
Meyvelerden 
oyunlara…

Çukurova’dan 
Kadıköy’e Yaşar Kemal

 Kadıköy’ün simge binalarından 
Haldun Taner Sahnesi, 31 yıl 
evvel 3 Mart’ta kapılarını açmıştı. 
Meyve satılan hal binası iken, 
tiyatro salonu olarak kullanılmaya 
başlanan Kadıköy Haldun Taner 
Sahnesi’nin hikâyesi…   l Sayfa 9'da

 Memleketi Çukurova’yı dünyaya 
taşıyan yazar Yaşar Kemal 
aramızdan ayrılalı tam beş yıl oluyor. 
Sadece kitaplarıyla değil, yaşam 
felsefesi ve mücadelesiyle örnek olan 
Yaşar Kemal, defalarca Kadıköy’ün 
konuğu olmuştu l Sayfa 5'te

Kadıköy Belediyesi, Pelin Esmer’in 
“Kraliçe Lear” filmini izleyiciyle 
ücretsiz buluşturuyor. CKM’de 2 
Mart’ta gerçekleşecek gösterime 
yönetmen ve Arslanköylü tiyatrocu 
kadınlar da katılacak  l Sayfa 6'da

Filmlerden ve dizilerden aşina 
olduğumuz ünlü isimler, artık 
tiyatroda… Ünlü isimler yeni 
sezonda tiyatro sahnesine 
çıkıyor, farklı tarzlardaki 
oyunlarda rol alıyor l Sayfa 7'de

Kraliçe Lear semtin konuğu oluyor

Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ 
Meclisi, bir yandan LGBTİ+ 
bireylerin kent yaşamına etkin 
olarak katılımını sağlayacak 
çalışmaları sürdürürken, aynı 
zamanda yaşanan sorunlara 
karşı çözüm önerileri ve 
projeler üretiyor. Meclis 
üyeleriyle çalışmalarını 
konuştuk l Sayfa 10'da

“Kadıköy bu 
meclise açıktı”

Ünlüler tiyatroda!

MARIO LEVI  10'da

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (110)

“Erkeklerin hepsi bende 
tek bir istek uyandırdı”

BETÜL MEMIŞ  7'de MELIS DANIŞMEND  11’de

Nostalji kraliçesi artık 
Muazzez Ersoy değil, 
bizleriz

önerisine halk tepkisi
“Akşam pazarı” 

Diyanet Işleri Başkanlığı’nın  “Ucuza almak için akşam saatlerini 
bekleyin” açıklamasını sormak için Salı Pazarı’ndaydık. 
Konuştuğumuz pazarcılar “Kendileri lüks hayat sürüyor. 

Halka gelince pazara akşam gidin... 
Herkes işine baksın” diyor l Sayfa 3'te
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İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP’li üyeler Validebağ Korusu 
için hazırlanan koruma imar planlarını onayladı. CHP’li üyelerin karşı çıktığı 
karara göre, koruda büyüklüğü 100 metrekareyi geçmeyen takılabilir-
sökülebilir müştemilat türü tek katlı yapılar yapılabilecek  l Sayfa 8'de

KORUYA
beton izni!

Deprem korkusuDeprem korkusu
yeni ev fiyatlarınıyeni ev fiyatlarını

uçurduuçurdu
Kadıköy’de satılık ev fiyatları son bir yılda yüzde 22 

arttı ve ortalama bir evin fiyatı 1 milyon 100 bin lirayı 
aştı. Kadıköy, Istanbul’da satılık ev fiyatlarının en 

yüksek olduğu beşinci ilçe. Emlakçılar Kadıköy’ün 
merkezindense dışına doğru evlerin daha fazla 

satıldığını söylerken, depremin önemli bir faktör 
olduğunu belirtiyor l Sayfa 8’de
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adıköy’de kadınların kendilerini 
var edebilecekleri, üretebilecekle-
ri mekânlar  açılmaya devam edi-
yor. 16 Şubat’ta açılışı gerçekle-

şen Kaktüs de bunlardan biri. İngilizce, yoga, 
felsefe gibi çeşitli atölyelerin gerçekleştiği 
mekan, kadınların rahatça gidip çalışabilece-
ği veya kadınlarla sohbet edebileceği bir yer. 
Kaktüs Genç Kadın Derneği’nden Neslihan 
Duran ile Kaktüs’ün açılma nedenlerini ve 
kadınlar için önemini konuştuk.

◆ Mekânın açılma hikâyesi nedir?
Uzun süredir aklımızda kadınlara ait bir 

yer açma fikri vardı. Burada neler yapmak 
istediğimizi, nasıl bir yer olması gerektiğini 
düşündük. Burayı kadınların ürettikleri, ken-
dilerini var ettikleri, öğrendikleri ve öğrettik-
leri bir yer olarak hayal ettik ve öyle olması 
için çabaladık. Bunun Kadıköy’de olmasını 
istedik. Çünkü burası merkez bir yer. Genç 
kadınların çokça bulundukları bir yer. Bura-
yı bulduk. Sonrasında iki-üç ay içinde dernek 
işlemleri ve açılış için planlamalar yapmaya 
başladık. İlk ayakta resmi görüşmeler, der-
neği açma gibi şeyleri yaptık. Resmiyetimiz 
oldu. Sonrasında açılışa odaklandık. 16 Şu-
bat’ta açılışımızı yaptık. 

“ODALARINDAN ÇIKARDIK”
◆ Açılış nasıl geçti?
Açılış günümüz gayet enerjikti. Kadının 

özgürlük mücadelesi için buranın yeni bir so-
luk olduğunu hepimiz hissettik. Çünkü bu-
rası bize ait bir mekân. Sadece kadınlara ait 
bir mekân. Burada katledilen kadınların da 
ismini yaşatmak istiyoruz,  kadınların yoga 
da yapmasını istiyoruz, gelip 8 Mart’ta ka-
dın grevini de tartışmalarını istiyoruz. Bura-
da İngilizce de öğrenmek dans da etmek is-
tiyoruz. O yüzden burası bizim için yeni bir 
soluk, yeni bir nefes. Virginia Woolf kendine 
ait bir oda istemişti. Biz belki onun o odasını 
aştık. Odalardan çıkarttık kadınları ve onla-
rı kendilerine ait bir mekâna çağırmış olduk. 

◆ Aslında amaç kadınların üretimine 
destek olmak değil mi?

Evet. Şöyle düşünün birçok isim çıkıp 
şunu söylüyor: ‘Kadın üniversiteler açaca-
ğız, pembe otobüsler getireceğiz, kadınlar 
için alışveriş merkezleri açacağız.’ İlk başta 
bunu genç kadınlara söylediğiniz zaman, bu 
onlara çok tatlı bir şeymiş gibi geliyor. As-
lında bu kadını toplumsal yaşamdan uzaklaş-
tırmak demek. Onlar ‘sen karma bir ortamda 
bulunma, kendini var etme, fikrini orada söy-
leme, sen özgür değilsin, ben sana ne kadar 
bir alan verirsem sen o alan içinde var olabi-
lirsin’ derken biz tamamen kadınlara ait, üre-
tebilecekleri bir yer yaratmaya çalışıyoruz. 

◆ Öğrenip başka kadınlara da öğretmek 
aslında istenilen değil mi?

Burada kendimizden öğrenmek dediği-
miz şey tam olarak şu: Burası bir dayanış-
ma ürünü. Kadınların dayanışması ile açılmış 
bir yer. İşaret Dili eğitimini bir kadın arka-
daşımız veriyor mesela. Biliyor ve öğretiyor 
bize. Ben atıyorum grafik tasarımdan anlı-

yorsam tasarım atölyesi veriyorum veya di-
ğerimiz bağlama, keman çalmayı biliyorsa 
keman çalmayı öğretiyor ve öğretenler ile de 
aynı zamanda birbirimizin atölyelerinde bu-
luşuyoruz. Birbirimizden öğrenmiş oluyoruz. 
Bu bizim için çok önemli. 

“KADIN KADININ YOLDAŞIDIR”
‘Kadın kadının kurdudur’ lafına 

karşılık, kurdu değildir aslında 
bizim için. Kadın kadının 
yoldaşıdır, destekçisidir, 
sırtını sıvazlayandır, 
yere düştüğünde kal-
dıranıdır. Biz tanı-
madığımız her kadı-
nı seviyoruz. Sokakta 
geçen herhangi bir ka-
dını da seviyoruz. Top-
lumun bize öğrettiği reka-
bet duyguları, ‘kadın kadını 
yer bitirir’ gibi bir düşüncemiz 
yok. Bu düşünceler öğretilmiştir. Bunlar ta-
mamen kadınları kadınlara düşman etme fik-
ridir. Ama biz hep birlikteyiz ve biz birlikte 
olduğumuz zaman çok daha güçlüyüz. Burası 
da ona hizmet ediyor. O sokakta, meydanlar-
da atılan ‘kadınlar birlikte güçlü’ sloganının 
altını dolduran bir yer burası. O yüzden çok 
seviyoruz burayı. 

◆ Bu mekânı kurma aşaması nasıl geçti?
Herkes buraya imece usulü bir şeyler ge-

tirdi. Gerçekten kendine ait bir parçasını bı-
raktı buraya. Bir arkadaşımız gitti masalarımı-
zı aldı. Beşiktaş’ta bir kafe, sandalye ve masa 
verdi. Kitaplığımız, sandalyelerimize uygun ol-
sun diye bir arkadaşımızın babası kendi elleriy-
le yaptı. Bu oturduğumuz koltuklar bir ailenin 
koltuklarıydı. Mutfak eşyalarımızı herkes par-
ça parça kendi evinden toplayıp getirdi. Her ge-
lende bir tane kaktüs alıp geliyor buraya. Bu 
duvarların her birini biz kendimiz boyadık. Her 
birine kendimiz dokunduk. Şule Çet Kitaplığı-
nı hep birlikte kuruyoruz adını yaşatmak için. 
Burada katledilen kadınların isimlerini mutlaka 
yaşatmak istiyoruz. Şule Çet Kitaplığı, bir baş-
langıcımız. Hemen hızlıca yapabileceğimiz bir 
şeydi. Dayanışma, böyle böyle devam edecek.

◆ Kurumu kurarken kaç kişiydiniz?
Yaklaşık on kişiydik. Tabii, bu sayı atöl-

yelerimizin başlamasıyla artacaktır diye dü-
şünüyoruz. Açılışı yaptık, şimdi sıra asıl ma-
ratona geldi. Asıl maraton bizim için bu son 
bir haftadır başladı. 

◆ Kadınlar çalışmak istedikleri zaman 
buraya gelebilirler değil mi?

Tabii. Mesela lise öğrencisi genç bir kadın 
ders çalışmak için kafeye gitmesine gerek 

yok. Çayı, kahvesi bizden. Test kitabını 
kendisi alabilir, test kitabı yoksa so-

run değil, burada var. Kitap okumak 
istiyordur. Buyursun gelsin, kitabı-
nı burada okusun. İstediği gibi bir 
yere geçip saatlerce ders çalışabilir, 
kitap okuyabilir. Çayını, kahvesini 
içip bizimle sohbet edebilir. Burası 

kadınlara ait bir mekân.

“HİKÂYELERİMİZ ORTAK” 
◆ Açılışta mekâna dair geri dönüşler 

nasıldı?
Açılış çok heyecanlıydı. Epey kalabalık-

tı ve güzel bir enerjisi vardı. Hepimiz o günü 
gerçekten dört gözle bekledik. Çağırdığımız 
kadınlar, arkadaşlarımız, afişlerimizi sosyal 
medyadan gören kadınlar geldiler. Bir kişinin 
dediği sözü hatırlıyorum. ‘Gelmeye biraz çe-
kinmiştim.  Ama buraya gelince ne kadar sıcak 
bir ortam olduğunu gördüm. Çok samimi ve sı-
cak bir ortam’ demişti. Onu söyledikten sonra 
gerçekten istediğimizi başarmışız dedik. 

◆ Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Kadıköy’de olan, olmayan herkesi buraya 

bekliyoruz. Tüm genç kadınları buraya bekli-
yoruz. Üniversitelerde yok sayan rektörler; cin-
siyetçi, tacizci, tecavüzcü akademisyenler; so-
kakta bizi taciz etmeyi haklı bulan erkekler; 
evde yok sayan, şiddet uygulayan baba, abi. 
Biz bunları yaşayan kadınlarız. Sorunlarımız, 
dertlerimiz, her şeyimiz ortak. Biri başka bir 
şey yaşıyor, diğeri bambaşka. Ama hikâyele-
rimiz ortak. Birbirimizi hikâyelerimizden ta-
nıyoruz. Onların her birini Kaktüs’e davet edi-
yoruz. Burada hep birlikte kadın dayanışmasını 
büyüteceğiz. Umarım güzel bir yolculuk olur 
bizim için. 

Kadınların rahatça gidip çalışabileceği veya 
zaman geçirebileceği bir yer olan Kaktüs, 16 
Şubat’ta açıldı. Kaktüs Genç Kadın Derneği’nden 
Neslihan Duran “Sokakta, meydanlarda atılan 
‘kadınlar birlikte güçlü’ sloganının altını dolduran 
bir yer burası” diyor

Sadece kadınlara ait 
bir mekân: 

Kadıköy Emek Tiyatrosu, 8 Mart 
Dünya Kadınlar günü etkinlikle-
ri kapsamında ''Kadınlar Şenlikte'' 
adlı bir etkinlik serisi düzenliyor. 
1-8 Mart arası her düzenlenecek 
olan şenlik kapsamında, maddi 
durumu olmayan ve şiddet gören 

kadınlara yönelik ücretsiz olarak atölye çalışmaları yapılacak. 8 gün 
boyunca 8 kadın oyunu sahnelenecek, 8 de söyleşi-seminer-atölye 
gerçekleştirilecek.
Şenlik kapsamında ücretli olarak sahnelenecek bazı oyunların gelir-
leri de bağışlanacak. Bir oyundan elde edilecek gelir Kadın Cinayetle-
rini Durduracağız Platformu'na gidecek. Şenlik süresince tiyatronun 
Hasanpaşa'daki fuayesinde düzenlenecek olan kermeste  kadınların 
yaptığı mum,sabun vs. satışından oluşacak gelir yine kuruluşlara ba-
ğışlanacak.  8 gün boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere lis-
teler yayınlanarak, gelen seyirciden kadın pedi, bebek bezi, kişisel te-
mizlik ve bakım ürünleri vb talep edilecek. Ayrıca okuyan kadınlara da 
“Bir bilet kendine,bir bilet kız kardeşine” sloganıyla askıda bilet ayrıla-
cak. Son gün kapanış konseri sadece kadınlara açık bir etkinlik olacak. 
Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun yeni  çıkaracağı “Thesmophoria Bayra-
mı-Bir Dağ Masalı” oyununa da konu olan,yüzyıllar boyu kadınlar ta-
rafından içeriği sır gibi saklanıp kutlanan “Thesmophoria Kadın Bay-
ramı''nın ritüellerine uygun bir konserle sona erecek.

Hasanpaşa'daki 
Kadıköy Emek 
Tiyatrosu, 1-8 Mart 
arası “Kadınlar 
Şenlikte” etkinliği 
düzenliyor

İçİn dayanışma şenlİğİ
KadınlarKadınlar

l Gökçe UYGUN

◆ 1 Mart 15.00-16.00 Seyhan Arman ile ‘Tiyatroda translara yer var mı?’ 
konulu söyleşi 19:00 şenlik açılış oyunu: Thesmophoria Bayramı-Bir 
Dağ Masalı
◆ 2 Mart 11:00-15:00 Ayça Bildik/Atölye Pasaport’un sabun yapımı atölyesi
◆ 3 Mart 12:00-14:00 Yeşim Coşkun ile dans atölyesi
20:30 Sanmıştım Ki oyunu/Atölye Pasaport
◆ 4 Mart 11:00-13:00 Uzman Psikolog, Nefes ve Dönüştürücü Yaşam 
Koçu Zeynep Saraylıoğlu ile nefes atölyesi 13:00-15:00 Esin Aslan Pan-
tomim ve Beden Farkındalığı Atölyesi 
20:30 45 sn oyunu/Bi Tık Tiyatro
◆ 5 Mart 12:00-14:00 (söyleşi) Türkiye’de sanat alanında kadın olmak 
etkinliği. Gösteri sanatındaki kadınla söyleşi/Yeşim Özsoy Gülan, Berfin 
Zenderlioğl, Ece Dizdar) 
20:30 Alanlar, Mesafeler Aşklar ve Kediler (Performans sonrası Dicle 
Doğan ile söyleşi)
◆ 6 Mart 12:00-14:00 Meltem Yılmazkaya ile “Sen değilsen kim?” adlı 
yaratıcı drama atölyesi. (Kadınlara özel)
20:30 Bunu Kimseye Söylemeyin oyunu/Dulda Tiyatro
◆ 7 Mart 12:00-14:00 Esra Hızal’ın semineri. Distopik bir  ‘kurmaca’ 
feminist dünya tahayyülü oluşturmaya yakınlaşabilir mi?/Margaret 
Atwood-Damızlık Kızın Öyküsü...
20:30 Kadınlar, Filler ve Saireler oyunu/Akademitiyatro
◆ 8 Mart 13:00-15:00 Uzm. Klinik Psikokog Zeynep Bektaş ile “Kadın 
Olma Duygusu” adlı tanımların ötesinde kadın olmayı, duygularımızla 
anlamayı hedefleyen bir atölye çalışması.
19:00 Thesmophoria Bayramı-Bir Dağ Masalı oyunu/Kadıköy Emek Ti-
yatrosu 21:00 Konserler ve Thesmophoria Bayramı Son Gün Ritüe-
li (Kadınlara özel)
İletişim:0542 213 60 50 www.kadikoyemektiyatrosu.com

l Evin ARSLAN

K

Osmanağa mah. Mürver sok. Fikret Erkmen İş Merkezi 10/4 Kadıköy/İstanbul  

İstanbul 8 Mart Kadın Platformu, 8 Mart 
Kadınlar Günü dolayısıyla Kadıköy’de 
“Kadın Buluşması” düzenleyecek.  
8 Mart Pazar günü saat 14.00’te 
Beşiktaş İskelesi önünde biraraya 
gelecek platform basın açıklama-
sı düzenledi. 
Açıklamada şu ifadelere yer ve-
rildi: “Hayatlarımıza, haklarımıza, 
emeğimize, bedenlerimize ve ya-
şam alanlarımıza yönelik saldırılar 
sistematik biçimde yayılırken ka-
dınlar, tüm dünyada ayakta! Bizler 
de her yıl olduğu gibi, bu 8 Mart’ta 
şiddetsiz ve sömürüsüz bir yaşam 
için, eşitlik ve özgürlük için so-
kaklara çıkıyoruz! Siyasal iktidar 
eliyle kadınları şiddetten koru-
yan 6284 sayılı kanun ve İstanbul 

Sözleşmesi devlet mekanizmalarınca 
uygulanmıyor. Mahkemeler, erkeklik in-
dirimleriyle failleri cezasız bırakıyor.

Kadınlar en çok yakınları tarafından ve 
evlerinin içinde öldürülürken iktidar, hala 
kadınları eve kapatan aile politikaları uy-

guluyor. Aynı iktidar Ensar Vak-
fı’nın hesabını vermek yerine, 
çocuklar cinsel istismara maruz 
bırakılırken sözde mağdur aile-
ler masalıyla cinsel istismara af 
yasasını tartışmaya açıyor; ka-
dınlar boşanmak istedikleri için 
öldürülürken sözde mağdur er-
kekler masalıyla kadınların na-
faka hakkını gasp etmeye çalı-
şıyor.” İstanbul’daki 20’yi aşkın 
kadın örgütünün birleşmesiyle 
kurulan platform aynı akşam İs-
tiklal Caddesi’nde 8 Mart Femi-
nist Gece Yürüyüşü’nün de ya-
pılacağını açıkladı. 

Kadınlar, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde, “Geceleri, 
sokakları ve meydanları 
terk etmiyoruz” diyerek 
Kadıköy’de buluşuyor 

KADINLAR 8 MART’TA 
Kadıköy’de buluşuyor
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eçtiğimiz günlerde Diyanet İşle-
ri Başkanlığı’nın yayımladığı Aile 
Dergisi’nde, pazar alışverişi konu-
sunda pratik bilgilere yer verilmiş-
ti. Tasarruflu pazar alışverişi konu-

sunda önemli noktalara değinen dergi “Tüm 
pazarı gezip fiyatları öğrenin, ucuza almak 
için akşam saatlerini bekleyin. Kaliteli ve 
ucuza almak için de aynı pazarcıdan alışve-
riş yapın” gibi tavsiyelerde bulundu. Pa-
zarda alım gücünün düştüğü son zamanlar-
da açıklamayı gören vatandaşlardan tepki 
gecikmedi. Biz de Gazete Kadıköy olarak 
Salı Pazarı’na gittik, halkın ve pazarcıların 

görüşlerini öğrendik. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ken-
tin vizyon ve yönetimine dair strateji-
lerin, geniş katılım ve ortak akılla be-
lirlenmesi hedefiyle İstanbul Planlama 
Ajansı’nı kurduğunu geçtiğimiz hafta 
yazmıştık. BİMTAŞ Genel Müdürü Na-
zım Akkoyunlu, İPA’nın çalışmalarına 
başladığını ve yaptığı bazı araştırmaları 
yakında açıklamaya başlayacağını söy-
lemişti. O araştırmalardan biri açıklan-

dı. İPA’ya bağlı dört birimden biri olan İstanbul İstatistik Ofisi, 
kentteki çocuk yoksulluğunu araştırdı. Çarpıcı bilgilerin yer aldığı 
araştırmaya göre; yeterli maddi imkânlara sahip olmayan ailelerde 
çocuklar dengeli beslenme, ısınma gibi pek çok sorun yaşıyor. 

16-27 Aralık 2019 tarihleri arasında, 74 mahalle ve 1002 ha-
neyle yüz yüze yapılan anket çalışmasında hane halkı gelir düzeyi 
3 bin TL ve altında olan, 0-15 yaş arasında en az bir çocuğu olan 
aileler tercih edildi. 815 hanenin yanıtları analiz edilen araştırma-
da tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden yargısal örnekle-
me metodu kullanıldı.

Araştırmada bir hanede yaşayan ortalama kişi sayısı 4,4 ola-
rak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 
2018 yılında İstanbul için hane halkı ortalama büyüklüğü 3,4’tü.

Araştırmaya göre annelerin yüzde 82,4’ü ortaokul ve altı, baba-
ların ise yüzde 93,2’si lise ve altı mezuniyet derecesine sahip. An-
nelerin yüzde 10,2’si bir okul bitirmemiş, yüzde 50,5’i ilkokul me-
zunu, yüzde 4,5’i üniversite mezunu. Babaların yüzde 3’ü bir okul 
bitirmemiş, yüzde 6,8’i üniversite mezunu.

İstanbul’daki çocuk yoksulluğuna 
ilişkin araştırmaya göre, 
aileler çocukların 
temel ihtiyaçlarını 
dahi karşılamakta 
zorlanıyor. Çocukların 
yüzde 42’sinin günlük 
ayakkabısı dışında 
başka ayakkabısı yok, 
ısınamıyor ve çalışıyor

Herkes kendİ İSİne baksınHerkes kendİ İSİne baksın

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı 
“akşam pazarı” önerisini vatandaşa sorduk. Fiyatların yüksek olmasından yakınan 

vatandaş “Kendileri lüks 
hayat sürüyor halka gelince pazara akşam gidin… Herkes işine baksın” diyor

l Evin ARSLAN / Görkem DURUSOY

G

ÇOCUK ODASI YOK!
Araştırmanın ortaya koyduğu 
çarpıcı sonuçlar şöyle: 
◆Araştırmaya katılan hanelerin 
yüzde 27,5’inde çocuk odası yok. 
Bu hanelerin yüzde 70’inde 15 yaş 
altında 2 ve üzeri çocuk yaşıyor.
◆ Hanelerin yüzde 47,1’inde 
ısınma kalorifer (merkezi ısıt-
ma, kombi) ile sağlanıyor. Yüzde 
0,1’nde ise ısıtma hiç yok. Diğer 
yandan hanelerin yüzde 44,4’ü 
maddi imkânsızlıklar nedeniyle 
yeterince ısınamıyor. 
◆ Hanelerin yüzde 42,3’ünde ço-
cukların günlük kullanım dışında 
başka bir ayakkabısı yok. 
◆ Yüzde 44,7’si ise haftada en az 
iki kez et, tavuk veya balık içe-
ren yemeği karşılayabilir durum-
da değil.  
◆ Araştırmada “Son 1 yılda ders 
kitabı ve öğretmenin istediği 
hikâye/roman/yardımcı kaynak 
dışında çocuğunuza kitap alma 
imkânınız oldu mu?” sorusuna 
yüzde 46,5 oranında hayır yanı-
tı verilmiş.
◆ Çocukların yüzde 89,2’si okul 
dışında (yabancı dil kursu, spor, 
sanat vs. gibi) herhangi bir eğitim 
alamıyor. Bu eğitimleri alan ço-
cukların ailelerinin yüzde 67,2’si 
herhangi bir ücret ödemiyor. 

GÜVENLİ OYUN ALANI YOK
◆ Hanelerin yüzde 3,7’sinde 15 
yaş altındaki çocuklar okul saatle-
ri dışında ücret getiren bir işte ça-
lışıyor.
◆ 5 yaş altındaki çocukların yüzde 
94,5’ine annesi bakıyor. Çocuk-
ların sadece yüzde 1,8’i anaokulu, 
kreş ve gündüz bakımevine gidi-
yor. Yüzde 3,5’ine anneanne veya 
babaanne bakıyor.
◆ Devlet ya da belediye tarafın-
dan ücretsiz kreş imkânı sunul-
ması halinde; çocuklarına kendisi 
bakan annelerin yüzde 82’si ço-
cuklarını kreşe göndereceğini ifa-
de etti. Bu kadınların yüzde 85’i 
ise çocuğu kreşe gittiğinde çalışa-
bileceğini belirtiyor. Görüşülen ka-
dınların yüzde 58,3’ü çalışmama 
nedeni olarak bakması gereken 
küçük çocuğu olduğunu söylüyor.
◆ Araştırmanın bir başka çarpı-
cı sonucu ise, araştırma yapılanla-
rın yüzde 69,2’sinin çocukları için 
çevrelerinde güvenli bir oyun alanı 
bulunmadığını düşünmesi…

l Leyla ALP

Çocuk yoksulluğu araştırmasından 
çarpıcı sonuçlar

“İNSANLAR AÇLIK SINIRINDA”
Uzun süredir pazar esnaflığı yaptığını belirten Fatma 
Yıldırım “Diyanetin bu açıklamasını çok yersiz ve 
gereksiz buluyorum. İnsanlara pazara akşam üzeri gidin 
diyerek ekonomi dersi veriyorlar. Öncelikle Diyanet 
kendi işine baksın çünkü din ve devlet işleri birbirinden 
ayrı yürütülmektedir. İnsanlar açlık sınırında, her gün 
bir insan kendini yakıyor veya asıyor. Kesinlikle başka 
çözümler bulunmalıdır. İnsanlar pazara akşam giderek 
hayatını sürdüremez. Maddi durumu yerinde olmayan 
yoksul insanlar pazarcıların elinde kalan, çöpe atılan 
malzemeleri almak zorunda kalıyorlar. Kendileri lüks 
bir hayat sürüyor ama halka gelince akşam üzeri gidip 
ucuz alışveriş yapın diyorlar. Böyle saçmalık olmaz halk 
artık uyandı.” şeklinde konuştu.

