kurtulmayı tercih
etmiş ve bu seçimiyle günümüzdeki sanal kadın
müzeleri arasında çok özel bir yer tutan interaktif
çalışma konseptini geliştirme olanağı elde etmiştir. 

Kuruluşundaki adı Women's Heritage Museum
olan International Museum of Women’ın tarihi,
sosyolog Elisabeth Colton ile şekillenmiştir. 1985
yılında kurulan müzenin kuruluş hikayesi de
oldukça ilginçtir. 

Kızına kadın tarihi konusunda bilinçlenebileceği
bir mekan arayan Elisabeth Colton, Women's He-
ritage Museum ile karşılaşıyor. Kızı kadın tarihiyle
tanışırken, annesi de bu müzenin vizyon geliştiren
bir gönüllüsü oluyor. Bir kadın müzesinin etki ve
ilgi alanının daha geniş olması düşünü paylaşan
bir grup müze gönüllüsü kadınla, müzenin adıyla
birlikte çalışma anlayışını da değiştiriyor. Interna-
tional Museum of Women 2006 yılından beri
‘Sosyal değişimleri gösteren, global anlamda ortak
harekete özendiren ve sınırlar ötesi ortaklıklar
kuran bir internet müzesiyiz’ ifadesiyle kendini
tanımlıyor ve bu tanıma uygun olarak internet or-
tamında tüm ilgi duyanların katkıda bulunmaya
özendirildiği interaktif sergiler tasarlayan sınır ta-
nımayan bir müze haline getiriliyor. Müze İngilizce,
İspanyolca, Arapça ve Fransızca hizmet vermektedir.
(San Francisco, California, ABD-www.imow.org)

Connecticut Women's Basketball Hall of
Fame (1987): 

Connecticut Women's Basketball Hall Of Fame,
basketbol oynayan başarılı kadınları yetiştiren ya
da basketbol oynayan başarılı kadınları destekleyen
şahısların onurlandırıldığı, tanıtıldığı ve unutulmaz
kılındığı bir sitedir. Basketbol oynayan kadın
sayısını özendirme yoluyla artırmak amaçlamaktadır.
Sitede yayınlanan ‘aday gösterme’ çağrısıyla, her
senenin onurlandırılacak isimleri toplumsal katılımla
tespit edilmektedir.  

Sanal ortamda çalışmalarını sürdüren müze,
2003 yılında Central Connecticut State University
kampusündeki Kaiser-Gymnasium spor salonunda
1987 yılından itibaren seçilmiş başarılı kadınların
fotoğraflarıyla bir anı galerisi de oluşturmuştur.
Müze İngilizce hizmet vermektedir. (New England,
Connecticut, ABD- www.ctwomensbasketballhal-
loffame.com) 

Women Of The West Museum (1991): 
1991 yılında bir grup tarihçi kadın tarafından

kurulan Women Of The West Museum, kadın ha-

reketinin politik taleplerine odaklı çalışan bir sanal
kadın müzesidir. Sanal kadın müzeleri arasında in-
teraktif seçenekler sunmayan tek örnek olmasına
rağmen, sitedeki detaylı bilgiler Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki kadın hareketinin siyasal etaplarını
kronolojik ve detaylı olarak sunmaktadır. Müze İn-
gilizce hizmet vermektedir. (Los Angeles, Kaliforniya,
ABDhttp://theautry.org/explore/exhibits/suffrage)

Connecticut Women's Hall Of Fame (1993): 
Connecticut Eyaleti’nde yaşayan kadınlarının

kamu yaşamındaki başarılarını unutmamak ve bu
kadınların öykülerini anlatarak kadınları ve kız ço-
cuklarını bu tür başarıların devamı yolunda özen-
dirme amacıyla 1993 yılında Connecticut Women's
Hall of Fame kurulmuştur. Bu müze, Hartford
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi kadınların bir
projesi olarak çalışmalarına başlamıştır. 

Geçici sergilerini ilgi duyan kurumlara sunmak-
tadır. Her yıl müzenin internet sitesinde ‘aday
gösterme’ çağrısı yayınlanır ve sanal müzeye yeni
isimler kazandırılır. Müze İngilizce hizmet ver-
mektedir. (New Haven, Connecticut Eyaleti, ABD
- www.cwhf.org )

Online Women's Museum (1998): 
Online Women’s Museum tarihçi, arşivci ve

kütüphaneci Dawn Elizabeth Monroe’nun 1998
yılından beri kapsamını her geçen yıl arttırarak
sürdürdüğü bir projesidir. Gönüllü olarak kız
izcilerle de çalışan Monroe, grubunu Kanada kadın
tarihi konusunda bilgilendirmek istediğinde malzeme
bulamayınca bu projeye başlamış, diğer kız izci
grubu başkanı arkadaşları da arşivindeki bilgilerden
yararlanmak isteyince, çalışmasını internet orta-
mında hizmete sunmuştur. Dawn Elizabeth Monroe,
farklı başlıklar altında kadın tarihi ile ilgili bilgileri,
özellikle 9-12 yaş arası kız çocuklarının ilgisini çe-
kecek şekilde sunmaktadır. 

Site, çeşitli yaş grubuna uygun oyunlarla ve
bulmacalarla çocukları kadın tarihiyle tanıştırma
amacı gütmektedir. Müze, ziyaretçilerine her ne
kadar interaktif olanaklar sunmasa da, sitedeki
tüm müze pedagojisi ile ilgili belgeleri indirme
olanağı verilmiştir. Müze İngilizce hizmet ver-
mektedir. 

(Kanada- http://famouscanadianwomen.com) 

Gertrud Arndt fotoğ̆raf sanatçısı
1930 da cȩkilen portresi



18
K N K  İ L K B A H A R  2 0 1 4

muSIEum – displaying:gender (2003) 
Viyana Kenti Kadın Bürosu 2003 yılında hizmete

sunduğu sanal kadın müzesi muSIEum – displa-
ying:gender ile kadın müzesi konseptini internet
olanakları ile yeniden tanımladı. Kadın Bürosu ön-
cülüğü ve maddi desteğiyle gerçekleştirilen bu

projede, Viyana kentindeki Tarih Müzesi, Teknik
Müzesi, Yahudi Müzesi ve Etnoloji Müzelerinden
seçilen objelerle sanal bir koleksiyon oluşturuldu.
Bu koleksiyon muSIEum – displaying:gender web
sayfasına yerleştirilerek, toplumsal cinsiyet bakış
açısıyla yeniden yorumlandı. Bu yorumların amacı
hem bu objelerin diğer müzelerde anlatılmayan
öykülerini anlatmak, hem de Viyana’daki diğer
müzelerdeki erkek merkezli anlatım tarzını ifşa
etmek ve alternatifler sunarak, müzelerde değişime
yol açmaktı. Müze Almanca hizmet vermektedir.
(Viyana, Avusturya- www.musieum.at) 

Virtual Muzey (2003) 
Virtual Muzey ‘Azerbaycan Gender Information

Center’ internet sitesinde Azerbaycanca, Rusça
ve İngilizce olarak Azarbaycan kadın tarihi ile
ilgili belgelere ve yorumlara yer veren bir sanal
kadın müzesidir. Ziyaretçilerine interaktif olanaklar
sunmayan bilgi ağırlıklı Virtual Muzey, 2003 yılında
kurulmuştur. (Azerbaycan- http://www.gender-
az.org) 

Museo e Instituto de la Mujer Mercedes
Valdivieso (2006) 

Museo e Instituto de la Mujer Mercedes Valdi-
vieso, Şili’nin ilk feminist kadın yazarı Profesör
Mercedes Valdivieso’nun (1924-1993) anısına adı
verilerek açılmış bir sanal kadın müzesidir. Feminist
yazar Gabriela De Cicco bu müzeyi şahsi girişimiyle
blog olarak gerçekleştirebilmiştir. İçeriğinde konu
sınırlaması olmayan bu proje 2006 yılından itibaren
İspanyolca hizmet vermektedir. 

(Şili-http://pont_des_arts.blogspot.com)

GEÇİCİ SANAL KADIN MÜZELERİ 
Müzecilikte müze kurmak kolay, müze işletmek

zordur kuralı, yadsınamaz bir gerçektir. Müzenin
kurulma aşamasındaki süreç, çoğunlukla onlarca
yıl süren bir uğraştır. Bu nedenle birçok kadın
müzesi fiziki mekan sahibi olma kararı aldıktan
sonra, bu kararı yaşama geçirinceye kadar gerekli
olan süreyi, sanal müze olarak sürdürmektedir.
Böylece sanal müze seçeneği, varoluştaki bekleme
sürecini yaratıcı evreye dönüştürme fırsatı veren
bir şansa dönüştürülür. 

Dünyada 2014 Ocak ayı itibariyle 6 geçici sanal
kadın müzesi bulunmaktadır. Kadın müzeleri, az

sayıdaki istisnaları haricinde, kadınlar tarafından
kurulan ve çoğunlukla küçük bütçelerle ama açıl-
dıkları kentin/bölgenin kültür yaşamında ses getiren
profesyonel etkin kurumlardır. Özel müze statü-
sündeki bu kültür kurumları, bağışlarla ve kurul-
dukları ülkelerde proje bazında verilen kadın des-
tekleme programları gibi sürekliliği garantili olmayan
maddi kaynaklarla çalışmalarını gerçekleştirmelerine
rağmen, yine de hepsinin uzun süreli kurumsal
tarihi vardır. Çünkü konularındaki uzmanlıkları ve
müzecilikteki profesyonellikleri sayesinde sürdü-
rülebilir proje olabilmeyi başarırlar. Bu bölümde
tanıtılan tüm ‘geçici sanal kadın müzeleri’ de özel
müze statüsünde olan projelerdir. 1996 yılından
beri mekan sahibi olma konusundaki hayalini
ısrarla canlı tutan ve bu konudaki çalışmalarını 18
yıldır aynı heyecanla sürdüren National Women’s
History Museum (Washington-ABD), tüm geçici
sanal kadın müzelerine, fiziki mekan hedefinde
sebırla devam etme mesajı veren, cesaretlendirici
bir örnektir. 

National Women’s History Museum (1996):
1996 yılında “Daha iyi bir dünya, ancak kadın

ve erkek eşitliğini ortak prensip yapmış bir nesil
için gerçekleşecektir. İşte o zaman dünyadaki ay-
rımcılık ve şiddet bitecektir. Daha yapacak çok
şey var. Bizler ve gelecek nesiller geçmişten
dersler çıkarmak ve geleceği şekillendirmek isti-
yorsak, kadınların deneyim ve katkılarından haberdar
olmamız gereklidir“ prensibi ile kurulan National
Women’s History Museum arzu ettikleri yerde bir
bina sahibi oluncaya kadar, çalışmalarını sadece
internetteki sanal müzelerinde sürdürme kararı
aldılar. ‘Kadınların başarılarının kapsamlı olarak
gösterilebileceği bir müze için, en uygun yer’
olarak gördükleri bir binayı bulmuş olmalarına
rağmen binanın satın alınabilmesi için gerekli
miktarın devlet bütçesinden karşılanması talebiyle
yürüttükleri lobi çalışmaları ve Amerikan senatosunu
ikna etme süreci 2014 yılında halen devam et-
mektedir. 18 yıldır geçici sanal kadın müzesi
olarak gönüllü çalışanların yürüttüğü National Wo-
men’s History Museum, İngilizce hizmet vermek-
tedir. (Washington, USA- www.nwhm.org) 

Musea (2000): 
Fransa’nın ikinci kadın müzesi olan MUSEA,

kadın ve sosyal cinsiyet konusunda çalışmalarını
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sürdürmektedir. MUSEA, 2000 yılında kurulduğunda
hemen bir mekan sahibi olmayı planlamıştır fakat
bir süre sonra, mekan sahibi olmak için verilecek
zorlu uğraşlara harcanacak enerjinin, ilk etapta
sanal arşiv oluşturma yönünde kullanılması tercih
edilmiştir. Sanal müze, aynı zamanda derslerinin
içeriğinde ve tarih analizinde cinsler eşitliği konu-
suna özen göstermek isteyen öğretmenlerin kul-
lanabileceği pedagojik kaynaklar sunmaktadır. 14
yıldır geçici sanal kadın müzesi olarak gönüllü ça-
lışanların yürüttüğü MUSEA Fransızca hizmet ver-
mektedir. (Fransa- www.archivesdufeminisme.fr)

FemArtMuseum (2006): 
FemArtMuseum “Dünya müzelerinde sergilenen

sanat eserlerinin sadece %4’ü kadın sanatçılara ait,
kadın sanatçıların eserlerinin müzelere kabulü ne-
redeyse olanaksız, dünyada binlerce müze erkek
tarihi ve erkek sanatını sergilemekteyken kadın sa-
natını sergileyen sadece bir kaç müze bulunmakta.
Hollanda’da ise bu türden bir tek müze bile yok.
FemArtMuseum bu durumu değiştirmek istiyor.”
karşı duruşundan yola çıkılarak kurulmuştur. Hol-
landa’da kurulmuş ikinci kadın müzedir.

FemArtMuseum’um, feminist din bilimcisi Freda
Dröes’in girişimciliği ile 2006 yılında başlayan ve
halen devam eden kuruluş çalışmaları sona erdiği
zaman, müzede %96 oranında kadın sanatçıların ve
%4 oranında erkek sanatçıların eserleri sergilenecek
ve bünyesinde erkek sanatçılara da yer veren ilk
kadın müzesi olacaktır. 8 yıldır geçici sanal kadın
müzesi olarak gönüllü çalışanların yürüttüğü müze,
henüz sadece Felemenkçe ve İngilizce hizmet ver-
mektedir. (Hollanda, Amsterdam- www.femartmu-
seum.com/En-home.htm) 

Girl Museum (2009) 
Girl Museum, dünya sanat tarihinde kız çocuk

temsili ve kültürel idealler konusunu araştırmak
ve belgelemek için önce sanal ortamda açıldı.
Müzedeki çalışmaların amacı; kız çocuk sosyali-
zasyonunu, karşılaştırmalı yöntemle incelemektir.
Beş yıldır geçici sanal kadın müzesi olarak gönüllü

çalışanların yürüttüğü Girl Museum, İngilizce
hizmet vermektedir.  (ABD-http://girlmuseum.org)

Gender Museum (2009) 
Ukrayna’daki ilk kadın müzesi olan Gender Mu-

seum, Ukrayna kadın tarihi konusunda çalışmak-
tadır. Sitede Ukraynalı kadın sanatçıların çalışmaları
sosyal cinsiyet temalı çalışmalarına yer verilmektedir.
2009 yılında kuruluşundan itibaren beş yıldır geçici
sanal kadın müzesi olarak gönüllü çalışanların yü-
rüttüğü Gender Museum, internet sitesi Ukraynaca
hizmet veriyor. (Ukrayna) http://gender.at.ua) 

İstanbul Kadın Müzesi (2012)

Türkiye’nin ilk, dünyanın üçüncü kent kadın

müzesi olan İstanbul Kadın Müzesi 25 Eylül

2012’de sanal ortamda açıldı. İstanbul Kadın

Müzesi (İKM)’ni gerçekleştirmek için, 8 Mart 2011

tarihinde İstanbul Kadın Kültür Vakfı kurulmuştur.

Bir buçuk yıldır geçici sanal kadın müzesi olarak,

gönüllü çalışanlarının profesyonel anlayışla yürüttüğü

İstanbul Kadın Müzesi (İKM) Türkçe, İngilizce,

Almanca, İtalyanca hizmet vermektedir. Müzenin

kurucusu İstanbul Kadın Kültür Sanat Vakfı'nın

Başkanı Gülümser Yıldırım, projenin küratörlüğünü

ise Meral Akkent üstlenmiştir. İstanbul Kadın

Müzesi Dünya Kadın Müzeleri Ağı (Network of

Women's Museums) içinde yer alan ve Uluslararası

Kadın Müzeleri Kuruluşu (International Association

of Women's Museums) üyesidir. Henüz çalışma

mekanını arama sürecinde olan İstanbul Kadın

Müzesi ziyaretçilerle iletişimini, müzenin sosyal

medya hesaplarında her gün sürekli sanal sergideki

biyografiler bağlamında geliştirilmiş ‘Mini Müze

Pedagojisi’ programı uygulamasıyla Türkçe, İngi-

lizce, Almanca, İspanyolca ve Katalanca dillerinde

sağlamaktadır. Ayrıca Kadın Kültür Mirası etkinlik

konsepti kapsamında uluslararası buluşmalar or-

ganize etmektedir. 

(İstanbul, Türkiye- www.istanbulkadinmuzesi.org) 

MEKANSIZ KADIN MÜZELERİ 
Enerjilerini ve kısıtlı zamanlarını mekanlı ve ko-

leksiyonlu müze kurmak için harcamak istemeyen
girişim grupları, mekansız ve koleksiyonsuz çalış-
mayı tercih eden kadın müzelerini kurdular. Me-
kansız kadın müzeleri ürettikleri geçici sergilerini,
kentin tüm kamusal mekanlarını kullanarak, kamuyla
paylaşırlarken, kent kültür yaşamını zenginleştirirler
ve kentin müzelerini de konsept değişimine
zorlarlar. Bu konsepti yaşatan ve hepsi de Alman-
ya’da bulunan üç mekansız kadın müzesi vardır. 

Bremer Frauenmuseum (1991) 
1991 yılında bir grup feminist kadın tarihçi

Bremer Frauenmuseum’u kurdu. Amaçları yaşa-
dıkları kentin kadın tarihini gün ışığına çıkarmak
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ve gösterilmeyen kadın tarihini görünür kılmaktı.
Kent kadın tarihi konusunda açılan ilk müze ol-
masıyla, Bremer Frauenmuseum ‘kent müzesi’ iç-
eriğini yeniden tanımladı. Bremer Frauenmuseum,
geçici sergiler yanında Bremen kentinin kadın ta-
rihinin sokak isimlerinde ve kadın tarihiyle ilgili
binalarda da yaşaması için belediye meclisinde
sürdürdüğü lobi çalışmaları, gönüllü çalışanları
tarafından yürütülmektedir. (Bremen, Almanya-
www.bremer-frauenmuseum.de) 

Frauenmuseum Berlin (2007) 
Müzelerde kadın sanatçıların yeterince temsil

edilmediği gerçeği nedeniyle, Berlin’de yaşayan
kadın sanatçılara platform olma amacı güden Fra-
uenmuseum Berlin, yılda iki kez düzenlediği geçici
sergilerini, belediyelere ait sanat galerilerinde ser-
giliyor. Amacı, sanatsal birikim oluşturan kadın
sanatçı potansiyelinden basının, galeri sahiplerinin,
küratörlerin ve müzecilerin haberdar olmasını sağ-
lamak olan Frauenmuseum Berlin gönüllü çalı-
şanların yürüttüğü bir projedir. (Berlin, Almanya-
www.frauenmuseumberlin.de) 

Stuttgarter Frauenmuseum (2008) 
Kadın tarihçilerin kurduğu Stuttgarter Frauen-

museum, yaşadıkları kentin kadın tarihi konusundaki
çalışmaları ve kendi kentlerindeki kadın kültürü
politikasına bir alternatif üretmeleri yanında, Ba-
den-Württemberg Eyaleti kadın tarihi politikasında
da etkin çalışmalar yapıyor. Stuttgarter Frauen-
museum, geçici sergileri, seminer ve konferans
gibi çalışmaları için kente yayılmış çeşitli kamusal
alanları kullanıyor. Programında kent kadın gezileri
de bulunan müzenin tüm çalışmaları gönüllüler
tarafından organize ediliyor. 

(Berlin, Almanya-www.frauen-und-geschichte.de)

MEKANLI, KOLEKSİYONSUZ MÜZELER
Mekanlı ama koleksiyonsuz kadın müzeleri kon-

septi; mekan sahibi olmayı öngören, fakat müzede
sürekli sergiye yer vermeyen, yani koleksiyon
sahibi olmayı tercih etmeyen kadın müzeleridir. 

Kadın Müzeleri, kadınlar tarafından kurulmuş
otonom kültür kurumlarıdır. Özgürlüğün dayanılmaz
çekiciliği sonunda dünya kadın müzeleri toplulu-
ğunda, 2014 yılı itibariyle üçü Almanya’da biri

Avusturya’da olmak üzere dört mekanlı ama ko-
leksiyonsuz kadın müzesi bulunmaktadır. 

Frauenmuseum (1981) 
1981 yılında Bonn’da kadın müzeleri tarihinde

‘Kadın Müzesi’, adını ilk kez kullanacak olan Fra-
uenmuseum, kendisi de sanatçı olan Marianne Pit-
zen’nin girişimi ve disiplinlerarası çalışan bir grup
feminist akademisyen kadının desteğiyle, geleneksel
müzelerde kadın sanatçıların yeterince temsil edil-
memesine karşı bir tepki olarak kurulmuştur. Kolek-
siyonu olmayan müzede geçici sergiler gösteriliyor.
Bu sergilerin bazıları Frauenmuseum tarafından üre-
tiliyor, bazı sergiler ise başka kadın müzelerinden
ödünç alınıyor. Müzede sunular sergiler, sergiler
bağlamındaki kültürel etkinlikler ve müze yayınları
genelde gönüllü çalışanlar tarafından yürütmektedir.
2014 yılında 33. kuruluş yıldönümünü kutlayan Fra-
uenmuseum tüm kadın müzelerinin büyükannesi
olarak da nitelendirilmektedir. 

(Bonn, Almanya- http://www.frauenmuseum.de/en)

Das verborgene Museum (1986) 
Her müze tanınmak ve bilinmek isterken, Berlin'de

1986 yılında adı ‘Saklı Müze’ olan Das Verborgene
Museum kuruldu. Bir grup sanat tarihçisi kadının
kurduğu müzenin amacı, sanatçı olarak önem-
senmeyen ve bu nedenle eserleri müze depolarında
bırakılan ve adları zamanla unutulan kadın sanatçıları
unutulmuşluktan kurtarmak olarak belirlendi. Ve
kurucu kadınlar, ‘saklı’ kalmış sanatçıların eserleri,
müzelerin sergi salonlarında hak ettikleri yeri bu-
luncaya kadar Das Verborgene Museum’u gerekli
bir kurum olarak açık tutma kararı aldılar. Bu
müze sayesinde, Gertrud Arndt, Dorothy Bohm,
Ida Gerhardi, Martha Hegemann, Lily Hildebrand,
Lotte Jacobo, Lotte Laserstein, Käthe Loewenthal,
Else Lohmann, Marie Vassillieff, Hilde Westström
ve Yva gibi ilgisizlikten zaman içinde unutulmuş
birçok kadın sanatçı yeniden keşfedildi. Müze, bir
binanın iç avlusu içinde, adına uygun olarak
oldukça saklı bir adresteki giriş katında mütevazı
ve küçük bir mekanda, kadın tarihi için çok önemli
çalışmalar yapmaktadır. 

Müzenin kuruluş amacına yönelik arşiv araştır-
maları, yeniden keşfedilen sanatçılar hakkındaki
sergiler ve bu konudaki yayınlar gibi her türlü et-
kinlik, gönüllü çalışanlar tarafından yürütmektedir.
Das Verborgene Museum, Berlin’de kurulan ilk
kadın müzesidir. 2014 itibarıyla Berlin’de iki kadın
müzesi bulunmaktadır. (Berlin, Almanya- www.das-
verborgenemuseum.de 

Frauenmuseum (2000)) 
Hittisau, Avusturya’nın Bregenzerwald ormanlık

bölgesinde, gelirini tarım, hayvancılık ve turizm
ile sağlayan 1.849 nüfuslu bir köydür. 2000 yılından
beri bu köyün kadınlarının yaşamında işlettikleri
pansiyonlar, hayvan bakımı, tarım, ev işleri ve ço-
cuklar gibi konulardan başka, bir de Frauenmuseum
var. Koleksiyonu olmayan müze, kadın bakış
açısıyla geçmişten ve günümüzden her konuyu
irdeleyen geçici sergiler gösteriyor. Bu sergilerini
bazen kendisi yapıyor, bazen de ödünç alıyor.

Müzenin kurulmasında büyük rol oynayan tarihçi
ve sanat tarihçisi Elisabeth Stöckler, hayalindeki
kadın müzesini bir köyde kurarak köy kadınlarının
yaşamına yeni bir anlam katmayı ve köy yaşamına
yeni bir ivme kazandırmayı hedeflemiştir. Frauen-
museum’un, köyün tüm kadınları için heyecan

verici ve küçümsenmeyecek olan 14 senelik tarihi,
Stöckler’i tüm düşüncelerinde haklı çıkarmıştır. 

Ormanlık bir bölgeye uygun mimari bir konseptle
inşa edildiği için ödül sahibi de olan bu modern
müze binasının finansmanı dahil, müzenin tüm
giderleri belde bütçesi tarafından karşılanmaktadır.
Fakat müze, özel müze statüsündedir. Bulunduğu
köyün kadınlarını, tüm müze çalışmalarına entegre
edebilen ve köy yönetimine de Avusturya’nın ilk
kadın müzesinin sahibi olmaktan kıvanç duymayı
öğretebilen bir kurum olan Frauenmuseum’un
ödüllü binası, 1912 yılında bir Avusturya puluna
motifi olarak da seçilmiştir. 

(Hittisau, Avusturya- www.frauenmuseum.com)

Museum Frauenkultur Regional – Inter-
national (2003) 

Göç alan Batı Avrupa ülkelerinde ayrımcılık ko-
nulu tartışmalar, araştırmalar ve ayrımcılığa karşı
strateji geliştirme çalışmaları gündemin değişmezleri
arasında bulunmaktadır. Bu çerçevede Almanya’da
2003 yılında sergilerinin içeriğini ayrımcılığa karşı
bir strateji olarak kullanan Museum Frauenkultur
Regional – International açıldı. 

