
8 öğrenciden sadece 
1’inin “yurdu” var!

Semtin 
PATİLİ 

ESNAFI

 600 yıl önce hakça, ortakça 
bir yaşam için mücadele eden 
Bedreddin Hareketi ilk kez 
beyazperdeye taşındı. ‘Şeyh 
Bedreddin-Hakikat’ filminin 
yönetmeni Hakan Alak “Tarihi 
hikâyelerin egemen bir dil 
üzerinden anlatıldığı yerde 
ezilenlerin hikâyelerini anlatmak 
istedik” diyor l Sayfa 10'da

 ÖĞRENCI Sendikası üyesi Esma 
Kara, üniversite öğrencilerinin 
çok ciddi bir barınma problemi 
yaşadığını ve 8 öğrenciden sadece 
bir tanesinin yurtta kalabildiğini 
söyledi. Kara, “Barınma bir insan 
hakkıdır ve her öğrenciye barınma 
hakkı tanınmak zorundadır.” 
diyor l Sayfa 4’te

 ECZACI, aktar, 
kitapçı, lokantacı, 

butikçi, terzi, 
kuruyemişci… 

Kadıköy’ün birbirinden 
güzel, marifetli ve nevi 

şahsına münhasır 
esnaf kedi ve 

köpeklerini dolaştık
l Sayfa 14'te

 KADIKÖY Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği
Kadıköy Plak Günleri, 2 - 3 Ekim günlerinde belediyenin 

Hasanpaşa’da bulunan merkez binası bahçesinde yapılacak.  
Etkinlik, 25 Eylül 2012’de aramızdan ayrılan halk ozanı 

Neşet Ertaş’ın anısına düzenleniyor l Sayfa 11’de

Neydi Melal?

FEYZA HEPÇILINGIRLER  10’DA

Rağmen olan 
şeylerin ağırlığı

BEGÜM KAKI 7’DE

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 133   

RADI FIŞ 5'TEMURAT BEŞER 11’DE

Daha adil bir dünya 
için Imagine

“Atıksız Dükkân” 
Tarım Zirvesi’nde

Mega projeler 
ormanları yok ediyor

Yargı ret veriyor, 
belediye direniyor

 CHP’li belediyeler tarafından 
düzenlenen Tarımsal Kalkınma 
Zirvesi başladı. 30 Eylül-2 Ekim 
tarihleri arasında gerçekleştirilen 
zirvede  partinin tarım politikası 
kamuoyuna açıklanacak. Kadıköy 
Belediyesi zirveye “Atıksız Dükkan” 
projesi ile katılıyor l Sayfa 2’de

 KUZEY Ormanları Araştırma 
Derneği tarafından hazırlanan 
72 sayfalık rapora göre Kuzey 
Ormanları’na en fazla zararı mega 
projeler, enerji santralleri ve barajlar 
veriyor. Son sekiz yılda 8 bin 700 
hektar orman alanı yok edildi
 l Sayfa 2’de

 VALIDEBAĞ Korusu’nun imar 
planı hakkındaki yürütmeyi 
durdurma kararına Üsküdar 
Belediyesi’nin yaptığı itiraz ikinci 
kez reddedildi. Böylelikle mahkeme, 
toplam beş kararında da belediye 
aleyhine karar vermiş  oldu
l Sayfa 3'te

Şeyh Bedreddin 
isyanı beyazperdede

Plaklar Neşet Ertaş 
anısına dönecek
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Yıl: 22 / Sayı: 1108

*

Gazete Kadıköy olarak tüm dünyada “Meme Kanseri Bilinçlendirme Kampanyası”nın rengi olan pembe rengini logomuza taşıyarak, meme kanseri hakkında farkındalık sağlamak istedik.

1 - 7 EKİM 2021

Kadıköy’de 

kanser 
taramasından 

geçti 

Kadıköy Belediyesi 
Mamografi ve Kadın Sağlığı 
Merkezi, 2011 yılından beri 

Kadıköylülere koruyucu 
sağlık hizmeti veriyor. 

Alanında uzman, 
deneyimli bir 

sağlık ekibinin 
görev aldığı 

merkezde, 
sağlık 
taramaları en 
son teknolojik 
cihazlarla 
yapılıyor. 
Meme Sağlığı 
Farkındalık 

Ayı nedeniyle 
görüştüğümüz 

merkezin idari 
sorumlusu Mine 

Akın ve Radyoloji 
Uzmanı Dr. Hikmet 

Karagüllü çalışmalar 
hakkında bilgi verdi 

l Sayfa 12’de
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Kuzey Ormanları Araştırma Derneği tarafından hazır-
lanan 72 sayfalık raporda, Kuzey Ormanları’nı tehdit 
ve tahrip eden unsurlar 21 başlık altında toplandı. 

Rapora göre Kuzey Ormanları’na en fazla zara-
rı mega projeler, enerji santralleri ve barajlar veriyor. 
Madencilik faaliyetleri, sanayi tesisleri, çöp ve haf-
riyat döküm sahaları, orman yangınları, su şirketleri, 
iklim krizi, ormancılık endüstrisi, avcılık, definecilik 
arayışları ve Rus doğalgaz hattı projesi (Türk Akı-
mı) de Kuzey Ormanları’nı tehdit eden diğer unsurlar 
arasında gösterildi. 

Kuzey Ormanları’nın kıtalararası orman kuşağı köp-
rüsü konumunda ve 1 milyon 500 bin hektar büyüklüğe 
sahip olduğu bilgisine yer verilen raporda, bu ormanın 
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, 
Sakarya ve Düzce illerini içine aldığı kaydedildi. 

MEGA PROJELER ETKİSİ
Mega projeler arasında üçüncü köprü ve Kuzey Mar-

mara Otoyolu, üçüncü havalimanı ve tamamlayıcı pro-
jeler, Kanal İstanbul, Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi 
Köprüsü ile Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu sıralandı.

Rapora göre mega projeler Kuzey Ormanları’nın 
bütünlüğünü yok etti, sayısız yaban hayvanının yu-
vasını ve hayatını kaybetmesine neden oldu, kent çe-
perinin orman alanına doğru genişlemesine yol açtı, 
Belgrad Ormanı Istrancalar’dan tamamen koparıldı.

Üçüncü havalimanı ve bağlantı yolları nedeniy-
le 13 milyon ağacın kesildiği, tahrip edilen alanın bü-
yüklüğünün de 6 bin 500 hektar olduğu savunulan ra-
porda, “İstanbul’un ormanları dünyada 200 önemli 
ekolojik bölgeden biri, Avrupa’da ise korunması ge-
reken 100 ormandan biridir.” hatırlatması yapıldı.  

Raporda, üçüncü havalimanı ve bağlantı yolları-
nın Kuzey Marmara Ormanları’na çok büyük zarar 
verdiği belirtilerek, Kanal İstanbul projesinin orman-
lara zarar veren mega projelerden bir başkası olaca-
ğı kaydedildi. 

KANAL İSTANBUL
Kanal İstanbul nedeniyle 2020 yılına kadar 30 

milyon metrekare özel mülkiyet alanının el değiştir-
diği hatırlatılan raporda, bu projenin biyoçeşitliliği 
olumsuz etkileyeceği, ekosistemi bozacağı, 23 mil-
yon metrekare orman alanını, 136 milyon metreka-
relik çok verimli tarım alanını yok edeceği tespitine 

yer verildi. Kanal İstanbul projesinin 10 bin hafri-
yat kamyonunu trafiğe çıkaracağı hatırlatılarak, bu-
nun da trafik kazaları ve can kaybını arttıracağı kay-
dedildi. 

İnşaatı devam eden Çanakkale Köprüsü’nün Kaz-
dağları’na ve Türkiye’nin tahıl deposu olarak bilinen 
Çanakkale’nin tarım alanlarına büyük zarar vereceği 
savunulan raporda, Osmangazi Köprüsü’nün önemli 
su ve tarım arazilerini yok ettiği belirtildi. 

ENERJİ SANTRALLERİ
Tarım ve orman alanı olan Tekirdağ bölgesinde-

ki Çerkezköy-Silivri hattı ile Tekirdağ Vize’nin 2016 
yılında enerji üretim alanı olarak ilan edildiği hatır-
latılan raporda, vatandaşların mücadelesi ile planla-
nan üç santralin yapımının 2020 yılında iptal edil-
diği, İğneada’ya Nükleer Santral yapılması planının 
ise Longoz Ormanları’nı, yaban hayatını ve tüm can-
lı türlerini yok etme tehdidi ile karşı karşıya bıraka-
cağı hatırlatıldı. 

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ
Diğer türlerine göre nispeten tercih edilen Rüz-

gar Enerji Santralleri’nin (RES) de doğaya ve insana 
verdiği zarara yer verilen raporda, Trakya bölgesine 
kurulan RES’ler nedeniyle yüzbinlerce ağacın kesil-
diği, yaban hayatının tehdit altına girdiği, Silivri’de 
RES için ayrılan 738 hektarlık alanın orman alanı ol-
duğu belirtildi. 

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 15 RES bulundu-
ğu, her bir RES için 1 hektarlık alanda ağaç kesildi-
ği savunulan raporda, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, 
Sakarya, Kocaeli, Edirne ve Balıkesir’de toplam 47 
RES kurulduğu bilgisine yer verildi.  

