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Sorunların çözümü 
konuşuldu

“Erenköy” yeniden 
tasarlanacak

Yeşil sahalarda 
kadınlar

 Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı, Caferağa ve 
Osmanağa mahallelerinin esnafıyla 
biraraya geldi. Toplantıda, son 
dönemde artan gürültü, kirlilik ve 
kaldırım işgali şikâyetleri ve çözüm 
önerileri konuşuldu l Sayfa 8’de

 Sağlık Bakanlığı’nın mülkiyetinde 
olan Erenköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi yeniden yapılacak. 
Tasarım için açılan Bizimköy Mimari 
Proje Yarışması’na 3 Mart’a kadar 
başvurulabilecek l Sayfa 8'de

 Çocuklara futbol eğitimi veren 
antrenör Nilay Ateşoğlu ile futbola 
başlama hikayesini ve kadın 
futbolundaki sorunları konuştuk. 
Ateşoğlu, “Yeşil sahalarda kadın 
antrenör gören her kız çocuğun 
umudu artacak” diyorl Sayfa 13'te

 

Haydarpaşa Vapur İskelesi için 
“Yakamoz” adlı bir enstalasyon 
hazırlayan Alman sanatçı Abel 
Korinsky, “İnsanların yıllardır bildiği 
yapılara dikkat çekmek için bu tür 
işler üretiyorum, bu sayede yeniden 
keşfedilebilir duruma geliyorlar” diyor 
l Sayfa 9'da

İstanbullu bir grup tiyatrocu biraraya 
gelerek örgütlendi ve Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirerek bir “Tiyatro 
Kooperatifi” kurdu. Amaç; tiyatro 
sanatının gelişmesini, yurtiçi ve 
yurtdışında yaygınlaşmasını ve her 
açıdan desteklenmesini sağlamak  
l Sayfa 7'de

Alman sanatçıdan 
iskelede sanat

Özel tiyatrolar 
örgütlendi

Her şey insan 
için değil
İnsan hakları ve şiddet üzerine 
konuştuğumuz psikiyatrist/
psikoterapist Agâh Aydın “Her 
şey insan için olunca doğayı 
sömürüyorsunuz, eşitsizlikler 
oradan çıkıyor, liberal ekonomi 
palazlanıyor. ‘İnsan hakları’ 
dendiği zaman o hakları kimin 
tanımladığı, nasıl tanımladığı, 
hangi dili kullandığı önemli.”  
diyor  l Sayfa 15'te

Çevreci Çocuk Çalıştayı’na katılan öğrenciler temiz enerji, iklim 
değişikliği, atık yönetimi, su kirliliği ve temel afet bilincini tartıştı. 
Çocuklar, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını ve geri dönüşüm 
hakkında daha fazla bilgilendirme yapılmasını önerdi   l Sayfa 2’de

temiz çevre için öneriler

Sahipsiz hayvanlar
için

Türkiye’nin ilçe bazındaki en büyük ilk ve tek hayvan 
hastanesi Merdivenköy’de açıldı. Kadıköy Belediyesi’nin 

hayata geçirdiği Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve 
Eğitim Merkezi 2 tam teşekküllü ameliyathane, 4 tam 

teşekküllü muayenehane, 2 tam teşekküllü yoğun 
bakım üniteli acil müdahale servisiyle sokakta yaşayan 

dostlarımıza en iyi bakımı sağlama hedefinde l Sayfa 10’da

UĞUR VARDAN  7’de

Mutluluğun resmi!

MÜGE İPLİKÇİ  10’da

Z KuşağıMuhteşem yeniyıl, 
şahane yılbaşı

FATİH SOLMAZ 5’te

yeni merkez
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Sonbaharda biz

KK

Doğal güzellikleri ve temiz havası ile bi-
linen Kaz Dağları, geçtiğimiz ağustos 
ayında ağaç katliamı ile gündeme gel-
mişti. Kaz Dağları’nda, altın ve gümüş 
madeni projesi kapsamında on binlerce 
ağacın kesildiği ifade edilmişti. Uzun sü-
ren eylemler sonrasında 13 Ekim'de ma-
den arama lisansı sona eren Kanadalı fir-
manın lisansı yenilenmemişti. Şirket de 
yaptığı açıklamayla  2021'e kadar faali-
yetlerine ara verdiği bilgisini paylaşmıştı.

“KAZDAĞLARI’NI TERK ETMELİLER”
Kazdağları İstanbul Dayanışması üyele-
ri ise söz konusu şirketin altın arama faa-
liyetlerine devam ettiğini belirterek, Kadı-
köy’de basın açıklaması düzenledi. Basın 
açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Ki-
razlı’da 136 gündür, gece gündüz nöbet tu-
tan Kazdağları direnişçileri ağaç kesimini iki 
kez belgeledi ve suç duyurusunda bulun-
du. Alamos Gold şirketi Kazdağları’ndaki 
tüm maden çalışmalarına son verip katlet-
tiği bölgeden ayırdığı toprak örtüsünü ye-
rine koymalı ve bir an önce rehabilitasyon 
çalışmalarının başlayabilmesi için Kazdağ-
ları’nı terk etmelidir. Ruhsatı olmayan şir-
ket neden hala Kirazlı’yı işgal etmektedir. 
Doğa katliamının yapıldığı bölgenin rehabi-

litasyonu acil olarak bilim ve uzmanlar ku-
rulu oluşturulup nasıl bir strateji izleneceği 
belirlenmelidir. Kazdağları’mız, ormanları-
mız, derelerimiz yerli-yabancı altın şirket-
lerin kuşatması altındadır.”

“ORMANLAR ALTIN MADENİ DEĞİLDİR”
Açıklamada Serçiler köyünde de altın ara-
ma faaliyetlerine başlandığı bilgisi payla-
şılırken, “İçme suyumuzu zehirleyecek, 
ormanlarımızı katledecek onlarca benzer 
proje sırada bekliyor. Para hırsıyla gözü 
dönmüş şirketlerin, çevre sağlığı için geç 
kalınmadan ruhsatlarının iptal edilmesi-
ni talep ediyoruz. Anayasanın 56. Mad-
desi gereğince, sağlıklı bir çevrede ya-
şamak, hakkımız ve doğamızı korumak, 
ödevimizdir. Ormanlarımız sadece altın 
madeni ya da kereste değildir. Kazdağla-
rı’nı terk etmeyecek, her ağacı, havamı-
zı, suyumuzu ve toprağımızı savunmaya 
devam edeceğiz.” denildi. Eyleme destek 
veren şair Ataol Behramoğlu da Kaz Dağ-
ları’nda yürütülen faaliyetleri vatana iha-
net olarak değerlendirdi. Behramoğlu, Kaz 
Dağları’nı savunmaya devam edecekleri-
ni ifade ederek duyarlı kesimleri mücade-
le etmeye çağırdı.
Flanör Kukla Atölyesi sanatçıları da eyle-
me yaptıkları dev ağaç adam kuklasıyla 
destek verdi.

İklimin Ayak İzleri 
Seminerlerinin üçüncüsü 
olan “Toprağın Ayak 
İzi” semineri 7 Aralık 
Cumartesi günü Kozyatağı 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi 
İklim Elçileri tarafından düzenlenen “Topra-
ğın Ayak İzi” seminerinde, İstanbul Üniver-
sitesi Orman Fakültesi emekli öğretim üyesi 
Prof. Dr. Doğan Kantarcı ve Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nden Doç. Dr. Çiğdem Coş-
kun Hepcan birer konuşma yaptı.
İlk sözü Prof. Dr. Doğan Kantarcı aldı. 3.Ha-
valimanı ve Kanal İstanbul Projesi’nin, Kuzey 
Ormanları’nın büyük bir kısmını yok ettiği-
ni belirten Kantarcı, “İstanbul’un nüfusunun 
sürekli artmasına bağlı olarak betonlaşma 
sorunuyla karşı karışayız. İstanbul bir beton 
çölüne döndü” dedi.

“BU BİR ÇED RAPORU DEĞİL”
Doğan Kantarcı ÇED raporu hakkında, “Bili-
yorsunuz ki ÇED Raporu, Çevresel Etki De-
ğerlendirmesi anlamına geliyor. Bu bir proje 
ve bu projenin çevresel etki değerlendirme-
si yok” dedi. Sözlerine devam eden Kantarcı, 
“Bu projenin Karadeniz’e, Boğaza, Marmara 
Denizi’ne etkisi ne olacak? Montrö Boğaz-
lar Sözleşmesi’nden dolayı bu alanın duru-
mu ne olacak? Ortada hiçbir şey yok.” ifade-
lerini kullandı.
Doğan Kantarcı, “3.Havalimanı, havaala-
nı olarak dünyanın en büyük havaalanı ama 
havalimanı olarak dünyanın en büyük hava-
limanı değil. Onu Çin yaptı. Neden dünyanın 
en büyük havaalanı diyorum, çünkü Kanal 
İstanbul Projesi ile birlikte bu alanda boğaz-
lar kontrol altına alınmak isteniyor. Rus-
ya’nın yumuşak karnı Karadeniz’dir. Bu proje 
bizler için değil, Rusya için yapılıyor.” değer-
lendirmesini yaptı ve konuşmasına şöyle 
devam etti: “Kanal İstanbul Projesi için, bo-
ğazdan geçen tankerleri buraya alacağız di-
yorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Kana-
lın orta kısmı 317,5 metre, üst su sınırı 360 
metre, alt su sınırı 275 metre ve derinliği 25 
metre. Buradan 340 metre boyunda ve 48 
metre genişliğinde bir yük gemisini geçire-
mezsiniz” dedi. Kanal İstanbul Projesi’nin bir 
başka sorunundan bahseden Kantarcı, “Bo-
ğazda herhangi bir kaza olursa yangından 
zarar görecek insanları kurtaracağız diyor-

lar, bu da mümkün değil. Tam tersine kanalın 
iki yanına uydu şehirler yapılıyor ve bu ala-
na 2 milyon insan yerleştirilmesi planlanı-
yor. Havaalanı ve kanalın yakınlarında bulu-
nan 279 hektarlık bir alana imar verildi. Peki, 
kanalda böyle bir kaza olursa ne olacak? 
Bunu kimse düşünmüyor.” değerlendirme-
sinde bulundu.
Doğan Kantarcı, 3.Havalimanının problemle-
rini de dile getirdi. “Araziyi olduğu gibi kazı-
yıp altından miyosen killeri dediğimiz sıkış-
mış kil tabakasını çıkardılar ve havalimanını 
bu ıslak killerin üzerine oturttular. Üstünden 
bu kadar yükü kaldırdığınız zaman arazide 
kabarmalar meydana gelmesi kaçınılmaz.”

ISI ARTTI, BİTKİLER BOZULDU
Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan, iklim de-
ğişikliğinin kent ekolojisini nasıl etkiledi-
ği hakkında bilgi verdi. “Karbondioksit se-
viyesinin yükselmesiyle birlikte yeryüzüne 
gelen güneş ışınları geri gidemiyorlar ve 
geri gidemedikçe dünyayı ısıtıyorlar.” diyen 
Hepcan, kentlerin ısınması sonucu bitkilerde 
davranış bozukluğu meydana geldiğini söy-
ledi. Kentteki yeşil alanların arttırılması ge-
rektiğinin 
altını çizen 
Hepcan, 
“Kent-
te yolların 
yeşillendi-
rilmesi çok 
önemli” 
ifadelerini 
kullandı.
Kentlerde, 
mümkün 
olduğunca 

büyük formda ağaçları kullanmamız gerek-
tiğini söyleyen Hepcan, “Bir ağaç ne kadar 
büyükse, bize sağladığı fayda o kadar bü-
yük” dedi ve sözlerine ekosistemlerin yaşa-
ması için çok önemli olan toprağı anlatarak 
devam etti: “Toprak yaşayan bir doğal kay-
naktır. Hem altında hem üstünde onlarca 
canlıyı barındırıyor. Toprakta bulunan man-
tarlar, yabani ve istenmeyen bir bitki türü 
olarak tanımlanıyor fakat toprakta mantar 
varsa, bu o toprağın sağlıklı olduğu anlamı-
na gelir.” 
Yaprağın toprakla buluşmasının toprak için 
çok önemli bir besin kaynağı olduğunu söy-
leyen Hepcan, kurumuş yaprakların çöp 
veya kirlilik olarak görülmemesi gerektiği-
nin altını çizdi. “Kentlerde, bitki örtüsü ola-
rak sıklıkla çim kullanılıyor fakat çim yerine 
daha doğal türler kullanmalıyız. Çim, eko-
lojik ve biyolojik bir çöl.” diyen Hepcan son 
olarak ekosistem sağlığının insan sağlığıyla 
doğrudan ilişkili olduğunu belirtti ve bu ko-
nuda farkındalığımızı arttırmamız gerektiği-
ni vurguladı.
Seminer, katılımcılarla gerçekleşen soru ce-
vap kısmıyla son buldu.

adıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Mer-
kezi’nde bir yıldır, “Ekolojik Robot Ter-
ra ile Uygulamalı Bilim” projesi yürütü-
lüyor. Projenin amacı; Kadıköy İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul ile ortaokul dü-
zeyinde eğitim gören öğrencilere bilimden faydalan-
ma alışkanlığı kazandırmak ve teknoloji tabanlı üre-
tim anlayışını ortaya çıkarmak. Ekolojik atölyelerin 
düzenlendiği bu projede aynı zamanda öğrencilere 
çevreci çözümler konusunda farkındalık eğitimleri 
de veriliyor. 

Proje kapsamında bu defa 5 Aralık Perşembe 
günü Tasarım Atölyesi Kadıköy’de “Çevreci Çocuk 
Çalıştayı” düzenlendi. Kadıköy Belediyesi Çevre ve 
Kontrol Müdürlüğü ile 100. Yıl Altın Lions Kulübü 
ve Yeşilbahar Kulüpleri’nin işbirliğinde gerçekleşti-
rilen çalıştaya, İnönü İlkokulu ve İlhami Ahmet Ör-
nekal İlkokulu’ndan 50 öğrenci katıldı. 

SU KİRLİLİĞİ, TEMİZ HAVA...
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan 

çalışmayla düzenlenen Çevreci Çocuk Çalıştayı'nda 
çocuklarla temiz enerji, iklim değişikliği, atık yöneti-
mi, su kirliliği ve temel afet bilinci temaları konuşul-
du. Tematik parkların ve ekolojik merkezlerin arttı-
rılması önerisinde bulunan öğrenciler sera gazlarının 
etkisiyle birlikte iklim değişikliğinin arttığını ve bu-
zulların erimeye başladığını ifade ettiler ve şu öneri-
lerde bulundular: “Bisiklet kullanımı  ve  toplu taşıma 
araçlarının kullanımı yaygınlaştırılsın. Geri dönüşüm 
hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılsın.”

ÖĞRENCİLERDEN ÖNERİLER 
Su kirliliği konusunda da tartışmaların yapıldığı 

çalıştayda plastik atıklar ve petrol sızıntıları nedeniy-
le su kaynaklarının kirlendiği görüşü paylaşıldı.  Öğ-
renciler, su kirliliğinin önüne geçilebilmesi için “Atık 
yönetimi planlı yapılmalı, ekolojik tarım uygulamala-
rı yaygınlaştırılmalı, kanuni yaptırımlar arttırılmalı ve 

insanlara bu konuda farkındalık eğitimleri verilmeli” 
önerilerinde bulundular. Bir başka öğrenci grubu da 
çevreci çözümler için yenilenebilir enerji kaynakları-
nın arttırılması 
önerisinde bu-
lundu. Afet yö-
netiminin de 
konuşulduğu 
çalıştayda dep-
rem, sel, yan-
gın ve şiddet-
li fırtınalarda 
nasıl davranıl-
ması gerektiği  
tartışıldı. 

FİKİRLERİNİ UYGULADILAR 
Çalıştayın sonunda fikirlerini materyaller kulla-

narak modelleştiren öğrenciler, güneş paneliyle ça-
lışan bir oyuncak, buhar gücüyle çalışan 

mini tekne, lambaya enerji veren bir 
rüzgar gülü, el jeneratörü, su arıtma kiti 
ve havayla çalışan araba yaptı. Çalışta-
yı ziyaret eden Kadıköy Belediye Baş-
kanı Şerdil Dara Odabaşı da çocuklarla 
sohbet ederek, öğrencilerin önerilerini 
dinledi. 

Etkinliğin sonunda çalıştaya katı-
lan çocuklara Kadıköy Belediyesi kül-
tür merkezlerinde oynanan çocuk oyun-
larından biletler hediye edildi.

l Erhan DEMİRTAŞ

l Erhan DEMİRTAŞ

l Simge KANSU

Hem tartıştılar
hem yaptılar

Temiz enerji, iklim değişikliği, atık yönetimi ve su 
kirliliğinin tartışıldığı Çevreci Çocuk Çalıştayı’nda öğrenciler, 
hem fikirlerini paylaştı hem de yaratıcı işlere imza attı

Bu sefer toprağın İzİnİ sürdülerBu sefer toprağın İzİnİ sürdüler

“Kaz dağları 
kuşatma altında”

Kadıköy’de basın açıklaması 

düzenleyen “Kazdağları 

İstanbul Dayanışması” 

üyeleri, ruhsatları 

yenilenmeyen şirketlerin 

Kaz Dağları’nda altın 

arama faaliyetlerine devam 

ettiklerini söyledi
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niversite öğrencileri “Kürsü Öğrencile-
rin” başlıklı bir forum düzenledi. Forum-
da İstanbul, Marmara, ODTÜ, Ankara, 
İTÜ, YTÜ, Gazi, Özyeğin, Yeditepe, Sa-

bancı, İstanbul Aydın, Üsküdar, Dokuz Eylül, Ege, 
Karabük, Trakya, Bahçeşehir gibi üniversitelerden 
öğrenciler ve kulüp, birlik, fanzin gibi topluluklar Ka-
dıköy’deki NetaArt Güzel Sanatlar’da biraraya gele-
rek mücadele olanaklarını tartıştı. 

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Mert Batur, Genç-
lik Komiteleri olarak forumu uzun bir tartışmanın so-
nunda örgütlediklerini belirtti ve “Gençlerin kendini 
ifade edebileceği, kendi taleplerini tartışabileceği, bu-
lunduğu alanlarda yürüttüğü dayanışma, iletişim ve 
mücadele ağlarını buluşturan bir etkinlik bu. Bütün 
bu mücadeleler merkezi, yeni bir üniversite programı-
na dönüşür mü sorusu üzerine ortaya çıktı bu ihtiyaç. 
Özellikle kendi bulunduğu yerde bir toplumsal çalış-
ma içerisinde olan öğrencilere öncelik verdik ama tüm 
öğrencilere açık bir forumdu.” dedi.

YURTLAR PAHALI, OTOBÜS AZ
Öğrenci forumundaki tartışmalar, ekonomik, poli-

tik ve sosyal talepler olmak üzere üç başlıkta toplandı. 
Forumda söz alan ve #KürsüÖğrencilerin hashtagiyle 
paylaşılan konuşmalardan bazıları şöyle oldu: 

Burak Duyar: Üniversite öğrencilerinin ekono-
mik talepleri, mezun olduktan sonra katılacakları sını-
fın taleplerinden ayrı değildir.

Ömer Şengel: Burslara yüzde 7, yurtlara yüzde 
20 zam geldi ve bursların krediye çevrilmesi bir tehdit 
olarak kullanılıyor.

Utku Çuhaloğlu: Kendi kaldığım yurtta ulaşım 
sıkıntısı çok fazla, otobüsler çok seyrek. Bir otobüsü 
bekliyorsunuz sonra bir tane daha bekliyorsunuz.

Sera Yağmur Sonat: Yemekhanelerdeki yemek-
lerin kalori değeri 700 kalori civarı düşerken yıldan 
yıla fiyatları arttı.

Kemal Yılmaz: Bize okuldan size staj imkânı ve-
receğiz denmişti ama bununla ilgili asla bir ayarlama 
yapmadılar, sürekli sorun çıkardılar. Buna dair bir vi-
deo çekince de bizi tehdit ettiler.

Mert Titiz: Okuldaki deprem riskiyle ilgili tüm 
taleplerimiz reddedildi.

Çiçek Yaman: Kadınlar olarak mahallelerimizde, 
evlerimizde, okullarımızda bir şekilde baskılanmaya, 
yok sayılmaya ve yok edilmeye çalışıldığımız bir du-
rumla karşı karşıyayız.

Kadın Meclisleri, Şili’deki 
feminist örgüt Las Tesis’in 
25 Kasım’da erkek şidde-
tine yönelik yaptığı ve tüm 
dünyaya yayılan danslı pro-
testoyu Kadıköy’de gerçek-
leştirmek için “Sıra bizde” 
çağrısında bulundu. Çağrı-
yı dikkate alan kadınlar, 8 
Aralık Pazar günü Kadıköy 
İskele Meydanı’nda birara-
ya geldi. Polis, kadınların dans eşliğinde Türk-
çe olarak okuduğu metinde yer alan “Tecavüzcü 
sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, dev-
let ve başkan” sözlerinin “suç unsuru bulundur-
duğu” gerekçesiyle İspanyolca okunmasına izin 
vermedi. İlk olarak ses sisteminin kapatıldığı 
eylemde daha sonra kadınlara dağılın çağrısında 
bulunuldu. Dağılın çağrısına “Asla yalnız yürü-
meyeceksin” ve “Kadınları değil katilleri durdu-
run” sloganıyla cevap veren kadınlara polis mü-
dahale etti.

“POLİS ŞİDDETİYLE KARŞILAŞTIK”
Daha sonra tekrar biraraya gelen kadınlar, öl-

dürülen kadınların isimlerini anarak Kalkedon 
Meydanı’na doğru yürümeye başladı. Polis, ba-
rikat kurarak kadınların yürüyüşünü engellemek 
istedi. Kadınlar kurulan barikatlar nedeniyle iki-
ye bölündü.  Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim bunun 
üzerine bir açıklama yaptı. Fidan Ataselim, “Ar-
kadaşlarımızın bir kısmı diğer tarafta kaldı. Per-
formansımızı gerçekleştirdik. Ne yazık ki polisin 
şiddetiyle karşılaştık. Ve yine kadınlara ‘akılsız, 

ellerinde ne yazdığını bilmez’ olarak hitap etti-
ler. Kadın cinayetlerini durdurmak için protesto 
hakkımızı kullanmak için biraraya geldik. Dün-
yada kadınlar meydanlarda. Türkiye’de bunun 
engellenmesinin izahı olamaz. Önümüzü açsınlar 
ve Kalkedon Meydanı’nda biraraya gelelim; son 
sözümü söyleyelim ve dağılalım.” şeklinde ko-
nuştu. Bu talebe olumsuz yanıt veren polis, tekrar 
kadınlara müdahale ederek aralarında Fidan Ata-
selim’in de olduğu 6 kadını gözaltına aldı ve Ka-
dıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Ad-
liyeye sevkedilen kadınlar adli kontrol şartı ile 
serbest bırakıldı.

Engelli öğrenciler, Ordu’da evinin girişinde 
öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i, 
doğum gününde pasta keserek andı

Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, 
kendileri için organize edilen etkinlikte buluştu. Yal-
çın Kızılay Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen et-
kinlikte biraraya gelen engellilere, aileleri de eşlik etti. 
Spor salonunda kendileri için hazırlanan parkurlarda 
eğlenceli oyunlar oynayan engelliler, masa tenisi, fut-
bol, basketbol gibi sportif aktivitelere de katılma im-
kânı buldu. Engelli öğrenciler, Ordu’da evinin önünde 

bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’i de unutmadı. 
Doğum günü için pasta kesen öğrenciler, Ceren Öz-
demir maskeleri taktı. “Doğum günün kutlu olsun Ce-
ren Özdemir” yazılı pankart açan öğrenciler, “İyi ki 
doğdun Ceren, seni asla unutmayacağız” dedi. Engel-
liler adına açıklama yapan Besime Polat, “Bizler kadı-
nız. Yaşamak istiyoruz. Yalnız başımıza sokağa çıktı-
ğımızda ölüm korkusuyla yürümek istemiyoruz” dedi.

Ceren Özdemİr 
doğum gününde anıldı

!Kürsü Kürsü 
öğrencilerinöğrencilerin
Yirmiye yakın üniversiteden öğrencilerin 
biraraya geldiği forumda öğrencilerin ekonomik, 
sosyal ve politik talepleri tartışıldı

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Ü

Kadınların dansına 

Bütün dünyaya yayılan ve kadınlara yönelik şiddeti 
protesto için yapılan “Las Tesis” dansını yapmak üzere 
Kadıköy’de biraraya gelen kadınlara polis müdahale etti

polis müdahalesi
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Kadıköy Belediye Meclisi, 5 Aralık Perşembe günü 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı baş-
kanlığında toplandı. Meclis gündem toplantısı öncesi 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ka-
dın meclis üyelerini selamlayarak kadınların seçme 
ve seçilme hakkını elde ettiği 5 Aralık Dünya Kadın 
Hakları Günü’nü kutladı. Odabaşı kadın meclis üye-
lerine hitaben kaleme aldığı mektupla birlikte kadın 
meclis üyelerine hediyelerini sundu. Odabaşı, mek-
tubunda şu sözlere yer verdi: 

“Tam 85 yıl önce, ulusal kurtuluş mücadelemizin 
paydaşı, omurgası kadınların seçme ve seçilme hak-
kını elde ettiği o büyük gün. Kadının önce özgür bi-
rey olduğu, üretime ve yönetime katıldığı büyük gün. 
8 Şubat 1935’te yapılan TBMM 5. Dönem seçimle-

rinde, 17 kadın milletvekilinin TBMM’ye girmesi-
nin yolunu açan büyük gün. Seçme ve seçilme hakkı-
nı elde ettiğiniz gününüzü kutluyor, daha paylaşımcı, 
daha uygar, ihlal ve şiddetten uzak bir dünya diliyo-
rum. Bu vesile ile, 8 Şubat 1935’de yapılan TBMM 
5. Dönem seçimlerinde Meclis’e girme hakkı kaza-
nan, 17 kadın milletvekilimizi ve kadının siyasal ha-
yatta yerini alması için çaba gösteren, başta Musta-
fa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen herkesi 
saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.” 

Başkandan 
kadın meclis 

üyelerine mektup
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Genetik Laboratuvarımız 
geniş test paneli ve 

uzmanlarımızca sunulan 
Genetik Danışma servisi ile 

hizmetinizdedir. KAYIP İLANIİNGİLİZCE  
ÖZEL DERS 

YDS,YÖKDİL sınavlarına hazırlık ve 
üniversitelerin hazırlık atlama 

PROFICIENCY sınavları konusunda 
uzman öğretmenden özel ders.