Müze, milliyet ve ulus gibi kavramların ayrıştırıcı
özelliği nedeniyle, kendilerini sadece dil bazındaki
farklılıklarıyla ‘Bizler farklı anadillerine sahip ka-
dınlarız’ şeklinde tanımlayan bir grup kadın tara-
fından kuruldu. Koleksiyonu olmayan müzede,
kültürlerarası karşılaştırma metoduyla, kadın günlük
yaşamını inceleyen disiplinlerarası araştırmalar
yapılıyor ve bu araştırmalar sergileştiriliyor. Sergi-
lerin, ayrımcılığa karşı kullanılabilecek pratik kul-
lanım değeri olması amaçlanıyor. Tüm kadın mü-
zeleri içinde ‘kültürlerarası karşılaştırma metodu’
profiliyle çalışan tek müze olma özelliğine sahip
Museum Frauenkultur Regional – International,
yeni kurulacak kadın müzelerini de kültürlerarası
karşılaştırma konseptiyle çalışma konusunda bil-
gilendirmekte, özendirmekte ve desteklemektedir. 

Sergiler, sergiler bağlamındaki kültürel etkinlikler
ve müze yayınları tamamen gönüllü kadın grupları
tarafından yürütmektedir. Museum Frauenkultur
Regional – International, İstanbul Kadın Müzesi
küratörü Meral Akkent’in girişimi ile kurulmuştur. 

(Fürth/ Bavyera, Almanya- www.fraueninderei-
nenwelt.de/index.php/museum)

(Almanya’da kültürlerarası karşılaştırmalı kadın araştırmaları ko-

nusunda çalışan ve 2003’te Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde ilk Ka-

dın Müzesi’ni kuran sosyolog, İstanbul Kadın Müzesi Küratörü Me-

ral Akkent’in ‘Dünya Kadın Müzeleri’ Bkz: www.istanbulkadinmu-

zesi.org www.facebook.com/IstanbulKadinMuzesi -

https://twitter.com/kadinmuzesi)

MEKANLI, KOLEKSİYONLU MÜZELER
Kişisel anmalar için oluşturulmuş anı müzele-

rinden kadın sanat müzelerine; ulusal ve bölgesel

kadın tarihi müzelerinden kentin kadın tarihini ele

alan müzelere ve feminist kadın müzelerine değin

dünyada çeşitli konularda 70’in üzerinde kadın

müzesi bulunmaktadır. Bütün kadın müzeleri bir

ihtiyacın sonucu ortaya çıkmıştır. Almanya, Ame-

rika, İngiltere, İtalya, Çin, Avusturya, Kanada,

Türkiye ve Avustralya’dan İran, Senegal, Hindistan,

Kore, Sudan’a kadar dünyanın birçok gelişmiş ve

gelişmekte olan ülkesinde kadın müzesine ihtiyaç

duyulmuştur. Dünyada ilk Kadın Müzesi, 1927 yı-

lında Almanya Bremen’de kurulan Paula-Moder-

sohn-Becker-Museum’dur. Sanatçının eserleriyle

kurulan bir anı müzesidir. Kültürlerinin korunması
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ve desteklenmesi amacıyla 2006 yılında kurulan

Arjantin Kadın Müzesi;  kadın yaratıcılığını ve

kadın sanatını desteklemek ve göstermek amacıyla

1994 yılında kurulan Belçika Kadın Müzesi; günlük

hayattaki kadını ve kadının sanat tarihindeki geli-

şimini unutulmaktan korumak için koleksiyon oluş-

turmak amacıyla 1991 yılında kurulan Danimarka

Kadın Müzesi; kadınların yaratıcılığını, bilgisini

ve kendine güvenini desteklemek amacıyla 1994

yılında kurulan Senegal Kadın Müzesi; kadın sta-

tüsündeki gelişmeleri belgelemek amacıyla 1994

yılında kurulan Sudan Kadın Müzesi; modern ve

geleneksel Gambiya kadın sanatını desteklemek

amacıyla 2010 yılında kurulan Gambiya Kadın

Müzesi mekanlı ve koleksiyonlu kadın müzelerine

örnektir(dilek 3). Mekanlı ve koleksiyonlu Kadın

müzeleri ilk örneklerinden biri sayılan ve 1929

yılında kurulmuş olan 99s Museum of Women Pi-

lots’u da (Oklahoma City, ABD) ekleyebiliriz. İlk

kadın pilotlara ait her türlü bilgi ve belge yanında

uçaktan pusulaya kadar her türlü objenin bulunduğu

müze, bir havaalanında kurulmuştur. Müzenin ku-

rulduğu yıl olan 1929’da tüm dünyada 129 kadın

pilot bulunuyordu. ‘Erkek işi’ olarak tanımlanan

bu meslekteki kadınların varlığını tescilleyecek

bir müze açma çağrısına 129 kadın pilottan 99’u

belge, bilgi ve obje göndererek katkıda bulunmuştur.

Müzenin adı da bu katılım sayısından çıkmıştır. 

Kadın ve basketbol tarihini uluslararası bağlamda

belgelemek ve kız çocuklarını basketbol sporu ile

ilgilendirmek amacıyla kurulan Women’s Basketball

Hall of Fame (ABD, Knoxville, Tennessee) müzesinin

konsepti ziyaretçilerin kullanabileceği ve basketbol

kurslarının yapılabileceği basketbol sahalarını da

içermektedir. 

1994 yılında kurulan Afrika’nın ilk kadın müzesi

ve Senegal’in ilk özel müzesi olan Musée de la

Femme ‘Henriette Bathily’ kadın bağlamında

kölelik tarihi, kölelik öncesi Afrikalı kadın tarihi

gibi konular yanında, günümüz Senegal’inde

kentsel ve kırsal alanlarda kadın yaşamı sergile-

mektedir. Müze, Dakar kentinde Goree Adası’nda

Kölelik Müzesi ile karşı karşıya bulunuyor. Kadın

bağlamında kölelik tarihini inceleyen Musée de la

Femme ‘Henriette Bathily’ ile Kölelik Müzesi’nin

karşı karşıya olması bile, Kölelik Müzesi’nde ‘kadın

ve kölelik’ konusunun yeterince işlenmediğinin

karşılaştırmalı bir ispatı oluyor. Musée de la Femme

‘Henriette Bathily’nin karşısında bulunan limanın

ise, Afrika ile Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki

köle ticareti yolunun başladığı yer olması, kölelik

tarihi açısından ayrı bir anısal öneme sahiptir. 

(Dünyadaki diğer kadın müzelerinin isimlerini

ise İstanbul Kadın Müzesi’nin http://www.istan-

bulkadinmuzesi.com adresinde ‘Önerdiğimiz Bağ-

lantılar’ bölümünde bulabilirsiniz.)

İZMİR KADIN MÜZESİ
İzmir Kadın Müzesi nesne merkezli müzecilik

anlayışından çok insan merkezli müzecilik anlayı-

şının örneklerinden biridir. İzmir Kadın Müzesi’nin

amacı; kadınlara ait özel bir mekan yaratmaktır.

Bu mekanda hedeflenen, kadını içinde yaşadığı

toplumdan soyutlayıp bir kadın erkek ayrımcılığı

yaratmak değil, kadının yaratıcılığını ve üretkenliğini

ortaya çıkaracak orijinal eserlerin ve görsel işitsel

malzemelerin bir araya getirilmesiyle toplum ile

olan bağlarını güçlendirmek ve unutulan geçmişini

bir müze ile fark edilir kılmaktır. 

İzmir Kadın Müzesi’nin misyonu; Anadolu ka-

dınının unutulan geçmişini,  gücünü tüm dünyaya

hatırlatmak, Anadolu kadınının yaratıcılığını ortaya

çıkarmak, kendine güvenini desteklemek, kendi

geçmişine ait özel bir mekan yaratmak olarak be-

lirlenmiştir. Bu amaçla da Ege Kadını özelinde

Anadolu Kadınını vurgular. 

Yunan ve Roma’nın Ana Tanrıça’sından; Bizans,

Selçuklu, Osmanlı ve özellikle de Cumhuriyet ka-

dınına kadar Anadolu kadını, uzun tarihi boyunca

her zaman kendi seçtiği yolda yürüyen öncü kadın

olmuştur.

Nesne merkezli müzecilik anlayışından insan

merkezli müzecilik anlayışına geçen çağdaş mü-

zeciliğe uygun olarak; Anadolu ve özellikle de

Ege kadınını tanıtırken eğlendirmeyi, bilgilendirmeyi,

şaşırtmayı, düşündürmeyi ve duygulandırmayı he-

defleyen müzede;  mitolojik ve gerçek kahraman-

lardan yararlanarak oluşturulan Antik Çağ’da ve

Ortaçağ’da Ege Kadını, son dönem Osmanlı ve

Cumhuriyet Dönemi’nde alanlarında öncü olan ve

anonim kadınlardan oluşan Ege Kadınları, kadına

dair her türlü sorunu, en etkili araç olan sanat ile

gündeme taşımak amacıyla oluşturulan Günümüz

Ege ve Anadolu Kadını ele alınarak tasarlanmıştır.

(Dilek Maktal Canko - Sanat Tarihçisi, İzmir Kadın Müzesi Küratörü)

MÜZEDE NELER VAR?
Müzenin her odası farklı konseptlerde hazırlandı.

Geçici sergi salonu, video art, geçmişten günümüze

kadınlar, Antik Dönem’de Anadolu'da kadınlar,

öncü kadınlar, koleksiyon eserler, protesto ve ens-

telasyon odası, atölye, arşiv ve kütüphane bulun-

maktadır. 

Müzenin girişinde ziyaretçileri ilk olarak Ulu

Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Nebile Hanım

ile Viyana Başkatibi Tahsin Bey'in 1929 yılında

Ankara Palas'ta yapılan düğünlerinde Mustafa

Kemal Atatürk’ün, manevi kızı Nebile Hanım ile

dans ettiği fotoğraf karşılıyor. Merdiven çıkışında

ise ilk tiyatro sanatçısı Afife Jale, ilk gravür

sanatçısı Aliye Berger, ilk kadın siyasi parti lideri

Behice Boran, ilk milletvekillerinden Benal Arıman,

ilk kadın hemşire Esma Deniz, olimpiyatlarda

yarışan ilk kadın sporcu Üner Teoman, dünyadaki

ilk kadın petrol mühendisi Halide Ural Türktan,

dünyadaki ilk kadın askeri pilot Sabiha Gökçen,

dünyanın ilk kadın yargıtay üyesi Melahat Ruacan

gibi ilklere imza atan 50 kadınımızın adı ve yer

alıyor. 

Tarihte yer alan ‘Siyanürlü Altın'a Hayır’, ‘Cu-

martesi Anneleri’, ‘Kürtaj hakkımızdır, bedenimiz

bizimdir’, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ gibi

kadın protestoları, yürüyüşleri de hikayeleriyle

birlikte müzede yer alıyor. 

Muazzez İlmiye Çığ, Afet İnan'ın kızı Ari İnan,

Ayşen Gruda, Nurhan Damcıoğlu, Gürdal Mumcu,

Zuhal Yorgancıoğlu gibi iz bırakan onlarca kadın

da özel eşyalarını bağışlayarak müzeye katkıda

bulundular.

İZMİR KADIN MÜZESİ 
BASMANEDE BULUNUYOR

Kadın Müzesi’nin yer aldığı yapı, İzmir’in en

eski yerleşim bölgelerinden Basmane’de Akıncılar

Mahallesi 1298 sokak No: 12-14 adresinde bulu-

nuyor.  486 metrekare olan yapı; bodrum katı,

zemin, ara kat ve 1. kattan oluşuyor. Yapının

dökme demir malzemeden ana giriş kapısı gibi

ahşap kepenkleri de orijinal. Yapının tavanındaki

kabartma figürlü göbek süslemesi alt katta varlığını

sürdürememiş ancak orijinaline uygun olarak ye-

niden yapıldı. Üst kattaki orijinal süsleme ise

varlığını korumaktadır. 

Besucher-im-Paula-Modersohn-Becker-Museum

İzmir Kadın Müzesi Sokağı
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n Ahmet Gürel
İTK Uşakizade Köşkü Md.

1
9 Mayıs 2012 Tarihinde, Konak Belediyesi’nce
“Fotoğraflarla Gazi İzmir’de” albümüm ya-
yımlanmış ve 9 Eylül 2013 günü ise İzmir

Büyük Şehir Belediyesi (Apikam) tarafından “Ga-
zi’nin İzmir Anıları” kitabım basılmıştır. Atatürk’ün
İzmir seyahatlerini içeren her iki kitabımda, Ata-
türk’ün ziyaret ettiği tarihi okullar ve o misafirlikte
yaşananlar çok ilgi çekmiştir. Bunun üzerine, KNK
dergisinde bu anıları yayımlamayı planlamış ve
yazmaya ilk önce İzmir’in en eski okulu olan Mit-
hatpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nden
başlamıştım. Ülkemizin sembol okullarından biri
olan İzmir Atatürk Lisesi ile yazılarıma devam et-
miştim. Şimdi de diğer bir sembol okul olan İzmir
Kız Lisesi ile yazı serime devam edeceğim. Bu üç
okulun tarihi binaları, sadece mezunlarının değil,
İzmirlilerin de belleğinde önemli bir yer almıştır.
Zaman zaman, bu tarihi okulları otel yapmak biri-
lerinin aklına düşerse, İzmirliler, onlara, İsmet Pa-
şa’nın deyimiyle “Hadi canım sen de” der geçer-
ler.

İzmir Kız Sultanisi’nden
İzmir Kız Lisesi’ne
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Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, İzmir Kız Lisesi’ne
yaptığı ziyaretlere geçmeden önce, lisenin tarih-
çesine kısa bir göz atalım.

Lise, İzmir’in kurtuluşundan sonra, “İzmir Kız
Sultanisi” adıyla şimdiki Karataş Lisesi’nin bulun-
duğu yerde bulunan eski bir köşkte eğitime baş-
lamıştır. Açılan bu okulla, eğitimli, aydın, cumhu-
riyetçi, çağdaş Türkiye’ye örnek olacak kızları ye-
tiştirecek modern bir eğitim yuvasının temelleri
atılmış oluyordu. “İzmir Kız Lisesi” olarak adı
değişen okulun öğrenci sayısının artması ile yeni
bir binaya taşınmasına gereksinim duyulmuştur.
Okul, 1926-1927 ders yılı başında, yangın sahasında
bulunan, günümüzün Namık Kemal Lisesi’nin bu-
lunduğu binalara taşınmıştır. Bu bina önceden
Rum cemaat mektebi olarak yapılmış, fakat kulla-
nılmadan yunan işgalinin ardından Türklerin eline
geçmiştir. 

1936 yılında, Ankara’dan gelen Milli Eğitim
Müfettişleri, Kız Lisesi'nin yangın yerinde bulun-
masını uygun bulmamış, lisenin Karataş’taki eski
Erkek Muallim Mektebi binasına taşınmasını rapor
etmişlerdir. Lise yeni ders yılına Karataş’taki yeni
binasında başladı ve halen bu binada eğitimini
sürdürmektedir. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in, hem İzmir
Erkek hem de İzmir Kız Lisesi’ne 1925 ve 1931
yıllarında peş peşe yaptığı ziyaretler, aynı günlerde
gerçekleşmiştir. Bu gezilerde; okulların fiziki du-
rumları incelemiş ve öğrencilerin aldığı eğitimi
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bizzat sorgulayarak irdelemiştir. İncelemelerinin
sonucunda, takdirlerini anı defterlerine yazarak
ölümsüzleştirmiştir. Bu anılar, günümüzde okullarda
özen ile saklanmaktadır. İzmir Kız Lisesi’ne yapılan
ziyaretleri ve de o günlerde okulda yaşananları
okuyalım.

13 Ekim 1925 Salı günü saat: 05.00’de, Cum-
hurbaşkanı Mustafa Kemal, beraberlerinde Meclis
Başkanı Kazım (Özalp) Paşa, Ordu müfettişi
Fahrettin Paşalarla, Rize Milletvekili Fuad, Kütahya
Milletvekili Nuri Beylerle ‘İzmir Kız Lisesi’ni ziyaret
etmiş ve öğrencilerden oluşan orkestrayı dinle-
mişlerdir. Selim Sırrı Bey yönetiminde müzik eşli-
ğinde yapılan dans ve spor gösterisini izleyen
Cumhurbaşkanı, okulun anı defterine de şunları
yazmıştır:

“İzmir Kız Lisesi’ni ziyaretimden çok memnun
oldum. Müdür ve hanım, erkek öğretmenlerin
ciddi ve isabetli çalışmasının sonuçları kolaylıkla
ve takdirle görülmektedir.” 

14 Ekim 1925 gecesi, Cumhurbaşkanı, ‘Elhamra
Sineması’nda çeşitli okulların birlikte hazırlayarak
sahneledikleri gösteriye katılmıştır.

Gösteride ilk etkinlik, ‘İzmir Kız Lisesi’ tarafından
müzik öğretmeni Şerif Ladin Bey yönetiminde on
beş öğrencinin piyano eşliğinde iki sesli olarak
‘İstiklâl Marşı’nı söylemeleri olmuştur. Cumhuriyetin
ilanından sonra ilk defa ‘İstiklâl Marşı’nın bu
şekilde okunması büyük takdir toplanmıştır.   

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in İzmir Kız Li-
sesi’ni ikinci ziyareti 1 Şubat 1931 tarihine rastlar.
Okul önünde ‘İzmir Kız Lisesi’ Müdürü Haydar
Bey ve öğretmenlerce karşılamıştır. Öğrenciler
derste olduğu için, müdür odasında bir süre
dinlenen Cumhurbaşkanı, okul hakkında bilgi al-
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mıştır. Bundan sonra Fransızca dersi olan beşinci
sınıfa giren Cumhurbaşkanı, öğrencilerin çalışmasını
izledikten sonra onlarla Fransızca konuşmuştur.
İki öğrenciye metin okuttuktan sonra altıncı sınıfın
Edebiyat dersine girmiş, öğrenci Naime’den ‘Saz
Şairleri’ konusunu dinlemiştir. Cumhurbaşkanı,
öğrencilere sorular sorduktan sonra, aldığı cevap-
lardan memnun olarak sınıftan ayrılmıştır. Oradan
dördüncü ve ikinci sınıfların dersine giren Cum-
hurbaşkanı, bu sınıflarda öğrencilere geometri so-
ruları sormuştur. Resim dersini izledikten sonra
öğrencilerin yatakhanelerini, revir, kimya ve fizik
laboratuvarlarını gezmiştir. Buradan yemekhaneye
geçen Cumhurbaşkanı, öğrenciler için hazırlanmış
yemeklerin mükemmel olduğunu görünce çok te-
şekkür etmiştir. Okul müdürünün yemek davetini,

beraberindeki şahısların kalabalık oluşu nedeniyle
kabul etmemiştir. Bir süre müdür yardımcısının
odasında oturduktan sonra, okulun kütüphanesini
gezmiştir. Kütüphanede beşinci sınıf öğrencisi
Bedia’nın getirdiği okul anı defterine şunları yaz-
mıştır:      

“İzmir Kız Lisesinde gördüğüm düzen, özel bilgi
ve milli terbiye vermek ve almaktaki büyük dikkat
ve heyecandan çok memnun oldum. Öğrencilere
çok teşekkür ederim.” 

Evet, Gazi’nin okul ziyaretleri konulu üçüncü
yazım burada bitiyor. Ama bir gerçeği anımsat-
madan geçemeyeceğim. Atatürk’ün ülkemizde
gezdiği ve kaldığı yerlerin anısı olarak 74 adet
Atatürk Müzesi bulunmaktadır. Müdürlüğünde

13. yılımı yaşadığım İTK Uşakizade Köşkü’nde,
Gazi 91 gün kalmıştır, bazı yerlerde bir gece bile
kalsa, o yer, müze haline getirilmiştir. Bunu niye
anımsatıyorum, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in
İzmir Kız Lisesi ziyaretleri, günümüzün Namık
Kemal Lisesi’nde (O devirdeki adı 2. Lise) gerçek-
leşmiştir. Gerek İzmir Kız Liseliler gerek de Namık
Kemal Liseliler bu anıya hep beraber sahip çık-
malıdırlar. Namık Kemal Lisesi’nin binasında, Ata-
türk’ün kız öğrencilerle çektirdiği fotoğraf, ülkemiz
eğitim camiasının sembolü olmuştur. Namık
Kemal’li öğrenciler, her gün çıktıkları merdivenlerde,
ulu önder Atatürk’ün fotoğraf çektirdiğinden gurur
duymalılardır. Bu nedenle, bu fotoğraflar her iki
okulun duvarları süslemelidir. Saygılarımla. 

01 Mart 2014
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Deniz Gezmiş’in 
İzmir günleri

Mayıs ayının ilk haftası yine hüzün çöker içimize; bir öfke ve intikam duy-
gularıyla darağacına gönderilen üç fidan düşer aklımıza… Aslında Mayıs,
baharın en güzel günlerinin yaşandığı, çiçeklerin meyveye döndüğü, arıla-
rın keyifle kanat çırptığı, papatya kokularının doğaya yayıldığı en güzel
aylardan biri değil mi?  İşte yılın en güzel ayında, Deniz Gezmiş;  Yusuf
Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte 6 Mayıs 1972 tarihinde, gece 1:00-3:00
arası, Ulucanlar Cezaevi'nde asılarak idam edildi. 
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n Işık Teoman
Fotoğraflar:Zihni Çetiner (Arşiv)

D
eniz Gezmiş ile ilgili çok konu yazıldı,
çizildi. Ama bu okuyacaklarınız ilk kez an-
latılıyor, yaşayan tarafından an be an, da-

kika-dakika, heyecanla ve o günleri yaşayarak…
21 Mayıs 1963 yılında çiçeği burnunda bir asker;
teğmen rütbesi takmak için 30 Ağustos gününü
iple çekiyor. 1960 darbesinin üzerinden daha üç
yıl geçmemiş bile. Türkiye her gün bir darbe ha-
beriyle uyanıyor. Yine Albay Talat Aydemir darbe
girişiminde bulunuyor. Harp okulu öğrencisi Zihni
Çetiner kendini bir anda olayların içinde buluyor.
İdam ile yargılanıyor, 15 yıl hüküm giyiyor, üç yıl
sekiz ay yatıyor ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar
döneminde çıkan af ile özgürlüğüne kavuşuyor.

Deniz Gezmiş ile tanışıyor, kendini tanıtıyor;

“Bombacı Zihni” diye…Gezmiş soruyor: ”Neden
bombacı” Zihni Çetin, “ O dönemde kendimizi
savunmak amacıyla basit ‘Molotof-Kokteyl’ ya-
pardım, adım o nedenle bombacıya çıktı” diyor...

Deniz Gezmiş'i İstanbul'dan kaçırarak İzmir'de
bir otelde saklayan 'Bombacı Zihni' lakaplı Zihni
Çetiner, o döneme ait gizli kalmış anılarını o günü
yaşayarak anlattı. Çetiner, "Deniz Gezmiş döneminin
ulusal kahramanıydı, Onun düşünceleri ve felse-
fesinin ne kadar değerli olduğu hala ortada" diye
başladı konuşmasına, soru yöneltmeye fırsat ver-
meden ardı ardına dudaklarından döküldü “Deniz
Gezmiş’in İzmir Günleri” 

Eşi Şermin Çetiner'le 1980'li yılların başında
Muğla'nın Bodrum İlçesi Turgutreis Beldesi'ne
yerleşen bir çocuk, bir torun sahibi 72 yaşındaki
Zihni Çetiner, 42 yıl önce idam edilen Deniz Gez-

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

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

Delikanlım!
Sen ki, ya bir köşebaşında
kan sızarak başından
gebereceksin.
ya da bir nda can vereceksin.
iyi bak yıldızlara
onları göremezsin belki bir daha

Delikanlım!
Belki beni anladın.
belki anlamadın.
Kesiyorum sözümü.»

Nazım Hikmet Ran
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miş'le ilgili İzmir anılarını aktarırken, Deniz’i kur-
tarmak için 'Ankara' gemisini kaçırmak istediklerini,
ancak başaramadıklarını ve yakalandıkları günü
hatırlıyor. Çetiner, "Deniz Gezmiş döneminin ulusal
kahramanıydı. Onun düşünceleri ve felsefesinin
ne kadar değerli olduğu hala ortada. O yola
çıkarken başına neler gelebileceğini biliyordu. Mo-
lotofkokteyli yaptığım için bana 'Bombacı Zihni'
diyorlardı. İstanbul'da 25 Aralık 1968 tarihinde
Edebiyat Fakültesi'ni basıp işgal ettikten sonra
aynı gece otobüsle İzmir'e geldik. Üç gün Basma-
ne'de bir otelde saklandık. Daha sonra İstanbul'a
döndük. Deniz bugün yaşasaydı mücadelesini asla
bırakmazdı. O ve arkadaşlarının asılmasını önlemek
için Ankara gemisini kaçırmaya teşebbüs ettik
ama yakalandık. O ipe giderken mutluydu” diyor.

'Ölümü Paylaştılar Ama', 'Sol Geç Olmadan' ve
'Cumhuriyet İçin' isimli kitapları bulunan Çetiner,
"Bir gün mutlaka yeni Denizler çıkacak" diye baş-

ladığı konuşmasında şunları söylüyor: “1968 yılının
aralık ayının son gününde İstanbul üniversitesi
içerisinde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarımızla o za-
manki adıyla devrimci öğrenci birliği üyesi arka-
daşlarla birlikte sohbet ediyorduk, bir anda bir ar-
kadaş haber getirdi. Edebiyat Fakültesi’nde bir
forum var, forumda Oya Baydar konuşuyor çünkü
Oya Baydar’ın doktora tezi üniversite senatörlüğü
tarafından kabul edilmedi. 

Zihni Çetiner, Deniz Gezmiş’le
dostluğunun nerede başladığını,
nasıl tanıştığını anlatıyor.

“Ben Deniz Gezmiş ile 1968 yılının 20 haziran
civarlarında Edebiyat Fakültesi’nde tanıştım. Gece
24.00 civarıydı. Uzun boylu, yaylanarak yürüyen,
elini kolunu sallayan bir arkadaş geldi içeri.
“Burada bomba yapılıyormuş , kim yapıyor onu”
dedi? Oradan arkadaşlar da Deniz’i tanıyorlar:

“işte bu arkadaş yapıyor” dediler. Bizim yaptığımız
şey değil, yani bomba dedikleri de bomba değil,
savunma aracı. O günlerde ülkücüler üniversiteye
ateş ediyorlardı. Biz de kendimizi savunmak için
öyle ses bombası şeklinde kuru sıkıları patlatıyorduk.
“Bir tanesini patlat” dediler, patlattık. Deniz çok
coştu. Böylece; “işte ben Deniz Gezmiş” dedi.