BARAJLAR
Marmara Bölgesi su kaynaklarının hemen he-

men hepsinin Kuzey Ormanları coğrafyasında bu-
lunduğu belirtilen raporda, suların, ormanlar tahrip 
edilerek dev borularla taşındığı, su ihtiyacı için ya-
pılan ve yapılması planlanan barajların yeraltı ve ye-
rüstü su hareketlerine dönülmez zararlar verdiği sa-
vunuldu.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ
Mega projelerin ihtiyacının karşılanması için son 

10 yılda Kuzey Ormanları’nda taş ve maden ocakları-
nın açıldığı belirtilen raporda, Cendere Deresi’nin bu 
nedenle tahrip edildiği, Ayazağa Deresi’nin taş oca-
ğı yağması altında olduğu ifade edildi. Taş ocakla-
rı nedeniyle suyun sızma ve akış yollarının kesildi-
ği, su kaybının yaşandığı, dere vadilerinin kirlendiği, 
gürültü yaptığı, bölgede yaşayan memeli hayvanların 
göç ettiği, patlamaların etkisi ile ölüm ve yaralanma-
ların yaşandığı ifade edildi. 

Yasal ve yönetmelik değişikliği ile 1971 yılında 
270 bin olan İstanbul orman alanının, 2018 yılında 27 
bin hektar kayıp ile 243 bin hektara gerilediği bilgi-
sine yer verilen raporda, bunun 8 bin 700 hektarının 
üçüncü havalimanı ve üçüncü köprü bağlantı yolları 
için son sekiz yılda gerçekleştiği belirtildi. 

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği’nin raporuna göre üçüncü köprü ve yeni havalimanı nedeniyle son sekiz yılda 8 bin 700 hektar orman alanı yok edildi

Mega projeler 8 bin 700 hektar ormanı yok etti

İklim krizine karşı eyleme geçilmesini isteyen genç 
iklim aktivistleri bir kez daha dünya çapında eş za-
manlı olarak sokakları doldurdu. Türkiye’nin birçok 
şehrinde düzenlenen eylemlerin İstanbul’daki adresi 
ise Kadıköy oldu. Fridays for Future Türkiye, Youth 
for Climate ve Roots & Shoots’un çağrı yaptığı ve 
birçok kurumun desteklediği iklim grevinde “İklim 
için birlikte”, “Okulda iklim öğret”, “Gelecek istiyo-
ruz”, “Yetişin a dostlar tutuşuyoruz” ve “Gelecek is-
tiyoruz” yazılı dövizler taşındı. Çevre örgütlerinin ve 
yetişkinlerin de destek verdiği eylemde basın açıkla-
masını yine gençler okudu. 

“SİSTEM DEĞİŞMELİ”
Fridays for Future Türkiye’den Yağmur Ocak 

yaptığı açıklamada, “Burada toplanma amacımız, ik-
lim krizinden en çok etkilenen ülkeler, bölgeler ve 
topluluklar, yani MAPA için ses olmak, gezegenimi-
zi ve haklarımızı savunmak, yıllardır dile getirdiği-
miz taleplerimizi duyurmak ve karar alıcıları hareke-
te geçirmek.” dedi.

Sekizinci kez dünya çapında greve çıktıklarını be-
lirten Ocak, “İklim acil durumu ilan edilmesini, iklim 
krizi ile mücadelede somut adımlar atılmasını istiyo-
ruz” diyerek change.org üzerinden başlatılan imza 
kampanyasını hatırlattı ve destek çağrısında bulundu. 
Doğanın daha fazla yok edilişini ve geleceklerinin el-
lerinden alınışını görmek istemediklerini ifade eden 
Ocak, “İklimin değil sistemin değişmesi gerektiğini 
söylüyoruz.” dedi.

 
“ÇÖKÜŞE YAKLAŞIYORUZ”
 Karar vericilerin iklim krizini görmezden gelmesi-

nin ve etkili adımlar atmamasının krizin derinleşmesi-
ne neden olduğunu söyleyen Youth for Climate Türki-
ye’den Ela Naz Birdal ise “Gezegenimizdeki yaşamın 

sürmesini sağlayan kritik sistemler geri dönüşü olma-
yan çöküş noktasına yaklaşıyor.” uyarısında bulundu.

Ülkemizde de iklim krizi etkilerinin daha çok his-
sedilmeye başlandığını belirten Birdal, “İklim krizine 
bağlı artan sıcak dalgaları ülkemizin güneyinde ya-
şanan yangınları tetikledi, sıcaklık rekorları kırılıyor. 
İklim krizi, kötü kentleşme nedeniyle yaşanan selle-
rin etkisini artırıyor. İklim kriziyle mücadelede çok 
önemli olan denizler, yaşamın değil denize atık bıra-

kanların gözetilmesi sonucunda müsilaja maruz ka-
lıyor.” dedi. İklim krizinin var olan adaletsizlikleri 
derinleştirdiğini ve yeni adaletsizlikler oluşturduğu-
nu söyleyen Birdal, “İklim kriziyle şiddeti artan afet-
ler ekonomiyi, sosyal yaşamı, kültürü ve siyaseti de 
etkiliyor. İklim krizi evimizde ve herkesi etkiliyor. 
Hepimizin bizzat yaşadığı, içinde olduğumuz bu kri-
zi artık görmezden gelmeyin, hemen bugün harekete 
geçin.” çağrısında bulundu. 

 
“SÖZ DEĞİL EYLEM İSTİYORUZ”
 Basın açıklaması Roots & Shoots Türkiye’den 

Melisa Akkuş’un konuşması ile devam etti. “Artık 
sadece sözler duymak değil, gerçek eylemler gör-
mek istiyoruz” diyen Akkuş, karar alıcılardan talep-
lerini şu şekilde sıraladı: “Acilen; Paris İklim Anlaş-
ması’nın onaylanmasını, anlaşmanın maddelerinin 
yerine getirilmesini ve İklim Acil Durumu ilan edil-
mesini; 2030'a kadar net sıfır karbon emisyonunun 
sağlanması için adımlar atılmasını istiyoruz. Kaz-
dağları, Akbelen Ormanı ve Validebağ Korusu gibi 
önemli doğa alanlarında ekolojik yıkıma sebebiyet 
verecek projelerin durdurulmasını, iklim krizinin be-
raberinde getirdiği hak ihlallerine karşı harekete ge-
çilmesini, fırsat eşitliğinin iklim adaleti ve sosyal 
adalet çerçevesinde sağlanmasını ve tüm bunların 
gerçekleşmesi için gençler olarak karar alma süreçle-
rinin her aşamasında etkin, eşit söz ve hak sahibi ola-
rak yer almayı istiyoruz.” iklim grevi Müze Gazha-
ne’de yapılan etkinliklerle tamamlandı. 

“KRIZI GÖRMEZDEN GELMEYIN”
İklim krizine karşı etkili politikalar talep eden genç iklim aktivistleri, 

24 Eylül Cuma günü Kadıköy’de düzenlenen Küresel İklim Grevi’nde buluştu
l Erhan DEMIRTAŞ

l Seyhan KALKAN VAYIÇ

C

CHP’li belediyeler tarafından düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nin 
açılışı yapıldı. Kadıköy Belediyesi, 2 Ekim Cumartesi gününe kadar 
sürecek olan zirveye “Atıksız Dükkân” projesi ile katıldı  

umhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafın-
dan düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zir-
vesi’nin açılışı, 30 Eylül Perşembe günü 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-

lu’nun katılımı ile yapıldı. Yenikapı’daki Kadir Top-
baş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan zirve, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-

moğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Bazı partili-
ler ve çiftçilerin konuşmasının ardından kürsüye çıkan 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çiftçilerin kullana-
cakları yakıttan Özel Tüketim Vergisi alınmayacağını 
söyledi. Hiçbir çiftçinin aracının haczedilmeyeceğini 
belirten Kılıçdaroğlu, çiftçilerin borçlarından dolayı 
faiz ödemeyeceklerini, ana parayı da uygun koşullar-
da ödeyeceklerini ifade etti.

“ATIKSIZ DÜKKÂN” STANDINA ZİYARET
Konuşmasının ardından CHP’li belediyeler ta-

rafından kurulan stantları gezen Kılıçdaroğlu, İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kadıköy Be-
lediyesi’nin ödüllü projesi “Atıksız Dükkân” standı-
nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Atıksız Dükkan’ın işle-
yişi hakkında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı’ndan bilgi aldı.

Tarımsal Kalkınma Zirvesi 2 Ekim Cumartesi 
günü sona erecek. 

“TARIM ZİRVESİ”
Daha iyi bir gelecek için 
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Üsküdar’da bulunan Validebağ Korusu için hazırla-
nan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 
ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Pla-
nı hakkında, İstanbul 6. İdare Mahkemesi yürütmeyi 
durdurma kararı vermişti.

Üsküdar Belediyesi, Validebağlıların yıllarca sü-
ren mücadelesine karşılık karara itiraz etmişti. 2 Ey-

lül’de mahkeme, belediyenin itirazı-
nı reddetmişti. Belediye bir kez daha 
karara itiraz etti ancak bu itiraz da İs-
tanbul Bölge İdare Mahkemesi tara-
fından reddedildi. Validebağ Koru-
su ile ilgili son yürütmeyi durdurma 

kararı 29 Temmuz’da İstanbul 11. Bölge Mahkeme-
si tarafından verilmişti. Son verilen ret kararında şu 
ifadeler yer aldı: “Dava dosyasında mevcut bilgi ve 
belgelere göre, itiraz istemine konu edilen Mahke-
me kararı Dairemizce de uygun görülmüş olup, iti-
raz dilekçesinde belirtilen hususlar söz edilen kararın 
kaldırılmasını gerektirecek mahiyette olmadığından 
itirazın REDDİNE, dava dosyasının mahkemesine 
iadesine, 09/09/2021 tarihinde kesin olarak oybirli-
ğiyle karar verildi”

Validebağ Gönüllüleri, Twitter hesabı üzerinden şu 
paylaşımı yaptı: “5-0 çünkü 3 karar Yürütmeyi Durdur-
ma kararı, 2 karar Yürütmeyi Durdurma kararına itira-
zın reddi. Tamam, nihai bir karar değil. Yürütmeyi Dur-
durma kararına 2. kez itiraz etmişler. 2.kez reddedilmiş. 
5 kere daha itiraz edilse yine haklı olan kazanacak. Ada-

lete güveniyoruz çünkü haklıyız.” 
Üsküdar Belediyesi, geçen hafta Validebağ Koru-

su’na iş makineleri ve kamyonlarla girerek moloz ve 
kum dökmüş, Validebağlılar dayanışmayla bu moloz 
ve kumları koru dışına çıkartmıştı.