Tel: 0 (532) 522 13 28

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-
ler odasına kayıtlı 9861 no’lu mührümü ve 

34206444 no’lu Ruhsatımı kaybettim. Hü-
kümsüzdür. SEBAHETTİN BİBER

Kadıköy Belediyesinden almış olduğumuz  işye-
rimize ait İşletme ruhsatımızı kaybettik. Hüküm-

süzdür.  SAMBER GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğün-
den almış olduğumuz  34250105698 no’lu 

makbuzumun aslını kaybettim. Hükümsüzdür.
Gökhan UCAL

Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakan-
lığınca fonlanan ve Berlin’den kardeş kentimiz Friedrich-
shain-Kreuzberg Belediyesi ile yürütülen “Kadıköy’de 
Mültecilere Uygun Sosyal Yardım – Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler Alanlarında Bilgi ve Deneyim Alışverişi” başlıklı 
projenin kapanış programı 2-7 Aralık haftasında Kadıköy 
Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Proje kapsamında Friedrichshain-Kreuzberg Belediye-
si Başkan Yardımcısı Knut Mildner-Spindler ve Çalışma, 
Kamu Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal İşler Departmanın-
dan temsilciler Kadıköy Belediyesi’nin konuğu oldu. Bu 
çalışma bünyesinde Tasarım Atölyesi Kadıköy’de çeşitli 
sunumlar yapıldı. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hiz-
metleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Birimi ve Rasimpa-
şa Sosyal Hizmet Merkezinden Berna Baklacı ve Nasip 
Karacık, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğünden Dr. Naci-
ye Demirel, yine Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hiz-
metleri Müdürlüğünden Ece Çizel Girişgen, Şadiye Narin 
ve Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden Seb-
la Ak yapılan çalışmaları konuklarla paylaştılar. Bunun 
yanı sıra Kadıköy Belediyesi’nin işbirliği yaptığı STK’lar-

dan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)’den Duygu Kork-
maz ve Ahmet Çetin “Erken Çocukluğu Desteklemek 
İçin Aile Eğitimleri” programlarını; Türkiye Aile Planlama-
sı Vakfı (TAPV)’ndan Şule Dursun ise “Kadın Sağlığı Eği-
timi” programlarını anlattı. 
Ayrıca Uluslararası Mavi Hilal Vakfı (IBC)’den Eda Ayran-
cı Sultanbeyli genelinde geçici koruma altındaki Suriye-
lilere sunulan hizmetleri; İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğünden Mansur Seyitoğlu ise refa-
katsiz çocukların İstanbul’daki durumunu ve yapılan ça-
lışmaları paylaştı.

ÇALIŞMALAR YERİNDE GÖZLENDİ
Söz konusu program dâhilinde ayrıca Çocuk Koruyucu 
Ruh Sağlığı Merkezi, Cinsel Şiddetle Mücadele Derne-
ği, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kadıköy 
Belediyesi Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi, Ka-
dıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 
Kadıköy Sosyal Hizmet Merkezi-ASP ve Kadıköy Beledi-
yesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezine saha ziyaretle-
ri düzenlendi. 

Kapanış ve Değerlendirme Top-
lantısında ise çocukların korun-
ması, aile içi şiddet ve mültecile-
rin sosyal güvenliği gibi konular 
ele alınarak, başlatılan bu işbirliği-
nin yeni bir projeyle ileriye götü-
rülmesi değerlendirildi. Friedrich-
shain-Kreuzberg Belediyesinden 
gelen Cinsel Sağlık ve Aile Plan-
lama Merkezi Başkanı Dr. Katrin 
Wolf, Cinsel Sağlık ve Aile Planla-
ma Merkezi Sosyal Görevlisi Mic-
haela Huck, Korunma, Sağlığı Geliştirme 
ve Yetişkin Bakımı Anabilim Dalı Baş-
kanı Dr. Ralph Susanbeth, Sosyal Eği-
tim Görevlisi - Önleme, Sağlığı Geliş-
tirme ve Yetişkin Bakımı Bölümünden 
Georg Wesner, Çocuk ve Gençlik Sağlık 
Servis Doktorları Dr. Funda Villavicen-
cio Lorini ve Dr. Tanja Mueller, Çocuk ve 

Ergen Psikiyatri Servisi Başkanı Tho-
mas Schirmer, Çocuk ve Ergen Psi-
kiyatri Servisi Görevlisi Liane Ewig, 
İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Knut 
Mildner-Spindler, AB ile ilgili işler so-
rumlusu Martin Kesting ve Kardeş 
Şehir Eşleştirme Görevlisi Heike Fis-
cher ile Kadıköy Belediyesi yönetici-
leri ve temsilcilerinin katılımıyla ger-

çekleştirilen toplantıda; her iki 
belediyenin de benzer hizmet-
ler yürüttüğü ve birbirine yakın 
yaklaşımlar içinde olduğu; mev-
cut projenin STK’ları da dahil 
ederek genişletilmesi ve mülte-
cilerin yanı sıra Kadıköy’de yaşa-
yan ve göçten etkilenen grupları 
da içine alan bir hedef grup ta-
nımlanması gerektiği değerlen-
dirildi.

“Kadıköy’de Mültecilere Uygun Sosyal Yardım – Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Alanlarında Bilgi ve Deneyim Alışverişi” 
başlıklı projenin kapanış programı Kadıköy’de yapıldı

üreklilik içeren döngüyü doğumun bir 
başlangıç, ölümün bir son olmadığı fikri 
üzerine kuran Devridaim sergisi, Kadıköy 
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi 

Sanat Galerisi’nde 6 Aralık Cuma günü açıldı. 12 sa-
natçının farklı teknikler kullandığı, doğum, yaşam ve 
ölüm döngüsünü kendi bakış açılarına göre yorumla-
dığı 36 eser, sanatseverlerin yoğun ilgisini gördü. 29 
Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan 
ve küratörlüğünü Seda Yavuz’un üstlendiği sergide 
eserleri yer alan sanatçıların isimleri ise şöyle: Gök-
han Deniz, Gözde Başkent, Gülen Eren, Güneş Acur, 
Hüseyin Rüstemoğlu, İlgen Arzık, Mihriban Mirap, 
Mustafa Özbakır,  Özgül Arslan, Rugül Serbest, Şe-
nay Ulusoy ve Uğur Yurdakul.

“SÜREKLİ BİR DÖNGÜ İÇİNDEYİZ”
“Yaşamın devam ettiğini ve 
sürekli bir döngü içinde oldu-

ğumuzu tekrar hatırlatmak 
istedim.” diyen Seda Ya-
vuz, sergi fikrinin nasıl or-
taya çıktığını şöyle anlatı-
yor; “Sergide eseri bulunan 

sanatçılardan Güneş Acur 
ile geri dönüşüm üzerine ko-

nuşuyorduk. Bunun üzerine gi-
debiliriz dedi. Nasıl farklılaştırabiliriz 

diye düşündüm. Geri dönüşümü kullanmaktan ziyade 

devridaimi kullanmayı tercih ederim dedim. Çünkü 
devridaim olsun derler. Aslında sürekli o dönüşümün 
içinde ölümün bir son, doğumun bir başlangıç ol-
madığı meselesine de bir gönderme yaparız. 
Kutsiyetlere de saygı göstererek bir taraftan 
yaşamın ve gerçeğin kendisini ön plana al-
mak nasıl olur diye düşündüm. Ondan son-
ra 5 aylık bir çalışma süreci sonucunda böy-
le bir sergi ortaya çıktı.”

Küratör Yavuz, “Kutsiyetler üzerine ko-
nuşurken de aklıma rakamlar geldi. Kadının 
menstruasyon dönemi, mevsim geçişleri, 12 ha-
vari değil ama 12 sanatçı olsun. Özellikle ironik bir 
gönderme de oldu. Gerçeklik üzerine kurulu. Sanata 
da bu yönden bakıyoruz zaten.” dedi ve sözlerine şu 
bilgileri ekledi: “12 sanatçının 9’u ressam, ikisi hey-
keltıraş biri de fotoğraf sanatçısı. Yağlı boya, karaka-
lem ve kolaj gibi farklı teknikler yer alıyor eserlerde. 
Sergiyi doğum, yaşam ve ölüm olarak gezilebilmesi 
için de üçe ayırdım.”

“DOĞANIN SESLENİŞİ VAR”
Sergide üç tane kâğıt ve bir tuval işi oldu-
ğunu dile getiren ressam Gökhan Deniz, 

“Kâğıt işleri oğlum Akira’nın üç bu-
çuk yıl önceki doğum anını ve son-
rasını anlatıyor.  Bir de bu yaşı-
nı anlatan Uyarı isimli bir tuval işi 
var. Akira’nın etrafını çevreleyen 
yaşadığı yer Burgazada’da onunla 

birlikte büyüyen hayvanlar, bitki ör-
tüsü ve doğa izleyiciye ‘Bırakın her 

şey doğal haliyle doğadaki gibi kalsın. 
Kirletmeyin ve dokunmayın’ diye uyarıda 

bulunuyor. Çocuğun, hayvanların ve bitki örtüsünün 
seslenişi var.” şeklinde konuştu.

“ZAMANI YAŞAYAN KADIN FİGÜRLER”
Ressam Mihriban Mirap da sergide 12 eseri ol-

duğunu, karton, tuval ve duralit üzerine akrilik boya 
ile çalıştığını söyledi ve konuşmasını şöyle sürdür-

dü; “Amacım 12 işi bir ens-
talasyon olarak sunmaktı. 
Yaşamın içinde var olan 
zaman geçse de yaşa-
mı ve zamanı yaşayan 
kadın figürler var eser-
lerde. Ne kadar ölüme 
yaklaşsak da hayat de-
vam ediyor. Yaşarken kay-
bettiğimiz gözü, saçı ve dişi 
de imge olarak kompozisyon ol-
sun diye çerçeve içine konumlandırdım. Eskicilerden 
topladığım çerçeveleri de özellikle belli bir döneme 
şahitlik ettikleri için kullandım. Günümüzde kadınlar 
yüz kırışması nedeniyle botoks, saçın beyazlamasına 
karşı boya yaptırıyor. Kitle kültürünün bize dayatmış 
olduğu güzelleşme… Eserlerdeki kadınlar bunlardan 
uzak yine de bakımlı, çağdaş ve modern. Ölüm nok-
tasındayım ama hayat devam ediyor. Ters köşe gibi 
bir şey.”

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

S

80. Yılında İkinci Dünya Savaşı

Bahçeşehir Üniversitesi Tarih Bölümü öğre-
tim görevlisi olan ve tarih alanında birçok çalış-
ma gerçekleştiren İlkin Başar Özal, İkinci Dünya 
Savaşı’nın 80. yıl dönümünde savaşın getirmiş 
olduğu yıkımları anlatmak amacıyla bir söyle-
şi gerçekleştirdi. Kadıköy Belediyesi’nin katkıla-
rıyla 7 Aralık Cumartesi günü Tarih, Edebiyat ve 
Sanat Kütüphanesi (TESAK)’ta gerçekleştirilen 
söyleşiye tarih meraklıların ilgisi yoğun oldu.
İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasında etkili is-
min Adolf Hitler olduğunu söyleyen Özal, “Altı 
yıl süren savaşta 65 milyon insan hayatını kay-
betti. Şehirler, limanlar, yollar ve havaalanları 
tahrip edildi. Bu savaşın boyutları Birinci Dünya 
Savaşı’ndan daha vahim olmuştur ve ölenlerin 
yarısını Ruslar oluşturmaktadır.” dedi. Savaş-
ta Hitler’in faaliyetlerini anlatan Özal sözleri-
ne “Hitler’in tek yaptığı örgütlenme yapısının iyi 

olmasıdır. Etkileyici bir iletişim diline sahip ol-
duğu için fikirlerini halkın bilinçaltına çok iyi iş-
lemiştir.” şeklinde devam etti. 

“SAVAŞI KAZANANLAR BİLE KAYBETMİŞTİR”
Savaş sonrasında ortaya çıkan belgelerin, bu 
savaşı gereksiz kıldığını dile getiren İlkin Başar 
Özal, “Harbi kazananlar bile kaybetmiştir. İn-
sanlara hiçbir şey kazandırmamasının yanı sıra 
ölmemek için öldürüyorsunuz bilincini aşılamış-
tır.” dedi. Özal, sözlerini “Savaşa politikacılar 
karar veriyor ve maalesef sonucunda insanlar 
ölüyor. Günümüzde materyallerini kullandığı-
mız birçok firma da zamanında Hitler’in destek-
çisi olarak savaşın şekillenmesinde önemli bir 
rol oynamıştır.” diyerek bitirdi.
Söyleşiyi düzenleyenlerden Evren Mercan, “Bi-
zim asıl amacımız kıyamet sayılabilecek bir sa-
vaşın 80. yıl dönümünde hatırlamak ve sava-
şın ne kadar kötü olabileceğini, ne tür yıkımlara 
sebep olduğunu Kadıköylülerle paylaşmaktır.” 
şeklinde konuştu. 
Söyleşi katılımcıların soru cevap bölümünün ar-
dından son buldu.

İkinci Dünya Savaşı’nın 80. yıl dönümünde savaşın izleri Kadıköy Belediyesi 
Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi (TESAK)’ta yeniden hatırlandı

l Görkem DURUSOY

Yasam devam ediyor
Doğum, yaşam ve ölüm Doğum, yaşam ve ölüm 

döngüsünü kendi bakış açılarına döngüsünü kendi bakış açılarına 
göre yorumlayan 12 sanatçının göre yorumlayan 12 sanatçının 

36 eseri, 29 Aralık tarihine kadar 36 eseri, 29 Aralık tarihine kadar 
Caddebostan Kültür Merkezi Caddebostan Kültür Merkezi 

Sanat Galerisi’ndeSanat Galerisi’nde

Kadıköy ve Kreuzberg mülteciliği konuştu
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“Her yağmurdan sonra şampiyonluk kutla-
yan taraftar gibi ortaya çıkıveren sümük-
lü böcekler, yağmur yokken nerdeler?” diye 
düşündüm; sokak kedilerine koyduğum kedi 
mamalarını yiyen sümüklü böceği görünce. 
Bir önceki nesil teyzeler, hayırlı işlere vesi-
le olmak için çantalarında bekar kız ve erkek 
vesikalık fotoğraflarıyla gezerken, yeni nesil 
teyzeler hayırlara vesile olmak için çantala-
rında kedi mamalarıyla geziyorlar. Yani de-
mem o ki; bugün gençler evlenecek partner 
bulmakta sıkıntı çekiyorlarsa bunun nedeni 
çöpçatan teyzeleri çalan kedilerdir. Şaka tabi 
yok öyle bir şey de peki çantasında ya da 
cebinde kuru kedi mamasıyla gezenlerin ne-
den tamamı kadınlardır? Erkekler, kedilerin 
fotosentez yaptığını mı sanmaktadır veya 
hayvan doyurmak, merhametli görünmek 
karizmalarına zarar mı vermektedir? 
Efendim, sokaklardaki kedi mamalarını sa-
dece sümüklü böceklerin değil, kargaların, 
sokak köpeklerinin de yediğini görünce da-
yanamadım merak ettim ve kuru mama-
lardan birini ağzıma atıp yedim. Ve kedilerin 
hazır kuru mamayla nasıl yüksek tansiyon 
hastası olmadıklarını hayretle karşıladım. 
Çünkü kedi mamaları aşırı tuzlular. 
Aynı şeyi Kapadokya’ya giderken mola ver-
diğim Tuz Gölü kıyısında yürürken de düşün-
müştüm. ‘Bu gölde yaşayan balıklar tansiyon 
hastasıdır kesin’ diye… Hatta tuz gölünde 
vefat eden balıkların doğal salamura olduk-
larını filan da düşünmüştüm ya neyse…
2019’a veda etmek üzere olduğumuz yılın 
şu son günlerinde işten çıkartmalar maale-
sef had safhada. Bunu da en çok internet-
te sosyal medya hesaplarından takı tasarı-
mı ve şekilli sabun yapımının patlamasından 
anlıyoruz. Tamam, hiçbir şey yapmadan boş 
boş oturmaktansa elbette iyidir bir şey-
ler yapmak ama bu iki sektöre bu kadar da 
yüklenmek doğru bir şey midir arkadaşlar? 
Ne bileyim mesela belki Can Yaman sayesin-
de yepyeni fikirler de oluşturabiliriz. Muhtelif 
havaalanlarında coşkuyla karşılama figüras-
yonluğu diye…   
Figürasyon deyince; aslında şimdi tam sa-
lep, sinema zamanı bence. Ama açıkçası pek 
de güzel film yok. En son Joker’e gitmiştim 
bir psikiyatrist arkadaşımla. Ben filmin sine-
matografik olarak güzel ama çizgiroman – 
dc comics dünyasına ait olmadığını düşün-
düm. Joker’in zekiliğinden de hiç eser yoktu 
filmde. Sonraki zamanlarda o meşhur şey-
tani zekâya nasıl sahip olduğunu göremedik 
filmde. Bizde olsa o kadar örselenen, dışla-
nan, acı çeken Küçük Emrah gibi bir şey olur-
du, şarkıcı filan olurdu ama onlarda psikopat 
bir düzen karşıtı oluyor. Psikiyatrist arkada-
şım da; mesleki olarak eleştirdi filmi. Bilimsel 
olarak o kadar acı ve dışlanma yaşayan kim-
se kesinlikle kendini öldürür, başkalarını de-
ğil dedi. 
Efendim; yeni bir yıla sağlıkla, barışla, sev-
giyle girin temennisinde herkes bulunmuş-
tur ben başka bir temennide bulunayım; 
yeni bir yıla içinizdeki çocukla girin. Yorga-
nın sizi bütün canavarlardan koruyacağına 
olan inancınızı hiç kaybetmeyin. Park yap-
mak yasaktır yazısı görünce; ‘Neden böyle 
yazmışlar acaba burada hiç çocuk yok mu?!..’ 
diye düşünmeye devam edin. 300 Spartalı’yı 
rahmetli Demirel’le hemşeri sanmayı sürdü-
rün. Demirel deyince… Sweatshirtler üzerin-
de yazan GAP markasını, Güneydoğu Ana-
dolu Projesi olarak okuyanlar kim ne derse 
desin aldırmayın, siz güzel insanlarsınız…

Muhteşem yeniyıl, 
şahane yılbaşı

FATİH 
SOLMAZSOLMAZ

adıköy’deki gizli kuy-
tularında şiirler oku-
yup, şiirler yazıyor. 
Şimdilerde onuncu şiir 

kitabı “Rüya Zamanı” ile okur kar-
şısında.

“İnsan duygularını yansıtmakta 
güçlük çektiği zaman ya da kendini 
anlatabileceği birini bulamadığı za-
man, sanata ve şiire başvurur” diyen 
Salih Bolat ile hem kitabını hem şiiri 
hem de Kadıköy’ü konuştuk.

• Şimdi ‘Rüya Zamanı’ mı sizin 
için? Yoksa öyle olmasını istediğiniz 
için mi yeni kitabınıza bu adı koydu-
nuz?

İçinde yaşadığımız şu günler tam 
da rüya zamanı. Tasarladığımız yaşama biçiminden, 
kurduğumuz dünya projemizden vazgeçmeme zama-
nı. Güzel, özgür, mutlu insanların yaşadığı bir hayatı 
tasarlamak için şimdi rüya zamanı. Kitabımın adı da 
bir davet buna…

• Kitapta kaç şiir var? Ve ne kadar zamanda dile 
gelip kâğıda döküldüler?

Rüya Zamanı, son kitabım olan Atların Uyku-
su’ndan altı yıl sonra yayımlandı. 80 civarında şiir 
yer alıyor. Ama şiirlerin yazılış sürelerinin yanında 
bir de hayat süreleri vardır. Yani yaşanmışlık süre-
leri… Hani bir mühendisin beş dakikalık emek kar-
şılığında istediği ücreti fazla bulan müşteriye verdiği 
cevap var ya, “50 yıl artı 5 dakika” gibi, ben de şiir-
leri ne kadar zamanda yazdığım sorusuna ‘60 yıl artı 
6 yıl’ yanıtını verebilirim.

“DOĞA VAZGEÇMEDİĞİM BİR ATMOSFER”
• Yeni şiirlerinizi bir kitapta toplarken izlek bü-

tünlüğü ya da anlamsal bir bütünlük gözettiniz mi?
Bir şairin baştan sona, yani yaşadığı hayat boyun-

ca belli izlekleri olur. Kim ne derse desin, niceliksel 
olarak, biçimsel olarak şiir serüveninde farklılıklar 
görülse de, özde aynı şeyleri yazar. Yves Bonne-
foy’nun, “Ben ömrüm boyunca çocukluğumu yaz-
dım” dediğini okumuştum bir yerde. Melih Cevdet 
Anday da enikonu “ölümsüzlük”, “zaman”, “sonsuz-
luk” gibi izlekleri sürdürmemiş midir? Behçet Neca-
tigil’in şiir yelpazesi çok renklilik gösterse de, o yine 
de “evlerin şairi” olarak bilinmez mi? Ya Edip Can-
sever? İstediği kadar dramatik dili, geleneksel dili, 
dizeci anlayışı kullanmış olsun, “otellerin”, “yalnız-
lıkların”, “yabancılaşmanın” şairi demez miyiz? Baş-
ka örnekler verebilirim.

 Demek benim şiirimde de başlangıçtan bu yana 
belli izlekler olmalı ki, sende bu kanıyı uyandırmış, 
diye düşünüyorum. Doğa, benim vazgeçmediğim bir 
atmosferdir. Ama bunu “tabiat” olarak anlamak yan-
lış olur. Ben tabiattan, pastoral güzelliklerden söz et-
miyorum. Doğa benim için nicelik değil, niteliktir. 
İmgesel dil yaratmanın vazgeçilmez bileşenidir. 

• Şimdi size yanıtı belki çok basit, belki de kar-
maşık olan bir şey sormak istiyorum; neden şiir ya-
zıyorsunuz? Bir insan neden şair olmak ister/olur?

Bir şaire “niçin şiir yazıyorsunuz?” diye sormak, 
kuşa “niçin uçuyorsun?” diye sormak gibi bir şey 
oluyor biraz. Şiir yazmak, diğer bütün yaratıcı etkin-

liklerde olduğu gibi, kaçınılmaz bir şey, bir yaşama, 
duyma biçimi. Dünyayı, gerçekliği algılama ve ye-
niden üretme biçimi. Bu nedenle şair olmak tercihe 
bağlı bir şey değil. Aslında şiiri gerçekten tanıyan bir 
kişi, şair olmak istemez zaten. İnsanın ruhunu rahat 
bırakmayan, bütün bir varlık evreninin tek sorumlu-
suymuş gibi hissettiren ve hayatı cehenneme çeviren 
bir iş. Nazım Hikmet çok haklı, “şair olmak zor za-
naat” derken.

“ŞİİRSİZ İNSANLIK TEK BOYUTLU OLURDU”
• Sanat/şiir olmasaydı ne olurdu/ne olmazdı?
Hayat, gerçeklik yalnızca beş duyumuzla algıladı-

ğımız anlamlar evreninden oluşmuyor. Bizi kuşatan 
sonsuz anlamlar evreni vardır. Sanat ve şiir olmasay-
dı, insanlık tek boyutlu bir varlık olurdu. Gerçekli-
ğin derinliğini bilmezdi. Çünkü sanat, özellikle şiir, 
duyular alanımızın dışında kalan anlamları duyular 
alanımızın içine çeken ve böylece anlam evrenimi-
zi genişleten bir dildir. İnsan duygularını yansıtmak-
ta güçlük çektiği zaman ya da kendini anlatabilece-
ği birini bulamadığı zaman, sanata ve şiire başvurur.

• “(…)  Sanat yapmak, sosyo-psikolojik, politik 
ya da ekonomik bir “yoksunluk” gerektiriyor.”  di-
yorsunuz bir yazınızda. Sizin yoksunluklarınız ne-
ler mesela? Kişisel mi toplumsal mı? Ve şiir yazmak 
bu yoksunlukları karşılıyor mu?

Evet, Freud bir yerde mutlu insanın sanat yapa-
mayacağını öne sürer. Çünkü mutlu insan kurulu dü-
zenle barışık, hayatla dengeli bir ilişki kurmak adı-
na kendinden vazgeçebilen insandır, bir yerde. Sanat 
yapmak, kendisiyle, toplumla, doğayla bir sorunu 
olmayı gerektiriyor. Buradaki “sorun” u, bir “prob-
lem”den çok bir “yoksunluk” olarak anlamak gere-
kir. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani “işleri tıkı-
rında olan” bir insan hangi özgün anlamları üretebilir 
ki? Şu da var, bırakalım insanların işleri tıkırında ol-
sun yeter ki, şiir yazmasalar da olur.  

“İNSAN YAŞADIĞI YERE BENZER”
• Biraz da hemşericilik yapalım. 16 yıldır Moda-

lısınız. Nasıl bir şey bir şair olarak Kadıköy'de ya-
şamak? Sevdiğiniz, şiirlerinizi yazdığınız, kuytusu-
na kaçtığınız köşeleriniz var mı mesela?

Kadıköy, benim bilinçli olarak yaşamayı seçti-
ğim bir yer. Ankara’da yaşadığım yıllarda da sık sık 
uğrak yerimdi. Üç gün uzak kalsam çok özlüyorum. 
Küçük Moda sahilindeki bazı banklar benim yaşam 

alanımdır. Oralarda kitap okur, şiir çalışırım. Bazen 
öylece denize, uzaklara bakarım. Her gün mutlaka 
buraya gelir bir-iki saat geçiririm. Beni arayan insan-
lar orada bulabilirler. Sonra Yoğurtçu Parkı, Bahari-
ye, Antikacılar Sokağı, Moda Çocuk Parkı’nın sessiz 
saatleri en sevdiğim mekânlar ve zamanlardır. 

• Kadıköy köklü bir şiir geleneğine sahip bir 
semt; F.H.Dağlarca, C. Süreya, A. Damar,  M.
C.Anday gibi efsane isimler ve diğer tüm şairler… 
Bu gelenek sizin için ne ifade ediyor?

Bu şairlerin tümüyle, yaşamlarında birlikte ol-
dum, onları tanıdım. Bir büyük şiir mirasının içinde 
doğmak ve var olmak, bunun bilincinde olan bir şair 
için çok önemlidir. Güney Fransa’da, Nimes’de ya-
şayan bir şair arkadaşım, Serge Velay, örneğin René 
Char’la, Anatole France’la aynı yerde yaşıyor olma-
nın kendinde oluşturduğu duyarlılık katkısından söz 
etmişti. Ben de öyle hissediyorum.

• Şiirlerinize Kadıköy/Moda ne kadar siniyor 
acaba?

Hani Edip Cansever diyor ya, “insan yaşadığı yere 
benzer” diye, gerçekten öyle. Şiirlerimde geçen deniz, 
mekânlar ve insanlar; Kadıköy ve Moda'dan esinlen-
diğim şeylerdir.

Şimdi

Özellikle küçük ve orta ölçekli yayınevlerinin sorunla-
rının başında, ürettikleri kitapların yeterince sergilene-
memesi ve okura ulaştırılamaması geliyor. Bu yılın nisan 
ayında kurulan Yayıncılar Kooperatifi, çeşitli olumsuz ko-
şullar nedeniyle kan kaybeden kitapçılığı canlandırmak, 
sergileme alanı yaratmak ve okurların aradıkları kitaba 
kolayca ulaşmalarını sağlamak amacıyla ülke çapında bir 
temsilcilik ağı örmeye karar verdi. Bu karar gereği Türki-
ye’deki ilk temsilcilik ve kitabevi de Kadıköy’de açıldı.
Kadıköy Tellalzade Sokak’ta düzenlenen törene Prof. Dr. 
Emre Kongar, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Merdan Yanar-
dağ, Pelin Batu, İsmail Saymaz, Meral Onat, Altay Ök-

tem, İbrahim Karaca, Deniz Durukan ve Haluk Çetin gibi 
isimler katıldı. Bu isimlerin yanı sıra Yayıncılar Kooperati-
fi Yönetim Kurulu Başkanı İlbay Kahraman, Mudanya Be-
lediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Odunpazarı Beledi-
ye Başkanı Kazım Kurt da etkinliğe katılanlar arasındaydı. 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP 
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katılamasalar da 
Yayıncılar Kooperatifi’nin ilk temsilciğini gönderdikleri çi-
çekle kutladılar.
Kitabevinde kooperatif katılımcısı yayınevlerine özel bir 
ağırlık verilmekle birlikte kooperatif dışındaki yayınevle-
rinin kitapları da sergilenecek. Her ay yazar ve sanatçı-
lar konuk edilerek, imza günleri, söyleşiler, sergiler ger-
çekleştirilecek.