Ben de kendisine ‘21 Mayısçıyım Zihni Çetiner’
diyerek tanışmış olduk. Bu dostluğumuz, tanışık-
lığımız Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı’nda hep
devam etti. 

Üniversite işgalleri bittikten sonra
temmuz ayının 15-16’sında Altıncı
Filo İstanbul’da  Dolmabahçe’de…
Çetiner’in  o günlerle ilgili değer-
lendirmesi:

O günlerde Altıncı Filo’ya karşı bir direniş
hareketi geliştirildi. Bütün İstanbul Üniversitesi
gençliği çeşitli yerlerde, çeşitli şekillerde eylemler
koyuyorlardı. Üniversite işgalleri sırasında birbirine
yakın görüşe sahip arkadaşlar da genel olarak
Türkiye Milli Gençlik Teşkilatında toplanıyorlardı.
Bu arkadaşların siyasal yanları Türkiye İşçi Parti-
si’nden sosyalist devrim stratejisinden vazgeçip
Milli Demokratik Devrim stratejisini benimsemiş
arkadaşlardı genel olarak. İşte oradan Deniz Gez-
miş’le dostluğumuz böyle devam etti. 6. Filo  olay-
larında Deniz Gezmiş’in çok önemli bir hareketi
oldu. Vedat Demircioğlu’nun öldürüldüğü günün
ertesi sabahı yani o sabah, gece yaralandı iki gün
sonra öldü Demircoğlu.

Ama o sabah bütün üniversite gençliği Taksim’de
bir miting yapmış, o mitingte neler yaşandığını
anlatıyor Zihni Çetiner: “Taksim mitinginde teknik
üniversiteliler çoğunluktaydı ilk aşamada. Harun
Karadeniz arkadaşımız mitingin bittiğini söyleyene
kadar Deniz üç-beş arkadaşın havaya kaldırmasıyla
Nazım Hikmetin ‘Güneş’e Akın Var’şiirini ters çe-
virerek,  “Akın var akın Dolmabahçe’ye akın. Dol-
mabahçe’yi zapt edeceğiz. Dolma bahçe’nin zaptı
yakın” diye sıçradı.
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Gümüşsuyu’na doğru yürümeye başladı. Binlerce
insan Deniz’in peşi sıra gitti; Dolmabahçe direnişi
böyle başladı. Bu direnişte Deniz’le olan arkadaşlığımız
daha da güçlendi. İşte bir taraftan iş arıyordum
ama bir taraftan da bu hareketlerin içinde bulun-
duğum için genellikle Türkiye Milli Gençlik Teşki-
latı’na gidiyordum. Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı
o zaman anti-emperyalist tavır içinde. Petrolün,
madenlerin ve özel okulların kamulaştırılmasını
savunuyordu. Ben 21 Mayıs dolayısıyla cezaevinde
yatarken Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı bizim af-
larımız için mücadele etmişti. Bu nedenle de
TMGT’ye bir sempati duyuyordum. Bu ilişki içeri-
sinde Türkiye Milli Gençlik Teşkilatında Ümit Şen
diye Harbiye’den tanıdığım bir arkadaşım olduğu
için sık aralıklarla  uğruyordum. Bu uğramalar
orada devrimci birliğiyle olan ilişkilerimi geliştirdi.
Gerçi daha devrimci öğrenci birliği olarak resmen
kurulmamıştı. Ama devrimci öğrenci birliğini kuran
arkadaşlar genel olarak orada bulunuyorlardı.”

Çetiner: İşte o tanışmamızdan
sonra Deniz ile ilişkilerimiz hep de-
vam etti. Ben kendimi bir anda 68
devrimci hareketinin içinde bul-
muştum böylece.

“68 gençliğinin liderleriyle her gün, her dakika,
her saat beraber oluyorduk. İşte biraz önce söyle-
diğim gibi 1968’in Aralık ayının 20’sinden sonraki
bir gündü. Tarihi tam olarak veremiyorum. Biz
yine Deniz Gezmiş ve arkadaşlarla sohbet ederken
bir arkadaş Edebiyat Fakültesi’nden geldi.  “Forum
var edebiyatta; Oya Sencer’in (Oya Baydar) doktora
tezi reddedildi” dedi. Çünkü üniversite işgalleri
sırasında Üniversite Senatosu’nun demokratik hak-
larının korunmasını talep etmişti gençlik. Bunlar
içerisinde asistanların, işte doktoralarının reddinin
de olamayacağı falan da söz konusuydu. Bunu
üzerine Deniz Gezmiş; “Bunlar gene bizi aldattılar.
Haydi edebiyata gidiyoruz”dedi.  Büyük bir grup
toplandı hemen. Edebiyat Fakültesine gittik.
Oradaki Edebiyat Fakültesi’nin sanıyorum, Türkoloji
amfisiydi. Büyük bir amfide arkadaşlar toplanmış,
Oya Baydar da konuşuyordu. Doktorasının tezinin,

işçi sınıfının sosyal yapısıyla ilgili olduğu için sınıf
kavgasına bağlayarak reddedildiğini söyledi. 

Deniz Gezmiş bunun üzerine; arkadaşlarıyla;
“Biz demokratik üniversite için mücadele ediyoruz.
Hala anti demokratik kararlarla karşılaşıyoruz. Üni-
versiteye gidiyoruz” dedi. 

Oradan Edebiyat Fakültesi’ndeki arkadaşları da
yanımıza alarak üniversiteye geldik. Rektörlük
önünde toplanan arkadaşlar da vardı. Doğru,
Rektör Ekrem Çevik Ege’nin odasına girdik. Deniz
Gezmiş:  “Anti demokratik uygulamalarınızdan

bıktık, yeter artık, Oya hanımın doktorasını red-
detmişsiniz falan biz üniversiteyi işgal ettik şu
andan itibaren burası işgal altındadır”diye bir
söylev verdi. Deniz Gezmiş konuştuklarını  masanın
üzerine sıçrayarak yaptı. Bu arada Celal Doğan da
müdahil oldular.

Çetiner sonraki gelişmeleri şöyle değerlendiriyor:
Eski CHP il başkanı falan da o zaman yanımızdaydı.
Onlar birazcık  daha sakin oldukları için; “Ya!
Deniz, tamam, anlaşıldı ne demek istediğin, tamam
biz rektörle görüşürüz” diyerek Deniz’i aşağıya
indirdiler. Ama Deniz’in aşağıya inmesi, Deniz’in
polis tarafından alınmasına engel olmadı. Yani
Deniz’in orada söylediği  üç-beş kelime polisin
Deniz’i almasına yetti. Gazeteci arkadaşlardan biri
haberi almış geldi bize dedi ki, “Ya Deniz Gezmiş’i
polis arıyor, saklansın” Çetiner: Saklanacak yerimiz
yok. Şimdi nereye saklanacak. Bir sefer saklanacak
yerimiz genel olarak yok, yani o zaman geniş bir
kitlesel örgüt içerisinde değiliz, öyle kendimizi
gizleyecek alanlarımız da yok. Ben Deniz’e gel biz
İzmir’e  gidelim. Orada arkadaşlar var. Orada bizi
kimse tanımaz, orada idare ederiz dedim. İyi
gideriz ya orada arkadaşlarla tanışırız falan diyerek
kendi aramızda sohbet ettik. Ama paramız yok,
ne ile gideceğiz  şimdi. Ortada ne bir örgüt, bizi
destekleyecek ne de finanse edecek kişi var.
Deniz: Karşıda psikiyatrist Mahmut Eren, dayımın
oğlu var dedi.  Meşhur Memduh Eren. Vefat etti
şimdi. 27 Mayısın gençlik liderlerindendi. Dayı
oğluymuş, akrabası olurmuş.  “Oraya gidelim”
dedi. Ya buradan nasıl çıkacağız dedik. Bir formül
buluruz dedik. Deniz’in gizlenmesi mümkün değil.
Nereden baksan bütün kitlenin 30 cm üstünde ol-
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duğu için götürdüm arka taraflardan bir yerden
çıktık. Süleymaniye camisinin o taraflardan bir
yerden Karaköy’den Kadıköy’e geçtik. Memduh
Eren’in muayenehanesine ulaştık. Memduh Eren
yoktu. Orada 1-2 saat bekledikten sonra Memduh
Eren geldi. Durumu anlattık. Memduh Eren bize
çıkarttı bir miktar para bıraktı. Ne yapacaksınız
dedi? Valla biz İzmir’e gideceğiz. Polis arıyormuş,
saklanacak yer arıyoruz. Şimdi bu Deniz’in polisle
yüz yüze gelmesinin 2. 3. defasıdır. Yani Deniz
Gezmiş kitlesel olarak Deniz Gezmiş olmadığı bir
dönem daha polisin böyle her an peşinde olduğu
bir dönem değil. İyi gidin dedi. Saat 08.30- 09.00
sırasında çıktık oradan. O zaman 12-13 saat
sürüyor İstanbul-İzmir şimdiki gibi öyle hemen
değil yani. İzmit’i dolanır, Sındırgı’dan geliyor
falan yol uzuyor. Oradan hemen Harem’e  geldik.
Harem’den en ucuz araba o zaman Hakiki Koç
vardı küçük tip bir arabaydı. İşte oradan 15’er

liraya mı 20’şer liraya mı bilet aldım.  İzmir’e
geldik. Otogar o zaman Basmane’deydi. Şu anda
Konak Belediye Başkanlığı’nın bulunduğu binada
Türkiye Milli Talebe Federasyonu bir tek betonar-
meden yapılmış bir yer arkası da bahçeydi yani
geniş bir alanımız vardı. Türkiye Milli Talebe Fe-
derasyonuydu. Başkanı da Yalçın Dağgüden’di. 

Deniz’in adı “Kemal oldu” 

İzmir’de
TMTF’de Süleyman Genç Harp Okulu’ndan ar-

kadaşım olduğu için ben onlardan bir sınıf daha
önde olduğumdan abi bulunduğumdan daha yakın
daha samimi olunca güven duygusu fazla verildi.
Nitekim  9 Eylül 1968 yılında Altıncı Filo’yu
protesto mitinginde İstanbul Üniversitesi gençliği
adına ben konuştum İzmir de; Cumhuriyet mey-
danında. Böyle bir yakınlaşma olduğu için burayı

bir liman gibi görüyorduk. O niyetle de Deniz’i
buraya getirdim adını da değiştirdik “Kemal”
dedik.  Binaya geldik. Tek katlı bir yer işte.
Koltuklar var orda yatıyoruz. Üstümüze bez pan-
kartları,  afişleri çekiyoruz falan. Mevsim de aralık.
Yılbaşı da yaklaşıyor. 

Deniz: “Ne yapacağız” dedi? İstirahat edelim
arkadaşlar gelir dedim.  Evine de uğradık galiba o
kadarını hatırlamıyorum ama ilk ilişki kurduğumuz
arkadaş Remzi Oluk oldu. Remzi Oluk’la tanıştık.
“Kemal” dedim. Biraz sohbet ettikten sonra Remzi:
“Bu adamı bir yerden tanıyorum ya bu yabancı
değil” dedi. Nereden tanıyorsun dedim? Ben tanı-
yorum bunu resimlerinden falan diyene kadar
Deniz, burada yatmadı. Gündüz burada  kaldık
ama şurada hemen Basmane Karakolu’na giderken
sağda ilk  sokakta bir Akdeniz Oteli vardı orada
kaldık. Şimdi değişmiş ismi Akdeniz Oteli’nin.

Çetiner: Ben 4 gece kaldım. Deniz
2 gece kaldı. 3 gündüz 2 gece kal-
dık. 3. gece Deniz gitti.

Federasyondaki arkadaşlarla sohbet ettik. Aydın
Erten ve Süleyman Genç  geldi, daha birçok
arkadaş geldi. Şimdi ismini hatırlamadığım kalabalık
oldu. Bir de Erol İstanbullu vardı, Türkiye Kulüpleri
Federasyonu’ndan.Bunlar hep Remzi Oluk hariç
Ticari Bilimler’de  şimdiki 9 Eylül Rektörlüğü’nün
olduğu yer. Erol da orada okuyordu. Erol geldi
öğleye doğru falan. Hadi üniversiteye gidelim.
Deniz de zaten “Sıkıldım ben. Üniversiteye gideriz
hiç olmazsa buradaki arkadaşları da tanırız” dedi.
Üniversiteye gittik. 

Deniz yeni yıla kodeste girdi
Deniz sanıyorum ya 29 Aralık 1968 ya da 30

Aralık 1968…Günaydın gazetesi  yılın olayları
olarak bütün fotoğrafları, üniversite işgalleri fo-
toğraflarını yayımladı . Gazeteci Ergin Konuksever
Günaydın gazetesinin arka sayfasında 6-7 tane
fotoğraf ve haberler, bunların çoğunda Deniz ile
ben varım. Deniz’e “Baksana fotoğraflara” dedim.
“Zaten yılbaşı geliyor ben burada durmam, gide-
ceğim İstanbul’a. Benim arkadaşlarım orada beraber
kutlayacağım  yılbaşını” dedi. “Deniz gitme yaka-
larlar seni” dedim. Bu olacak iş değil bir de bunu
burada tartışmayalım arkadaşların yanında sonra
otelde biz bize tartışırız dedim. Atlattım yani
kısacası . 

Tüm ısrarlara rağmen İstanbul’a
gitti döndü ve gözaltına alındı De-
niz Gezmiş

3. gece otele döndük, odada konuşuyoruz akşam
saat 19.00 -19.30 civarıydı. Yine “Ben gideceğim”
diyor.  “Gitme, seni yakalayacaklar aranıyorsun
zaten” dedim. Fotoğraflar zaten biliniyor. Ben bi-
linmiyorum ama Deniz zaten biliniyor polisler ta-
rafından, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı önünde
polis bekliyor, gireni çıkanı herkesi tespit ediyor.
Üniversitede herkes biliyor Şirin Mehmet diye biri
hepsinin şeceresini biliyor devrimcilerin. O zamanki
polis bu zaman ki polis gibi değil. O zamanki
polis yumuşak. İdeolojik olarak çok da şey değil,

Işık Teoman
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bir tek kafalarında komünist düşmanlığı var. Onun
dışında ne Kemalizm’e ne Atatürk’e saldırırlar ne
de gaz fişeği atarlar, ne gaz sıkılarlar. O zaman
toplum polisi bile daha kuruluş aşamasında yani
bildiğimiz klasik polisler vardı. Tutturdu Deniz
Gezmiş “gideceğim” diye. “Deniz gitme” dedim.
“Bana para ver” dedi. “Vermiyorum sana para”de-
dim. Nasıl gidersen git. Benim istediğim gitmesin.
Çünkü bu olay 30 Aralık 1968’de oluyor. Sabah
inecek 31 Aralık akşamı Türkiye Milli Gençlik
Teşkilatı’nda yılbaşı kutlaması yapacaklar. O za-
manın öğrenci devrimci birliği arkadaşlarıyla.
Gitme falan ne kadar ısrar etiysem bu kar etmedi.
O günün parasıyla 20 lira yol parası, 30-40 lira
para bıraktım. Gerçi para kendisinindi ama “Belki
Ankara üzerinden gideriz” dedi. Yapar mı yapar
Deniz bu. Sabah Ankara’ya iner gündüz de İstan-
bul’a… Deniz karar verdiği bir şeyi  mutlak suretle
yapmıştır.  3 sene  süren bir arkadaşlığımız
içerisinde ben Deniz’in  karar verip de  yapmadığı
hiçbir şeye şahit olmadım. Deniz hakkında yaz-
dıklarımda vardır. Deniz hakkında görüşlerim de
vardır. Ama Deniz mutlak suretle yapmak istediği
bir şeyi yapan bir arkadaştır. Bunun için ne kadar
ısrar ettiysem kar etmedi. Saat 09.30 civarında
Basmane garından çıkıp gitti. Ben yolcu etmedim
gardan. Ben otelden yolcu ettim. Zaten ne valizimiz
var ne çantamız var sırtımızda hiçbir şey yoktu.
Gitti. Sabah İstanbul’a inmiş. Akşam da arkadaşlar
20.00-21.00’de Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı’nda
toplanmışlar. Deniz de oraya gidince polis gece
basıyor. Yılbaşı gecesi gözaltına alıyor.

Deniz Gezmiş İzmir dönüşü 1968’i
1969’a bağlayan geceyi hapiste ge-
çirdi. 

Zihni Çetiner’in son olarak Deniz Gezmiş ile
ilgili  yorumu:

Deniz Gezmiş Türkiye’de bir fenomen olarak
gerçekten hakların kardeşliği üzerine bir ideolojinin
lideri durumundadır. Ama Deniz Gezmiş’in siyasi
hayatını  iki kısma ayırmak gerekir. Biri 1965’de
başlayıp Türkiye İşçi Partisi içerisinden 1970 Ey-
lül’üne kadar Bursa Cezaevi’nden çıkan bir Deniz
Gezmiş var. Bu Deniz Gezmiş hem Türkiye üni-
versiteleri öğrenci gençlik lideri hem Türkiye dev-
rimci hareketinin idolu olarak var olan bir Deniz
Gezmiş. Bursa Cezaevi’nden 1970’in Eylül’ünde
tahliye olup da Ortadoğu’ya gittikten  sonra başka
bir Deniz Gezmiş var, kurtuluş ordusunun lideri
Deniz Gezmiş var. Bütün halkın önderi durumunda
değil belirli bir ideolojik formasyonda kategorik
olarak ayrılmış bir kesim. Eğer bir Deniz Gezmiş’in
uzun hayatındaki yani devrimci gençlik hayatından
bahsediyorum o bölümü yok edip sadece o Deniz
Gezmiş’i kurtuluş hareketinin lideri olarak görürsek
Deniz Gezmiş’i bir çerçeveye hapsetmiş oluruz.
Benim açımdan yanlıştır. Deniz Gezmiş THKO’dan
ayrılıp Filistin’e  gitmek istedi. Bu talebi de Mustafa
Gürkan vasıtasıyla bana iletti ben de götüreme-
yeceğimi kardeşim vasıtasıyla gidebileceğini söy-
ledim, ama Deniz ne olduysa bir anda Filistin’e
gitmekten vazgeçti. Deniz’i çok yakından tanıyan

onun psikolojisini bilen arkadaşlara idamdan sonra
sorduğum bir soru oldu.  Deniz’i Filistin’e götür-
seydim, acaba Deniz Gezmiş bugün yaşar mıydı?
diye kendime soruyorum.



İkiçeşmelik, 1500’lü yıllardan itibaren İzmir’de Müslüman Türklerin ve Seferad
Yahudilerinin yan yana, koyun koyuna yaşadığı bir semt olarak ön plana çıktı.
İşte bu semtte İzmir’in çok kültürlü ortak yaşamının kalbinin attığı bir
noktaydı Aya Ioannis Theologos Kilisesi.
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İKİÇEŞMELİK’TE TÜRK VE MUSEVİ
MAHALLELERİ ARASINDA BİR RUM MABEDİ: 

AYA IOANNIS 
THEOLOGOS KİLİSESİ
Şehirde bir nokta vardı ki birbirinden çok farklı olduğu
ifade edilen üç etnik grubu aynı odakta birleştiriyordu. Bu
nokta, bugün Agora’nın biraz yukarısında bulunan İzmir
Aya Ioannis Theologos Kilisesi idi. Bu Ortodoks mabedi,
şehrin Türk ve Yahudi nüfusunun yaşadığı bölgenin tam or-
tasında kalıyordu. Gerçek bir toplumlararası etkileşimin ve
birlikte yaşamın parıldadığı bir yerdi burası.
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      n  Engin Tatlıbal

İkiçeşmelik, 1500’lü yıllardan itibaren İzmir’de
Müslüman Türklerin ve Seferad Yahudilerinin yan
yana, koyun koyuna yaşadığı bir semt olarak ön
plana çıktı. İşte bu semtte İzmir’in çok kültürlü
ortak yaşamının kalbinin attığı bir noktaydı Aya
Ioannis Theologos Kilisesi.

Ulusal devletlerin ortaya çıkmaya başladığı
1800’lerin başlarına kadar Levant’ın tüm şehirleri
gibi İzmir’in de çok kültürlü ve “kosmos-politis”
ağırlıklı (1) bir yaşam merkezi olduğu söylenebilir.
Söz konusu çok kültürlü yapı, ulusal devletlerin or-
taya çıkmasıyla varlığını sürdürmekle birlikte “ortak
yaşam” paydaşları azaldı. Çünkü artık tüm dünyada
ve İzmir’de farklı etnisiteler (2), uzaklarda bir yer-
lerde kendi ırkdaşlarının kurduğu devletlerin kültü-
rel hegemonyasına girmeye başlamıştı. Herkes yine
İzmir’de yaşamayı sürdürüyordu, bununla birlikte
şehirde etnik grupların mahalleleri ayrılmış ve etnik
gruplar arasında kitlesel temaslar azalmıştı. Ama bir
biçimde yüzlerce yıldır etkileşiyordu adı geçen top-
luluklar.

Şehirde bir nokta vardı ki birbirinden çok
farklı olduğu ifade edilen üç etnik grubu aynı
odakta birleştiriyordu. Bu nokta, bugün Ago-
ra’nın biraz yukarısında bulunan İzmir Aya
Ioannis Theologos Kilisesi idi.

Bu Ortodoks mabedi, şehrin Türk ve Yahudi nü-
fusunun yaşadığı bölgenin tam ortasında kalıyordu.
Gerçek bir toplumlararası etkileşimin ve birlikte ya-
şamın parıldadığı bir yerdi burası.
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İkiçeşmelik bölgesi, camilerle sinagogların koyun
koyuna bulunduğu bir alandı ve hala öyledir. Zaman
içinde bu bölgede yaşayan İzmir Yahudileri ya İs-
rail’e göçmüş, ya da Alsancak ve Karataş semtlerine
taşınmıştı. Geride kalan sinagoglar, çoğu yıkık
dökük halde bugün de varlıklarını sürdürüyorlar.
Camiler de öyle elbet. Yılların ve insanların aşındır-
dığı inci taşı İslam ibadethaneleri bugün hala ayakta
ve ibadet ediliyor içlerinde. İşte böyle bir bölgenin
tam ortasında yer alan Aya Ioannis Theologos Kili-
sesi ise 1922 sonrasında yok olup gitti. Bugün sa-
dece avlusunun bir bölümü ve giriş kapısı duruyor.
Kilisenin ana yapısının bulunduğu yerde ise İsmet
Paşa İlköğretim Okulu yükseliyor. Üst kısımda ise
tarihi kartpostallarda da görülen eski bir Rum dini
okulunun varlığı söz konusu. Bu bina bugün ayakta
ve halk eğitim merkezi olarak hizmet veriyor. Aya
Ioannis Theologos Kilisesi’nin adının bazı kaynak-
larda St. Jean olarak geçtiğini de ekleyelim.

Sevgili dostum Reha Alan ile kilisenin kalıntılarını
bulup birkaç fotoğrafını çekmek üzere İkiçeşme-
lik’te ağırlıklı olarak Roman ve Kürt vatandaşların
yaşadığı sokaklarda dolaşıyoruz. Köşe başlarında,
sokağın ortasında nargile içen gençler tarif ediyorlar
“Şu taraftan ağabey” diyerek. Kapı önlerinde ren-
gârenk kıyafetler içinde çiğdem çitleyen Roman ka-
dınlarının selamlarını alarak yürüyoruz.

Öncelikle İsmet Paşa İlköğretim Okulu’nun
müdür yardımcısı Gökhan Bey ile buluşuyoruz ve
bir zamanlar kara cüppeli Ortodoks papazların soh-
bet ettiği avlunun kalıntılarını dolaşıyoruz. Ardından
dışarı çıkıp arka sokaklara dönüyoruz ve uzun bir
sokağın sonunda bir zamanlar üzerinde kilisenin
çan kulesinin yükseldiği ana kapı karşımıza çıkıyor.

Aya Ioannis Theologos Kilisesi’ni önemli kılan
nokta, bulunduğu konum. İzmir’in Müslüman ve
Yahudi Mahallelerinin orta yerinde yükseliyordu
bugün yerinde yeller esen 19. yüzyıl yapısı çan ku-
lesi. Kapı alınlığında Yunanca olarak “Burada 1859
Ağustos ayında inşa edilmiş olan çan kulesi Agia
Ioannis Theologos Kilisesi’nin güzelleştirilmesi için
Ortodoksların katkısıyla yapılmıştır” yazısı bugün
de varlığını sürdürüyor. (3)

Mahalle sakini Romanların yapıdan “tarihi kilise-
miz” diye söz etmelerini not ediyoruz.

Büyülenmiş halde Kestelli Yokuşu’na çıkıp arka-
daşların yanına döndüğümüzde “Delirdin mi?” di-
yorlar, “Ne işin vardı oralarda?” Kiliseden
bahsedince etkileniyorlar, yıllardır yaşadıkları kentin
kültürel dokusuna dair böylesi bir detayı öğrenmek
hoşlarına gidiyor.

Ama sonra devam ediyorlar hayatlarına kaldığı
yerden. Sanki Aya Ioannis Theologos Kilisesi hiç var
olmamış gibi...

Notlar:

(1) Yunanca “kosmos: dünya” ve “politis: vatan-
daş” kelimelerinin birleşiminden oluşan “kozmopo-
lit” terimi, esasen “dünya vatandaşı” anlamına
geliyor. Kültürel açıdan İzmir, kozmopolitlerin ya-
şadığı bir şehir idi.

(2) Ethnos: Millet. Bugün dilimize girmiş kabul
edilen “etnisite” terimi, ırklar, milletler anlamında
kullanılmakta.