“PAZAR HER ZAMAN PAHALI”
Pazarda alışveriş yapmaya gelen Sevda Selamet ise 
“Öyle bir şey yok. Pazar her zaman pahalı. Tamam 
akşam üzeri biraz daha ucuz oluyor ama genelde 
fiyatlar uçuk. Aynı zamanda akşam kötü ürünler 
kalıyor, seçilmiş oluyor. O bakımdan seçilmeden 
almak lazım fakat alım gücü düşük. Pazarcıların akşam 
fiyatları düşürmesindeki temel sebep kalan malları geri 
götürmek istememesidir.” ifadelerini kullandı.

“MİLLETTE PARA YOK”
İnsanlarda alım gücü olmadığını söyleyen pazar 
esnafından Gürsel Budak ise “Pazar fiyatları ucuz 
ama millette para yok. Bir de akşamları çabuk 
toplattırıyorlar. Bırakmıyorlar millet alışveriş 
yapsın.” dedi.

“ÇÖPE ATACAĞINI TEZGAHA BIRAKIYOR”
Pazar hakkında görüşlerini aktaran bir diğer Pazar 
esnafı Nuriye Altun da, “ Pazar gerçekten pahalı. Aynı 
zamanda bazı esnaf çöpe atacağını tezgaha bırakıyor. 
Erkek, kadın çoluk çocuk demeden yoksul insanların 
alım gücü olmadığı için pazara geç geliyor ve tezgahta 
kalan kötü malları ucuza almak zorunda kalıyor. Durum 
bu. İçler acısı bir olay.” dedi.

SİZE YEŞİLLİKLER ARASINDA EŞSİZ DENİZ 
MANZARASIYLA İKİNCİ BİR HAYAT VADEDİYORUZ.

Huzurevimiz uzman ekibi ile aile büyükleriniz için hak ettikleri 
özel ilgi ve yaşam standartlarında bir ortam sunmaktadır.

Altıntepe Mah. Galipbey Cd. Cephanelik Yolu Sk. No: 5 Maltepe
Tel: 0552 388 60 10 - (0216) 388 60 10 / Web: seckinhuzurevi.com.tr

SEÇKİN YAŞLI BAKIM VE HUZUR EVİ

Verilen hizmetler:
 • 24 Saat Doktor Hizmeti
• 24 Saat Hemşire Hizmeti
• Fizik Tedavi Merkezi
• Diyaliz Hizmeti
• Laboratuvar Hizmeti
• Vakum Yardımlı Yara Tedavisi Hizmeti
• Konaklama Hizmeti
• Temizlik Hizmeti
• Yemekhane Hizmeti
• Medikal El Ayak Ve Tırnak Bakımı
• Sosyal Etkinlik Ve Faaliyetler

Hizmet Grubu:
Alzheimer
Demans
Geriatri
Palyatif (Yatağa Bağımlı)
Parkinson
ALS
NG (Nazogastrik Sonda) İle Beslenme
PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) 
Bakımı
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1499 €
’dan itibaren

24.05
11 Gün

1299 €
’dan itibaren

9.09
8 Gün

İNGİLİZCE ÖZEL DERS 
YDS,YÖK DİL,YDT soru çözüm 

teknikleri ve stratejileri konusunda 
uzman öğretmenle kısa sürede 

sınavlara hazırlık.

Tel: 0 (532) 522 13 28

KALAYCIOĞLU ÇATI UYGULAMA
◆ Ahşap Çatı 
◆ Çelik Konstrüksiyon 
◆ Kenet Çatı Kaplama 
◆ Sandviç Panel 
◆ Atermit
◆ Kiremit

◆ Metal Kiremit 
◆ Galveniz 
◆ Çinko 
◆ Bakır 
◆ Kurşun 
◆ Pimaş  

◆ Osb 
◆ Isı Yalıtım 
◆ Fileskobit 
◆ Membran 
◆ Sürme İzolasyon 
◆ Temel Bohçalama

Hüseyin KALAYCI 
0532 613 31 58

kalaycioglucati@gmail.com

KİŞİYE ÖZEL
ABİYE & GELİNLİK

TASARIMLARI

serapstylee0(530) 306 53 98

Bireyin toplumda aktif rol almasının en etkili araçlarından 
bir tanesi okuma ve yazmadır. İş yerinde çalışırken, oto-
büsle seyahat ederken, ne olduğunu bilmediğimiz bel-
geleri imzalarken okuma ve yazma yeteneğimizi etkin 
kullanırız. Eğitimin toplumda önemine dikkat çekmek is-
teyen Kadıköy Belediyesi, bünyesinde çalıştırdığı, okuma 
yazması olmayan kadınlar için ücretsiz eğitimlere başladı. 
Dersler, Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kü-
tüphanesi’nde (TESAK) yapılıyor, Kadıköy Belediyesi Ku-
rumsal İletişim Bölümü çalışanı eğitmen Cemal Sevda-
sız tarafından yürütülüyor. Yaklaşık bir ay önce başlayan 
derslerin haziran ayına kadar yürütülmesi planlanıyor. 

“EN BÜYÜK IŞIK OKUMAKTIR”
Aynı zamanda Genel İş Sendikası İşyeri Temsilcisi olan 
Cemal Sevdasız, derslerle nasıl başladıklarını şöyle an-
lattı: “Sendika temsilciliği yaparken bir kadın arkadaş be-
lediye bünyesinde çalışan bir kaç kişinin okuma yazma 
bilmediğini iletti. Ben de o dönem sendika yönetimi için 
aday olan ve sadece kadınlarda oluşan Mor Liste’yi des-
teklediğim için eğitim verebileceğimi söyledim. Kadıköy 
Belediyesi’nin de katkılarıyla Mor Liste’deki arkadaşlar 
bu işi organize etti ve böylece başlamış olduk. Ders al-
mak isteyen arkadaşlar işi hızlı kavradığı için kısa bir za-
manda okuma sürecine geçtik. Okuma yazma dışında 
hedefimiz dikekçe yazabilmek, mektupla kendini ifade 
edebilmek... Burada verilen dersin amacı insanların eği-
tim ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra, kendilerini toplum-
da yazarak, okuyarak var hale getirmek. Bu hayatta ki en 
büyük ışık okumaktır.” 

“TEMEL SEBEP EKONOMİ”
Okuma yazma bilmeyen bireylerin en çok kamu kuru-
luşlarında zorlandıklarını belirten Sevdasız, “Kişi okuma 
yazma bilmediği için devlet dairelerinde çeşitli bahanele-
rin arkasına sığınıyor. Örneğin dilekçe yazma işlemi sıra-
sında gözlüğümü evde bıraktım diyebiliyor. Okuma yaz-
ma bilmemek, kişinin çalışarak kapatabileceği bir durum. 
Kişi kendini eksik hissedebilir fakat bunun bir önemi yok 
bence, en önemli eksiklik karakterdir. Birey önce kişiliği-
ne dikkat etmeli.” ifadelerini kullandı. Okuma yazma eği-
tim yetersizliğinin ekonomiden kaynaklandığını söyle-

yen Cemal Sevdasız, “Okuma yazma alanında en büyük 
etken ekonomik zorluklar. En basit örnek, geçimini sağ-
lamaya çalışan yoksul aileler çocuklarının eve 50 TL ge-
tirmesini avantaj olduğunu düşünerek okula göndermi-
yorlar.  Bu sebepten çocuk işçi sayısı da orantılı olarak 
artıyor. Çocuklarımızın geleceğini çalmamak için öncelikli 
olarak ekonomi düzeltilmeli.” dedi. 

NEDEN ÖĞRENİYORUM?
Derslere katılan ve okuma yazmanın günlük yaşamda 
çok önemli olduğunu söyleyen kadın çalışanlara düşün-
celerini sorduk. 
Yayla Bulut: Bizim için okumak çok zor gibi duruyordu. 
Çekingenlik oluyordu ama hocamız sayesinde hepsini 
aştık. Özgüvenimiz arttı. Bankalara, hastanelere gittiğim 
zaman yanımda hep biri olması gerekiyordu. Artık yavaş 
yavaş okuyabiliyorum.
Nadiye Özcan: Öncelikle bize böyle bir imkân sağladığı 
için Kadıköy Belediyesi’ne ve Mor Liste’ye teşekkürlerimi 
iletiyorum. Okuma ve yazmayı artık çok istiyorum. Ku-
rumda çalışırken amirimiz dilekçe yazmamızı istiyor. ya-
pamıyoruz. Bu işi bu derslerle çözeceğiz.
Sevim Taş: Ben çok daha öncesinde okuma yazma öğ-
renmeyi kafaya koymuştum. Her gittiğiniz yerde zorluk 
çekiyorsunuz bir çekingenlik oluyor. Yol bilmiyorsunuz 
kayboluyorsunuz birilerine rica etseniz bazen yapmıyor. 
Bu sebeple okumak çok önemli.

    Okuma yazma toplumda 
var olmaktır

alkevleri’nin 88. kuruluş yıldönümü et-
kinlikleri kapsamında  “Hakikatin Peşin-
de” temasıyla düzenlediği “Halkevleri 
Basın, Sanat, Dayanışma Ödülleri” töreni, 

22 Şubat Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Evlen-
dirme Dairesi’nde gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Par-
tisi İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali 
Şeker, Halkların Demokratik Partisi İstanbul millet-
vekilleri Oya Ersoy ve Musa Piroğlu ile siyasi parti, 
meslek odaları ve sendika temsilcilerinin de katıldığı 
törende hakikatin peşinde olan gazetecilere, avukatla-
ra, sanatçılara ve hak savucularına ödül verildi.

“HAKİKATİN PEŞİNDE KOŞACAĞIZ”
Sunuculuğunu tiyatro oyuncusu Emre Canpo-

lat’ın yaptığı ödül töreninin açılış konuşmasını Hal-
kevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay yaptı. Açılış 
konuşmasının ardından sıra, ödüllerin verilmesine 
geldi. Törende “Hakikatin Peşinde” temasıyla ödül 
alanlar şu şekilde; “Gazeteci Çiğdem Toker, Cumar-
tesi Anneleri adına Zübeyde Tepe, Tele 1’den ga-
zeteci Murat Taylan, 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği adına Mehtap Sakinci Coşgun, Suruç Aile-
leri İnisiyatifi adına Ali Saadet, oyuncu Jülide Kural, 
toplumsal davaların mahkeme salonu çizerleri Murat 
Başol ve Zeynep Özatalay, gıda mühendisi ve akade-
misyen Bülent Şık, Şule Çet İçin Adalet Komisyonu 
adına Neslihan Duran, Çorlu Tren Katliamı Davası 
Aileleri adına Mısra Öz Sel, Evrim Ağacı, tutuklu Di-
yarbakır Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızrak-
lı, oyuncu Berkay Ateş, Evrensel Gazetesi’nden Fatih 
Polat ve BirGün Gazetesi’nden İbrahim Aydın, Tak-
sim Dayanışması sözcüsü ve mimar Mücella Yapıcı, 
gazeteci ve yazar Ercüment Akdeniz, Gazete Duvar 

Genel Yayın Yönetmeni Ali Topuz, Adalet Nöbe-
ti adına Avukat Türkan Yılmaz, Yeni Yaşam gazete-
si okur temsilcisi Hüseyin Aykol ile DİSK-AR adına 
Deniz Beyazbulut.”

“GÜVEN DUYACAĞIM İNSANLAR VAR”
Türk Tabipler Birliği İkinci Başkanı Ali Çerke-

zoğlu’nun elinden ödülünü alan gazeteci Çiğdem To-
ker, törende şunları söyledi; “Bu salonda tanıdığım ve 
tanımadığım yüzler var. Ama bu salonun  bana hisset-
tirdiği bir duyguyu paylaşmak istiyorum.  Yüz yüze 
tanışamasak bile insanın kendisini emanet edebilece-
ği, güven duyabileceği ve arkadaşım olsun diyebile-
ceği insanların olduğunu biliyorum.” 10 Ekim Barış 
ve Dayanışma Derneği’nden Mehtap Sakinci Coşgun 
ve Suruç Aileleri İnisiyatifi adına Ali Saadet’e ödül 
veren Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren Metin Al-
tıok’un kızı Zeynep Altıok da duygu ve düşünceleri-
ni şöyle dile getirdi; “Sivas katliamının ardından bir 
daha aynı acıları hiç yaşamayalım istedik. Hakikatin 
peşinde olmak durumundayız. Ama yaşadığımız acı-
ların birileri tarafından yarıştırılmasından bıktık. Can 
alınmasından yorulduk. Biz bütün acıları yüreğimizde 
hissediyoruz ve yaşıyoruz. Hep birlikteyiz ve burada-
yız. İyi ki varsınız.”

“ÇİZGİLERİYLE HAYAT VERDİLER”
DİSK Sine-Sen Genel Başkanı Zafer Ayden’in 

elinden ödülünü alan oyuncu Jülide Kural da “As-
lında  büyük kocaman yaşam sahnesinde eşitlikten, 
barıştan ve ezilenden yana olmaya çaba gösterdim. 
Bundan sonra da bunun sözünü veriyorum.” dedi. 

Toplumsal davalarda mahkeme salonunda yaşanan-
ları çizgileriyle kamuoyuna yansıtan Murat Başol ve 
Zeynep Özatalay’a ödül veren Ahmet Şık da şunları 
söyledi; “Birçoğuyla mahkeme salonunda tanıştık ve  
uzaktan selamlaştık. Mahkeme salonundaki sözümü-
zü dışarıya resim olarak yansıttılar. Teşekkür ediyo-
rum. Gazeteciliğin çölleştiği ve hakikati anlatmanın 
bu kadar güç olduğu bir dönemde çizgileriyle bize 
hayat verdiler. ”

“UNUTTURULMAYA ÇALIŞILIYOR”
Halk Bes Koop yönetim kurulundan Doğan Ha-

lis’in elinden ödülünü alan gıda mühendisi ve akade-
misyen Bülent Şık, “Gıda sorunu, yaşadığımız pek 
çok sorunun bir kesişim noktası. Çok insan bilmez 
ama ülkede en modern gıda analizi laboratuvarı Cum-
hurbaşkanlığı Sarayı’ndadır. Analizden geçmeyen 
ve sağlıklı olup olmadığı test edilmeyen hiçbir gıda 
Cumhurbaşkanlığı sofrasına gelmez. Ama bir başka 
taraftan ithal gıdalar sağlık açısından kontrol edilme-

den piyasaya sürülür. Belli meslek grupları için haki-
katin peşinde olmak daha vazgeçilmez. Bilim insan-
ları, gazeteciler, doktorlar ve hukukçular hakikatten 
vazgeçemez.” diye konuştu. Çorlu Tren Katliamı’nda 
oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel de şunları dile getir-
di; “Kaybettiğimiz 25 canımızı özlemle anmak istiyo-
rum. Bu ödülü bizlerle omuz omuza olan herkes adına 
alıyorum. Susturulmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. 
Çorlu tren katliamını unutturmaya çalışıyorlar. ”

“O GÜZEL ÜLKENİN PROVASINI YAPTIK”
Ödülünü Gezi eylemleri sırasında öldürülen Ber-

kin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’dan alan oyuncu 
Berkay Ateş de duygu ve düşüncelerini şöyle paylaş-
tı; “Gülsüm anne ile birlikte olduğum için mutluyum 
ve gururluyum. Ödülü bu ülke topraklarında çocukla-
rı için mücadele eden, adalet arayan, inatçı olan, ha-
kikatin peşinde koşan,  güzel ve koca yürekli annele-
re ithaf ediyorum.” 

Taksim Dayanışması sözcüsü Mücella Yapıcı’ya 
da ödülünü Halkevleri Genel Sekreteri Özge Ozan 
verdi. “O güzel çocuklarımız keşke yanımızda olsay-
dı.” diyerek konuşmasına başlayan Yapıcı, sözlerine 
şunları ekledi; “Gezi direnişi dünyanın en haklı, iç-
ten,  barışçıl ve kardeşçil hakikatidir. O güzel ülkeyi 
kuracaksak provasını Gezi’de yaptık. Dayanışmanın, 
özgürlüğün, sevginin ne olduğunu gördük ve öğren-
dik. Gezi’yi yargılayamazlar. Buradan bütün anneler 
ve çocuklar adına söz veriyorum,  Gezi onların hepsi-
ni bir gün yargılayacak.” 

Tören müzisyen Emin İgüs’ün verdiği dinletinin 
ardından son buldu.

Danimarka UCC Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi 
öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan heyet, 2016 
yılında açılan Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok Ekolojik 
Çocuk Yuvası’nı 26 Şubat’ta ziyaret etti. Okul Öncesi 
Eğitmeni ve Kadıköy Belediyesi Yuva Koordinatörü 
Derya Şirin, gelen heyete çocuk yuvasının işleyişini 
anlattı ve yaptıkları aktiviteleri gösterdi.  Öğrenciler 
ve öğretim üyeleri, çocukların yaptıkları aktiviteleri 
yerinde gözlemledi. Türkiye’nin ilk ekolojik yuvası olan 

Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası 2017 yılında Dünya 
Mimarlık Festivali’nde (World Architecture Festival’ın / 
WAF) en iyi tasarlanan ilk on yuva arasına girmişti.
Danimarka Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Klaus 
Kofoel Heller bu geziye dair şunları söyledi: “Her şey 
çok iyiydi. Danimarka’da bizim ne yaptığımızla sizin 
burada ne yaptığınızı karşılaştırmak bizim için çok 
anlamlı bir tecrübe oldu. Bu tecrübenin sonucunda 
kendimizi ve sizin neler yaptığınızı gördük. En önemlisi 
böyle güzel bir binanın nasıl işlevsel olarak çalıştığını, 
neleri nasıl yaptığınızı görmek bizim için çok güzel bir 
deneyimdi.” 

Danimarka UCC Üniversitesi ve Marmara 
Üniversitesi’nden bir heyet, Bahriye Üçok Ekolojik 
Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti. Öğrenci ve öğretim 
üyeleri yuvanın işleyişine dair bilgi aldı

Bahrİye Üçok Çocuk Yuvası’na 
Danİmarka’dan zİyaret

“Halkevleri Basın, Sanat, 
Dayanışma Ödülleri” töreni 
Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesi’nde gerçekleşti
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

H

“Hakİkatin Peşİnde” olanlar ödüllendİrİldİ

Kadıköy Belediyesi Kurumsal İletişim 
Bölümü çalışanı eğitmen Cemal 

Sevdasız, okuma yazma bilmeyen 
kadın personele gönüllü kurs veriyor

l Evin ARSLAN

l Görkem DURUSOY
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oğduğu memleketi Çukurova’sını dünya-
ya taşıyan yazar Yaşar Kemal aramızdan 
ayrılalı tam beş yıl oluyor. Sadece kitap-
larıyla değil, yaşam felsefesi ve mücade-

lesiyle örnek olan Yaşar Kemal hem edebiyatımızın 
hem de insan hakları savunuculuğunun çınarıydı. 

“TRAKTÖR ŞOFÖRÜ OLMAK İSTERDİM”
Kadıköy’ü en çok ziyaret eden yazarlardan biri 

olan usta yazar, Kadıköy Belediyesi’nin düzenledi-
ği pek çok etkinliğin konuğu olurdu.  Ne vakit Ka-
dıköy’e gelse okurların sıraya girdiği, Nobel Edebi-
yat Ödülü’ne aday gösterilen ilk Türkiyeli yazar olan 
Yaşar Kemal, Kadıköy Belediyesi’nin 2006 yılında 
düzenlediği Kitap Şenliği’nin “Onur Konuğu”ydu. 
Dünyayı “kişiliği bitmiş” olarak nitelendiren Kemal, 
“Kötü bir dünyada yaşıyoruz şimdi. Bu dünyanın ya-
zarlarından biri olarak gerçekten çok üzülüyorum. 40 
kitap yazdım, 40 kitap ne getirdi bu memlekete bir 
türlü anlayamadım.” diye konuşmuştu.

Bir okurun “Bir daha dünyaya gelseniz ne olmak 
istersiniz?” sorusunu her zamanki samimiyetiyle ce-
vaplamıştı: “Yalan söylemeyeceğim. Bir daha dünya-
ya gelsem traktör şoförü olurdum. Çünkü ben genç-
liğimde traktör şoförlüğü yaptım. Hayatın en mutlu 
günleri o zamanlardı.”

ÇUKUROVA’YI HER YERE TAŞIDI
“Çukurova’sını her zaman içinde taşıdı, yaşadığı 

yer İstanbul, Paris veya Stockholm da olsa Çukuro-
va’sının sarı sıcağını, kar beyazı pamuk tarlalarını, 
ağasını, ırgatını, Anavarza Kalesi’ni, kuşunu kurdu-
nu, böceğini çiçeğini yazmayı sürdürdü. Kendi geç-
mişini, geldiği yeri hiç unutmadı ve yıllarca kuşaktan 
kuşağa insan kitlelerini etkileyip büyülemeyi başardı. 
Batı dünyası, eskilerin deyişiyle ‘nevi şahsına münha-
sır’ bu yazara büyük ilgi gösterdi ve kitapları kırk kü-
sur yabancı dile çevrildi.”

Bu sözler, Yaşar Kemal’in yarım yüzyıllık dostu 
Güneş Karabuda’ya ait… O’nu en iyi tanıyan en ya-
kın dostlarından birine… Sadece Kemal’in fotoğrafla-
rından oluşan “Al Gözüm Seyreyle” sergisini Kadıköy 
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde açtığın-
da, “N’apsın millet benim fotoğraflarımı Güneş?” de-
mesine rağmen yalnız bırakmamıştı dostunu… 50 yıl-
lık fotoğrafların önünde yine yan yanaydılar.

 “ÇOK İYİ ADAMDIR, SICAKTIR”
Sergi için yaşadığı İsveç’ten kalkıp Kadıköy’e 

gelen gazeteci, yazar, fotoğrafçı ve belgeselci Güneş 
Karabuda’ya, Yaşar Kemal’i sormuştuk. Gözlerinin 
içi parlayarak tanıştıkları günü şöyle anlatmıştı: “Yıl 
1956. Bendeniz gayet genç, sakalları yeni çıkmış bir 
delikanlı. Yaşar Kemal de son derece genç. O sıra-
da Mecidiyeköy Gül Sokağı’nda bir evde oturuyor. 
Bana dediler ki çok iyi adamdır, sıcaktır, sempatik-
tir, git gör onu mutlaka. O dönem herkes ondan bah-
sediyordu. Adana’dan yeni gelmişti ve çok enteresan 

bir yazar olduğu belliydi. Aynı zamanda Cumhuriyet 
Gazetesi’nde çalışıyordu. İnsanların da cesaretlendir-
mesiyle kalkıp gittim evine. İlk karşılaşmamız o evde 
oldu. Bir konuşma, bir sohbet derken müthiş bir dost-
luk başladı aramızda. Son derece sıcak ve enerjik bir 
insan. Sıcaklığını, o samimiyetini dışarı vuruyor, he-
men karşısındakine yansıtıyor. İşte o gün bugündür 
dostluğumuz aynı sıcaklığında devam ediyor. 50 kü-
sur senedir sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok 
ülkesinde sürdü bu dostluk. Birlikte çok güldük, çok 
kahkahalar attık.”

“HER ŞEY KALPTEN…”
Karabuda, dostu Kemal’i öyle güzel tanımlamış-

tı ki başka söz söylemeye gerek yok aslında: “Yaşar 
Kemal çok bilinen, çok sevilen biri dünyada. Çünkü 
değişik bir yazar. Öyle güzel şeyler yazmış ki, eskile-
rin ‘gayrı tabii’ dedikleri suni hiçbir anlatım yok. Her 
şey kalpten, içten geliyor. Çok sade bir iç dünyası 
olan bir adam. Her zaman Çukurova yanındadır nere-
ye giderse gitsin. Çukurova’nın sıcaklığı kalbine vur-
muş. Görünmez bir Çukurova’yla birlikte dolaşır.”

“EN İYİ FİLMİ BU HANIM ÇEKTİ”
Sergi kapsamında Yaşar Kemal’in eserinden si-

nemaya uyarlanan “Yılanı Öldürseler” filminin özel 
gösterimi de yapılmıştı. Filmin yönetmeni Türkan 
Şoray, görüntü yönetmeni Güneş Karabuda, yapım-
cı Abdurrahman Keskiner, filmin müziklerini yapan 
Zülfü Livaneli ve filmin oyuncularından Mahmut 
Cevher de Yaşar Kemal ile birlikte filmi izleyenler 
arasındaydı. Yaşar Kemal, ilerlemiş yaşına rağmen, 
kendisiyle ilgili yapılan bütün etkinliklere katılmayı 
borç biliyordu.

Kadıköylülerin merdivenler de dâhil salonu dol-
durduğu, hatta ayakta izlediği filmin gösteriminin 
ardından, filme emek veren sanatçılarla söyleşi ya-
pılmıştı. Yoğun alkışlar arasında konuşmasına başla-
yan Yaşar Kemal, filmin doğduğu yer olan Osmani-
ye’nin Hemite köyünde çekildiğini vurgulamış ve bu 
romanı filme dönüştürmek için ne kadar zor bir sü-
reç yaşadıklarını anlatmıştı. Filmi çekmeye söz veren 
arkadaşı vazgeçince sinirlenmiş ve “Bu filmi kimse-
ye vermiyorum” demişti ama Türkan Şoray’a güven-
mişti: “Sonunda bu hanım çıktı geldi ve bu film ona 
yar oldu. En iyi filmi bu hanım çekti.”