KABOĞLU’NDAN ANAYASA ESPİRİSİ
Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan Prof. Dr. Emre Kon-
gar, açılışta toplananların umut, demokrasi ve kültür top-
luluğu olduğunu belirttikten sonra “Bir cumartesi günü-
nü kitabevi açılışı için feda ederek buraya gelenleri ancak 
saygıyla selamlarız. Türkiye’nin demokrasi, örgütlü emek 
ve kültür umudu sizlerde yatıyor ve her biriniz çok de-
ğerlisiniz. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin, 
sosyal, hukuk devletinin sizlerin omuzlarında yükseldiği-
ni biliyoruz. Bu kitabevi de bunun için açılıyor.” dedi.
Kongar’ın ardından söz alan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Bu 
kooperatif örgütlenirken süreci yakından izlemiş bir kişi 
olarak ve bugün de bu temsilcilikle uygulamaya geçti-
ğine tanık olurken kendi kendime şöyle düşündüm: Ben 
Meclis’te Anayasa’yı anlatamadım, o kadar ısrar ettim ol-
madı ama yayıncılar Anayasa’yı çok iyi kavramış. Madde 
171’in gereği olarak kooperatifçiliği yaşama geçirmiş olu-
yor. Yayıncıların bunu yapması, düşünce ve ifade özgür-
lüğü açısından, bilgilenme hakkı temelinde çok önemli bir 
adım. Bu adımı destekleyelim, varlığınız da bunu gösteri-
yor. Demokrasi adına bize umut veriyor, birlikte ilerlete-
lim.” diye konuştu. 

“MUM OLURSAK TÜNELİ AYDINLATIRIZ”
Yayıncılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İlbay Kah-
raman ise şunları söyledi: “Türkiye uzun süreden beri ka-
ranlığa doğru hızla yol alıyor. En kara dönemlerde hisse-
diyoruz ve tünele doğru yayıncılar da hızla yol alıyor. Bu 
tünelden çıkmanın tek yolu aydınlanmak, aydınlatmak. 
Biz mum olursak o tüneli aydınlatacağımızı düşünüyo-
ruz. Yayıncılar her okuru bir aydınlık mum gibi düşünü-
yor. Bugün burada bir kitabevi açmak istedik. Sorun-
larımız çok. Dolar ve Euro’nun yükselmesiyle birlikte 
yayıncılar o tünelin en karanlık yerinde kendilerine yer 
buldular ve çıkmaya çalışıyorlar. Açtığımız ilk kitabevi-
miz ama bir süre sonra Diyarbakır’da, İzmir’de de hemen 
açacağız.” 

“HAKLIYMIŞIZ DİYE DÜŞÜNDÜM”
Yayıncılar Meslek Birliği Başkanı Mustafa Aksoy da 
“Bunca insanı burada görmek bana mutluluk veriyor. 
Çünkü bir buçuk yıl önce bu fikri dillendirdiğimizde yapa-
biliriz dedik, bu noktaya geldik. Sizleri burada gördüğüm-
de de ne kadar haklıymışız diye düşündüm. Daha güzel 
günlere dair inancım var hep birlikte bu inancımızı ger-
çekleştiriyoruz” diye konuştu.
Etkinliğe katılanlar arasında Mudanya Belediye Başkanı 
Hayri Türkyılmaz ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım 
Kurt da vardı. Türkyılmaz, “Mudanya’da da en kısa süre-
de YAYKOOP’un kitabevini açmayı umuyoruz. Aydınlan-
maya olabildiğince sarılıp, değerlerimizi geleceğe taşı-
mak, korkmamak, umudu besleyip büyütmek, korkması 
gerekenlerin bizler değil onlar olduğunu bilerek görevi-
mizi yapıyoruz” derken Kurt, “Eskişehir’den, Odunpa-
zarı’ndan size selamlar getirdim. 23 kütüphane, 14 halk 
merkezinde en az 15 bin kişiyle her gün eğitim yapan bir 
belediyenin başkanı olarak Yayıncılar Kooperatifi’ni kut-
luyorum. Eskişehir’de kitabın okunduğu, özgürleşmenin 
sağlandığı bir ortamı size temin edebiliriz. Yakın zaman-
da sizi Eskişehir’e de bekliyoruz.” diye konuştu.

BAHARİYE’DEKİ KÖPEK
bir köpek yatıyor bahariye’de
serin ve karanlık taşlarında kalkedon’un
kemiklerin uğultusunda kaybettiği sesini arıyor
rüzgârın bırakıp gittiği paçavra gibi
bir köpek yatıyor bahariye’de
kendini yangınla açıklayan günlerin ateşinde.

geceye sarınmış uyuyor yaşlı köpek
ta derinlerdeki depremleri dinliyor
biliyor, onun cesareti için karardı sokaklar
onun için aydınlığı elinden tutup getirdi güneş
sanki bir leş, yatıyor sessiz
ölümün çizdiği siyah bir resim gibi.

mevsimlerin başlangıcındaki kararsızlıkla
az önce yağmur yağmış gibi bakıyor 
havlıyor arada bir, kendini suçlarcasına
bir genç kızın alınıp götürülmesinden
bir delikanlının vurulup düşmesinden
bir şarkının ağıda dönüşmesinden
havlıyor, anlaşılmayan bir slogan gibi.

Onuncu şiir kitabı ‘Rüya Zamanı’nı 
yayımlayan Kadıköylü şair Salih Bolat, 
“Güzel, özgür, mutlu insanların yaşadığı 
bir hayatı tasarlamak için şimdi Rüya 
Zamanı. Kitabımın adı da bir davet 
buna…” diyor
l Gökçe UYGUN
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 ilk temsilciliğini açtı

l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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Yayıncılar Kooperatifi



Yazar Murat Er-
din’in yeni kitabı 
“Parmaklarıyla 
Düşünen Dün-
ya” internetin 
hayatımızı nasıl 
biçimlendirdiğini 
ve giderek nasıl 
teslim aldığını 
etkili bir dille 
anlatıyor.
A7 Yayınla-
rı’ndan çıkan 
kitapta Erdin, 

sosyal medya ile binlerce arkadaşa sahip 
insanların nasıl yapayalnız kaldıklarını, 
ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyanın 
zararlı etkilerinden nasıl koruyacaklarını 
anlaşılır bir dille anlatıyor. Çizim ve resim-
lerle desteklenen kitap dört bölümden 
oluşuyor.
Murat Erdin bu kitapta geçmişle geleceği 
birbirine bağlıyor ve düşünmeyi, hayal 
kurmayı ve geleceği tasarlamayı edebi-
yatın verdiği güçle anımsatıyor. (Tanıtım 
Bülteninden) 
A7 Yayınları / 160 sf / 17 TL
D&R Kitap ve Müzik Mağazası’ndan 
aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan 
kitapları şunlar oldu: 
■ Bir Ömür Nasıl Yaşanır? / İlber Ortaylı / 
Kronik Kitap / 288 sf
■ Mor Bir Fil Gördüm Sanki- Kral Şakir 7 
/ Varol Yaşaroğlu / Eksik Parça Yayınevi / 
208 sf 
■ Kendine Hoş Geldin / Miraç Çağrı Aktaş 
/ Olimpos Yayınları / 160 sf

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

TEKLİ

FİLM

Parmaklarıyla Düşünen 
Dünya

Marriage Story

Sena Şener / 
Her An Gidebilirim

“Her An Gide-
bilirim” ötekinin 
şarkısı. Kimsenin 
beklemediği 
ve kimsenin 
dinlemediği. ”Bak 
Bana”, “Dostum 
Değil Uykular”, 

“Sevmemeliyiz” gibi şarkılarıyla müzik 
eleştirmenlerinden övgü dolu sözler alan 
Sena Şener, Pasaj Müzik etiketli yeni teklisi 
“Her An Gidebilirim”i yayımladı.

Hüsnü Arkan 
& Kardeş Türküler
Şarkılarında aşkın ve umudun hikâyesini 
anlatan, hayatımıza, yaralarımıza dokunan 
sevilen şarkı yazarı ve yorumcu Hüsnü 
Arkan, Kanat Sesleri albümünün dördün-
cü şarkısı Güvercin’de barışın önemini 
vurguluyor. Güvercin, Türkiye’de müzik 
yaşamının son yirmi beş yılına damgasını 
vuran gruplardan Kardeş Türküler’le birlikte 
seslendirildi. Düzenlemeyi Kardeş Türküler 
yaptı, şarkıyı Feryal Öney ve Hüsnü Ar-
kan söylediler. 
Ruhu doyuran şarkılar
■ What Am I / Lola Marsh
■ Ride The Wave / Nalu & Mark Kelly
■ Big Pot of Hummus / Tom Rosenthal

Netflix’te yayınlanan ve çok ses getiren 
Marriage Story, 77. Altın Küre Ödülleri için 
toplam 6 dalda adaylık kazandı. Başrol 
oyuncuları Scarlett Johansson ve Adam 
Driver’a En İyi Oyuncu adaylıkları ile Laura 
Dern’e Sinema Dalında En İyi Yardımcı 
Kadın Oyuncu adaylığını getiren film, Drama 
Dalında En İyi Film, En İyi Senaryo ve En 
İyi Özgün Film Müziği ödülleri için aday 
gösterildi. Film aynı zamanda Amerikan 
Film Endüstrisi, Amerikan Ulusal İnceleme 
Kurulu ve Time dergisi tarafından yılın en 
iyi 10 filmi arasında gösterildi.  Netflix’in 
orijinal yapımlarından biri olan Marriage 
Story’nin senaryosu ve yönetmenliği Noah 
Baumbach’a ait. Film, tiyatro yönetmeni bir 
adam ve oyuncu bir kadının New York’tan 
Los Angeles’a kadar uzanan boşanma 
hikayesini konu ediniyor.

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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HAFTANIN 
KAÇMAZLARI
SÖYLEŞİ

TİYATRO

SERGİ

Derya Kuzularının Sessizliği

Uğur Dündar ile Demokrasi 
Arenası

Çıplak Vatandaşlar

39 Basamak 

Turuncu Art Cafe 
sergiyle açılıyor

Bu dünyaya bir çizgi dervişi olarak 
gelen Derya Sayın’ın, çocuksu bir saflık 
ve masalımsı detaylarla süslediği 
karikatürlerinden mahrum olalı dört 
sene geçmiş. Derya Sayın, olağanüstü 
duyarlılığıyla karikatür ve çizgi dünyasının 
çizgi dışı kişiliğiydi. Birçok karikatürü 
hayat felsefesinin başyapıtı olarak 
aramızda yerini aldı. Çizgileri Gırgır, Limon, 
Leman, Lemanyak, Gümgüm, Deli, Pişmiş 
Kelle, Express ve daha birçok dergi ve 
gazetede yer alan Sayın Karikatür Evi’nde 
düzenlenecek sergi ve söyleşiyle anılıyor. 
14 Aralık Cumartesi 16.00’da açılacak sergi 
12 Ocak’a kadar açık olacak.

Duayen televizyon 
habercisi Uğur Dündar, 
“Demokrasi Arenası” 
ile ekranlara geri 
dönüyor.
Büyük ilgiyle 
seyredilen TV 
programına ara 
veren Uğur Dündar 
seyircisinin ısrarlı 

talepleri karşısında ekrana dönme kararı 
aldı. Demokrasi Arenası’yla yeni bir 
başlangıç yapacağını açıklayan Dündar, 
ilk canlı yayınını 13 Aralık Cuma günü saat 
20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nden 
gerçekleştirecek.
Bu gecenin önemli konuğu, tarihi oy farkıyla 
seçilen ve tüm toplum kesimlerince sevilen 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu olacak.

Özelleştirildiği için 
kapanan Sheffield 
çelik fabrikası 
çalışanları artık 
işsizdir. Yıllarını 
mesleklerine vermiş 
bu deneyimli işçiler, 
geçinemez hale 
gelirler. İçlerinden 
Gaz’in aklına bir 
fikir gelir. Şehirdeki 

kadınların, genç erkek striptizcilere 
gösterdiği büyük ilgi, Gaz’i ve diğer işsiz 
arkadaşlarını da yanına alarak striptiz 
dünyasına adım atmaya ve para kazanmaya 
iter. Başaramazlarsa Gaz, oğlunu bir 
daha göremeyecek, arkadaşlarıysa 
tek umutlarını kaybedeceklerdir. Çelik 
Striptizciler’i böyle kurarlar… Çıplak 
Vatandaşlar, 16 Aralık Pazartesi 20.30’da 
Kozyatağı Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
Bilet Fiyatları: Tam 90 TL, Öğrenci 80 TL

1935 Ağustos’u, 
Richard Hannay 
(Engin Hepileri), 
can sıkıntısını 
dağıtmak üzere bir 
tiyatro oyununa 
gitmeye karar verir. 
Hannay, o gece 
tiyatroda gizemli 
güzel Annabella’yla 
(Demet Evgar) 

tanışır ve kendini Londra’dan İskoçya’ya 
uzanan çok komik, heyecanlı, hareketli, 
çılgın bir casusluk serüveninin ortasında 
bulur. Bu serüvende ise onlara pek çok rolle 
karşımıza çıkan soytarılar (Okan Yalabık 
ve Bülent Şakrak) eşlik eder. Müşterek 
Tiyatro’nun bu tüm dünyada klasikleşmiş 
oyunu, uzun zamandır seyircinin ilgisini 
çekiyor. 39 Basamak, 15 Aralık Pazar 
16.00’da ve 20.00’de CKM’de izlenebilir. 
Bilet Fiyatı: 100 TL

Venüs Sanat 
Galerisi’nin yan 
kuruluşu olan Turuncu 
Art Cafe, yeni yıla ilk 
sergisi ile merhaba 
demenin heyecanını 
yaşıyor. 14 Aralık 
Cumartesi günü saat 
14.00’te açılacak 
olan sergi 1 Ocak 
tarihine kadar ziyaret 
edilebilecek.

20-20 Karma Resim Sergisi’nde eserleri 
yer alan sanatçılar; Ahmet Öğreten, Deniz 
Özmen, Funda Öner, Mücella Balyemez, 
Natali Aydar, Osman Er, Saliha Gümüş, 
Serap İhtiyaroğlu, Suna Atalı Er, Şenay 
Seymen, Ziyad Sultanov.

aklaşık dört yıldır @
bifilmonersene kullanıcı 
adıyla Twitter ve 
Instagram üzerinden 

film önerileri ve sevilen filmlerle 
ilgili görsel içerik paylaşan Bi’ Film 
Önersene ekibi 2020 yılı için “Bi 
Film Ajandası”nı hazırladı. Emre 
Eminoğlu, Umut Kapyalı ve Taha 
Şahin tarafından hazırlanan ve yılın 
her günü için birer film önerisine 
yer veren Bi’ Film Ajandası, 
ne izleyeceğine karar 
veremeyenlerin sık 
sık arkadaşlarına 
gönderdiği “bi’ film 
önersene” mesajından 
yola çıkıyor ve bu 
soruya alternatif 
cevaplar sunuyor. 
Bi’ Film Ajandası’nda 
dünya sinemasının ödüllü filmlerinden çok sevilen klasiklere, 
animasyonlardan belgesellere, korku sinemasından müzikallere 
farklı tür, dönem, ülke ve dillerden filmler yer alıyor.
Bi’ Film Önersene ekibi “Yılın her günü bi’ film izlemenin pek 
gerçekçi olmadığının farkındayız ama zaten önerdiğimiz 
filmlerin bir kısmını izlediğinizi düşünüyoruz. Geriye diğer 
önerilerimize göz atmak, yeni keşifler yapmak ve uzun 
zamandır izlenecekler listenizde bulunanlarla artık barışmak 
kalıyor.” diyor.

TEMATİK SAYFALAR 
Günlük film önerileri dışında, Bi’ Film Ajandası’nda her hafta so-
nuna özel tematik sayfalar da yer alıyor. Yönetmenlerin ilk film-
leri, değişim filmleri, romantik filmler, otelde geçen filmler, tek 
mekân filmleri gibi başlıklar taşıyan tema sayfalarına film bul-
macaları, arşiv fotoğrafları, ilginç bilgiler ve beşer filmlik seç-

kiler eşlik ediyor. Ajanda sahipleri film öne-
rileri alırken bir yandan da korku sineması 
temalı bir kare bulmaca çözme, ünlü yönet-
menlerin kendi üçlemelerini anlattığı alıntı-
ları okuma ya da Romanya Yeni Dalgası ile 
ilgili bilgiler alma fırsatı bulabilecekler. Tema-
tik hafta sonlarından her ay birer tanesi ise, 
Kendine Has Yönetmenler ve Kendine Has 
Oyuncular başlığıyla bir oyuncu ya da yönet-
mene ayrılmış. Bu bölümlerde, Michael Ha-
neke’den Yeşim Ustaoğlu’na, Kim Ki-duk’tan 

Agnés Varda’ya yönetmenler ve Juliette Bi-
noche’tan Haluk Bilginer’e, Cate Blanc-

hett’ten Gael García Bernal’e oyuncula-
rın Bi’ Film Önersene ekibi tarafından 

hazırlanmış biyografilerine, Zey-
nep Türksen’in çizimleri eşlik edi-

yor. Bi’Film Ajandası, Shopier 
üzerindeki Bi’ Film Önersene 

sanal dükkanının yanı sıra 
Beyoğlu Sineması ve Ka-

dıköy Sineması’ndan da 
satın alınabilecek. 

AJANDADA NELER VAR? 
Bi’ Film Ajandası’nda 366 film önerisi, 52 tematik hafta sonu 
sayfası, 12 oyuncu ve 12 yönetmen biyografisi ile çizimleri, 9 
bulmaca ve boyama sayfası, her ay başında aylık takvim ve 
aylık not sayfaları, Kendine Has Yönetmenler ve Kendine Has 
Oyuncular için doğum günü bildirimleri, ajandanın sonunda 9 
ekstra not sayfası, ajanda sonunda, tüm filmlerin yer aldığı, 
işaretlenebilir film dizini, şubat ayında Akademi Ödülleri 
adayları için boş bırakılmış izleme listesi, nisan ayında İstanbul 
Film Festivali, ekim ayında Filmekimi için boş bırakılmış 
çizelgeler bulunuyor. Bi’ Film Ajandası’nda Türkiye’den 40 film, 
İzlanda’dan Paraguay’a, Güney Afrika’dan Japonya’ya 45 farklı 
ülkeden, 32 farklı dilde film, 1980’ler ve öncesine ait 53 film, 
40 farklı kadın yönetmene ait 61 film, her ayın ilk cumartesi 
gününe bir “guilty pleasure” önerisi, bazı özel günlere göre 
anlamlı bir şekilde yerleştirilmiş film önerileri yer alıyor.

Geçirdiği kaza sebebiyle iki kolunu kaybeden 
ve ayaklarıyla resim çizen ressam Semra 
Çelik’in Kadıköy Belediyesi Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Geniş 
Zamanlar” adlı kişisel sergisi büyük beğeni 
topladı. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek 
İmamoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil 
Dara Odabaşı’nın eşi Rojvan Odabaşı da 
Semra Çelik’in sergisini gezenler arasındaydı.  
5 yaşındayken geçirdiği bir kaza nedeniyle iki 
kolunu da kaybeden ve resimlerini ayakları 
ile çizen ressam Semra Çelik’in rüyalarından 
yola çıkarak çizdiği resimler dikkat çekti. 
Dilek İmamoğlu ve Rojvan Odabaşı, Çelik’in eserlerini 
inceleyerek, beğenilerini dile getirdi. Resimlerini “var olmanın 
karşılığını bulmak” fikrinden yola çıkarak yaptığını belirten 
Semra Çelik, resim tutkusunu şu sözlerle anlattı: “Yaptığım 
çalışmaların yaşadığıma dair bir belge olmasını istiyorum. 
Hayatta bir hiç olmak değil bir iz olmak için çabalıyorum.” Doğal 
renklerin ve figürlerin kullanıldığı yağlı boya tablolardan oluşan 
sergi Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi 3. Kat 
Fuaye alanında görülebilir.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Saban-
cı Holding’in katkılarıyla Türk resim tarihinde özgün bir yere 
sahip olan Hüseyin Avni Lifij’in(1886-1927) çok yönlü üreti-
mini yansıtan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 15 Ekim’de açı-
lan “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisi, 12 Ocak’a kadar devam 
edecek. Sergi, sanatçının otoportre, poşad, manzara, figür 
gibi farklı türleri içeren geniş bir yelpazeye yayılmış üretiminin 
yanı sıra kültür politikaları, sanat eleştirisi, fotoğraf gibi alan-
lardaki çalışmalarını da müze ortamına taşıyor. Avni Lifij’in sa-
natçı kimliğini Türkiye’de ilk kez tüm yönleriyle, bütünlüklü 
olarak değerlendiren bir içerikle sunan sergi, sanatçının men-
subu olduğu 1914 Kuşağı ve Türkiye sanat tarihindeki öncül 
konumunu aydınlatmayı amaçlıyor.

LİFİJ’İN GÖZÜNDEN BELEDİYE
Abdülmecid Efendi’nin bursuyla gittiği Paris’te, 1909-1911 arasın-
da l’École nationales supérieure des beaux-arts’da Fernand Cor-
mon’un atölyesine devam eden Avni Lifij, buradaki eğitimle yetin-
meyerek sanat araştırmalarını okul çalışmalarının ötesine taşır. 
Sanatçının, 19. yüzyılın önde gelen duvar ressamları arasında yer 
alan, antikçağ unsurlarına yer verdiği alegorik eserleriyle ünlü 
Pierre Puvis de Chavannes’a duyduğu ilgi, İstanbul’a döndükten 
sonra tamamladığı duvar resmi Kalkınma - Belediye Faaliyeti’nde 
kendini gösterir.   Kalkınma - Belediye Faaliyeti adlı duvar resmi, 
Celal Esad Arseven’in Şehremaneti Kadıköy şubesi müdürüyken 
halkın sanat beğenisini desteklemek amacıyla kamu kurumları-
nın binalarında sergilenmek üzere sanatçılara eser ısmarlama-
sının bir sonucudur. Kalkınma - Belediye Faaliyeti, Türkiye sanat 
tarihinin en büyük kompozisyonları arasında yer alıyor. Dekora-
tif amaçlı, canlı modellerden çalışıldığı anlaşılan, figür ve mekân 
etütlerine, eskiz çeşitlemelerine dayanan çalışmada, II. Meşruti-
yet sonrası kalkınma hamlesi içindeki Osmanlı İmparatorluğu’nun 
durumu, İstanbul’un Kadıköy kazası üzerinden alegorik bir kom-
pozisyonla Haydarpaşa Garı, bayındırlık çalışmaları yapan işçi ve 
makineler gibi simgeler yoluyla yansıtılıyor. 

Kadıköylü Çiya Sofrası’nın yaratıcısı Musa Dağdevi-
ren’in “The Turkish Cookbook” adlı kitabı 2020 Gour-
mand Ödülleri (Dünya Yemek Kitapları Yarışması) lis-
tesinde “Chef Book/Şefin Kitabı” bölümünde ödüle 
değer görüldü. 550 tarifin yer aldığı The Turkish Co-
okbook’ta klasik yemeklerle yerel yemekleri birarada 
sunulurken, özel günlerde yapılan yiyeceklerin anla-
tımı, yemekler üzerine hikâyeler, hangi yemeği han-

gi mevsimde neden yediğimize dair küçük bilgiler de 
bulunuyor. Peynir, tarhana, yoğurt, lor, çökelek, eriş-
te, kuskus gibi özel yiyeceklerin yapımının anlatıldığı 
tariflerin yanı sıra klasik yemeklerimizden tas kebabı, 
imambayıldı, nohut, işkembe, mercimek çorbası gibi 
çeşitlerle beraber hodan, keledoş, şiveydiz, keşkek, 
arapaşı, çinçar çorbası, analı kızlı, labada, kocakarı aşı, 
ördek mantısı gibi yerel örnekler de yer alıyor. 

Musa Dağdeviren’e Gourmand Ödülü

Avni Lifij’in Haydarpaşa’sı
Sakıp Sabancı Müzesi’nin, Osmanlı 
dönemi ünlü ressamlarından 
Avni Lifij’e bir saygı duruşu 
niteliğinde olan sergisindeki 
“Haydarpaşa” resmi dikkat çekiyor

Bir gününüz bile 
filmsiz geçmesin

Yaklaşık dört yıldır 
sosyal medya hesapları 
üzerinden paylaşımlar 
yapan “Bi’ Film 
Önersene” ekibi, 2020 
yılını “Bi’ Film Ajandası” 
projesiyle karşılıyor 

Y
l Erhan DEMİRTAŞ

 Ayaklarıyla çizdi, resimleriyle hayran bıraktı
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Jim’le Tanışmak
Mee-
ting Jim, 
1960’ların 
sanatsal 
kültürel 
dünyasına 
izini bırak-
mış, 83 ya-
şındaki Jim 
Haynes’in 
Paris, 
Londra ve 
Edinbur-
gh’da 
geçen 
hayatını konu alıyor.
Jim Haynes, İngiltere’de dönemin 
ilk avangart tiyatrosunu – The 
Traverse – kurarak tarihe geçti. 
Londra’da kurduğu Arts Lab ve I.T 
adında çıkardığı gazete 60 kuşağının 
özgürlükçü dünyasına damgasını 
vurdu. Gary Davis’ten aldığı ilhamla 
ve onunla birlikte bastıkları sayısız 
Dünya Pasaportu’yla birçok kişi se-
yahat etti. Haynes, Paris’teki evinde, 
40 senedir her hafta düzenlediği 
ve yaklaşık 130.000 kişiyi ağırla-
dığı pazar yemeklerini vermeye 
devam ediyor… 16 Aralık’tan itibaren 
vizyonda.