(3) Aktaran: Hakan Kazım Taşkıran, Kemeraltı’nın
İzmir’i. Tepekule Kitaplığı Yayınları, Mayıs 2008,
İzmir.
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      n Lütfü Dağtaş

Gazeteci- Sinema Yazarı Agâh Özgüç ile Yazar-
Yayıncı-Editör Kemal Özdemir’in İstanbul’dan ge-
lerek katıldıkları söyleşi ilgiyle izlendi. Kemal Öz-
demir’in, Türk filmleri koleksiyoneri Yahya Karataş
ile Yönetmen Yılmaz Atadeniz’in katkıları sonucu
İzmir’de çekilmiş filmlerden oluşturduğu kolaj iz-
leyenleri İzmir’in Eşrefpaşa, Asansör, Karşıyaka,
Kordon, Basmane 9 Eylül Meydanı, Güzelyalı ve-
Kültürpark’ın şimdi fotoğraf ve anılarda kalmış
görüntüleriyle buluşturdu. Yine Kemal Özdemir’in
derlediği ve söyleşi boyunca perdeden yansıtılan
söz konusu filmlerin afişleri ise ayrı birer belgesel
değerdi.

Gazeteci- Sinema Yazarı Agâh Özgüç ile İzmir’de
çekilmiş filmler konusundan hareketle keyifli bir
röportaj yaptık.

Sayın Özgüç, öncelikle yıllardır Türk Sineması
üzerine kaleme aldığınız yazılardan, derle-
diğiniz bilgi ve belgelerden tanıyoruz sizi.
Buna karşın kendinize sinema tarihçisi de-
miyor, sinema yazarı diyorsunuz. Bilgi verir
misiniz?

-Evet, doğrudur. Ben sinema tarihçisi değilim. Si-
nema tarihçiliği ayrı bir çalışma alanına girer. Ör-
neğin GG bir sinema tarihçisi kimliği ile çıkar kar-
şımıza. Ben ise gazeteci olmamdan hareketle

İzmir’de çekilmiş film sayısı ile yönetmen
ve oyuncuları söyleşide ele alındı

“İzmir, sinema platosu
olabilir!”
Konak Belediyesi, 30
Ocak 2014 günü İzmir’de
farklı bir etkinliğe daha
imza attı ve bir ilki
gerçekleştirerek,
“İzmir’de çekilmiş
filmler, yönetmen ve
oyuncuları” konusunda
söyleşi düzenledi. 
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sinema yazıları yazdım, bu arada fotoğraftan afişe
bilgeler toplayıp biriktirdim. O nedenle sinema
yazarıyım.

-İzmir’de çekilmiş filmler, yönetmen ve oyun-
cuları son derece özgün bir konu. Bu yönde
daha önce bir çalışma yapılmış mıydı? Ya-
pılmadıysa siz nasıl bir çalışma yaptınız?

- Öncelikle söyleşiye İstanbul’dan birlikte katıldığımız
arkadaşım Yazar-Yayıncı Kemal Özdemir’in bu
konuda sıkı bir çalışma yaptığını, dolayısıyla çok
yoğun bir emek harcadığını söylemek istiyorum.

İzmir’de çekilmiş filmleri; haber filmleri ve sinema

filmleri diye ayırmamız gerekiyor. Anımsayacağımız
üzere; özellikle 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu günlerinde
Kordon’da yürüyen Türk askerleri ile Vilâyet bina-
sındaki göndere Türk bayrağının çekilişinin gös-
terilmesi gelenektendir. İşte bu tür haber filmlerini
ele aldığımızda 1922 yılına değin gideriz. İzmir
Zaferi, Fuat Uzkınay’ın çektiği daha sonra İstiklâl
adını alan filmde, İzmir’in alınışı, Türk birliklerinin
9 Eylül 1922’de İzmir’e girişi, Gâzi’nin gelişi, kar-
şılanışı parça olarak yer alır.

Konulu sinema filmleri konusunda ise İzmir filmleri
taraması belli bir sistematiğe göre yapılmıştır.
Günümüze dek çevrilen filmlerin H harfine kadar
taraması yapılmıştır.  Bu tarama elbet sürdürülebilir.
İzmir’deki söyleşide sunduğumuz listede bulunan
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diğer filmler ise bazı yönetmen ve Yeşilçam filmi
koleksiyoncularına sorulmuştur. Bazı film adları
da anımsayabildiklerimizden listeye aktarılanlar-
dır.

Kabul etmek gerekir ki, böyle bir tarama çok
zaman alan ve çok sayıda insanla görüşülerek ya-
pılabilecek bir çalışmadır. İzmir’de kurulu Dokuz
Eylül Üniversitesi’ne bağlı Sinema Bölümü’nün
varlığı bu konuda bir avantajdır. Özellikle lisansüstü
öğrenim gören öğrenciler bizim başlattığımız bu
çalışmayı sürdürebilirler, sürdürmelilerdir de ayrı-
ca.

Evet, bizim saptayabildiğimiz ilk sinema filmi,
1950 yılında İzmir Kemalpaşa’da çevrilmiş olan
Çakırcalı Mehmet Efe filmidir. Yönetmeni Faruk
Kenç’tir. Yine bizim saptadığımız ilklerden bir
başka film de 1951’de Yönetmen Yılmaz Atadeniz’in
ağabeyi Orhan Atadeniz tarafından yönetilen Ali
ile Veli –Cemile Sultan adlı filmdir. Yeşilçamın
“montaj efsanesi” olarak ünlenen Orhan Atadeniz,
seyredilemeyecek kadar kötü filmlerin montajlarını
yaparak filmi kurtaran adam olarak da bilinmektedir. 

Yönetmenlerinin dışında kimler rol almış her
iki filmde?

-Yönetmenliği ve Murat Sertoğlu’nun romanından
uyarlanan senaryosu Faruk Kenç’e ait Çakırcalı
Mehmet Efe filminin görüntü yönetmeni Enver
Burçkin. Müzikler ise Yaver Ataman’a ait. Oyun-
cular: Bülent Ufuk, Gülistan Deniz (Güzey), Vedat
Karaokçu, Mine Coşkun, Sadri Alışık, Zeki Alpan,
Mehmet Karaca, Kadir Savun, Salih Tozan. Yapım
ise Faruk Kenç ve Turgut Demirağ ortak yapımı.
Konuya gelince, Çakırcalı Mehmet Efe’nin çocuk-
luğundan vurulana kadar geçen süre içindeki
yaşam öyküsü anlatılıyor.

Ali ile Veli-Cemile Sultan filmi ise az önce belirttiğim
gibi Orhan Atadeniz tarafından yönetildi. Oyuncu
kadrosu ise şöyle: Aziz Basmacı, Luiza Nor, Suat
Sim, Tamer Balcı. Müzikleri Kadri Şençalar’a ait.

İzmir, sinemacılarımız açısından varsıl gör-
selliği taşıyor mu?
-İzmir yalnız Ege ve Türkiye’nin değil, bütün Ak-
deniz’in birkaç önemli merkezinden biridir. Bu
önemi antik dönem uygarlıklarına, dolayısıyla antik
dönemin efsanevi kentlerine olan yakınlığı ile de
öne çıkmaktadır. Örneğin Bergama, Efes, Milet
gibi daha onlarca kent İzmir’in çevresindedir.
Önemli bir liman kentidir. Yani ithalat ve ihracat
kapısıdır. Ayrıca geçmiş zamanlardan bu yana
yerli yabancı kozmopolit bir nüfusa sahiptir. Böyle
bir kenttin bazen bir anıtı, bazen bir doğal güzelliği
simge haline gelir ve kenti temsil eden görüntüyü
oluşturur.

Ünlü Denizci Piri Reis, İzmir Körfezi’ne girdiğinde,
limana yaklaşırken kentin belleği olarak Kadifeka-
le’den bahseder. Yine de 19. Yüzyıl sonunda ya-
yınlanan kentin kartları içinde en çok Kadifekale
ve Saat Kulesi’nin öne çıktığı görülüyor. Elbette
bunlara ilave edilecek olan Kordonboyu ve İZMİR
Limanı dır. Sonradan devreye uzun yıllar Uluslararası
Fuar Alanı olarak değerlendirilmiş olan, Dr. Behçet
Uz’un yangınlık yerinde kurduğu Kültürpark da
girer.

İşte filmciler; İzmir’in meşhur olmuş bu simgelerini,
palmiyeli yollarıyla birlikte filmlerinde kullandılar.
Kordonboyu, Varyant’tan Konak Meydanı, Saat
Kulesi.

Özellikle Kordon’da faytonla dolaşma en önemli
görüntüler olarak görülüyor.

Büyük Efes Oteli’ni de bu görüntülere eklemek
gerekiyor.

Ancak çekilmiş filmlerde İzmir, bu saydığımız yer-
leriyle salt bir dekor oluşturuyor, filmin içine bir
türlü giremiyor. Örneğin Kemeraltı’nda, Hisarö-
nü’nde bir söğüş yemeye giden yok filmlerde,

ünü kent sınırlarını çoktan aşmış boyozdan ıs-
marlayan, aynı şekilde sübyeden içen de yok.
Kültürpark içindeki çay bahçelerinde nargile içerken
at yarışı yazanlar da yok. Konak Meydanında,
midyecilerden yirmişer otuzar midye yiyen de
yok. Bu yokları çoğaltmak hayli olası. Şunu da ek-
lemeliyim ki, İzmir’de çekilmiş filmler dediğimizde,
aklımıza tümüyle çekilmiş olmaları gelmemelidir.
Örneğin Tarkan Viking Kanı filminin sadece sualtı
sahneleri İzmir’de, B. Efes Oteli’nin akvaryumlu
havuzunda çekilmiştir.

Çekilmiş filmlerin adlarından hareketle “H” harfine
değin tarama yaptığınızı söylediniz. Çekilmiş
toplam film sayısına ilişkin rakam verebiliyor mu-



sunuz?

- Yarım bir çalışmayla saptadığımız film sayısı 80
civarındadır. 

İzmir’de çekilmiş sinema filmlerinde öne
çıkan bir unsur saptadınız mı?
-Evet. Efe filmlerinin özellikle burada çekilmiş
olması. Adeta İzmir ve Aydın’la özdeşleşmiş olan
efelik ve efe karakteri, filmlerinin de doğal olarak
bu mekanda çekilmesini sağladı. 

Bir diğeri; İzmir Fuarı’nın en zirvede olduğu dö-
nemlerde ve özellikle 1980’li yılların başında
arabesk başta olmak üzere müzikal filmler –şarkılı
filmler, oyuncularının fuarda sahneye çıkarken
İzmir ve civarında film çekilmesine neden oldu.

İzmir, dolayısıyla çevresi film çekme açısından
uygun mu? 
- İzmir ve çevresi, doğal güzelliğinin yanı sıra
elverişli iklimi ve genel olarak da lojistik destek
için ulaşım kolaylıkları (kara-hava-denizyolu)  plato
olarak kullanılmasını kolaylaştırıcı özellikler taşıyor.
Ancak merkezi Yeşilçam-İstanbul olan film şirketleri
çok kadrolu filmler çekmek için pek yuvadan ay-
rılmadılar. Öncelikle filmde oynayan oyuncular ve
teknik ekip için otel parası ve ekstradan yiyecek
içecek parası ödemiyorlardı. Çekim sonunda herkes
evinde barınıyordu. Maliyet birinci unsur olarak
görülüyor.

Yerel yönetimlerden bir destek görememe de İz-
mir’de sınırlı sayıda sinema filmi çekilmiş olmasının
diğer bir nedenidir. Zaten sermayesi kısıtlı olan
yapımcılar teşvik görmedikleri için İzmir’e bu
yüzden gelmediler. Film festivalinin yokluğunun
da İzmir’in olumsuzluğu olduğunu düşünüyorum.

Özetle; doğal güzellikleri ile öne çıkan İzmir, ye-

terince değerlendirilememiştir. Oysa Türk sineması
için son derece uygun bir plato İzmir’de kurulabi-
lir.

İzmir’de çekilmiş en ünlü filmi sorsam.
-İzmir’de çekilen en ünlü film kuşkusuz Susuz
Yaz’dır. Berlin’de Altın Ayı ödülü ile taçlandırılmıştır.
İzmir’de çekilmiş olmasının nedeni eserin yazarının
Urlalı Necati Cumalı olmasıdır. Yönetmeni Metin
Erksan’a Bademler Köyünü önerenin de Cumalı
olduğunu tahmin edersek yanılmayız. Yine Urla’da
çekilen ve Atıf Yılmaz’ın yönettiği Adı Vasfiye de,
Cumalı’nın hikayelerinden derlendiği için Urla’da
çekildi.

İzmir’in kızları deniz kokar, diyor şairimiz. Bu
güzel kızlarımızı anlatan onlarca aşk filmi çekile-
bilirdi. Örneğin Fuarın bir gününü anlatan bir film
çekilmedi. Hatta fuarın kuruluşu, işleyişi ve bitimi
ile ilgili bir belgesel var mı hatırlamıyorum. Daha
da ileri gidersek fuarda bir günde geçen bir aşk
veya polisiye film çekilebilirdi. Olmadı. Düşünülmedi
ve fuarın o parlak günleri bittiği için bu fırsatta
kaçmış oldu. 

Bundan sonra bir şeyler yapılabilir mi? Neler
yapılabilir?
Öncelikle Türk filmlerinin gösterimi yaygın kılın-
malıdır. Bu bağlamda iklim uygun olduğu için
bahçe sinemaları canlandırılabilir. Uzun süren
ılıman iklim bu bahçe sinemalarının yaşamasını
sağlar. Bildiğim kadarıyla Alsancak Havagazı tarihi
mekânı ile Salhane’deki Makine Mühendisleri Oda-
sı’nda böylesi gösteriler yapılıyor, semtlere gidiliyor.
Yerleşik kılınmasında yarar var. Ucuz gösterim
bileti uygulaması da işi canlandıracaktır. Film fes-
tivali düzenlenebilir. İzmir ve yakın çevresinde si-
nema filmi çekilmesi konusunda yerel yönetimler
görev üstlenirlerse bu iş bir yerden başlar.
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(Bu liste, sinema filmi koleksiyoneri Yahya Karataş, Yönetmen 

Yılmaz Atadeniz, Yazar Kemal Özdemir’in ortak çalışması sonucu
oluşmuştur.)

ÇAKIRCALI MEHMET EFE (1950), ALİ İLE VELİ -CEMİLE SULTAN (1951), İZMİR SO-
KAKLARINDA (1953), ALTIN KAFES (1957), İZMİR ATEŞLER İÇİNDE (1959), CAN MUS-
TAFA (1960), AŞK ORADA BAŞLADI (1962), CİCİ KATİBEM (1962), ZORLA EVLENDİK –
tümüyle İzmir’de çekildi- (1962), ÇIKAR YOL  –tümüyle İzmir’de çekildi- (1962), SUSUZ
YAZ (1963), BİR AŞK YETER (1964), DAMARIMDA KANIMSIN (1964), DENİZCİLER GE-
LİYOR (1964), FISTIK GİBİ MAŞALLAH (1964), DUDAKTAN KALBE (1965), ON KORKU-
SUZ KADIN (1965), TAÇSIZ KRAL (1965), EL KIZI (1966), İZMİR’İN KAVAKLARI (1966),
EŞREFPAŞALI (1966), MANDRAKE KİLLİNG’İN PEŞİNDE (1967), ARKADAŞIMIN AŞKI-
SIN (1968), AŞKA TÖVBE (1968), DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI (1968), MENDERES
KÖPRÜSÜ (1968), BÜYÜK ÖÇ (1969), CEHENNEMDE ŞENLİK VAR (1970), BÜTÜN ANNE-
LER MELEKTİR (1971), CAFER BEY (1971), TARKAN VİKİNG KANI (1971), AŞK FIRTI-
NASI (1972), ÇAPKIN HAFİYE (1972), FATMA BACI (1972), BEN DOĞARKEN ÖLMÜŞÜM
(1973), CANIM KARDEŞİM (1973), BAK YEŞİL YEŞİL (1974), GECENİN SONU (1974),
ACELE KOCA ARANIYOR (1975), AYIKLA BENİ HÜSNÜ (1975), ATEŞ BÖCEĞİ (1975),
FIRTINA (1977), DOKTOR (1979), BAĞRIMDAKİ ATEŞ (1981), EYVAH (1981), AĞLAYAN
GÜLMEDİ Mİ (1982), CEZA (1982), DÖRT YANIM CEHENNEM (1982), AŞK ADASI (1983),
BATAKLIKTA BİR GÜL (1983), AÇ KARTALLAR (1984), MELEK YÜZLÜM (1985), ÇILGIN
ARZULAR (1984),
ADI VASFİYE (1985), BİN DEFA ÖLÜRÜM (1985), BİR IRMAĞA YOLCULUK (1985), ASİ
KABADAYI (1986), BİTMEYEN SEVDA (1986), DORUK (1985)
ELMAYI KİM ISIRDI (1986), ANNEM BIRAKMAM SENİ (1986), ALLAH ALLAH (1987),
CAN YOLDAŞIM (1987), ERKEK SEVGİSİ (1987). BÜTÜN KAPILAR KAPALIYDI (1989),
DÜŞ GEZGİNLERİ (1992), MASUMİYET (1997)
CUMHURİYET (1998), EĞRETİ GELİN (2004), KADER (2006), BORNOVA BORNOVA
(2009), DENİZDEN GELEN (2009), DERSİMİZ ATATÜRK (2009)
ANADOLU KARTALLARI (2011), ENTELKÖY EFEKÖY’E KARŞI (2011), KÜÇÜK HANIMIN
KISMETİ (1962), SEVEN KADIN UNUTMAZ (1965), UYANIK KARDEŞLER (1965), AŞKA
TÖVBE (1968), YAŞAMAK NE GÜZEL ŞEY (1969), SAADET GÜNEŞİ (1970).

İzmir’de Çekilmiş sinema
filmlerinden seçmeler
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Yaşamın ve 
zamanın dili: 
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Yaşamın ve 
zamanın dili: Minyatür
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      n İpek Yaşar
Fotoğraf: Reha Alan
Bu kadim şehrin (ki Alamut Kalesi’ne ev sahipliği

yapar) İzmir’le ne ilgisi var? Hani derler ya ‘nerden
nereye’ diye işte benim size anlatacağım hikaye ta
Kazvin’den İzmir’e…  Dünya savaşlarla, barışlarla,
insanoğlunun o bitmeyen varolma çabasıyla şekil-
lenedursun 1960’lı yılların ortalarında İran’ın Kaz-
vin’inde bir bebeğin ilk ağlaması duyulur. Adı Arya
Kamalı. Beş erkek kardeşin dördüncüsü… Bir çocuk
ki evlere şenlik. Kar küreme bahanesiyle buzdan
kaydıraklar yapan, merdivenlerden koşarak inerken
yuvarlana yuvarlana çocukluğunu yaşayan, o yu-
varlandığı merdivenin sonu karanlık diye elektrik
kabloları çeken; kabloları birleştirirken defalarca
elektrik çarpan bir çocuk büyür Kazvin’de. Zeka,
merak, enerji dolu ve başını belaya sokmaktan çe-
kinmeyen bir çocuk… Hatta bir seferinde mahalle
arkadaşlarını toplayıp futbol takımı kurar. Hem an-
trenörü hem kaptanıdır takımın. Güzel de bir maç
ayarlar başka bir mahalle takımıyla. Maç deplas-
manda. Oyunun tam orta yerinde bir çocuk, sahanın
ortasından geçer de geçer. Şöyle hafif bir dokunur
çocuğa, kafasıyla da işaret eder sahadan çık diye…
Sen misin beni kovan, ufaklık sülalesini toplar gelir.
Bizim kaptan bir bakar arkasına, takım tüymüş.
Chun Lee filmlerinin meşhur olduğu zamanlar. Tek
başına kalabalığa karşı dururken bir adım atar öne

“Benim adım Kazvin. Af-
rasayb’ın kızı… Yani Alp
Er Tunga’nın. Benim
adım bir şehrin adı oldu.
Bir yanımda Hazar De-
nizi yani Caspium.  Der-
ler ki bu şehrin adı Hazar
Denizi’nden geldi. İster
denizden ister kadından
gelsin, demek ki Kazvin
adı aziz ve kadın. Demek
ki Kazvin, öyle bir mem-
leket ki kadim” 
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doğru, iki Chun Lee taklidi derken bir bakar ki ka-
labalık geriler. Tam da filmlerde olduğu gibi...
Derken, o kadar da film değil ya hayat gerisin geri
uçar bizim çocuk. Kalabalık ona yetişemez tabi. 

Arya’nın babası zamanın ilk radyolarını ilk tamir
eden ustalardan aydın, bilgili bir insan… ama bu
ustanın bir mahareti daha var. Bir yandan ustalık
bir yandan babalık yaparken bir de minyatür yapar.
Sanat değerse insana sarar sarmalar. Bu güzel
adamın en büyük oğlu da minyatür yapar. Bizim
haşarı çocuk Arya hani meraklı ya; bir babasına
bakar bir de abisine, sanat tohumunu da alır filiz-
lendirir içinde. Ama henüz farkında değildir o filizin
yeşerdiğinden. Babası ve abisi bunca güzel minyatür
yaparken, ilkokul çağlarındaki Arya’yı da resim ya-
rışmasına gönderir okulu. Ama ne mümkün… Aman
ben ne resmi yapsam derken Arya, o küçücük
yaşında hem de büyük umutlar beslenirken ona,
sondan birinci olur. Ama gönlündeki asıl birincilikten
kimsenin haberi yoktur. Bir gün coğrafya dersinde
kitabın sayfasını çevirir Arya. Konu; dünya limanları.
Sayfanın bir köşesinde bir liman fotoğrafı. Arya o
fotoğrafı hiç unutamaz. O fotoğrafta İzmir vardır,
İzmir Limanı….

Bir yaşam şekillenirken kimse bozamaz bunu.
İnsanın kaderinde ne varsa gelir yakalar. İster ka-
dercilik deyin buna ister tesadüf. Ateist de olsanız
teist de veya nihilist kimse kaçamaz yaşamın ge-
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tirdiğinden. Arya Kamalı, liseyi birincilikle bitirir ve
yurtdışında okumayı hayal eder üniversiteyi. Pasaport,
vize her şey tamamdır, dil kurslarına gider. İspanya’ya
gidecektir. Mühendislik ya da fen, matematikle
ilgili bir bölüm… Bu tatlı hayaller içindeyken İran
karışır. Şah, Humeyni, İslam, devrim, değişim,
petrol, Amerika…. Neler oluyor demeye kalmadan
Irak ve İran savaşın eşiğine gelir. Bizim haşarı
çocuk dediğimiz Arya Kamalı genç bir delikanlıdır
o zaman. Hem de eğitimini sürdürmek için ülkeden
ayrılmak üzeredir. Kimseye ‘ülkeden kaçtı’ dedirtmez.
Eğitimini askıya alır ve üç yıl piyade olarak savaşır
ordunun en önünde… Sonunda durulur sular ve
eğitim şansı yine çalar Arya Kamalı’nın kapısını…
Bursa’da bir arkadaşı vardır, onun yanına gider.
Amerika’ya mı gitsem ne yapsam diye düşündüğü
zamanlardır. Türkiye’de üç kez üniversite sınavına
girer. Birinde çok sevdiği Adana’yı tutturur, gider,
vazgeçer. Sonra Ankara; ondan da vazgeçer. Ha-
yalinde mühendislik vardır, bu iki şehirde de mü-
hendislik kazanır ama yine de bir kez daha dener
şansını. Ve İzmir… Ege Üniversitesi Gıda Mühen-
disliğini kazanır. Çocukken coğrafya kitabında gör-
düğü İzmir’le ilk karşılaşması beynine kazınır ve bir
daha çıkmaz. Arya Kamalı, “O zamanlar Basmane
Garı’ndan dönerdi otobüsler. Gardan döndük ilerli-
yoruz. Palmiye ağaçları arasından ilk kez körfezi
gördüm. Öyle muhteşem bir andı ki hiç unutamam
hala gözümün önündedir” sözleriyle anlatıyor İzmir’le
ilk buluşmasını, bir kente aşkın ilk anını. 

1980’lerin o ilk manzarasında İzmir, minyatür sa-
natçısıyla tanıştı. Babasından, abisinden öğrendiği
aile geleneğini, aslında milattan önceye dayanan
minyatür sanatını İzmir’de sürdürecektir. Henüz
kendisinin bile haberi yoktur o zamanlarda hayatını
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İzmir’de sürdüreceğinden hatta “Ben aslında Tür-
kiye’den geçiyordum. Kalmak niyetim yoktu. Ama
geçemedim, kaldım” sözleriyle anlatır Türkiye’ye
bağlanışını. Üniversite yılları, biraz ticaret, minyatürü
hediyelik eşyada kullanarak hayatını kazanmak ama
aslında hep sanatı özlemek… 1994 yılında Kızlarağası
Hanı’nda ilk yerini açar. Sonra Geleneksel sanatları
yaşatmak adına eski bir ev kiralar. Uğraşır para, za-
man, emek harcar tüm enerjisiyle. Ama olmaz bir
türlü. Bu hayal başlamadan bitince evinde dinlenmeye
çekilir bir süre. İşte o zaman, eskiden beri düşündüğü
bir projeye başlar. İzmir minyatürleri… İzmir’i geç-
mişiyle, şimdisiyle, düşlediği her haliyle minyatüre
döker. Onun için İzmir bir ‘Melekler Şehri’dir. Arya
Kamalı İzmir’i minyatür diliyle anlatır.  