BAKANLIĞA ONAY
Ret kararlarına ek olarak bir de Millet Bahçesi pro-

jesine dair onay mahiyetinde bir karar verildi. İstanbul 
6. İdare Mahkemesi, haziran ayında bilirkişi heyeti ta-
rafından hazırlanan raporu gözeterek yürütmeyi durdur-
ma kararı vermişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın itirazı sonucu bu 
yürütmeyi durdurma kararı oyçokluğuyla kaldırıldı. 
İmar planına ve ihaleye karşı açılan iki davada, yürüt-
meyi durdurma kararları devam ediyor.

Validebağ Korusu için Üsküdar Belediyesi’ne bir ret daha

irinci derece doğal sit alanı olan Valide-
bağ Korusu geçtiğimiz hafta Üsküdar Be-
lediyesi’nin koruya moloz dökmesi ve be-
lediye ekiplerinin iş makineleriyle koruya 

girmesiyle tekrar gündem oldu. Validebağ Gönüllü-
leri ve Validebağ Savunması üyelerinin koruyu koru-
mak için başlattığı nöbet 100 günü aşarken Üsküdar 
Belediyesi, mahkemenin koru için hazırlanan “Reha-
bilitasyon ve Düzenleme Projesi”nde yürütmeyi dur-
durma kararı vermesine ve belediyenin itirazını red-
detmesine karşın inşaat projesinde ısrarını sürdürüyor.

Uzun yıllardır hem inşaat projeleriyle hem de 
doğa direnişiyle gündemde olan Validebağ Korusu 
hakkında bilinmesi gerekenler, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı’nın “Validebağ 
Korusu Politika Belgesi” raporunda biraraya getiril-
di. Rapor, 5 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Plan-
lama Ajansı (İPA) tarafından gerçekleştirilen “Vali-
debağ Korusu’nun Geleceği Çalıştayı” ve 7 Ağustos 
2021 tarihinde İstanbul Kent Konseyi tarafından dü-
zenlenen, “Validebağ Forumu: Dünü, Bugünü, Yarı-
nı” toplantısı ile tespit edilen sorunlar ve çözüm öne-
rilerinin kılavuzluğunda hazırlandı. 

ONAY BEKLİYOR
Raporda yer verilen bilgilere göre, Validebağ Ko-

rusu’nun “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olması yö-
nündeki tescil kararı onaylanmak üzere Tabiat Var-
lıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderildi 
ancak bu süreç henüz tamamlanmadı. Raporda payla-
şılan verilere göre; koruda kültür varlığı olarak tescil 
edilmiş 11 yapı bulunuyor. Adile Sultan Kasrı ve Ab-
dülaziz Av Köşkü gibi tescilli binalar nedeniyle tüm 
parsel kültür varlığı olarak tescil edilmiş durumda. 
Koru sınırları içerisinde ayrıca iki adet acil toplan-
ma alanı ve üç adet acil barınma tesisi de yer alıyor. 

KORUDAKİ KÜLTÜR VARLIKLARI 
Kültür varlığı yapıların ticari amaçlı kullanıldıkla-

rı ve endüstriyel mutfak gibi ilave işlevlerin arttığı ifa-
de edilirken bu durumun yangın riskini de öne çıkardığı 
vurgulandı. Bu konuda şu önerilere yer verildi: “Kültür 
varlığı yapıların restorasyon sürecinde ve koruda yapı-
lacak her türlü uygulamada çevresel etkiler dikkate alın-
malı, özgün peyzaj ve doğal yapı tahrip edilmemelidir. 

Bu tip alanlarda uygulanacak restorasyon projeleri için 
çevresel etki değerlendirme çalışmalarının hazırlanması 
yararlı olacaktır. Tescilli kültür varlığı yapıların kulla-
nım hatalarından kaynaklı gerçekleşebilecek tahribatın 
önlenebilmesi için düzenli denetimler yapılarak hatalı 
uygulamaların zamanında durdurulmasıyla önleyici ko-
rumanın sağlanması gerekmektedir.”

“ÖNCELİK HABİTATIN BOZULMAMASI”
Raporda, Validebağ Korusu’ndaki doğal yaşamın 

ayrıntılarına da yer verildi. Korunun, İstanbul’daki 
yaban hayatın devam ettiği, biyolojik çeşitlilik açı-
sından zengin ve kuş göçleri için önemli bir yeşil 
alan olduğu vurgulanırken şu noktalara dikkat çekil-
di: “Bu özelliğini sürdürebilmesi için strateji ve po-
litikaların ekolojik hassasiyetler gözetilerek planlan-
ması gerekiyor. Korudaki ekosistem bütünlüğü göz 
önüne alınmadan otsu bitki biçme işlemlerinin, ağaç-
landırma çalışmalarının ve korunun doğal yapısı ile 
bütünleşmeyen peyzaj çalışmalarının yapılması eko-
lojik yapı üzerinde tahribat yaratmaktadır. Validebağ 
Korusu’nun sahip olduğu biyoçeşitliliğin sürdürüle-
bilmesi, alanın parçalanmadan bütünlüğünün korun-

ması ve insan kullanımlarından kaynaklı baskının 
azaltılmasına bağlıdır. Bu nedenle bir doğal sit alanı 
olan korunun korunmasında öncelik habitatın bozul-
maması olmalıdır.” 

Raporda ayrıca, koru içinden akan derenin de 
çevresel koşullardan dolayı kirlendiği ifade edilir-
ken, koru içinde bulunan sokak hayvanlarının düzenli 
kontrol ve takibinin yapılmaması sonucunda popülas-
yonlarında bir artış meydana geldiği ve bu durumun 
yaban hayatını olumsuz etkilediği kaydedildi. 

KORUMA ÖNERİLERİ
Raporda, korudaki doğal hayatın devamlılığı ve 

kültürel varlıkların korunabilmesi için  korunun taşı-
ma kapasitesinin belirlenmesi gerektiğine işaret edi-
lirken, şu önerilere yer verildi:

✔ Korudaki kurumlar arası koordinasyon ve yö-
netim sorunlarını aşabilmek için ekosistem temelli 
Koru Yönetim Planının hazırlanması gereklidir. Yö-
netim planı; vatandaşların, yerel inisiyatiflerin, sivil 
toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının, yerel yö-
netimlerin, üniversite ve akademisyenlerin katılımıy-
la hazırlanmalıdır.

✔  Envanter çalışması korudaki taşınır/taşınmaz 
ve tescilli/tescilsiz kültür varlığı, tescilli anıt ağaçlar 
ve korunmaya değer ağaçların yanı sıra korudaki tüm 
florayı ve aynı zamanda tüm yabani hayvan varlığı-
nı da tespit eden geniş kapsamlı bir çalışma olmalı-
dır. Tüm önlem ve müdahaleler korunun ekosistemi-
ni doğal döngüsüyle birlikte dikkate alan bütünleşik 
envanter çalışması ışığında belirlenmelidir. Envanter 
çalışması kamuya açık olmalı ve denetimi kamuoyu 
tarafından yapılabilmelidir.

✔ Validebağ Korusu’nun kültürel peyzajının özgün 
ve mevcut durumunun analiz edilmesi ve peyzaj karak-
terine uygun olmayan yapı ve müdahalelerin kaldırılma-
sı, tarihi yapıların mevcut işlevlerinin her yapı için kendi 
özelinde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

✔ Yapılacak yeni koruma amaçlı imar planlarının 
kullanım odaklı olmaması, kültürel ve doğal miras 
değerlerini gözeterek taşıma kapasitesinin göz önü-
ne alınması, ekosistemleri göz ardı etmeyen bir yak-
laşım ve çerçeve ile yapılması gerekmektedir. Koru 
için yapılacak tüm planlama ve karar alma süreçle-
rine konu uzmanlarının, mahalleli ve yerel inisiyatif-
lerin, koruda hizmet veren kamu kurumlarının dahil 
edilmesi gerekmektedir.

✔ Koruda düzenlenen düğün ve yemek organi-
zasyonları ve şenlik, şölen gibi kutlamalar engellen-
melidir. Film ve dizi çekimlerinin koruya zarar ver-
meyecek yöntemlerle ve koru yönetim planına uygun 
biçimde yapılması sağlanmalıdır.

✔  Koru sınırları içerisinde iki adet acil toplan-
ma alanı ve üç adet acil barınma tesisi bulunmaktadır. 
Olası bir deprem sonrasında bu alanların kullanım bi-
çimleri, kapasiteleri, kullanım sürelerine ilişkin ka-
rarların yönetim planında yer alması sağlanmalıdır.

İstanbul Planlama Ajansı Validebağ Korusu’nun geleceğine ilişkin atılması gereken adımları, hazırladığı “Validebağ Korusu 
Politika Belgesi”nde yayımladı. Raporda, beş ana başlıktaki temel sorunlara ve bunların çözüm önerilerine yer veriliyor

Validebağ’ın geleceği ve 
YOL HARITASI RAPORLANDI
l Erhan DEMİRTAŞ

B

l Fırat FISTIKValidebağ Korusu'nun imar planı 
hakkındaki yürütmeyi durdurma 
kararına Üsküdar Belediyesi'nin 
yaptığı itiraz ikinci kez reddedildi. 
Böylelikle mahkeme, beşinci kez 
kararında da belediye aleyhine 
karar vermiş oldu
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KAYIP

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi, pandemi sürecinde 
işini kaybeden, geliri düşen 
ailelere destek olmak ama-
cıyla, su ve doğalgaz fatu-
ralarının ödenmesini sağla-
mak amacıyla askıda fatura 
projesi başlattı. 
Faturasını ödemekte güç-
lük çeken vatandaşların fa-
turalarını bırakmaları, öde-
mek isteyenlerin de ödeme 
yapmasını sağlamaları için 
de askidafatura.ibb.gov.tr 
sitesi kuruldu. 