Küçük Joe
Küçük Joe, 
bilimkurgu-
severlere 
ve genetik 
bilimini 
endişeyle 
izleyenlere 
düşünmek 
için alan 
açan, insan 
dünyasının 
ötesine ba-
kan bir hikâ-
ye. Laboratuvar ortamında genetik 
deneylerle yaratılan tuhaf kırmızı 
bitki Küçük Joe kokusuyla insanlara 
mutluluk verir, ama polenini ciğerine 
çeken bir daha aynı insan olamaz. 
Sürekli ilgi ve sevgi isteyen bu bitki 
aynı zamanda piyasa kuralları ve ah-
lak arasında sıkışıp kalan bir gelecek 
tasavvurunu sorguluyor.
Kadıköy Sineması
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi: 
13.45, 18.30, 20.45
Monos: 12.00, 16.30, 21.00
Parazit: 14.00, 16.00, 18.30
Teksas Katliamı: 14 Aralık Cumartesi 
– 23.00
Jim’le Tanışmak: 16 Aralık Pazartesi 
– 21.00
Ema: 18 Aralık Çarşamba – 20.45
 ** Olası iptal durumları ve saat değişiklik-
leri için www.kadikoysinemasi.com adre-
simizden, sosyal medya hesaplarımızdan 
veya gişemizi arayarak seans bilgilerini 
teyit edebilirsiniz.
Adres: Osmanağa Mahallesi, General 
Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.)  
No: 25/24 - 0 (216) 337 74 00
Moda Sahnesi Sineması
Ve Sonra Dans Ettik: 14.30 16.30 
21.00
Parazit:12.00 18.30
Adres: Caferağa Mah. General Asım 
Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) Halil 
Ethem Sk. No.34/27  Gişe: 0 216 330 
58 00

SİNEVİZYON

UĞUR 
VARDANVARDAN

Kadının birey olarak tek başına kendi ayak-
ları üzerinde durmasının zor olduğu dö-
nemler… Mesela edebiyatta Mary Shelley 
henüz ortada yok, keza Emily Dickinson da, 
Bronte Kardeşler de yok. Virginia Woolf’un 
doğmasına 100 yıldan fazla bir süre var… 
Böylesi bir ortamda resim gibi bir sanatta 
da esaminiz henüz okunmuyor… Kadınlara 
sadece hemcinslerinin suretlerini çizme izni 
var… Takvimler 1770’i gösteriyor. Genç res-
sam Marianne, zengin bir kadından (Kon-
tes) aldığı teklifi değerlendirmek üzere yola 
çıkıyor… Bir tür kurtuluş reçetesi olarak gö-

rülen mutlu bir izdivaç için onun sanatı-
na ihtiyaç vardır. Yakın zaman önce büyük 
kızını kaybeden Kontes, küçük kızını Mi-
lano’lu bir zenginle evlendirmek istemek-
te ve ‘görücü usulü’ gerçekleştirilecek bu iş 
için de bir portreye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Lakin Heloise adlı kızın başına buyrukluğu 
bir derttir ve Marianne’ın resmi, modeline 
hissettirmeden çizmesi gerekmektedir. Bu 
zor koşullar altında atılan ilk adımlar, sonra-
sında ikili arasındaki mesafeyi kısaltacak ve 
ortaya bambaşka bir hikâye çıkacaktır…

Konusunu kısaca özetlediğimiz Celine 
Sciamma imzalı ‘Alev Almış Bir Genç Kızın 
Portresi’ (‘Portrait de la jeune fille en feu’), 
küçük çaplı antoloji niteliğinde. Film resim, 
edebiyat, müzik ve aşk gibi sanat dalları (!) 
arasında gezinirken hüzünlü ve tutkulu bir 
öykü eşliğinde seyircisini çarptıkça çarpı-
yor… Yönetmenin aynı zamanda kendi kale-
me aldığı senaryo, günümüz değerlerinden 
18. yüzyıla bakıyor ve sağlam bir feminist 
bakış açısı ortaya koyuyor. İki kadın arasın-
daki ilişkiyi derin çizilmiş karakterlerle per-
deye taşıyan yapım, aslında aşktan ziya-
de âşık olmanın dertleriyle ilgileniyor. Bir 
fotoğrafa, o fotoğraftaki kadına tutkuy-
la bağlanmış karakterleri anlatan filmleri iz-
lemiştik, sanırım ‘Alev Almış Bir Genç Kı-
zın Portresi’ modeline bağlanan bir ressamı 
anlatması bakımından farklılıklar taşıyor.

Filmi performanslar bakımından No-
emie Merlant- Adele Haenel ikilisi sürük-
lüyor. Biri karakterinin bilge ama kırılgan 
yapısını, diğeri de karakterinin özgür ve ka-
rarlı halini başarıyla ete kemiğe büründü-

rüyor. Kontes’te ise 
80’ler sonuyla 90’lar 
başı dikkat çeken Va-
leria Golino’yu izliyo-
ruz. Sakin, ağırbaşlı an-
latımı, etkileyici anları 
ve evrensel dertleriy-
le ‘Alev Almış Bir Genç 
Kızın Portresi’, yılın en 
dikkate şayan yapımla-
rından, ‘kesinlikle kaçır-
mayın’ derim…

***
Charles Addams’ın 30’lar sonunda The 

New Yorker’da yayımlanan çizgi karakter-
leri zamanla çok tutmuştu. Popüler kültür-
deki yerini ‘The Addams Family’ (‘Addams 
Ailesi’) adıyla alan bu seri daha sonra TV di-
zisi, çizgi film ve nihayetinde uzun metraj 
oldu. “Kennedy’lerden sonra Amerika’nın 
en çok tanınan ailesi” şeklindeki tanım-
ların da muhatabı olan bu evren, şimdi de 
uzun metraj animasyon olarak huzurları-
mıza geliyor. Geçen hafta vizyona giren ve  

Greg Tiernan-Conrad Vernon ikilisi-
nin yönettikleri filmin özellikle ilk ya-
rısı zekice esprilere ve göndermele-
re sahip. Ama sonradan hafiften irtifa 
ve tempo kaybı yaşıyor, buna da bir 
tür ‘öteki’lerin hayatını anlatan ori-
jinal dünyadan uzaklaşıp ‘uzlaşma’ 
ve miniklere yönelik ‘kıssadan hisse’ 
çabaları neden oluyor diyebilirim…

***
Son olarak mafya dünyasını en 

gerçekçi çizgilerle anlatan, bu haf-
tanın yenilerinden ‘Hain’i (‘Il traditore’) de 
kaçırmayın tavsiyesinde bulunayım. 

**

Mutluluğun resmi!

PUAN CETVELİ
Alev Almış Bir Genç Kızın 
Portresi
Addams Ailesi
Hain   
Güzelliğin Portresi 
Jumanji: Yeni Seviye

arım kredi kooperatiflerini bilirsiniz yahut 
son günlerde iyice revaçta olan gıda koopera-
tiflerini de. Peki ya tiyatrocuların da koope-
ratifçiliğe el attığını söylesek?!

Evet oldu bu! Türkiye’de ve dünyada bir ilk olarak 
İstanbul’un iki yakasından 34 özel tiyatronun ortağı ol-
duğu “Tiyatro Kooperatifi”, 26 Haziran’da resmi olarak 
kuruldu. 11 Kasım’da ilk Olağan Genel Kurulu’nu ger-
çekleştiren kooperatifte,  Yönetim Kurulu Başkanı Iraz 
Yöntem, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeşim Öz-
soy, Yönetim Kurulu üyeleri ise Mert Fırat, Ersin Umut 
Güler ve Muharrem Uğurlu olarak belirlendi.

Biz de Iraz Yöntem’e detayları sorduk.

◆ Pek çok örgütlenme biçimi varken neden koope-
ratifçiliği seçtiniz?

Ekonomik dayanışmanın da içinde bulunduğu bir ör-
gütlenme modeli. Özel tiyatrolar olarak bizlerin en te-
mel problemi de ekonomi olduğu için kooperatifçiliği 
seçtik.   

◆ Tiyatro ve kooperatif kelimelerini yan yana gör-
meye aşina değiliz.

Aslında başta bizim de hiç bilmediğimiz bir alandı. 
Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’n-
den uzmanlar bize bir bilgilendirme toplantısı yaptılar. 
Bizler Ticaret Kanunu’na göre ‘tacir’ sayılıyoruz. Bu 
statüde olduğumuz için de aslında birer işletmeyiz yani 
bir bakkaldan, mağazadan, restorandan hiçbir farkımız 
yok yasa önünde.

◆Sanat, tiyatro kelimeleri filan geçmiyor mu yani?
Hayır. O nedenle biz de İstanbul’da vergi dairesine 

kayıtlı ama tiyatro faaliyetinde bulunan ticari işletmele-
rin ortak olabileceği bir kooperatif kurduk.

◆ Nasıl bir yapınız var?
Kooperatifimiz bir işletme kooperatifi ve aynı za-

manda sosyal kooperatif.  Türkiye’de sosyal kooperatif-
çilik yasal mevzuatla vücut bulmamış durumda ama bu-
nun için Ticaret Bakanlığı’nın çalışmaları devam ediyor. 
Kooperatifçilik aslında bir çeşit şirket modelidir. Öte 
yandan sosyal kooperatifçiliğin, STK gibi de çalışan bir 
tarafı var.

◆ Hedeflerinizde neler var peki?
Kısa vadede tiyatroların üzerindeki maddi yükü ha-

fifletmek, orta vadede gelirlerini artırmaları için çalışma-
larda bulunmak ve uzun vadede de tabi olduğumuz ya-
sal mevzuatın günümüz koşulları ve dünya standartlarına 
göre düzenlenmesi için çalışmalarda bulunmak.

DÜNYADA BİR İLK
◆ Böyle bir oluşumun Türkiye’de ve hatta dünyada 

ilk olduğunu ifade ediyorsunuz.
Dünyada çok çeşitli kooperatifler, ayrıca tiyatro ko-

operatifleri de var ama bizimki gibi işletme kooperatif 
olarak bir örgütlenme modeli yok. Çünkü dünyada özel 
tiyatrolar tacir statüsünde değiller! Bu yüzden sadece 
Türkiye’de değil, dünyada da bir ilkiz, biz bir ihtiyaç-
tan doğduk.

◆ Neden İstanbul’la sınırlısınız?
Kısa vadedeki hedefimiz tiyatroların üstündeki mad-

di yükü azaltma. Bunun için de ortak tedarikçilerle çalış-
mak gerek. Bu da nakliye, matbaa gibi pek çok kalemde 
bir operasyon gerektiriyor. Şu anda maddi kaynağımız 
ve insan kaynağımız Türkiye sathına yayılmak için  el-
verişli değil. O yüzden şimdilik İstanbul’la sınırlı tut-
tuk. Zaten Türkiye’deki özel tiyatroların neredeyse yüz-
de 90’ı İstanbul’da. Yani ülke için de bir örneklem. Öte 
yandan bu modeli Türkiye’nin tüm bölgelerinde yaygın-
laştırmak arzusundayız

◆ Ortak tedarikçiler projenizi biraz açar mısınız?
Sahneli ve sahnesiz tiyatroların ortaklaştığı ihtiyaç-

lar genellikle matbaa, depolama alanı, nakliye gibi konu-
lar oluyor. Buralardan kooperatif ortakları için tek bir fiyat 
listesi edinmek ve ortaklarımıza böyle bir hizmet vermek 
ilk gayelerimizden biri. Eş zamanlı olarak yerel yönetim-
ler, kamu kuruluşları, akademi dünyası, sivil toplum ör-
gütleri ve özel sektörle görüşmelerimizi devam ettiriyoruz.

ÜYE DEĞİL “ORTAK”
◆ Tam da İstanbul’un trafik kodu ile aynı sayıda 

ortağınız var şu an…
Hâlihazırda başka tiyatrolar ile de görüşmelerimiz 

sürüyor. İstanbul’daki tüm özel tiyatroları bu çatı altın-
da buluşmaya davet ediyoruz.

◆ Katılımcı tiyatrolar için ‘üye’ değil ‘ortak’ keli-
mesini tercih ediyorsunuz sanırım.

Evet, seviyoruz bu sözcüğü. Sorunlarda ortaksak eğer 
çözümde de ortaklaşalım. Birileri bir şey yapsın da ben 
uzaktan bakayım diyebileceğiniz bir şey değil bu. Ne ka-
dar çok birarada olursak hedeflerimize o kadar kolay ula-
şırız. Biz sanat yapıyoruz, sanat kamusal bir hizmettir. 
Dolayısıyla sanatçılar olarak kamuyla kurduğumuz bağı 
da güçlendirmek istiyoruz ki kooperatif buna bir vesile 
olacaktır.

◆ Şirket gibi dediniz ya,  kaynaklarınız neler?
Aidat sistemimiz var.  Ayrıca çeşitli projelerimizle 

fonlara başvuracağız. Bu önemli çünkü bir STK gibi ça-
lışabilir hale gelmek niyetindeyiz ki bu noktada sosyal 
kooperatif yönümüz devreye giriyor. 

“KADIKÖY İZLEYİCİSİ ÇOK ŞANSLI”
◆ Peki ya kooperatif olmanın kamusal yanı…
Elbette biz sadece ekonomik gücümüzü kazanma 

gayretinde değiliz. Kamusal bir hizmet yaptığımız için 
kamunun geneline ulaşabilmek, dezavantajlı grupla-
rı daha görünür kılmak, onlarla daha fazla çalışabilmek, 
kendi kendine kaynak geliştirecek projeler üretebilmek 
gibi niyetlerimiz var. Şunu da özellikle söylemek iste-
rim ki bu kooperatifin işi, tiyatro yapmak değil. Estetik 
tartışmaların olmadığı, siyaset üstü, ideolojiden bağım-
sız, demokratik, şeffaf, tüm ortakların eşit oy hakkına sa-
hip olduğu bir yapıyız. Dolayısıyla her türlü görüşe sa-
hip tiyatro bizimle olabilir, herkese kapımız açık. Çünkü 

ana amaç sektörü profesyonelleştirmek, dünya standart-
larına getirmek. 

◆ Peki tiyatro izleyicisi için ne ifade edecek Tiyat-
ro Kooperatifi?

Burada bir biraradalık söz konusu. Bu yapı, kültür sa-
nat hayatını kalkındıracak bir yapı. Çünkü bizler özel ti-
yatrolar olarak çeşitli kurumsal yapılara sahibiz ama ti-
yatrolarımızın teknik, idari tüm konularıyla ilgilenmek 
zorundayız. Bunu yaparken de sanatsal üretime harcaya-
cağımız emek ve zamandan aktarıyoruz. Bu sektör pro-
fesyonelleştiği zaman bizimler de zaman ve enerjimizi 
sadece sanata ayırabileceğiz. Bu da sanatsal üretimleri 
çeşitlendirerek daha kaliteli hale getirecek ki bu da izle-
yiciye çok daha dolu bir kültür sanat hayatına dâhil olma 
imkânı verecek.

Tiyatro hayatının bütün İstanbul’a daha yoğun bir şe-
kilde yayılması için çalışıyoruz. Bu anlamda mesela Ka-
dıköy seyircisi çok şanslı.  Kadıköy’deki izleyicinin bu 
şansını ne kadar çok yayabilirsek o ölçüde zenginleşe-
ceğiz. Bu şans ve imkânın, öncelikle İstanbul’un gene-
line ve sonra tüm ülkeye yayılmasında hepimiz için fay-
da var. Ekonomik bir faydadan  bahsetmiyorum. Çünkü 
sanat; eğitim, sağlık, adalet gibi kamusal bir hizmettir.

Tiyatro Kooperatifi’nin Başkanı Iraz 
Yöntem, İstanbul’da bulunan tüm 
özel tiyatroları kooperatif çatısı 
altında biraraya gelmeye ve kültür-
sanat alanında faaliyet gösteren tüm 
kurumları işbirliğine davet ediyor

l Gökçe UYGUN

T

Tiyatro Kooperatifi, 26 
Haziran’daki resmi kuruluşunun 

ardından 11 Kasım 2019’da 
1. Olağan Genel Kurulu’nu 

gerçekleştirdi

Kooperatif girişimiminin Eylül başında Kooperatif girişimiminin Eylül başında 
Kozzy-Kadıköy’de düzenlediği Kozzy-Kadıköy’de düzenlediği 

çalıştaydan bir kareçalıştaydan bir kare

ÖZEL TİYATROLARIN 
 sosyal  kooperatifi



13 - 19 ARALIK 20198 HaberHaber Hazırlayan: Erhan DEMİRTAŞ

Özellikle tatil günlerinde çok sayıda insanın ziyaret ettiği, sosyalleş-
tiği ve eğlendiği Moda’da gürültü, kirlilik, kaldırım işgali ve duyarsızlık 
şikayetleri de artmaya başladı. Kadıköy Belediyesi de sorunlara çö-
züm yolları aramak için 11 Aralık Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi 
Evlendirme Dairesi’nde Moda esnafıyla biraraya geldi. Farklı iş kolla-
rından çok sayıda esnafın geldiği toplantıya Kadıköy Belediye Baş-
kanı Şerdil Dara Odabaşı, başkan yardımcıları ve müdürler de katıldı. 

“1030 NOKTADA SORUN TESPİT ETTİK”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı, yaşanan sorunlar ve belediyeye iletilen şika-
yetler hakkında mahalle esnafına sunum yaptı. Kadıköy’ün İstan-
bul’un çekim merkezlerinden biri haline geldiğini ifade eden  Oda-
başı, Kadıköy’e gelen insan sayısının artmasıyla birlikte sorunların 
da çoğaldığını belirtti. İnsanların Kadıköy’de mutlu bir şekilde sos-
yalleşmelerinden memnun olduklarını söyleyen Odabaşı, yaşa-
nan sorunların da göz ardı edilmeden çözüme kavuşturulması ve bu 
bölgede yaşayan insanların şikâyetlerinin de en aza indirilmesi ge-
rektiğinin altını çizdi. Geçmişte Beyoğlu örneğinde yaşanan benzer 
bir yöntemle sorunun çözülemeyeceğini, dolayısıyla mahalle halkı-
nın ve esnafın birbiriyle empati kurarak sorunların üstesinden ge-
linebileceğini belirten Odabaşı, özellikle esnafın bazı ihlaller konu-
sunda gerekli düzenlemelere uymaması durumunda istenmeyen bir 
noktaya gelinebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Caferağa ve Osmanağa Mahallesi’yle ilgili 1030 noktada sorun tes-
pit ettiklerini söyleyen Odabaşı, şikayetlerin çoğunluğunu gürültü, 
kirlilik ve kaldırım işgalinin oluşturduğunu ifade etti. Odabaşı konuş-
masına şöyle devam etti: “Moda’da çok sayıda işletmenin aşırı gü-
rültü yaptığını tespit ettik. Çevre Kanunu’na göre işletmelerin gü-
rültü yapması yasak ve yaptırıma tabi. Aynı zamanda Moda konut 
fonksiyonu ile gürültü açısından çok hassas bir alan. Gürültüden çok 
fazla insan rahatsız oluyor. Küçük çocuğu olan ya da dersini çalış-
ması gereken çocuğu olan aileler yaşıyor.”

“ESNAFA VE VATANDAŞA KARŞI SORUMLUYUM”
“Moda’da pek çok işletmenin izinsiz  bir şekilde kaldırımları işgali et-
tiğini veya izin verilen alanın dışına taştığını tespit ettik” diyen Oda-
başı, “Kadıköy Belediyesi olarak belirli bir çizgi çekerek esnafa belirli 
ölçüde izin veriyoruz. Ancak bu çizginin dışına masa sandalye koyan 
esnaf var. Bizim önceliğimiz yaya geçişi. Engelli yolunun bile işgal 
edildiğini görüyoruz.” diye konuştu. 
Caferağa ve Osmanağa Mahallesi özelinde kirlilik konusunda çok 
fazla şikayet aldıkları bilgisini paylaşan Odabaşı, “Moda’da işletme-
lerin çevreyi kirlettiklerini, çöp çıkarma saatlerine ve çöp toplanma 
alanlarına uymadıklarını görüyoruz. Fiziki yapısı nedeniyle buradaki 
sokaklara çok fazla konteynır koyamıyoruz. Buradaki esnaf eğer bi-
zim temizlik araçlarımızın geçişi sırasında çöplerini çıkarırlarsa soru-
nun büyük oranda çözüleceğini düşünüyorum.” dedi.
Kadıköy’de yaşayanlar ile Kadıköy esnafına karşı sorumluluk his-
settiğini ifade eden Odabaşı, “Bu sorunları el birliğiyle çözmemiz 
gerekiyor. Sorunu yaşayan sizlersiniz. Herkesin kabul edebileceği 
ve kimsenin rahatsız olmayacağı bir modelle bu sorunları çözebiliriz. 
Kadıköy Belediyesi olarak esnafın taleplerini dinelemeye hazırız. Ta-
rihi çarşıda 150 yıllık değerlerimiz var. Neden çarşıya daha fazla ya-
bancı turist gelmesin? Moda semti dünyanın en havalı ilçelerden biri 
olarak seçildi. Bu sorunları çözersek ilk 50’de olan Kadıköy, ilk 10’a 
girer.” şeklinde konuştu. 

ESNAFTAN ÖNERİLER
Odabaşı’nın yaptığı sunumun ardından esnaf söz aldı. Kadıköy es-
nafı ile belediyenin biraraya gelmesinden mutlu olduklarını belirten 
mahalle esnafı; Kadife Sokak yayalaştırılsın, geri dönüşüme kat-
kı sağlayan esnafa çöp vergisinde belirli oranda indirim yapılsın, so-
kakların temizliği ve çöp bırakma konusunda daha fazla bilgilendir-
me çalışmaları yapılsın, tarihi çarşıdaki araç trafiğinin saatlerinde 
düzenleme yapılsın ve çarşıda yangın irtibat hatları kurulsun, bazı 
sokaklardaki atık su sistemleri yeniden yapılsın, işletme açmak is-
teyen kadınlara pozitif ayrımcılık uygulansın, sorunların çözümü ve 
belediye ile daha rahat iletişim kurabilmek içinesnaflar adına bir he-
yet ve turizm zabıtası kurulsun.” önerilerinde bulundu. 

“KALICI ÇÖZÜMLER İÇİN KONUŞACAĞIZ”
Toplantının sonunda, esnafın sorularını ve önerilerini değerlendi-
ren Şerdil Dara Odabaşı, şöyle konuştu: “Atıksız Kadıköy adlı bir pro-
je üzerinde çalışıyoruz. Esnafa da vatandaşa da bir kart vereceğiz. 
Dükkânınızdaki geri dönüştürülebilir atık malzemeyi sizlerden aldı-
ğımız zaman kartınıza puan yüklenecek. Kazandığınız puanları baş-
ka yerlerde kullanabileceksiniz. İSKİ 25 yıldır Kadıköy’de yapma-
sı gereken atık su sistemini yenilememiş. Ana hatlar yapılmadığı için 
biz belediye olarak ara hatları bağlayamıyoruz. İSKİ Genel Müdürü ile 
toplantılar yapıyoruz. Kurbağalıdere ve Rıhtım projesi tamamlandı-
ğında atık su giderlerinin yarattığı kokunun ortadan kalkacağını dü-
şünüyoruz. Sorun belli çözüm de burada olan herkes. Sorunların çö-
zülmesini istiyoruz. Siz gelmezseniz ben size gelirim. Bu toplantılar 
bir başlangıç olacak. Kalıcı çözümler için biraraya geleceğiz, konuşa-
cağız, uygulayacağız.”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı, Moda esnafıyla biraraya gelerek, 
son zamanlarda artan sorunların çözüm 
yollarını konuştu. Odabaşı, “Herkesin 
kabul edebileceği ve kimsenin rahatsız 
olmayacağı bir modelle bu sorunları 
çözebiliriz” dedi 

Belediye ve 
esnaf çözüm 
için birarada

ağlık Bakanlığı,1932-1976 yılları 
arasında sanatoryum ve 1976 yılın-
dan beri de ruh ve sinir hastalıkları 
hastanesi olarak hizmet veren Eren-

köy’deki sağlık yerleşkesinin yeniden planlan-
ması amacıyla mimari proje düzenlediğini du-
yurdu. 

Bakanlığın ilanında şu ifadelere yer verildi: 
“Yarışma surecinde hedef, hastane yerleşkesi-
nin mevcut işlevini sürdürecek şekilde çağdaş, 
bütüncül bir anlayışla tasarlanması ve alanın 
tüm potansiyellerinin değerlendirilerek mekân-
sal kalitesinin yükseltilmesidir. Yarışma, ruh 
ve sinir hastalıklarının tedavi edildiği ortamlar-
da, nitelikli sağlık hizmeti ve nitelikli mimari-
nin birarada nasıl daha iyi sonuçlara ulaşılma-
sına katkı sağlayabileceğine yönelik çevresel 
ve sosyal duyarlılığa sahip örnekler elde edil-
mesi girişimidir.”

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre; Yer-
leşkede psikiyatri, çocuk psikiyatrisi, nöroloji 
ve bağımlılık alanlarında günlük yaklaşık bin 
700 hastaya sağlık hizmeti veriliyor. Kurum, 
aynı zamanda erişkin psikiyatri, çocuk psiki-
yatri ve nöroloji alanında uzmanlık eğitimi ve-
ren, bu alanlarda öne çıkan bir eğitim ve araş-
tırma hastanesi olarak biliniyor. 

“AĞAÇLAR KORUNACAK”
Yarışma alanı içerisinde tescillenmiş çok 

sayıda ağaç bulunuyor. Yarışma şartnamesin-
de ağaçlara zarar verilmeden korunacağı ifade 
edilirken, şöyle denildi:  “Bu yoğun ağaç doku-
suna zarar vermeden, yakın çevresi ile duyar-
lı şekilde ilişki kuracak yerleşme ve yapılaşma 
önerilerinin geliştirilmesi esastır.”

ESKİ YAPILAR KULLANILACAK
Yerleşkenin de içinde yer aldığı yaklaşık 

9.7 hektar büyüklüğündeki çamlık alanda fark-
lı tarihlerde yapılmış iki adet ahşap yapı da yer 
alıyor. Bu yapıların, rölöve, restitüsyon ve res-
torasyon projelerinin hazırlandığı belirtilir-
ken, iki ahşap köşkün sosyal ve kültürel amaç-
lar doğrultusunda kullanılmak üzere yeniden 
kullanılacağı bilgisi verildi. Yarışma alanında 
aynı zamanda, tescilleri bulunmayan ama ala-
nın belleğinde önemli yere sahip ve dönemle-
rine ait karakteristik özellikleri barındıran dört 
adet kâgir yapının bulunduğu da ifade edildi. 
Bu yapıların da yıkılmadan depreme karşı gü-
venli hale getirileceği belirtildi. 

ÇEVRE DOSTU MALZEMELER
Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, kulla-

nılacak malzemelerde çevre dostu yaklaşımın 
esas alınacağı vurgulandı. Ayrıca yarışmacıla-
rın önerilerinde mümkün olduğunca az katlı ta-
sarımları tercih etmeleri gerektiği de belirtildi. 

SON TARİH 3 MART 
Birincilik ödülünün 120 bin TL olarak be-

lirlendiği yarışmaya katılmak isteyenler proje-
lerini en son 3 Mart Salı (2020) gününe kadar 
iletebilecek. Ödül töreni ise 14 Mart Cumarte-
si  günü düzenlenecek. Yarışmanın şartname-
sine Sağlık Bakanlığı’nın sayfasından ulaşmak 
mümkün. 

YERLEŞKENİN TARİHİ
Erenköy sağlık yerleşkesi, farklı yıllarda 

inşa edilmiş tarihi servis binaları ve çam ağaç-
larıyla kaplı geniş bahçesiyle İstanbul’un öz-
gün sağlık mekânlarından biri olarak biliniyor. 
Yerleşkenin bir sağlık tesisi haline getirilme-
si ise 1932 yılında Erenköy Sanatoryumu’nun 
kuruluşu ile başlamış. 

Erenköy Sanatoryumu, İstanbul Verem 
Mücadelesi Cemiyeti (bugünkü adıyla İstanbul 
Verem Savaşı Derneği) tarafından kurulmuş. 
Derneğin 1930 yılındaki kongresinde İstan-
bul’da yeni bir sanatoryum daha kurulması ka-
rarı alınmış ve 1931 yılında Hilal-i Ahmer Ce-
miyeti’nden temin edilen yardımla Erenköy’de 
bulunan Feshane Nazırı Muhittin Paşa’nın köş-
kü ve çevresindeki arazi satın alınmış. Erenköy 
Sanatoryumu, 16 Mayıs 1932 günü hasta ka-
bul etmeye başlamış ve 1976 yılına kadar aktif 
bir şekilde tüberküloz (verem) hastalarına hiz-
met vermiş. Yıllar içinde veremle mücadelenin 
gelişmesi, etkili aşı ve yeni tedavilerin yaygın-
laşmasıyla birlikte sanatoryumların önemi geç-
miş yıllara göre azalmaya başlamış. Erenköy 
Sanatoryumu 1976 yılında, tüm arazisi ve ya-
pılarıyla birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu’na 
devredilmiş ve SSK Erenköy Ruh ve Sinir Has-
talıkları Hastanesi’ne dönüştürülerek 1977 yı-
lından itibaren psikiyatri ve nöroloji hastala-
rına hizmet vermeye başlamış. 2005 yılında 
hastane SSK’dan Sağlık Bakanlığı’na devredil-
miş, 2006 yılında ise eğitim ve araştırma has-
tanesi olmaya hak kazanarak Erenköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi adıyla tüm ülkeye hizmet vermeye devam 
etmiş.