Türkan Şoray ise her zamanki heyecanıyla şunla-
rı söylemişti:  “Yanımda değerli yazarımız Yaşar Ke-
mal oturuyor. Onun eserini filme çekmek inanılmaz 
bir şey. Yönetmenlikte iddialı değilim ama sevgili 
yazarımız Yaşar Kemal bana çok güvendi. Filmden 
önce birlikte çalıştık ve o sırada sürekli bana ‘bunu 
yapacaksın, başaracaksın’ diyerek güç verdi. Kolay 
değildi, gerçekten bu usta yazarımızın eserinden bir 
film çekmek çok büyük bir sorumluluktu.”

“ŞİİR YAZMASAYDIM ÖLÜRDÜM”
Adana’da okuduğu ortaokuldaki resim öğretme-

ni Şemsettin Başkurt’u da unutmamıştı Yaşar Ke-
mal. Yıllar sonra eline geçen bir mektup ve resimlerle 
birlikte yine Kadıköy Belediyesi’nin konuğu olmuş-
tu. Başkurt’un sergisini CKM’de açmıştı. Sergiyi bü-
yük bir keyifle gezen Yaşar Kemal’in “hocam” de-
diği Şemsettin Başkurt’a gösterdiği vefanın 
mutluluğu yüzünden okunuyor-
du. Başkurt’un, ortaokul öğretme-
ni olmasının yanı sıra şiir kitabı-
nın kapağını çizdiğini de söyleyen 
Yaşar Kemal, “Az bilinse de benim 
de şiirlerin var.” dedi ve şöyle de-
vam etti: “Bu şiirler, o dönemin ga-
zetelerinde, dergilerinde kalmıştı. 
Nazım Hikmet ile Paris’te birliktey-
dik. ‘Neden bıraktın şiiri?’ diye sor-
du. Bir şey diyemedim. Sonra ‘Şiir 
başka bir şeydir.’ dedi. ‘Neden?’ de-
dim, şöyle cevap verdi; ‘Bunca yıldır 

şiir olmasaydı çoktan ölürdüm. Sen de şiir yazmalı-
sın. Çünkü bu sürgünlere bu acılara başka türlü kat-
lanamazsın.’ Sonra o Moskova’ya ben de Londra’ya 
gittim, o sözleri hep kulalığımdaydı ve ben de şiir 
yazmaya devam ettim. Yıllar sonra şiir kitabım ‘Bu-
günlerde Bahar İndi’ işte böyle çıktı.” 

“KİTAPLARIMI OKUYAN KATİL OLMASIN”
Kasım 2014’te Bilgi Üniversitesi’nin ‘fahri dok-

tora’ unvanı vermek için düzenlediği törene sağlık 
sorunları nedeniyle katılmayan Yaşar Kemal’in gön-
derdiği vasiyet niteliğindeki mesajla yazımızı nokta-

lıyor,  usta yazarı saygı ve özlemle anıyoruz.
“Bir benim kitaplarımı okuyan katil ol-

masın, savaş düşmanı olsun. İki, insanın in-
sanı sömürmesine karşı çıksın. Kimse kim-
seyi aşağılayamasın. Kimse kimseyi asimile 
edemesin. İnsanları asimile etmeye can atan 
devletlere, hükümetlere olanak verilmesin.

Benim kitaplarımı okuyanlar bilsinler 
ki, bir kültürü yok edenlerin kendi kültür-
leri, insanlıkları ellerinden uçmuş gitmiştir.

Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullar-
la birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlı-
ğın utancıdır. Benim kitaplarımı okuyanlar 
cümle kötülüklerden arınsınlar.”

YASAR KEMAL’E HASRETLE…

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Kadıköy 
Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Medya Söy-
leşileri” etkinliğinin ikincisi olan “Televizyon Haber-
ciliğine Yeni Bir Soluk” söyleşisi 22 Şubat Cumar-
tesi günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. FOX TV Genel Yayın yö-
netmeni Doğan Şentürk ve Çalar Saat Programı 
Sunucusu İsmail Küçükkaya’nın konuşmacı olarak 
katıldığı söyleşinin moderatörlüğünü TGC Genel 
Sekreteri Sibel Güneş yaptı. Toplantıya Kadıköylü-
lerle birlikte TGC üyeleri ve Kadıköy Belediye Baş-
kanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. 
Ülkemizdeki medya, akademi, yargı ve siyase-
tin‘korku’ iklimi üzerine kurulduğunu dile getiren 
FOX TV Genel Yayın yönetmeni Doğan Şentürk, 
“Aklı başında ve mücadeleci gazetecilerin motive 
olabilecekleri tek şey Mustafa Kemal Atatürk’ün 
çağdaş, seküler, laik Cumhuriyetini devam ettirme 
mücadelesidir. Son yerel seçimlere baktığımızda 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni Ekrem İmamoğ-
lu’nun kazandığını görüyoruz. Cumhur İttifakı’ndan 
gelen en az yüzde 12’lik bir oy var. İnsanlar güven 
ve vicdan mekanizmalarını devreye soktu.” ifade-
lerini kullandı. Bağımsız habercilik yapmanın koşu-
lunun ekonomik bağımsızlık olduğunu vurgulayan 
Şentürk, “Haberi saklamak gazetecilikte namus-
suzluktur. Bu, insanların anayasal hakkını gasp et-
mektir. İnsanların hangi kanalı izleyeceğine, han-
gi kanalı izlemeyeceğine siyasiler karar veremez.” 
şeklinde konuştu.

“TEK GELİRİMİZ REKLAM” 
Gazete ve televizyon sahiplerinin amaçlarının ne 
olması gerektiğine değinen Doğan Şentürk, “FOX 
TV’nin tek gelir kaynağı reklam. Yani bizim bir nu-
maralı hedefimiz sizleri memnun etmek. Fakat bu 
bütün yayın kuruluşları için geçerli değil. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi el değiştirdikten sonra bir-
çok gazete kapandı. Bizim paralarımız ve vergileri-
miz, fantezi dünyalarını bize haber olarak sunsunlar 
diye bunlara gidiyordu.” ifadelerini kullandı.
FOX TV serüveninin nasıl başladığını anlatan Ça-
lar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya ise, 
“Haber saklamak gazetecinin kendi mesleğine, 
halkına ve ülkesine karşı yaptığı en büyük ihanettir. 
Halk gerçekleri istiyor, bağımsız ve tarafsız gazete-
cilerin özgürce yorum yaptığı bir yayıncılık istiyor.” 
dedi ve sözlerine mesleğinin getirdiği zorluklardan 
bahsederek devam etti. Yaşam biçimini tamamen 
değiştirdiğini ve akşamları 21.00’de uyuyup sa-
bahları 04.00’te uyandığını dile getiren Küçükkaya, 
“Her gün 3 saat yayın yapıyorum. Türkiye’de Sayın 
Cumhurbaşkanımızdan daha fazla televizyona çı-
kan tek adam benim” dedi.

“MEDYA ŞİRKETLERİ BAĞIMSIZ OLMALI”
Medya şirketlerinin bağımsız olması gerektiğini 
vurgulayan İsmail Küçükkaya, “Medya şirketlerinin 
başka işi olmamalı. Medya şirketlerinin başka işleri 
olursa iktidara gidip teşvik, vergi ve ihale isterler. O 
zaman da ortada bağımsızlık kalmaz.” diye konuş-
tu.  FOX TV muhabirlerinin köylerde, tarlalarda ve 
fabrikalarda olduğunu dile getiren Küçükkaya, “Ga-
zeteciliğin plazalara hapsolduğu, halktan uzaklaş-
tıkları bir dönemde biz halkla birlikteyiz.” dedi.
Kadıköylülerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, katı-
lımcılarla yapılan soru cevap bölümüyle son buldu.

Çukurova’nın çınarı 

“Benim kitaplarımı okuyan katil olmasın, savaş düşmanı olsun; insanın insanı sömürmesine karşı çıksın” sözleriyle ardında 

barış vasiyeti ve onlarca unutulmaz eser bırakan usta yazar Yaşar Kemal’in Kadıköy anılarından bir derleme hazırladık

D

Gazetecilik plazalara hapsoldu

l Simge KANSU

“Medya 
Söyleşileri” 

etkinliğinde 
konuşan gazeteci 

İsmail Küçükkaya, 
“Gazeteciliğin 

plazalara 
hapsolduğu, 

halktan 
uzaklaştıkları bir 

dönemde biz halkla 
birlikteyiz” dedi

Yaşar Kemal Kadıköy Belediyesi’nin etkinliklerine defalarca katılmış, söyleşi ve sergilerde yer almıştı
Güneş Karabuda imzalı Yaşar Kemal 

fotoğrafları CKM’de sergilenmişti



Çağdaş edebiyatın 
parlak yıldızı Colson 
Whitehead’den 
fırsatlar ülkesinin 
karanlık yüzüne ba-
kan iddialı bir roman: 
Nickel Çocukları. 
Whitehead, yakın 
zamana değin faal 
olan bir okuldaki 
gerçek olaylardan 
yola çıkan bu sürükleyici metinde siyaha 
ve beyaza, geçmişe ve bugüne dair bir 
öykü anlatıyor; gelecek hayalleri kuran 
genç bir oğlanın peşi sıra altmışlı yıllara, 
bir zamanlar Amerika’ya uzanıyor. Kirkus 
Prize 2019 En İyi Roman Ödülü sahibi 
Nickel Çocukları, büyük düzensizliklerle 
damgalanmış bir çağda büyüyen Elwood 
Curtis’in izini sürüyor ve onun, idealizmle 
dolu düşlerinden acımasız hakikatlere 
uyanışını izliyor. Yakın geçmişe ayna tutan 
bu sürprizli roman, Yeraltı Demiryolu’nun 
koyduğu noktanın ardından yeni bir sayfa 
açıyor ve Pulitzer ödüllü Colson White-
head’i gündeş edebiyatın en kayda değer 
isimleri arasına taşıyor. Colson Whitehead, 
Amerikan rüyasını sorgulamayı sürdüren 
Nickel Çocukları’nda herkese eşit şartlar 
sunmayan zalim bir dünyada sağ kalmanın 
bedelini ortaya koyuyor. (Tanıtım Bülte-
ninden) Siren Yayınları / 216 sf / 25 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız 
bilgiye göre haftanın çok satanları şunlar 
oldu: 
■ Bunu Herkes Bilir / Emrah Safa Gürkan 
/ Kronik Kitap 
■ Hiç’likten Gelen Güç / Tuğçe Işınsu / 
Feniks Kitap
■ Son Av / Jean-Christophe Grange / 
Doğan Kitap

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

TEKLİ

Nickel Çocukları

Dolu Kadehi Ters Tut / Kaçar Gider
Dolu Kadehi Ters Tut’un yeni single’ı 
“Kaçar Gider” 28 Şubat Cuma tüm dijital 
platformlarda yayında olacak. 
Müzikal yolculuklarını en başından beri 
tam bağımsız sürdüren ikili, geçtiğimiz 
yılın nisan ayında üçüncü albümleri “Ka-
ranlık”ı yayınlamıştı. 2019’u birçok şehirde 
konserler vererek geçiren DKTT -kendileri 
için uzun bir aradan sonra- albüm sonrası 
ilk single’ını paylaşmaya
hazırlanıyor. Bu single, aynı zamanda 
grubun ilk alt pop/lo-fi pop türündeki 
parçası olacak.
Tümüyle ev stüdyosunda üretilen ve kay-
dedilen “Kaçar Gider”in vokalleri Uğurhan 
Özay’a; prodüksiyon, mix ve mastering’i 
ise gitarları da çalan Mürsel Oğulcan 
Ava’ya (Moawk) ait.
Kapak fotoğrafı Ayman Şanlıtürk’ün 
objektifinden.

Ruhu doyuran şarkılar:
■ Yeniden / Yolda
■ Alla Beni Pulla Beni / 24 Ayar, Müjde 
Kızılkan, Evrencan Gündüz
■ Coşacağım / Burcu Yeşilbaş, Fatih 
Erkoç
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DİZİ
The Outsider 

Edebiyat 
dünyasının 
önemli isimle-
rinden Step-
hen King‘in 
sevilen eser-
leri son yıl-
larda hem 
sinema dün-
yasından hem 
de televizyon 
dünyasından 
büyük ilgi gö-
rüyor. Son 

dönemde The Dark Tower, It, Pet Sema-
tary gibi romanları beyazperdeye uyar-
lanan King’in televizyondaki uyarlama-
larının sayısı da da hızla artıyor. 11.22.63, 
Castle Rock, Mr. Mercedes gibi Stephen 
King uyarlamalarına bir yenisi daha eklen-
di: HBO tarafından hazırlanan The Outsi-
der. 12 Ocak’ta HBO ile birlikte Dijitürk’te 
de yayınlanmaya başladı. 
King’in geçtiğimiz yıl yayımlanan roma-
nından uyarlanan The Outsider; küçük bir 
kasabada işlenen tüyler ürpertici bir cina-
yeti çözmeye çalışan bir polis ile alışılma-
dık metotlarıyla tanınan ve medyum oldu-
ğu söylenen bir özel dedektifin hikâyesini 
anlatıyor. Cinayetle suçlanan adamla ya-
kınlığı polis memuru için işleri daha da 
zorlaştırırken, ortaya çıkan tuhaf deliller 
bu olayın içinde doğaüstü güçlerin de et-
kisinin olabileceğini ortaya çıkarıyor. İşler 
her yeni delille biraz daha tuhaf bir hâl alır-
ken, polis memuru ve özel dedektif gerçek 
olduğuna inandıkları her şeyi sorgulama-
ya başlıyor.

HAFTANIN 
KAÇMAZLARI
TİYATRO

ATÖLYE

SERGİ

Sessiz Adam ve Sinek

Sanat Günleri Bostancı’da

POST Mortem

Kadın ve Sanat

Tuvaldeki Kadıköy 

Gölgelerin İzinde

Hakan Polacanlı’nın yazıp yönettiği ve oy-
nadığı bir fiziksel tiyatro/clown gösterisi 
olan ‘Sessiz Adam ve Sinek’ 7 Mart ve 14 
Mart 2020’de Halis Kurtça Kültür Mer-
kezi’nde Kadıköy seyircisi ile buluşuyor. 
Sessiz Adam’ın piknik yaparken onunla 
oynamak isteyen bir sinekle yaşadığı 
’arkadaşlık’ hikâyesi olan oyun 7’den 77’ye 
herkes için eğlenceye dönüşüyor.

“Geleneksel Art 
Boya Sanat Günleri 
– 2020” etkinlik-
leri, bu yıl 29 Şubat 
ve 1 Mart günlerin-
de The Green Park 
Hotel-Bostancı’da 
gerçekleştiriliyor. 
Her yıl düzenli 
olarak yapılan et-
kinlik çerçevesin-
de, sanatın farklı 
dallarında workshoplar, atölye çalışmaları 
ve eğitim programları yer alacak.

HOOD Base 22 Şubat - 8 Mart tarih-
leri arasında, bağımsız sanat kolektifi 
POST’un “POST Mortem” başlıklı sergisi-
ne ev sahipliği yapıyor.
Temelleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nde atılan POST, farklı disiplinler-
de illüstrasyonlar üreten Berkay Güney, 
Bilge Yıldız Abur, Hürkan Burak Alcan, 
Deniz Zor, Ece Haskan, Gençay Berk Kaya, 
Ömer Faruk Alagöz ve Stescoe Phan-
tom’dan oluşuyor. “POST Mortem”de 
yerin yedi kat altından göklere uzanan 
eserler, ölümden sonraki yaşam olası-
lıklarını ele alıyor ve sergi mekanının da 
dâhil edildiği bir kurguyla izleyici karşısına 
çıkıyor. 
“POST Mortem” 8 Mart’a kadar her gün, 
12:00 - 20:00 saatleri arasında HOOD 
Base’de görülebilir. 

Kadıköy’ün ilk ve tek 
Fotoğraf Derneği 
olarak faaliyetlerini, 
etkinliklerini, proje, 
seminer ve atölye 
çalışmalarını Barış 
Manço Kültür Mer-
kezi’nde sürdüren 
Fotoğrafmetre, 
gelenekselleştirdiği 
8 Mart Kadınlar 

Günü sergilerinin 8’incisini 1-8 Mart 2020 
tarihleri arası Kozyatağı Kültür Merkezi 
Sanat Galerisi A Salonunda izleyicinin 
beğenisine sunuyor. 

Ressam Şule Cey-
lan’ın 5. kişisel resim 
sergisi, 3 Mart Salı 
günü, Kızıltoprak’taki 
Fular’t Sanat Evi’nde 
açılıyor. 17 Mart’a 
kadar gezilebilecek 
sergide sanatçının 
son dönem işleri 
sergilenecek. Sanatçı doğduğu ve halen 
yaşadığı şehirden mekân kesitlerini tuvale 
aktarıyor. Özellikle Kadıköy’ün eski halini 
soyut biçimlerle yansıtıyor. 

Sanat kuramcısı Zeynep Sayın, Nur 
Ataibiş’in bu sergisiyle ilgili şunları 
söylüyor: “Ölülerin sürdüremediği, yarım 
bıraktığı, öldükleri için kesintiye uğrattığı 
diyaloğu sürdürüyor Nur Ataibiş, beyaz 
bir fonun içinden çıkarıyor gölgelerini, aile 
büyüklerini, atalarını, onlara hatıralarını 
ve hatırlarını iade ediyor, üstü karalanmış, 
ıslanmış gazete kupürleri sızıyor 
tabakaların ardından, fotoğraflar. Kâğıt 
hamurundan modeller yapıyor ya da 
rotundalar, ataların mağaraları, büyüklerin 
evleri,  geçmişlerini iade ediyor ölülere, 
kendi zamanını veriyor tuvale, kendi 
ölümünü, canlanıyor tuval.” 

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com

Kadıköy’de yıllardır üç tekerlekli bisikletiyle 
çay satarak hayatını kazanan ve Kadıköy’ün 
sembollerinden biri haline gelen çaycı 
Belgin Abla’nın hayatı belgesel oldu. Filmeks 
tarafından yapılan, yönetmenliğini ise Cihan 
Emre Zengin’in yaptığı “Çay Var İçersen” 
belgeseli, eşinden şiddet görmüş bir kadının 
hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. 

Emekçi bir kadının zorlu yaşamındaki 
çay sevgisini dramatik bir dille anlatan 
belgeselin görüntü yönetmenliğini İlker 
Döşer, müziklerini ise Barış Manço’nun oğlu 
Doğukan Manço yaptı. Ulusal ve uluslararası 
festivallerde gösterime girecek olan “Çay 
Var İçersen” belgeseli Kadıköy’ü farklı bir 
bakış açısıyla tüm dünyaya tanıtacak.

Kadıköy Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu’nun düzen-
lediği “Dünden Bugüne Kadıköy” konulu karma fotoğraf 
sergisi, 21 Şubat Cuma günü Kadıköy Belediyesi Cadde-
bostan Kültür Merkezi’nde açıldı. Caddebostan sahilinden 
iskeleye kadar Kadıköy’ün birçok yerinin geçmiş ile bugün-
kü halini birarada barındıran fotoğraf sergisi, 27 Şubat Per-
şembe günü son buldu.

Sergi fikrinin bir yıl önce ortaya çıktığını söyleyen Kent 
Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu’ndan İsmail Şevket Baki, 
“Kadıköy’ün dünü ile bugünü arasındaki değişimi göster-
mek istedik. Eski fotoğrafları toplamada arkadaşlarımızdan, 
dostlarımızdan ve Kadıköy Belediyesi’nden destek aldık. 
Yeni hallerini de bizler çektik. Bu sergide 60’a yakın fotoğ-
raf var.  Serginin önümüzdeki yıllarda da devamı olacak. İki 
ay sonra da ‘Siyah ve Beyaz Kadıköy’ isimli bir sergi de dü-
zenleyeceğiz.”

“ZAMAN TÜNELİNDE YOLCULUK YAPTIK”
Sergiyi gezen Gülhan Ağırbaş da sergiye dair duygu ve 

düşüncelerini şöyle dile getirdi; “1965 yılından beri Kadı-
köy’de yaşıyorum. Açıkçası şu an duygu yüklüyüm. Eski 
ve yeni halini yaşamış bir kişi olarak eski halinde temizliği 
ve saflığı, bugünkü halinde de yaşamış olduğu farklı gelişi-
mi görüyorum. Eski hali tabii ki daha ağır basıyor. Ne mut-

lu ki Kent Kon-
seyi bizi zaman 
tünelinde bir yol-
culuğa çıkardı. Di-
lerim ki bu çalışma 
Kadıköy’ün birçok 
semtine ulaşır. Baş-
ka insanlar da gör-
meli. Fotoğraflarda 
yer alan çoğu yerde yaşamışlığım var. Caddebostan Pla-
jı’nın arkasında genç kızlığım geçti. Şanslıydım o güzel 
günleri yaşadım.”

Fotoğraflarda

Dünden Bugüne KadIköy
. . . .. . . .

Tiyatro Ak’la Kara’nın yeni komedi oyunu “Karımın Kocası”, se-
yirciyi kahkahaya boğuyor. Hırvat oyun yazarı Miro Gavran’ın 
kaleme aldığı oyunda, modern çağda ilişkilerin anatomisi an-
latılıyor. Kerem Kobanbay, Aslı 
Kobanbay ve Yavuz Pekman’ın 
rol aldığı üç kişilik oyun, 22 Hazi-
ran 2019’da yaşama veda eden 
usta oyuncu Enis Fosforoğlu 
anısına sahneleniyor.
İstanbul Tiyatro Ak’la Kara ve 
Bodrum Tiyatro Ak’la Kara olarak 
iki şehirli olarak seyirciyle buluşan 
oyun, her hafta sonu Bodrum’da, 
ayda iki defa da Kadıköy Bahari-
ye’de seyirciyle buluşuyor.

“Şaşkınlıkla, sorun karışırsa 
ortaya kahkaha çıkar…” slo-
ganını taşıyan oyunun konu-
su şöyle; Eski bir Hırvat de-

nizci olan Luka, Hırvatistan-Slovenya hattında tren 
hostesi olarak çalışan eşi Eve’e yemek hazırlarken, 

Slovenya’dan geldiğini söyleyen Tony adında bir 
davetsiz misafirin anlattıkları karşısında kü-
çük dilini yutacak gibi olur. Eşi Eve Slovenya’da 
da Tony ile evlidir. Birbirini tanımayan ve pek de 
akıllı olmayan bu iki adamın artık ortak bir so-
runları vardır ve birlikte bir çıkış yolu bulma-
ya çalışırlar.
Tiyatro Ak’la Kara: Bahariye Caddesi Akyıldız 
Pasajı No:92 Bahariye 0216 541 43 59
Tiyatro Ak’la Kara Bodrum: Konacık Mahalle-
si, Kale İş Merkezi  A 17/18 Konacık

İki şehirli komedi oyunu

raliçe Lear filmi, Mersin Arslanköylü kadın-
lardan oluşan bir tiyatro grubunun Toroslar’da 
çıktığı bir aylık turneyi ve yol esnasında Sha-
kespeare’in ‘Kral Lear’ oyununun ücra dağ köy-

lerinde yavaş yavaş ‘Kraliçe Lear’e dönüşmesini konu alı-
yor.

Yönetmen Pelin Esmer, 2005’te çektiği “Oyun” adlı fil-
minde Arslanköylü kadınların tiyatro macerasına yer ver-
mişti. Bundan tam 14 yıl sonra Esmer, tekrar o kadınlarla 
buluştu ve bu sefer onlarla çıktığı turne heyecanını filme ta-
şıdı, adını da “Kraliçe Lear” koydu. 

“Oyun”da rol alan tiyatrocu kadınlar Behiye, Cennet, 
Fatma, Ümmü ve Zeynep, Mersin Büyükşehir Belediye Ti-
yatrosu’ndan bir ekiple birlikte Shakespeare’in Kral Lear 
oyununu kendilerince uyarlayarak Mersin’in dağ köylerini 
dolaştı. 

Kraliçe Lear, Oyun filminde rol alan beş kadının Mersin 
civarında nüfusu en fazla 800 olan ücra dağ köylerinde 30 
gün boyunca yaptıkları turneyi konu ediniyor. 

“GÜLMEYE DE UMUDA DA İHTİYACIMIZ VAR”
Geçtiğimiz aylarda gösterime giren Kraliçe Lear ile il-

gili gazetemize röportaj veren yönetmen Pelin Esmer, mu-
habirimiz Gökçe Uygun’un “Sizce izleyici Kraliçe Lear’ı 

neden izlesin? Ne onu etkileye-
cek/ne bulacak filmde?” sorusu-
na şöyle yanıtlamıştı. 

“Seyirci sinemada ya da tele-
vizyonda izlediği filmlerde uzun sü-
redir şuna alışık; köyde, kasabada gör-
düğümüz karakterler için üzülüp ağlıyoruz 
sadece, hele de kadın karakterler için. Kraliçe Le-
ar’de bırakın üzülüp ağlamayı, onlara sonsuz saygı duyup 
hayran kalacaklarını ve cesaretlerinden, hayata bakışların-
dan örnek alacaklarını düşünüyorum. Gülmeye, hele de 
umuda biraz ihtiyacımız var. Kraliçe Lear’de bunları bula-
bileceklerini düşünüyorum.”

ÜCRETSİZ GÖSTERİM 2 MART’TA
Kadıköy Belediyesi de Kadıköylü yönetmen Pelin Es-

mer’in bu filmini izleyiciyle ücretsiz buluşturuyor. Caddebos-
tan Kültür Merkezi’nde 2 Mart saat 20.00’de gerçekleşecek 
gösterime yönetmen Pelin Esmer, yapımcı Dilde Mahalli ve 
Arslanköylü tiyatrocu kadınlar da katılacak.

Dünya prömiyerini 25. Saraybosna Uluslararası Film Festi-
vali’nde yapan Kraliçe Lear filmi, 26. Adana Altın Koza Film 
Festivali’nden Yılmaz Güney Ödülü, SİYAD “Cüneyt Cebe-
noyan” En İyi Film Ödülü ve En İyi Müzik ödüllerini aldı.