282 BİN ADET FATURA ÖDENDİ
Sitedeki verilere göre 27 Eylül Pazartesi itiba-
ri ile askıya bırakılan fatura sayısı 310 bin 992 
adet. Bu faturalardan 281 bin 497 adedi yardım-
severler tarafından ödendi. Bu faturalar için ya-
pılan ödeme miktarı ise 40 milyon 883 bin 661 
lira. Sitedeki verilere göre ödenmeyi bekleyen 
fatura sayısı da 29 bin 497 adet. 

KİŞİ BAŞINA GELİR 940 TL
Yine sitede yer alan bilgilere göre askıda fatura 
bırakan hanelerdeki kişi başına gelir maksimum 
940 TL olmalı. Yani fatura bırakan 4 kişilik bir ai-
lenin toplam geliri 3 bin 760 TL olursa, faturasını 
askıya bırakabiliyor. 

FATURA KARDEŞLİĞİ
Yüksek bedelli faturalar olduğu durumlarda “Fa-
tura Kardeşliği” devreye giriyor. Yüksek bir fa-
turayı gören yardımsever, gücü oranında öde-
me yapıyor, başka biri veya birileri de kalan tutarı 
ödeyerek fatura borcunu kapatıyor. 

6’INCI ÖDÜLÜNÜ ALDI
Daha önce bir çok ödül 
alan proje, bir ödül de 
ABD’den aldı. İBB Bilgi İş-
lem Daire Başkanlığı’nın 
(BİDB) Mayıs 2020’de 
hayata geçirdiği ve dün-
yada ses getiren “As-
kıda Fatura” projesi 6. 
ödülünü ABD’den aldı. 
Proje Amerika merkezli 
IDC’nin düzenlediği diji-
tal inovasyon projeleri-
nin öne çıkarıldığı etkin-

likte ödüle değer görüldü. Askıda fatura projesi 
daha önce de Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim 
Birlikleri Ağı’nın (NALAS) düzenlediği İyi Uygu-
lamalar Sempozyumu’nda, Avrupa’da “İyi Uy-
gulama” örneği kategorisinde; IDC CIO 2020 
ödüllerinin “İş Geliştirme” kategorisinde; Sür-
dürülebilir İş ödüllerinin “Sosyal Etki / Covid-19 
Çalışmaları” kategorisinde; IDC CIO 2021 ödül-
lerinin hem IT Cost Efficiency hem de “Business 
Enablement” kategorisinde ödül aldı.

İBB’nin pandemi döneminde 
faturasını ödemekte zorlanan 
İstanbullular için başlattığı 
askıda  fatura projesi 
kapsamında 281 bin 219 adet 
fatura için 40 milyon 849 bin 
liralık ödeme yapıldı

40.8 mİlyonluk askıda 
fatura ödemesİ yapıldı

emelde var olan öğrenci sorunları, 
pandeminin de etkisiyle kendini 
daha net göstermeye başladı. Bü-
yükşehirlerde artan kiralar ve ye-

tersiz yurtlar nedeniyle öğrenciler büyük bir 
barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bun-
ların yanında devlet tarafından verilen KYK 
bursları ve kredileri ise öğrencilerin barınma 
masraflarını karşılamaya bile yetmiyor. Oku-
mak için şehir değiştiren bazı öğrenciler, ge-
çim sıkıntısı sebebiyle eğitimlerini yarıda kes-
mek zorunda kalıyor.

 ‘BARINAMIYORUZ’
Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrenci-

lerinin barınma sorunlarına dikkat çekmek 
için başlattıkları geceyi dışarıda geçir-
me eylemleri ise devam ediyor. İs-
tanbul Kadıköy’de başlayıp 
Ankara, İzmir, Kocaeli, Diyar-
bakır, Çanakkale, Eskişehir ve 
Antalya’ya yayılan “Barına-
mıyoruz” eylemi tüm Türki-
ye’nin gündemi haline geldi. 
Harekete dahil olan yüzler-
ce üniversite öğrencisi bu 
kentlerdeki parklarda gece-
yi geçirirken, sosyal medya 
hesaplarından yaptıkları pay-
laşımlarla da yaşadıkları sorunu 
dile getirmeye devam ediyorlar. 

Öğrenci Sendikası üyesi Esma Kara, 
öğrencilerin yaşadığını problemler hakkında 
Gazete Kadıköy’e konuştu. Kara, “Öğrencileri 
sürekli olarak mağdur ediyorlar” dedi.

“BARINMA İNSAN HAKKIDIR”
Sosyoloji öğrencisi Esma Kara, pande-

mi döneminde barınmanın çok ciddi bir prob-
lem haline geldiğini belirtti ve şöyle devam etti: 
“Barınma bir insan hakkıdır ve her öğrenci-
ye barınma hakkı tanınmak zorundadır. Türki-
ye'de 8 milyon öğrenci var fakat ülkemizde sa-
dece 700 bin kişinin barınabileceği kadar yurt 
mevcut. Bizlere verilen KYK bursu veya kredi-
si hiçbir ihtiyacımızı karşılamıyor. Devlet yurt-
larına her yıl zam geliyor ve aldığımız bursların 
yarısından fazlasını oraya ödemek zorunda ka-
lıyoruz. Bir eve çıkmak istesek kiralar fahiş fi-
yatlarda ve aynı zamanda 3 kira bedeli verme-
den eve giremiyoruz.”

“ÖĞRENCİLER MAĞDUR”
Öğrencilerin her konuda mağdur edildiği-

ni belirten Kara, “Üniversiteler açılıyor ama 
yeteri kadar sağlık önlemi alınmı-

yor. Derslerin nasıl işleneceği 
hakkında bize hiçbir bilgi-

lendirme yapılmıyor. Bazı 
okullardaki öğrenciler 
mevcut olarak kayıt-
lı oldukları yurtlardan 
atılıyor, öğrencileri sü-
rekli olarak mağdur 
ediyorlar” dedi. 

Öğrenci Sendika-
sı’nın bu süreçte neler 

yaptığına da değinen Kara, 
“Öğrenci Sendikası olarak 

12 ilde her akşam 21.00'dan 
00.00'a kadar nöbet tutuyoruz, ba-

rınamıyoruz diyerek sesimizi her geçen gün 
daha gür bir şekilde çıkartmak için çaba gös-
teriyoruz” ifadelerini kullandı. 

Öğrencilerin en büyük sorunu barınma. Son dönem yetersiz yurtlar ve artan ev kiraları 
bu sorunu iyice su yüzüne çıkardı. Öğrenciler parklarda sabahlayarak bu soruna dikkat 
çekti. Öğrenci Sendikası üyesi Esma Kara, “Türkiye'de 8 milyon öğrenci var fakat 
ülkemizde sadece 700 bin kişinin barınabileceği kadar yurt mevcut” dedi.

“Sekiz öğrenciden 
biri yurtta kalabiliyor”

Üniversite öğrencilerinin yetersiz yurtları protesto etmek için dü-
zenledikleri “Barınamıyoruz” eylemleri sürüyor. İstanbul’da da öğ-
rencilerin adresi Kadıköy Moda’ydı. 
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğ-
rencilerin “Barınamıyoruz” eylemlerini Gezi Eylemleri ile ilişkilen-
dirmiş, üniversitelilere “güya sözde öğrenci” demişti: "Türkiye, 
dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurdu-
na ve yatağına sahip ülkesidir. Bunun altını çizerek özellikle vur-
gulamak istiyorum, son zamanlarda bazı park, bahçe, buralarda-
ki bankların üzerinde yatanlar, açık ve net söylüyorum, bunların 
bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Sözde öğrenciler, aynen Gezi 
Parkı olayı neyse, bunun bir başka versiyonudur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Kadıköy Mo-
da’da eylem yapan üniversitelilere polis müdahale etti ve 28 üni-
versiteli öğrenci gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
gözaltına alınanların daha çok sol marjinal gruplarla ilişkili olduğunu 
iddia etmişti. Soylu, “Bunların 6'sının PKK/KCK, 6'sının MLKP, 5’inin 
TKKKÖ, 2'sinin TKP Kıvılcım, 1'inin FETÖ/PDY, 1'inin TKİP, 1’inin DKP, 
4'ünün de 'beni çok seven' LGBTİ üyesi olduğu tespit edildi" iddia-
sında bulunmuştu.

SAYILARLA YURT SORUNU
Öğrenciler ise gözaltılara rağmen eylemleri sürdürmekte kararlılar. 
Çünkü ciddi bir yurt yetersizliği bulunuyor. 2019-2020 eğitim ve 
öğretim döneminde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı 793 yurt var-
dı, bu sene ise yurt sayısı 773’e geriledi. Kapasite de yurt sayısıyla 
paralel olarak eksildi ve 695 bin oldu.
Üniversitede öğrenim gören öğrenci sayısı ise 3 milyonun üzerin-
de. Yani üniversitelilerin 5’te 1’i devlet yurtlarında kalamıyor. Bu da 
eylemlerin temel dayanak noktası. Öğrenciler herkes için nitelikli, 
ücretsiz barınma imkanının sağlanması gerektiğini savunuyor. 