YERLEŞKENİN TARİHİ YAPILARI
Erenköy sağlık yerleşkesi, 1932 yılından 

itibaren yeni servis binalarının açılması, dö-
nemin ihtiyaçları doğrultusunda ilaveler yapıl-
ması yoluyla genişlemiş. Özellikle sanatoryum 
döneminde inşa edilen ve halen kullanımda 
olan binalar dönemin karakteristik özellikleri-
ni taşıyor. Bununla birlikte sanatoryum açılma-
dan önce arazi üzerinde bulunan ahşap köşk-
lerin biri yıkılmış, halen ayakta olan ikisi ise 
kullanılamaz durumda. 

Erenköy Sanatoryumu, 1932 yılında ara-
zi üzerinde bulunan ve durumu iyi halde olan 
ahşap köşkün hasta servisine dönüştürülmesiy-
le faaliyete başlamış. 25 yataklı servis olan ve 
Merkez Pavyonu (Servisi) ismi verilen bu ah-
şap köşk, zamanla işlevini kaybetmiş ve1968 
yılında köşkün bulunduğu alanda yeni bir bi-
nanın (Akbaytugan Servisi) yapılması için yı-
kılmış.

Erenköy Sanatoryumu kısa süre sonra 25 
yataklık kapasitesini doldurduğu için yerleşke-
de bulunan ikinci köşk de yataklı servis haline 
getirilmiş. 5 yatak kapasitesi ile sadece kadın 
verem hastalarına hizmet vermeye başlayan 
bu servise “Kadınlar Pavyonu” ismi verilmiş. 
Bugün yerleşkede tek ve harap haldeki ahşap 
köşk, 1930’lu yıllarda kadın verem hastalarının 
kaldığı bu köşk olarak biliniyor.

Kızılay Pavyonu ise sanatoryumun ilk kâ-
gir binası. Bu bina 42 yataklı servis olarak 8 
Ağustos 1938 tarihinde düzenlenen törenle hiz-
mete açılmış. Bu yeni binaya, en önemli bağı-
şı yapan Kızılay Derneği’ne atfen Kızılay Pav-
yonu (Servisi) ismi verilmiş. Bina günümüzde 
AMATEM Kliniği olarak kullanılıyor.

Sağlık Bakanlığı,  Erenköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi için “Bizimköy 
Mimari Proje Yarışması” 
düzenliyor. 1976 yılından 
beri ruh ve sinir hastalıkları 
hastanesi olarak hizmet 
veren Erenköy’deki yerleşke 
yeniden planlanacak 

ErenköyErenköy
mImarI proje yarıSması

İçİnİçİn

S
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erlin merkezli ses sanatçısı Abel Korins-
ky, Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog 
Programı kapsamında gerçekleştirilen Be 
Mobile – Create Together! projesi için 

“Yakamoz” adlı bir görsel-işitsel yerleştirme yaptı.
Mekânlara yepyeni bir duyusal ve duygusal erişim 

yaratmak için işlerinde ses ve ışık teknolojisini kul-
lanan Korinsky, bu nedenle uzun zamandır vapurlara 
kapatılan Haydarpaşa Vapur İskelesi’ni seçti. Sanatçı, 
ziyaretçilerin büyülü bir dünyaya derinlemesine dal-
malarını sağlayacak atmosferik bir alan yaratma ama-
cı taşıyor. Enstelasyonun açılışı, 5 Aralık Perşembe 
akşamı sanatçının canlı bir elektronik müzik konseri 
de sunduğu performansıyla yapıldı. Ziyaretçiler,  ilha-
mını Berlin’deki kulüp kültürüyle İstanbul’un melan-
kolik atmosferinden alan akustik bir yolculuğa çıktı. 
Yakamoz’da, ışığın etkileyici sesi ve görsel yansıma-
ları ziyaretçileri sarıyor, aynı zamanda 1917’de ünlü 
mimar Vedat Tek’in (1873-1942) tasarladığı ve usta 
seramikçi Hafız Mehmed Emin Efendi’nin (1872-
1922) Kütahya seramiğiyle kapladığı bu tarihi binayı 
farklı bir şekilde tecrübe etme fırsatı sunuyor. 

  Abel Korinsky ile hem işlerini, hem Yakamoz’u 
hem de Kadıköy ve Berlin’i konuştuk.

• Abel önce sizi tanıyalım. İşlerinizde ses ve ışık 
teknolojisini nasıl kullanıyorsunuz?

İkiz kardeşim Carlo ile Berlin’de Korinsky stüd-
yosunun ortağıyım. Ana çalışma alanımız özgün mi-
mari alanlar ve onların özel akustikleri, karakteristik 
ışık ve sesleri. Çok kanallı surround (çevreleyici) ses 
sistemi sayesinde, söz konusu alanla alakalı geçici bir 
deneyim yaratıyorum. Işık ve sesleri işlerimizin ana 
temaları. Ben genelde onları, mimari alandaki algıyı 
etkilemek için bir araç olarak kullanıyorum. Tekno-
loji her zaman atmosferle oynama ve izleyici algısı-
nı etkileme aracıdır.

• Yakamoz işinizi gerçekleştirmede size neler il-
ham verdi?

Yakamoz; biyolojik ışık üretme özelliğine sahip 
organizmaların akıntı ve rüzgârlarla sürüklendirdik-

lerinde veya bir şeye dokunduklarında oluşan ışığın 
yansıması olayı. Yakamoz’un bu güzel imajını kul-
lanarak (doğal bir olguya atıfla) yapay bir çeviri bu-
luyorum. Yansımanın kendisi güzellik, mükemmellik 
gibi estetik kültürel geçmişimizle bağlı pek çok duy-
guyu ifade eder. Binanın kendisi (iskeleyi kastediyor) 
anlamlı bir yer çünkü Asya ve Avrupa’yı bağlayan İs-
tanbul’un bir merkezi.

Projedeki sesler İstanbul’da farklı yerlerde kayde-
dildi. Ve bu enstalasyon için düzenlendi. Burada ses 
ve ışık, kalıcı bir etkileşim içinde bulunuyor.

“İSTANBUL’UN KİLİT NOKTASI”
• Neden böyle bir enstalasyon ürettiniz, amacı-

nız nedir?
Hepimizin yıllardır bildiği yapılara dikkat çek-

mek için bu tür işler üretiyorum. Bu yapının yanın-
dan geçip gitmek olağan bir şey haline geldi. Ama bu 
işteki ışık ve sesler sayesinde yeniden keşfedilebilir 
durumda. İnsanlar, yıllardır aşina oldukları bir yapıy-
la farklı bir yolla yeniden bağlantı kurmuş oluyorlar.

• Neden, uzun süredir vapurların uğramadığı 
Haydarpaşa Vapur İskelesi’ni seçtiniz?

Bu iskele şehrin iki yakasını çok özel bir şekilde 
bağlıyor. Deniz İstanbul’un yaşama şeklini, yiyecek 
kültürünü, ulaşım biçimini çok etkiliyor. Bu neden-

le bu iskele İstanbul’un kilit noktalarından biri. Aynı 
zamanda deniz manzarası, gemilerin /vapurların Av-
rupa yakasına geçişi gibi görüntülerle harika bir me-
kan. Şehirdeki çok anlamlı bir yer burası…

• Sergi neden akşamları açık olacak?
Tavan ve duvarlardaki yansımaların görünebil-

mesi için karanlığa ihtiyaç var. Pencereleri karartmak 
istemedim çünkü bu tarihi binadan görünen manzara-
yı kapatmak bir suç olurdu.

• İskeleye gelecek olan seyircileri nasıl bir at-
mosfer bekliyor olacak?

İzleyici suyun/denizin derinliğini deneyimleye-
cek. Umarım başka bir dünyaya dalıp, hayal kurar-
lar, rahatlarlar ve bu eşsiz mimari yapının tadını çı-
karırlar.

“TREN GARI OLARAK AÇILABİLSE…”
• İskelenin hemen yanı başındaki Haydarpaşa 

Garı ülkenin gündeminde, tartışmalı bir konumda. 
Bu gelişmeleri takip ettiniz mi? Neler söylemek is-
tersiniz?

Gar hakkındaki gelecek planlara dair tartışmala-
rı takip ettim. Keşke burası tekrar bir tren garı olarak 
açılabilse ve Tahran, Bağdat gibi yerlerle bağlantı-
sı tekrar kurulabilse. Yatırımcıların gelip binanın iş-
levini değiştirmesini istemem çünkü yatırımcılar şe-

hirleri daha güzel hale 
getirmekle ünlü değiller! 
Aynı sorunlar maalesef 
Berlin’de de yaşanıyor.

• Siz Berlin’de yaşı-
yorsunuz ama bu proje 
kapsamında üç aydır İs-
tanbul’dasınız.  Burada 
zamanınızı nasıl değer-
lendiriyorsunuz bir sa-
natçı olarak?

Kadıköy’ü deneyimliyorum. Yeldeğirmeni’ndeki 
sanat atölyesi ‘arthere’deyim. İstanbul’dan ve bura-
daki çalışma atmosferinden hoşlandım. Ama öte yan-
dan da kültürünüzü anlamak, İstanbul’un gece haya-
tını yaşamak, insanlarla ve sanatçılarla tanışmak için 
yeterli zamanım oldu.

• İstanbul ve bilhassa Kadıköy’le alakalı izle-
nimleriniz neler?

Kadıköy çok sıcakkanlı ve misafirperver, İstanbul 
çok canlı bir şehir. Harika insanlar, harika yiyecek-
ler ve köklü bir kültür. İstanbul, artıları ve eksileri ile 
çok enerjik. Elbette ki buradaki insanların bazı şey-
lerle mücadele ettiklerini görüyorum ama diğer bü-
yük şehirlerde de hayat böyle. Sanırım İstanbul’daki 
kalabalık, trafik gibi şeyler enerjinizi çalıyor.

Kadıköy’de yaşayan müzik öğretmeni Erhan Karaca, yak-
laşık 5 aydır üzerinde çalıştığı “Kadıköy” konulu gezi vi-
deosunu tamamladı. 17 yıldır müzikle uğraşan ve 4 farklı 
grupla 22 ülkede sahne alan Karaca, aynı zamanda fotoğ-
raf ve video çekimleriyle ilgileniyor. Sanatın her dalına ilgi 
duyduğunu söyleyen Karaca, “Yaşadığım yer olan Kadı-
köy hakkında bir gezi videosu çekmek uzun süredir aklım-
daydı” dedi.

Kendisiyle, yaşadığı yer olan Kadıköy’de biraraya gel-
dik ve video çalışması hakkında konuştuk.

• Bize videonun oluşum aşamasından bahseder mi-
siniz? 

Öncelikle kafamdaki Kadıköy figürünü ortaya çıkar-
dım. Kadıköy’de bulunan boğa heykeli, Haydarpaşa Garı 
gibi ikon yerleri belirledim. Sonra bunların hepsini ana baş-
lık altında toplayarak konulara böldüm. Kahve içen, dans 
eden, keman çalan insanlar gibi… Kadıköy’ün her yeri-
ni gezerek, konular için uygun noktaları keşfettim. Kadı-
köy’ün sokakları çok zengin ve her yerinin farklı bir doku-
su var. Kamerayı elime alıp gezdiğim zaman onlarca konu 
ve görüntü ortaya çıkıyor. Videoda çok fazla sahne var. Bu 
proje için yaklaşık 800 video çektim. Hem Kadıköy’ü ta-
nıdığım içim hem de Kadıköy’de yaşadığım için kolay ve 
zevkli bir iş oldu. Daha önce hiç kurgusal bir iş yapmadım 
o yüzden bu gezi videosuna ilk deneyimim diyebilirim.

Bakmak ve görmek aynı şey değildir. Bakıyoruz ama 
maalesef görmüyoruz. Elimde kameramla sokakları gezer-
ken her şeye ve her yere alıcı gözüyle bakmaya başladım. 
Bu sayede Kadıköy’ü yeniden keşfettim ve daha yakından 
tanıma fırsatı yakaladım.

• Gezi videonuzda Can Temiz(Müzisyen), Murat Ak-
koyunlu(Oyuncu), Ayşe Özgürdal(Oyuncu, Yazar), Cenk 
Ünnü(Müzisyen) gibi ünlü isimler de yer alıyor. Onlarla 
nasıl iletişime geçtiniz? 

Kadıköy’de yaşayan ünlü isimleri araştırdım ve onlar-
la beraber videonun daha renkli olacağını düşündüm. Mo-
del grubunun kurucusu olan Can Temiz benim arkadaşım. 
Onunla beraber şu an müzik yapıyoruz. Aynı zamanda mü-
zisyen olarak çok beğendiğim bir isim. O yüzden bu vide-
oda yer almasını istedim. Diğer isimlere sosyal medya üze-
rinden ulaştım ve projemi anlattım. Onlar da kabul ettiler. 
Benim için de farklı bir deneyim oldu.

• Diğer tanıtım videolarından farklı olarak sizin vide-
onuzda hep yakın plan çekimler var. Neden böyle bir tek-
nik tercih ettiniz?

Bu dar açı çekimlerin amacı, insanlar bir eylem üze-
rindeyken onlara odaklanmak. Çoğu videoda şehrin geniş 
dokularını görüyoruz. Ama bizler yolda yürürken bu açı-
larla görmüyoruz veya şehre tepeden bakmıyoruz. Biz bir 
noktaya bakarken sadece oraya odaklanırız yani baktığı-
mız şeyi geniş açıyla görmeyiz. Ben hep çekimlerimi in-
sanların görebildiği açılardan yaptım. Videonun adı da as-
lında buradan geliyor: Görmek İçin Yaklaşmalısın.

• Bu videonuzu izleyen insanlardan nasıl yorumlar 
aldınız?

Şimdiye kadar çok beğenildi. Videomu izleyenler, tek-
niğimi ve çekimlerimi başarılı buldular. Kadıköy sanatın 
ve insanın buluştuğu bir yer. Kadıköy’ün kültürel yapısını 
ve insanlarını seviyorum. Sokağa çıktığım zaman her saat-
te kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum. Bence bun-
ların hepsi görüntülere yansıdı diyebilirim. Ayrıca aldığım 
olumlu geri dönüşler, beni başka işler yapmak için cesa-
retlendirdi.  

Haydarpaşa İskelesi’nde 
gece sergisi!

l Gökçe UYGUN

l Simge KANSU

Berlin’den ses tasarımcısı 
Abel Korinsky,  İstanbul’un 
kilit noktalarından biri olarak 
tanımladığı Haydarpaşa Vapur 
İskelesi’nde büyülü bir dünya 
yarattı. Sanatçının ‘Yakamoz’ 
adlı sessel-işitsel enstalâsyonu 
15 Aralık’a dek sadece geceleri 
izlenebiliyor!

B

Enstalasyon, 15 Aralık’a dek her gün 
Haydarpaşa Vapur İskelesi’nde, 18.00-
23.00 arasında ziyaret edilebilir. Ayrıca 

Korinsky, 14 Aralık Cumartesi akşamı saat 
20.00-20.40 saatleri arasında canlı bir 

performans yapacak

4 ÜLKE, 30 SANATÇI
Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafın-
dan desteklenen Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog 
programı kapsamında gerçekleştirilen “Be Mobile – 
Create Together!”, kariyerinin başındaki sanatçı/ya-

zarlara farklı ülkelerde sanat mekânlarında misafir 
olma olanağı sunan bir sanat değişim programı. Ge-
çen Eylül’de başlayan ve Mayıs 2020’ye kadar de-
vam edecek projeye 30 sanatçı katılıyor. Bu sanat-
çılar, tercihleri ve ilgi alanları doğrultusunda sanatın 
farklı alanlarına hâkim 13 sanatçı eviyle eşleştirildi. 

Türkiye’den programa katılmaya hak kazanan sanat-
çılar Fransa, Almanya ve Hollanda’da; bu ülkelerden 
sanatçılar ise Türkiye’de konaklıyor, farklı coğraf-
yalarda araştırma ve üretim yapma, yeni dostluk ve 
bağlantılar kurma imkânını yakalıyor. www.bemobi-
lecreatetogether.eu/TR

Kadıköylü Erhan 
Karaca’nın 

Kadıköy 
sokaklarında 

çektiği 800 
görüntüden oluşan 

kısa filmi dikkat 
çekiyor

yaklaşmalısın

Görmek için
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‘Anlamak gideni ve gelmekte olanı’
Nazım Hikmet

Kadıköy Çarşısı benim malum yol güzergâ-
hım, bir nevi toprağım, kalbimin hemhal ol-
duğu durağım. Oradan ne zaman geçsem, 
Türkiye’nin gelecekteki halini ‘işte böyle ol-
sun’ diye kurgulamaya çalışıyorum zihnim-
de. Geçmiş, şimdi ve geleceğin, kısacası 
epey yaşlı, yaşlı, orta yaşlı, genç ve en genç 
ekibin buluştuğu bir agora orası. Nasıl anlaş-
tıklarına gelirsek... İşte orada mekân devre-
ye giriyor. Kadıköy’ün kahveli kokusunun bu 
işte parmağı olduğuna inanıyorum! Şaka bir 
yana, bu ülkenin ‘buluşabilmesine’ dair kı-
demli bir deneyim yeri orası.   

Buluşabilmek derken Z kuşağına dair il-
ginç bir kitap geçti elime. Evrim Kuran’ın ku-
şaklararasılık bakımından hepimizi işaret 
eden (dünyada ve Türkiye’de yaşayan beş 
kuşak) yeni kitabı (Z: Bir Kuşağı Anlamak), 
farklı sınıflara ait 3000 gençle yapılan anket 
ve mülakatlardan derlenmiş; özellikle Z ku-
şağına dair (2000-2018 yıllarında doğan ve 
doğacak olanlar) önemli ipuçlarını içeriyor. 
Bu ipuçlarını ‘iyi’ değerlendirebilirsek, ken-
dimin de dahil olduğu X (1965-1979) ve bir-
likte çalışma şansını yakaladığım Y (1980-
1999)  kuşakları ortaklığında  farklı bir sayfa 
açılabilir... Kısaca bizlerin tam olarak başara-
madığını, Z kuşağı, onları gerçekten anlaya-
bilirsek, içinde taşıdığı doğal özelliklerle ger-
çekleştirebilir. 

Değişim deyince, bunların en başında, 
Kuran ve ekibinin altını çizdiği temel husus 
olan adalet, hak ve özgürlükler arayışı ko-
nusundaki uzun maratonu, Türkiye adına 
sahici bir yerlere oturtmak mümkün olabilir. 
Zira Z kuşağının en önemli ortak paydaların-
dan biri bu. Futbolu saymazsak yani! Adalet 
ve eşitlik kadar iyi bir yaşamı özleme fikri, Z 
kuşağının olmazsa olmazları arasında. 

Kuşağın iklim konusundaki hassasiyeti 
ise, gezegenimizin nicedir özlediği ve haya-
ta geçmesini beklediği bir gerçek. Zira, poli-
tik görüş her ne olursa olsun, elimizdeki en 
büyük hazinenin yaşlı dünyamız olduğunu 
çok net anlamış bir kuşak Z kuşağı. Hal böy-
le olunca da 15 yaşında başladıkları protes-
tolarını (İsveçli aktivist Greta’dan Atlas Sar-
rafoğlu’na, hatta ‘Harry Potter ve Superman 
gelmeyecek; iş başa düştü’ diyen 12 yaşın-
daki Samra Samer’e) yaşam boyu sürdüre-
ceklerine dair bir umut doğuyor. Bu da, hiç 
kuşku yok, hepimizi ferahlatacak bir sürece 
işaret ediyor. Kısaca önce dünyamızı kurta-
ralım gerçeğine!

Z kuşağı, iletişime açık ve tepeden inme, 
hiyerarşik kararlara pek rağbet etmeyen bir 
kuşak olma yolunda ilerleyeceğe benziyor. 
İçine doğdukları teknolojik gelişme, görsel-
liği daha çok tercih etmeleri anlamına gel-
se de duygularını ön plana çıkarmayı seven 
bir kuşak da. Ya da şöyle ifade etmek daha 
faydalı belki: Duygularını ifade etmekten çe-
kinmeyen, ürkmeyen bir kuşak... Bu da, hem 
ifade özgürlüğü anlamında hem de iyi insan 
olma, iyi insan kalabilme ve vicdanı devreye 
sokabilme anlamında yaşlı dünyamıza su-
nulmuş yeni bir eşik olsa gerek.

Peki onlar böyle bir rota tutturmuş-
ken, biz eski kuşaklara düşen neler olabi-
lir? Elbette onların yanında durmak, onlar-
dan öğrenmeye açık olmak,  onlara sahip 
olduğumuz bilgiyi ezberlerle, meli malılarla, 
üstünlük kurarak değil ‘bağlam’ özünde ak-
tarabilmek. Kısaca, deneyerek yanılma şan-
sının insanı insan kıldığını, orijinalliğin ve ya-
ratıcılığın hatalarla kendine rotalar çizdiğini 
gösterebilmek; sevginin bir sorumluluk, iyi 
olmanınsa bir eylemlilik hali olduğunu his-
settirebilmek; mutluluk ve başarının, insa-
nın kendine çizdiği bir yolun nihai yan ürün-
leri olduğunu sunabilmek...

Ve elbette birlikte yaşayabilmek.  Dün-
den bugüne, bugünden ileriye, taa oralara 
gidebilecek olana dair bir dilekle yaşayabil-
mek ... Diyelim mi haydi: Bu hasret bizim.

Z Kuşağı
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adıköy Belediyesi, sokak hayvanlarına en 
iyi sağlık hizmetini vermek amacıyla 17 
Kasım 2018’de Merdivenköy Mahalle-
si’nde temelini attığı ‘Sahipsiz Hayvanlar 

Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’ni 10 Aralık Salı 
günü hizmete açtı.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz 
hayvanların rehabilitasyonunun sağlanacağı merkezi, 
hizmet verdiği ilk gün ziyaret eden Kadıköy Beledi-
yesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, Kadıköy Be-
lediyesi Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan’dan 
merkez hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Başkan Yardım-
cısı Mustafa Oltulu, “Kadıköy’de sahipsiz 
hayvan dostlarımıza en iyi hizmeti vermek 
için kapsamlı bir merkezi hayata geçirdik. 
Modern ve örnek bir proje.” dedi.  

Merkezin fiziki koşullarının hem çalı-
şanlar için hem de sokak hayvanları için 
çok iyi olduğu belirten Veteriner Hekim 
Nuray Çevik de şöyle devam etti: “Mua-
yene odalarımız ve ameliyathanemiz daha 
sağlıklı. Burada daha iyi hizmet vereceğiz. 
Ulaşımın da rahat sağlanabileceği bir nok-
tadayız.”

“AMACINA UYGUN BİR PROJE”
“Mimar ve mühendisler ile hekim arka-

daşlarımız merkezin hayvanlar için uygun 
olması için projeyi birlikte hazırladı.” di-
yen Veteriner İşleri Müdürü Teoman As-
lan, “Amacına uygun bir proje oldu. Mer-
kezde muayene, acil müdahale, tanı ve 
tedavi, operasyon, kısırlaştırma, aşılama, aşılanan ve 
kısırlaştırılan hayvanların tanınmasını sağlamak ama-
cıyla işaretleme, kimliklendirme, sahiplendirme ile 
alındıkları ortama geri bırakılma gibi hizmetler veri-
lecek.” şeklinde konuştu.

Merkezin 2 katlı ve 900 metrekarelik kullanım ala-
nı olduğunu dile getiren Teoman Aslan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü; “Merkezde vatandaşlarımızı ilk ola-
rak kayıt bölümü karşılıyor. 6 tane muayene odası var. 
Bu odalardan biri kedi diğeri ise köpek acil müdahale 
odası. Laboratuvar, görüntüleme odası, teknolojik ci-

hazlarla donatılmış 2 tane ameliyathane, sterilizasyon 
odası, yemekhane, dinlenme ve soyunma odaları, duş 
alanları, hekimler için çalışma odası ve toplantı salonu 
bulunuyor. Çok iyi cihazlar ve tıbbi malzemeler var. 
Alanında deneyimli ekibimizle birlikte  hayvan dostla-
rımıza kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz.”

BİLİNÇLENDİRME TOPLANTILARI
Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim 

Merkezi’nin ayrıca bir eğitim merkezi olduğuna 
da dikkat çeken Aslan, sözlerine şu bilgileri ekle-
di: “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu baş-
ta olmak üzere sokak hayvanlarına ilk müdahale-
nin nasıl yapılmasının da yer aldığı birçok konu 
hakkında bilinçlendirme toplantıları olacak.”

ENCANDER, 2015 yılında Zühal Ka-
dıoğlu tarafından kurulan bir dernek. 
Bakıma muhtaç, engelli ve hasta hay-
vanların tedavilerinin ve bakımları-
nın yapılması amacıyla kurulan ya-
şam merkezi, bu alanda Türkiye’de ilk 
olma özelliğini taşıyor. Türk Kızılay’ı 
ile iş birliği protokolünü yapan der-
nek, geçtiğimiz yıl devlet tarafından 
ilk özel geçici bakımevi ödülünü aldı.