Kadıköy Belediyesi, ulusal ve uluslararası birçok festivalde 
gösterilen ve ödüller alan, yönetmenliğini Pelin Esmer’in yaptığı 

“Kraliçe Lear” filminin özel gösterimine ev sahipliği yapıyor

KralICe Lear,
özel gösterİmle Kadıköy’de!
K

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu’nun 
düzenlediği “Dünden Bugüne Kadıköy” 
isimli karma fotoğraf sergisinde geçmişten 
günümüze Kadıköy fotoğrafları yer alıyor  

Kadıköy’ün Belgin Abla’sı belgesel oldu
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Görünmez Adam
Cecilia 
zengin 
bir bilim 
insanıyla 
evlidir. 
Ancak 
fziksel ve 
duygusal 
şiddet 
içeren bu 
evlilikten 
kurtulmak 

için dostlarının yardımını alır ve 
ortadan kaybolur. Bir süre sonra 
Cecilia’nın kocası hayatını kaybeder 
ve akıl almaz servetinin büyük 
bir kısmını Cecilia’ya bırakır. Bu, 
Cecilia’yı ortaya çıkarmak için 
kurulmuş bir oyun mudur, birileri 
onu takip mi ediyordur? Bu sorulur 
içindeki Cecilia yavaş yavaş akıl 
sağlığını kaybedecektir. Testere 
serisinin bir bölümünü yöneterek 
ünlenen Leigh Whannell‘in 
yönetmen kodluğunda olduğu 
bu gerilim filminin başrolünde ise 
Mad Man ve The Handmaid’s Tale 
dizileriyle ünlenen, Emmy ve Altın 
Küre ödüllü Elizabeth Moss var. 

Sonsuzluk Üzerine
2019 yılının 
en iyi Avrupa 
filmlerinin 
yarıştığı 
Berlin Film 
Festivali’nde 
En İyi Görsel 
Efekt ödülünü 
kazanan 
About 
Endlessness 
(Sonsuzluk 

Üzerine) nihayet gösterime giriyor. 
İlk kez Filmekimi’nde Türkiyeli 
seyirciyle buluşan filmin konusu 
ise şöyle: Bir papaz, yaşama olan 
inancını yitirmiştir. Sonuç olarak bir 
psikiyatra başvurur. Ancak papaz 
ofise gittiğinde psikiyatrın ofisi 
kapattığını ve trenine yetişmek 
üzere olduğunu görür.  Yönetmen 
Roy Andersson daha önce de İkinci 
Kattan Şarkılar, İnsanları Seyreden 
Güvercin gibi önemli yapımlarıyla 
tanınıyordu. Yönetmen, filmleriyle 
Berlin Film Festivali’nden dört 
ödülün, Cannes’dan da bir ödülün 
sahibi olmuştu. Toplamda 73 dakika 
olan About Endlessness 28 Şubat’ta 
beyazperdede olacak. 
Kadıköy Sineması
Burası Cennet Olmalı: 12.00, 16.30, 21.15
Yeni Baştan: 12.00, 14.15, 16.30, 18.30
Parazit: 14.00, 18.45, 20.45
İlk Aşk: 29 Şubat – 23.15
8 ½ (1963): 4 Mart – 20.45
Adres: Osmanağa, Bahariye Cad. 
Kadıköy Pasajı No:25, Kadıköy 
(0216) 337 74 00
Kadıköy Rexx
Küçük Kadınlar: 11.00 13.30 16.00 
18.30 21.00
The Gentlemen: 12.45 16.45 19.00 21.15
Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley 
Quinn): 11.30 14.00 16.30 19.00 21.30
Adres: Caferağa, Sakız Gülü Sk. 
No:20 Kadıköy (0216) 337 05 65
Caddebostan Cinemaximum Budak
Bayi Toplantısı: 10.50 12.30 13.30 
15.10 16.10 17.50 18.50 20.30 21.30
Vikingler Büyük Macera / 
2D-Türkçe Dublaj: 11.00 13.55
Patron Gibi: 11.00 13.00 15.15 17.15 
19.15 21.15
Vahşetin Çağrısı: 16.20 19.20
Adres: Caddebostan Kültür 
Merkezi Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan

SİNEVİZYON

1953’te, Arizona’daki Diablo Kanyonu’na 
düşmüş olan göktaşından kalanları in-
celeyen jeologlar, dünyanın yaşını daha 
kesin olarak belirlemeyi başarmışlar. 
California Institute of Technology’den Je-
okimyager (1922 doğumlu) Clair Came-
ron Patterson, meteordan alınan kurşun 
izotoplarını incelemiş ve dünyanın yaşının 
4.53 milyar ile 4.58 milyar arasına oldu-
ğunu saptamış. Samanyolu Galaksisi’nin 
13.2 milyar, evrenin ise 13.8 milyar yıl ya-
şında olduğu düşünülüyor. İnsan (homo 
sapiens) 300.000 yıldır dünya üzerin-
de ve yaklaşık 50.000 yıl önce de dil ye-
teneğini geliştirmiş. İlk modern insanlar 
da yaklaşık 70.000 - 100.000 önce Afri-
ka’yı terk etmeye başlamış… Bildiklerimi-
zi (yahut sandıklarımızı), söylediklerimizi 
bir kez daha düşünelim mi! Zira bu verile-
ri ara ara gündemimize alıp, uzun düşün-
me mesailerine girişsek çok da fena ol-
maz gibi… 

Açıyı biraz zoom’larsak da iki ayak-
lı, 206 kemik fanilikte ise durumlar şöyle: 
Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporla-

ma Ağı (DHİBRA), UNESCO’nun 1999’da 
ilan ettiği Anadili Günü vesilesiyle 21 Şu-
bat’ta bir araya geldi. İçeriğine bilaha-
re bakarsınız ama benim dikkatimi çeken 
ve google araştırmasıyla da tamam etti-
ğim, Kafkasya’dan gelenlerin kullandığı bir 
dil olan Ubıhça, artık yok mesela. Bu dili 
konuşan (alfabesini, dil yapısını tam an-
lamıyla bilen son kişi) Tevfik Esenç, Ekim 
1992’de vefat ediyor ve artık bu dil de ta-
rihe karışıyor. Hakkında 1987 yapımı, İs-
met Arasan’ın çektiği “Son Sesler” adıyla 
26 dakikalık bir belgesel de mevcut. Be-
nim, 2019’da, Documentaris’le hemhal ol-
duğum yapımsa; torunu, belgeselci Bur-
cu Esenç ile Cantekin Cantez’in üstlendiği 
“Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamaz-
sınız”. (İç ses: Demem o ki, yapacakları-
nız varsa, bir şeyler kayboluşa geçmeden 
hareket etmenizde fayda var gibi!) Yazı-
nın ilk raund’unu, Planet Earth, Life, Afri-
ca gibi önemli BBC belgesellerinin yaratı-
cısı ve anlatıcısı, doğa bilimci, 92 yaşında 
(Nisan’da sekiz bölümlük birinci sezonu 
yayınlanan Our Planet isimli belgeselin 
çalışmalarını sürdüren) Sir unvanlı David 
Attenborough’un bir sözüyle bitirmek is-
tiyorum: “İnsan bu dünyanın vebasıdır.” 

Sıfır noktasını biraz düşünelim mi?
“İşte böyle bir anda bedenin kurtulu-

şunun hiçbir anlamı yoktur. Yaşamak ya 
da ölmek aynıdır. Önemli olan ruhunu-

zun, o jölemsi, hissedilir ama aynı anda 
hissedilemez noktanın kurtuluşudur. Bu 
bilinmez, gizli hayat damlası bedeninizin 
varlığını hissedemediğiniz anda bile ya-
şamanızı sağlar, eğer bu hayat damla-
sı kurur, buharlaşıp uçarsa içinizdeki ya-
şam da kuruyup gidecek, bedeninizi hâlâ 
hissedebiliyor olsanız bile öleceksiniz” di-
yor uluslararası birçok ödüle sahip, eser-
leri 30’dan çok dile çevrilmiş, Mısırlı femi-
nist yazar, aktivist ve psikiyatrist (1931) 
Nevâl es-Saadavi… 

Bugünkü tiyatro mesaisinde pers-
pektifimizi, -hayatı da sanki kendi ro-
manlarından biriymiş hissiyatı veren- 
Saddavi’nin 1984’te yayımlanan romanı 
“Sıfır Noktasındaki Kadın”a çeviriyoruz. 
“Bu kitabı Kanatır Cezaevi’nde karşılaş-
tığım bir kadının etkisiyle yazdım” diye 
başlıyor Saddavi. Tam da politik tutumu 
nedeniyle Mısır Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan görevden alındığı dönemde… Haya-
tında ilk kez cezaevlerine giriyor ve kadın 
mahkûmlarla görüşüyor. Bu mahkûm-
lardan biri de “erkek katili” olmak suçuy-
la idama gönderilen, “dünyanın en eski 
mesleği olan fahişelik”le hayatını idame 
ettiren Firdevs. Bizlerin bu hikâyeye ta-
nıklığı ise Firdevs’in, Saddavi ile görüş-
meyi kabul etmesiyle başlıyor. (Bu da var 
notu: Ki en üstadım Albert Camus’nün de 
dillendirdiğini üst başlık yaparsak reca 
edicem: “Dünyanın en eski mesleği ken-
dini satmaktır. Bunu fahişelik ile karıştır-
mak da bir o kadar eski bir yanılgıdır.”)

“Bir fahişe ne kadar başarılı olursa ol-
sun, bütün erkekleri tanıyamaz. Ama ta-
nıdığım erkeklerin hepsi bende tek bir 
istek uyandırdı: elimi kaldırıp yüzlerine 
okkalı bir şamar indirmek…” diyen Fir-
devs’in hayatını tiyatro sahnesine kadraj-
layansa, 2013’te kurulan Duende Tiyatro. 
(Es notu: İspanya İç Savaşı’nın başında, 
38 yaşındayken Franco’nun faşist mi-
lisleri tarafından kurşuna dizilen sanat-
çı Federico García Lorca, Buenos Aires’te 
1933’te ‘Juego y teoria del duende’ (Du-
ende Kuramı) başlıklı bir konferans verir. 

Ve bu konferans da tiyatronun referan-
sı olur.)

Her yönüyle metnin meramının ve 
karakterin yolculuğunun anlatımını ba-
şarılı bulduğum hikâyeyi dilimize çeviren 
Selma Demiröz, sahneye uyarlayan İpek 
Taşdan, dramaturjisi Evren Erbatur, sah-
ne ve kostüm tasarımı Maryam Soudbar, 
ışık tasarımı ise Alev Topal imzası taşıyor. 
Daha öncesinde Edip Cansever’in “Çağ-
rılmayan Yakup”, Oruç Aruoba’nın “Yü-
rüme” ve Stefan Zweig’ın “Satranç”ı ile 
dikize yattığım İpek Taşdan, bu defa da çı-
tayı performans anlamında ufuk çizgisine 
yanaştırmayı başarıyor. 

Sahne bir kum deryası, tıpkı Mısır 
toprakları gibi… Bir de bembeyaz elbise-
nin içinde yaşamak için bedeninden kaç-
mak ve yine bu yaşam döngüsüne daya-
nabilmek için bedenine sığınmak zorunda 
kalan bir kadın… Yazar ve Duende nasıl in-
ceden tarifliyor ‘sıfır noktasını’; bu kav-
ramın açılımını ‘görmek’ için bile kıymet-
li bir seyrediş… Gidip izleyin, o kumların 
tanelerinin ve tozunun arasında, dünya-
nın tüm kadınlığını sırtına yükleyen küçük 
Firdevs’in sonunda nasıl dünyanın h(p)
içi oldurulan-öldürülen ‘sıfır noktasında-
ki kadın’lığının yolculuğunu… O vakit, Fir-
devs’in sorularıyla vedamızı yapıyor ve 
huzurlarınızdan yavaştan uzuyorum. “İn-
san iki kez doğabilir mi? Ömrünü, bede-
nini, benliğini avucuna alan tüm güçleri 
aşıp kendine bir beden, bir benlik yarata-
bilir mi? Bu bedenin, bu benliğin de ötesi-
ne geçebilir mi?”

“Erkeklerin hepsi bende tek bir istek uyandırdı”

BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

Tiyatro Kooperatifi, başta ortakları tiyatrolar olmak 
üzere, sektörün tüm bileşenleri için yeni bir etkinlik 
dizisi başlattı. Farklı disiplinlerden uzman isimlerle 
gerçekleştirilecek eğitim, seminer ve workshop’larla 
zenginleşecek bu etkinliklerin ilki, “Tiyatrolarda SGK ve 
Vergi Teşvikleri, Güncel Mevzuat Değişiklikleri” konulu 
seminer oldu. 12 Şubat’ta Kadıköy Belediyesi Barış 
Manço Kültür Merkezi’nde yapılan seminerde, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir Şenol Karakaş ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir Caner Altuntaş konuşmacı 
olarak yer aldı. Seminerde; teşvik türleri, vergi düzeni, 

e-arşiv/e-fatura düzeni gibi mali konularda bilgiler 
paylaşıldı.
Gelecek seminerlerin ise; bütçe yönetimi, sanatsal üretim 

süreci yönetiminin sürdürülebilirliğe etkileri, yerel/
ulusal/uluslararası kurumlarla iletişim ve iş birliği kurma 
yöntemleri gibi özel tiyatrolar için kapasite geliştirmeyi 
amaçlayan farklı konulara odaklanması planlanıyor.
Öte yandan, Tiyatro Kooperatifi, 6 Şubat’ta da tiyatro 
sektöründeki üretim ve uygulama süreçlerinin 
iyileştirilmesi ve profesyonelleşmesini sağlama hedefi 
doğrultusunda en önemli sosyal paydaşlarından 
Oyuncular Sendikası’yla görüştü.

TİYATROLARIN KOOPERATİFİ
İstanbul’daki özel tiyatroların biraraya gelerek Haziran 
2019’da kurduğu Tiyatro Kooperatifi’nin yönetim 
kurulu başkanlığını Iraz Yöntem, başkan yardımcılığını 
Yeşim Özsoy üstleniyor. Kooperatifin yönetim kurulu 
Ersin Umut Güler, Mert Fırat ve Muharrem Uğurlu’dan 
oluşuyor. Tiyatro Kooperatifi İstanbul’da bulunan tüm özel 
tiyatroları, kooperatif çatısı altında biraraya gelmeye ve 
kültür-sanat alanında faaliyet gösteren tüm kurumları iş 
birliğine davet ediyor.

Yeşilçam’ın usta 
oyuncusu Ediz 
Hun’un rol aldığı 
“10 Küçük Zenci” 
oyununda birbirini 
tanımayan 10 kişi 
Zenci adasında 
verilecek bir partiye 
davet edilir. Farklı 

mesleklere ve apayrı kişiliklere sahip bu on kişi aslında 
neden orada olduklarını öğrendiğinde artık herkes için çok 
geçtir…  (1 Mart/17.00/Tiyatro Ak’la Kara)

Demet Evgar’ın başrolde 
olduğu “Hedda Gabler” 
oyunu can sıkıntısının 
tragedyası... “ 19yy’da 
kadının yaşam amacı, 
erkek egemen toplumca 
belirleniyor. Kadın ya bu 
amacı kabul edip derin bir 
nevroza sürüklenecek 

ya da reddederek toplum normlarının dışına çıkacak” 
denilen oyunda,  “İki seçeneğin de birbirinden tatsız 
sonundan kaçınmak için yaşam amacını seçmeyi kadına 
bırakabildik mi?” sorularına yanıt aranıyor.  (1 Mart/16.00/
Caddebostan Kültür Merkezi)

Berna Laçin’in 
tek kişilik oyunu 
“Hayal Satıcısı”, 
Falcı Serpil‘in 
öyküsünden bir 
kesit... Aile içinde 
şiddet görerek 
en dibe vuran 
Kadife‘nin kendine 

Falcı Serpil‘le yeni bir kimlik yaratarak yeniden var 
etmesini anlatan oyun, gerçek bir yaşam hikâyesinden 
yola çıkarak kadınlığın ezberlenmiş söylemlerine ayna 
tutuyor. (2 Mart/20.30/Baba Sahne)

Şevket Çoruh 
ve Murat 
Akkoyunlu’nun 
“Bir Baba Hamlet” 
oyununda 
kalaslarından dekor, 
heveslerinden oyun 
yapmak üzere yola 
çıkmış iki cüretkar 

oyuncu, kendilerine kurban olarak Shakespeare’in 
başyapıtı Hamlet’i seçmişlerdir. Cansiparane bir cesaretle 
seyircinin önünde buna yeltenirler ama kısa sürede temsil 
can havline dönüşür. (4 Mart/20.30/Baba Sahne)

Usta oyuncu Oya 
Başar ile televizyon 
dizilerinden 
tanıdğımız Begüm 
Birgören’in rol 
aldığı “Plastik 
Aşklar”; eğitimli, 
kültürlü, hayatla 
eğlenebilen, elit 

ama bir o kadar da alaturka Alev’le; çekingen, kendini 
savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber, saf Sezen’in 
yüzleşmelerini, gelgitlerini, hayatla, kendileriyle ve ortak 
aşklarıyla olan hesaplaşmalarını konu ediniyor. 
(5 Mart/20.30/Duru Tiyatro)

Çağlar Çorumlu’nun 
oyunu “Übü Hep 
Übü”, yüceltilmiş 
toplumsal değerleri 
alçaltan, tüm aşağı 
değerleri yücelten 
zamansızlığın 
içinde basitliğiyle, 
kabalığıyla, 

gülünçlüğüyle Übü ve ona eşlik eden kişiliksizleştirilmiş, 
saf ve gizemli bir yaşama sahip yardımcıları yani “Kenar 
Süsleri”, zamandan ve mekandan taşarak karşımıza 
geliyor.(6 Mart/20.30/TiyatrOPS)

Günay Karacaoğlu, 
‘Basit Bir Ev 
Kazası’ adlı oyunu 
ile aşkı bulamamış 
bir ev kadınının 
yaşadıklarını 
perdeye taşıyor. 
Oyunda hayatında 
gerçekler 

ve hayalleri arasında gelgitler yaşayan, aradığı aşkı 
bulamamış Songül’ün öyküsü anlatılıyor. 
(7 Mart/20.30/Baba Sahne)

Mert Fırat, Tülin Özen 
gibi ünlü isimlerin olduğu 
“Westend - Batının 
Sonu”, bu yüzyılın tüm 
bireysel trajedilerinin 
komedisini sarsıcı bir dille 
ortaya koyuyor. Eduard 
ve Charlotte şehirden 
uzakta lüks bir mahalledeki 

yeni evlerinde yıllar sonra yeniden buluştukları eski bir 
arkadaşlarını ve komşularını ağırlarken, Pandora’nın 
kutusu açılmaya başlar. Konuşulmaya cesaret edilemeyen 
konular, sınırlarda dolaşan konuklar, saatler geçtikçe 
beklenmeyen dönüşümleriyle ön yargılarımızı alt üst 
ederler.  (10 Mart/20.30/DasDas Sahne)

Deniz Çakır’ın 
kadrosunda olduğu 
“Tarla Kuşuydu Juliet”, 
Romeo ve Juliet’in hazin 
ve trajik hikayelerini 
mizahi bir yaklaşımla 
ele alıyor. Oyunda, 
“bulutların üzerinde 
insanı gezdiren aşk nasıl 

olur da böyle bir hâle gelir?” sorusuna yanıtlar aranıyor. 
(11 Mart/20.30/Kozyatağı Kültür Merkezi)

Nurseli İdiz ve 
Nergis Kumbasar’ı 
buluşturan “Etekler 
ve Pantalonlar”, 
Nurcan’ın yıllardır 
görüşmediği okul 
arkadaşı Aysel’e 
sürpriz yaparak 
evine ziyarete 

gelmesiyle yaşananları konu ediniyor. Nurcan kendisini 
aldatan kocasından intikam için Aysel’den yardım ister. 
İkili, Nurcan’ın eşine karşı strateji belirlerken, Aysel de bu 
durumlardan etkilenip kendi evliliğini sorgulamaya başlar. 
İki eski arkadaşın evliliklerini sorgulamak için başladıkları 
süreç, artık kendi istedikleri hayatlara doğru yol aldıkları bir 
sürece dönüşür. (14 Mart/20.30/Duru Tiyatro)

Onur Saylak’ın 
rol aldığı “Evlat” 
gitmek üzerine bir 
oyun. Baba ve oğul 
olmaya çalışanların, 
veda ederken 
bile iz bırakmaya 
çalışan, bencil, sert, 
acımasız insanların 

hikâyesi. (21 Mart/20.30/Caddebostan Kültür Merkezi)

yıldızlar
Son yıllarda tiyatro oyunları 

yıldız isimleri ağırlamaya başladı. 
Sanatın başka dallarında üretim yapan 
ünlü isimler artık tiyatro sahnelerinde 

de boy göstermeye başladı. Bazıları 
ise zaten tiyatro dünyasında ünlü olan, 

ancak televizyon yahut sinemayla 
ününü perçinlemiş oyuncular... 
O oyunlardan Kadıköy’de perde 

açanları sizler için derledik:

Deniz Çakır, Ediz Hun, Onur Saylak gibi 
televizyon ve sinemadan tanıdığımız ünlü isimler 
artık tiyatro sahnelerinde de boy gösteriyor

İstanbul’daki 37 özel tiyatronun biraraya 
gelerek kurduğu Tiyatro Kooperatifi, 
tiyatroların ortak sorunlarını ele almak 
üzere bir seminer dizisi başlattı

Kooperatiften seminer dizisi



bir yılda yüzde 22 arttı!
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Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinin ortak yeşil alanı olan 
Validebağ Korusu uzun yıllardır yapılaşma tehdidi al-
tında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu’nun 2016 yılında aldığı ka-
rarla, 1’nci Derece Doğal SİT Alanı olan Validebağ 
Korusu’nda 100 metrekareyi geçmeyecek yapıların 
yapılmasına izin verilmişti. 2018 yılında ise korunun 
millet bahçesi yapılmak istenmesi gündeme gelmişti. 

“100 METREKARE” KABUL EDİLDİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü planlarla ilgi-

li 21 kurumun görüşünü aldı. Kurumların sunduğu 
görüşlerin ardından korunun geleceği yeniden İBB 
Meclisi’nde görüşüldü. CHP’nin red oyu verdiği top-
lantıda “Planlama alanının tamamında toplam 100 
metrekareyi geçmeyen takılabilir-sökülebilir müşte-
milat türü 1 katlı yapılar yapılabilir” maddesi meclis-
teki AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. 

2 KATLI YAPILARA İZİN YOK
İl Sağlık Müdürlüğü’nün arazi içinde bulunan 

hastane ek hizmet binalarının yıkılarak yeninden ya-
pılması talebi ise 1. Derece Doğal Sit  Alanları için 
belirlenen yapı yasağı nedeniyle kabul edilmedi.  İl 
Sağlık Müdürlüğü ayrıca Validebağ Korusu’nda 
kamu kullanımına ait olmak koşulu ile planlama ala-
nında 500 metrekare ve 2 katlı takılabilir ve söküle-

bilir yapılar yapılabilir”  önerisinde bulundu. Müdür-
lüğün talebi, 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun kararına aykırı olduğu gerekçesiy-
le değerlendirmeye alınmadı. 

HASTANE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Marmara Üni-

versitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik İdaresi 
Başkanlığı Validebağ Korusu’nda Kardiyovasküler 
Hastalıklar Hastanesi yapılabilmesi için yeni yapılan-
ma şartlarının oluşturulmasını talep etti. İki kurumun 
da isteği yine yapı yasağı nedeniyle kabul edilmedi. 

İTİRAZ EDECEKLER 
Planlar onaylandıktan sonra itirazlar için askıya 

çıkarılacak. Uzun yıllardır korunun korunması için 
mücadele eden Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Bel-

gin de imar planlarına itiraz edeceklerini duyurdu. 
Belgin, “Validebağ Korusu’nda türü ve büyüklüğü 
ne olursa olsun tek bir bina dahi yapılmasını istemi-
yoruz” diyerek korudaki süreci şöyle özetledi: “Ko-
ruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) ilk olarak 
2009’da yapıldı. İçinden yol geçmesini öngördükle-
ri için Validebağ Gönüllüleri olarak dava açtık, 2011 
yılında davayı Danıştay’da kazandık. KANİP iptal 
edildi. 2012-2013 yıllarında İBB tarafından yeni KA-

NİP çalışmaları başlatıldı. Biz de gerek yazışma, ge-
rek görüşme yoluyla sürece müdahil olmaya çalıştık, 
KANİP’te olması ve olmaması gerekenleri ifade et-
tik. 2013-2020 yılları arasında, KANİP taslağı İBB 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında defalarca 
gitti, geldi. İBB Meclisi’nde yapılan görüşmelerde 
plan notunun onaylandığını öğrendik. Şimdi askı sü-
recini bekliyoruz, hemen itiraz edeceğiz. Sonuç ala-
mazsak dava edeceğiz.”

stanbul’un genelinde ve Kadı-
köy’de satılık ev fiyatları art-
maya devam ediyor. Kadı-
köy’de bir yılda yüzde 22,06 

artış yaşanırken, son dört yıla bakıldığında 
artış yüzde 9,10; üç yıla bakıldığında 8,83;  
iki yılda ise yüzde 14,68 oldu.

İnsanların ev ararken en fazla başvur-
duğu online platform Sahibinden.com ve-
rilerine göre Kadıköy’de son bir yılda sa-
tılık evlerin ortalama fiyatları ay ay şöyle:

Ocak 2019: ........................ 902 bin 777 TL
Şubat 2019: ........................ 902 bin 968 TL
Mart 2019: ......................... 904 bin 347 TL
Nisan 2019: ......................... 913 bin 95 TL
Mayıs 2019: .............................. 910 bin TL
Haziran 2019: .................... 908 bin 833 TL 
Temmuz 2019: ..................... 902 bin 41 TL
Ağustos 2019: .................... 914 bin 815 TL
Eylül 2019: ............................... 936 bin TL
Ekim 2019: ............................... 975 bin TL
Kasım 2019: ........................... 1 milyon TL
Aralık 2019: .......... 1 milyon 35 bin 158 TL
Ocak 2020: ......... 1 milyon 101 bin 940 TL

Son dört yıla bakıldığında ise Ocak 2020 ev fi-
yatları zirvede yer alıyor. Tabloya bakıldığında her 
sene olduğu gibi yaz aylarında düşük olan fiyatlar, 
sonbaharda artışa geçerek Ocak 2020’de 1 milyon 
101 bin 940 TL seviyesine ulaştı. Geçen senenin 
aynı ayında ise ortalama satılık bir evin fiyatı 902 
bin 777 TL’ydi.