Üniversite öğrencilerinin “Barınamıyoruz” 
eylemine polis müdahale etti. Gözaltına 
alınan 28 üniversiteli, Emniyet’teki 
işlemlerin ardından serbest bırakıldı

“Barınamıyoruz” 
eylemİne müdahale

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
geçtiğimiz günlerde öğrencilerin yurt so-
runu olmadığını söyleyerek, “Bizden ön-
ceki dönemlerde böyle yurt söz konusu 
değildi. Bunları biz yaptık. Gayet de lüks 
yurtlar yaptık. Bu yurtlar çift yatak, bi-
lemediniz üç yataklı odalar olmak üzere 
gayet modern bir şekilde bu yurtlarımızı 
yaptık. Ben yurtlarımızla iftihar ediyorum. 
Kredi Yurtlar Kurumu’muzun attığı bu 
adımlarla da iftihar ediyorum” demişti. 
KYK’nın 2018-2022 Stratejik Planı’nda ise 
yurt konusu, kurumun “zayıf yönleri” ara-
sında yer alıyor. Planda, artan öğrenci sayı-
sına karşın yetersiz kalabilecek yurt sayı-
sının neden olabileceği “tehdit unsuru” da 
“Artan üniversite ve öğrenci sayısı ile bir-
likte barınma talebini karşılayamama riski” 
diye açıklandı. Sayıştay da Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu’nda, ki-
ralanan yurt binalarına ilişkin şu tespitlerde 
bulunmuştu:
◆ (Deprem konusunda) Konut ve işye-
ri binası olarak tasarlanmış binaların yurt 
olarak kullanılması can ve mal güvenliği 
açısından tehlikeli.
◆ Konut tipi binalarda, yangına yönelik 
yağmurlama sistemi, otomatik yangın al-
gılama sistemi, durum aydınlatma sistemi, 
yangına dayanıklı kapı imalatı ve mutfak 
davlumbazlarında söndürme sisteminin 
bir kısmı ya da tamamı bulunmamaktadır.
◆ Asansörler konut tipi olarak imal edil-
diğinden, planlanandan daha yoğun kulla-
nılmaları sürekli arıza vermelerine neden 
olmaktadır. Bu arızalar kullanımdan kay-
naklandığı için bakım ve onarım giderleri 
Bakanlık tarafından karşılanmaktadır.
◆ Alt yapı tesisatları yoğun kullanıma uy-
gun değildir. Su deposu, sıhhi tesisat, je-
neratör sistemi ve ısıtma sistemleri, kapa-
sitelerinin üzerinde çalıştığından yetersiz 
kalmakta veya arıza yapmaktadır. Mal sa-
hipleri taahhüt ettikleri halde kapasite ve 
güç iyileştirmelerini yapmamaktadır.
◆ Engelli odası, lavabosu ve tuvaleti ye-
terli sayıda ya da hiç bulunmamaktadır.
◆ Binalarda mutfak ve yemekhane bölüm-
leri olmadığından, binanın depo veya bod-
rum bölümleri bu maksatla kullanılmaktadır. 
Bu alanlar gerekli fiziki koşulları sağlamadı-
ğından, Ramazan ayı gibi yoğun dönemler-
de açık alanlara çadır kurulmaktadır.
◆ Binalar daire tipi bölümlerden oluşmak-
tadır. Daireler ortalama bir aileye göre ta-
sarlandığından, öğrenciler için yeterli 
lavabo, tuvalet ve çalışma alanı bulunma-
maktadır.
◆ Öğrencilerin ortak kullanımına yöne-
lik yeterli sayıda faaliyet odası bulunma-
maktadır.
◆ Bina girişleri ile koridor genişlikleri iste-
nen asgari şartları taşımamaktadır.”

l Simge KANSU

Tl Fırat FISTIK

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Artan kiralar, yurt, barın-
ma gibi sorunlar yaşayan 
üniversiteli öğrencilerin 
Kadıköy'de 19 Eylül Pazar 
günü başlattığı Barınamı-
yoruz Hareketi'nin eylemle-
ri yayılarak sürüyor. ‘Evimiz 
yoksa sokaklar evimizdir’ 
diyerek, her gece İstanbul’un 
farklı ilçelerindeki parklar-
da veya sokakta sabahlayan 
öğrencilere, diğer kentlerden de des-
tek geliyor. Ülkenin çeşitli şehirlerinde 
benzer taleplerle eylemler yapılıyor. 
Öğrencilerin bu haklı isyanına yurttaş-
lar da kayıtsız kalmıyor. İlk fitili ateş-
leyen Kadıköylü bir sosyal medya kul-
lanıcısı oldu. Bir öğrenciye Moda’daki 
evinin kapılarını açarak misafirlik da-
veti yapan bu kişiye, kısa sürede 
pek çok kişi katıldı ve sosyal medya 
‘Evim, evindir öğrenci kardeşim’ di-
yen iletilerle doldu taştı. Dalga dalga 
büyüyen bu girişim, şimdi yerini bir 
organizasyona bıraktı ve 
“@barindiriyoruz” hareketi ortaya çıktı. 

“DAYANIŞMA YAŞATIR”
Hareketin sosyal medya hesabının tanıtımında, “Okul hayatı 
boyunca kalacak yer bulmakta (hükümet ve mülk sahiplerinin 
zorbalığı yüzünden) zorluk çeken öğrenci arkadaşlarımıza ka-
lacak yer buluyoruz.” ifadesi yer alan Barındırıyoruz Hareketi, 
şöyle devam ediyor: “Bir süredir sosyal medyada yapılan pay-
laşımların amacına ulaşabilmesi için dayanışmada bulunmak, 
öğrenci arkadaşlarımız ile evlerini paylaşmak isteyen insanla-
rın ve barınma ihtiyacı olan öğrenci arkadaşlarımızın birbirle-

riyle daha kolay iletişime geçebilmeleri için fay-
dalı olacağına inanıyoruz. Sayfamızda, herhangi 
bir şekilde nakit akışı, para transferi mevzuları 
olmayacak olup, öğrenci arkadaşlarımız ile ev-
lerini paylaşmak ve ulaşım konusunda (İstan-
bul kart, İzmir kart vb) destek olmak isteyen 
insanlar ile barınma sıkıntısı yaşayan öğrenci 
arkadaşlarımızı biraraya getirmeyi hedefliyo-
ruz. Bu konularda, hem bütün öğrenci kolek-
tifleri ile irtibat halinde olup, hem de bireysel 
olarak dayanışmada bulunmak isteyen ve ih-
tiyacı olan öğrenciler bize ulaşabilir”

50 ÖĞRENCİ, DÖRT KENT, 30 DAYANIŞMA
Barındırıyoruz Hareketi kurucularından al-
dığımız bilgilere göre –sayı sürekli artmak-
la birlikte- şimdiye dek 50’ye yakın öğrenci 
başvurdu. 27 kişi ise evini paylaşmak,üç kişi 
de ulaşım desteğinde bulunmak istedi. Şim-
dilik bu başvurular arasında, İstanbul, İzmir, 
Ankara ve Adana'da 26 eşleşme (tamamı 
kadın) oldu.  Barındırıyoruz Hareketi süreci 
şöyle özetliyor; “Güvenlik için @barindiriyo-
ruz olarak herhangi bir şey imzalamıyor/im-
zalatmıyoruz. Barınma ihtiyacı olan öğren-
ciler ile evini paylaşmak isteyenleri Twitter 
ortamında biraraya getiriyoruz, kişisel bilgi-
ler ve diğer detayları kendi aralarında konu-

şuyorlar, güven oluşup barınma ihtiyacı için karşılıklı onay ol-
duktan sonra bizlere haber veriliyor. Eşleşmelerin tamamı kısa 
süre içinde geçici evlerine yerleşmiş olacaklar.”

EYLEMLER SÜRÜYOR, 
dayanışma büyüyor

l Gökçe UYGUN

‘Barınamıyoruz’ diyen öğrencilerin sivil itaatsizlik 
eylemine somut destekler geliyor. Kimi yurttaş 
sokaklarda sabahlayan gençlere dayanışma 
desteğinde bulunurken, kimileri de evini açıyor

Karikatürist Roni Battê

Çizim: Hakan Keleş
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Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar” köşesi bu hafta Radi Fiş ile devam ediyor.

Ayaklarının dibinde uzanan ve genellikle Yeşil 
Cami’nin çinilerinin renginde olan göl, bu kez 
gökyüzünü baştan aşağı kaplamış olan bulutla-
rın rengini almıştı. Ne yukarda bir yıldız görülü-
yor, ne de şafak sisleri içinde yitip gitmiş gölün 
kıyı çizgisi seçiliyordu. Belirli aralıklarla bir o 
yana bir bu yana salınan kamışların ölçülü hışır-
tısından başka kendini duyuran hiçbir şey yok-
tu. Dört bir yan külrengi pamuk yığınları için-
deydi sanki.

Sultan Mehmed Çelebi’nin de istediği tam 
bu değil miydi: Tutsağından yükselebilecek in-
lemeleri kimseler duymamalıydı.

Bedreddin’i İznik’e süren Sultan, tutsağının 
her hareketinin izlenmesini buyurmuş, bir yan-
dan da kendisine ulufe olarak üç bin akçe aylık 
bağlamıştı. Ah! Keşke hemen başını uçursalar, 
ya da bir zindana atsalardı!

Besbelli buna cesaret edememişlerdi. Kitap-
ları İslam dünyasının hukuk alimlerinin elinden 
düşmeyen, adı Kahire ve Semerkand’da saygıy-
la anılan, yüksek ulemaya mensup böyle bir in-
sanın başını vurmak; çeşitli ülkelere dağılmış 
sayısız yandaşı, müridi bulunan, ünü tüm İslam 
alemini tutmuş bir şeyhi zindana kapatmak, kul-
ların padişahın hakseverliğine duydukları güve-
ni sarsabilirdi. Mehmed Çelebi gibi yemininden 
dönenler ve kardeş katilleri içinse, iktidarı ele 
geçirdiklerinde, hiçbir şey bağışlayıcı, haksever, 
dindar görünmekten daha önemli değildir.