Minyatür geçmişi, bugünü, yarını anlatan bir dil-
dir

“Hocam size nasıl hitap edelim; minyatür sanatçısı,
nakkaş, nasıl söyleyelim istersiniz?” diye soruldu-
ğunda “Minyatürcüyüm ben. Özellikle bir şey söy-

lemeye gerek yok, minyatürcü deseniz yeter”
diyecek kadar mütevazı olan Arya Kamalı, usta ve
sanatçı, minyatürü anlatıyor:

“Ben ilk eğitimimi babamdan ve abimden aldım.
Ailemden öğrendiğim en güzel şeylerden biri sanata
bakıştı. Özellikle abim, üretiminin de söyleminin
de kendine özgü olması gerektiğini anlatırdı hep.
Bir başkasından duyduğunu kendi sözünmüş gibi
söylememek; bir başkasından gördüğünü sanki ilk
kendin yapmışsın gibi çizmemek gerekiyor. Ben
bunu küçük yaşlardan beri uyguladım. Hem sanatta
hem de kendi hayatımda çok faydasını gördüm. Bir
şeye nasıl baktığınız, beklentileriniz de önemli. Siz
bir şeye baktığınız zaman o şeye önce ne olarak
bakıyorsunuz? Bir şeye baktığınızda ne görmeyi
bekliyorsanız onu görürsünüz. Bir elma ağacına
bakıyorsanız ondan elma beklersiniz. Karpuz ya da
portakal beklemezsini. Bu zihniyet baştan hatalı
başlarsa sonrası da hatalı gider. Üretmek için anla-
tacak bir şeyiniz olması lazım. Bakın, minyatür

sanatı da tarih boyunca fotoğraf makinesi üretimine
kadar onun görevini yaptı. Padişahları, savaşları,
eğlenceleri aktardı. Fotoğraf makinesi üretildiği
anda minyatürün o misyonu bitmiştir. Ama yeni
bir misyon başlamıştır. Maalesef bu misyon Türki-
ye’de çok tanınmamış, belki anlaşılamamış ki bu
ciddi bir sorun. Türkiye’de minyatür sanatına ya
geçmişte kalan bir sanat olarak bakıyorlar ya da
‘duvarlarda süs olacak, padişahın portresi olacak,
tezhiple beraber tamamlayacak…’ ama hayır minyatür

Şu anda minyatürün dahisi
olan Arya Kamalı, minyatürün
Dali’si olmaya da çok yakın.
Merak edenler, ilgi duyanlar
yakın zamanda kendilerini Arya
Kamalı’nın fırçasıyla can bulan
yeni bir minyatür fikrinin, dö-
nüşümün ve sanatsal dehanın

tanıklığını yapacaklar.

Soyut/somut, geleneksel/mo-

dern, geçmiş/şimdi/gelecek

kavramlarını alt üst edecek,

hepsini bir araya toplarken ayrı

ayrı haz duyuracak çalışmalar

çok yakında kapımızı çalacak.
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tezhibin tam zıttı olan bir sanattır. Minyatür
bir anlatım dilidir. Bugünü anlatıyorsunuz,
dünü anlatıyorsunuz, yarını anlatıyorsunuz.
Bu dil o kadar kolay o kadar sadedir ki… Şöyle
anlatayım; şimdi kalkıp yakınlarda bir köye
gidelim. Orada Türkçe konuşursanız mı daha
iyi anlaşırsınız yoksa Fransızca, Almancayla
mı? Tabi ki Türkçe, çünkü anadilleri Türkçe.
İşte minyatür gibi geleneksel sanatlar da halkın
anadili gibidir, bu halkın sanatıdır. Minyatür
diliyle insanlara çok rahat çok kolay ulaşabi-
lirsiniz. Ama bunu bir kenara bırakıp birdenbire
modern olan farklı dallarla o insana ulaşmaya
çalışırsanız başarısız olursunuz. Size aval aval
bakar gider. Ama aynı köylü buraya geldiği
zaman minyatürlerin karşısında saatlerini ge-
çirebiliyor. Çünkü o zaman kendi diliyle ko-
nuşuyor.”

Aşk, emek ve sabır
Arya Kamalı, zamanının büyük çoğunluğunu

Kızlarağası Hanı’ndaki atölyesinde geçirse de
evinde de küçük bir atölye oluşturmuş. Eser-
lerinin sayısını kendisi bile bilmiyor. Yetenek,
çok çalışmak elbette önemli ancak sanatın ol-
mazsa olmazlarından biri de hayal gücüdür:

“Bazen çok güzel bir şeyi hayal ediyorum,
çok güzel başlıyorum ama sonra öyle bir aşa-
maya geliyor ki başlangıçtaki kadar etki bı-
rakmıyor bende. Ama ben eserde tıkandığım
bir nokta olursa genelde bir kenara bırakırım.
Aylarca yıllarca durabilir. Bazı işler de kayar
gider çok da keyifli olur. Kimi zaman yaptığım
çok özel bir çalışma gelir aklıma, her yerde
minyatürler var, ararım bulamam. Ama günü

gelince kendiliğinden ortaya çıkar. Hayatta
hiçbir şey tesadüfle değil her şey olması ge-
rektiği şekliyle olur. Hayatımızı etkileyen bil-
mediğimiz etkenler bildiklerimizden çok daha
fazla bence. Bir de her usta kendisinden sonra
bir iki öğrenci bıraksın ister. Ama sadece
ustanın istemesiyle olmuyor. Karşı tarafta da
o aşk olacak, emek vermek lazım, sabır gere-
kiyor… Her meslekte her şeyde böyledir.”

Minyatürle zamanda yolculuk
İzmir’de yaşıyorsanız ya da İzmir’e yolunuz

düşerse ‘Kızlarağası Hanı’nı mutlaka ziyaret
edersiniz. Bu kaçınılmazdır. Boyozun tadına
bakmadan, gevrekten bir ısırık koparmadan,
Kordon’da çiğdem keyfi yapmadan, Karşıyaka’ya
bir selam çakmadan, rakı-balık-rokayı aynı
sofrada görmeden İzmir’in tadı nasıl alınmıyorsa;
Kemeraltı’nı şöyle bir turlamadan, Kızlarağa-
sı’nda kahve içmeden de ‘İzmir’e gittim’ ya
da ‘ben İzmirliyim’ denmez. İşte, İzmir’in
tadına varırken, Kızlarağası’na uğradığınızda
bir de Arya Kamalı’nın minyatür atölyesine
uğrayın derim. O tarihi mekanın yılları kucak-
layan nefesinde Nuh’un Gemisi’ni, Kitap Ta-
şıyıcısı’nın emeğini, Efelerin gururunu, İzmir
Yangını’nın hüznünü, Yalıçapkını’nın neşesini,
Çini’nin turkuazıyla mavisini, Osmanlı’nın gi-
zemini, Cumhuriyet’in değerini, Ruh’un anla-
mını, gerçekliğin heybetini seyreyleyin. Benim
burada size anlattıklarım, sadece başlangıç.
Siz bir de o ufak atölyenin girişinde durun,
derin bir nefes alın ve eşikten adım atın. Yol-
culuğunuz başladı, yolunuz açık olsun…
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      n Orhan Beşikçi

Fotoğraflar: Atilla Özdemir

Basmane ve çevresinde taş, tuğla, kerpiç, ahşap

ağırlıklı malzemelerle inşa edilmiş yüksek duvarlarla

çevrili; avlulu, havuzlu, kuyulu, köşk, konak ve

evlerde esnaf tüccar,  memur, işçi gibi her mes-

lekten insanlar yaşadı. Çok odalı, harem selamlıklı,

hamamı, mutfağı, müştemilatları olan evlerin

cumbalarından körfeze bakarak kahveler içildi,

misafir ağırlandı, ziyafetler verildi, doğumlar

ölümler yaşandı. Çocuklar bu evlerin    duvarlarında

manzaralara, tavanlarında motiflere, çiçek beze-

melerine bakarak, avlularında oynayarak büyüdüler.

Eski İzmir evlerinin birçoğuna girdim, gireme-

diklerim oldu, gördüklerim içerisinde hayranlıkla

izlediğim, sanatkârların ellerinden çıkmış mimari

detay ve objelerin bir süre sonra yerinde olmadığını

gördüm. Cephesinde eski Türkçe maşallah kazılı,

İzmir evlerinin terk edilmesi amaç dışı kullandı-

rılması yanıp yıkılmalarına neden oldu… Ayakta

kalıp zamana direnenlerin çoğu harabe durumda

veya kapılarına kilit vuruldu, enkaz sökücülerinin

hışmına uğradı... Yazımda sizlere, İzmir’in so-

Çocuklar bu evlerin
duvarlarında  manzaralara,
tavanlarında motiflere,
çiçek bezemelerine
bakarak, avlularında
oynayarak büyüdüler. Eski
İzmir evlerinin birçoğuna
girdim, giremediklerim
oldu, gördüklerim
içerisinde hayranlıkla
izlediğim, sanatkârların
ellerinden çıkmış mimari
detay ve objelerin bir süre
sonra yerinde olmadığını
gördüm.

Eski İzmir evlerinde
iç mimari
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kaklar’ında 19 yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın

başında inşa edilmiş, sanatkârların eli değmiş,

konak ve  köşklerin mimari  zenginliğine değinmek

istiyorum.

Akıncı Mahallesi’nde bulunan Ali Bahşişoğlu evi-

nin, Kemalpaşa’da üzüm bağları olan, Pars oğul-

larından İsmet Hanım’la evli Eminzade Hafız

Tevfik Birsel Efendi, tarafından 1900 yılında yap-

tırıldığını biliyoruz. Avlulu, cumbalı, ahşap  tavanlı

dış cephesindeki taş işçiliğiyle ilgi çeken tarihi

binada, Dönertaş Eczanesi sahibi, Milli Kütüphane

mütevelli heyetinde görev almış Eczacı Faik Ener

yaşadı, sonraki yıllarda Dr.Nihal-Dr.Ali Bahşişoğlu

tarafından muayehane olarak kullanıldı. Milli mü-

cadele yıllarında Kuvai Milliyecilerin toplantı yap-

tığı, tavanları ay yıldız işli İzmir evi günümüzde

Kadın Müzesi olarak  kullanılıyor.. 

Akıncı Mahallesinde bulunan  ve onarımı Konak

Belediyesi tarafından yapılan İzmir evi  sahibesi

Nebahat Tabak tarafından Sosyal Hizmetler Ku-
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rumuna bağışlanmıştı. Giriş holü ahşap tavanları,

duvar nişleri, zeminindeki mermer döşemesiyle

ilgi çeken  tarihi yapı,  semt Merkezi olarak

hizmet veriyor. 

Neoklasik üslupta Kestelli’de inşa edilen Alanyalı

Hacı Mustafa Efendi Oğlu Mehmet Nuri Bey ve

oğullarına ait konak bir dönem Kız Orta Okulu

olarak kullanıldı.   Mülkiyeti şimdi Konak beledi-

yesinde olan Alanyalı Konağının ışıklık ve ay

yıldızlı tavanları ve  iç mimarisinin zenginliğini

görülmeye değer  nitelikte… 

Osmanzade  veya Kapanizade  adıyla bilinen

köşk, 19 yüzyılın sonlarında yaklaşık bir dönüm

bahçe  içerisinde Pazaryeri Mahallesinde inşa

edildi. Ahşap panjurlu, vitraylı, tavanlarında

özgün kalem işleri ve cihannüması olan, Osman-

zade köşkü birkaç sene öncesine kadar müşte-

milatında kalan bekçinin ayrılmasından sonra

süratle çöküşe geçti. Önce şömineleri çalındı ar-

kasından, definecilerin talanına uğradı, mermer

zeminde bulunan motifler define işareti sayılıp

metrelerce kazıldı…Yönetmeliklerde yazıldığı gibi

“sanat, mimari, tarihi, estetik, mahalli, nadirlik,

malzeme, yapım teknolojisi, biçim bakımından

özellikleri olan eski İzmir  evleri ve diğer kültür

varlıkları  acilen koruma altına  alınmalı…Yıllardır

eski İzmir evleri korunsun  diye mücadele veri-

yorum haksız mıyım… 
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      n Tayfur GÖÇMENOĞLU

C
umhuriyet'ten önce ve ilk yıllarında; İzmir,
insanların denizi alabildiğine kullandığı bir
yerleşim merkeziydi. Kanalizasyon sistemi

henüz kurulmadığı için, biraz  da nüfusun yoğun
olmaması nedeniyle foseptik atıkları açıklara
dökülür, deniz kirliliğinden söz bile edilmezdi.

Körfez'in iki yakasında da yalıların önünde deniz
banyoları vardı. Bu arada, şimdilerde Paris'te
yaşayan Buca doğumlu levanten Guy Icard'ın anı-
larından; İzmir'deki ilk deniz banyoları Sta Bania
ve Punta'yı, aynı zamanda 1925 yılına kadar atlı
tramvay şirketini işleten Guiffray ailesinin açtığını
öğreniyoruz. Bu iki deniz banyosu dışında diğer-
lerinde erkeklerin ve kadınların  denize ayrı ayrı
girdikleri bölümler vardı. Keza, yalılarda oturan
zengin mülk sahipleri de, kendileri için özel iskeleler
yaptırıp, denizdeki uç kısma da birer soyunma
odası kondurmuşlardı.

Bu konfor, sadece belli bir kesimin ihtiyacına
cevap veriyordu. İnsanlar, denize girebilmek için
o zamanlar Kilizman denen Narlıdere civarına ve
Bon Jardin dedikleri Güzelbahçe sahiplerine gitmeye

Bir zamanlar İnciraltı
İzmir'in en önemli sayfiye
merkezlerinden biriydi
İnciraltı. İzmirlilerin nefes
alabildiği, denize
girebildiği, hoşça vakit
geçirip, bunaltıcı yaz
sıcaklarına karşı adeta
sığındığı bir köşeydi.

Eski yıllarda İnciraltı'na günde onlarca vapur kalkardı. İşte vapurdan inenler

İskelede güneşlenen hanımlar

Yemyeşil doğasıyla eski İnciraltı'nın denizden görünüşü
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başladılar. Bu da yine araç edinebilenlerle sınırlı
kalıyordu.

İnciraltı ve Sahilevleri, daha yakın olduğu için
daha çok tercih edilince, belediye, buraya düzenli
ulaşım sağlayacak bir altyapı geliştirdi. İnciraltı'na
Konak'tan sabah ve akşam saatlerinde neredeyle
saat başı vapur kaldırıldı. Vapur tıklım tıklım
doluyor, gençler, İnciraltı'nda daha iskeleye var-
madan kendilerini denizin serin sularına bırakı-
yorlardı.

İnciraltı'nda, iskelenin hemen sağında bir, az
ileride de belediyenin çalıştırdığı toplam iki halk
plajı vardı. Plajların içinde tahta soyunma kabinleri
yer alırdı. Bir görevli başında bekler, müşterilerin
eşyası ya da malı çalınmasın diye gözünü dört
açardı.

Plajlar, ekonomik durumları ne olursa olsun;
herkes tarafından dolup taşardı. O yıllarda resmi
dairelerde yaz saati uygulaması yapıldığından,
valisinden emniyet müdürüne, herkesi denize
şöyle bir girip serinlemek için bu plajlara geldiğini
görürdünüz.

İnciraltı, sadece bir plajdan ibaret değildi. Tam
bir sayfiye yeriydi. Dalyan denilen giriş kısmında
dileyen dilediği yere çadır kurar, deniz kestanesi
kaynayan denizine girebilir, bir mevsim burada
tatil yapabilirdi. Yerleşik yazlık evler, daha çok
kale bölümünde yoğunlaşmıştı. Burada evler ara-
sındaki boş sahalarda çadır kurmak yine mümkün
olurdu. Meriç Yoldaş Hiçyılmaz, "İzmir'in Büyü-
meyen Kızı" kitabında, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin
eski başkanlarından merhum İsmail Sivri'nin de
burada ailesiyle çadır kurup Yaz'ı geçirdiğini an-
latıyor.

Vapur iskelesinden inildiğinde hemen sağda

yer alan balık lokantasını Bucalı Recai Cingöz ça-
lıştırıyordu. Eşi Müzeyyen hanım da, okaliptüs
ağaçları altında piknik yapsınlar diye günübirlik
tatilcilere hasır kiralardı. Aileler, burada; beraberinde
getirdikleri yiyecek ve içecekleri tüketir, denize
girerek serinlerlerdi. Jandarma askerleri, yaşı ne
olursa olsun denize donla giren erkekleri kovalar,
ama elbise ile banyo yapmak isteyen kadınlara
ses çıkarmazdı. Plajlarda ve dışarıda özellikle ço-
cuklarla jandarma arasında günboyu bir koşuştur-
maca gözlenirdi.

İnciraltı'nda deniz, genellikle öğleden sonra
bozar, dalgaya dönüşürdü. O yüzden buraya ge-
lenler, sabah saatlerinde denize girmeyi tercih
ederlerdi.

Yıl 1935. Henüz tesislerin olmadığı yıllarda iki
kişi, İnciraltı'nda serinlemeye çalışıyor

İnciraltı'nın 1950'li yılları

Soyunma odaları önünde

Plajdan bir görüntü Plajda iki çocuk
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İzmir körfezi'nde kirlilik
ciddi boyutlara ulaşınca ve
alternatif sayfiye
merkezleri kurulunca
İnciraltı'nın da pabucu
dama atıldı. 60 yıl
öncesiyle bugünün
İnciraltı'sı arasında
konsept açısından öyle
farklılıklar var ki...

Burada ilk gazinoyu, ünlü gazinocu merhum
Atalay Noyaner'in Çeşmeli babası Cemal Noyaner
açtı. Belediye Plajı girişinde yer alan bu restoran
gazino, sosyetenin olduğu kadar protokolün de
uğrak yeriydi. Ramazan aylarında özel fasıllar
sunar, yılbaşı gecesi de zengin bir program yer
alırdı İnciraltı Belediye Gazinosu'nda. Sonraları
İnciraltı girişinde  Yavuz Gazinosu açıldı. Burası
da        denize sıfır, ahşap iskelelerin yer aldığı
çok güzel bir mekandı. Sahibi, su meselesinden
birini öldürdüğü için bu mekana "Katilin Yeri" de-
nirdi. Piyanist şarkıcılar rahmetli Coşkun Sezer,
rahmetli Ünal Yiğitbaş ve Adem Gebzen uzun
yıllar bu gazinoda çalıştılar. Yavuz Gazinosu,
yılbaşı geceleri de zengin bir program sunar, çok
sayıda müşteriyi ağırlardı.

İnciraltı'nın saltanatı, 1970 yılına kadar devam
etti. O yıllarda Akdeniz Oyunları'nda yarışan spor-
cular, burada yaptırılan öğrenci yurtlarında ağırlandı.
Bölgenin doğal dengesini değiştiren yeni bir yapı-
lanmaya gidildi. Deniz suyunun giderek kirlenmesi
de İnciraltı'na olan ilgiyi azalttı. Plajlar, mecburen
kapatıldı. Bu yetmezmiş gibi balıkçı barınağı
yapıldı, sonraki yıllarda deniz dolduruldu, restoranlar
denizden uzaklaştırıldı.

Bütün bu olup bitenler, İnciraltı'nı bir sayfiye
yeri olma özelliğinden süratle uzaklaştırdı. Buranın
yeni konsepti, hiç şüphesiz 60 yıl öncekinden çok
farklı.

İleriye dönük, "denizi yeniden kullanma" projeleri
hayata geçirildiğinde bile İnciraltı'nın o sıcak kim-
liğine kavuşması mümkün görünmüyor.

İnciraltı, yaşı 60'ın üzerinde olanlar için bir
nostaljik değerdir, o kadar.Belediyenin İnciraltı plaj tesislerinden görüntüler. İnciraltı, o yıllarda İzmir Belediyesi'ne bağlıydı.   
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n Tayyar Özdemir

F
utbol dünyasında bazı oyuncular gerçekten
profesyonel gibi yaşarlarken bazıları da bu
dünyanın renklerine dalıp başka alanlarını

tercih ederler ki, yaşları ilerleyince de “keşke” di-
yerek zor günleri aşmakta zorlanırlar. Bu insanların
içinde o kadar çok örnekler görmüşüzdür ki, inanın
bazen onları görmemek için yollarımızı bile değiş-
tirmeyi yeğlemişsinizdir. Bir gün gazete binasından
dışarıya bakarken Karşıyaka'nın ünlü oyuncularından
Bulut’u piyango bileti satarken görmüştüm. Önce
gözlerime inanamadım ve benzettim sandım. Ar-
dından merdivenleri aşıp karşısına dikilip “Sen
Bulut değil misin?” diye sorduğumda jokey şap-
kasının önünde yazılı ‘Karşıyakalı Bulut Piyango’
kelimesini kapatmaya çalışmıştı. Neden kapatmak
istemişti pek anlayamamıştım. Eğer tanınan bir
insansan zaten yazmana gerek bile yok diye de
düşünülmez mi? Peki madem yazıyorsun neden
yazıyı saklıyorsun ki denmez miydi? Bence Bulut
bu ikilemi çoktan gerilere bırakmıştı ki piyango ile
yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Bu olay üzerine
ben gazetemde haber yapıp olayı kamuoyuna ak-
tarırken “Nerede Karşıyakalılar?” demek istemiştim.

Sonrasında Bulut’un kaderi değişmedi ve zaman
onu da eritip çarkın dişlileri arasına alıp evrenden
ayırdı. Ha, Necdet benim neslin adamıydı. Altay
Genç takımında birlikte oynardık. O kısa zaman
başarılı oldu ve A Takımına yükseldi. Bir gün Al-
sancak’ta karşılaştık. “İşin var mı?” diye sordu.
“Hayır olsun” diye cevap verdim. Ardından da
arabama bindi “yürü” dedi. Neyse, Güzelyalı
parkını geçince köprünün hemen yanındaki M.Ali
Restoran'a geldik. Restoranı görünce bir şeyler ol-
duğunu anlamıştım. Ses sanatçısı Sevim Çağlayan
da orada söylüyordu. Nitekim Necdet “Geliyorum”
deyip araban indi ve 5 dakika sonra Çağlayan ile
birlikte arabaya döndüler. O yıllarda Güzelyalı
meydanından İnönü Caddesi’ne giderken yolun
dışında bir tek ev bile yoktu. Sizin anlayacağınız
sessiz sedasız yerlerdi. 1970’li yıllarda Hatay semti
bile bu kadar ünlü değildi. Yalnız başına hem de
geceleri oralarda olmak biraz yürek isterdi sanırım.
Neyse Necdet ile Sevim Çağlayan hem konuşuyorlar
bazen de küfürleşiyorlardı. Bir süre sonra arabanın
arka kapı penceresinin açıldığını, ardından da
Sevim Çağlayan’ın nereden bulduğunu bilmediğim
tabancı ile gelişi güzel ateş ettiğini görünce
şaşırdım sonra da fren yapıp durdum. Ne oluyor
demeden Necdet, “Yürü buralarda durma” deyince

UNUTULMAYANLAR
Karşıyakalı
Bulut piyango
bileti satarak
yaşamını
sürdürmek
zorunda
kalmıştı. Altaylı
Necdet ses
sanatçısı
Çağlayan'ın
tabancasını
elinden aldı

Bulut, Tunca ve Çağlayan

Altan Erbulak
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Hanri Benazüs
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adeta ayıldım ve kendimi Alsancak’a zor attığımda
rahatladım. Olayın gerisi Necdet ile Sevim Çağlayan’ı
ilgilendirir ama Necdet gece yaşamı ile hünerlerini
yeşil alanlara istenildiği kadar veremeyen bir oyun-
cuydu ama bunun yanında çok da iyi bir insandı.
Allatan rahmet dilerim. 

Ya Şaban ve Mehmet
İzmirsporlu Şaban vardı. O da futboldan fazla

para kazanamamıştı. Aslında eski yıllarda futbolda
para kazanmak büyük bir şanstı. Ne var ki 1959-
1960 yılında ligler mahalli havadan sıyrılıp ülke
çapında olunca yani genelleşince o zaman az da
olsa para yüzü gören oyuncular oluyordu. Takımlar
kadro kurmak yanında güçlü olmak zorundaydılar.
Yoksa kulüpler bazı gelirlerden yoksun kalacaklar
ve yaşamları bitecekti. O nedenle paralı yöneticiler
devreye girmeye başladılar. Neyse Şaban da İs-
tanbul’dan gelip İzmirli olmuştu. Bek oynuyordu
ve çok da başarılıydı. Ne zaman futbol yaşamı
bitti Şaban adeta kulübün dışına itildi. Önce
yalnızlık ardından alkol onun en büyük düşmanı
oldu. Kulübü sahip çıkamadı, yöneticilerin omuz-
larına binen diğer ağırlıklar Şaban ve benzerlerini
yok etti. Ankaragüçlü Mehmet’i de unutamam.
Konyalı Mehmet lakaplı Mehmet, takımın çok
önemli bir elemanıydı. Eşi bana telefon ederek,
zor durumda olduklarını kuru ekmeğe muhtaç
kaldıklarını söylemişti. Duygu sömürüsü olabilir
mi diye düşünmedim dersem yalan olur. Önce
inanmadım. Ardından ismini bilmediğim eşi geldi
Konyalı Mehmet’in ne durumda olduğunu anlattı.
Anlattığı kişi ona eskiden iyi günler yaşatan hayat
arkadaşıydı. Uzunca süre dinledim ardından “Meh-
met’i bana gönder ya da getir” dedim ve kendisini
merak ettiğimi de belirttim. Konyalı Mehmet bir
gün sonra yanıma geldiğinde gerçekten şaşkınlık
yaşamıştım. Allah insanı gördüğünden yoksun et-
mesin. Durumu çok zordu. Haberlerini yaptık, ar-
dından Federasyon ilgi gösterdi. Bizler gazeteci

olarak Konyalı Mehmet’e yapabileceğimizi yap-
mıştık. O yıllarda da yazmıştık, Konyalı Mehmet
bir maçtan önce bilmediği bir iğnenin vurulması
sonucu sağlığını kaybettiğini ardından da fiziki
olarak eksik kaldığını ve ardından da çalışamaz
durumu düştüğünü dahası iş bulamaz duruma
geldiğini anlatmıştı. Eski oyuncularda bir de pa-
rasızlığın yanında böylesine acıklı sonuçlar da ya-
şanıyordu.

Ülkemizde futbolun alt-
yapısına katkı yapan iki
firma oyunculara ayakkabı
yapardı. İzmir cephesinde
her takım tamir peşinde
koşardı. 

