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Sön dönemde kadınlarla ilgili eylemlerde 
sıkça rastlanan bir slogan “Sokağa, eyleme, 
özgürleșmeye...”. Bir diğeri de, “Geceleri 

ve sokakları istiyoruz”.

Evet... Kadınlar, geceleri ve sokakları istiyorlar. 
Siz, “ne fark var ki…” ya da “çok mu önemli 
yani” diye düșünebilirsiniz, ama onlar istiyorlar.

Eğer İzmir’de yașıyorsanız, “bana ne” deme 
șansınız da pek yok. Çünkü tek bașına yașayan 
kadınların en çok olduğu șehir, İzmir. Bu ișlerin 
elebașları da genellikle tek bașına yașayan kadın-
lar ya !.. Ve kadınların göreli en rahat olduğu șehir 
de İzmir.

Ben bir kadın olarak, bu sloganların içeriğini zaten 
savunuyorum. Ama aynı zamanda, Karșıyaka 
sokaklarını geceleri yalnız birkaç kez yașaya-
bilmiș biri olarak da bu sloganlara katılıyorum. 
Çünkü geceleri sokakların da, șehrin de bașka 
olduğunu düșünüyorum.

İzmir’i, beș duyumla o birkaç yaz gecesi böylesine 
yoğun duyumsadım diyebilirim. Çünkü duyula-
rınıza engel olabilecek, ilginizi dağıtacak șeyler, 
geceleri çok az. Gündüze göre neredeyse hiç yok. 
Gürültü yok. İzmir’in içinin sesini dinliyorsunuz. 
Hatta sessizliğini. Arada balkonlardan gelen 
horultular bu romantizmi bozuyor olsa da...

Burnunuzda körfezin kokusuyla yarıșan, Kar-
șıyaka sokaklarının asil ama çılgın yasemin 
kokuları, arada hanımelleri...

Yine, körfezin iyot kokusuyla anımsadığınız deniz 
ürünlerinin tadı damağınızda. Teninizde yaz gece-
lerinin hafi f mi hafi f esintisiyle, İzmir’in nemi.

Bitirmek üzere olduğunuz sokağın köșesindeki 
duvarda K.S.K yazılarına karıșmıș, unutturulmaya 
çalıșılan yakın tarihimizden kalma bir slogan.
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Bir arkadașıma “Karșıyaka’yı iște bu yüzden sevi-
yorum, bașka hiçbir yerde perdesiz böyle rahat 
oturamazsınız” dedirten türden, perdeleri açık 
pencereler... Hoș, pencereler ve balkon kapıları 
da açık zaten. Bu açıklığın İzmir’in demokrat-
lığından geldiğini savunanlar da var, sıcaklığın 
verdiği gevșeklikten olduğunu savunanlar da.

Parklarda, tren yolu kenarlarında tek tük ayyașlar. 
Hemen yanı bașlarında, gün be gün sayıları artan 
sokak çocukları, kediler... Kısacası geceleri șehir 
daha çok, gündüzcüler tarafından dıșlananların.

İște bu gecelerden birinde çıkıp geliveren sıkın-
tımı, sokaklarla birlikte kazanca dönüștüren bir 
de șiir.

Uykusuz ve kokusuz gecelerimden 
birindeyim,

Vurmușum kendimi bașıboș sokaklara,

Birini tüketirken bașlıyor.

Ortalık,

Düșlerimi bile seçemeyeceğim kadar 
karanlık.

Gündüzleri hoyrat bir koca gibi bana 
sahiplik yapan bu șehrin,

Bu gece,

Yarısı benim,

Yarısı sokak kedilerinin.