EN PAHALI EVLER CADDEBOSTAN’DA
Kadıköy’ün mahallelerine bakıldığında ise satı-

lık ev fiyatlarının en yüksek olduğu mahalle orta-
lama 2 milyon 300 bin 4 TL fiyatla Caddebostan. 
Caddebostan’ı 2 milyon TL ile Fenerbahçe, 1 mil-
yon 301 bin TL ile Suadiye, 1 milyon 278 bin TL 
ile Göztepe ve 1 milyon 240 bin 260 TL ile Eren-

köy takip ediyor. Satılık ev fiyatının en dü-
şük olduğu mahalleler ise 411 bin 428 TL 
ile Hasanpaşa, 444 bin 706 TL ile Rasim-
paşa, 590 bin TL ile Osmanağa ve 624 bin 
233 TL ile Dumlupınar. 

İSTANBUL’DA 5. SIRADA
İstanbul’un geneline baktığımızda ise 

satılık ev fiyat ortalaması Ocak 2020’de 
426 bin 279 TL’ye geldi. Son dört yılda sa-
tılık ev fiyatları İstanbul genelinde yüzde 
38,40 arttı. Ocak 2016’da ortalama bir satı-
lık evin fiyatı 308 bin TL’ydi. 

Hürriyet Emlak’taki verilere göre met-
rekare başına satılık evlerin en pahalı ol-

duğu ilçe ise metrekaresi 12 bin 190 TL olan Be-
şiktaş. Bir yıllık ortalamalarla hesaplanan rakama 
göre Beşiktaş’ın ardından metrekare başı 9 bin 200 
TL fiyatla Bakırköy, 8 bin 863 TL ile Beykoz, 8 
bin 433 TL ile Sarıyer geliyor. Kadıköy ise metre-
kare başına ortalama 7 bin 483 TL ile İstanbul’da 
satılık evlerin en pahalı olduğu beşinci ilçe.

İstanbul’da son bir ayda satılık evlerde fiyatı 
en fazla artan ilçeler ise yüzde 13,21 ile Beyoğlu, 
yüzde 7,72 ile Beykoz, yüzde 4,85 ile Başakşehir 
oldu. Şile yüzde 7,77, Beylikdüzü yüzde 5,49, Ça-
talca ise yüzde 5,24 ile satılık konut fiyatları en faz-
la azalan ilçeler oldu.

Rakamlar 193 bin 279 satılık dairenin bulundu-
ğu Hürriyet Emlak ve 513 bin 297 ilanın bulundu-
ğu Sahibinden.com üzerinden alınmıştır.

Caddebostan 2 milyon 300 bin 4 TL .........% 53,33 artış
Fenerbahçe 2 milyon TL .................................... % 15,74 artış
Suadiye 1 milyon 301 bin 786 TL .................% 20,07 artış
Göztepe 1 milyon 278 bin 260 TL ................. % 27,37 artış
Erenköy 1 milyon 240 bin 909 TL ...............% 20,29 artış
Feneryolu 1 milyon 80 bin TL .........................% 24,33 artış
Zühtüpaşa 1 milyon 57 bin 692 TL .............% 20,20 artış

Kozyatağı 893 bin 750 TL  ............................ % 18,60 artış
19 Mayıs Mahallesi 872 bin 767 TL ............... % 10,74 artış
Koşuyolu 836 bin 310 TL  ................................. % 1,09 artış
Bostancı 798 bin 627 TL  .................................% 20,64 artış
Sahrayıcedit 756 bin 945 TL  ....................... % 13,54 artış
Caferağa 752 bin 632 TL ................................. % 4,33 düşüş
Fikirtepe 734 bin 535 TL ................................. % 6,07 artış

Eğitim 680 bin 157 TL ...................................... % 11,68 artış
Acıbadem 640 bin 647 TL .............................% 13,25 düşüş
Merdivenköy 628 bin 848 TL .......................... % 1,16 artış
Dumlupınar 624 bin 233 TL ..................................... % 5 artış
Osmanağa 590 bin TL ..................................... % 1,31 düşüş
Rasimpaşa 444 bin 706 TL ................................% 5,62 artış
Hasanpaşa 411 bin 428 TL .............................. % 2,32 artış

Kadıköy mahallelerinde satılık ev fiyatlarının ortalaması:

Kadıköy’de satılık ev fiyatları 
bir yılda yüzde 22 arttı!
Kadıköy’de satılık ev fiyatları son bir yılda yüzde 22,06 artış gösterdi. Ocak 2020 
itibariyle Kadıköy’de satılık bir evin ortalama fiyatı 1 milyon 101 bin 940 TL oldu. Emlakçılar, 
talebin fazla olduğunu, ev arayan herkesin ilk olarak depremi sorduğunu söylüyor

DEPREM KORKUSU 
FİYATLARI ARTTIRDI
Satılık evlerdeki fiyat artışını Kadıköy’ün 
emlakçılarıyla konuştuk. Emlakçılar, ev soran 
herkesin deprem konusuyla ilgilendiğini, eski 
evlerde oturanların depreme dayanıklı yeni 
evlere rağbeti yükselttiği için fiyatların da 
arttığı görüşünde...

Mehmet Babataş (Deniz Emlak): 
Fiyatlarda artış olduğu gerçek 
ama alışveriş söz konusu değil. 
Deprem çoğunlukla soruluyor, 
panik İstanbul’da yaşanan 
depremle birlikte yükseldi. 10 
kişiden 6’sı depreme dayanıklı 

olup olmadığını soruyor. 
Yasin Kök (Kaptan Emlak): Kiralık 
evlere, satılığa göre özellikle 
Moda’da daha çok rağbet var. 
Karşıdan çok gelen oluyor. Ancak 
bu dönem taşınma döneminin 
de az olduğu bir dönem. En son 
yaşanan faiz düşüşünden sonra 
satılık evlere bir talep oldu. 5-6 ay öncesinde 
hiç soran bile yoktu diyebilirim. Moda’da ya 
sıfır bina var ya da eski binalar var. O yüzden 
depremle sıkıntısı olan doğrudan yeni binaya 
yöneliyor. Hemen hemen herkes binanın 
deprem raporunu soruyor.

Ali Hikmet Şişman (Koza 
Emlak): 30 senedir buradayım 
ben. Son yıllara bakarsak 
yüzde 10-20’lik fiyat artışları 
oluyor ama fiyatlar artsa da 
çoğu satılmıyor. Kadıköy’ün 
içindense dışına doğru satışlar 

daha fazla. Örneğin; Kozyatağı, Feneryolu ve 
Ataşehir’e doğru olan kısımlarda evler daha 
fazla satılıyor. Çünkü oradakiler daha yeni 
binalar. Bir de Kadıköy’ün merkezi gittikçe 
eğlence alanına döndü, o yüzden de insanlar 
tercih etmiyor. Herkes depremi soruyor ama 
Kadıköy’ün merkezi zemin olarak olmasa da 
bina bakımından iyi değil. 40-50 senelik binalar 
ve o dönemin teknolojisiyle yapılmış. 
Serdar Saka (Alcore Emlak): 38 
senedir Yeldeğirmeni’ndeyim, 
sekiz yıldır da burada emlak işi 
yapıyorum. Son bir senedir bu 
bölgeye çok büyük talep var ve 
fiyatlar artıyor. En son gelenlerin 
hepsi depremi soruyor. Burada 
fiyatlar düşmez çünkü eskiden burası aile 
mahallesiydi ama artık gençler geliyor ve ev 
sahipleri de bu durumu fark ettiler. 

l Fırat FISTIK

İ

Korunun imar planları kabul edildi
Validebağ Korusu’nda “100 metrekareyi geçmeyen takılabilir-
sökülebilir müştemilat türü tek katlı yapılar yapılabilir” 
kararı CHP’nin itirazına rağmen İBB Meclisi’nde kabul edildi 
l Erhan DEMİRTAŞ

Görüldüğü gibi Kadıköy merkezinde satılık 
ev fiyatları düşük seyrederken, Bostancı’ya doğru 
olan kısımda, sahile yakın bölgelerde yer alan 
mahallelerde satılık ev fiyatları oldukça yüksek. 
Bunda Marmaray’ın ulaşım kolaylığı, Bağdat Caddesi 
etrafında yapılan yeni evler de etkili. 
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adıköy’ün simge binalarından, Boğa’dan 
sonra Kadıköylülerin ikinci buluşma nok-
tası sayılan Şehir Tiyatroları Haldun Taner 
Sahnesi, bundan 31 yıl evvel 3 Mart’ta ka-

pılarını seyircilerine açmıştı. Konservatuardan yükselen 
nağmelerin yayıldığı, çiçekçilerin önünü mekân eyledi-
ği, Avrupa yakasına vapurla geçişlerin noktası ve tabi ki 
seyircilerin oyun izleme binası...

Ana giriş kapısı Haydarpaşa koyuna bakan yapı, 
1925-1927 arasında,  Fransa’dan borç alınarak İtal-
yan mimar U.Ferrari’ye inşa ettirilmişti. "Birincil 
Ulusal Mimarlık" üslubunun özelliklerini taşımak-
ta olan bu yapı, esasen bir tiyatro sahnesi olarak de-
ğil, meyve ve sebzelerin depolanıp satıldığı hal bina-
sı olarak tasarlanmıştı. Bu özelliğiyle İstanbul’un ilk 
modern hal binasıydı. Ancak, yapıldıktan sonraki 10 
yıl boyunca, pazarcılar hal binasına kiracı olmak iste-
meyince bina boş kaldı.

YIKILACAKTI AMA...
Hatta 1937’de Kadıköy Belediyesi İmar Büro-

su Müdür Yardımcısı Sabri Oran, “Boş olduğu, bir 
işe yaramadığı ve Kadıköy’ün kimliğine uymadı-
ğı” gerekçesiyle binanın yıkılmasını önermişti. Bir 
süre sonra binanın kuzey-doğu yönündeki bölümle-
ri belediye tarafından itfaiye garajına dönüştürülmüş, 
orta hol ve buraya bakan dükkanların çoğu ise hurda 
araç deposu olarak kullanılmış. 1950’li yıllarda Ka-
dıköy Meydan Projesi kapsamında, hal binasının oto-
gar olacak şekilde restore edilmesi planlanmış, fakat 
bu plan hayata geçirilememiş. 1940’lı yıllarda, hal 
binası olarak kullanılmaya başlanan yapı, yıllar bo-
yunca Kadıköy ve Anadolu Yakası’nın sebze-mey-
ve ihtiyacı giderildiği bir merkez oldu. 1973 yılında 
Kadıköy Hali, Küçükbakkalköy’e taşınınca bina bo-
şaldı ve kullanım dışı kaldı. 1984’te kültür merkezi-
ne dönüştürülmek üzere restore edilen yapı 1986’da 
İstanbul Üniversitesi’ne tahsis edildi ve Devlet Kon-
servatuvarı olarak kullanılmaya başlandı. 1989’da ise 
alt katı, İstanbul Şehir Tiyatroları’na (ŞT) bağlı Hal-
dun Taner Sahnesi oldu. İstanbul 2010 Avrupa Kül-

tür Başkenti etkinlikleri kapsamında binanın restore 
edileceği söylense de bu gerçekleşmedi. Adını, öykü, 
tiyatro, kabare yazarı ve gazeteci Haldun Taner’den 
alan bu sahne, bugün ŞT’nin 286 koltuk kapasiteli en 
önemli salonlarından biri olma özelliğini sürdürüyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER
1833 metrekare alana sahip olan dikdörtgen plan-

lı yapı, iki dar kenarı iki katlı, ortasının bir bölümü 
tek katlı, diğer bölüm ise yine tek katlı önü açık, 

üstü kapalı olarak inşa edilmiş. Binanın ana girişi, 
kuzey-batı  cephesinden ve giriş aksına göre simet-
rik. Simetriklik bugün yalnızca cephede hissediliyor 
çünkü yapı 1984’teki restorasyon sırasında özgünlü-
ğünü kaybetmiş. Giriş kapısının sağ ve sol yanların-
da, dıştan teğetli, sivri kemerli yedişer adet açıklık 
bulunuyor. Bunlar dışarıdan kullanılmak üzere dük-
kân olarak inşa edilmiş. Yapının çelik konstrüksiyon 
kısımlarında hiç kaynak kullanılmamış, tüm bağ-
lantılar bulonlarla yapılmış.

Hal binasından (meyvehoş) 
tiyatroya dönüştürülen Kadıköy 
Haldun Taner Sahnesi, 31 
yıldır İstanbulluları oyunlarla 
buluşturuyor

Hal binasından sahneye…
l Gökçe UYGUN

K

Tiyatro Boyalı Kuş, 2000 yılında kurulmuş ilk pro-
fesyonel feminist tiyatro. Bu sene 20. Yılını kutla-
yan Tiyatro Boyalı Kuş’un kurucusu ve tiyatrocu 
Jale Karabekir ile feminist tiyatronun dinamiklerine 
dair konuştuk. 1990’ların sonunda günümüzdeki ka-
dar alternatif tiyatro yapan grupların ve mekânların 
olmadığını söyleyen Karabekir, “feminist dramaturji 
ile metinler üretebilir miyiz?” düşüncesi ile yola ko-
yulduklarını aktarıyor. 

Başladıkları zaman kadın oyunlarının çok az oldu-
ğunu söyleyen Karabekir durumu şöyle açıklıyor: “Ya-
panlar kesinlikle vardı ama tek tük yapılabiliyordu. Bi-
zim gibi çıkış yapan çok olmamıştı. Olsaydı zaten biz 

onlarla çalışırdık. Şimdi ise baktığınızda her yerde ka-
dın oyunu var. Bu hem kadın oyuncuların ve tiyatrocu-
ların artık kendilerine güvendiğini, tek başına bir şeyler 
yapabileceklerini hem de ihtiyaç olduğunu gösteriyor. 
Çünkü kadına yönelik fiziksel, ekonomik, psikolojik 
hatta işini yaptırmama gibi her türlü şiddetin çok açık, 
net olduğu bir dönemdeyiz. Sahneden kadınların sesle-
rinin daha çok duyulması gerektiği bir zaman haline ge-
liyor. O yüzden çok olumlu buluyorum.”

“YENİ BİR DİL ARIYORUZ”
Tiyatro Boyalı Kuş’ta birçok farklı çalışma yaptıkla-

rını söyleyen Karabekir “Feminist tiyatro öyle bir şey ki 
devamlı deniyorsunuz. Bir reçetesi yok. Kültürel de bir 
yanı var. Bu topluma, kültüre anlamlı gelmesi lazım.” 
diyor. Karabekir yaptıkları çalışmaları şöyle açıklıyor: 

“Klasik metinlerde yeni adaptasyon-
lar yaptık, çeviri metinler oyna-
dık, sözlü tarih çalışması yaptık. 
İnternet üzerinden bile iş yap-
maya çalıştık. Kendimiz me-
tin üretip sahnelemeye çalış-
tık. Şimdiki fiziksel tiyatro 
örnekleri gibi değil ama daha 
performansa dayalı oyunlar 
da yaptık. Birbirinden o kadar 
farklı oyunlar yaptık ki. O yüzden 
‘Boyalı Kuş, şöyle oyun yapar’ de-
miyoruz, hep arıyoruz. Tiyatroda yeni bir 
dil, yeni bir biçim bulmaya çalışıyoruz. Kendimiz için 
bulmaya çalışıyoruz. Yeni gelenler için de tabii. Bizi 
seyredip bizden ilham alacak olanlar da vardır elbet.”

Tiyatro Boyalı Kuş, üç alanda çalışıyor. Birinci ola-
rak, seyirciye alternatif, feminist tiyatro örnekleri su-
nuyor. İkinci olarak ise atölye çalışmaları yapıyor. Au-
gusto Boal’ın öncülüğünü ettiği ‘Ezilenlerin Tiyatrosu’ 
üzerinden yürütülen atölyeler hakkında Karabekir “Biz 
konservatuara hazırlık veya temel tiyatro eğitimi ver-
miyoruz. Tam tersi, bizim deneyimlerimizin olduğu 
daha özel, bildiğimiz çalışmaları katılımcılarla paylaş-
maya çalışıyoruz.” diyor. 

Üçüncü olarak ise feminist dramaturji üzerinden 
okuma tiyatrosu yapılıyor. 2008’de başlayan çalışmayı 
Karabekir şöyle anlatıyor : “Profesyonel bir grup oldu-
ğunuzda dar bir çevre ile çalışıyorsunuz. Bir ekip olup 
kendinizi idame ettirmeye çalışıyorsunuz. Oysa bir 
sürü kimse de sizinle bir şeyler yapmak istiyor. Atöl-
yeler bir yönü bunun. Atölyelere gelebiliyorlar. Ama 
bizimle üretmek isteyen, profesyonel olmayan kadın-
lar olabilir diye düşünüp gönüllülerle birkaç iş yaptık. 
Forum tiyatrosu, ezilenlerin tiyatrosu gibi. Ondan son-
ra da kendi yapmak istediğimiz okuma tiyatrosu proje-
sini onlara açtık. Yani, okuma tiyatrolarını profesyonel-
lerle yapmıyoruz. Bazen onlardan destek alıyoruz ama 
normal şartlarda bizimle birlikte üretmek isteyen, Bo-
yalı Kuş’ta olmak isteyen gönüllü katılımcılarla yapı-
yoruz. Orada da derdimiz bu coğrafyada yazılmış eski 
metinlerle uğraşmak. Vatan Yahut Silistre, Şair Evlen-

mesi’ni yaptık. Tabii feminist dramaturji ile yapıyoruz. 
Çok başka oluyor. Okulda, lisede yapılan gibi değil. 

Dönüştürüyoruz onları.”

“TİYATRO HALA ERKEK EGEMEN”
Tiyatro Boyalı Kuş öncülüğünde okuma ti-

yatrosu ile birçok değerli metin oynandı. Örne-
ğin 1911’de Şahabettin Süleyman’ın lezbiyenlik 

hakkında yazdığı ve döneminde yasaklanan Çık-
maz Sokak oyunu 2009 ve 2012 senelerinde sah-

nelendi. Aynı zamanda Mesadet Bedirhan, Nezihe 
Muhiddin gibi oyun yazarlarının da metinlerine yer ve-
rildi. Karabekir, mekâna özgü tiyatrolar da yaptıklarını 
söylüyor. Bu oyunlar, tiyatro dışında bir yerde gerçek-
leşiyor ve seyirci daha aktif. Şu an oynanan ‘Kendine 
Ait Bir Oda’ oyunu da mekâna özgü yapılan bir tiyatro 
olarak sahneleniyor.

Karabekir bu son 20 yılda bir sürü şeyin değiştiğini 
söylüyor ve ekliyor: “Zihniyetler tabii ki çok değişme-
di ama dil biraz değişmeye başladı. Yoksa her yer hala 
oldukça erkek egemen. Tiyatro hala erkek egemen. Biz 
gelince kendilerine çekidüzen mi verdiler. Hayır. Ana 
akım da, alternatif de inanılmaz bir eril dil kullanıyor. 
Herhangi bir oyuna gittiğinizde onu zaten hissedebili-
yorsunuz. Ama bu değişim çok kolay değil. Zihniyet 
değişecek, zihniyetten sonra üretim değişecek.” 

Eski metinleri feminist bir metne dönüştürmenin 
zor olup olmadığını sorduğum Karabekir, zor olmadı-
ğını söylüyor ve şöyle anlatıyor: “Biz feminist drama-
turji ile yaklaştığımız için daha çok yapıbozumu kulla-
nıyoruz. Yapıyı bozup yeni bir yapı kurmak gibi. Çok 
metne müdahale etmiyoruz ama çeşitli kısaltmalar ya-
pabiliyoruz. O da oyuna göre. Zaten biçimsel olarak 
oyun bizimle konuşuyor. Biz bir şekilde hemhal oluyo-
ruz o metinle. Tabii o dönem yazı meseleleri bambaşka. 
O dönemki milliyetçilik ile bu dönemin milliyetçiliği 
bambaşka. Ama biz bugünün gözüyle eleştirel bakıyo-
ruz oradaki militarizm, milliyetçilik, toplumsal cinsiyet 
meselelerine.”

KADINLAR ÖZNELEŞİYOR
Tiyatro Boyalı Kuş’ta 2009 yılında oynanan ve Şi-

nasi’nin görücü usulü ile evliliği eleştirdiği Şair Evlen-
mesi oyunu da sahnelenirken çeşitli revizyonlara gidil-
miş. Karabekir “Şair Evlenmesi’nde evlendirilen kadın 
ve ablası var. Şinasi Efendi’nin ana karakterlere replik 
yazmadığını fark ettik. Herkes konuşuyor, iki kadın sa-
dece ‘hı-hi’ diyor. Kelime yok. Konuşan kadınlar da 
velveleci, mahalledeki cazgır, cadı, dalavereci kadınlar. 
Kumru Hanım ve Sakine Hanım’ın repliği yok. Mesela 
bunu keşfettik. O dönem okuyan arkadaşlardan biri ney 
üflüyordu. Onların konuşmasının gerektiği yerlerde 
ney üfledi. Biz cümle yazmadık ama performans olarak 
onları konuşturduk. Nesne olan kadın karakterleri özne-
leştirdik aslında.” diyor.

Feminist oyunlar sahneleyen Tiyatro Boyalı Kuş, aynı zamanda yeni 
metodlar deniyor ve birçok farklı çalışma ortaya koyuyor. Tiyatrocu Jale 
Karabekir “Tiyatroda yeni bir dil, yeni bir biçim bulmaya çalışıyoruz.” diyor

Tiyatroda kadından yana yeni bir dil arayışı…

l Evin ARSLAN

Kendine Ait Bir Oda oyunu 29 Şubat’ta Pera Beşiktaş’ta; 
Komedya 2020 ise 28 Şubat ve 20 Mart’ta Tatavla Sahne’de oynanacak
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Balıkçı tezgahları yine ışıl ışıldı... ‘Akşam... Yine 
akşam...’ dedi içinden Fehime Hanım. Akşam... 
Yine akşam... Gülümsemeye çalıştı. Söz-
ler çok uzaklardan geliyordu. Artık iyiden iyi-
ye silinmiş görüntüleriyle... Çok eski bir şar-
kı gibi... Bir tuhaf hissetti kendisini. Nerden de 
hatırlamıştı. Akşam... Yine akşam... Bir tek bu 
dize kalmıştı aklında. O koskoca şiirden bir tek 
bu ses. O günlerde de pek fazlasını anlaya-
mamıştı zaten. Şimdi, onca belirsizliğin içinde, 
bu kadarını hatırlayabilmesi elbette içine bir 
kederin yayılmasına yol açmıştı. Buruk bir se-
vinçle derinleşen bir kederdi de ama bu san-
ki aynı zamanda. Tüm yaşadıklarına rağmen 
nedendi bu sevinç? Bir keresinde tesadüfen 
radyoda dinlemişti. Bir sohbetin ortasına gel-
mişti sanki. Kendisine çok güveniyor görünen 
bir adam, kederin teskin edici bir tarafı oldu-
ğunu da söylüyordu. Öyle miydi? Bilemez-
di.  Bu sözleri gereğince değerlendirebilecek 
kadar okumamıştı. Hayat ona ne öğretmişse 
öğretmişti işte. Öğrettikleri söylenenleri an-
lamasına imkân vermişti yine de. Şimdi on-
ları da hatırlamıştı. Duyduklarından etkilen-
miş, ağlamak istediğinden radyoyu kapatmış, 
hüngür hüngür ağlamıştı. Neden ağladığını 
bilmeden. Neye, kime ağladığını da bilmeden. 
Sadece ağlama ihtiyacı duymuştu. O akşam 
yalnızdı. O gece de yalnız olacaktı belki. Kar-
şısına birçok insan çıkacağı halde... Sevincinin 
kaynağı bu yaşadıkları değildi ama sadece, 
hissediyordu. Neydi öyleyse? Kederine alış-
ması, hatta kedersiz yaşayamayacağını bil-
mesi mi? Birçok kederi geride bıraktığını söy-
leyebilmesi, tüm yaşananların aslında günü 
geldiğinde perdesi inecek bir oyuna benzedi-
ğine şimdi daha çok inanabilmesi, hatta ken-
disini artık bu oyunun seyircisi gibi görmesi 
mi? Bir seyirci gibi, evet. Bu güzeldi. Artık ya-
pabiliyordu. Kendisini bile seyredebiliyordu. 
Seyretmek... Gülümsemeye çalıştı. Gülümse-
yebildi de... Bir zamanlar seyredilmeyi nasıl da 
istemişti. O yılları da seyredebilir miydi? Kim 
bilir... Arada sırada o sahne de, o sahnenin is-
tese de istemese ortaya çıkarmış bulunduğu 
başka sahneler de geliyordu gözlerinin önü-
ne... Hatırlayabildiği kadarıyla elbet. Hafıza-
sı ona kötü oyunlar oynayabiliyordu çünkü. 
Bazen adları hatırlayamıyordu bazen yüzle-
ri... Bu kadarını taşıyabiliyordu. Ama duygu-
ları hatırlayamamak... O çok ağırına gidiyordu 
işte... Kimi, nasıl sevdiğini, kime, neden kırıl-
dığını her zaman hatırlayamıyordu mesela... 
Geçmişindeki bu insanların hangisine neler 
söyleyebildiğini, hangisine neler söylemek is-
teyip de söyleyemediğini de hatırlayamıyor-
du... Neye müteşekkir kaldığını, neden intikam 
almak istediğini, neyi bir türlü affedemediği-
ni de... Hepsi birbirine karışıyordu. Ne yapa-
bildiklerinden emin olabiliyordu, ne de yapa-
madıklarından... Ne kazandıklarından ne de 
kazanamadıklarından... Kendisini, farkına va-
rarak veya varmayarak, korumak için mi böy-
le bir sınıra gelmişti? Burada duralım. Soru-
yu ben soruyorum çünkü. Bu hakka sahibim. 
Onunla öyle uzun uzun oturup sohbet eden 
üç dert ortağından biriyim çünkü. Yanında ka-
lan, yalnızlığını ve terk edilmişliğini daha taşı-
nır hale getirebilen üç sahici dert ortağından 
biri... İlişkimiz bir ihtiyaç üzerine kurulu aslın-
da. İkimizin de açıkça dile getirdiği bir ihtiyaç... 
Sahicilik iddiam da burada hayat bulabilir ga-
liba. Ben ona günü geldiğinde hikâyesini ya-
zacağımı söyledim. O da bana bu hikâyenin 
yazılması gerektiğini... Yazıldığını görüp gör-
memesinin büyük önem taşımadığını... Bana 
inanmakla da kifayet edebildiğini... Sözler ve-
rildi, sözler alındı böylelikle... Nerdeyse üç yıl 
oluyor. Hikâyeyi hâlâ yazamadım. İstediğim 
gibi yazabilmem için şimdiye kadar duydukla-
rımdan daha fazlasını duymam gerektiği sap-
lantısından kendimi bir türlü kurtaramıyor-
dum da ondan belki. Gelgelelim, dediğim gibi, 
unutuyor. Daha doğrusu çok istediği halde 
hatırlayamıyor. Sabrediyorum ben de. Böy-
le hallerde sabretmeyi bilmek en doğrusudur. 
Çünkü bazen bir an gelir, zamanın karanlık-
larında kaldığı, dahası kaybolduğu sanılan bir 
yer, belki bir söz, bir koku veya bir bakış sa-
yesinde aydınlanıverir. Bugüne dek onunla da 
böyle anları birkaç kez yaşadım. Bundan son-
ra da yaşamayacağım ne malum?