Türkiye’de futbol ayakkabılarını iki kuruluş ya-
pardı. Bunlardan biri Dünyakos adı altında İstan-
bul’da, Dolapdere mevkiinde ermeni bir kişinin
kurduğu kuruluştu. Ermeni usta öldükten sonra
ustabaşı İbrahim aynı ayakkabıları yapmaya devam
etti. İzmir’de de Ahmet Şamar futbol ayakkabısı
yapardı. Düşünün birçok oyuncunun kaderi adeta
bu iki kişinin çalışma temposuna bağlıydı. Dünyakos
İbrahim’den ayakkabı alıp giymek herkese de
nasip olmazdı. Çünkü İstanbul takımlarının yanında
birçok da amatör takımın ayakkabılarını yapardı.
İzmir ya da Ankara’daki oyunculara bu trafik
içinde sıra çok zor gelirdi. Bazı sezonlarda oyun-
cuların ayakkabıları ligin devre arasına kadar bile
yetişmezdi. Ben de bir kez Dünyakos ayakkabı
giymiştim. Bir defa da Galatasaraylı Ayhan El-
mastaşoğlu’ndan duymuştum. Gerçekten ayakkabı
sanki aydan geliyordu! Kimde Dünyakos ayakkabı
varsa diğer oyuncular bunu bilirlerdi. Çünkü ayak-

kabı sahibi oyuncu, ayakkabılarını herkese gösterir
adeta övünürdü. Değeri de maddi olarak hiç de
ucuz sayılmazdı.

Ahmet Şamar

İzmir’de de Ahmet Şamar’ın ayakkabıları ünlüydü.
Aslında Şamar’dan başka ayakkabı yapan yer de
yoktu. Ancak Avrupa’ya giden takımlar ya da
oyuncular varsa ismi cismi yeni yeni duyulmaya
başlanılan Puma marka ayakkabılar görülüyor, du-
yuluyordu. O yıllarda yani 1970’lerin başına kadar
futbolcuların malzemeleri gerçekten iyi sayılmazdı.
Ne var ki bazı kulüplerin Avrupa ile olan ilişkileri
farklılık gösterse de yine de malzeme ülke içinde,
hele hele bugünlere oranla iyi sayılmazdı. Ahmet
Şamar da ayakkabı konusunda kendisini iyice ge-
liştirmişti. Ancak bu işi yapan elemanı yani kadro
çok azdı. Özellikle ayakkabıları kendisinin yapması
isteniyordu. O zaman da üretim sayısı çok düşü-
yordu.

Izgara ve krampon
İlk kez sporcu tedavi merkezi Dr. Şaban Acar-

bay’ın başkanlığında Atatürk Stadı’ndaki özel üni-
tede kuruldu ve yıllarca hizmet etmeyi başardı  

Futbol ayakkabılarının altında ya ızgara ya da
krampon bulunurdu. Izgara ayakkabının uç nok-
tasına uzunca konan köseleydi. İki katlı yapılır ve
çivi ile ayakkabıya tutturulurdu. Krampon ise,
ayakkabının alt noktasına konan köseleydi. Köse-
lelerin üst üste konup çakılmasıyla yapılırdı. Toprak
zeminlerde bu iki ayakkabı tırnağı (ızgara ve kram-
pon) hemen her maçta düşer oyuncunun oyununa
olumsuz etki yapardı. Yumuşak ve kumlu zeminlerde
bu tırnakların düşmesi daha da zor olurdu. Ama

Mazhar Zorlu
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her maçın ardından Ahmet Şamar da para kazanır
kulüpler de ızgara ve krampon tamiri için istenen
harcamayı bulmak için zorlanırlardı. Futbolun
içinde bunlar da vardı ve ayakkabı ile oyuncunun
sahadaki performansı ile orantılı sayılırdı. Futbol
demek ayakkabı demekti adeta... Ya başka konu-
larda neler olurdu; sakatlanan her hangi bir oyuncu
da İstanbul’a Doktor Reşat Dermanver’e giderdi.
Düşünün ki İzmir’de ya da Ankara’da herhangi
bir maçta sakatlanan oyuncu soluğu doğru Der-
manver’de alırdı. Aman doktor, canım doktor der
gibi. Dermanver’in durumu da ayakkabı yapan
Ahmet Şamar ve Dünyakos İbrahim’den farklı de-
ğildi. Tüm oyuncular onun yanındaydı. Menisküs
o yıllarda kanser kadar etkiliydi. Şimdi Menüsküs
en kolay sakatlık durumuna geldi. Sonraki yıllarda
oyuncuların sakatlıklarıyla ilgili önemli adımlar
atıldı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde
Dr. Şaban Acarbay’ın liderliğinde ilk ünite yaratıldı.
Acarbay'ın bu alanda yaptığı yenilik asla unutulmaz.
Sporcu sağlık merkezi İzmir Atatürk Stadı bahçe-
sinde sayısız tedavi işleri yapıp özellikle amatör
sporcuların bu alanda yapılmayan tedavi işlemlerini
yaparak başarılı notlar elde etti. Acarbay’ın bir
özelliği de uzun süre Milli Takımların doktoru ol-
masıydı. Hem deneyimli hem de bilgili olması bu
ünitenin başarıya koşmasında etkin rol oynuyordu.
Sonra ne oldu? Bilen bilge insanların başına gelen
Dr. Acarbay’ın da geldi. Ve Acarbay yıllarca
hizmet verdiği ve kurduğu kurumdan istifa ederek
kendine başka bir kulvar seçti.

Başarı tesadüf değil
Dikkat ederseniz her şehrin sportif, kültürel ve

ekonomik düzeyinin bilinçli ya da bilinçsiz konu-
şulduğu yani ele alındığı mekanlar vardır ya bu
mekanlardan İzmir uzun bir süredir yoksun kalırken
hiç bir kurum ya da kuruluş bu alanda çaba bile
harcamıyor. Balıkesir’e, Kayseri’ye ya da bir başka
şehre gidin orada şehir kulüplerini bulursunuz.

Ancak nüfusları büyük olan şehirler herhalde farklı
mekanlar elde ettiklerinden bu kulüpleri dikkate
almaz oldular. Arz’a göre mekan yaratmak. Sporsa,
ekonomiyse ya da sosyal çalışmaysa gibi… Spor
konusunda eski dönemlerde bilinçli bir ortam
vardı. Bu mekanda özellikle Altay, Göztepe, Kar-
şıyaka, Altınordu ve zaman zaman da İzmirspor
kazanım elde ederlerdi. Ama Altay ile Göztepeli
yöneticilerin ticari ve sportif ilişkileri yanında
sosyal ilişkileri daha sıcaktı. Mazhar Zorlu, Ahmet
Sevil, Mekin Kutucular, Muhittin Ekiz, Ayhan Er-
kaya, Haşmet Uslu, Fevzi Kaya ve Sebahattin
Tanık bu birlikteliğin önde gelen isimleriydi. Bu
birliktelik onlara da görev yaptıkları kulüplere de
yön verirdi. Yapılacak transferlere kadar bu me-
kanların büyük rolü vardı. Hatta bir kulübün eko-
nomik durumu bozuk olduğunda karşılıklı oyuncular
bile verilirdi. İyi anımsıyorum, Altay Başkanı Hanri
Benazus Altınordu’nun böyle bir çıkmazı karşısında
çok sayıda oyuncuyu Altınordu'ya bedelsiz ver-
mişti.

Sonraki yıllarda İzmir’de maalesef bu belirttiğimiz
yönetici birliği insanların kulüplerden uzaklaşması
yanında yaşlarının ilerlemesi, yaşam koşullarının
birden değişmesi, kulüplerin çıkmazlara girmesi
yönetici profilini tamamen değiştirdi. Ne Mazhar
Zorlu gibi sadece Altay için değil İzmir için koşan
ne de Ahmet Sevil gibi görev yaptığı Göztepe’ye
ekonomik gücünü kıskanmadan veren kimlikler
bulundu. Karşıyaka’nın Pertev Molay’ı gibi her
şeyi ile yeşil kırmızılı deyip sokaklara çıkan yöne-
ticiler yaratıldı. Kısacası zaman bu alanda da
önemli törpülemeye gitti. Ateş Özerk gibi işini bir
kenara bırakıp, sadece Karşıyaka basketbol diyen
yönetici yetiştirildi. Ama bunları söylerken Göztepe
efsane takım, Karşıyaka basketbol şampiyonu,
Altay ise ligde en fazla oynayan 4 takımdan biri
olmuştu. Bunların hiçbiri de tesadüf değil, yoğun
ilgi ve bilginin ürünüydü. Futbolun ilk kez bu

şehirde oynandığını söylerken konuyu önemsiyoruz
ancak şimdi bu şehrin simge kulüpleri nerelerde
diye soranlara ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bu
durum öyle bir spor masası ki, hem dostların hem
de yaşanmış güzelliklerin, huzurun ve başarının
masası. Ama gelin görün ki bu spor masanın ko-
nukları da zamana yenilip bu evrenden yıldız
kayar gibi birer birer kayıp gittiler. Ve bu güzelim
şehir onlarsız adeta öksüz kaldı. Yeni nesil yeni
yılların içinde kendine özgü stil yakalayıp geçmişin
tarzını unuttu ve bazı birlikteliklere inanmadı. Bu
kentin insanı kendini güzel bir mankene benzetti
ama o mankeni çıkarıp gösterecek podyumu bu-
lamadı.

MAÇA BİLETSİZ GİRMEK
Rahmetli tiyatro oyuncusu ve karikatürist Altan

Erbulak sahne hayatını normal yaşamında da sür-
düren ender insanlardan biriydi. Karşıyakalı Fındık
Metin'in bir maça bilet almadan nasıl girdiğinin
ilginç öyküsünden farklı bir yöntemle sanatçı
Erbulak yaşamıştı.

Tiyatro sanatçısı rahmetli Altan Erbulak ile aynı
gazete de çalışmıştım. Her yıl da 45-50 gün
İzmir’de olurdu. Metin Serezli ile birlikte Çevre
Tiyatrosu’nun sahibiydi. O dönemlerde kadrolarında
en az 10 tiyatrocu daha bulunurdu. Kerem Yılmazer,
Bülent Bilgiç, Erdinç Akbaş, Oya Başar, Nevra
Serezli, Füsun Erbulak ve diğerleri... Erbulak ba-
şından geçen ilginç bir olayı anlatmıştı: 

“Bir tarihte Mithatpaşa Stadında Galatasaray’ın
maçı vardı. Gazetede işimi bitirdim ve maça
gitmek için hazırlık yaparken basın kartını da yeni
aldığım için heyecanlıydım. Film çekiyordum, ti-
yatroda da oynadığımdan tanınmaya da başla-
mıştım. Ama basın kartını gösterip maça gitmek
istemedim. Kendimce bir oyun kurguladım. O yıl-
larda Yeni Harman adında sigara vardı. Hemen

Dr. Reşat Dermanver
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onun kartonunu yırtıp arkasına şöyle yazdım;
‘Sayın İl müdürüm, gelen arkadaşı maça sokarsan
mutlu olurum; imza Altan Erbulak’ sonra kendi
yazdığım kartı cebime koyup maça gittim. Ardından
basın ve yönetici kapısına ulaştım. Maç kalabalıktı
bir ara fırsatını bulup, kapıdaki adama kağıdı
uzattım. Adam ‘Biraz sonra’ der gibi işaret edince
beklemeye başladım. Herkes maça girerken ben
kapının tenhalaşmasını bekliyordum. Bir ara görevli
kişi ‘Sen ne istiyordun?’diye sorunca o kağıdı
uzattım. Aldı, okudu ve ‘Oğlum söylesene Altan
gönderdi diye. Altan’a selam söyle iyi arkadaşımdır,
hadi bekleme gir maça.’ Yeni başlayan maça gi-
rerken düşündüm ki, ben bu görevliyi ilk kez gör-
meme rağmen nasıl olur da o kişi benim arkadaşım
oluyor. Hiç bir ortamda beraber olduğumuzu anım-
samıyorum. Demek ki ben de bir yanlışlık var…
Ya da insanlar birilerinin ismiyle bir şeyler arıyor
ve arzuluyor.”

Rahmetli Altan Erbulak gerçek bir sanatçıydı.
Ayrıca çok da iyi bir insandı. Bir tarihte yine
İzmir’e gelmişti. Havalar da öyle sıcaktı ki insan
çalışmak istemezdi. Neyse Erbulak, büro müdü-
rümüz İsmail Sivri’ye “Yahu şuraya bir soğutucu
alsana” demişti. İsmail Sivri de gazetenin parasını
harcamayı hiç sevmezdi. Bir süre sonra gazetenin
genel müdürü Nurettin Demirkol’un İzmir’e gele-
ceğini öğrenmiştik. Erbulak bana “Nurettin’in
geldiği gün bana bir leğen bul” dedi. Beklediğimiz
gün gelince ben de görevimi yaptım yani leğeni
bulup Erbulak’a verdim. Hemen iki kova suyla
leğeni doldurduk. Altan Erbulak ayaklarını leğenin
içine sokup daktilo ile yazı yazmaya başladı. O
sırada genel müdür de kapıdan içeri girince Altan
Erbulak “Müdür kusura bakma bu sıcakta böyle
çalışıyoruz. Ayağa kalkamadım zira kendimden
geçmişim” dedi. Genel müdür güldü ardından da
“İsmail buraya bir klima alsana” dedi. Ve İzmir
büromuz merhum Altan Erbulak’ın o kıvrak zekası
ile klima kazanmış oldu. Bir gün de bana “Beni
Altay’a üye yapın” demez mi. Oysa ben onun Ga-
latasaraylı olduğunu iyi biliyordum. Dalga mı
geçiyor diye baktığımda “Ne bakıyorsun üye
olamaz mıyım?”diye isteğini yineledi. Ben de
Altay müdürü Fehmi Çelikaltay’a telefon edip üye
formu istedim. Ve hemen doldurmaya başladı. En

sonunda da önerenler bölümüne Mustafa Denizli
ile benim adımı yazdı. Sonra formu kulübe gön-
derdik. Bir hafta sonra formu bu kez kulüp, Altan
Erbulak’a gönderdi. Formun önerenler bölümü
Mazhar Zorlu ve Rıdvan Burteçin olarak değiştiril-
mişti. Altan Erbulak forma baktı ve “Ben üye ol-
muyorum arkadaş” deyip kulüplerde de yaşanan
apoletli konulardan hoşlanmadığını açıklamıştı.

Şike konusu ve tatsızlıklar 
Bilet almadan maça gitmek ya da girmek için

mücadele vermek bazı insanlar için bir işi başarmak
gibi bir şey. Küçük yaşlarda Alsancak stadının
önünde durur mahallemizin ya da spordan tanıdı-
ğımız ağabeylerin maça girişini gözlerdik. Onlar
da kapılara yaklaşınca bizlere işaret edip “Gel
seni de maça alayım” derlerdi. İşin ilginç tarafı
kapıdaki görevliler oldukça anlayışlı insanlardı ki,
bir biletle iki kişi girilmez diye tavır da takınmazlardı.
Belki de “Çocuklar küçük” diye düşündüğünden
futbol zevkimizi kırmak da istemezlerdi, kim bilir...
Karşıyakalı fındık Metin’in de iddia üzerine bazı
maçlara biletsiz girdiğini bilirim. Metin de ilginç
insanlardan biridir. Ayrıca da çok zekidir. Metin
stadın (A) kapısına yaklaşıp “İl müdürünü görmek
istiyorum” deyip görevliden itirazı duyunca hiç
bozulmadan görevliye “Al şu saatimi “deyip içeri
girerken “Gelince alırım” gibi bir anımsatma da
yapar. Sonra (B) kapısına gidip bilet kesen görevliye”
Gevrek alabilir miyim?” deyince görevli maçın
kalabalık olduğunu kendisini nasıl tanıyacağını
söyleyip itiraz eder. Ama Metin bıkmaz ve inatla
“Al yüzüğümü, sana yüzük dersem anımsarsın
beni maça alırsın” der  ve kendini kapıdan dışarı
atar. Ardından yeniden (A) kapısına gidip kol
saatini alır ve (B) kapısına da gelip parola olan
‘Yüzük’ sözünü söyleyip maça yeniden girer. Evet,
böylesine kıvrak zekalı insanlar var ki şaşmamak
elde değil. Bizim spor dünyamızda da ilginç ve
dikkati çeken olaylar var ki, ne anlatmakla ne de
yazmakla biter. 2011 yılı içinde bomba gibi patlayan
ve futbolun göbeğine inen şike olayı birçok insanı
futboldan uzaklaştırdı. Maçlarda seyirci sayısında
düşme yaşanırken kulüplerde yöneticilik yapmak
isteyenlerin bu olaylardan sonra düştüğünü göz-

lüyoruz. Ülke içinde oynanan özel durumlar dışında
birçok insan bırakın maçlara gitmeyi, televizyonda
bile izlememeye başladı. İyi niyetle ve berrak mü-
cadele ile elde edilen başarıların yanına çirkinlikleri
ve hileleri katarsanız o uğraşın tadı kalır mı diye
düşünmek insanın tabiatında olduğundan futbol
bu alanda büyük yara aldı. Bir de ‘Zaman Tüneli’nde
adı geçen o unutulmaz sporcu ve yöneticilerin
yanında antrenörlerin saflıkları ve tertemiz duyguları
bugün de unutulmaz aksine bu yazıda olduğu
gibi belleklerde yerini bulan olaylar ve şakalar
yerini hiç Kaybetmedi… Kısacası özellikle spor
dünyamıza çeşitli nedenlerle giren bu insanları
sanırım Türk sporu uzun bir süre daha unutmaz.

(Bitti)

Dr.Şaban Acarbay

Ayhan Elmastaşoğlu

İsmail Sivri
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KARA ÖLÜM

Kara Ölüm’ün Avrupa nüfus değişimine olan büyük
etkisi, toplumun sosyal temellerini de değiştirdi. Roma
Katolik Kilisesi tarafından Museviler, Müslümanlar,
yabancılar, dilenciler başta olmak üzere azınlıklara
zulmedilmesine yol açtı. 
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n Mehmet Erdül

Fotoğraflar Reha Alan

1
300’lü yıllarda Avrupa’da büyük yıkıma,

ölümlere yol açan hastalığın adı Veba Sal-

gınıdır. O zamanlar bu salgına, ‘Büyük

Ölüm’ dense de, daha sonraki yıllarda, deri altı

kanamaları nedeniyle ten renginin siyaha dönmesi

ve sıkıntılı, kasvetli acı veren bir ölüme neden

olduğu için ‘Kara Ölüm’ olarak adlandırıldı. Veba

Asya’nın güneybatısında başladı ve 1340’lı yılların

sonlarında Avrupa’ya ulaştı. 

Ortadoğu, Hindistan ve Çin’de yaklaşık 75

milyon kişinin ölümüne neden olan Veba, 1347’de

Kırım’da bir Ceneviz Ticaret Merkezini kuşatan

Kıpçak ordusunun vebalı cesetleri mancınıkla

kentin içine atmasıyla Avrupa’ya bulaştırıldı.

Veba yüzünden, Avrupa nüfusunun üçte birinin

öldüğünü yazar tarih kitapları. Hatta bazı tarihçiler,

savaşlarda ve değişik zamanlarda meydana gelen

salgın hastalıklarda kaybedilen insan sayısından

Saint Roch Hastanesi-Viladethane-Piçhane-
Etnografya Müzesi
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söz ederken,  Amerika’daki Kızılderili Soykırımla-

rından sonra bilinen en büyük salgının Veba ol-

duğunu yazarlar.

Bazı toplumlar, salgının nedenini, burçlara, hu-

rafelere, cadılara bağladı. Cadı oldukları ileri sürülen

kişiler, hastalıktan kurtulmak için yakıldı. Bazı

toplumlar bu salgını, ‘Tanrı’nın bir gazabı’ olarak

gördüler. Çareyi, kutsallık atfettikleri bir takım

putlara, azizlere sığınmakta ve azizlerden kalan

bir takım cisimlere başvurmakta aradılar. Bu

yüzden hekimlik işini, din adamları üstlenmiş

oldu. 

Kara Ölüm’ün Avrupa nüfus değişimine olan

büyük etkisi, toplumun sosyal temellerini de de-

ğiştirdi. Roma Katolik Kilisesi tarafından Museviler,

Müslümanlar, yabancılar, dilenciler başta olmak

üzere azınlıklara zulmedilmesine yol açtı. 

1629–1631 yıllarında gerçekleşen İtalya salgını,

Büyük Londra Salgını (1665–1666), Büyük Viyana

Salgını (1679), Büyük Marsilya Salgını (1720–1722)

ve son olarak da 1771 Moskova salgını sıralarında

çevresinde dolanan bu Kara Ölümden Osmanlı da

nasibini aldı. Osmanlı 100 yıla yakın bir süre Veba

ile uğraştı. 

VEBA OSMANLI TOPRAKLARINDA
Osmanlı, Avrupa ve Asya’da olduğu gibi, sa-

vaşlarda kaybettiği insan sayısından daha fazla

insanı Sıtma, Kolera, Tifo, Tifüs, Humma hastalıkları

ve en çok da Veba hastalığı nedeniyle kaybetti.

Çevresini kuşatan ülkelerde var olan veba salgını

Osmanlı’ya da sıçrıyordu. 

Osmanlı Ticaret gemileri ve donanma her sefere

çıkışından ambarları istila eden farelerle dönüyor-

lardı. Fareler Vebayı dünyaya taşıyorlardı. Gemilerle

gelenler, iskeleye yanaşıp karaya çıktıklarında al-

dıkları mikrobu, öksürükle, konuşurken saçtıkları

tükürükle yayıyorlardı. 

Veba kıtlık, açlık ve doğal afetlerden sonra

ortaya çıkıyordu. Sefalet ve doğal afetler, sağlıksız

ortamları oluşturmuştu. Göçler de Vebanın hızla

yayılmasına neden oluyordu. Salgının yayılmasında

ulaklar, kervanlar, göçebeler, askerler ve en önemlisi

vebadan kaçan insanlar rol oynuyordu.

Osmanlı halkı fakirdi, garibandı. Ölümden sonra

yakınlarının eşyalarını atmaz, yakmazdı. Ya eşe

dosta dağıtılırdı eşyalar ya akrabalara. Giyeceklerdeki

pirelerin de taşıyıcı olduğunun bilgisine sahip

değildi Osmanlı halkı. 

Hastalık yayılıyor, ölümler artıyordu.  Ölümlerin

bin kişiye ulaştığı günler yaşanıyordu liman kent-
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lerinde. İzmir, Selanik, Çanakkale, Ka-

hire limanları taşıyıcılarla doluydu. Sal-

gın insanları kırıyordu. 

İZMİR SAİNT ROCH VEBA 

HASTANESİ

Komşu memleketlerde çıkan salgın

İzmir’de de uzun yıllar önlenemiyor,

ölümler sürüyordu. Kiminde 20 yıl, ki-

minde 25 yıl, kiminde 28 yıl süren

Veba salgını yaşadı İzmir. İzmir’de

günde 300 kişinin öldüğü bir dönemde

yapımına başlandı bu St. Roch Veba

Hastanesi ve Manastırı inşaatının.

Saint Roch, 1295 yılında zamanın

Mayorka Krallığı’nın önemli bir yerleşimi

olan Montpellier’de doğmuş bir Azizdi.

Montpellier Fransa’nın güneybatısında,

Akdeniz kıyısında, Nîmes ve Béziers

kentleri arasında denizden 10 km

içeride Languedoc-Roussillon bölgesi

ve Hérault  merkezi olan komündü.

St.Roch da o şehrin asil valisinin oğ-

luydu. 

Azizlik ona Roma Katolik Kilisesi,

Anglikan Kilisesi, Piskoposluk Kiliseler,

Aglipayan Kiliseleri tarafından verildi.

Azizlik de, öyle sıradan bir unvan falan

değildi. Katolik inancına göre bir insanın

‘Aziz’ ilan edilmesi için mucize gös-

termesi gerekiyordu. Fransız Rahip

Roch ‘tedavi edilemez’ denilen hasta-

lıkları tedavi edebildiği için kiliseler

ve Papalık makamı ona ‘Aziz’ unvanı

verdi. 

Anne ve babasının ölümü üzerine

mal varlığını yoksullara dağıtan biridir

bu Aziz St. Roch. Bir salgın sırasında

İtalya’ya gelen veba hastalığını,  dua

ve elle dokunarak mucizevi şekilde

tedavi ettiğini yazıyor kitaplar. Dün-

ya’nın birçok ülkesinde heykelleri ve

adını taşıyan kiliseler var. İzmir’de

bizim Bahribaba Parkı olarak bildiğimiz

yerde, 1500’lü yıllarda Musevi Mezarlığı

vardı. 1800’lü yıllarda bu Veba denilen

salgın İzmir’e de ulaştı. O mezarlık

arazisi üzerinde, 1831 yılında Vebalı

hastaların tedavisi için St.Roch Has-

tanesi ve Manastırı’nın temelleri atıldı. 

Fransızlar tarafından inşa edilen ya-

pıda; Efes’ten getirilen bloklar ve mer-

mer mezar taşlarının kullanıldığını yaz-

maktadır tarihçiler. Binanın girişindeki

mermerler de bunlardandır.

Mimarı bilinmeyen bu yapının Neo-

klasik bir yapı olduğu söylenir. Neo-

klasisizm, Antik Yunan ve Antik Roma

dönemine ait tarzların yeniden can-

landırılmasıyla ortaya çıkan bir akımdır.

Bu akımın en önemli özelliklerinden

biri, önceki dönem olan Barok Sanatına

ve aşırı süslemeciliğe duyulan tepkinin

ortaya konulmasıdır. Bu binada Bizans

mimarisinin izlerini taşıyan süslemeler

de yer alır. Biraz karmaşık görünen

mimari özelliklere aynen sahip bir bi-

nadır ‘Piçhane’ denilen bina. 
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TİTANİC FACİASINDAN KURTULAN TÜRK

Tarihin, ‘Titanic Faciasından kurtulan Türk’

diye yazdığı Besim Ömer Paşa, 1912 yılında

Titanic’e binmek için bilet almış ama zamanında

yetişip gemiye binemediği için ölümden kurtul-

muştu. 

Besim Ömer (Koşalay) Paşa, Tıp eğitimini İs-

tanbul’da birincilikle tamamladıktan sonra Paris’e

gitmiş, orada da kadın doğum konusunda dört yıl

eğitim almış bir doktordur.1891 yılında İstanbul’a

geri döner. Avrupa’da okuyup öğrendiklerini ül-

kesinde uygulamak istemektedir. Doğum esnasında

ölen kadınların hayatını kurtarmalıdır. Doğum ne-

deniyle sakat kalan çocukların olmaması gerektiği

inancındadır Besim Paşa.