Ama yağma yok! Osmanlı topraklarının yeni 
egemeni onu satın alamayacak! Suskun bir bo-
yun eğme bekliyorlar ondan; böylece Sultanın 
arzu ettiği söylentilerin yayılması kolaylaşacak, 
hesapları bu! Ama sökmeyecek bu hesap!

Elli beş yaşını geride bırakmıştı artık Bed-
reddin. Ve inananların, dünyanın sonuyla karış-
tırdıkları o an, onun için çok, çok yakındı. Ama 
zihni hiçbir zaman şu anda olduğunca açık ve 
özgür, ruhu şu anda olduğunca derinlerini ele ve-
rir olmamıştı. Kalın bir kütle olarak, duvar dedi-
ğin nedir ki? Bakışlarıyla alabildiğine kalın bir 
zaman tabakasını, yüzyılların ötesini tarıyor o.

Bir yıldan fazla bir zamandır şu dört duvarın 
arasında oturup duruyor işte. 

(…)
Öğrencileriyle avluda dolaşırken Bedreddin 

onların tekkeye ulaşan haberlere ilişkin görüşle-
rini öğrenirdi. Haberlerse pek de iç açıcı değildi. 
Sultan Beyazıd’ın Ankara önlerinde Aksak Ti-
mur karşısında bozguna uğraması, devleti peri-

şan etmişti. 
Timur istila-
sının yangın 

yerine çevirdiği Şam, Bağdat, İzmir, Bursa, Si-
vas gibi kentlerde insanlar ellerinde avuçların-
da ne varsa yitirmişler, bir dilim ekmeğe muh-
taç hale gelmişlerdi. Ticaret tümüyle durmuştu, 
çünkü kimsenin elinde ticarete konu olabilecek 
bir şey kalmamıştı. Dağlar, düzler eşkiyadan ge-
çilmiyor, şurdan şuraya hırsız-uğursuz saldırısı-
na uğrama tehlikesini göze almaksızın gidilemi-
yordu.

Timur çekip gitmiş, ama istila ettiği toprak-
ların başına birer bey bırakmayı da unutmamış-
tı. Eskiden bir kişinin sözünün geçtiği toprak-
larda şimdi üç dört kişinin sözü geçer olmuştu. 
Beylerle mirasçıları ya da halefleri arasında kan-
lı kavgalar sürüp gidiyor, ekinler yakılıyor, köy-
ler boşalıyor, kentler yerle bir ediliyordu. Halkın 
artık şurasına gelmişti.

(…)

Avlu kapısını açıp tekkeye girdi. Yemek 
odasından, tabaklara vuran kaşık sesleri geliyor-
du. Öğrenciler, öğretmenlerinin geciktiğini gö-
rünce her sabahki soğan çorbalarını içmeye baş-
lamışlardı. 

Hayır, acele etmemeliydi. Önce her şeyi bü-
tün ayrıntılarıyla inceden inceye düşünmeli, an-
cak ondan sonra öğrencileriyle, özellikle de bu-
gün yarın İznik’e gelmesini beklediği Börklüce 
Mustafa’yla tartışmalıydı. İşin bundan sonrası 
için ardından gelecek olanları bekleyen tehlike 
çok, çok büyüktü.

(Syf  11-18)

Bedreddin İznik’in tekkesinin ona ait hücre-
sinde toplanmış öğrencileriyle konuşmaya de-
vam ediyordu:

- Sanırım hepimiz için açık 
ve anlaşılır bir durumdur: Bizim 
varlığımızı dolduran, var oluşu-
muza anlam veren hakikat, Os-
manlı sultanı olsun, Bizans im-
paratoru olsun; İslam beyleri 
olsun, Hıristiyan prensleri ol-
sun; ve ulema olsun, papazlar 
olsun; rahipler, hahamlar ol-
sun, bunların hepsi için aynı 
ölçüde iğrençtir, ürkünçtür 
ve kabul edilemezdir. Çün-
kü hakikat, birliktedir; onla-
ra güç veren, zenginlik veren 
iktidar ise, bölünmüşlüğün 
üzerinde yükselir.

(…)
Bedreddin gözleriyle öğrencilerini taradı. 

Kımıldamadan oturuyorlardı. Bir tek, şu, adı 
Mecnun olan uzun boylu, ateşli Ankaralının ka-
mış kalemi kâğıt üzerinde gıcırdayıp duruyordu.

- Bütün bu söylediklerimiz bizi, on yıldır 
beklediğimiz günün, toprak içinde kökler sala-
rak, bize yeni yandaşlar kazandırarak, yandaş-
larımız arasındaki ilişkileri güçlendirerek gelip 
çattığı inancına getirmiştir. Eğer bu fırsatı ka-
çırırsak, yüreğimizi dolduran güzellikler, on yıl 
daha, hatta kim bilir, belki de yüz yıl daha gün 
yüzü göremeyecek!...  

(…)
Mecnun heyecanla atıldı:
- Geç başımıza, mürşidimiz, sür götür bizi! Se-

nin şanın bizim şanımız, senin yaşamın bizim ya-
şamımız! Hepimiz hakikat uğruna ölmeye hazırız!

- Sağ olasın Mecnun, dedi Bedrettin. Ne var 
ki, bugüne dek nice bin insan ölmüş ama ölüm-
leriyle bir şeyi değiştirememişlerdir. Hakikatin 
olanca canlılığıyla ortaya çıkabilmesi için ölmek 
değil, muzaffer olmak gereklidir. Zafer içinse 
güç gereklidir.

- Mürşidimiz, müsaaden var mı?
Börklüce Mustafa’ydı. Bedreddin gülümse-

yerek başını sallayınca, sürdürdü:
- Güç başağa benzer, olgunlaşabilmesi için 

zaman gereklidir. Başağı bize kazandıracak za-
manı elde etmek için başvurulacak her kurnazlık 
güzeldir. Bizim kurnazlığımız başarılı olmadığı-
na göre ne yapmalıyız?

- Peki Mehmet Çelebi’ye mürşidimizin kita-
bını göndermemiz ille de gerekli miydi? -Kemal 
Torlak’tı soruyu soran.- Şimdi şöyle düşünmez-
ler mi: Önce Sultandan bağış dilediler, onun kal-
bini kazanmaya çalıştılar, kazanamayınca da ona 
başkaldırdılar? Özellikle de bizden sonra gele-
cek olanlar, gerçeği anlayabilecekler mi? Biraz 
kaba bir deyimdir, Şeyhim, bağışlayın, ama bi-
zim Manisa’da bir söz vardır: “Hamamın paklı-
ğını herkes görüp bilmeli” derler.

Bedreddin işte bu yüzden onları çok sever-
di. Börklüce Mustafa’yı akıllılığı, telaşsızlığı 
ve yürekliliği için; Kemal Torlak’ı ise doğru-

luğu, titizliği için: Dürüstlü-
ğe, onura ilişkin her şeyi, ku-
yumcu terazisinde tartardı 
Kemal. Uzağı görmede de üs-
tüne yoktu.

-Kitabımızı göndermemiz 
amaçsız değildi, dedi Bedred-
din. Kurnazlığımız sökmedi. 
Ama başarıya ulaşsaydık, şu 
anda özgür olacaktık. Bizden 
sonra geleceklere, çocuklarımı-
za, torunlarımıza gelince... Her-
halde onlar bizden daha aptal 
olmayacaklar. Kitabımızın önsö-
zünde Mehmed Çelebi’ye sesle-
niş diye bir yer var, burada Sul-

tanı öven tek bir sözcük bile bulunmuyor. Hatta, 
tam tersine, bir isteğimiz yer alıyor, - onu da on-
dan değil, Cenabı Haktan istiyoruz- zalimlerin 
zulmünden kurtar bizi, diyoruz. Ardımızdan ge-
lecek olanlar bu sözlerle kimleri kastettiğimizi 
herhalde anlayacaklardır. Asıl terslik başka yer-
de, Kemal Torlak. Öğretmeninize gözlerini dört 
açmış bakıyorlar artık... Aslında yüreğimin sesi-
ni dinleyecek olsam, Mecnun’u yani, hemen bu 
gece sizinle birlikte şu İznik’ten kaçar giderdim. 
Ama aklım - Börklüce Mustafa yani-  bana, bu-
radan yok oluşumuzun düşman tarafından hemen 
fark edileceğini ve peşimize düşeceklerini söylü-
yor. Bu, bizi harekete geçiren hakikatin, daha ana 
rahmindeyken, bir dölüt halindeyken, dünya yüzü 
göremeden yok olup gitmesi demektir. Aklımın 
önerisi şu: Önce Börklüce Mustafa harekete geç-
sin. Olay iyice köklenip güçlenince de ben başa 
geçeyim. Bedreddin başını önüne eğdi. Avucuyla 
boynunu sıvazladı. Aşırı heyecanlı olduğuna işa-
retti bu. Sonra gözlerini yerden kaldırıp:

- Nice zamandır ilk kez aklımla yüreğim ara-
sında denge kuramıyorum, dedi. Sizin düşünce-
lerinizi öğrenmek istiyorum…

Öğrenciler susuyorlardı. Suskunluk uzadıkça 
da, öğretmenlerini burada, kalede bırakıp, ken-
dilerinin tek başına harekete geçmeleri gözlerine 
olanaksız görünüyordu.

Çocukların ana babalarının koruyuculuğuna 
alışmaları gibi, onlar da Bedreddin aklının ve et-
kinliğinin her an arkalarında olmasına alışmışlar-
dı. Bir an hepsi öksüz kalmış gibi duydu kendini.