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz(110)

MARİO 
LEVİ

Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ 
Meclisi’nin çalışmalarını ve 
önümüzdeki dönem projelerini 
konuştuğumuz  Meclis Başkanı Cem 
Öztürk, “LGBTİ+’ların biraraya gelerek 
ortak sorunlarına birlikte çözüm 
üretecekleri ve yerel yönetimden 
taleplerini gündemleştirebilecekleri 
bir platforma ihtiyaçları var” diyor

uruluşu 2015 yılına dayanan ancak çalış-
malarına ara vermek zorunda kalan Ka-
dıköy Kent Konseyi LGBTİ + (Lezbiyen, 
Gey, Biseksüel Trans, İnterseks + ) Mecli-

si, geçtiğimiz yıl itibariyle aktif çalışma dönemine gir-
di. Kent konseylerinde kurulan ilk LGBTİ+ meclisi 
olma özelliği taşıyan Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ 
Meclisi, bir yandan LGBTİ+ bireylerin kent yaşamına 
etkin olarak katılımını sağlayacak çalışmaları sürdü-
rürken, aynı zamanda yaşanan sorunlara karşı çözüm 
önerileri ve projeler üretmeye çalışıyor. Kadıköy Kent 
Konseyi LGBTİ+ Meclisi Başkanı Cem Öztürk, mec-
lis yürütme kurulu üyeleri Umut Ceyhan Akyol, Niyaz 
Uslu ve meclis üyesi Öner Ceylan ile çalışmalarını, 
LGBTİ+ bireylerin yaşadığı sorunları ve önümüzdeki 
dönem projelerini konuştuk. 

“NEFRET SUÇLARININ HEDEFİ OLUYORLAR”
◆ Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi’nin ta-

rihi, 2014 yılına uzanıyor. Uzun bir sessizliğin ardın-
dan son 1 yıldır çalışmalarınıza ağırlık verdiniz. Ku-
ruluş sürecinizden bahseder misiniz? 

Cem Öztürk: Gezi Di-
renişi sonrası LGBTİ+’ların 
özellikle yerel yönetimlerde 
daha görünür hale gelmeye 
başladığı bir dönemdi. 2015 
yılında Kadıköy Belediyesi, 
SPoD tarafından hazırlanan 
LGBTİ+  Dostu Belediyecilik 
Protokolü’ne imza attı. Böy-
lece Kadıköy Kent Konse-
yi bünyesinde Türkiye’de ilk 
defa bir LGBTİ+ meclisi ku-

ruldu. Başkanından yürütme kuruluna, genel sekre-
terinden genel kurul üyelerine kadar Kadıköy Kent 
Konseyi’nin tüm bileşenleri ile bu süreçte inisiya-
tif alan LGBTİ+ aktivistlerinin ortak iradelerinin bir 
ürünü olarak ulusal ve uluslararası ölçekte önem arz 
eden bu girişim ortaya çıkmış oldu.

İlgili mevzuata göre kent konseyi meclisleri, çeşitli 
toplumsal kesimlerin kent yönetimine katkıda bulun-
malarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetimin-
de etkin rol almalarını hedefleyen gönüllülük esasında 
oluşmuş ortak yapılar olarak tanımlanıyor. Bahsi ge-
çen toplumsal kesimlerin kadınlar, gençler, çocuklar, 
yaşlılar, engelliler ve göçmenler gibi hak ve hizmet-
lere erişimde eşitsizlik içerisinde yer alan kimlikler 
olduğu açık. Şüphesiz bu gruplardan biri de LGB-
Tİ+’lar. Hak temelli çalışan sivil toplum örgütleri ta-
rafından yürütülen raporlama çalışmaları gösteriyor ki 
LGBTİ+’lar eğitim, barınma, çalışma ve sağlık gibi 
temel hak ve hizmetlere erişimde ağır ihlaller yaşıyor 
ve nefret suçlarının hedefi oluyor. Bu nedenle tıpkı di-
ğer toplumsal kesimler gibi, LGBTİ+’ların da biraraya 
gelerek ortak sorunlarına birlikte çözüm üretecekleri 
ve yerel yönetimden taleplerini gündemleştirebilecek-
leri bir platforma ihtiyaçları var. LGBTİ+ meclisleri 
de tam bu noktada devreye giriyor.

Öner Ceylan: Aslında 2015’te ilk kez LGBTİ+ 
meclisini kurmuştuk, ancak 
dönem şanssız bir dönemdi. 
Gezi sonrası yaşanan heye-
can ne yazık ki 2015’ten baş-
layarak ve 2016’daki OHAL 
sürecinde hızlanarak yeri-
ni yılgınlığa bıraktı. Bundan 
meclisimiz de etkilendi ve ça-
lışmalar sönümlendi. Yeni dö-
nemde 2019 yazında hazırlık 
çalışmalarına başladık.

“KADIKÖY BU MECLİSE AÇIKTI”
◆ Kent Konseyi içinde kurulan ilk LGBTİ+ mec-

lissiniz. İlk olarak Kadıköy’de kurulması ne anlama 
geliyor? Kadıköy’de LGBTİ+’ların sorunları daha 
mı fazla, yoksa örgütlenmeleri daha mı kolay?

Cem Öztürk: Sanırım bu daha çok “zamanın 
ruhu” denilen şeyle ilgili. Kadıköy’de yoğun bir LG-
BTİ+ nüfusu bulunuyor ve kuşkusuz birçok ortak so-
runla yüzleşiyoruz; ancak örgütlenmenin daha kolay 
olduğunu söylemekten uzağız. Hatta ilginçtir, şu an 
birkaç öğrenci topluluğu dışında merkezi Kadıköy’de 
olan bir LGBTİ+ sivil toplum örgütü bulunmuyor. İlk 
LGBTİ+ meclisinin Kadıköy’de kurulmasını tarih-
sel süreçte tüm elverişli koşulların biraraya gelmesine 
bağlıyorum. İnsan haklarına saygılı, eşitlikçi, özgür-
lükçü, aydınlanmacı, barışçıl, çağdaş bir kent olan Ka-
dıköy, bu meclise açık ve hazırdı.

◆ Nasıl bir çalışma yöntemi izliyorsunuz? 
Cem Öztürk: Kadıköy’de LGBTİ+’lara yönelik 

ayrımcılık ve önyargıları azaltmaya ve ortadan kaldır-
maya yönelik çalışmalar yapmayı, Kadıköy LGBTİ+ 
toplumunun günlük ve devamlı sorunlarını gündeme 
getirmeyi ve bunlara çözüm aramayı, LGBTİ+’ların 
Kadıköy Belediyesi yönetişim mekanizmalarına dâ-
hil olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu amaçla LG-
BTİ+’ların kentsel yaşamın her alanına etkin olarak 
katılımını sağlarken ortak sorun ve gereksinimlerimiz-
den yola çıkarak çözüm önerileri ve projeler üretme-
ye çalışıyoruz. 

◆ Kaç üyeniz var?
Şu an Yürütme Kurulu hariç yaklaşık 25 mec-

lis üyemiz bulunuyor. Elbette örgütlenerek daha ge-
niş bir toplama ulaşmayı hedefliyoruz. Üyemiz olmak 
isteyen herkesi, özellikle de Kadıköylü LGBTİ+’ları, 
sosyal medya üzerinden duyurduğumuz bu toplantıla-
ra katılmaya çağırıyoruz.

KADIKÖY ÖRNEK OLDU
◆ Şişli Kent Konseyi bünyesinde de LGBTİ+ 

Meclisi kuruldu. Sizin adımınız diğer kentleri ya da 
ilçeleri etkilemiş olabilir mi? 

Cem Öztürk: Bir kent konseyinde LGBTİ+’lara 
alan açılmış olmasının elbette olumlu bir etkisi oldu. 
LGBTİ+’ların kent konseyleri içerisindeki örgütlülü-
ğü artmaya başladı. 2014-2019 arası dönemde özel-
likle Bursa’da Nilüfer ile İzmir’de Konak ve Buca bu 
konuda bildiğim iyi örnekler. 2019 yerel seçimlerinin 
ardından ikinci LGBTİ+ meclisi Şişli Kent Konseyi 
bünyesinde kuruldu. Biz bu sayının mutlaka artma-
sını, LGBTİ+’ların örgütlü olduğu her kentte LGB-
Tİ+ meclisi kurulmasını arzu ediyoruz. Ancak bazı 
kent konseylerinde LGBTİ+’lara yönelik önyargı ve 
ayrımcılıklardan dolayı arkadaşlarımız ancak eşitlik 
meclisleri adı altında varlık gösterebiliyor, bazıların-
daysa bu kadarı bile yok. Oysa biz çok iyi biliyoruz 
ki bir yerde LGBTİ+’ların kendi isimleriyle örgüt-
lenmelerine engel olunuyorsa temelde o alandan dış-
lanıyorlar demektir. Tıpkı LGBTİ+’ların çıkarlarının 
mevzuatta mevcut olmadığında temelde korumasız bı-
rakıldıkları anlamına geldiği gibi.

“DAHA RAHAT SOSYALLEŞEBİLİYORUZ”
◆ LGBTİ+ bireyler olarak Kadıköy’de yaşama-

yı nasıl tanımlıyorsunuz? Bu semte dair deneyimle-
riniz nedir? 

Niyaz Uslu: Yaklaşık 8 
yıldır Kadıköy’de yaşıyorum. 
Bir mahalleli olarak komşu-
larla ve esnafla kurduğum ile-
tişimde, saklanmak veya ya-
lan söylemek durumunda 
kaldığımı pek hatırlamıyo-
rum. Hatta açılma sürecimde 
mahallemin, arkadaşlarımın 
ve komşularımın da kolaylaş-
tırıcılığının olduğunu söyleye-
bilirim. Bunun nedeni elbette 
eğitim düzeyi ve kültürel çeşitlilik olabilir. 

Ama aynı zamanda kuirlerin ekonomik ve politik 
potansiyelinden de bahsetmek gerektiğini düşünüyo-
rum. Şişli’de olduğu gibi Kadıköy’de de LGBTİ+’lar 
önemli bir nüfusa sahip. Bu durum sokağa da yansı-
yor ve alanların daha kapsayıcı hale getirildiğini gö-
rebiliyoruz ya da bizler alanları kapsayıcı hale geti-
riyoruz. Bu süreçte farklı kimliklerin farklı kentsel 
hak alanlarını da farklı deneyimleyebildiklerini göz 
ardı etmemeye çalışıyorum. Yani toplu taşıma kullan-
mak, sahilde yürümek benim için rahat olabilirken bir 
başka LGBTİ+ kendini güvende hissetmeyebilir; gü-
venli alan da olmayabilir. Burada hareketlilik hakkı-
nın kısıtlandığından bahsedebiliriz. Öte yandan, fark-
lı bir semte gittiğimde kendimi güvende hissetmemem 
de bazen Kadıköy’de sıkışmış olabileceğimi düşündü-
rüyor bana. Yine de LGBTİ+ meclisi ile kentsel hak 
alanlarından olan kentsel demokrasiye katılım sağla-
mamız, birlikte yaşadığımız kenti çoğulcu ve katılımcı 
bir anlayışla dönüştürme motivasyonumuz bizleri bi-
raraya getiriyor.

Umut Ceyhan Akyol: Elbette Kadıköy İstan-
bul’un diğer ilçelerine göre LGBTİ+’ların görece 
daha rahat sosyalleştiği, politikleştiği, çalıştığı, ya-
şadığı bir ilçe. Bunda Kadıköy sakinlerinin yaklaşı-
mı ve LGBTİ+’ların yerelle yıllardır tutturmaya ça-
lıştığı karşılıklı paylaşımcı dilin payı çok büyük. 
Esnaflarla, komşularla kurulmaya çalışılan bu diya-

log sayesinde Kadıköy, LG-
BTİ+’lar için nefes alınabilir 
bir ilçe haline geldi. Elbette 
yaşanan ayrımcılıklar, sorun-
lar zaman zaman Kadıköy’de 
de küçük ölçeklerde karşımı-
za çıkıyor olsa da bunu da biz 
LGBTİ+’ların mücadele pra-
tikleriyle ve dostumuz olan 
Kadıköy sakinleriyle dayanı-
şarak aşmaya çalışıyoruz. 

◆ Kadıköy Belediyesi de son yıllarda LGBTİ+ 
görünürlüğünü arttırmak için farkındalık çalışma-
ları yapıyor. Yerel yönetimlerin bu tarz çalışmaları 
sizin için ne anlam ifade ediyor?

Niyaz Uslu: Bununla ilgili son dönemdeki birkaç 
örnek aklıma geliyor. Birisi 2019 Onur Haftası süre-
cinde İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya’da 
valilikler etkinliklere yasak getirmişken 26 beledi-
yenin resmi hesaplarından Onur Haftası’nı kutlama-
sı ve bunlardan birinin de Kadıköy Belediyesi olması. 
Bu elbette yaşadığımız kentle kurduğumuz bağı güç-
lendiriyor. Aynı zamanda geçen sene valilik tarafın-
dan yasaklandığı için yapılamayan, cinsiyetçi ve he-
teroseksist olmayan spor müsabakalarını içeren Queer 
Olympix’e Kalamış ev sahipliği yapıyordu. Bu etkin-
lik de Kadıköy ve LGBTİ+ ilişkilenmesini güçlendiri-
yordu. Bahsedeceğim diğer örnek ise, 20 Kasım Nefret 
Suçu Mağduru Transları Anma Haftası’nda Şişli Kent 
Konseyi LGBTİ+ Meclisi ile ortak gerçekleştirdiğimiz 
bilbord çalışması. Bilbordlarda ve sosyal medyada yer 
alan bu çalışmalar görünürlük ve farkındalığı arttırmak 
için önemli, fakat daha da önemlisi yerel yönetimle-
rin hak temelli çalışmalar yürütürken paydaşları olan 
bizlerin katılımcılığı ile bunu sağlaması diye düşünü-
yorum. Ayrıca yerel yönetimler için bir rehber olan, 
SPoD tarafından hazırlanan LGBTİ+ Dostu Belediye-
cilik Protokolü’nün öneminden bahsetmek gerek.

GÜVENLİ ALANLAR VE SOKAKLAR...
◆ Şu ana kadar ne tür çalışmalar yaptınız? 
Öner Ceylan: 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru 

Transları Anma Günü’nde Kadıköy ilçesinde beledi-
ye ortaklığı ile dört noktada billboard çalışması yap-
tık. Aralık ayında genel kurulumuzu gerçekleştirdik. 
Holokost Anma Haftası’nda “Auschwitz’in Anlatıl-
mayan Eşcinsel Hikayeleri” adlı bir sunum ve ardın-
dan “Bent” filminin gösterimini yaptık.

◆ İlerleyen dönemde neler yapacaksınız?
Öner Ceylan: İlerleyen dönemde Cinsel Sağlık ve 

Danışmanlık Merkezi, LGBTİ+ Dostu Sağlık, LGB-
Tİ+ Dostu Spor, LGBTİ+ Dostu Zabıta, LGBTİ+ Dos-
tu Mahalle, Yaşayan Kütüphane, Cinsiyetsiz Tuvalet, 
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik için İzleme ve Raporla-
ma, Kadıköy Toplumsal LGBTİ+ Algısı Saha Araş-
tırması, Güvenli Mekânlar, Güvenli Sokaklar ve Gök-
kuşağı Belediyesi gibi projelerimiz var. Ayrıca şöyle 
çalışma grupları belirledik: HIV Farkındalık, Ruh Sağ-
lığı, İzleme ve Değerlendirme, Akademi, Etkinlik ve 
Eğitim. Mayıs ayında, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1990 
yılında eşcinselliği hastalık sınıflandırmasından çıkar-
masının yıl dönümü olan IDAHOBIT, yani Uluslara-
rası Homofobi, Transfobi, Bifobi ve İnterfobi Karşıtı 
Mücadele Günü’nde bir panelimiz olacak. Tabii ki ha-
ziran sonundaki LGBTİ+ Onur Haftası’nda da etkin-
liklerimiz olacak.

dayanışarak aşıyoruz 
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lk karikatürü 1979’da bir çocuk dergisinde 
yayımlanan Bülent Karaköse, 40 yıldır çiz-
diği çalışmalarını “40 Yılda Bir” sergisiy-
le biraraya getirdi. Karikatür Evi’nde açı-

lan sergi aynı zamanda Karaköse’nin ilk kişisel sergisi 
olma özelliğini taşıyor. Atmaca dergisi, Güneş gazete-
si, Güldürü Üretim Merkezi (GÜM), Yeni Asır gazete-
si (Gıcık), Hürriyet, Milliyet, Günaydın, Cumhuriyet, 
Evrensel, Mazete, Solak, Soytarı, Hiç, Panik, Kirpi ve 
Miço gibi çok sayıda dergi ve gazetede çizerlik yapan 
Karaköse’nin sergisinde hem eski hem de yakın dönem 
çalışmaları yer alıyor. “40 Yılda Bir” sergisinde yer 
alan sanatçı ve yazar portreleri ise Karaköse’nin dikkat 
çeken çalışmalarından. Yılmaz Güney, Türkan Şoray, 
Tarık Akan, Cem Karaca, Oğuz Aral ve daha birçok is-
min portreleri Karikatür Evi’nde görmek mümkün.  

“SEÇKİYİ YAPARKEN ZORLANDIM”
Birçok ulusal ve ulus-

lararası karma sergilere ka-
tılan aynı zamanda başa-
rı ödülleri alan sanatçıyla 
hem sergisi hem de çizer-
liğin değişimini konuştuk. 
İlk kişisel sergisini Kari-
katür Evi’nde açtığı için 
mutlu olduğunu ifade eden 
Karaköse, “Büyük bir boş-
luğu kapattı Karikatür Evi. 
Çünkü artık çocuklara ka-
rikatür nasıl çizilir, mizah 
nedir diye öğretenler kal-
madı. Bizler varız ama biz-
lerde de iş güç ve yoğunluk var. Belediyenin bu ko-
nudaki katkısı yadsınamaz, onlara ne kadar teşekkür 
etsek azdır.” dedi. Sergide yer alan çalışmaları seçer-
ken zorlandığını ifade eden Karaköse şunları söyledi: 
“Özellikle ilk kişisel sergimi seçkilerden oluşturmak 
istedim. 40 yıl içinde çizdiğim, ilk yayımlanan kari-
katürümden son çizdiğim karikatüre kadar çalışma-
ları sergilemeye çalıştık. Bunlar tabii bir kısmı. Ben 
bile çizdiğim karikatür sayısını, yayımlandığı dergile-
ri unuttum. O kadar çok dergi ve gazetede yazıp çiz-
dim ki... Hep söylenir ama inanın hepsi evladım gibi. 
Her çizginin anısı var bende. Zorlandım çünkü çabu-
cak çizdiğim karikatürün bile bir hikâyesi var bende. “

“YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜREN YÜZ”
Bu yıl içerisinde bir sergisinin daha açılacağını 

söyleyen Karaköse, projesi hakkında şu bilgileri ver-
di: “ ‘Yüzümüzü Güldüren Yüz’ başlıklı  bir sergi daha 
açmayı planlıyorum. Tamamıyla portre sergisi olacak, 
üst başlık yine 40. Yıl Sergisi olacak tabii. Meddah sa-
natçısı İsmail Dümbüllü’den Cem Yılmaz’a kadar bizi 
güldüren sanatçılarım portresini çalışıyorum. Sadece 
sahne sanatçıları olmayacak. Sergide mizah yazarları 
da , karikatüristler de palyaçolar da yer alacak.”

“ÇİZMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Karikatür çizmeye küçük yaşlarda başlayan Karakö-

se, 40 yıl içinde çizerlikte nelerin değiştiğini şu sözler-
le anlattı: İstibdat dönemlerinde mizahın dozu artar, bize 
daha çok iş düşer baskı dönemlerinde. Bizden önce  us-
talarımız vardı, baskı ve zulüm dönemlerinde onlar  ya-
zıp çizdi. Ama bu son 40 yıl içinde, özellikle mizahla 
uğraşan karikatürcülere bu kadar kötü davranılan bir sü-
reç yaşamadık. Özellikle son 20 yıldan beri içeri atılan 
karikatürist arkadaşlarımın sayısı oldukça çok. Bunu 
70’li yıllarda, 50’li 60’lı yıllarda göremezsiniz. Özellik-
le son 20 yıldır ceza alan, maddi manevi tazminat dava-
ları açılan karikatürcü arkadaşlarımızın sayısı çok yük-
sek. Bir süre tutuklu kalan Cumhuriyet gazetesi çizeri 
arkadaşım Musa Kart gibi... Gırgır’da Sevdi Şahin’in 
çizdiği kapak derginin kapatılmasına yol açtı. Baskı sü-
rüyor, baskı sürdükçe biz de çizmeye devam edeceğiz.” 
Karaköse’nin sergisi 15 Mart’a kadar Karikatür Evi’n-
de görülebilecek. 
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21 Şubat’ı 22’sine bağlayan gece, yata-
ğa girip ışığı kapatacağıma son bir kez 
Instagram tarama bataklığına düştü-
ğümde, son yıllarda beni en çok heye-
canlandıran sürprizlerden biriyle karşı-
laşacağımdan habersizdim. Ekranımın 
en tepesinde Amerikalı oyuncu Jennifer 
Aniston’ın bir gönderisi vardı. 10 yıl bo-
yunca parçası olduğu, izlenme rekorla-
rı kıran Friends dizisinin tüm başrollerinin 
bir arada olduğu 1995 tarihli ünlü Rol-
ling Stone kapağını paylaşmıştı. Altı ya-
kın arkadaşın üstü açık bir arabada poz 
verdiği unutulmaz fotoğrafı gördüğüm-
de içim titreyerek, “Ah!” dedim, “Jenni-
fer Aniston da unutamıyor tabii, nostalji 
yapıyor.” Oysa ki fotoğrafın hemen altına 
baktığımda gözlerime inanamadım. “It’s 
happening…” yazıyordu (“oluyor/ger-
çekleşiyor”). Cümlenin altına dizinin di-
ğer oyuncuları da etiketlenmişti. Nitekim 
aynı dakikalarda tüm kadronun ve Frien-
ds resmi hesabının aynı paylaşımı yap-

masıyla efsanevi 
dizinin tek bölüm-
lük bir geri dönüşe 
hazırlandığını an-
lamış olduk. Se-
vinçten uyuyama-
yacak hale geldim. 
Aklıma 1994-2004 
arası diziye meftun 
olduğum zamanlar, 
o zamanlarda na-
sıl bir ben olduğum, 
dizinin sezonlarını 
DVD’cilerden nasıl 
kiraladığımız (şim-
di inanılmaz geli-
yor), defalarca izle-
diğimiz ve 6 Mayıs 
2004 tarihinde ya-
yınlanan son bölüm esnasında Ameri-
ka’da olan kardeşimin tüm sokakların bir 
GS-FB derbisi gibi nasıl bomboş oldu-
ğunu anlatışı geldi. 80 kere baştan sona 
izlesem 81’inciyi açacağım dizi bana her 
şeyin iyi ve normal olacağına dair bir gü-
vence verirdi adeta.

Bugünlerde yeni yayınlanan dizilerin 
artık bende kolay kolay aynı etkiyi yarat-
mamasını kolaycı bir tavırla yaşa bağla-
yabilirim ama hayır. Çünkü konu sadece 
diziyle bitmiyor. Mesela üç seneden faz-

la zamandır televiz-
yonum olmadığı için 
ulusal kanallarda ne 
olup bittiğini çok 
takip etmiyorum 
fakat internet vide-
olarının başına, or-
tasına monte edilen 
reklamlarda en faz-
la dikkatimi çeken 
şey, jingle’ların ye-
rini eski Türkçe şar-
kıların o markaya 
göre düzenlenmiş 
versiyonlarının al-
mış olması. Bu yeni 
bir şey değil elbet-
te fakat bu seviye-
de bir tercihi uzun 

zamandır gördüğümü hatırlamıyorum. 
Neco’nun Hani’sinden Her Şey Senin-
le Güzel’e kadar yok yok. Eskiyi düşünü-
yorum, mesela ta çocukluktan beynime 
kazınan Kelebek Mobilya reklam müziği-
ne benzer üretimleri; “nerde hani?”