FELÇLİ HAYVANLARA BAKIM
Merkezi Ataşehir’de 

bulunan derneğin asıl 
çalışmaları Silivri’de-
ki çiftlikte yürütülüyor. 
Kedi ve köpeklerin te-
mizliği, yatalak durum-
da olanların beslenmesi 
ve temizlenmesi, teda-
vilerinin yürütülmesi 
14 gönüllü ve çalışan 
ile ev ortamında ger-
çekleştiriliyor. Felç-
li olan hayvanların te-
davisi için ise açık 
havuzda fizik tedavi 

şartları sağlanıyor. Derneğe ait yaşam 
merkezinde, tedavi sonrası sağlığı uy-
gun durumda olan hayvanların sahip-
lendirilmesi sağlanıyor. Sağlık duru-
mu uygun olmayanların ise fiziksel 
ve psikolojik ihtiyaçları karşılanıyor. 
Derneğin yaşam merkezinde kedi ve 
köpek olmak üzere toplam 454 hay-
van bulunuyor. Türkiye’nin her ye-
rinden yüzlerce hayvanın bakımını 
üstlenen derneğin bünyesinde sahip-
lenmeyi bekleyen 58 hayvan  bulu-

nuyor. Hayvan hakları 
konusunda bilinçlendir-
me çalışmaları da ya-
pan dernek; belediyeler, 
valilik ve diğer devlet 
kurumlarıyla iş birliği 
projeleri de yürütüyor. 
Gönüllülerin bağışlarıy-
la çalışmalarına devam 
eden dernek, mama dâ-
hil diğer ihtiyaçların kar-
şılanabilmesi için hayvan 
severlere bağış yapmaları 
çağrısında bulunuyor.  
www.encander.org.tr

Hasta hayvanlara 
el uzatıyorlar
Felçli, kanserli ve tedavisi mümkün olmayan hayvanların 
bakımını yapan “ENCANDER”  kurulduğu yıldan bugüne 
bin 500’ü aşkın hayvanın tedavisini üstlendi 

Sokak hayvanları için 
rehabilitasyon merkezi
K

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Merdivenköy Caddesi No:22/1 adresinde hizmet 
vermeye başlayan merkeze ulaşmak isteyenler için 

telefon numaraları: (0216) 629 85 35-36 
ile (0216) 325 17 32

Kadıköy 
Belediyesi, 
Sahipsiz 
Hayvanlar 
Rehabilitasyon ve 
Eğitim Merkezi’ni 
hayata geçirdi. 
Merdivenköy’de 
açılan merkezde 
sokak 
hayvanlarına 
tam bakım 
sağlanıyor

Sahipsiz Hayvanlar 
Rehabilitasyon ve Eğitim 
Merkezi’nde neler var? 
◆ Merdivenköy Hayvan Hastanesi’nde 2 tam 
teşekküllü ameliyathane, 4 tam teşekküllü 
muayenehane, 2 tam teşekküllü yoğun bakım 
üniteli acil müdahale servisi var.
◆ Ultrasonografi odası var. 
◆ Osteosentez (Kırık) operasyon hizmeti 
veriliyor. 
◆ Diş ünitesi hizmeti veriliyor.
◆ Hemogram ve Biyokimya laboratuvarı 
hizmeti veriliyor. 
◆ 40 kafesli kedi rehabilitasyon ve tedavi 
servisi var.
◆ 10 kafesli köpek rehabilitasyon ve tedavi 
servisi var.
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srail’de doğdu, müziğe küçük yaşlarda 
başladı. 17 yıl önce İstanbul’a geldi ut öğ-
renmeye. Geliş o geliş! Kadıköy’e yer-
leşti, evlendi, çocuğu oldu. Müzik çalış-

malarını artık Türkiye merkezli sürdürüyor, pek çok 
ülkede de konserler veriyor. Uluslararası müzisyen 
Yinon Muallem ile konuştuk.

• Yinon Bey okurlarımız için biraz kendinizden 
bahseder misiniz?

Müzisyenim, aynı zamanda enstrümantalist ve 
besteciyim. Perküsyon ve ut üzerine eğitim de veriyo-
rum. İki kitap yazdım bunlar İsrail’de basıldı. İlk ki-
tabım yarı otobiyografik bir kitap (İstanbul-Tel Aviv) 
yakında Türkiye’de de çıkıyor. Eşim ve iki çocuğum-
la 17 senedir İstanbul’da yaşıyorum. Öncesinde İsra-
il’de ailem ile beraber yaşadım. Müziğe çok küçük yaş-
larda piyano çalarak başladım, o devam etmedi. Latin 
perküsyon dersi aldım, sonra daha farklı aletler ve mü-
ziklere ilgi duyduğumu görünce yerinde öğrenmek is-
tedim. 2000’de ilk defa İstanbul’a geldim ut öğrenme-
ye. Önce Yurdal Tokcan’dan ders aldım, sonra ülkeme 
döndüm ama tekrar şartlar oluşunca gelip gitmeye baş-
ladım. 2002’de de birlikte müzik yapma konusunda 
teklif alınca Kadıköy’e yerleştim.

• Sizin için ‘uluslararası müzisyen’ tanımı kulla-
nılıyor. Tam olarak ne ifade ediyor bu?

Sadece İsrail veya Türkiye’de değil, dünyanın bir-
çok yerinde konserler ve atölyeler yapıyorum. Kendi-
mi sadece yaşadığım yerle sınırlandırmak istemiyorum. 
Müziğin sınırlarının olmadığına inanıyorum. 

• Türkiye ve Türk müziğiyle tanışmanızın kökeni 
ne zamana dayanıyor? Nasıl oldu bu tanışma?

Babam Irak asıllı. Onun sayesinde Arap müziğini 
de duymaya başladım. Bu sayede bazı doğu makam 
müziği ve aletleri ile tanışmış oldum. Sonrasında ut 
öğrenmeye geldiğimde birçok değerli Türk müzisye-
niyle tanıştım. Onları dinleyerek farklı bir müziğin 
kapısı açılmış oldu. 

• Sonrasında ülkemize yerleşip burada müzik yap-
manız, bir hayat kurmanız… Nasıl şekillendi bu süreç?

Çevrem yok, dil bilmiyorum. Epey zorlu bir süreç 
oldu önce ama yol bazen insanın önüne farklı fırsat-
lar çıkarıyor. Eşim Dilek ile tanıştık, çocuğumuz oldu. 
Müzik çalışmaları zaman zaman iyi, zaman zaman az 
oldu. Zorlayıcı süreçlerdi ama hep mücadele ettim, hala 
da ediyorum. Yaptığım işe odaklandım. 10 albüm yap-
tım. Çok sayıda farklı projeyi hayata geçirdim. Yurtdı-
şında ve Türkiye’de pek çok konserim oldu. Bir dönem 
İstanbul’da İsrail kültür ataşesi olarak çalıştım. Şimdi-
lerde müzik, besteler ve konserler sürüyor.

“ZORLUKLAR BESTELERE YANSIYOR”
• Türkiye ve İsrail gibi ‘sorunlu’ Ortadoğu coğraf-

yasında müziğin/sanatın karşılığı nedir sizce?
Karşılığı besteler oluyor elbette, yaşanılan zorluklar 

müziğime yansıyor. Örneğin son albümüm Back Ho-
me’da Silence of Peace diye bir bestem var, barışın bir 
türlü gelmeyişine dair…

• Siz aslında müziğin dili-dini-ırkı olmadığını gös-
teren bir örneksiniz. Müziğin birleştiriciliği hakkında 
neler söylersiniz?

Sanat birleştirici ve yaşanan bütün bu sorunlara 
karşı bir duruş ve dayanma gücü veya motivasyonu 

oluyor. Bazı konserlerimde her müzisyen 
farklı bir ülkeden olabiliyor. Ortaya çıkan 
müzik de tüm bu kültürlerin zenginliğini 
içeriyor. 

• Bestelerin ilhamını İstanbul’dan aldı-
ğınızı söylüyorsunuz. Mesela bu kentin ne-
leri sizi etkiliyor?

Vapur, martılar, yemekler, sesler, 
doğa… Her şey etkiliyor. Bestelerimin bir-
çoğu İstanbul’un semtlerinin adıdır. 

İSTANBUL HALA İLHAM KAY-
NAĞI

• 2002’den beri ülkemizde yaşayan biri 
olarak şehrin geçirdiği değişime de tanık-
lık ettiniz. Şimdiki İstanbul hala size ilham 

veriyor mu?
Elbette veriyor. İlham sadece güzel zamanlarda or-

taya çıkan bir şey değil. Kaotik şeyler tüm dünyada ya-
şanıyor. Bu gidişi anlamaya çalışmak için sanat iyi bir 
yol oluyor. Picasso’nun savaş dönemini anlattığı Gu-
ernica resmi gibi bazen koşullar ilham dediğimiz şeyi 
besliyor.   

• Kadıköy’ü seviyorsunuz ki ilk eviniz de buradaymış. 
Kadıköy benim ilk yerleştiğim yer İstanbul’da ve 

uzun yıllar yaşadım. Hala sık geliyorum. Çarşı, sahil, 
parklara uğruyorum yolum düştükçe. Alışkanlıklarım 
var. Mesela bilgisayar tamiri için geçen oradaydım. 
CKM, Kadıköy Sahne, Moda Sahne, Karga, Kayıkha-
ne, Yeldeğirmeni Sanat gibi yerler çok hoşuma gidiyor.    

• Kadıköy’de konserler verdiniz. Kadıköylü dinle-
yici hakkında yorumunuz, gözlemleriniz neler?

En son Ekim’de Fenerbahçe parkında Kadıköy Be-
lediyesi’nin düzenlediği caz festivalinde ve eskiden ki-
lise olan büyüleyici Yeldeğirmeni Sanat mekânında Ta 
Ki Dum konserleri yaptık. Çok güzeldi, seyirci her za-
man sıcak, ilgili ve meraklı. Sanatı seven bir kitle var 
Kadıköy’de. Genç kitle sanata meraklı. Bu ilgi, sanatın 
gelişmesine, etkinliklerin artmasına vesile oluyor. 14 
Aralık’ta da Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’n-
de bir Ta KiDum konser yapacağız.  

Ödüllü eserler 
CD oldu
Süreyya 
Operası’nın 
düzenlediği 
Ulusal Beste 
Yarışması 
2019’da ödül 
alan eserler 
“Piyanolu 
Dörtlüler” 
başlığıyla 
yayınlandı
İstanbul ve 
ülkemizin 
müzik 
yaşamına önemli katkılar sunan Kadıköy 
Belediyesi Süreyya Operası’nın bu yıl üçüncü kez 
düzenlediği, Ulusal Beste Yarışması 2019’da ödül 
alan bestecilerin oda müziği formundaki eserleri 
“Piyanolu Dörtlüler”, Kadıköy Belediyesi’nin 
katkılarıyla Lila Müzik tarafından yayınlandı.  
Müzik repertuvarını zenginleştirmek ve genç 
Türk bestecilerini teşvik etmek amacıyla, 35 yaş 
altındaki bestecilerin davet edildiği yarışmaya 
katılan eserler, geçtiğimiz Şubat ayında halka 
açık olarak yapılan bir gecede sahiplerini buldu. 
Eserleri, ülkemizin önde gelen usta yorumcuları 
Özcan Ulucan (keman), Ulrich Mertin (viyola), 
Ozan Evrim Tunca (viyolonsel) ve Birsen Ulucan 
(piyanist) yorumladı. Yarışmaya katılan eserler, 
klasik müzik dünyamızın önde gelen isimlerinden 
oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. Jüride 
piyanist Ayşegül Sarıca, Gülsin Onay, besteci-
müzikolog -müzik teorisyeni Yalçın Tura, 
keman sanatçısı Cihat Aşkın, besteci Oğuzhan 
Balcı,Turgay Erdener ve Özkan Manav yer aldı. 
Dinleyicilerin katılımıyla gerçekleşen, halka açık 
olarak yapılan final gecesinde, jüri birinciliği 
Doğaç İşbilen’in Piyanolu Dörtlü’süne, ikinciliği 
ve Seyirci Özel Ödülü Recep Gül’ün Yolculuk adlı 
eserine, üçüncülüğü Mustafa Kemal Saydam’ın 
Üç Renk’ine, mansiyon ödülünü ise Yusuf İzeddin 
Mesçi’nin Firuze başlıklı eserine verdi. 
“Piyanolu Dörtlüler” CD’sinin kitapçığında yer 
alan bilgiler besteciler tarafından kaleme alındı. 
Albümün kayıtlarını Can Aykal, tasarımını Gözde 
Oral yaparken, kitapçıktaki fotoğraflar Emre 
Başak’a ait. Kadıköy Belediyesi tarafından müzik 
dünyası için önemli bir kültür hizmeti olarak 
yayınlanan “Piyanolu Dörtlüler” albümünü müzik 
marketlerde ve dijital platformlarda bulabilirsiniz.
www.triolila.com

Enstrüman 
pazarı kuruluyor!
Türkiye’den yeni sesleri dinleyiciyle 
buluşturmayı amaçlayan Kadıköylü müzik 
inisiyatifi Audioban, enstrüman satıcı ve alıcılarını 
biraraya getiriyor.
“Preloved #3 - 2. El Enstrüman ve Ekipman 
Pazarı”, 15 Aralık Pazar günü 14.00-19.00 
saatleri arasında Yeldeğirmeni’ndeki Tasarım 
Atölyesi Kadıköy’de ücretsiz olarak yapılacak.
Etkinlik çağrısında, “Müzik ekipmanı arayanlar, 
enstrümanını/ekipmanını satmak, paylaşmak ya 
da takas etmek isteyenler, özel tasarım ekipman 
ve enstrüman yapanlar, koleksiyonerler, DIY 
üretimleri desteklemeyi önemseyenler; Preloved 
2. El Enstrüman ve Ekipman Pazarı’nı hep birlikte 
üçüncü defa kuruyoruz. 15 Aralık Pazar günü 
Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün giriş katına yayılıyor, 
birbirimizle tanışıyor, konuşuyor, ekipman ve 
enstrümanlar vesilesiyle üretme hevesimizi 
tazeliyoruz. Katılımcılar 12:00-14:00 arasında 
mekana yerleşebilir.” deniliyor.

“Ülkemizde var olan müziğimizin mozaiğini 
harmanlayıp nitelikli bir repertuvarla ‘Gökkuşağı 
Konserleri’ adı altında görsel sunumlarla 
zenginleştirerek sergileyen” Ömer Öcal Mozaik 
Sanat Topluluğu, bu kez sokak kedileri için 
sahneye çıkıyor. 

19 Aralık Perşembe günü saat 2015’te Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezi’nde yapılacak olan konsere 
tüm müzikseverler, hayvan dostları ve özellikle 
kedi sevenler davetli. Konsere giriş ücretsiz 
ancak katılımcılardan kediler için kedi kuru-yaş 
mama desteği rica ediliyor.

Sokak kedileri için ‘Gökkuşağı Konserleri’

17 yıldır Türkiye’de 
yaşayan ve “uluslarararası 
müzisyen” olarak 
tanınan İsrail kökenli 
Yinon Muallem, “Müziğin 
sınırlarının olmadığına 
inanıyorum” diyor

Müzisyen Ömer 
Öcal, sokakta 

yaşayan kediler 
yararına konser 

verecek
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Ta Ki Dum grubu / Yinon Mulallem 
(ut, perküsyon, vokal), Hakan 

Gürbüz (bas, vokal), İsmail 
Altunbaş (vurmalı çalgılar)
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Kadıköy Belediyesi ilköğ-
retim çağındaki çocuk-
ların sağlıklı gelişimi, 
sağlıklı beslenmeleri ve 
çocuklarda obezitenin ön-
lenmesine yönelik hazırla-
dığı “Şeker Okul” projesi 
“Yılın Başarılı Sosyal So-
rumluluk Projesi” ödülüne 
layık görüldü.

Bu yıl 13’üncüsü düzen-
lenen “Yılın Başarılı Sağlık Yöneticisi Ödülle-
ri” ve “Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri” 
töreni Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezinde dü-
zenlendi. Sağlık Gönüllüleri Türkiye ve Hos-
pital Manager Dergisi’nin düzenlediği törende 
sağlık yönetimi alanında Türkiye’nin önde ge-
len isimlerinden oluşan jüri üyelerinin belirle-
diği kişi ve kuruluşlara ödül verildi. Kadıköy 
Belediyesi, Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği ta-
rafından yürütülen ‘Şeker Okul’ projesi ile Ka-
dıköy Belediyesi “Yılın Başarılı Sosyal Sorum-
luluk Projesi” ödülüne layık görüldü. Kadıköy 
Belediyesi adına, ödülü Sağlık İşleri Müdürü 
Filiz Ünlü aldı.

“ŞEKER OKUL” PROJESİ NEDİR?
Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık 

Polikliniği tarafından ilkokullarda öğrenci, veli 
ve personele yönelik hazırlanan ‘Şeker Okul’ 
projesinde ilkokul çağındaki çocuklarda sağ-

lıklı beslenme alışkanlığı-
nın kazandırılması, kilolu 
çocukların erken dönem-
de belirlenmesi, obezite-
nin önlenmesi, fiziksel 
aktivitenin arttırılması, te-
levizyon izleme, bilgisa-
yar ve video oyun saatle-
rinin azaltılması yoluyla 
çocuklarda sağlıklı ya-

şam modeli oluşturmak için eğitimler düzen-
leniyor. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile 
ortaklaşa yürütülen ve 2018 yılında başlayan 
proje kapsamında ilkokul çağındaki yaklaşık 4 
bin öğrenciye, 200 saat eğitim verildi.

Çocuklarda sağlıklı yaşam modeli oluştur-
mak ve obeziteyi önlemek amacıyla düzenle-
nen projede Kadıköy’de Milli Eğitim Bakan-
lığına bağlı ilkokullar yer alıyor. Çocuklara 
yönelik “Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa” semi-
nerlerinin yanı sıra çocukların davranışlarında 
etken rolleri olan okul personeli ve ebeveynle-
re de obezite, diyabet, metabolik hastalıklar ve 
beslenme konularında eğitimler veriliyor. Öte 
yandan çocukların boy ve kilolarına göre de-
ğerlendirme yapılarak, fazla kilolu çocukların 
sağlıklı kilolarına ulaşmaları ve sağlıklı yaşam 
sürmelerini sağlamak amacı ile Dr. Rana Beşe 
Sağlık Polikliniği’nde Bireysel Beslenme Da-
nışmanlık hizmeti de veriliyor.

şı, bağışıklığı esas alan ve önlenebi-
lir hastalıklar için uygulanan maliye-
ti en düşük ve en kolay yollardan biri. 
Halk sağlığı açısından kullanılan en 

temel yöntemlerden biri kabul edilen aşılar boğ-
maca, tetanos, çocuk felci, kızamık ve suçiçeği 
gibi ciddi hastalıkları önlüyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre; 
2018’de toplam çocuk nüfusunun yüzde 86’sı 
difteri, tetanos ve boğmaca aşısı oldu. Ancak hala dünyada 
19 milyondan fazla çocuğun, özellikle de Afrika kıtasındaki 
çocukların bu aşılara ulaşımı sağlanamıyor. Yine Dünya Sağ-
lık Örgütü’nün paylaştığı verilere göre son 10 yılda aşılan-
mada sadece yüzde 5’lik bir artış açıklandı. Dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de son yıllarda aşı karşıtlığı yükselişe geçmiş 
durumda. Birçok aşı karşıtı tetanos, kızamık, suçiçeği, difteri 
gibi hastalıkların yaşamın doğal parçası olduğunu ve bağışık-
lığın aşı olmadan da geliştirilebileceğini savunuyor. Bunun 
yanında dini sebepler ve aşıların faydalı olmadığına ilişkin 
iddialar da öne sürülüyor. Ancak sağlıkçılar ve uzmanlar halk 
sağlığı açısından aşının çok önemli olduğunu dile getiriyor.

KIZAMIK VAKASI 716’YA ÇIKTI
Aşı karşıtlığının yükselmesiyle aşı yaptırmayan aile sayısı 

katlanarak artıyor. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) rakamla-
rına göre 2010’da aşı yaptırmayan sayısı 183’dü 2016’da bu 
sayı 11 bine, 2017’de 23 bine ulaştı. Aşı karşıtlığının artması 
doğal olarak önlenebilir hastalıkların çoğalmasına da yol açı-
yor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 2016 yı-
lında 9 kızamık vakası görülürken, 2018’de bu sayı 716’ya 
çıktı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün ra-

kamlarına göre ise 2018’de 12-26 aylık çocukla-
rın yüzde 67’si temel aşıları oldu.

İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi 
Dr. Recep Koç, Türkiye’de aşı karşıtlığını savu-
nanların temelde dini çevreler, çocukların doğal 
gelişimine engel olduğunu iddia edenler ve aşıla-
rın otizm, zekâ geriliği gibi sonuçlara sebep ol-
duğunu düşünenlerin olduğunu söyledi. Koç, aşı 
karşıtlığına dair rakamları paylaştı: “Toplumda 
birkaç tanınmış yazar ve aydının kampanyala-
rı da aşı karşıtlığını çoğalttı. 2011’de aşıyı red-
deden aile sayısı çok azken 2016’da 10 binlere 

çıktı, 2017’de 23 bine ulaştı. 2018 rakamları ise açıklanma-
dı ama biz 40 binlerde olduğunu tahmin ediyoruz. Gittikçe de 
çoğalıyor. Ben bir aile hekimiyim ve aslında her çocuğa aşı 
yapılırken, bu kadar uğraşmama rağmen benim kliniğimde 
bile iki tane yaptırmayan aile var.”

KANUN ŞART
Bu yıla kadar aşılamanın doğru uygulandığını söyleyen 

Koç, aşı karşıtlığının salgınlara yol açabileceğini belirtti. 
Koç, bu durumun önüne geçilerek salgınların önlenebilme-
si için kanun çıkarılması gerektiğini vurguladı: “İtalya’da ka-
nun çıktı. Bu kanun, gerekli aşıları yaptırmayan çocukların 
okullara kabulünü engellemeye yönelik. Aşı kartı isteniyor, 
vermezse okula kabul edilmiyor ve para cezası uygulanıyor. 
15 gün önce de Almanya’da kızamıkla ilgili bir kanun çıka-
rıldı. Yaptırmayan ailelere 2 bin 500 Euro ve okula kabul et-
meme yaptırımı uygulanıyor. Avrupa’da aşı karşıtlığı yoktu 
ancak onlar da yaptırım getirmeye başladılar. Türkiye’de ise 
2015’te Anayasa Mahkemesi, ebeveynlerin izni olmadan aşı 
yaptırılmamasına dair bir karar aldı. Ancak biz TTB olarak, 
Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimindeki aşıların zorunlu uygu-
lanması için kanun yapmasını talep ediyoruz.”

Aşı karşıtlığını önlemek için

kanun şart
Türkiye’de aşı karşıtlığı tartışılmaya devam ederken, Türk Tabipleri Birliği bu konuda 
kanun çıkarılması gerektiğini savunuyor. Aşı karşıtlığının artışı ise önlenebilir 
hastalıkların yayılmasına ve salgın tehdidinin ortaya çıkmasına yol açıyor
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

A
150-200 ÇOCUK 
HAYATINI KAYBEDİYORDU
CHP Milletvekili Servet Ünsal da geçen hafta aşı 
karşıtlığının yol açabileceği sorunları Meclis’te paylaştı. 
Aşılanmanın yaygınlaşmadığı yıllarda Türkiye’de 
her bin çocuktan 150-200 çocuğun hayatını kaybettiğini 
belirten Ünsal, “Türkiye’de kabakulak vakaları yaygın ama 
aşılamayla 2005’te 20 bin kabakulak vakamız, 
2017’de 419’a düştü. Difteri vakamız yok. Boğmaca, 
difteri, tetanos, kızamık, çocuk felci ve verem gibi 
aşıyla önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını 
kaybeden çocuk sayısı 1989’da 5 milyon iken 
bugün 100 binlere düştü. Aşılanmayan kişi 
sadece kendisine değil tüm topluma 
risk oluşturur.” dedi.

Kadıköy Belediyesi’ne
‘Şeker Okul’ ile
ödül
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Fenerbahçe Spor Kulübü, yöneticileri, sporcuları ve pro-
fesyonel çalışanları ile 25 Kasım-10 Aralık dönemini kap-
sayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için 16 Günlük 
Aktivizm Kampanyası kapsamında Dereağzı’nda temsi-
li bir koşu gerçekleştirdi. Genel Sekreter Burak Kızılhan, 
yöneticiler Simla Türker Bayazıt, Turhan Şahin, Sertaç 
Komsuoğlu ve Nazlı Ercan’ın da yer aldığı etkinlikte kulü-
bün tüm branşlarından sporcular da yer aldı.
Koşu öncesi konuşma yapan Genel Sekreter Burak Kı-
zılhan, “Bugün, yöneticilerimiz, sporcularımız, kulüp çalı-
şanlarımızla Fenerbahçe ailesi olarak bir aradayız. Hepi-
nizin bildiği gibi kulübümüz bir yıl önce Tüpraş’ın desteği 
ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin dünya genelinde 
yürüttüğü He For She hareketinin destekçisi olmuştu. 
‘Eşitliğe ancak kadınlar ve erkekler omuz omuza verdik-
leri zaman ulaşabiliriz’ diyerek başlatılan bu hareketi, Fe-
nerbahçe olarak Birlikte Eşitiz diyerek sahiplendik ve Fe-
nerbahçe’nin marka değeri, sporun gücü ile bir yılda pek 
çok adım attık. Kulüp çalışanlarımızı eşitlik eğitimlerine 
dâhil ederek kendi eğitmenlerimizi yetiştirdik. Hatta on-
lar da bugün bizimle. Bu ay da bu sürecin en önemli nok-
talarından biri olan 25 Kasım-10 Aralık dönemini kap-
sayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için 16 Günlük 
Aktivizm Kampanyası kapsamında bir farkındalık oluş-
turmak adına çok önemli çalışmalar yaptık ve yapma-
ya devam ediyoruz. Ait olduğu toplumun en güçlü parça-

sı, dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz 
bu konuyu bir günlük bir gündem olarak değil, arka arka-
ya attığı ve atacağı adımlarla bir süreç olarak ele alıyor ve 
umuyoruz. 7’den 70’e herkese de ulaşacak bir farkındalık 
oluşturup, örnek olacağız. Kadına Şiddet Suçtur. Ortak 
Olma, Seyirci Kalma! sloganı ile dile getirdiğimiz, değerli 
sanatçılar Selçuk Yöntem ve Ece Dizdar ile sporcularımı-
zın seslendirdiği manifestomuz, pek çok televizyon ka-
nalında kullanıldı, haber oldu, yer buldu. Bu adımlarımız 
için üyelerimizden, taraftarlarımızdan, toplumun her ke-
siminden çok değerli yorumlar alıyoruz, destek görüyo-
ruz. Önümüzdeki günlerde voleybol, basketbol, futbolda 
maçlarımıza bu slogan ile çıkacağız! Bugün de Fenerbah-
çe ailesi olarak yönetici, sporcu, çalışanlarımızla temsi-
li bir kadına şiddete karşı koşu gerçekleştireceğiz. Sos-
yal Sorumluluktan Sorumlu yani HeForShe Birlikte Eşitiz 
projesini de yürüten yönetim kurulu üyemiz Simla Türker 
Bayazıt da koşucular arasında. Ayrıca en kıdemli yönetim 
kurulu üyemiz, eski atlet Turhan Şahin de burada. Amaç 
birbirimizi geçmek değil sonunda vardığımız noktada ka-
dına şiddet suçtur. ‘Ortak Olma Seyirci Kalma!’ mesajı-
mızı binlere, milyonlara ulaştırmak. Bugün burada olan 
yöneticilerimize, tüm sporcularımıza, çalışanlarımıza te-
şekkür ediyor ve yarışı başlatıyorum” ifadelerini kullandı.
Etkinlik, koşu sonunda açılan “Kadına Şiddet Suçtur. Or-
tak Olma Seyirci Kalma!” pankartıyla sona erdi.

aklaşık bir asır önce “kadınların beden-
lerine uygun olmadığı düşünülen” fut-
bol günümüzde kadınların daha fazla da-
hil olduğu bir spora dönüştü. Ancak kadın 

oyuncuların aldığı ücretler, kullandıkları malzemeler, 
taraftar ve medya desteği erkek futboluyla karşılaştı-
rılmayacak bir düzeyde. Ne olursa olsun kadınların 
futboldaki mücadelesi hem oyuncu hem de antrenör-
lük düzeyinde devam ediyor. Bu mücadelenin ka-
tılımcılarından biri de Marmara Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğ-
rencisi Nilay Ateşoğlu. Ateşoğlu’nun uzmanlık ala-
nı futbol ve şu anda dünya çapında üne sahip olan bir 
futbol takımının akademisinde antrenörlük görevini 
sürdürüyor. Aynı zamanda Sosyal Güçlendirme için 
Spor ve Beden Hareketi Derneği’nde gönüllü olarak 
antrenörlük yapıyor. “Ben de Böyleyim” projesi ile 
Kadıköy’de kız çocuklarına futbol eğitimi veriyor. 