II. Abdülhamit, Viladethane (Doğum Evi) açılması

isteğini kabul etmemektedir. Besim Ömer Paşa,

İstanbul, Gülhane Parkı’nda bulunan Askeri Tıbbiye

yakınındaki bir binada Kaçak olarak çalışmaya

başlar ve ‘gizli’ olarak açılan ilk doğumevine

doğum yapacak kadın bulmak için çalışmalara

başlar.

Besim Ömer Paşa gazetelerde yazdığı yazılarla

bilimin çatısı altında yapılacak doğumun yararlarını

halka anlatır ve cehalete karşı büyük bir savaş

başlatır. Kurulan Doğumevinde görev yapacak

doktor ve hemşirelerin eğitilmesi başlar. Viladet-

hane’de, Askeri Tıbbiye son sınıf öğrencilerinin

altışar kişilik gruplar halinde 24 saat nöbet tutarlar. 

Bu olanlar Osmanlı toplumsal yapısına terstir.



67
K N K  İ L K B A H A R  2 0 1 4

Osmanlı kadını, ebeler yardımıyla evlerinde doğum

yapmaktadırlar. Erkekler, kadınlarının, erkek dok-

torlara muayene olmasına izin vermemekteyken

doğum yapmalarına izin vereceklerini beklemek

hayalciliktir. 

Besim Ömer Paşa, ilk Türk Kadın doktoru Safiye

Ali Hanımı Viladethane’de çalışmaya ikna eder.

İLK TÜRK KADIN DOKTOR
Safiye Ali’nin babası, Sultan Abdülaziz ve Sultan

II. Abdülhamid’in yaverliğini yapmış olan Ali Kırat

Paşa, annesi Mekke Muhafızı Müşir Hacı Emin

Paşa’nın kızı Hasene Hanım’dır. Özel eğitim almış

olması yanı sıra Amerikan Kız Koleji’nden mezun-

du.

Balkan Savaşı günlerinde cepheden gelen yara-

ların tedavisinde yardımları oldu. Bu dönemde

doktor olmaya karar verdi. Ancak o yıllarda Os-

manlı’da bir kadının tıp öğrenimi görmesine olanak

yoktu. Safiye Ali, dönemin Maarif Vekili Şükrü

Bey’in desteği ile Almanya’ya gidip Tıp eğitimi

aldı. Kadın ve çocuk hastalıkları üzerine ihtisas

yaparak İstanbul’a döndü.

Türkiye’nin ilk kadın hekimi olarak mesleğine

başladığında fakir çocukları tedavi etmeyi amaç

edindi. Cağaloğlu’nda bir klinik açtı. Dönemin

ünlü hekimleri Besim Ömer Paşa ve operatör Emin

Bey’den büyük destek gördü.

Viladethane ve Fransız, Kızılhaç örgütündeki

kadınlar tarafından Türk kadın ve çocuklarına

yardım için kurulmuş olan ‘Süt Damlası’ adlı ku-

rumlarda çalıştı. Sonraki yıllarda Alman Doktor

Ferdinand Krekeler ile evlenecekti bu ilk Türk

kadın Doktor Safiye Ali.

İZMİR’DE VİLADETHANE / 

PİÇHANE
Osmanlıca Viladethane, Doğumevi demektir.

Veled kelimesi karşılığı ise Çocuk, Piç, afacan an-

lamını taşımaktadır.  Veledhane karşılığı da Piç-

hane’dir. Umm-i veled denildiğinde ise,  ‘Efendi-

sinden çocuğu olan nikahsız cariye’ anlamı vardır

söylenmek istenilende.

Ebelik Osmanlı toplumunda kadınlar tarafından

icra edilen ve anadan kıza aktarılan bir uğraştı.

Ebeler sadece çocuk doğurtmaz, kadınların mahrem

alanlarına girebilmeleri sayesinde kadınlar arası

yerel ilişki ağlarında önemli bir rol oynarlardı. 

Ebeler, bazen kadı mahkemelerinde cinsel

suçlarla ilişkili davalarda tanık ya da bilirkişi olarak

yer alırlar, dolayısıyla devlet ve kadınlar arası iliş-

kilerde bir tür aracılık işlevi taşırlardı. Doğum

ancak bu ebeler nezaretinde yapılırdı.

Bütün geleneksel toplumlarda olduğu gibi

16.yy Osmanlı toplumunda da evlilik dışı ilişkiler,

çocuk doğurmak gibi olaylar tepki ile karşılanıyordu.

Babasız çocuk doğuran veya nikahsız yaşayan

kandınlar toplumca hoş karşılanmamış, şehrin

asayiş amirinin gözetimine bırakılmışlardı.

Ebelerin cemiyette saygıdeğer bir yeri vardı.

Doğum günü yaklaşınca ebenin ceviz ağacından

yapılmış ‘Doğum Sandalyesi’ eve getirilirdi. Bu

sandalye oturma yeri at nalı biçiminde kavisli bir

koltuk gibiydi. Anne adayı bu sandalyeye oturtulur;

hazır bulunanlar kollarını sımsıkı tutar ve ebeyle

birlikte tekbir getirirler, Fatiha süresini makamla

ve yüksek sesle okurlardı.

Kadınların ev dışında tedavi görmelerine ve do-

ğum yapmalarına hoş bakmayan toplum o Vila-

dethane’ye, ‘Veledhane / Piçhane’ ismini takar.

Toplum, Doğumevine sadece babası belli olmayan
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çocukları doğuracak olanların gideceğini düşün-

mektedir.

Böyle bir düşüncenin hakim olduğu bir dönemde
bizim Vebalı hastaların tedavisi için kurulan St.
Roch Hastanesi ve Manastırı 1845 yılında Fransızlar
tarafından bir bölümü fakir ve kimsesiz Hıristi-
yanların bakılması için ve bir bölümü Zührevi
Hastalıklar Hastanesi olarak kullanılır, bir bölümünde
ise Viladethane (Doğum Evi) açılır.

VALİ RAHMİ BEY
25 Haziran 1873’te Selanik’te doğumlu Rahmi

Bey, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin kurucu üye-
lerinden ve İttihat Terakki Cemiyeti önderlerinden
biridir. 

Rahmi Bey, 1893 yılında ‘Mekteb-i Hukuk-i Şa-
hane’de okurken İttihatçılıktan tutuklandı. Sonra
Avrupa’ya kaçtı. Avrupa’da, Abdullah Cevdet ile
birlikte ‘Reşadiye Komitesi’ adı altında; Abdülha-
mid’i devirip yerine Reşad Efendi’yi geçirmeyi
hedef alan gizli bir komitenin kurucuları arasında
yer aldı. 

1906 yılında Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin ku-

rucuları arasına katıldı.1908–1912 yıllarında, II.
Meşrutiyet döneminin,  İzmir mebusu oldu. 9
Eylül 1913’te İzmir Valisi olarak atanan Rahmi
Bey, Musevi Mezarlığı’nın, 35 dönüm kadar arazisini
istimlak ederek mezarlığı Gürçeşme’ye naklettir-
di.

Vali Rahmi Bey, St. Roch binasını ‘Müslüman
Okulu’ olarak kullanılmasını planlıyordu. Başarılı
olamayınca, istimlak edilen bu bölüme bir de okul
yaptırdı. 

İZMİR’DEKİ YUNAN ÜNİVERSİTESİ:
DOĞU’DAN YÜKSELEN IŞIK

1919’da İzmir’i işgal eden Yunanlılar buradaki
okulu, Musevi Mezarlığı’ndan kalan taşları da kul-
lanarak büyütmüşlerdi. Binanın duvar taşları ara-
sında İbranice yazılı mezar taşları vardır. Bina,
1919 yılında, Ex-Oriente Lux (Doğu’dan Yükselen
Işık) adıyla üniversite olarak kullanıldı. Atina’daki
klasikçi üniversitenin aksine İzmir’e kurulan Do-
ğudan Yükseliş Üniversitesi bir bilim akademisi
olarak düşünülmüştü. Almanya’dan Yunan asıllı
matematikte değişik teoremleri bulunan ünlü ma-

tematikçi Constantin Carathedodory buraya dekan
olarak atandı. İşgal yılları içinde bu amaçla
kullanılan bina 1923’te tekrar boşaltıldı.

ETNOGRAFYA MÜZESİ
Bu bina, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ‘Ye-

timhane’ olarak kullanıldı. Sonrası yıllarda uzun
süre Hıfzısıhha Müessesesi ve Sağlık Müdürlüğü
hizmet binası olarak hizmet veren bina, Etnografya
Müzesi olarak düzenlenmek üzere 2 Aralık 1984
tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi. 

İzmir’de etnografik eserler 29 Ekim 1978
tarihinden itibaren İzmir Atatürk ve Etnografya
Müzesi’nin alt katında teşhir ediliyordu.

1985-1987 yıllarında restore edilen eski Sağlık
Müdürlüğü binası Etnografya Müzesi olarak hizmete
girdi. 

Eğimli bir arazide teraslanmış bir zeminde yük-
selen binaya mermer merdivenlerle giriliyor. Kule
tipi bir taş yapı, dört tarafında 1. ve 3. katta
kemerli; 2. katta kemersiz pencerelere sahip.İki
yanı mermer sütunlu, üzerinde Bizans Dönemi’ni
yansıtan süslemeler bulunan kapıdan girilen
sahanlık bölümünden başlayıp helezonik olarak
yükselen merdiven mermerlerin Efes’ten getirildiğini
yazıyor tarihçiler.

Etnografya Müzesi’nde, İzmir ve yöresinin 19.
yüzyıldaki sosyal yaşamından örnekleri günümüze
aktarmak amacıyla, nalıncılık, tenekecilik, çöm-
lekçilik, göz boncukçuluğu, tahta baskıcılık, halı
dokumacılığı, urgancılık, keçecilik ve saraciye gibi
el sanatları örnekleri sergilenmektedir.

Birinci katta İzmir’in ilk Türk Eczanesi
‘İttihat Eczanesi’ ve keçecilik, nalıncılık ve tene-
kecilik sanatlarının örnekleri; ikinci katta, yer alan
vitrinlerde, farklı yörelerden derlenen Bebekler ve
ahşap kaplı tavanı ile o yılları yansıtan, 19. Yüzyıl
Gelin Odası;  gelinlikler, oturma odası, sünnet
odası, mutfak malzemeleri; Ege Bölgesi gelin
başları, kadın süs eşyaları, Osmanlı Dönemi
sikkeleri, el yazması kitaplar ve yazı takımları; dö-
nemin silahları oklar, yaylar, zırh, kama ve taban-
calar, halı tezgahı ve yöresel halı örnekleri vardır.
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Erol’un Yeri, ünlülerin 
buluşma adresiydi

İzmir'de pek çok

restoran açıldı, hiz-

met verdi, sonra da

kapandı. Hepsinin

de kendine özgü bir

hikayesi, bir feno-

meni vardı. Ancak

hiçbiri Erol’un Yeri

kadar, özel bir üne

sahip olamadı.
Erol Birkan'ın Müzeyyen Senar'la güçlü bir dostluğu vardı. Sanatçı için restoranda
özel geceler düzenlerdi.
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Zeki Müren'in son yıllarındaRestoran'da Zeki Müren'le

Bülent Ersoy'un konserini izlerken
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n Tayfur GÖÇMENOĞLU

1
957'den başlayarak 2003'e kadar Birinci Kordon'da, Alsancak
İskelesi'nin karşısındaki bir binanın zemin katında hizmet veren
Erol’un Yeri, sadece spesiyal yemekleri değil, ambiansı, personeli

ve müşterileri kadar; sahibi Erol Birkan'la da özdeşleşmiş bir mekandı.

Erol Birkan'ın o markayı yaratmasının öncesinde bir meslek yaşamı
var. Babası Ahmet Birkan, Ali ve Abbas Şükran'ın Kemeraltı'nda çalış-
tırdıkları Şükran Lokantası'nın şefliğini yapmış, oradan da aldığı teklif
üzerine Aydın Gar Gazinosu'nun müstecirliğini üstlenmiş. Erol Birkan
da askerlik nedeniyle bulunduğu Nazilli'de futbol oynuyormuş. O yıllarda
İsmet Sezgin, Aydın Belediye Başkanı. Gar Gazinosu'nun müşterileri
arasında, kenti sık sık ziyaret eden dönemin Başbakanı Adnan Menderes
de var. Erol Birkan, babasının çağrısına uyarak buraya gelmiş, Gar Ga-
zinosu'nda yöneticiliği öğrenmiş babasından. Zaten onun övündüğü
şey de bu. "Ben restorancıyım ama yemek yapmasını bilmem. Salon
adamıyım" diyor.

Ama haksızlık edilmesin, akşamdan
kalan yemekleri öyle bir harmanlarmış
ki, insanın parmaklarını yemesi işten
bile değil.

Evet, Erol Birkan'ın hikayesi  böyle başladı. Babası, fiyat tarifesinde
bonfileyi 75 kuruş yerine 1 lira yazınca İsmet Sezgin'le papaz oldular,
müstecirliği bırakıp burada kazandıkları  34 lira ile İzmir'e geldiler. Bas-
mane'de Toros Oteli'nin altındaki Toros Lokantası'nı açtılar. Lezzetli ye-
mekleri ile ünlenen bu restoranın müşterileri arasında Osman Kibar.
Ethem Özakbaş, Ahmet Sevil, Özsaruhan Ailesi, Ethem Kantarcıoğlu,
Doğan Kantarcıoğlu gibi dönemin ünlüleri var. Ancak 5 yıl kontrat yap-
malarına rağmen ikinci yılda  mülk sahibi, kiraya yüklü bir zam yapmak
isteyince burasını da kapadılar ve Birinci Kordon'da Necmi Mısırlıoğlu'na
ait apartmanın zemin katını kiralayıp restoran olarak düzenlediler.
Necmi Mısırlıoğlu'nun damadı Şencan Fotocan, Erol Birkan'ın yakın ar-
kadaşıydı. "Buranın adını Erolun Yeri koyalım" dedi. Öyle yaptılar ve iyi
yaptıklarını da zaman içinde daha iyi anladılar. Çünkü maya tutmuştu.
Erol Birkan, restoranın önündeki beş locaya, Toros Lokantası'nın
müdavim müşterileri ile tanıdık Musevileri üç ay süreyle kendilerinden
para almadan ağırladı. Restoran, hep dolu görünüyordu. O yıllarda
Birinci Kordon'da Ekspres Restoranları ve İmbat vardı sadece. Bir de
hemen Erol’un Yeri'nin karşısında Altay Lokali açılmıştı. Erol Birkan,

farklı konseptiyle; özellikle ünlüleri restoranına çekmeyi başardı.
Müzeyyen Senar, adeta abone olmuştu. Birkan'la dostluğu da güçlüydü
ünlü sanatçının. Ero l Birkan, Müzeyyen Senar'ın katıldığı özel konserler
düzenler, bu özel geceler için haftalar öncesinden yer ayrıltılırdı. Birkan,
Senar'a para ödemediği gibi, onu gece evinde misafir eder, otele gön-
dermezdi. Keza Zeki Müren, Safiye Ayla, Hamiyet Yüceses ve Nigar
Uluerer gibi Türk Sanat Müziği'ne hizmet vermiş sanatçılar, program
bitiminde soluğu burada alır, o sıcak atmosferde hem yemek yer, hem

Mogambo'da Müzeyyen Senar ve Dario Moreno ile

Erol Birkan, gençlik yıllarında
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de moral bulur , yorgunluk atarlardı.

Erol Birtan, o günleri anlatırken şöyle di-
yor:

"500 kişilik bir müşteri portföyüm vardı. Böyle
özel gecelerde onlara telefon eder davet ederdim.
140 kişilik salonu bir kaç saat içinde doldurmuş
olurdum.  Hafta sonları büyük yoğunluk olurdu.
Bu yüzden müşterilere birer numara verirdik. Çoğu
kere de ; o zamanlar      deniz doldurulmadığı
için, müşteriler, sıralarını caddenin karşı tarafından
beklerlerdi. Bu süre, bazen bir saati bile bulurdu.
Ben, hep kapıda dururdum. Diyelim ki, tanımadığım
üç erkek, restorana girmek istiyor. Hemken onlara
'düğün davetiyeniz var mı? ' diye sorar, o gece

sanki restoranın bir düğün için kapatıldığı mesajını
verirdim. Onlar da mecburen, tabii en önemlisi kı-
rılmadan çekip giderlerdi."

Erol’un Yeri'nde mutfakta İzmir'in en ünlü balık
pişiricilerinden Kemal Usta yer alırdı. Kemal
Usta'nın özellikle balık kavurmasını yemek için,
İstanbul'dan günü birlik gelenler olurdu. Keza
midye dolma ve kalamar gibi spesiyaller de Erol’un
Yeri'nin prestij menüleri arasında yer alırdı. Birkan,
"O zamanlar, her şey hormonsuzdu. O yüzden her
yemek lezzetle ve güvenle yenirdi. Hesaplar da
uygundu. Son zamanlarda Udi Koray'ı çalıştırdık
restoranda. Herkesin çok hoşuna gitti. Türk Sanat
Müziği, İstanbul'da Fahrettin Aslan'dan, İzmir'de

de Bergama Resto-
ran'dan sonra yok oldu
gitti. Bunun bir ayağı da
bizdik. Çünkü müşteri-
lerimizin çoğu Türk Sa-
nat Müziği'nin zirvedeki
sanatçılarıydı." diyor.

2003 yılına gelindiğin-
de, restoranın bulunduğu
apartmanda  mirasçılar,
birahane açmak  iste-
diklerini söyleyip bu ka-
rarlarını kendisine bil-
dirdiklerinde; önünde
kontrat gereği iki yıllık
süre olmasına rağmen
Erol Birkan, restoranı ka-
patma kararı aldı, Başkan
Özdemir Arnas'la anla-

şarak Göztepe Lokali'ni çalıştırmaya başladı.

Ve Erol’un Yeri, pek çok güzellik gibi tarih
oldu. Yaklaşık 45 yıl, lezzetin, dostluğun durağı
olan bu güzel mekan, onunla özdeşleşen sahibinin
gözyaşlarıyla kepenk indirdi.

Şimdi bayrak Erol Birkan'ın kızı Filiz Birkan da.
Filiz Hanım, Alsancak'ta açtığı Radika Restoran'la
aynı lezzetin ve ambiansın temsilciliğini yapıyor.

Müzeyyen Senar'la

Ahmet Özhan'la

Bülent Ersoy'la
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Ünlü İngiliz kadın
seyyah ve casus.

Gertrude Bell 
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n Tufan Atakişi

Gertrude Margaret Lowthian Bell, 14 Temmuz
1868 yılında İngiltere'nin Durham County  kentinda
saygın bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Ünlü bir aileden gelen babası Thomas Hugh Bell,
Gertrude Margaret  henüz 3 yaşındayken annesinin
vefat etmesi üzerine Edebiyatçı ve oyun yazarı
Florence Oliffe ile evlendi. 

İlk ve orta öğrenimini Londra'daki değişik okul-
larda tamamlayan Bell, tarih okumak için Oxford
Üniversitesi Modern Tarih Bölümü’ne gitti. Burada
başarılı bir eğitim döneminin ardından okulu bi-
rincilikle bitiren ilk bayan öğrenci oldu.

Oxford’u  bitirdikten sonra seyahat etmeye ve
dünyayı gezmeğe karar verdi. Avrupa’da Bükreş
ile başlayan gezi daha sonra Ortadoğu'ya kadar
uzandı. Tahran'da birkaç ay geçirdi İlerliyen yıllarda
dağcılığın yanı sıra dünya turlarıyla da ilgilenmeye
başlayan Bell, 1897 - 1898 ve 1902 - 1903 olmak
üzere iki kez dünya turuna çıktı.

1899 yılında 31 yaşındayken Kudüs'e yaptığı zi-
yaretten sonra Arapçayı öğrenmesinin ardından
bu yörenin insanlarına karşı büyük bir sevgi ve
ilgi duymaya başladı. Uçsuz bucaksız Arap çölle-
rinde seyahatler yaptı. Avrupalılara çöl hayatını
anlatan yazılar yazdı. Araplar ona "Çölün Kızı" ve
"Irak'ın Taçsız Kraliçesi" isimlerin verdiler.

1907' yılı Mart ayında arkadaşı arkeolog William
Ramsay ile birlikte Anadolu'ya geldi.  Nisan ayında
İzmir’de erken Bizans mimarisi üzerinde çalışmalar
yaptıktan sonra İngiltere'ye dönen  Bell’in İzmir
ve çevresinde çektiği fotoğraflar halen Gertrude
Bell Archive- Newcastle Universty Library’de  ser-
gilenmektedir.  

Sonraki yıllarda defalarca geldiği Anadolu ve
Orta Doğu’da Büyük Britanya’nın çıkarları için
çeşitli faaliyetlerde bulunan Bell, günümüzde hala

Sonraki yıllarda defalarca geldiği Anadolu ve Orta
Doğu’da Büyük Britanya’nın çıkarları için çeşitli
faaliyetlerde bulunan Bell, günümüzde hala
geçerliliğini koruyan, İngiltere'nin Orta Doğu
politikasının kurucusu ve planlayıcılarından biridir. 
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geçerliliğini koruyan, İngiltere'nin Orta Doğu poli-

tikasının kurucusu ve planlayıcılarından biridir.

Mezopotamya bölgesindeki Arap kabilelerini Os-

manlı Devleti’ne karşı kışkırtan faaliyetlerde bu-

lunmuştur. Birinci Dünya Savaşı (28 Temmuz 1914

-11 Kasım 1918) esnasında İngiliz Kraliyeti yararına

istihbaharat çalışmaları yapan Bell, 1919 yılındaki

Paris Konferansı'na da delege olarak katılmış ve

Irak devletinin sınırlarının belirlenmesi için çalış-

mıştır.

Hiç evlenmemiş, yalnızca bir kez nişan-
lanmış olan Bell, nişanlısını Çanakkale Sa-
vaşları sırasında kaybetmiştir. Yalnızlık ve
sağlığının da bozulması sebebiyle bunalıma
giren Bell, 12 Temmuz 1926 yılında yüksek
dozda uyku hapı alarak intihar etmiştir. İşin
ilginç yanı ise cenazesinin Bağdat'a gömülmüş
olmasıdır. 

Gertrude Margaret Lowthian Bell  geride özellikle

tarihi eserleri ve gezilerini anlatan çok sayıda

yayın bırakmıştır. 1877-1879  ve 1893-1900 ve

sonraki yıllarını kapsayan 1.600’ye yakın fotoğraf,

kişisel yazışma, günlük, arkeolojik bilgi ve seyahat

belgeleri Newcastle Universty Library  - Gertrude

Bell Arşivi Fotoğraf Bölümü ve Tarihsel Araştırmalar

Okulu tarafından yönetilmekte ve sergilenmekte-

dir.
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Duayen ve foto muhabiri Aykut Fırat’ın 
objektifinden İzmir fotoğrafları
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ACİL TELEFONLAR

NE NEREDE?... NE NEREDNE NEREDE?... NE NEREDE?... NE NEREDE?...

HASTANELER ULAŞIM OTELLER SİNEMALAR...