Durum reklam müziğiyle sınırlı kal-
sa yine bir derece. Bir taksi yolculuğu sı-
rasında radyodan ya da bir büfeye otur-
duğunuzda tepedeki televizyondan 
kulağınıza gelen şarkılar (ağırlıklı pop 
kulvarından bahsediyorum), 20-30-40 

yıl öncesine ait şarkıların genç sesler ta-
rafından yorumlanmış, genellikle asap 
bozacak derecede orijinal vokale ben-
zeyen (Sezen Aksu şarkılarında durum 
tavan yapıyor), altyapının arabesk-tek-
no-rap gibi bir stille süslendiği tek-
rar-yorumları oluyor. DJ’lerin her se-
ferinde heyecan içinde, “Şimdi bilmem 
kimden bilmem ne yorumunu dinliyo-
ruz!” anonslarını duyduğumda bu kısır 
döngü karşısında gerçekten en ufak bir 
isyan duygusuna kapılmıyorlar mı yoksa 
durumu çoktan kanıksayıp idare mi edi-
yorlar anlamıyorum. Cover yapılır, hep 
yapıldı, yapılacak. Hatta iyisini yapmak 
ve dinletmek çok da zordur ve oldu-
ğu vakit de tadından yenmez ama rad-
yo listeleri öyle bir hale gelmiş ki, ken-
di bestelerini yapanı, hala şarkı yazarak 
müzik endüstrisine ve kendi kariyerine 
katkıda bulunanı ara ki bulasın. “Nede-
ni çok basit, artık iyi şarkı yok” diyecek-
siniz. Bunu da kabullenemiyorum çünkü 
var ve yapan hala yapmaya ve dinleyici-
ye ulaştırmaya devam ediyor (onlara da 
şapka çıkartıyorum). Her konuda önüne 
geçilemez bir tembellik, kolaycılık, hazıra 
konma ve devamında da pek tabii ki dep-
resyon, parmağını bile kaldırmaya meca-
li olmama hakim ülkeye. Hem bunu şiar 
edinen hem de buna maruz kalan için 
duru aynı. Her şeye en hızlı ve zahmet-
siz nasıl erişiriz anlayışı artık tüm dün-
yaya özgü ama bizde bonus olarak ‘ça-

basız başarı’, ‘çabasız kazanç’, ‘çabasız 
tatmin’ arzusunun zirveye oynaması söz 
konusu. Yıllarca moda dergilerinde çalış-
tım, en tahammül edemediğim klişe ‘ça-
basız şıklık’ tanımlaması oldu, şimdi onu 
bile mumla arayacak hale geldim.

Bu yazıyı yazmadan birkaç saat önce 
Twitter’da önüme festival organizatö-
rü arkadaşım Siyabend Suvari’nin Be-
yoğlu Büyükparmakkapı Sokak’tan at-
tığı bir tweet düştü. Biri Hayal Kahvesi, 
diğeri Mojo’nun girişlerine ait iki fotoğraf, 
iki mekânın da yerinde yeller değil, pav-
yonlar, inşaatlar esiyordu. Yedi sene bo-
yunca grubum üçnoktabir’le sahne aldı-
ğımız Mojo da, diğer rock barlar da artık 
(uzun yıllardır) bambaşka bir eğlence an-
layışına sahip. Siyabend’in, “Hayal Kah-
vesi ve Mojo… Antik kalıntı gezer gibi!” 
yorumuyla paylaştığı tweet’i 1000’den 
fazla kişi beğenmişti (‘beğenmeme’ bu-
tonu olmadığı için mecburen diye düşü-
nüyorum), altına yazılan yorumlarda bu 
mekanların eski müdavimleri ya da eski 
Beyoğlu kültürünü iyi bilenler adeta diz-
lerini dövüyorlardı. En çok yakınılan şey, 
kent hafızasının nasıl yerle bir olduğu ve 
bunun öyle 50-100 falan değil, altı-yedi 
yıl içinde gerçekleştiğiydi. Düşündüm de, 
hepimiz nostaljiden kıvranmayalım da ne 
yapalım, Kayahan gibi melankoli şarkıla-
rı söylemeyelim de ne edelim? Bu ülke-
de nostalji kraliçesi artık Muazzez Ersoy 
değil, mecburen ve anlamsızca bizleriz.

Nostalji kraliçesi artık Muazzez Ersoy değil, bizleriz

MELİS MELİS 
DANİŞMENDDANİŞMEND

“Üç Silahşör” balesi, sahnedeki atmosfe-
rin eş zamanlı olarak anlatılacağı özel bir 
gösterimle görme engelli izleyici ile bu-
luşacak. 29 Şubat’ta Süreyya Operası’n-
da düzenlenecek özel gösterimde sesli be-
timleme yapılacak, ayrıca görme engelliler 
sahneyi dokunarak hissedecek.

Alexandre Dumas’ın ölümsüz ese-
rinden bale sahnesine aktarılan “Üç Si-
lahşor”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
(İDOB) tarafından bu kez özel olarak gör-
me engelliler için sahne alıyor. İDOB, Ka-
dıköy Belediyesi Süreyya Operası, Fın-
dıklı Rotary Kulübü ve Sesli Betimleme 
Derneği işbirliğinde düzenlenecek göste-
rim 29 Şubat Cumartesi, saat 16.00’da Sü-
reyya Operası’nda gerçekleşecek. Türki-
ye’de ilk kez 2016 yılında sesli betimleme 
ile Fındıkkıran Balesini izleyen görme en-
gelliler bu kez Üç Silahşör balesini izleye-
bilecek. 220 görme engelli sanatsever, gö-
nüllülerin desteğiyle sahneyi dolaşacak ve 
kostümlere dokunarak inceleyecekler.

KULAKLIKLARLA “GÖRECEKLER”
Bale temsilinin sesli betimlemesini ya-

pacak uzmanlar, eserin sesli olarak yo-
rumlanması için hazırlıklarını tamamla-
dı. Temsil sırasında kendileri için ayrılmış 
özel alanda, canlı olarak gördüklerini anla-
tacak uzmanlar sahnenin atmosferini, ya-
şananları, kulaklıklar aracılığıyla görme 
engellilere ulaştıracak.

Görme engellİler 
bale İzleyecek!

Kadıköy Belediyesi tarafından Türk Sanat Mü-
ziği’ne yeni eserler kazandırmak, bestecileri 
özendirmek ve motive etmek amacı ile düzenle-
nen “Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2020” 
başvuruları başladı. 19 yıldır düzenlenen yarış-
ma, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Da-
nışma Merkezi işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Başvurularda eserlerin daha önce hiçbir ya-
rışmaya katılmamış, hiçbir yerde icra edilme-
miş, internet ortamında paylaşılmamış, basılı 
olarak yayımlanmamış ve tek sesli, şarkı for-
munda bestelenmiş olması, yeni ve orijinal ol-
ması ölçütleri aranıyor. Her bestecinin en fazla 3 
eserle katılabileceği, 3 – 6 dakikalık sürelerle sı-
nırlı olacak eserler için son başvuru tarihi 15 Ni-
san Çarşamba.

Yarışmanın ödül töreni 15 Mayıs Cuma saat 
20.00’de Kadıköy Belediyesi Evlendirme Salo-
nu’nda gerçekleşecek. Törende ön seçici kurul 
tarafından belirlenen eserlerin bestecileri, yo-
rumcularıyla birlikte sahnede performansları-
nı sergileyecek.Jürinin aynı gece değerlendirme 
yaparak sonuçları açıklayacağı törende, halkın 
da yapacağı oylamayla İzleyici Özel Ödülü ve-
rilecek. İlk 3’e giren eser sahiplerine çeşitli para 
ödülü verilecekken, finale hak kazanan 10 eser 
sahibi plaketle onurlandırılacak.

Katılımcılar, yarışma şartnamesini Osma-
nağa Mahallesi, Hasırcıbaşı Caddesi No: 2 Ka-
dıköy’de bulunan Kadıköy Belediyesi Gönüllü 
Eğitim ve Danışma Merkezi’nden veya Kadıköy 
Belediyesi web sayfasından temin edebilir.

Kadıköy 
Belediyesi’nin 

19.’sunu 
düzenlediği Türk 

Sanat Müziği 
Beste yarışması 

başvuruları 
başladı. Türk 

Sanat Müziği’ne 
yeni eserler 

kazandırmayı 
amaçlayan 

yarışmaya son 
katılım tarihi 15 

Nisan.

Beste yarışması başladı

Çizgilerle geçen
40 Yıl

İ
l Erhan DEMİRTAŞ

Kırk yıldır çizerlik yapan Bülent Karaköse, ilk kişisel sergisi “40 Yılda Bir” i Karikatür Evi’nde açtı. Hem eski hem de yakın dönem çalışmalarını biraraya getiren Karaköse, “Baskı sürüyor, baskı sürdükçe biz de çizmeye devam edeceğiz” diyor
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Genellikle çocukluk ve ergenlik 
döneminde başlayan dikkat ek-
sikliği ve hiperaktivite bozuklu-
ğu, erken fark edilip zamanın-
da tedavi edilmezse çocukların 
okulda, yetişkinlerin ise iş ha-
yatında başarısız olmasına yol 
açabiliyor. Eğer sizde sık sık ay-
rıntıları atlıyorsanız, unutuyor-
sanız, çeşitli konularda bir ko-
nuyu başından sonuna kadar götüremiyorsanız, 
soru bitmeden cevap veriyorsanız ya da çok hare-
ketli olup işinizi yarım bırakıyorsanız risk altında 
olabilirsiniz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bo-
zukluğunun çocuğun okuldaki öğrenme sürecinde 
kendini belli ettiğini söyleyen Kadıköy Belediye-
si Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi psikiyat-
ri uzmanı Dr. Osman Önal konuyla ilgili görüşleri-
ni gazetemizle paylaştı.

“ÖĞRENME SÜRECİNDE DİKKAT ÇEKER”
Yetişkinlerdeki dikkat eksikliği ve hiperaktivi-

te bozuklunun süreci hakkında konuşan Dr. Osman 
Önal “Aslında çocukluk çağında ortaya çıkan bir bo-
zukluktur genelde okulda öğrenme sürecinde dikka-
ti çeker. Hatta anaokuluna ilk başladığı dönemlerde 
yani 5-6 yaşları civarında öğretmen-
ler tarafından fark edilir. Ancak bu 
insanlar açıkçası büyüyünce de ta-
mamen düzelmeyebiliyor ve bazı 
sorunları tamamen ortadan kalk-
mıyor önceleri davranış tedavisi ve 
ilaç tedavisi etkisi ile oldukça so-
runlar azalıyor ve ciddi bir şekilde 

tedaviye yanıt alıyorlar. Genelde dikkat eksikliği hi-
peraktivite bozukluğu erkeklerde kız çocuklardan 2 
ile 3 kat daha fazla görülür” dedi.

BELİRTİLERİ NELERDİR?
Görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuk-

luğunun ne tür belirtilerle ortaya çıktığını aktaran Dr. 
Osman Önal “Verimli çalışamama, iş yetiştirmede 
zorluk, çabuk unutma, hızlı öfkelenme, evlilik ve so-
rumluluk ile ilgili kaçışlar, bir kitabı veya filmi biti-

rememe, karşı tarafı dinlememe, konuşurken karşı 
tarafın lafını sık kesme gibi durumlar dikkat ek-
sikliğine sebep olan belli başlı belirtilerdir” şek-
linde konuştu.

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?
Günlük yaşamda bir çok alanda kişiyi etkile-

yen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun 
psikolojik sorunlara etkilerinden bahseden Önal” 
Dikkat eksikliğine psikiyatri bozukluklar da eş-
lik etmektedir. Belki de bunlar içerisinde en cid-
di risk altındaki grup sigara alkol ve madde kötüye 
kullanımı ya da bağımlılığı. Davranım bozukluğu, 
Anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukla-
rı (depresyon, bipolar vb), öğrenme bozuklukları 
ve alkol-madde kullanım bozuklukları olarak ad-
landırılan ruhsal hastalıklar sıklıkla birlikte görül-
mektedir” ifadelerini kullandı.

“TEDAVİSİ MÜMKÜN”
Dikkat eksikliğinin erken teşhis durumunda uz-

manlardan yardım alınarak aşılabileceğini belirten 
Dr. Osman Önal “Risk grupları tam bilinmemekle 
beraber özellikle genetik ön planda aile bireylerinde 
varsa görülme riski artmaktadır. erişkin dikkat eksik-
liği ve hiperaktivite bozukluğunda daha kapsamlı te-
davi yaklaşımı gerektiriyor. Ruhsal eğitim, ilaçlarla 
tedavinin yanında yapılandırılmış bilişsel davranışçı 
psikoterapilerin eklenmesi oldukça önemli” dedi.

orgunluk, halsizlik, sü-
rekli uyku hali, baş ağ-
rısı, kas ve eklem ağ-
rıları son zamanlarda 

en çok şikâyet edilen rahatsızlık-
lar arasında yer alıyor. Bu şikâyet-
ler nedeniyle pek çok insan soluğu 
sağlık kuruluşlarında alıyor. Bu tür 
rahatsızlıkların nedenini ve nele-
re dikkat etmemiz gerektiğini Kadıköy Belediyesi Dr. 
Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nden doktor Cenk Vol-
kan Karalök’e sorduk. 
 Bu aralar hastalar en çok hangi şikâyetlerle geliyor?
Üst solunum yolu enfeksiyonu ve sonrasında de-

vam eden öksürük, tiroid fonksiyon bozuklukları, mide 
ve bağırsak rahatsızlıkları en sık görülen şikayetler.
 Yataktan kalkmakta zorlanıyoruz, eklemleri-

miz ağrıyor, halsizlik hissediyoruz. Bunlar neyin be-
lirtileri? Bizi bu havalar mı mahvetti? Hava değişik-
likleri insan bedeni ve sağlığını nasıl etkiliyor?

Ani sıcaklık değişiklikleri ya da gün içinde 15 de-
receye varan değişiklikler yaşıyoruz. Üst solunum 
yolu enfeksiyonu ve buna bağlı halsizlikler ve bakte-
ri, virüs toksinlerinin vücuda dağılmasından kaynaklı 
kas ağrıları olabiliyor. Romaztizmal hastalıklara bağlı 
ağrılarda artış ve mide rahatsızlıkları da mevsim deği-
şikliklerinde sık gördüğümüz rahatsızlıklardır.
 Halsizliğin başka nedenleri de olabilir mi? 

Bunlar neler?
Evet. halsizlik yapabilen en sık nedenler anemi-

ler. Özellikle genç kadınlarda demir eksikliği anemi-
si olabilir. Yine vitamin B12 eksikliği de sık gördü-
ğümüz anemi nedenlerinden. D vitamini eksikliği de 
genel vücut ağrıları ve iskelet-kas sistemi ağrılarının 
oluşmasına neden oluyor.  Ayrıca vitamin eksiklikle-
ri, tiroid hastalıkları, biabet bozulmuş glukoz toleran-
sı ve insülin direnci gibi şeker metabolizma hastalık-
ları, hipertansiyon, romatizmal hastalıklar gibi kronik 
hastalıklarda yoğun halsizlik nedenleri olabilir.

 Hava değişimlerini olabildiğince kolay atlat-
mak için nelere dikkat etmek lazım?

Sıcaklığa uygun ve değişikliklere uygun ve deği-
şikliklere uyarlanabilir giyinmek, düzenli beslenmek, 
meyve tüketmek, gerekli hallerde vitamin ve bağışık-
lık sistemini destekleyen ilaçlar almak, hasta bireylerle 
yakın temastan kaçınmak, kas ağrılarından korunmak 
için kısa yürüyüşler yapmak, D vitamini düzeyini öğ-
renip gerektiğinde destek almak uygun olacaktır.

Y

Bİzİ bu havalar
mahvettİ
Hava sıcaklıklarındaki ani değişimler, solunum yolu enfeksiyonu 
yanısıra halsizlik ve buna bağlı kas ağrılarına neden olabiliyor  

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu sadece çocuklarda değil yetişkinlerde de oldukça sık 
görülüyor. Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi psikiyatri uzmanı Dr.  Osman 
Önal ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun belirtilerini  ve tedavi yöntemlerini konuştuk
l Görkem DURUSOY
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Yetişkinlerde dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite bozukluğu

Telefonu icat eden İskoçyalı 
bilim insanı Alexander 
Graham Bell’in doğum günü 
olan 3 Mart 1947, Dünya 
Kulak ve İşitme Günü olarak 
kabul ediliyor

Günümüzde en önemli iletişim araçların-
dan telefonu icat eden Alexander Graham 
Bell’in annesi ve eşi doğuştan işitme en-
gelliydi. Graham Bell tüm işitme engelli 
bireylerin duyamadığı sesleri duymaları 
amacıyla pek çok çalışma yapmıştı. İşit-
me engellilere dil öğretmeni yetiştiren bir 
okulda çalışan Graham Bell’in işitme ci-
hazı üzerindeki çalışmalarından dolayı, 
doğum günü olan 3 Mart 1947 Dünya Ku-
lak ve İşitme Günü olarak kabul ediliyor. 
Biz de 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Gü-
nüne çok kısa bir süre kala işitme kaybının 
temel faktörlerini araştırdık. 

“HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR”
İşitme kaybıyla 

ilgili görüşlerini 
aktaran Kadıköy 
Si-Ser İşitme 
Cihazları Od-
yoloji Uzmanı 
Mustafa Boz-
kurt, “İşitme 
kaybı teknolo-
jinin gelişme-
siyle giderek 
artmaya başlayan bir problem haline gel-
miştir. İşitme kaybının belli bir yaşı yok-
tur. Her yaşta ortaya çıkabilir. İleri yaş bi-
reylerde sık görülen işitme kaybı orta yaşlı 
bireylerde ve çocuklarda doğum sırasında, 
doğum gecikmesi ya da benzeri durumlar-
da görülebilir. İşitme kaybı ani veya zama-
na bağlı olarak ortaya çıkar. Yaşadığımız 
ortam işitme kaybının temel sebebi olabi-
liyor, örneğin çok gürültülü bir ortam da 
kulağa zarar verebilir. Bunun dışında yan-
lış ilaç kullanımı, ateşli hastalık, stres, yük-
sek sesli müzik dinleme başlıca sebepler-
den…” şeklinde konuştu.

DURDURULABİLİR Mİ?
İşitme kaybının tamamen giderilmeye-

ceğini belirten Mus-
tafa Bozkurt “İşitme 
kaybı bir test ile orta-
ya çıkarılıp işitme ci-
hazı ile rehabilite edi-
liyor. İşitme kaybının 
tamamen giderilmesi 
mümkün değil ancak 
kişinin cihaz yardı-
mıyla daha iyi duyması sağlanabilir. İşitme 
kaybının kademeleri var. Bazı işitme kaybı 
yaşayan insanlara iç kulağa bir çip yerleş-
tirilerek işitme kaybı durdurulabilir ancak 
bu kişilerin de cihaz kullanması şarttır.” 
ifadelerini kullandı. Günün anlam ve öne-
mine vurgu yapan Bozkurt “Görmemek in-
sanı eşyadan ayırır, Duymamak insanı in-
sandan ayırır.” dedi.

KULAK ÇINLAMASINA DİKKAT!
İşitme kaybının ilk belirtisinin kulak 

çınlaması olduğuna işaret eden, bu durum-
da bir kulak burun boğaz hekimine başvu-
rulması gerektiğini vurgulayan Mustafa 
Bozkurt “Eğer gün içerisinde 8 saat tra-
fik sesine maruz kalırsanız aynı gün mü-
zik dinlememelisiniz.” şeklinde konuştu.

Genel Yönetmen: Prof. Dr. Paşa Göktaş

facebook.com/gelisimtiplab instagram.com/gelisimtiplab

“TÜRKİYE’ NİN İLERİ LABORATUVAR MERKEZİ”
◆ 2000’ den fazla çeşitli laboratuvar testi
◆ Türkiye’ de yalnızca Gelişim’ de yapılan testler
◆ İleri genetik test panelleri
◆ İleri kanser test panelleri
◆ İleri ve kapsamlı moleküler test panelleri
◆ Farklı ve spesifik test panelleri
◆ TÜRKAK ISO 15189 Laboratuvar Akreditasyonu
◆ Ekonomik olarak ulaşılabilir, erişilebilir düzey

Teknoloji 
İşİtme kaybını 
tetikliyor
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ürkiye Futbol Federasyonu tarafın-
dan düzenlenen 2.Amatör Lig 15. grup 
maçları heyecanı Kadıköy de devam 
ediyor. Fikstür tablosunda 1. olmak  

için kıyasıya mücadele veren takımların hedefi üst 
lige çıkıp şampiyonluğu takımlarına getirmek. Li-
gin 4. Haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Eren-
köy Acarspor ile Üsküdar Çınarspor Yenisahra 
Suni Çim stadında karşı karşıya geldi. İki takım 
arasında oynanan müsabakada etkin oynamayı ba-
şaran Üsküdar Çınarspor, Erenköy Acarsporu 2-1 
yenerek sahadan mutlu ayrılan isim oldu. Erenköy 
Acarspor fikstür puan tablosunda 2. sırada yerini 
korumayı başarırken, Üsküdar Çınarspor 7. sıraya 
yükseldi. Gelecek hafta Erenköy Acar Çiğdemspor 
ile, Üsküdar Çınarspor ise Ferahsporla karşılaşma-
ya hazırlanıyor.

“MALZEME YETERSİZLİĞİ VAR”
Maç sonrası gö-

rüşlerini aktaran 
Erenköy Acarspor ta-
kımının  Teknik Di-
rektörü Bahtiyar Ba-
yar “Kendi evimizde 
kayıpsız devam et-
mek istiyorduk. fa-
kat rakip bizden daha 
iyi mücadele etti ve 
hak ettiği bir 3 puan 
aldı onları tebrik edi-

yorum. 14 maçımız daha var ancak desteğe ihti-
yacımız var. Şimdi hedefimiz Çiğdemspor maçı-
nı kazanmak. Antrenmanlarımız yoğun bir şekilde 
devam ediyor, fakat malzeme ve kulüp tesisi ol-
mayışı bizi oldukça zorlamaya başladı. Her alan-
da mücadele verdiğimiz futbolda amatör kulüple-
rin desteklenmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Amatör ligde çetin mücadele
Kadıköy Amatör spor kulüpleri arasında yapılan grup 
maçları kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 4. Haftası 
Erenköy Acarspor ile Üsküdar Çınarspor karşı karşıya geldi

T.C. KADIKÖY İLÇESİ 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 2. 
Toplantı Yılında yapacağı Mart Ayı Toplantısı 02 

Mart 2020 Pazartesi günü başlayacaktır. Mart Ayı 
Toplantısının ilk birleşimi 02 Mart 2020 Pazartesi 

günü, saat 10.00’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, 
Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis 

Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim.
Fahrettin KAYHAN

Belediye Başkan V.
GÜNDEM:
1. Fen İşleri Müdürlüğünün, 2020 Yılı Tranşe Birim 
Fiyatları ile ilgili teklifi.
2. Zabıta Müdürlüğünün, Sahrayıcedit Semt Pazarı ile 
ilgili teklifi.

Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 
Kadıköy-İSTANBUL

T

Fenerbahçe 1-Galatasaray 3
Süper Lig’in 23. haftasında Fe-
nerbahçe, 23 Şubat Pazar günü 
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda 
Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu ve 
21 yıllık seri sona erdi. Galatasa-
ray’a galibiyeti getiren golleri 40. 
dakikada Ryan Donk, 80. dakika-
da Falcao ve 90+7. dakikada On-
yekuru kaydederken, Fenerbah-
çe’nin tek golünü 21. dakikada 
Kruse attı. Sonuçla birlikte Ga-
latasaray puanını 45’e yükseltir-
ken Fenerbahçe 38 puanda kala-
rak zirveden uzaklaştı. 

1905’te kurulan Galatasaray 
ile 1907’de kurulan Fenerbahçe 
ilk olarak 17 Ocak 1909 tarihin-
de, özel bir maçta karşı karşıya 
geldi. Union Club Sahası’nda-
ki bu ilk maç 2-0’lık Galatasa-
ray galibiyetiyle sonuçlanmıştı. 
İstanbul Futbol Ligi kapsamın-

da, 9 Ocak 1910’da oynanan ve 
iki takım arasındaki ilk resmî 
maç olma niteliği taşıyan ikinci 
maç, Galatasaray’ın 3-0’lık ga-
libiyetiyle sona erdi. 1914 yılına 
kadar oynadığı tüm maçları ra-
kibinden gol yemeden kazanma-
yı başaran Galatasaray, 4 Ocak 
1914’teki 4-2’lik maçta ilk mağ-
lubiyetini aldı. İki takım arasın-
da günümüze kadar oynanan 392 
maçın 147’sinde kazanan taraf 
Fenerbahçe, 122’sinde Galatasa-
ray olurken, 123 maç beraberlikle 
sonuçlandı. 12 Şubat 1911’deki 
İstanbul Ligi maçı 7-0’lık skor-
la Galatasaray’ın, 6 Kasım 
2002’deki Süper Lig maçı 6-0’lık 
skorla Fenerbahçe’nin aldığı en 
farklı galibiyetti. İki takım en son 
23 Şubat 2020 tarihinde, Süper 
Lig’de Fenerbahçe Şükrü Sara-
coğlu Stadyumu’nda karşı karşı-
ya geldi. Maç 3-1’lik Galatasaray 
galibiyetiyle tamamlandı.

l Görkem DURUSOY

Fenerbahçe, Galatasaray’a evinde 21 senedir mağlup olmuyordu. Bu tarihi rekor geçen Pazar günü oynanan maçla son buldu
l Fırat FISTIK
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
1 - 6 MART 2020

Başvuru Tel: 0216 346 57 57
TİRAT GECESİ

Tarih/Saat: 1.03.2020 / 18.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri                                 

GÖBEKLİ TEPE SEMBOLLERİ
Doç. Dr. Haluk Berkmen

Tarih/Saat: 2.03.2020 /14.30
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri                                  

‘CİBALİ KARAKOLU’ TİYATRO OYUNU
Tarih/Saat: 3.03.2020 / 20.30

Yer: Barış Manço Kültür Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri                                    

HAYATA MERHABA
Uluslararası Yaşama Destek 

Derneği Başkanı Emine Koçak
Tarih/Saat: 3.03.2020 / 14.00

Yer: Kriton Curi Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri                               

SAĞLIKLI, DENGELİ ve HESAPLI 
BESLENME

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Beyhan Göksan 

Tarih/Saat: 4.03.2020 / 15.00 
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri                                  

SAĞLIKLI DİŞLER, MUTLU GÜLÜŞLER
Diş Hekimi Oya Öztan Peker

Tarih/Saat: 4.03.2020 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Düzenleyen: Caddebostan Gönüllüleri                                    

YENİDEN İNSAN OLMAK
Dönüşüm Dr. Mühendis Gülay Savaş 

Tarih/Saat: 4.03.2020 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri                              

CUMHURİYETİN KADINLARA GETİRDİĞİ 
HAKLAR VE KADINA ŞİDDET
Gazeteci Yazar Emel Armutçu
Tarih/Saat: 5.03.2020 / 14.00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi 
Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri   

GEORGE GARDJİEFF’İN HAYATI VE 
ÖĞRETİSİ 

Doç. Dr. Haluk Berkmen
Tarih/Saat: 5.03.2020 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri                               

BİR YUMAK MUTLULUK ÖRGÜ 
MARATONU

Tarih/Saat: 5.03.2020 / 11.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri                                  

KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Tarih/Saat: 5.03.2020 / 13.00
Yer: Merdivenköy Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri            

GÜVENİLİR GIDA ve TÜKETİCİ 
SORUNLARI                                                     

TÜKODER İstanbul Şubesi Gıda 
Komisyonu Üyesi Özgür Kaya
Tarih/Saat:6.03.2020 / 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri         

KADINLARIN KENDİLERİNİ 
GELİŞTİRMESİ

Kişisel Gelişim Uzmanı Şengül Polat
Tarih/Saat: 6.03.2020 / 13.00

Yer: Bostancı Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri 

Kadıköy Kent 
Konseyi, Erenköy 
Gönüllüleri 
ve Erenköy 
Muhtarlığı Kazım 
Karabekir Kültür 
Merkezi’nin ev 
sahipliğinde ‘Bir 
Zamanlar Erenköy’ 
konulu panel 
düzenledi. 80 yıllık 
Erenköylü olan 
mahalle sakini 
Timsal Karabekir, 
eski dönemlerdeki 
komşuluk 
ilişkilerini anlattı. 
Erenköy Gönüllü 

Evi’nin geçmiş dönem başkanlarından 
Ayşen Gürer, çocukluk yıllarında sayfiyeye 
geldikleri Erenköy’ü bugünkü haliyle 
mukayese ederek geçmişe olan özlemini 
dile getirdi. Bir İstanbul ve Erenköy 
sevdalısı olduğunu söyleyen ressam yazar 

Nazan Akpınar’da Erenköy’deki köşkler ve güllerle bezeli bahçelerden bahsetti. 
Konuşmacılardan Prof. Dr. Fatma Esin, aşklarını Erenköy’de yaşayan Nazım Hikmet 
ve Piraye’den bahsederek okuduğu kitaplar ışığında Mithat Paşa Köşkü’nü anlattı. 