- Yokluğun bize pahallıya mal olacak, mürşi-
dim! -Abdüsselâmdı bu.- Ama

madem ki başka çare yok, ne yapalım... Yal-
nız, bir dileğim var senden: Beni

Börklüce’yle gönder. Sakız’da, Ayaslug’da, 
eski dindaşlarımın bulunduğu yerlerde ona çok 
yardımım dokunur. 

- Münasiptir!
- Hayır, mürşidim, diye atıldı Torlak Kemal. 

Börklüce’yi tek başına bırakmam. Börklüce Ay-
dın’a gitsin, bildiği yerdir. Ben de kendi bölge-
me, Manisa’ya gideyim. Birlikte başlayalım.

- Münasiptir! Yalnız, yine Börklüce baş ola-
cak. Sen ondan alacağın işaretle başlayacaksın. 
Ve birbirinizle sürekli ilişki içinde olacaksınız.

(…) 
Bedreddin başka konuşacak var mı diye bi-

raz daha bekledi. Baktı konuşan yok:
- Madem bu kadar tez karar verdik, dedi, 

yolu gün batımına olanlar, Börklüce Mustafa’y-
la Kemal Torlak yarın şafakla yola çıksınlar. 
Size gelince, Ahi Mahmud, Akşemseddin, he-
men geceyarısı yola çıkmanız münasiptir. Silist-
re’de, Zagor’da, Sultanın burnunun dibinde size 
yardım edecek, davamıza inanmış kişileri arayıp 
bulun. Dağ keçileri denli dikkatli, temkinli ve 
tilkiler denli kurnaz olun. Bizi hayırla yadeden-
lere, “Şeyh Bedreddin geliyor!” deyin.                                                                     

                                                (Syf 72-80)

EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR -133
Hazırlayan: Leyla ALP

Usta yazar Nazım Hikmet’in dos-
tu olan Rus yazar Radi Fiş 1924 
yılında Leningrad’da doğdu. Mos-
kova Şarkiyat Enstitüsü’nün 
Türkçe bölümünde okudu. Çeviri-
leriyle Nâzım Hikmet, Orhan Veli, 
Fahri Erdinç ve Ataol Behramoğ-
lu gibi yazar ve şairleri Rus diline 
kazandırdı. Aynı zamanda gemici-
lik yapan yazar Manş’tan Mexico 
Körfezi’ne, Orkinos Adaları’ndan 
Küba’ya kadar nice denizler aştı, 
insanların yaşamlarına tanık oldu.
Türkiye’ye ilk kez 1965 yılında ge-
len yazar, pek çok yazar ve oza-

nımızla da tanıştı. Radi Fiş’in, yakın 
dostu Nâzım Hikmet’in yaşam se-
rüvenini yazdığı Nâzım’ın Çilesi adlı 
kitabı Moskova’da 1968’de yayım-
landı. Nâzım’ın 1950’de Mosko-
va’ya ayak bastığı günlerden ölü-
müne kadar her an birlikte olmuş 
bir kişi olarak kaleme aldığı yapıt, 
1969’da Gün Yayınları tarafından 
yayımlandı.
Radi Fiş’in Evrensel Basım Ya-
yın tarafından okurla buluşturulan 
“Ben de Halimce Bedreddinem” 
isimli kitabından bazı bölümleri 
paylaşıyoruz.

RADİ FİŞ   (28 Ekim 1924- 6 Eylül 2000)BEN DE HALİMCE BEDREDDİNEM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleş-
tirilen İBB Sahaf Günleri 17 - 26 Eylül’de Kadıköy İske-
le Meydanı’nda gerçekleşti. 1 - 10 Ekim tarihleri arasın-
da ise Beşiktaş İskele Meydanı’nda yapılacak. Kadıköy’de 
yapılan ve sahaflık üzerine birçok söyleşinin yapıldığı İBB 
Sahaf Günleri kapsamında 24 Eylül Cuma günü sahaf 
Lütfü Seymen ve Nedret İşli, Kadıköy’ün sahaflık tarihi-
ni anlattı.
Sahaf Lütfü Seymen, Akmar Pasajı’nın Kadıköy’ün ilk 
sahaflar çarşısı olduğunu belirtti. Kadıköy’ün sahaflar ta-
rihinin büyük geçmişinin olmadığını belirten Seymen, 12 
Eylül 1980 darbesinden sonra işsiz kalan solcu ve sağ-
cı gençlerin bu işe soyunduklarını aktardı. Seymen “Elle-
rindeki kitapları sergileyip satarak geçinmenin yollarını 
aradılar. Sonrasında da bu insanların içinden hala sahaflık 
yapan, artık bu işi öğrenmiş olan 10-15 kişi çıktı.” dedi.

BULUNAN ÖNEMLİ BELGELER 
Seymen, eskiden Kadıköy’den Bostancı’ya kadar birçok 
yerde bulunan hurdacılardan çok önemli eserler alına-
bildiğini ancak şu an eskisi gibi olmadığını belirtti. O dö-
nemlerde bazen Osmanlıca bazense Fransızca önemli 
belgeler bulabildiklerini aktaran Seymen’in ardından sa-
haf Nedret İşli, “Yavuz Sultan Selim tuğralı, o dönemde 
yazılmış Gazanfer Ağa Medresesi’nin vakfiyesini, Fatih 
Sultan Mehmet’in fermanını, İkinci Beyazid’in ve II. Mu-
rat’ın fermanlarını buldum.” dedi.

Lütfü Seymen o dönemlerde önemli eşyaların mü-
zayedelere büyük paralara 
satıldığını ve Avrupa Yakası’n-
dan birçok esnafın müzaye-
de için geldiğini belirtti ve şöy-
le devam etti: “Çukurcuma’da 
Ahmet Tombak diye biri vardı. 
Aklının kestiği her şeyi alırdı. O 
pasajın kapısına bir - iki kamyo-
net dayadığı ve akşam üzeri iki 
kamyonet dolusu eşyayla, ki-
tapla çıktığı olmuştur.”

KALDIRIM KİTAPÇILIĞI
Seymen, Kadıköy’de bulunan sa-
hafların hemen hemen hepsinin 
çalışmaya sokaklarda kitap sa-
tarak başladığını belirtti. Kadı-

köy’ün ilk kaldırım kitapçısının Ka-
dıköylü şair Osman Serhat Erkekli 
olduğunu aktaran Seymen “Altıyol 
Kuşdili Caddesi’ndeki eski Şilan Ka-
fe’nin duvarının üzerinde hem ken-
di şiir kitaplarını hem de başka şa-
irlerin kitaplarını satardı. Nurullah 
Can da Bahariye Caddesi üzerin-
de kendi şiir kitaplarını ve elinde-
ki kitapları satardı. Herkesin kendi 
müşterisi vardı. Ben de vergi dai-
resinde başlamıştım kitap sergi-
ciliğine. 1984’te dükkan açtıktan 
sonra vazgeçmedim. 90’lı yıllara 
kadar bir el arabasıyla cumartesi 
- pazar günleri ben de sergicilik 
yapardım.” diye anlattı.
Evlilik nedeniyle iki sene vergi 

dairesinde çalışmak zorunda kaldığını belirten Seymen, 
şöyle devam etti: “Eşimin abisi, sen bu işten geçinemez-
sin deyip beni memurluğa sevk etti. Ben de eşimi kay-
betmemek için sınava girip memur oldum ama kitapçı-
lık işi hep sürdü. Ben çalışırken 51 bin mükellef vardı. Tek 
tek tanıyıp, hurdacıları bulup adreslerini çıkarttım. Her 
birine tek tek gittim. ‘Kendim için kitap topluyorum, vergi 
dairesinde memurum, eğer bir parça gelirse bana haber 
verin’ dedim. Haftada bir veya iki telefon gelirdi. Ben de 
kendime öyle bir yapılanma oluşturmuştum. Uzun süre o 
yapılanmayı kullandım.”

KADIN SAHAF AZ
Sahaflık tarihinde kadın sahafların az olduğunu aktaran 
Nedret İşli ise, günümüzde kadın sahafların giderek art-
tığını söyledi. Lütfü Seymen ise Emel Cidecioğlu ve  Re-
fika Suna’nın Kadıköy’ün ilk kadın sahaflarından oldukla-
rını dile getirdi.

Kadıköy’ün sahaflık tarihi...İBB Sahaf Günleri 
kapsamında 24 Eylül Cuma 
günü Kadıköy’ün sahaflık 
tarihi konuşuldu. Sahaf 
Lütfü Seymen ve Nedret 
İşli, Kadıköy’deki sahaflık 
anılarını anlattı
l Evin ARSLAN

“ENİS BATUR GİREMEZ”
Sahaf Nedret İşli söyleşide, Çınardibi Sa-

haf’ın sahibi Tayfun Kurt ile ilgili şu anıyı an-
lattı: “Bir gün Enis Batur ve arkadaşları Tay-

fun’un dükkanına giriyorlar ve Tayfun’un 
hoşlanmadığı bir takım hareketler yaparak, 
kitaplara biraz laubali davranıyorlar. Çünkü 
Tayfun da kitapları konusunda çok hassas 

bir vatandaş. Tayfun, onları kovuyor. Bunun 
üzerine Enis Batur bir gazetede yazı yazıyor, 

bu hikayeyi anlatıyor ve Tayfun’a da sitem 
ediyor. Onun üzerine Tayfun, Enis Batur’un 
fotoğrafını kapıya yapıştırıp, ‘Enis Batur bu 
dükkana giremez’ diye kapısına yazmıştı. 

Uzun bir müddet de kapıda kaldı o.”