KOŞUDAN FUTBOLA UZANAN YOL
Ateşoğlu’nun futbola olan merakı ilkokulda baş-

lamış. “Spor hayatımın parçası değildi ta ki okulun 
atletizm takımına katılana kadar” diyen Ateşoğlu, 
koşmanın heyecanıyla futbola giden yolu şöyle an-
latıyor: “Beşinci sınıfta iken okul atletizm takımına 
katıldım ve bu  hayatımın dönüm noktası oldu. Koş-
mak, bana en büyük heyecanı tattırmıştı. Tek başımı-
za koşsak da ben ilk takım olabilmeyi orada öğren-
dim. Ortaokulda ise beden eğitimi dersimize kadın 
öğretmen geliyordu. Özgüven ile oynaması, eğlen-
mesi, futbolu öğretmesi beni güçlü hissettirmişti. Or-
taokul bitince Taksim Spor Kulübü’nün kız takımı 
kuracağı bilgisini aldık ve ben işte o an tekrar o öz-
gürlük hissini yaşadım. İlk zamanlar ailem izin ver-
medi. Ama ben bakkala her gittiğimde kulübün sa-
hasında kızları izlerdim, ağlardım. Çünkü o yaşanan 
hazza ortak olmak istiyordum. Daha sonra ailem izin 
verdi ve ilk futbol lisansım böylece çıkmış oldu.”

“OYNAMAK İSTİYOR MUSUN?”
Ateşoğlu lisansı almış ancak üç ay sonra takı-

mın kapısına kilit vurulmuş. “Takım kapandı ama 
ben futbola küsmedim.” diyen Ateşoğlu,  futbola de-
vam edebilmek için verdiği mücadeleyi ise şu söz-
lerle anlatıyor: “Antrenörümüz, o süreçte de beni ve 
bir kaç arkadaşımı Marmara Üniversitesi Spor Ku-
lübü’ne göndermek istemişti. Annem izin vermedi, 

çünkü beni götürecek kimse yoktu antrenmanlara. O 
an, ‘her şey bitti’ dedim. Lisedeki beden eğitimi öğ-
retmenime durumu anlattım, destek olmadı tam tersi 
çözümsüzlük yarattı. İki sene sonra ise bir televizyon 
programına top sektiren bir kız çıkmıştı. Annem o an 
bana baktı ve ‘oynamak istiyor musun?’ diye sordu.
Tekrar oyuncağıma kavuşmuş kadar mutlu oldum ve 
kulüpte futbol oynamaya başladım.”

“FUTBOLDAN KOPAMADIM”
“Sahada bulunduğum ve futbol oynadığımı söyle-

diğim her yerde bu gibi birçok cinsiyetçi durumla kar-
şılaştım.” diyen Ateşoğlu bir süre sonra oyuncu olarak 
futbolu bırakmaya karar vermiş ama futboldan kopa-
mamış. Antrenör olmaya da o zaman karar vermiş. Sa-
hada var olmayı tercih eden Ateşoğlu bu kararını ise 
şöyle anlatıyor: “Alanı değiştirip dönüştürmeye çalış-
mak istediğim için sahada var olmayı tercih ettim.Ya-

şadığımız zorlukları ancak mücadeleye devam ederek 
aşabileceğimizi düşünüyorum. İşte bu yüzden antrenör 
olmayı tercih ettim. Her ne kadar bu zorluklarla yaşa-
maya devam etsem de biliyorum ki yeşil sahalarda ka-
dın antrenör gören her kız çocuğunun umudu artacak. 
Her oğlan çocuğu ise futbolun sadece erkek oyunu ol-
madığını öğrenecek. Her veli, çocuklarına sporun cin-
siyetinin olmadığını aktarabilecek.”

“Her hafta sonu 8-17 yaş aralığındaki erkek ço-
cuklarının her antrenmanına katılırdım. Sabahtan öğ-
lene kadar saatlerce o yeşil sahanın havasını solumak 
isterdim. Topun peşinden koşmak isterdim ama sade-
ce ayaklarımla değil, tüm bedenim ve zihnimle. Daha 
sonra anneannem beni sahada görmüş ve anneme 
‘Senin kızın erkekler ile fingirdiyor.’ demiş. Annem 
sadece bana bunu söylemişti, o an ne düşündü bil-
miyorum ama yasaklamadı bana. Ben üzüldüm, çok 
üzüldüm çünkü sadece oyun oynuyordum.” 

“ANTREMAN YAPACAK SAHA YOK”
“Türkiye’de bir kadın futbolcu hayatını sadece 

futbol oynayarak devam ettiremiyor. Erkek futbolun-
da oyuncular milyon dolarlar alırken, biz yüz lirayı, 
bin lirayı konuşuyoruz.” diyen Ateşoğlu, kadınların 
futbolda yaşadığı sorunları ise şu sözleriyle anlatıyor: 
“Verilen emek aynı, dökülen ter aynı ama yine emeği-
miz bu alanda da görünmeyeni oluşturuyor. Biz ücret 
eşitsizliğinden bahsederken onlar ‘kalite düşük’ di-
yor. Kalite neden düşük peki? Profesyonel takımlar-
dan bir tek Beşiktaş A.Ş.’nin kadın takımı var. Kadın 
futbolcular, kulüpler antrenman yapacak saha bula-
mıyorlar. Bulsalar dahi, verilen gün ve zaman aralı-
ğı çok sınırlı. Kadın futbol liginin bir sponsoru yok. 
Bir sürü kulüp maddi yetersizlikten dolayı kapanmak 
zorunda kalıyor ve altyapılar oluşturulamıyor. Futbol 
alanı kadınlara gelecekten çok bir geleceksizlik ala-
nı yaratıyor.”

Hem akademik alanda hem de yeşil sahalarda ka-
dınların daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çe-
ken Ateşoğlu, “Ama durum ve nasıl olursa olsun ka-
dınlar,  hayatın her alanında olduğu gibi erkekliğin 
yeniden üretildiği futbol alanında da mücadeleleri-
ni dayanışma ağı oluşturarak devam ettiriyor.” diyor. 

Futbol aşkının meşakkatli yolu
Nilay Ateşoğlu, hem gönüllü olarak antrenörlük yapıyor hem de kız çocuklarına futbol eğitimi 
veriyor. Ateşoğlu ile futbola olan merakının nasıl başladığını ve hedeflerini konuştuk  

l Erhan DEMİRTAŞ

Y

Fenerbahçe’den kadına şiddete karşı koşu 
Fenerbahçe Spor Kulübü, “Kadına 

Şiddete Karşı Sporun Gücü ile 
Karşı Koyuyoruz” sloganıyla koşu 

gerçekleştirdi

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 
5 Nisan 2020 Pazar günü 15. kez 
koşulacak. Yaklaşık 75 ülkeden 15 
bin sporcunun katılımı beklenen 
yarışlar için kayıtlar başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul ta-
rafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen  
İstanbul Yarı Maratonu 15’inci kez start almaya hazırla-
nıyor. World Athletics tarafından “Altın Kategori”de de-
ğerlendirilen ve dünyada en iyi 8 yarı maraton listesinde 
yer alan yarış için kayıtlar başladı. Geçtiğimiz yıl 66 ül-

keden 5 bin 968 çipli koşucunun koştuğu yarışta bu yıl 
10 bin sporcunun koşması bekleniyor. Yenikapı’dan start 
alacak koşu, 21 kilometrelik yarı maraton parkurunun 
yanında, uzun mesafeli koşulara adaptasyon sağlamak 
için kendini denemek isteyen koşuculara 10 kilometrelik 
bir parkurda yarışma imkânı da sağlayacak.

ERKEN KAYITLAR 1 OCAK’A KADAR 
Yarışın iki parkur için de kayıtları avantajlı kayıt dönemi 
ile başladı. Erken kayıt avantajlarından yararlanmak is-
teyen koşucular 50 Türk lirası ödeyerek 1 Ocak’a kadar 
kayıtlarını https://www.yarimaraton.istanbul/ web si-
tesi üzerinden online olarak yaptırabilecekler. Erken ka-

yıt avantajlarını kaçıran sporcular, 
1 Ocak – 16 Şubat tarihleri ara-
sında 70 Türk lirası, 17 Şubat – 15 
Mart tarihleri arasında 90 Türk li-
rası ve 16 Mart – 22 Mart tarihle-

ri arasında devam edecek kayıt döneminde ise 120 
Türk lirası ödeyerek kayıt yaptırabilecekler.

EN İYİ 8 YARI MARATON ARASINDA
2017 yılı itibarıyla Altın Kategori'ye yükselen, elde 
ettiği başarılar ile dünya çapında en iyi 8 yarı mara-
ton arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 
dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip. 
Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarası eşliğinde koşu-
lacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı 
bulunmayan parkuru ile her koşucunun en iyi dere-
cesini yapma imkânı sunuyor.

İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
14 - 20 ARALIK 2019

Başvuru Tel: 0216 346 57 57
BİLİNÇALTI BİLGELİĞİ

Dr. Murat Uyav
Tarih/Saat: 16.12.2019 /14.00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri                

FOTOĞRAFLARLA TOHUMLARIN 
HİKÂYESİ

Grafik Sanatçısı Lalehan Uysal 
Tarih/Saat: 16.12.2019 / 14.30

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri                

BİLİNCE ERİŞMEK
Zeynep Gökmen, Burcu Aybey
Tarih/Saat: 17.12.2019 / 14.00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri            

İÇİMİZDEKİ YALNIZLIK
Maltepe Üni. Öğr. Üyesi Dr. Meral 

Bozdemir
Tarih/Saat: 17.12.2019 /14.00

Yer: Bostancı Gönüllü Evi  
Düzenleyen: : Bostancı Gönüllüleri          

     
ESER TSM KOROSU

Şef Esra Bozkurt İrikaya
Tarih/Saat: 17.12.2019 /20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri   

KAYGI ve STRES ile BAŞA ÇIKMAK
Klinik Psikolog Eda Malkav

Tarih/Saat: 18.12.2019 /13.30
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri         

İÇİMİZDEKİ YAŞAM ENERJİSİ
Çocuk Psikoloğu Esra Martorana  

Tarih/Saat: 18.12.2019 /14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri                 

 SAĞLIKLI YAŞAM ÇEMBERİ
Dr. Devrim Avcı     

Uz. Klinik Psikolog Gözde Oktay
Diyetisyen Şule Pekince 

Brt Terapisti Gülcan Kadıoğlu Şahan 
Tarih/Saat: 18.12.2019 /14.00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Düzenleyen: Gönüllü Merkezi             

MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ
Yazar Ahmet Polat, Hüseyin Çeliker, 

Abdülaziz Korkmaz
Tarih/Saat: 18.12.2019 /14.30

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri          

YENİ BİR NEFES MÜZİK TOPLULUĞU
Şef İlter Burak Kalay

Tarih/Saat: 18.12.2019 /20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri     

HOBİLERİN BİZE KATKILARI
Uz. Psikolojik Danışman/ 

Aile Terapisti Suay Kantoğlu
Tarih/Saat: 19.12.2019 /14.00

Yer: Kriton Curi Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri             

2020 YILI GÖKYÜZÜ OLAYLARI 
Astrolog Belkıs Huri Dalaman    
Tarih/Saat: 19.12.2019 /14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri                  

NİYET ve DİLEKLER
Melda Tunçel

Tarih/Saat: 19.12.2019 /14.00 
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri                  
        

GÖNÜLDEN SESLER THM KOROSU
Şef Özgür Önal

Tarih/Saat: 19.12.2019 /20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri     

SUALTI FOTOĞRAFÇILIĞI ve 
EKİPMANLARI

Ateş Evirgen
Tarih/Saat: 20.12.2019 /11.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri                   

AKILLI İLAÇ KULLANIMI
Dr. İlhan Makinacı

Tarih/Saat: 20.12.2019 /13.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri                   

‘ŞEYTAN DA BİR MELEK’ TİYATRO 
OYUNU

Kriton Curi Gençlik Tiyatro Grubu 
Tarih/Saat: 20.12.2019 /20.30
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi

Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri    

Giresun’dan Kadıköy’e 
iki kardeş kent
Kadıköy Belediyesi, Giresun’un Soğukpınar ve Eyne-
sil Belediyeleri ile kardeş kent oldu. Kadıköy Belediyesi 
Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nün Giresun’un Soğukpı-
nar ve Eynesil ilçeleri ile kardeş kent olmasına yönelik 
hazırladığı teklif Kadıköy Belediye Meclisinde oyçok-
luğu ile kabul edildi. Kadıköy ile Eynesil ve Soğukpı-
nar ilçeleri arasında kardeş kent ilişkisinin kurulmasının 
amaçlandığı protokolde, “İki kent arasındaki sos-
yo-kültürel ilişkilerin arttırılması, karşılıklı görüş alış-
verişi sağlanması ve proje ortaklıklar geliştirilmesinin 
faydalı olacağı düşünülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Çin’in Ningksia 
Huy eyaletinin 
başkenti 
Yinchuan 
Belediye 
Meclisi Daimi 
Komitesi 
Başkan 
Vekili Guan 
Qi, belediye 
temsilcilerinin 
de içinde yer aldığı bir heyetle Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı’nı ziyaret etti.
Yerel Yönetimler İşbirliği Derneği aracılığıyla düzenlenen 
ziyarette başta kültür, turizm ve sanat alanları olmak 
üzere Kadıköy Belediyesi ile işbirliği geliştirilmesi ve kardeş 
kent olmak için yapılması gerekenler görüşüldü. Guan 
Qi, Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki kültürel 
ilişkilerin artırılması ve Çin kültürünü daha yakından 
tanıması için Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odaşı 
ve beraberinde bir heyeti Yinchuan’a davet etti. 

Feneryolu Gönüllüleri, 
Kadıköy Belediyesi 
Afet Eğitim ve 
Bilinçlendirme 
Parkı’nı ziyaret etti. 
Burada simülasyon 
gösterisi, yangın 
söndürme tatbikatı gibi 
uygulamalı eğitimlere 
katılan gönüllüler bu 
hizmeti veren Kadıköy 
Belediyesine teşekkür 
etti. 

Suadiye’den Öğrencilere Hediye
Suadiye 
Gönüllüleri 
Eğitim ve Kültür 
Komiteleri, 
Merdivenköy’de 
bulunan Hamit 
İbrahimiye Özel 
Eğitim Uygulama 
Merkezi 
öğrencilerine 
tablet hediye etti. 

Suadiye Gönüllüleri, felsefe ve ekonomi atölye 
çalışmaları kapsamında Doç. Dr. Haluk Berkmen’in 

konuk olduğu ‘Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf’ konulu 
seminer düzenledi. Haluk Berkmen, yirminci yüzyılın 

başlarında geliştirilmiş olan kuantum kuramından söz 
ederek, bu kuramın o güne kadar doğru kabul edilmiş 

pek çok varsayımı altüst etmiş olduğunu, kuantum 
kuramının insan yaşam tarzına daha uygun olduğunu 
ardından kuantum kuramının kavramları ile tasavvuf 

kavramları arasında yakın ilişki olduğunu anlattı. 

Zeytinden Zeytinyağına 
Yolculuk
Zühtüpaşa Gönüllüleri, 
Zeytinyağı Tadım Uzmanı, 
Eğitmen Nil Ünsal’ın konuk 
olduğu ‘Zeytinden Zeytinyağına 
Yolculuk’ isimli seminer 
düzenledi. Nil Ünsal, zeytin ve zeytinyağının faydaları, hasat 
zamanı, üretim aşamaları, tüketim koşulları gibi birçok konuda 
bilgi verdi. Etkinlik, duyu organlarını kullanarak analiz etme 
yöntemi olan degüstasyon çalışması ile devam etti. 

Göztepe Gönüllüleri Çocuk Komitesi, Faik Reşit Unat orta-
okulu öğrencileriyle birlikte kuruculuğunu Süleyman Saim 
Tekcan’ın yaptığı İmoga Grafik Sanatları Müzesi’ne gezi dü-
zenledi. Gezide, öğrenciler baskı resim atölyesi çalışmaları-
na katılarak, geçmişten günümüze baskı makinelerini tanı-
dılar ve baskı teknikleri hakkında bilgi edindiler. 

Tiyatro Gönüllülerinden 
‘Kozalar’ Oyunu

Tiyatro 
Gönüllüleri, 
Adalet 
Ağaoğlu’nun 
yazdığı 
‘Kozalar’ 
oyununu 
Kozyatağı 
Kültür 
Merkezi’nde 
sahneledi. 

Gülin Ekşi’nin yönettiği oyun, “1970’li yıllarda 
yaşanan anarşi ve baskı ortamında, yaşadığı dünyanın 
sorunlarına duyarsız kalan, bir koza misali kendilerini 
dış dünyaya kapatan 3 burjuva kadının erkek 
egemenliğini sorgusuz sualsiz kabullenişini” anlatıyor. 

İletişim ve Sınırlar 
Semineri
Kadıköy Belediyesi 
Çocuk Koruyucu Ruh 
Sağlığı Merkezi ve 
Göztepe Gönüllüleri, 
‘İletişim ve Sınırlar’ 
isimli seminer 
düzenledi. Seminere 
konuşmacı olarak 
katılan Uzman 
Psikolog Ece Topal, 
okul öncesi ve okul dönemi çocuklarında sık 
karşılaşılan duygusal ve davranışsal problemler 
ile bu yaşlarda çocuğun duygusal, sosyal ve 
bilişsel gelişimini destekleyici bilgiler verdi.  

Erenköy Gönüllüleri Sosyal Komitesi, 
Astroloji Eğitmeni Gülsen Yılmaz’ın 
katılımıyla Astroloji sohbeti düzenledi. 
Gülsen Yılmaz, dünyanın ve Türkiye’nin 
ekonomik durumunu, bütün burçların 
2020 yılına ait genel yorumunu ve Jüpiter 
gezegeninin burçlar üzerindeki aşk, para, 
aile ve sağlık konusundaki olumlu olumsuz 
etkilerini anlattı. Dinleyicilerin sorularını 
da cevaplayan Gülsen Yılmaz’a Erenköy 
Gönüllü Evi Başkanı Necla Yılmaz Karaman 
tarafından teşekkür belgesi verildi.  

Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde 
Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü’nden 
Ayşe Nihan Ayışık tarafından 
‘Atıksız Yaşam’ konulu seminer 
verildi. Ayışık seminerde, çevre 
kirliliğinin en büyük sebebinin 
atıklar olduğunu, atık miktarını 
azaltmak için neler yapılabileceğini, tek 
kullanımlık plastikleri hayatımızdan 
nasıl çıkarabileceğimizi, hangi atıkları 

nereye atmamız gerektiği konularında 
bilgiler verdi. Seminerde Kadıköy 
Belediyesi’nin bu konuda yapmış 
olduğu çalışmalardan da bahsedildi.  

Atıksız Yaşam 
Semineri 

Kriton Curi’den 
Ağaç Dikimi Ağaç Dikimi 

Kriton Curi gönüllüleri, TEMA vakfı ile birlikte 
Tekirdağ Şarköy Kızılcaterzi Ağaçlandırma Sahasına 

hatıra ormanı kurmak için 2 bin ağaç dikme hedefiyle 
çalışma başlattı. Bağışçıların da desteğiyle birlikte 

ağaç dikmeye başlayacak olan gönüllüler TEMA 
vakfına ve destek veren herkese teşekkür etti.  

Göztepe Gönüllüleri Hanımeli Komitesi her ayın üçüncü 
haftasında yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla seçilen 
bir yemeği Kadıköylülerin beğenisine sunuyor. Bu ayın 
lezzeti ise, Adana yöresine özgü Yüksük Çorbası oldu. 
Hanımeli Komitesi üyesi Ufuk Tali’nin mahareti ve komite 
üyelerinin sunumu ile gerçekleşen etkinlikte çorbanın 
tarifi, Adana yöresine özgü diğer lezzetlerin de tanıtımı 
görseller eşliğinde katılımcıların beğenisine sunulurken 
kadınların üretkenliği ve yemek kültürümüzün 
yaşatılmasına dair söyleşi gerçekleştirildi.  

Su Tasarrufu ve Çevre

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci 
Komitesi, Göztepe İlkokulu’nda çevre etkinliği 
düzenledi. Göztepe İlkokulu konferans 
salonunda gerçekleştirilen etkinlikte TEMA 
vakfı Göztepe mahalle sorumlusu Tamer 
Aner, toprak, su ve sulak alanlar konusunda 
farkındalık yaratacak görsel sunum yaparken, 
TEMA vakfı hakkında da bilgiler verdi. 

Gönüllülerden 
Tarihi Liseye Ziyaret
Moda Gönüllüleri, 
Kabataş Erkek Lisesini 
ziyaret etti. Kabataş 
Erkek Lisesi’nde 20 
yıl okul müdürü olarak 
görev yapmış olan 
Moda Gönüllüleri 
Eğitim Komitesi üyesi 
Korel Haksun ve 
aynı okuldan mezun 
olan Sağlık ve Spor 
Komitesi üyesi Ersen Kınayyiğit’in rehberliğinde 
gerçekleşen ziyarette gönüllüleri Kabataş Erkek 
Lisesi Vakfı Başkanı İlyas Tunaoğlu ve okul müdürü 
Selman Küçük ağırladı. 

Afet Eğitim Parkına Ziyaret

2020 Yılında Astroloji Haritası

Çin heyetinden 
Odabaşı’na ziyaret

Göztepe’den Müze Gezisi

Göztepe’de 
Yöresel Lezzetler

Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf



13 - 19 ARALIK 2019 15

SOLDAN SAĞA:
1-‘Mürebbiye’, ‘Şıpsevdi’,  ‘Kuyruklu Yıldız Atında Bir İzdivaç’ gibi romanlarıyla tanınmış, 
yaşamının son 31 yılını Heybeliada’daki köşkünde geçirmiş ünlü yazar. 2-Velinimet… 
Anlatış biçimi, tarzı… Sürekli, her zaman… İçbükey. 3-Fatih Kısaparmak’ın bir şarkısı… 
Tavla oyununda üç sayısı… Kayakta bir yarış türü… Üretimden tüketime kadar olan tüm 
aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine yaramayan maddelerin tamamı. 
4-Hücum, hamle… Kocaman, iri, kaba… Henüz, şimdi, daha, hala. 5-‘… Tosuner’ (Yazar)… 
Salepgillerden, çiçekleri beyaz, kokulu, tırmanıcı bir bitki ve bu bitkinin tatlılara güzel 
koku vermek için kullanılan meyvesi… Pervane. 6-Bir amaca ulaşmayı isteme… Orta 
Amerika’da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka… Trend 
Topic’in kısaltması. 7-Memleket, diyar… Jüpiter gezegeninin bir uydusu… Yüce… İnsanın 
yaradılış özelliği. 8-Olumsuzluk belirten bir önek… Bir şeyin yüzündeki pürüzleri 
gidermek, düzgünleştirmek için kullanılan kısa, ince, pürtüklü eğe… Bir işi yapma, yerine 
getirme… Kanaat, düşünce… ‘… derisinden post olmaz’ (Atasözü). 9-Digital Video 
Disc’in kısaltması… İlgi eki… Bir tür küçük vapur, istimbot… Gözenek. 10-Eğrilmekte 
olan yün, keten vb. şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek… Aşevi, restoran… 
Uzak. 11-Kullanılmamış olan… Ebenin topu havaya atması, diğerlerinin kaçışması ve ebe 
tarafından diğer oyuncuların topla vurulması biçiminde oynanan bir oyun… Anasına 
düşkün (çocuk). 12-Mal, ticaret malı… Su, ab… ‘Mert …’ (Aktör)… Put. 13-‘Meleğin 
Düşüşü’, ‘Bal’, ‘Buğday’ gibi filmleriyle tanınan sinema yönetmeni… Kilometrenin 
kısaltması. 14-İlave… ‘… Gibson’ (Aktör, yönetmen)… Mücevherlerde kullanılan 
yüksek değerli cevher… Nijerya’nın para birimi… Dingil. 15-Yüce, yüksek… Kurtuluş… 
Bizmutun simgesi… Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk… Satrançta bir taş. 
16-Geçimsizlik, anlaşmazlık… Namaz çağrısı… Çinkonun simgesi… Ateşler. 17-Öğrenci… 
Bozulmamış, saf, temiz… Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesi. 
18-Hitit… Malik, sahip… Güç simgesi olarak taşınan değnek… Malatya’nın bir ilçesi. 
19-Haykırma, bağırma… Sevap… Dolmakalem… “Ben bir… divaneyim / Aklım da yar 
olmaz bana.” (Yunus Emre). 20-ABD’deki profesyonel basketbol ligi… Kasımpatı… 
İtalya’nın en uzun ırmağı… Ün, şan, şöhret.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Kinyas İle Kayra’, ‘Az’, ‘Daha’ gibi romanlarıyla tanınan yazar… ‘Türlü İşlerin Adamı 
Bob Honey’ adlı kitabı geçenlerde dilimize çevrilerek yayımlanan ünlü aktör, yazar, 
yönetmen ve yapımcı. 2-Birim… Yanardağ püskürtüsü… Tekaüt… Bası. 3-Üsküdar’da 
bir semt… Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot… Bir kimseye kasıtlı ve asılsız 
suç yükleme, kara çalma. 4-Bir yerde oturma, eğleşme… Dizem, tartım… Anadolu 
Ajansı’nın kısa yazılışı. 5-Ağızotu… Uzaklık belirten sözcük… Deha sahibi, dahi… Uyumlu, 
düzenli. 6-İlkel benlik… Japonya’ya özgü kısa, çift kamışlı nefesli bir çalgı… Güreşte bir 
oyun… Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne. 7-ABD’nin ulusal 
havacılık ve uzay ajansı… Yumuşak, yuvarlak ve irice… İsimler, adlar… Ankara’da bir 
semt. 8-Türler, çeşitler… Bir sayı… Çok taze… Yeşim Ustaoğlu’nun bir filmi. 9-Sayma ya 
da sayılma… Cehennem… Telefon konuşmasında kullanılan ilk sözcük… Dar ve kalınca 
tahta… Antrakt. 10-‘Beni Kör Kuyularda’ adlı yeni romanı geçenlerde yayımlanan ünlü 
yazar... Dogma, inak. 11-Ulusal… Boyutları normalden küçük… Birleşmiş Milletler için 
kullanılan uluslararası kısaltma… Ayrıcalıklar bakımından yukarıdan aşağıya doğru 
kesin ölçülerle sınırlanmış bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan’da görülen toplumsal 
sınıfların her biri. 12-Dolaylı olarak anlatma… Uzunçalar da denilen plak türünün kısa 
yazılışı… Tarih yanılgısı… Tellürün simgesi. 13-Eski dilde kaynama… Lahza… Halk dilinde 
ağabey… Pişman. 14-İmkan… Belli bir örneğe benzemeye ya da benzetmeye çalışma… 
Kimilerince uğur sayılan bir nesne. 15-Avrupa’da bir başkent… ‘Kutluğ …’ (Yönetmen)… 
Sanayi, endüstri, teknik… Çoğu tek parça kadın giysisi. 16-Kurşun elementinin simgesi… 
Göstermelik… Kürkü beğenilen bir hayvan… Telefonda seslerin duyulduğu ve iletildiği 
parça. 17-Seciye, karakter… Yaşar Kemal’in tek öykü kitabı… Eğilim. 18-Söyle, hitabe… 
Felsefede, ruhun tutkulardan temizlenmesi… ‘John …’ (Oyun yazarı9. 19-Seyelan… Klasik 
Türk müziğinde bir çalgı… Bir tarafa yatırma, eğme… Işık şiddeti birimi, mum. 20-Kartlar 
üstüne işlenmiş bilgilerin düzenli bir dizgeye göre derlenmesi… Sarhoş… Alamet, işaret.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Ahmet Mekin, Enteresan 2-La, Se, Bin, Elia Kazan 3-İrsi, Fenerbahçe, Oval 4-Asortik, Bar, Ak, Agami 5-Merlanos, Anıt, Etap 6-Ama, 
Çeltik, Nail, La 7-Ya, Aks, Rulman, Stil 8-Zan, Tam, Ariya, Anemi 9-İhtiyat, Emet, Lal, Ve 10-Çal, Arma, An, Manivela 11-Erat, Talik, En, Okan 12-Rasat, Cin, Eb, 
Of, Stat 13-İl, Keman Öğretmeni, Ne 14-Kabala, An, İde, Lesbos 15-Nan, Tüzük, İta, Otit 16-İspati, Rayiha, At 17-Fo, Konuksever, Kasaba 18-Ana, Leh, Edat, 
Zom, Rah 19-Lig, Do, İn, Piromani 20-Elizabeth, Sual, Safir.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Ali Atay, İçerik, İfade 2-Hars, Mazhar Alanson 3-Soma, Atlas, Bap, Ali 4-Esire, Ani, Takanak, İz 5-Te, Trük, Ya, Tel, Tolga 6-Fil, 
Start, Matine 7-Ebekaç, Atmaca, Uhde 8-Kin, Nerm, Alinazik, Ot 9-İnebolu, İnönü, Se 10-Rastlamak, Kredi 11-Ebr, İmren, Gri, Avans 12-Ela, Akait, Ebediyet 
13-Nihan, Ny, Mn, Tetir, Pa 14-Taçkın, Ala, Om, Ah, Zil 15-Eke, Tas, Anofel, Akor 16-Ra, İtalik, Neo, Amos 17-Ezogelin, Vasistas, Ma 18-Savat, Levent, Bitaraf 
19-Anamal, Mel,Anot, Bani 20-Lipari, Altes, Bahir.
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BULMACA

nsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul 
edilmesinin üzerinden tan 71 yıl geçti. Tür-
kiye, 6 Nisan 1949’da beyannameyi kabul 

eden ülkeler arasına katıldı. Aradan geçen 70 yıla rağ-
men Türkiye’de hak ihlalleri artarak devam ediyor. Biz 
de psikiyatrist/psikoterapist Agâh Aydın ile insan hak-
ları tanımını, dünyada ve Türkiye’de insan hakları kar-
nesini ve şiddeti konuştuk.