Bir Zamanlar Erenköy 

Erenköy Gönüllüleri, Eğitim Gençlik komitesi ve Sağlık Engelliler 
komitesi Uzman Diyetisyen Canan Uysal’ın katılımıyla ‘Obezite ve 
Diyabet’ konulu seminer düzenledi. Seminerde, diyabet ve obezite 
arasındaki bağ, Tip 2 diyabetin sebepleri, obezite ve diyabette düzgün 
beslenme, fiziksel aktivite ve önerilen ilaçları kullanmanın önemi anlattı. 
Seminerde diyabet ve obezitenin, kontrol altında tutulmadığı zaman başta 
kalp ve böbrekleri nasıl tahrip ettiği, vücut için çok önemli olan pankreas 
tarafından üretilen insülinin yavaşladığı vurgulandı.   

Diyabet ve obezite   

Verem Hastalığı 
hakkında
Feneryolu Gönüllü Evi’nde Dr. Emel Çağlar 
tarafından Verem hastalığı hakkında gönüllülere bilgi 
verildi. Çağlar; ’’Verem hastalığı ekonomik koşullar 
ile paralel ilerler. İstanbul’da 2017 yılında kayıtlı 
3552 hasta olduğu bildirilmiştir. Hastalık aksırma, 
öksürme ve konuşma sırasında enfekte olup bulaşma 
süresi 10-15 gündür. Hastalık üzüntü, sinir, stres ve 
beslenme bozukluğu ile aktiftir’’ dedi.  

Kriton Curi’nin 
duayen konuğu
Kriton Curi gönüllüleri, Türk Halk Müziği 
sanatçısı Recep Kaymak’ı konuk etti. Müzik 
Komitesi’nin Kriton Curi Gönüllü Evi’nde 
düzenlediği etkinlikte gönüllüler Recep 
Kaymak’la hem müzik ağırlıklı sohbet etti, 
hem de türkülerine coşku ile eşlik etti. 

Mısra Türk Müziği 
Topluluğu Konseri
Aylin Şengün Taşçı yönetimindeki Mısra Türk 
Müziği Topluluğu Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesi’nde verdiği konserde ünlü sanatçı Zekai 
Tunca’yı konuk etti. Salonu dolduran izleyicilerin 
büyük beğenisini kazanan konserde Türk müziği 
repertuarından seçkin örnekler, hüzzam makamında 
klasik ve neo klasik eserler seslendirilirken konserin 
ikinci bölümünde Zekai Tunca sahneye çıkarak 
seslendirdiği eserlerin yanı sıra izleyicilerle sohbet 
etti. Bugüne kadar Kosova, Moldova, Almanya, 
Slovakya, Gaziantep, Mardin’de konserler 
veren Mısra Türk Müziği Topluluğu, 18 Mart’ta 
Amasya’da Çanakkale Zaferi için konser verecek.

Türkiye’de 
kadın hareketleri
Moda Gönüllüleri Prof. Dr. Belma Ötüş Baskett’in 
katılımıyla ‘Türkiye’de Kadın Hareketleri’ konulu 
seminer düzenledi. Belma Ötüş Baskett gönüllülere 
Türkiye’de kadın hareketlerinin tarihçesini anlatarak, 
özellikle Cumhuriyet döneminde kadınlara, 
boşanmada eşitlik, velayette eşitlik, seçme ve seçilme 
gibi pek çok hakların tanındığını belirterek tüm zor 
koşullara rağmen öncü olan ve dönemin ilklerini 
gerçekleştiren kadın aydınlar hakkında da bilgi verdi.      

Kriton Curi 
Korosu konseri 
Şef Oğuzhan Toprak yönetimindeki Kriton Curi 
Gönüllüleri Türk Müziği Korosu Kadıköy Belediyesi 
Evlendirme Dairesi’nde usta bestecilerin seçilmiş 
eserlerinden oluşan bir konser verdi. Müzik severlerin 
yoğun ilgi gösterdiği konsere Kadıköy Belediye 
Meclis Üyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu 
Üyesi Süleyman Şahin ve Meclis Üyesi Turanay 
Gelirli katıldı. Konser sonunda Kriton Curi Gönüllü 
evi başkanı Aynur Kurt koro şefi Oğuzhan Toprak’a 
plaket ve çiçek takdim etti. 

Mahalle toplantısı
Moda Gönüllü Evi’nde Caferağa Mahalle 
Muhtarı Zeynep Ayman’ın katılımıyla mahalle 
toplantısı yapıldı. Toplantıda mahalle sakinleri 
ile mahallenin sorunları ve neler yapılabileceği 
hakkında görüş alışverişi yapıldı.   

Sevda hikâyeleri, 
şiirleri ve sözleri
Göztepe Gönüllüleri Eğitim komitesi, İstanbul 
Radyosu sunucularından aynı zamanda eski program 
yapımcısı Serap Kaşıkçı’nın hazırlayıp sunduğu, sevgi 
temalı ‘Sevda Hikayeleri, Şiirleri ve Sözleri’ etkinliği 
mahalleli ve gönüllüler tarafından beğeni ile izlendi.  

Diz ve kalça 
kireçlenmeleri
Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde ‘Diz ve Kalça 
Kireçlenmelerinde Ameliyat Dışı Tedaviler’ 
konulu seminer düzenlendi. Seminerde, Prof. 
Dr. Cihangir Yurdoğlu, hem obezitenin hem de 
yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte kireçlenmenin 
giderek yaygınlaşan bir halk sağlığı problemi 
haline dönüşmeye başladığına dikkat çekerken, 
kireçlenme nedir, nelere dikkat etmek gerekir, 
tedavi alternatifleri nelerdir? gibi sorulara da 
cevap verdi. 

Fenerbahçe gönüllüleri 
Fotoğrafçılık Kulübü, 

Fotoğraf sanatçısı Ersin Alok’u konuk etti. 
Fenerbahçe gönüllü evinde düzenlenen etkinlikte 
siyah beyaz fotoğraf, dijital fotoğrafçılık hakkında 
bilgi verilirken çekimleri Ersin Altok tarafından 
yapılmış ‘Anadolu Tanrıları’ sunumu izlendi. 

Mide botoksu
Fenerbahçe Gönüllüleri Genel Cerrahi 
Uzmanı Op. Dr. Ahmet Bekin’i ağırladı. 
Mide botoksu hakkında bilgi veren Bekin; 
“Mide botoksu 15-20 dk süren endoskopik 
yöntemle yapılan bir işlemdir. Mideye 
uygulanıyor. Botoks enjeksiyonlarıyla 
midenin kasılmasını yavaşlatıp yediğimiz 
yiyeceklerin daha uzun süre midede 
kalmasını ve tokluk hissinizin daha uzun 
olması sağlanıyor. Böylece daha az 
yiyip daha çabuk doyuluyor. Aynı gün 

işlemden 1 saat sonra hastaneden taburcu 
olunabiliyor’’dedi. 

Fotoğrafçılık Kulübü
etkinliği
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SOLDAN SAĞA:
1.Resimdeki, Kadıköylü tiyatro sanatçısı – “… Çeşmesi” (Tepe Nautilus’un yanındaki, 
Marmaray ve Metro duraklarının bulunduğu semt). 2. “… Parkı” (Göztepe’deki park) 
– Bahariye Caddesi’ndeki sinema – Olağandan daha hacimli. 3. Bir harfin okunuşu 
– Mr. No’nun en iyi arkadaşı – Meydan – Duyurular – Bir renk. 4. Sivilce izlerini yok 
etmek için kullanılan krem – “… İzlerinin Sesi” (Kadıköylü Buket Uzuner’in romanı) – 
“… Atı” (Eski Kadıköy İskelesi’ndeki restoran-cafe). 5. İrlanda’nın resmi adı – Birleşik 
Krallık (kısa) – Zorunluluk – Bir Yunan adası. 6. Osmanağa Mahallesi’nde bir sokak 
– Atomla ilgili – Olağandan çok. 7. Almanca “1” – Bir soru sözü – Bir sıvıyı şırınga ile 
verme – Tecimsel. 8. Suyun ya da havanın herhangi bir yöne doğru yer değiştirmesi 
– Anlaşma, uyuşma. 9. Hatalı basılmış pullar – Türkiye’nin plaka imi – Mağara – Bir 
bağlaç. 10. Üflemeli bir çalgı – İnce, keskin ses – Sahip – Nezir. 11. “Eşref …” (Ressam) 
– Tin – Telefon sözü. 12. Mihrace eşi – Uzaklık anlatan sözcük – Hicap – Bağırsak. 13. 
Defne Samyeli’nin iki kızından biri – Hava basıncı birimi. 14. “Edgar Allan …” (Morgue 
Sokağı Cinayeti’nin yazarı) – Lenf – Erkek kardeş – Bir haber ajansı. 15. İnsan – 
İnsanlık – On iki hayvanlı eski Türk takviminde timsah yılına verilen ad – Burun. 
16. Kadıköy İSKİ’nin bulunduğu, Mühürdar Caddesi’ne bağlanan sokak – Üstten 
sağa eğik olan basım harfi – İncelik, naziklik. 17. Dal, kısım – Hadım etme – Kadıköy 
Çarşısı’ndaki ünlü bir şarküteri. 18. Baharat, ev ilaçların satıcısı – Kadıköy’ün bir semti 
– Türkiye’nin uçuş kodu. 19. Yine Aylardan Kasım’ı da söyleyen müzik grubu – Su – 
Bir sayı – Kuzey Amerika’da bir göl – Antrakt. 20. Bursa’nın bir ilçesi – Karnı doymuş 
olan Yüz, çehre– Namuslu – İlham.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1.Kadıköy’ün bir mahallesi – Yurdaer Okur tarafından kurulan, Osmanağa 
Mahallesi’ndeki tiyatro – Kesin. 2. Bir şeyin göğe doğru olan yanı, yukarısı – Ödünç 
verme – “… Mayıs Mahallesi” (Kadı-köy’ün bir mahallesi). 3. Güney Koreli bir 
elektronik ve cep telefonu şirketi – “Zannımca … artık / Görmez felek öyle bir baharı” 
(Y. K. Beyatlı) – “Çetin …” (Kadıköylü yazar, politikacı). 4. “… Yol-cu” (Kadıköy’deki 
Akdeniz Cafe’nin sahibi) – Ezgi, nağme – Akciğer – Parola – “Dondurmacı … Usta” 
(Moda’nın marka dondurmacısı). 5. Kalıtsal – Tuna Irmağı’nın bir kolu – Bir cetvel 
türü – Yüzbaşı Tommiks’in ve Tex Willer’ın mesleği. 6. Sony’nin telefonu Xperia’nın 
bir modeli – Me-zunlarını ve öğrencilerini üzen, yıkılmak üzere olan Fenerbahçe 
Dalyan’daki ilköğretim okulu. 7. Bezek – Bin gramın kısa yazılışı – Bir kimsenin 
başkalarınca dokunulmaması, saygı gösterilmesi gereken namusu – “… Sanat” 
(Sarraf Ali Sokak’taki sanat, hobi, ebru malzemeleri dükkanı) – “Dr … Işık Caddesi” 
(Moda Caddesi’nden Yoğurtçu Parkı’na doğru uzanan cadde). 8. Hz. Muhammed’in 
savaşlarda kullandığı bir sancağının adı – Yeterli miktarda olmayan – Japon çizgi 
filmi. 9. Bir şeyin, özellikle bir sıvının toplandığı, biriktirildiği yer – Kalite. 10. Çok bilmiş 
geçinen – Evet ünlemi – Beyaz. 11. Eski Mısır’da güneş tanrısı – Uzak – Peygamber 
çiçeği. 12. Eski Uygur hükümdarı – So-ğuk ve sevimsiz bulunan. 13. İsrail’in plaka imi 
– Bir otomobil parçası – Koyun, keçi gibi hayvanla-rın yapağısının dürülüp dövülmesi 
yoluyla yapılan kaba, kalın kumaş. 14. Caferağa Spor Salonu kapısının karşısında 
bulunan, sanatçıların devam ettiği kitapevi-cafe – Beşiktaş ile Ortaköy arasın-da, 
otel yapılan tarihi saray – “… Tulyakova” (Nazım Hikmet’in son eşi). 15. İdareci – Kale 
duvarı – Konsantre. 16. “Meg …” (Aktris) – Kesin – Sağlamlaştırma, pekiştirme. 
17. Bir işi başarabilecek en küçük birlik – Tırpana balığı – Yılan – Güreşte bir oyun. 
18. Lityumun simgesi – Yok yere harcan-mış, dökülüp saçılmış – Bir şey, bir konu 
üzerine olan – Kurnaz, açıkgöz – İskambilde birli. 19. Karakter – Jüpiter’in bir uydusu 
– Bir pamuk türü – Dil tutukluğu. 20. Yuvarlama Çorbası ve ke-baplarıyla ünlü, 
Kadıköy Çayırbaşı’ndaki tanınmış dürümcü – Bir motorun hareketini ileten ve ucuna 
çarklar, tekerlekler ya da pervane vb. bağlanan demir mil – Yaşamsal sıvı.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Cemal Süreya – Kalamış. 2. Ali Suavi – Altıyol – Dük. 3. Fas – Ehil – Atıfet – Ha. 4. Emay – Uzam – Ar – Ganimet. 5. Rakabe – Nba 
– Anüri – Adi. 6. Anı – Afoni – İçel – Yalap. 7. Ma – Anakara – Üdeba. 8. Afife – Eta – Mı. 9. İl – Lee – An – Zerk. 10. Aklamak – Riyal. 11. Şiir – Ti – Aza 
– Aba. 12. Kr – Ad – Yakamoz. 13. Itır – Do – Itır – Aı. 14. Mel – Dakika – Hacı – Sus. 15. Epope – Statik – Hatay. 16. Me – Ula – Azık – Abba – Aha. 17. 
Saika – Akbaba – No – Nl. 18. Uzun Hafız – Ataşe – Kien. 19. An – Ales – Rl – Şırnak. 20. Etap – Atıcı – Po – Kansız. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1.Caferağa – Aşk-ı Memnu. 2. Elaman – Fikirtepe – Zat. 3. Misak-ı Milli – Ilo – Suna. 4. As – Ya – Af – Arar – Puan. 5. Lut – Ba 
– Elm – Deliha. 6. Sa – Uefa – Eat – Da – Akala. 7. Üvez – On – Ekinoks – Afet. 8. Rihanna – İta – Isı. 9. İmbik – Kazaz. 10. Yal – Atık – Rı. 11. Al – İr – 
İkbal. 12. Taraça – Hk – At. 13. Kıt – Ne – Abaşo. 14. Ayıgülü – Arayıcıbaşı. 15. Lofar – Denizatı – Erk. 16. Aleniyet – Yakı – Han – Na. 17. Ti – Abaza – 
Arsa – Okan. 18. Id – Mala – Elam – Uta – İks. 19. Şüheda – Mr – Boa Sahne. 20. Katip Çıkmazı – Yalnız.

BULMACAİLKER MUMCUOĞLU

İki haftada bir bu sayfada yayımladığımız ‘Amatör Köşe’miz
karikatür eğitmeni Behiç Pek’in rahatsızlığı 

nedeniyle elimize ulaşmamıştır. Okurlarımızdan özür diler, 
Behiç Pek’e acil şifalar dileriz.

AKSAV’ın dü-
zenlediği pa-
neller dizisinin 
mizah bölümü, 

25 Şubat Salı günü Kadı-
köy Belediyesi Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde gerçek-
leşti. “Dünden Bugüne Top-
lumsal Muhalefetin Dili ve 
Sanattaki İzdüşümü” ismiy-
le düzenlenen panellerde 
daha önce sinema, edebiyat 
ve müzik konuları işlenmiş-
ti. Panellerin dördüncüsü 
olan mizah bölümünün mo-
deratörlüğünü Birgün Gaze-
tesi Editörü Can Uğur yaptı. 
Fırt, Avni, Limon ve Leman 
dergilerinde çizerlik ve yö-
neticilik yapmış olan kari-
katürist Tuncay Akgün, Le-
man ve L-Manyak mizah 
dergilerinde çizerlik ve edi-
törlük yapan karikatürist Bahadır Boysal ve pek çok 
platformda çizgilerine rastladığımız karikatürist Aslı 
Alpar panele konuşmacı olarak katıldı.

Karikatürist Aslı Alpar, karikatürün muhalifliği-
nin sadece dönenim iktidar partisiyle uğraşılması ola-
rak algılandığını ve bunun yanlış olduğunu belirtti. Al-
par, “Aslında her şey politiktir. Cinsellik üzerine bir iş 
çıkardığınız zaman da politik bir söylem ortaya çıkar-
mış oluyorsunuz. Bu nedenle muhalefeti sadece ikti-
dar karşıtlığı olarak görmeyi doğru bulmuyorum.” ifa-
delerini kullandı. 

“KADINLAR GÜÇLÜ ÇİZİLMİYOR” 
Karikatür dergilerinin ve çizerlerinin toplumsal 

cinsiyet konusunda çuvalladığını dile getiren Aslı Al-
par, “Kadınlar eş, sevgili, anneye ihtiyaç olduğu za-
man çiziliyor. Yani karikatürün yan rolünde çiziliyor-
lar. Kadınlar şiddet gören kişi olarak çiziliyor. Dayak 
yemeden de bir kadın hali mümkün. Kadınlar güçlü 
şekillerde çizilmiyor” dedi. Bu durumun Türkiye’nin 
karikatür geleneğiyle de alakalı bir durum olduğunu 
vurgulayan Alpar, “1950’li yılların en popüler politik 
mizah yapma biçimi sevmedikleri politikacıları kadın 
olarak çizmekti. Yani bir cinsiyeti aşağılayıcı bir unsur 
olarak değerlendiriyorlardı.” şeklinde konuştu.

Leman dergisinin diğer dergilere göre Türkiye’nin 
politik tarihine daha çok iz bırakmış olduğunu söyle-
yen karikatürist Bahadır Boysal, “Dergi kapağı konu-
sunda 5-6 yıl önce çizdiğim şeylere bakıyorum ve ne 
kadar özgür çizmişim diye düşünüyorum. Şimdi bun-
ları çizme imkânım yok. Biliyorsunuz ki Kanal İstan-
bul konulu bir kapağa erişim engeli geldi. Böyle bir 
durumun dünyada örneği yok. Karikatüre erişim enge-
li ibretlik bir durum.” ifadelerini kullandı.

“BASKININ HER ŞEKLİNİ YAŞADIK” 
Dergi çizeri ve yöneticisi olan Tuncay Akgün, ne-

redeyse 40 yıldır profesyonel olarak mizah dünyasının 
içinde olduğunu belirtti. Akgün, “Benim Gırgır’a ça-
ğırıldığım gün dergi kapatıldı. Kişisel olarak hayatım 
hiçbir zaman dertten ve beladan kurtulmadı. Çok ağır 
şeyler yaşadım. Biz, dergilerle ilgili yaşanan baskının 
her şeklini yaşadık. Baskı sadece iktidar aygıtları ta-
rafından açılan davalar olarak algılanıyor fakat tehdit-
ler, kapıya dayanmalar, korkunç küfürler her şeyi ya-
şadık. Bu baskı her zaman vardı sadece türü değişti. 
Bütün sağ iktidarlar bu baskıyı bir şekilde kuruyor. Şu 
an başınıza ne geleceği belli değil. Nereden ne çıkaca-
ğı, sizin hangi torbaya atılacağınız büyük bir belirsiz-
lik.” şeklinde konuştu.

TAKSAV’ın düzenlediği “Dünden Bugüne Toplumsal Muhalefetin 
Dili ve Sanattaki İzdüşümü” paneller serisinin bu haftaki 
konusu mizahtı. Mizahçılar karşılarına çıkan engelleri anlattı
l Simge KANSU

T

Karikatüre erişim 
engeli ibretlik!
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Masal 
gibi 

İstanbul
Fotoğraf sanatçısı Ümit İnce, “Bir İstanbul Masalı” 

adlı projesiyle hayalindeki İstanbul’u 
yeniden kurguluyor. İnce, Haydarpaşa Garı 
ile limanını, trenleri, Kız Kulesi’ni ve hatta 
gökdelenleri oyun alanına dönüştürüyor

aydarpaşa Garı’nın çatı-
sında Kadıköy’e kucağını 
açan bir kadın, trenlerin 
üstünde oynayan çocuk-

lar, limandaki vincin kancasına takı-
lan koca bir balık... Fotoğraf ve vi-deo 
sanatçısı Ümit İnce, hayalindeki şeh-
ri çektiği fotoğraflar üzerinden anlatı-
yor. Bunu yaparken de kolaj ve mani-
pülasyon tekniğini kullanıyor. 

TÜKETİLEBİLİR GÖRSELLER
Fotoğrafa 

olan merakı-
nın bir otel fo-
toğrafçısının 
yanında asis-
tanlık yaptığı 
sırada başladı-
ğını söyleyen 
İnce, fotoğrafa 
olan ilgisinin 
arttığını fark 
edince akade-
mik eğitim al-
maya karar vermiş. Akdeniz Üniver-
sitesi Fotoğraf ve Video Bölümü’nde 
başlayan eğitimini, İspanya’daki Cas-
tilla La Mancha Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Bölümü’nde sürdürmüş. Tür-
kiye’ye dönünce de Kadir Has Üni-
versitesi Sinema Bölümü’nde yüksek 
lisans yapmış. 

“Çalışmalarımdaki amacım sade-
ce fotoğrafla sınırlı değil, manipülas-
yon ve kolaj tekniklerini kullanarak 
yeni gerçeklikler elde etmek istiyo-
rum” diyen İnce, çalışmalarıma ba-
kan izleyicinin kendisinden bir şey 
bulmasını istediğini söylüyor.

İnce, sanat çalışmalarının birer 
tüketim ürünü haline geldiğini ifa-
de ederek esas amacını şöyle anlatı-
yor: “Bir sanatçının aylarını belki de 
yıllarını alan bir eserin izlenme süre-
si ortalama 0,6 saniye. İzlenmesi ise 
aşağıdan yukarı kayan bir parmak ha-
reketine bağlı. Amacım; tüketim dün-
yasında hızlı tüketilebilir ürünler 
sergileyip çağın hızına ve gereksinim-
lerine ayak uydurabilmek.”

H
l Erhan DEMİRTAŞ

ESKİ VE YENİ BİRARADA
İnce çalışmalarında yeni ve eskiyi 

biraraya getiriyor. 60 yıl önceki fotoğ-
rafları günümüz görselleriyle birleşti-
ren İnce, çalışmalarında izlediği yön-
temi şu sözlerle anlatıyor: “Çektiğim 
fotoğraflarla 1940 ve 50’lerin imajla-
rını birbirine ekliyorum. Bu metodu 
manuel ya da dijital bir ortamda ma-
kas ya da photoshop ile yapıyorum. 
Bunun için tabii önce bir fikir edini-
yorum. Sonra gerisi bir şekilde geli-
yor. Video art çalışmalarım için de 
aynı yolu izliyorum. Yani bir fikir 
üzerinden yola çıkıp çektiğim hare-
ketli görüntüleri kurgu programı ile 
yeni gerçeklikler elde ediyorum.”

“EŞSİZ BİR ENERJİSİ VAR”
İnce Kadıköy’ü ve Caddebos-

tan’ı çok sevdiğini söylüyor. “Kadı-
köy’ü bir başka seviyorum çünkü İs-
tanbul’da yaşanacak son yer bence. 
Kadıköy aşığı olmamın bir başka ne-
deni de gerek iskele gerekse Moda ve 
Caddebostan sahilinin bir parça An-
talya’yı anımsatması.”

Kadıköy ve İstanbul’un görsel sa-
natçılar için çok zengin içeriklere sa-
hip olduğunu söyleyen İnce şöyle de-
vam ediyor: “İstanbul dünyanın en 
güzel şehri aslında ve bir sanatçı için 
bir lütuf adeta. Her ne kadar son dö-
nemlerde siyasi olaylar, göç ve çarpık 
kentleşme gibi problemlerle boğuşup 
o eski güzelliğinden uzaklaşsa da şeh-
rin doğası ve karmaşasının hala eşsiz 
bir enerjisi var. Kadıköy’deki  devasa 
duvar çalışmaları ve resimlere her se-
ferinde bakakalıyorum.”

Kadıköy ve İstanbul ile ilgili çalış-
malarının devam edeceğini ifade eden 
İnce, çalışmalarını “Fabricartz” ku-
rumsal ismiyle  sosyal medya hesap-
larından paylaşıyor.
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