Acil Telefonlar
AKS 110
HIZIR ACİL SERVİS 112
POLİS İMDAT 155
TRAFİK 154
JANDARMA 156
SU ARIZA 185
CENAZE HİZMETLERİ 188
Ulaşım
Otogar (İzotaş)
232 472 1010
Üçkuyular Terminali
232 259 8862
Adnan Menderes Havalimanı
232 274 2626
THY 232 484 1220
TCDD Basmane Garı
232 484 8638
TCDD Alsancak Garı
232 458 3131
Denizcilik İşl. (Liman)
232 464 8864
Evlendirme Memurlukları
Fuar Evlendirme Memurluğu
232 425  2660
Eşrefpaşa Evlendirme Me.
232 250 2505
Gültepe Evlendirme Me.
232 457 4990
Yenişehir Evlendirme Me.
232 489 4357
Güzelyalı Ümit Besen
Evlendirme Memurluğu
232 285 0507
Müdürlükler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
232 489 421
Bilgi İşlem Müdürlüğü
232 445 1940
Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü 232 482 1036
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
232 489 4518
Fen İşleri Müdürlüğü
232 489 4858
Hukuk İşleri Müdürlüğü
232 489 3173
İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü 232 484 1499
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü 232 422 6807
Mali Hizmetler Müdürlüğü
232 484 0999
Plan ve Proje Müdürlüğü
232 489 4559
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
232 445 4390
Sağlık İşleri Müdürlüğü
232 482 2075
Temizlik İşleri Müdürlüğü
232 433 3630
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
232 459 9795
Veteriner Müdürlüğü
232 459 2410
Zabıta Müdürlüğü
232 484 1510
Merbel Genel Müdürlüğü
232 464 4152

Resmi Daireler
Valilik 232 441 1440
Büyük Şehir Belediye Başkanı
232 293 1200
İZFAŞ 232 484 2150
Ege Serbest Bölge Md.
232 251 3594
TRT Bölge Md. 232 463 0203
Basın Yayın ve Enf. İl Md.
232 489 4291
Emniyet Müdürlüğü
232 489 0500
Güney Deniz Saha Kom.
232 463 0100
Hava Eğitim Komutanlığı
232 285 9650
İl Gençlik ve Spor Md.
232 464 8208
İl Müftülüğü 232 441 8201
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
232 285 3965
Defterdarlık 232 483 0925
Milli Eğitim Müdürlüğü
232 441 8029
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
232 464 8102 - 232 463 7462
Ege Bölgesi Sanayi Odası
232 441 0909
İl Sağlık Müdürlüğü
232 441 8111
Çevre İl Müdürlüğü
232 464 8143
Dokuz Eylül Üniverstesi
232 464 8047
Ege Üniversitesi 232 388 0110
Yüksek Teknoloji Enstitüsü
232 441 9700
Hastane Poliklinik
AĞIZ BİRLİĞİ AĞIZ ve DİŞ
SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Ali Çetinkaya Bulvarı 34/1
Alsancak * Tel. 232.463 8688
ARI YURTLAR ÖZEL SAĞLIK
KBB ve ÇOCUK HEKİMLİĞİ
1359 Sok. 2, Kızılkanat Site 
ABolk  Telefon 232.388 7569
ATA DİŞ POLİKLİNİĞİ
Vasıf Çınar Bulvarı Çelebi Apt.
25, K:2 D:4 Alsancak
Telefon 232.464 8626
ATA KALP HASTANESİ
1418 Sokak 16 Kahramanlar
Telefon 232.483 1414
BAŞKENT ÜNİVERSTESİ
ZÜBEYDE HANIM HAST.
6371 Sokak 34, Bostanlı
Telefon 232.330 5230
DENTAKİD ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ
Kıbrıs Şehitleri Cad. 53/4
Alsancak Telefon 232.465 1105
DENTORİON AĞIZ DİŞ
ESTETİK MERKEZİ
Mustafa Bey Cad. 1/1 D:18
Alsancak Telefon 232.464 881
DIET INN BESLENME ve
DİYET DANIŞMA MERKEZİ
Kıbrıs Şehitleri Caddesi Mayıs
Apt. 4/7 Alsancak
Tel. 232.463 5367 * 463 5329
DİZDARER ÖZEL SAĞLIK
1394 Sokak 11, D:9 Alsancak
Telefon 232.464 0406

DOĞU-SAN ÖZEL AĞIZ ve DİŞ
SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Cumhuriyet Bul. 181, D.3
Alsancak Telefon 232.421 5965
DR. CEVDET TUĞRUL MEME
MER. ANKA ÖZEL SAĞLIK
Ali Çetinkaya Bulvarı 58/1,
Alsancak Tel. 232.446 8475
DR. A. KADİR DEMİREL
DİŞ KLİNİĞİ
Ali Çetinkaya Bulvarı 70, K:2,
D:204, Sağlık Sitesi Alsancak
Telefon 232.421 8912
www.kadirdemirel.net
DUYMER İŞİTME
CİHAZLARI MERKEZİ
1720 Sokak 2 Karşıyaka
Telefon 232.364 2259
Kıbrıs Şehitleri Caddesi 4,
Alsancak Telefon 232.463 7455
EGEFORM FİZYOTERAPİ
REHABİLİTASYON MERKEZİ
1420 Sokak 107/1, Alsancak
Telefon 232.463 2432
EGE SAĞLIK HASTANESİ
1399 Sokak 25, Alsancak
Telefon 232.463 7700
EL MİKROCERRAHİ
ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ
HASTANESİ
1418 Sokak 14, Kahramanlar
Telefon 232.441 0121
ERGENE KARDİOLOJİ ÖZEL
SAĞLIK HİZMETLERİ
Talatpaşa Bulvarı 9/2, 
Alsancak
Telefon 232.464 7777
ERKİN İNTEGRATİF TIP
MERKEZİ
1392 Sokak 5, Alsancak
Tel. 232.422 0365 - 422 3067
ENTO KULAK BURUN
BOĞAZ MERKEZİ
Şahin Eşref Bul. 35/2 Lozan
Telefon 232.422 0365
GELİŞİM EGE SPECT
TEŞHİS MERKEZİ
Mimar Sinan Cad. 13/1
Kahramanlar Te. 232.46 2232
İDEAL AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI
POLİKLİNİĞİ
Talatpaşa Bulvarı 16, D. 1
Alsancak Tel. 232.463 0939
www.idealclinic.com
İLGİM KADIN HASTALIKLARI
ve DOĞUM MERKEZİ
Talatpaşa Bulvarı 1434 Sk. 1/6
Alsancak Tel. 232.463 8929
www.ilgim.com.tr
İRENDE TIP VE TÜP
BEBK MERKEZİ
Talatpaşa Bul. 1436 Sokak 6,
Alsancak 
Telefon 232.464 5888 (pbx)
KENT HASTANESİ
8229 Sokak 30, Çiğli
Telefon 232.386 7070
KÜLTÜR TIP LABORATUVARI
1394 Sokak 11, Alsancak
Telefon 232.464 4232
LAMED ÖZEL SAĞLIK HİZM.
1359 Sokak 1, K.2 D.5-6
Umut Sitesi Alsancak
Telefon 232.464 22 33
ORTE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
Ali Çetinkaya Bulvarı 67/3
Alsancak Tel. 232.465 0550
ÖZEL CENTRAL HOSPITAL
1644 Sokak 2/2 Bayraklı
Telefon 32.341 5055-361 60 76

ÖZEL ÇINARLI HASTANESİ
Anadolu Caddesi 14, Çınarlı
Telefon 232.462 2727
ÖZEL KENT TIP MERKEZİ
Kıbrıs Şehitleri Cad. 140,
Alsancak Tel. 232.488 2828
ÖZEL SMYRNA ART
TÜP BEBK MERKEZİ
Anadolu Caddesi 34, Bayraklı
Telefon 232.461 9333-461 6863
RETİNA GÖZ MERKEZİ
Talatpaşa Bulvarı 1488 Sk. 3,
Alsancak Tel. 232.464 4949
SERDAR ÖZLER GÖZ KLİNİĞİ
1382 Sokak 32/4, Alsancak
Telefon 232.463 98 76
SİM TIP LABORATUVARI
Ali Çetinkaya Bul. 66/1, D.1
Alsancak Telefon 232.464 1122
STAR KADIN SAĞLIĞI
Ali Çetinkaya Bul. 66/4,
Alsancak Tel. 232.464 7151
SÜDEKAN KADIN
HASTALIKLARI
Şair Eşref Bulvarı 35/2, 
Alsancak
Telefon 232.421 62 60
TALATPAŞA TIP LAB.
Talatpaşa Bulvarı 61/2, 
Alsancak
Telefon 232.463 0897
TÜRKER DİŞ TEDAVİ
ORTODONTİ İMPLANT
1438 Sokak 1, Sema Apt.
Alsancak Tel. 232.422 4343
TÜRK KANSER ARAŞTIRMA
ve SAVAŞ KURUMU İZMİR
Mahmut Bozkurt Cad. 47/2
Alsancak Tel. 232.464 8584
VELİ LÖK
ÖZEL TEDAVİ MERKEZİ
1416 Sokak 11, Kahramanlar
Telefon 232.425 85 45
YAŞAM LABRATUVARI
Kıbrıs Şehitleri Caddesi
1447 Sokak 6/1, Alsancak
Telefon 232.464 5564
ZÜBEYDE HANIM TIP MER.
Zübeyde Hanım Caddesi 39/B
Alaybey Karşıyaka
Telefon 232.366 2277
Otel
AKSAN OTELİ
Gaziler Caddezi 214-216,
Basmane Telefon 232.441 7061
ANBA OTELİ
Cumhuriyet Bulvarı 124 
Alsancak
Telefon 232.484 4380
ANEMON İZMİR
Mürselpaşa Bulvarı 40,
Kahramanlar Tel. 232.446 3656
info@anemonizmir.com
ANEMON FUAR OTEL
1362 Sokak 57, Montrö 
Alsancak
Telefon 232.446 0646
info@anemonfuar.com
BABDAN OTELİ
Gaziosmanpaşa Bulvarı 50,
Çankaya Telefon 232.483 9640
BALCA OTEL
1484 Sokak 11 Alsancak
Telefon 232.422 3074
BEYOND HOTEL
Kızılay Cad. 1376 Sokak 5,
Alsancak Tel. 232.463 0585
BLUE BOUTİQUE HOTEL
Mürselpaşa Bul. 1265 Sk. 13,
Basmane Tel. 232.484 2525

Basmane Semt Merkezi: Melike Özler-Taşkın Küçüksayraç (Sorumlu)
1299 Sk. No 7 Basmane (Oteller Sokağı) Telefon: 4459379
Agora Semt Merkezi: Ruhsar Özdemir
806 Sk. No: 7 Patlıcan Yokuşu Agora Telefon: 4830598
Saadet Mirci Semnt Merkezi (Giysi Bankası): Ferhan Baysoy (Sorumlu)
843 Sk. No:50 İkiçeşmelik  Telefon: 4253510
İsmetpaşa Semt Merkezi: Hülya Sonsaat (Sorumlu)
360/1 Sok. No: 5 İsmetpaşa  Telefon:  4573740
Ballıkuyu Semt Merkezi: İlknur Korkmaz (Sorumlu)

Kocatepe Mah. Hacıefendi Cad. No: 232 Ballıkuyu   Telefon: 4460040
Melehat Yılmayan Öğrenme Evi: Alev Turanlı (Sorumlu)
55 Sok. No:18 Güzelyalı   Telefon: 2851898
Ayla Ökmen Semt Merkezi ve Kadın Danışma: Serpil Mumcu (Sorumlu)
442 Sok. No:73 Kemeraltı (Arap Fırını Sokağı)  Telefon: 4253501
Eşrefpaşa Semt Merkezi: Dilek Çakıroğlu (Sorumlu)
İkiçeşmelik Cad. No:5 Cicipark İçi   Telefon: 2507100
Gültepe Semt Merkezi: Neslihan Demir (Sorumlu)
Pilevne Cad. No: 18 Gültepe    Telefon: 4332577

KONAK BELEDİYESİ SEMT MERKEZLERİ (SEVGİ EVLERİ)
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COMFORT OTEL
Mürselpaşa Bul. 159
Telefon 232.425 2600
CROWNE PLAZA
Crowne Plaza İzmir 10 Sk. 67, 
İnciraltı Tel: 232.292 1300
OTEL DOKUZ EYLÜL
Mustafa Kemal Sahil Bulv.273
Küçükyalı Tel: 232.445 9480
EGE PALAS OTELİ
Cumhuriyet Bul. 210, Alsancak
Telfon 232.463 9090
EGE SAĞLIK OTELİ
Ege Üniverstesi Ark. Bornova
Telefon 232.373 4862
HİSAR ALTINEL OTEL
Fevzipaşa Blv. 153, Basmane
Telefon 232.484 5400
İSMİRA OTEL
Gazi Osmanpaşa Bul. 26,
Alsancak Tel. 232.445 6060
İZMİR HİLTON
Gazi Osmanpaşa Bulvarı 7,
Alsancak Tel. 232.497 6060
İZMİR PALACE
Vasıf Çınar Bulvarı 2, Alsancak
Telefon 232.421 5583
KARACA OTELİ
1379 Sokak 55, Alsancak
Telefon 232.489 1940
KAYA PRESTİGE
Telefon 232.483 0323
KİLİM OTEL
Atatürk Bulvarı Alsancak
Telefon 232.484 5340
KORDON OTEL
Akdeniz Cad. 2, Pasaport
Telefon 232.425 0445
MOVEPİCK HOTEL İZMİR
Cumhuriyet Bul. 138 Pasaport
Telefon 232.488 1414
OTEL MARLA
Kazım Dirik Cad .No:7 
Pasaport/İZMİR 
Tel : 0232 441 40 00
Fax: 0232 441 11 50
OTEL BAYLAN
1299 Sokak 8, Basmane
Telefon 232.483 0152
OTEL KAYA
Gazi Osmanpaşa Bul. 45,
Alsancak Telefon 232.483 9771
PALM CITY OTEL
Mürselpaşa Bul 149,
Basmane Tel. 232.445 8080
RESİDENCE BUTİK OTEL
Mürselpaşa Bul. 28, Basmane
Telefon 232.441 9090
SC INN BOUTIGUE HOTEL
Mürselpaşa Bul. 2, Basmane
Telefon 232.446 5400
SUSUZLU ATLANTİS OTEL
Gazi Bulvarı 128, Çankaya
Tel. 232.483 5548
SWISSOTEL GRAND EFES
Gazi Osmanpaşa Bum. Heykel
Telefon 232.414 0000
YUMUKOĞLU OTEL
Şair Eşref Bulvarı, 1371 Sk, 8
Çankaya  Tel. 232.483 6565

Tiyatrolar - Sahneler
ATATÜRK İL HALK
KÜTÜPHANESİ
Telefon 232.425 0897
İZMİR DEVLET TİYATROSU
Telefon 232.445 8941
İDT KONAK SAHNESİ
Telefon 232.483 5035

AGORA
Telefon 232.277 2525
BATI Telefon 232.347 5825
CINEBONUS KONAK PİER
Telefon 232.446 9040
ÇINAR CENTER
Telefon 232.277 1100
DESEM SİNEMASI
Tel: 232.422 5310
İZMİR Telefon 232.421 4261
KONAK Telefon 232.483 2191
SEMA Telefon 232.483 9100
ŞAN Telefon 232.483 7511

Müzeler
AGORA AÇIKHAVA MÜZESİ
Telefon 232.483 4696
ARKEOLOJİ MÜZESİ
Telefon 232.489 0796
ATATÜRK MÜZESİ
Telefon 232.464 8085
BERGAMA MÜZESİ
Telefon 232.631 2883
CUMHURİYET EĞİTİM
MÜZESİ
Telefon 232.489 9484
ÇEŞME MÜZESİ
Telefon 232.712 6609
EFES MÜZESİ
Telefon 232.892 6010
ETNOGRAFYA MÜZESİ
Telefon 232.489 0796
İNÖNÜ EVİ MÜZESİ
Telefon 232.445 5599
İZMİR RESİM VE
HEYKEL MÜZESİ
Telefon 232.482 0393
KONAK BELEDİYESİ
NEŞE VE KARİKATÜR MÜZESİ
Telefon 232.461 3105
KONAK BELEDİYESİ
İZMİR MASK MÜZESİ
Telefon 232.465 3107
KONAK BELEDİYESİ
ÜMRAN BARADAN OYUN VE
OYUNCAK MÜZESİ
Telefon 232.425 7513
ÖDEMİŞ MÜZESİ
Telefon 232.545 1184
TABİAT TARİHİ MÜZESİ
Telefon 232.388 26 01

Sosyal Kulüpler
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DES.
DERNEĞİ
1451 Sokak 17/3 Alsancak
Telefon 232.464 3359
EÇEV Ege Çağdaş Eğitim
Vakfı
Cumhuriyet Bul. 135/4 
Alsancak
Tel. 232.464 1266 - 465 0113

EGE AÇIKDENİZ YACHT
KULÜBÜ
Levent Marina Bakü Bulvarı 72
İnciraltı Telefon 232.278 7922
info@eayk.org
EGE FOTOĞRAF KULÜBÜ
857 Sokak 6/D Konak
Telefon 232.441 5403
EGE ORMAN VAKFI
1542 Sokak 10/A Kat. 3
Telefon 232464 5160
İZMİR DAĞCILIK VE DOĞA
SPORLARI İHTİSAS KULÜBÜ
1456 Sokak 96/3 Alsancak
Tel. 232421 3010 - 541.421 3090
İZMİR FOTOĞRAF SANATI
DER. 1457 Sok. 12/3 Alsancak
Telefon 232.464 3212
İZMİR KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM VAKFI
Mithatpaşa Cad. 38, Karataş
Telefon 232.482 0090
ÖZEL SATRANÇ EĞİTİM
MERKEZİ
1401 Sokak 9/4, Alsancak 
Telefon  232 463 2877
TEMA VAKFI
1479 Sokak 5, Alsancak
Telefon 232.464 5868
YENİ YÜKSEKTEP KÜLTÜR
DER. 1482 Muzaffer İzgü 
Sokağı 5 Alsancak
Tel. 232.464 5739
1710 sokak 11 Karşıyaka
Telefon 232.381 6776

Tenis Kulüpleri
KÜÇÜK KULÜP
Telefon 232.463 8747
KÜLTÜRPARK TENİS KUL.
Telefon 232.483 3352

Turizm Danışma
ADNAN MENDERES
HAVALİMANI
Telefon 232.274 2626
İL TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon 232.483 5117
*BERGAMA Tel. 232.631 2851
*ÇEŞME Tel. 232.712 6653
*FOÇA Tel. 232.812 1222
*SELÇUK Tel. 232.892 6328

Konsolosluklar
ABD Tel. 232.464 8755
İNGİLTERE Tel. 232.463 5151
İTALYA Tel. 232.463 6676-96
YUNANİSTAN Tel. 232.421 
6992

İSMET İNÖNÜ SANAT
MERKEZİ
Telefon 232.489 0926
İZMİR TİYATROBAB-I
SANAT SAHNESİ
Şehit Fethib Bey Cad. Pasaprt
Telefon 232.446 7795
www.izmirtiyatro.com
DEÜ SABANCI KÜLTÜR
SARAYI
Telefon 232.441 9009
HAMLE TİYATROSU
Telefon 232.446 8857
İZMİR DEVLET
OPERA VE BALESİ
Telefon 232.441 0173
İZMİR DEVLET SENFONİ
ORKESTRASI
Telefon 232.489 0926
İZMİR SANAT
Telefon 232.483 6334
KARŞIYAKA AÇIKHAVA
TİYATROSU
Telefon 232.362 6161

Kültür Merkezi
KONAK BELEDİYESİ
PROF. TR. TÜRKAN SAYLAN
KÜLTÜR VE SANAT MER.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi 12
Alsancak Tel. 232.422 5236
KONAK BELEDİYESİ
DR. SELAHATTİN AKÇİÇEK
EŞREFPAŞA KÜLTÜR VE
SANAT MERKEZİ
İnönü Caddesi 2/1 Bayramyeri
Tel. 232.2624590-262 9984
KONAK BELEDİYESİ
GÜZELYALI KÜLTÜR MER.
32 Sk. 4, Fuat Göztepe Parkı
Güzelyalı Telefon 232.224 2430
AHMET ADNAN SAYGUN
SANAT MERKEZİ (AASSM)
Mithatpaşa Caddesi 1087
Güzelyalı Telefon 232.285 4593
ALMAN KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon 232.489 5687
EÜ ATATÜRK KÜLTÜR MER.
Telefon 232.483 8520
FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ
Cumhuriyet Bul. 152 Alsancak
Telefon 232.463 6979
KEDİ KÜLTÜR SANAT MER.
Atatürk Cad. 386/A Alsancak
Telefon 232.464 9935
www.kedikultursanat.org
NARLIDERE BELEDİYESİ
KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Telefon 232.238 8055
SOYA KÜLTÜR SANAT
FABRİKASI
613 Sokak 10, Bornova
Telefon 232.486 3400
TÜRK-AMERİKAN DERNEĞİ
Telefon 232.464 2095
TÜRK İTALYAN KÜLTÜR DER.
Kıbrıs Şehitleri Cad. 58 
Alsancak     Tel. 232.421 5242
ZİYA GÖKALP KÜLTÜR MER.
Telefon 232.366 4459

Sinema
AFM EGE PARK MAVİŞEHİR
Telefon 232.324 4264
AFM PASTEL
Telefon 232.499 2200
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Gazi Osmanpaşa Bul. 45,
Alsancak Telefon 232.483 9771
PALM CITY OTEL
Mürselpaşa Bul 149,
Basmane Tel. 232.445 8080
RESİDENCE BUTİK OTEL
Mürselpaşa Bul. 28, Basmane
Telefon 232.441 9090
SC INN BOUTIGUE HOTEL
Mürselpaşa Bul. 2, Basmane
Telefon 232.446 5400
SUSUZLU ATLANTİS OTEL
Gazi Bulvarı 128, Çankaya
Tel. 232.483 5548
SWISSOTEL GRAND EFES
Gazi Osmanpaşa Bum. Heykel
Telefon 232.414 0000
YUMUKOĞLU OTEL
Şair Eşref Bulvarı, 1371 Sk, 8
Çankaya  Tel. 232.483 6565

Tiyatrolar - Sahneler
ATATÜRK İL HALK
KÜTÜPHANESİ
Telefon 232.425 0897
İZMİR DEVLET TİYATROSU
Telefon 232.445 8941
İDT KONAK SAHNESİ
Telefon 232.483 5035

AGORA
Telefon 232.277 2525
BATI Telefon 232.347 5825
CINEBONUS KONAK PİER
Telefon 232.446 9040
ÇINAR CENTER
Telefon 232.277 1100
DESEM SİNEMASI
Tel: 232.422 5310
İZMİR Telefon 232.421 4261
KONAK Telefon 232.483 2191
SEMA Telefon 232.483 9100
ŞAN Telefon 232.483 7511

Müzeler
AGORA AÇIKHAVA MÜZESİ
Telefon 232.483 4696
ARKEOLOJİ MÜZESİ
Telefon 232.489 0796
ATATÜRK MÜZESİ
Telefon 232.464 8085
BERGAMA MÜZESİ
Telefon 232.631 2883
CUMHURİYET EĞİTİM
MÜZESİ
Telefon 232.489 9484
ÇEŞME MÜZESİ
Telefon 232.712 6609
EFES MÜZESİ
Telefon 232.892 6010
ETNOGRAFYA MÜZESİ
Telefon 232.489 0796
İNÖNÜ EVİ MÜZESİ
Telefon 232.445 5599
İZMİR RESİM VE
HEYKEL MÜZESİ
Telefon 232.482 0393
KONAK BELEDİYESİ
NEŞE VE KARİKATÜR MÜZESİ
Telefon 232.461 3105
KONAK BELEDİYESİ
İZMİR MASK MÜZESİ
Telefon 232.465 3107
KONAK BELEDİYESİ
ÜMRAN BARADAN OYUN VE
OYUNCAK MÜZESİ
Telefon 232.425 7513
ÖDEMİŞ MÜZESİ
Telefon 232.545 1184
TABİAT TARİHİ MÜZESİ
Telefon 232.388 26 01

Sosyal Kulüpler
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DES.
DERNEĞİ
1451 Sokak 17/3 Alsancak
Telefon 232.464 3359
EÇEV Ege Çağdaş Eğitim
Vakfı
Cumhuriyet Bul. 135/4 
Alsancak
Tel. 232.464 1266 - 465 0113

EGE AÇIKDENİZ YACHT
KULÜBÜ
Levent Marina Bakü Bulvarı 72
İnciraltı Telefon 232.278 7922
info@eayk.org
EGE FOTOĞRAF KULÜBÜ
857 Sokak 6/D Konak
Telefon 232.441 5403
EGE ORMAN VAKFI
1542 Sokak 10/A Kat. 3
Telefon 232464 5160
İZMİR DAĞCILIK VE DOĞA
SPORLARI İHTİSAS KULÜBÜ
1456 Sokak 96/3 Alsancak
Tel. 232421 3010 - 541.421 3090
İZMİR FOTOĞRAF SANATI
DER. 1457 Sok. 12/3 Alsancak
Telefon 232.464 3212
İZMİR KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM VAKFI
Mithatpaşa Cad. 38, Karataş
Telefon 232.482 0090
ÖZEL SATRANÇ EĞİTİM
MERKEZİ
1401 Sokak 9/4, Alsancak 
Telefon  232 463 2877
TEMA VAKFI
1479 Sokak 5, Alsancak
Telefon 232.464 5868
YENİ YÜKSEKTEP KÜLTÜR
DER. 1482 Muzaffer İzgü 
Sokağı 5 Alsancak
Tel. 232.464 5739
1710 sokak 11 Karşıyaka
Telefon 232.381 6776

Tenis Kulüpleri
KÜÇÜK KULÜP
Telefon 232.463 8747
KÜLTÜRPARK TENİS KUL.
Telefon 232.483 3352

Turizm Danışma
ADNAN MENDERES
HAVALİMANI
Telefon 232.274 2626
İL TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon 232.483 5117
*BERGAMA Tel. 232.631 2851
*ÇEŞME Tel. 232.712 6653
*FOÇA Tel. 232.812 1222
*SELÇUK Tel. 232.892 6328

Konsolosluklar
ABD Tel. 232.464 8755
İNGİLTERE Tel. 232.463 5151
İTALYA Tel. 232.463 6676-96
YUNANİSTAN Tel. 232.421 
6992

İSMET İNÖNÜ SANAT
MERKEZİ
Telefon 232.489 0926
İZMİR TİYATROBAB-I
SANAT SAHNESİ
Şehit Fethib Bey Cad. Pasaprt
Telefon 232.446 7795
www.izmirtiyatro.com
DEÜ SABANCI KÜLTÜR
SARAYI
Telefon 232.441 9009
HAMLE TİYATROSU
Telefon 232.446 8857
İZMİR DEVLET
OPERA VE BALESİ
Telefon 232.441 0173
İZMİR DEVLET SENFONİ
ORKESTRASI
Telefon 232.489 0926
İZMİR SANAT
Telefon 232.483 6334
KARŞIYAKA AÇIKHAVA
TİYATROSU
Telefon 232.362 6161

Kültür Merkezi
KONAK BELEDİYESİ
PROF. TR. TÜRKAN SAYLAN
KÜLTÜR VE SANAT MER.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi 12
Alsancak Tel. 232.422 5236
KONAK BELEDİYESİ
DR. SELAHATTİN AKÇİÇEK
EŞREFPAŞA KÜLTÜR VE
SANAT MERKEZİ
İnönü Caddesi 2/1 Bayramyeri
Tel. 232.2624590-262 9984
KONAK BELEDİYESİ
GÜZELYALI KÜLTÜR MER.
32 Sk. 4, Fuat Göztepe Parkı
Güzelyalı Telefon 232.224 2430
AHMET ADNAN SAYGUN
SANAT MERKEZİ (AASSM)
Mithatpaşa Caddesi 1087
Güzelyalı Telefon 232.285 4593
ALMAN KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon 232.489 5687
EÜ ATATÜRK KÜLTÜR MER.
Telefon 232.483 8520
FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ
Cumhuriyet Bul. 152 Alsancak
Telefon 232.463 6979
KEDİ KÜLTÜR SANAT MER.
Atatürk Cad. 386/A Alsancak
Telefon 232.464 9935
www.kedikultursanat.org
NARLIDERE BELEDİYESİ
KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Telefon 232.238 8055
SOYA KÜLTÜR SANAT
FABRİKASI
613 Sokak 10, Bornova
Telefon 232.486 3400
TÜRK-AMERİKAN DERNEĞİ
Telefon 232.464 2095
TÜRK İTALYAN KÜLTÜR DER.
Kıbrıs Şehitleri Cad. 58 
Alsancak     Tel. 232.421 5242
ZİYA GÖKALP KÜLTÜR MER.
Telefon 232.366 4459

Sinema
AFM EGE PARK MAVİŞEHİR
Telefon 232.324 4264
AFM PASTEL
Telefon 232.499 2200
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