• İnsan hakları anlam ve içerik bakımından olduk-
ça zengin ama biraz da belirsiz bir kavram, siz insan 
haklarını nasıl tanımlıyorsunuz?

Bu konuda çok geniş bilgi dağarcığı olan biri deği-
lim ama kendi durduğum yerden baktığımda insan hak-
ları konusu bana biraz sorunlu bir konu gibi geliyor. 
Bunu dil üzerinden ele alırsak, kullanılan dil eril bir dil-
se o zaman oluşturacağımız her düşünce, her felsefe o 
eril dilin tuzağına düşmek zorunda. 

“DOĞAYI YOK EDİP İNSANI KORUYAMAYIZ”
Örneğin Hümanizm, insanı merkeze koyan bir şey. 

Hümanizmi biraz dürtüklediğimizde altından din çıkar. 
Çünkü insanı doğadaki her şeyin bütün varlıkların üs-
tüne koyuyor. O zaman soldan ya da sağdan kime ba-
karsak bakalım birden bire bir tuzağa düşmüş oluyoruz. 
İnsanı doğanın bir parçası olmaktan çıkarıp, doğanın 
üzerinde bir yere yerleştirirsek insanın hakkından bah-
sedebilir miyiz? Doğayı yok edersek insanı koruyabilir 
miyiz? Koruyamayız. 

Bu arada insanı merkeze koyarken üretilen bütün 
dil, bilgi, sosyal bilimlerdeki literatür de dahil hep Av-
rupalı beyaz adama göre belirlenmiş oluyor. Afrika’da-
ki, Pakistan’daki Hindistan’daki açlık sınırında yaşayan 
hatta onun da altına düşen insanlar için üretilen bilgi ile 
Avrupalılar için üretilen bilgi arasında, haklar arasında 

farklar oluyor. Te-
mel ihtiyaçlarını kar-
şılamayan biri insanın 
ürettiği kültürden, in-
sanın ürettiği adalet-
ten ne kadar faydala-
nabilir? 

“İnsan hakları” 
dendiği zaman o hak-
ları kimin, nasıl ta-
nımladığı, hangi dili 
kullandığı önemli. 
Dolayısıyla buradan 
politik bir şeye geçmiş oluyoruz. 

• Her coğrafyanın farklı özgünlükleri olmakla bir-
likte kişisel özgürlük ile düşünce ve ifade özgürlüğü 
arasında zaman zaman tezatlıklar oluyor. Daha doğ-
rusu birinin özgürlüğü bir başkasının hakkını ihlal 
edebiliyor. Sınır ne?

Ekonomik liberalizm insana, insan haklarına duyarlı 
olmamız konusunda sürekli yazılar, belgeseller, filmler 
çekiyor. 21.yüzyıl insanı olarak her şeye çok duyarlıyız. 
Hepimiz çok eşitlikçi, demokratik; hepimiz insanlara, 
canlılara ve doğaya karşı çok duyarlıyız. Bu duyarlılığı 
biraz açarsak; seçilmiş olaylar üzerinden geliştirilmiş, 
daha çok bireysel olana karşı geliştirilen bir duyarlılık 
gösteriyoruz. Mesela belki Suriye’deki 2 milyon kişi-
nin göç etmesini 1 milyon kişinin ölmesini gizlemek 
için Aryan bebek öne çıkarılıyor. Zizek buna öznel şid-
det ve nesnel şiddet diyor. Öznel şiddeti gözümüze so-
karken nesnel şiddeti görmüyoruz. Bütün coğrafyalar-
da ekonomik şiddet var ve bu milyonlarca insanın, değil 
insan haklarını yaşama haklarını bile kaybettikleri bir 
şey. Her yerde savaş ve ekonomik sömürü var ve bunla-
rı görmemizi engelliyor.

 Yani çok duyarlı olurken aslında büyük zulümleri 
maskeliyor olabiliriz. Savaşlara ve ekonomik sistemle-
re dayalı şiddetin üzeri kapatılmış oluyor. Mesela 2500 
lira ile yaşamak mümkün mü? Patronlar, üniversite-

lerdeki akademisyenler herkes kapitalizme karşı. 
Herkes doğaya duyarlı. Ama nedense kimse 2500 
liranın bir insana yetip yetmeyeceği konusunda ör-
gütlenmiyor. Bu duyarlılık sorgulanmalı. Bu hepi-
miz için geçerli. Durup düşünürsek haklar konu-
sunda da farklı bir dil geliştirebiliriz.

• Nasıl bir dil?
Eğer bir şey çok fazla köpürtülüyorsa o za-

man bir şey gizleniyor demektir. Oysa bir şeyi 
değiştirmenin yolu; onu maskeleyecek onu daha 

güzel görünümlü bir hale sokacak makyajlar yapmak 
değil, mevcut dili yıkmaktır. Yeni bir şey yapmak isti-
yorsanız mevcudu ortadan kaldırmanız gerekir. Eril dil 
faşizandır. Tekliğe götürür. Nihayetinde “bana ait olan 
dışında her şey yok olsun” demeye kadar gider. Dilin 
değişmesi, insanın yaşadığı toplumun bir bütün olarak 
dünyanın parçası olduğuna yaklaştırmış olur. Gerçeğe 
ne kadar yakın olursak güçlünün zayıfa olan tahakkümü 
de o oranda azalmış olur. Mutlak bir eşitliğe götürür mü 
sanmam ama olduğu kadar… Dünyanın adil bir yer ol-
ması için durmaksızın çaba gösterilmesi gereken bir yer 
olduğunu düşünmemize hizmet eder. 

“YILGINLIĞA GEREK YOK”
• Bazen asgariye bile sağlamakta zorlandığımız 

noktada mevcut nasıl yıkılacak?
Asgariyi sağlayamamak iyi bir şey olabilir. Çünkü 

asgariyi sağlamak yüzyıllardır süregelen zulmü mas-
kelememize neden olabilir. Yani iyi bir şey yaptığımı-
zı düşünürken, kötülüğe kalkan olabiliriz. Şu anda Tür-
kiye’nin imza atmadığı uluslar arası sözleşme yok gibi 
hangisi uygulandı? 

• Peki bunun sonu ne?
Tartışmaya açıyor. O zaman gerçekle yüzleşmiş 

oluyoruz. Bir şey yokken varmış gibi yapmak zulmü 
daha derinleştirebilir. Mesela hümanizm hepimize sem-

patik geliyor ama hümanizmi kazıdığımızda sömürünün 
temel nedenidir. “Her şey insan için” olunca doğayı sö-
mürüyorsunuz, eşitsizlikler oradan çıkıyor, liberal eko-
nomi oradan palazlanıyor. 

• Yani yaşadığımız her şey aslında politiktir diyor-
sunuz?

Kesinlikle. Ve bunda da yılgınlığa gerek yok. Dün-
ya adil bir yer değil, adil olması için çalışılan bir yer. Bu 
mücadele hiç bitmeyecek. Yeni bir dil geliştirilince de 
her şey güllük gülistanlık olmayacak. O yeni dile yeni 
birileri sahiplik edecek. 

• Son birkaç yaşanan bireysel şiddet olayından 
sonra hep şu soru soruluyor “biz ne zaman bu kadar 
cani ya da zalim olduk?” Sizce bu zalimliğin bir mila-
dı var mı?

Bana göre var. Her şey tarihle ele alınmalı. Toplum-
sal bir olayı ele alırken tarihe bakmak lazım. Ne zaman 
bu kadar zalim olduk? Demek ki en başta daha zalim-
dik. Beraber düşünelim mesela siz 16. yüzyıldaki Avru-
pa’da ya da 17. yüzyıldaki Anadolu’da bir kadın olarak 
yaşamak ister miydiniz? 

Eskiden neyin zulüm neyin cinayet olduğunu bile 
bilmiyorduk. Kendi evinde kendi yakınları tarafından 
öldürülenler, tecavüze uğrayanlar dava konusu bile ol-
muyordu. Çok şey değişiyor. Giderek eril dilin üstü-
müzde kurduğu tahakküm zayıflıyor. Herkese söyle-
yecek cümlelerimiz var. Felsefeciler, edebiyatçılar, 
gazeteciler, sosyologlar bize yeni yeni cümleler öğretti-
ler. Her iktidarın açığını ortaya çıkarak, çirkinliğini tarif 
edebilecek cümlelerimiz var. Yani hiçbir grup üzerimiz-
de öyle tamı tamına, körü körüne hâkimiyet kuramıyor. 
Yani iktidarlar çok zayıfladı. 

 “İDEOLOJİSİZ YAŞAYAMAYIZ”
• Bir de insanların bir şey yapamamaktan, değişti-

rememekten dolayı yaşadıkları çaresizlik var. Bu çare-
sizlikten nasıl kurtulacağız?

İnsan benliği bir “ben” idealiyle sakatlanmıştır. Ben 
“şöyle şöyle olursam her şey tam ve muhteşem olacak” 
gibi. Öyle bir şey olmayacak. O tamlığa hiç ulaşamaya-
cağız. Ekonomik liberalizm mutlak tatmini arayan insan 
yavrusuna “tamlık” vaat etti. Bu çok çekici bir tuzak. 
Ama Serge Lesourd’un şöyle bir sözü var. “Ekonomik 
liberalizm hâkim söylemi psikanalizin ilk dersini iyi ak-
lında tutmuştur: Tatmin bütün insani yaşamın bencil 
amacıdır. Ama ilkinden ayrılmaz olan ikinci dersi unut-
muştur: her zevk, toplumsal grup bağını korumak için, 
ancak sınırlı ve tamamlanmamış olabilir.”

“Sen seçtiklerisin, istersen olur” Biz seçtiklerimiz 
değiliz, biz istediğimizde de öyle olmuyor. Biz ötekiyle 
sınırlanmış bir varlığız. Bizim arzumuz ancak ötekinin 
arzusuyla sınırlandırılmışsa zevk mümkündür. Öteki-
nin arzusunun sınırlandırılmamış bir arzu mutlak tatmi-
ni aradığında bir insanın eşyalarıyla mutlu olması gibi 
bir şey olur bu. Yani çevrenizde gösterecek bir şey ol-
malı. Ekonomik liberalizm bunu teke indirdi. Eğer iste-
diklerine sahip olursan mutlak mutluluk da arkasından 
gelecek bir şey vaat etti. Ve bu vaadin arkasından giden 
grupla bağı kopan insan yavrusu yalnızlaştı. 

Tek tek olaylar ve kişiler üzerinden dünyayı anla-
maya çalışırsak buna hiçbirimizin gücü yetmez. Bir şey 
kafamızı çok karıştırıyorsa o zaman ideolojiler düzle-
minde ele almalıyız. Her ne kadar o ideolojinin de in-
celtilmeye ihtiyacı varsa da bize ne yapacağımızı ide-
olojiler söyler. Her ideoloji karmaşık ve kaotik olanı 
okumamızı kolaylaştırır. Yani kişiliğimizi de, ideoloji-
mizi de hep sorgulamamız gerekiyor. Ama hiçbir zaman 
kişiliksiz ve ideolojisiz yaşayamayız.

İnsan Hakları Haftası’nda konuştuğumuz 

psikiyatrist/psikoterapist Agâh Aydın, 

“İnsanı doğanın bir parçası olmaktan çıkarıp, 

doğanın üzerinde bir yere yerleştirirsek 

insanın hakkından bahsedemeyiz” diyorDünya 

değil
İ
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utbol asla sadece futbol değildir sözü-
nün aksine futbolun sadece futbol oldu-
ğu konusunda ısrar edenlerden biriyim. 
Endüstriyel bir hale gelmesine, kulüp-

lerin durumuna, futbolcuların milyon dolarlık an-
laşmalarda alınıp satılmasına rağmen futbol sadece 
futboldur. Maç doksan dakikadır ve iki takım ara-
sında oynanır. 

Lakin bir takımın taraftarı olmak sadece taraf-
tar olmak değildir. Bir takım taraftarı olmak dep-
lasmana gidildiyse geceyi huzursuz geçirmektir. 
Sabahın köründe, gecenin yarısında takım oyuncu-
larının yolunu gözlemek demektir. 

Taraftar olmak maç günü ev kirasını, doğal-
gaz faturasını, kredi kartı borcunu, patron fırçası-
nı unutmak demektir. 

“Beni mi seviyorsun, takımını mı?” diye soran 
sevgiliye boş gözlerle bakmaktır taraftar olmak.

Kara, kışa soğuya aldırmadan yola düşmektir. 
Maç varsa işi, gücü, buluşmayı, akraba ziyare-

tini hatta nişanı bir punduna getirip ertelemektir ta-
raftar olmak. Yensen de, yenilsen de sevmektir. 

Yani taraftarlık akıl işi değil, kalp işidir. Bir 
Fenerbahçe taraftarı olan İnönü Alpat işte bu kalp 
işiyle bir kitap çıkardı. Notabene Yayınları’ndan 
çıkan “Fenerbahçe Sözlüğü” bir taraftar gözüyle 
Fenerbahçe’nin kuruluşundan bugüne mazisinde 
yatan tarihin anlatıldığı bir kitap. Elif Çongur’un 
önsözünde “aşkla sevilmiş olanı aklın terazisine 
vurmadan” hazırlanmış çalışma dediği  “Çubuk-
lunun 120 yıllık öyküsü Fenerbahçe Sözlüğü”nde 
Ayetullah Bey’den Faruk Ilgaz’a, Bekir Refet Te-
ker’den Alex de Souza’ya  “ağları delen şut”tan Ali 
İsmail Korkmaz’a, Nazım Hikmet’ten Ahmet Ka-
ya’ya pek çok Fenerbahçeli ya da Fenerbahçe tari-
hinde önemli yer tutan olay var.  

BABA YADİGÂRI TARAFTARLIK
Fenerbahçeliliği baba yadigârı olan İnönü Al-

pat “Fenerbahçe başka takımlara savunma yaptır-
makla nam salmıştır ancak kalbe ağır gelen hüz-
nün ve sevincin de müsebbibi olarak taraftarını da 
pek çok kere savunma durumunda bırakmıştır. Sı-
radan olmamıştır hiçbir zaman. Hayatın doğal akı-
şına, bunu futbolun doğal akışı diye de okuyabili-
riz, ayak uyduramamıştır.” diyor. 

Alpat’ın, Ali İsmail Korkmaz’a Ahmet Ata-
kan’a, Berkay Akbaş’a ve Koray Şener’e adadığı 
kitap diğer takım taraftarları için keşke bizim de 
böyle bir kitabımız olaydı dedirtecek türden. 

A’dan Z’ye harf sırasına göre düzenlenmiş 
olan kitapta yer alan anlatımlardan birkaç örnek 
derledik.

Ağları Delen Şut: 13 Aralık 1942’de Fener-
bahçe ile Galatasaray arasında Şeref Stadı’nda oy-
nanan maçın ikinci yarısı başlamıştır. Fenerbahçe 
ilk yarıyı 2-1 geride kapatmıştır. Fenerbahçe’nin 
sol açığı Halit Deringör, Galatasaray ceza saha-
sının önünde topla buluşur. Kale karşısındadır ve 
topa çok sert vurur. Kalede “Kova Osman” vardır. 
Top Osman’ı geçer, üst direğin altından girer ve 
ağları delerek Çırağan Sarayı’nın bahçesindeki ha-
vuza düşer.

Allahu Ekber, En Büyük Fener: Fenerbah-
çe, Sarıyer forması giyen Rıdvan Dilmen’i trans-
fer etmek istemektedir. O yıllarda malum olduğu 
üzere Fenerbahçe, Rıdvan’ı bir süreliğine “alıko-

yar”. Rıdvan’ın misafir edildiği ev Gü-
ven Sazak’a aittir. Adres Bodrum Ak-
yarlar’dır. Rıdvan’a eski topçulardan 
Mehmetçik Basri ve Ercan Aktuna re-
fakat etmektedir. Akyarlar imamı koyu 
Fenerbahçelidir. Mehmetçik Basri ima-
ma takılır: “Madem Fenerlisin, o za-
man ezan okurken Fener’den de bah-
set.” Sonra vakit gelir, imam minareye 
çıkar ve ezanın sonunda “Allahu Ekber, 
en büyük Fener” der.

Asaf Beşpınar: “Hintli” lakabıy-
la anılırdı.1907 yılında, Fenerbahçe’yi 
kuran Kadıköylü gençler arasındaydı. 
(…) Eğitimlidir, mühendistir, kurucu-
dur, kalpten Fenerbahçelidir; hem kur-
muş hem de kalesine geçerek, yarattığı 

değeri korumuştur. 

“FENERBAHÇE BEN’İM”
Ayetullah Bey: 

Fenerbahçe’yi ku-
ran üç gençten bi-
ridir. Osmanlı Bankası’nda 
memur olan Ayetullah Bey, 
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 
ilk genel sekreteri olduğunda 

henüz 22 yaşındadır. 1908-1909 yıllarında ise ku-
lübün başkanlığını yapmıştır. (…)Ekonomik açı-
dan zor durumdaki Fenerbahçe’nin Üsküdar Kulü-
bü ile birleşerek kurtarılması görüşmeleri sırasında 
tavrıyla tarihi yeniden yazmıştır. 1910 yılının Ey-
lül ayında Koço’nun  Mühürdar Gazinosunda dü-
zenlenen toplantıda Ayetullah Bey, “Fransa Kralı 
XIV.Lois ‘Devlet ben’im’ demişti. Ben de Fener-
bahçe ben’im diyorum ve bu pazarlığı kabul etmi-
yorum” diyerek henüz birkaç yıllık maziye sahip 
Fenerbahçe’nin “mazi” olmasını önlemiş, tarihin 
yaratıcısı olmuştur.

Basri Dirimlili: (…) 15 
Mayıs 1955’te Fenerbahçe- 
Galatasaray maçı vardır. Basri 
bir hava topunda kafasına dar-
be alır ve kaşından oluk oluk 
kan akmaya başlar. Oyundan 
almak ister teknik heyet, o red-
deder. Arkadaşları, zorlanma-
sın diye topu uzak tutmaya ça-
lışır ondan. Bunu fark eder ve 

daha hırsla oynamaya başlar. Bir korner kazanır 
Fenerbahçe. Basri gözünü karartıp topa yükselir ve 
kafa şutu ağları sarsar. Lakin kendi de sarsılır. Gol-
den sonra baygınlık geçirir. 

Beşbıyık Sokağı: Fenerbahçe için ilk adım bu 
sokakta atıldı. Moda Beşbıyık Sokağı 3 numara-
lı apartmanın alt katında bulunan Necip Okaner’e 
ait dairede Fenerbahçe’nin kurulmasına karar ve-
rildi ve efsane sahne almaya başladı. Evin pence-
resinden görünen fener ise isim sorununu kendili-
ğinden kaldırdı.

Bindokuzyüzotuziki Yangını: Fenerbahçe ku-
lüp binasında 5 Haziran 1932 tarihinde büyük yan-
gın çıktı. Yangında kulüp binası, bina içinde bulu-
nan eşyalar, belgeler, maç kayıtları, kupalar, üye 
kayıt defteri gibi pek çok maddi, manevi değer kül 
oldu. Kulübün yöneticileri, bina enkazının önünde 
bir basın toplantısı yaparak durumu kamuoyuyla 
paylaştı.(…) Fenerbahçe’den bu dokunaklı açıkla-
ma gelince, kamuoyu duyarsız kalmadı, Cumhuri-
yet ve Milliyet gazetelerinin öncülüğünde bir yar-

dım kampanyası başlatıldı. 
Hedef yeni kulüp binası inşa 
etmek ve futbol takımı için 
saha satın almaktı. İlk bağış 
Mustafa Kemal Atatürk’ten 
geldi, meblağ 500 liraydı.

Cihat Arman: Fener-
bahçe’nin efsanevi kalecile-
rindendir. 1936 yılında Fe-
nerbahçe kalesini korumaya 
başladığında henüz 20 yaşın-
dadır. (…) “Cihat’a gol ata-
mazsam saçlarımı kazıtırım” 
diyen Avusturyalı golcü Au-
erednik’in saçlarını kazıtma-
sına neden olmuştur.

Fenerbahçe Amblemi: 
1910 yılında Fenerbahçe-

li futbolcu Topuz Hikmet tarafından çizilmiş, 
Haccar Taşçı tarafından yurtdışında yaptırıl-
mıştır. Amblem beş renkten oluşmaktadır. Her 
rengin bir anlamı bulunmaktadır. Fenerbahçe 
Spor Kulübü 1907 yazısını taşıyan beyaz çerçe-
ve, temizlik ve açık yürekliliği, kırmızı Fener-
bahçeliler arasındaki sevgi ve bağlılığı; ortada 
bulunan sarı-lacivert kalp şeklindeki sarı Fener-
bahçe’ye duyulan gıpta ve kıskançlığı, lacivert 
ise soyluluğu; bu iki renk arasından yükselen 
palamut, Fenerbahçeliliğin kudret ve kuvvetini; 
yeşil renk, yükselen güç için başarının kaçınıl-
maz oluşunu ifade etmektedir. 

İŞGALCİLERE CEVAP: MAÇA HAZIRIZ
Futbol’un Mozartı: 

Futbolun Mozart’ı elbet-
te Lefter’dir. Bu tanımla-
ma Halit Deringör’e ait-
tir. Birlikte top oynadıkları 
Lefter’i şu sözlerle anlatır: 
“Mozart’ın eseri her yerde 
yorumlanabilir. Fakat hiç 
kimse onu Mozart gibi yo-
rumlayamaz. O sahaların 
Mozart’ıydı.”

İlk Antrenör: 
Fenerbahçenin ilk 

antrenörü “Dalaklı Hüseyin” lakabıyla bili-
nen Hüseyin Dalaklı’dır. Takımı 1907-11 yıl-
ları arasında çalıştırmıştır. 

Maça Hazırız: İstanbul işgal altında-
dır. İşgal kuvvetleri komutanlığı gazetelere 
ilan vererek Türk kulüplerine meydan okur. 
Fenerbahçe ise yaptığı açıklamayla meydan 
okumayı karşılıksız bırakmaz: “Maça hazı-
rız” (…) Maç Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğü 
ile sona erer; işgalciler mağlup edilmiştir. 

Münir Nurettin Selçuk: Elbette Türk 

Sanat Müziği’nin üstatlarındandır, 
yorumu ve besteleriyle müzik dün-
yasındaki yeri bambaşkadır. Onun 
bir dönem Fenerbahçe’de top oyna-
ması ise Fenerbahçe’nin niteliğiyle 
doğrudan ilişkilidir. Futbol ile müzik 
arasında tercihini ikincisinden yana 
kullanmış ve top oynamaktan vaz-
geçmiştir. (…) Müzikle birlikte çu-
bukluya tutkuyla bağlıdır; hasta yata-
ğının başucuna koyulan Fenerbahçe 
bayrağını ölümüne kadar yanı başın-
dan ayırmamıştır.

Refik Osman Top: 1897’de doğ-
du,1957’de hayata veda etti. Fener-
bahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’da 
top oynamış ilk futbolcu unvanına 

sahiptir. 12 ayrı takı-
mın formasını giye-
rek bir rekora imza at-
mıştır.

Sol Açık: Solcu, 
sosyalist Fenerbah-
çeliler tarafından ku-
rulan bir taraftar gru-
budur. Fenerbahche 
olarak da tanınıyor. 
Tribünlerde ayrı bir 
ses olmalarının yanı 
sıra, sosyal projele-
re de imza atan grup, 
Lefter, Seçuk Yula, 
Can Bartu adına kur-
duğu kütüphanelerle 
dikkat çekiyor.

Şenol Birol: 1936 doğumlu forvet. Türk futbo-
lun unutulmazları arasındadır. “Şenol-Birol gol” 
tezahüratındaki Şenol’dur. Aynı isimli sinema fil-
minde Fatma Girik’le kamera karşısına geçmiştir. 
“Gol atarken topa ıslık çaldıran adam”dır.

Yüz Üç Gol: Türkiye liglerinin gol rekoru Fe-
nerbahçe’ye aittir. 1988-89 sezonunun Aykut’lu, 
Oğuz’lu, Rıdvan’lı kadro sadece lige ambargo 
koymakla kalmamış, son yıllarda özlemi duyuldu-
ğu üzere, huzur içerisinde ve her zaman coşkuy-
la maçları izlenmiştir. Hangi futbolcuların imzası 
vardır gollerde? Tabi ki ilk sırada Aykut Koca-
man’ın.

Ayetullah Bey’den Faruk Ilgaz’a, Beşbıyık sokağından Basri Dirimlili’ye Ayetullah Bey’den Faruk Ilgaz’a, Beşbıyık sokağından Basri Dirimlili’ye 
Fenerbahçe tarihi bir kitaba konu oldu. İnönü Alpat, A’dan Z’ye Fenerbahçe tarihi bir kitaba konu oldu. İnönü Alpat, A’dan Z’ye 
çubuklunun 120 yıllık tarihini anlatan “Fenerbahçe Sözlüğü” hazırladıçubuklunun 120 yıllık tarihini anlatan “Fenerbahçe Sözlüğü” hazırladı

l Leyla ALP

Mazinde 
bir tarih yatar
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