Ömer Faruk bu 
“yüksek ateş”li 
denemesinde 
Türkçe değil Bal-
taca düşünmeyi 
deniyor. İçinde 
yaşadığımız “bir 
araya gelişlerin” 
tümünün “kan”a 
ve “kriz”e kayıtlı 
olduğunu belirte-
rek bu söylemin dışarısına çıkmak için sakı-
nımsız ama özenilmiş bir hamle yapıyor.
Öncelikle insanlık tarihinin karakterini belir-
lemiş olan iki kavrama, “kaos” ile “düzen”e 
dikkat çekiyor. Ve içeriği “düzen” tarafın-
dan belirlenen “kaos”a hiç tereddüt et-
meden arka çıkıyor. Çünkü kaos “dünyaya 
ait olma” düzen ise bir “devlete ve düzenli 
orduya ait olma” pratikleri üzerinden içerik 
edinmiştir. “Dünyadan vazgeçme kararı”na 
ise “aşağı ırk&tür küçümsemesi” ve “öteki 
korkusu” eşlik etmiş ve kriz süreklilik 
kazanmıştır. “Sürekli kriz” ise dünyanın 
yeni normali olan “aynının cehennemi” ya 
da “homojen biz”e evrilmiştir. Tesviyeden 
geçmiş “kopya” yaşantıların “hayat” olarak 
tekrarlanmasına katlanamayanları ise 
“öngörülemez ve ele geçirilemez” olmaya 
davet ediyor yazar… (Tanıtım Bülteninden) 
Altıkırkbeş Yayınları / 256 sf / 49 TL
Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız 
bilgiye göre haftanın çok satanları şunlar 
oldu: 
■ Küçük Meşe Palamudu: Doğanın Eşsiz 
Hikâyeleri- 2 / Melanie Joyce / İş Bankası 
Kültür Yayınları
■ Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / İnkılâp 
Kitabevi
■ Okçu’nun Yolu / Paulo Coelho / Can 
Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI

KİTAP

ALBÜM

DİZİ

Bir Yaratıcılık İmkânı  Olarak 
Kaos

Ceren Gündoğdu / Kalbimin 
Odalarından

On The Verge

Yeni nesil Türkçe popun temsilcilerinden Ce-
ren Gündoğdu, bu coğrafyanın mirası olarak 
tanımladığı Anadolu ezgilerini yeniden yo-
rumlayarak dinleyicisine 6 şarkılık bir albüm 
hediye ediyor. Piyano başında kaydettiği 
akustik türkülerin içerisinde bir de canlı 
kayıt bulunmakta. “Al Fadimem” türküsü-
nün canlı kaydedildiği albümde, “Gide gide 
bir söğüde dayandım”, “Gözelim sensen”, 
“İki keklik”, “Ayletme beni” ve “Allı turnam” 
türküleri yer alıyor. Ceren Gündoğdu yeni 
albümüyle ilgili şunları söylüyor: “Kalbin dört 
odacığı var derler. Benim kalbimin bir odası 
türkülere rezerve. Ve bu türküler benim kim 
bilir nereye açılan kapım. Belli ki doğduğum 
evin izleri pusulam, bu topraklarda benden 
önce yaşamış kişilerin müzik yoluyla derdini 
anlatma becerileri ilhamım. Daha önce 
YouTube kanalımda yayınlanan akustik 
türkülere yenilerini de ekleyerek ‘Kalbimin 
Odalarından’ ismini verdiğim bir mini albüm 
hazırladık. Kendi şarkılarımı yazıp söyle-
meye devam ederken, kalbimin odalarında 
yankılanan Anadolu ezgilerini yorumlamaya 
da devam edeceğim.”
Ruhu doyuran şarkılar:
■ Oy Gelini / Özlem Çelik
■  Sev Derim / Gökçe Kılınçer
■  Kilitli Kapılar Açılsa / Melike Şahin 

Oyuncu, senarist ve yönetmen Julie 
Delphy’nin yine hem yazdığı, hem yönet-
tiği hem de oynadığı yeni dizisi “On The 
Verge” Netflix’te yayınlanmaya başladı. 12 
bölümden oluşan ve dram-komedi tarzında 
olan dizinin birinci sezonunda her bir bölüm 
25-35 dakika arasında değişiyor ve hızla 
akıyor. Peki, izleyiciyi Los Angeles’in kar-
maşık dünyasına da götüren dizinin konusu 
ne? Birbirlerinden oldukça farklı tarzda ha-
yatlar süren 40’lı yaşlarının sonundaki dört 
kadının (Julie Delpy, Elisabeth Shue, Sarah 
Jones, Alexia Landeau) hayatlarına odak-
lanıyoruz. Hepsi anne olan bu dört arkadaş, 
salgın öncesi Los Angeles’ında orta yaş 
kriziyle boğuşurken aşk ve iş hayatlarında 
da birçok yeni deneyimin eşiğine geliyor. 
Evliliklerini ve annelik hallerini sorgularken 
bir yandan da bireysel olarak yaşamdaki 
varoluşlarını güçlendirmeye çalışan kadın-
ların maceralarını izliyoruz. Dizi, Whoody 
Allen’ın tarzını sevenlere daha çok hitap 
edecek türden…
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Hazırlayan: Semra ÇELEBİ

l Gökçe UYGUN

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat birbirin-
den renkli sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapı-
yor. 1-11 Ekim günleri arasında 212 Photography 
İstanbul Festivali’ne ev sahipliği yapacak mer-
kez, Martha Argerich, Pietro De 
Maria, Nelson Goerner, Bene-
detto Lupo gibi dünyanın önde 
gelen sanatçılarının himayesin-
de çevrimiçi olarak düzenle-
nen Euplayy Uluslararası Piya-
no Yarışması’nın konserlerinin 
de mekânı olacak. Yarışmanın 
jüri üyeleri 20 Ekim Çarşam-
ba, genç piyanistler ise 21 Ekim 
Perşembe saat 18.00’de piya-
no konseri verecek.

YELDEĞİRMENİ’NDE “CAZ YELİ”
Yeldeğirmeni Sanat’ta 22 Ekim Cuma akşa-
mı sezonun ilk ‘Caz Yeli’ serisinde, konserlerin-
de teatral öğeler ve şaşırtıcı ses doğaçlamaları-
na yer veren caz sanatçısı Çağıl Kaya dinleyici ile 
buluşacak. Cumartesi Konserleri’nde flüt sanat-
çısı Nihan Atalay ve piyanist Beril Özyazıcı’nın 
birlikte kurdukları İpek Yolu Duo 23 Ekim’de 
sahne alacak. 27 Ekim Çarşamba Klasikleri’n-
de ise Duo Morpheus ile viyola sanatçısı Gök-
nil Özkök Sezener ve piyanoda Elif Gökçe Tugrul 
bir resital gerçekleştirecek. Kadıköy Belediyesi 
Yeldeğirmeni Sanat Sahnesi 2021 - 2022 sezo-
nu boyunca her ayın son cumartesi akşamı İs-
tanbul Filarmoni Konserleri başlığı altında kon-
serlere yer verecek. 30 Ekim’de gerçekleşecek 
serinin ilk konserinde genç yıldız piyanistlerden 
Kandemir Basmacıoğlu ve Türkiye’nin son dö-
nemdeki en uzun soluklu oda müziği toplulukla-
rından olan Nemeth Quartet yer alacak.
Konserler saat 20.00’de başlayacak ve biletler 

Kadıköy Belediyesi’nin mobil bilet satış sayfa-
sı https://bilet.kadikoy.bel.tr/ ve Yeldeğirmeni 
Sanat gişelerinden alınabilecek. Devam etmek-
te olan pandemi kuralları kapsamında, sosyal 
mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen 
etkinliklere katılım sınırlı sayıda olacak. 

EKİM AYI PROGRAMI
1-11 Ekim 2021 : 212 Photography İstanbul Fes-
tivali Ziyaret saatleri: 10.30-20.00
Euplayy Uluslararası Piyano Yarışması Konserleri
20 Ekim Çarşamba: Doğunun ve Batının Hazi-
neleri 20.00
21 Ekim Perşembe: Euplayy Genç Piyanistler 
Konseri 18.00 Caz Yeli
22 Ekim Cuma: Çağıl Kaya 20.00
Cumartesi Konserleri
23 Ekim Cumartesi: İpek Yolu Duo 20.00
30 Ekim Cumartesi: Kandemir Basmacıoğlu ve 
Nemeth Quartet 20.00
Çarşamba Klasikleri
27 Ekim Çarşamba: Duo Morpheus 20.00

Kadıköy Belediyesi 
Yeldeğirmeni Sanat’ın ekim ayı 
programı belli oldu. Programda 

Euplayy Uluslararası Piyano 
Yarışması’nın konserleri de var

Yeldeğİrmenİ Sanat kaldığı yerden devam edİyor

USTA FOTOĞRAFÇILAR BULUŞUYOR
Fotoğraf sanatı üzerinden disiplinlerarası bir diya-

log ortamı sunan, Türkiye’nin önde gelen uluslararası 
fotoğraf etkinliği 212 Pho-
tography Istanbul, bu yıl 
1 - 11 Ekim tarihleri ara-
sında sanatseverleri şehrin 
farklı noktalarında ağırlı-
yor. Festival,  Anadolu ve  
Avrupa  yakasında  Yapı 
Kredi bomontiada, Sıra-
evler No: 37 - 39, Zülfa-
ris Karaköy, Tarihi Hüsrev 
Kethüda Hamamı, Yelde-
ğirmeni Sanat, Müze Gaz-
hane de dahil olmak üzere 
şehrin pek çok noktasında 
gerçekleştireceği sergi, pa-
nel, atölye, film gösterimleri ve deneyim alanlarıyla 10 
gün süreyle ziyaret edilebilecek. Festivalin bu seneki 
destekçileri arasında Hollanda Başkonsolosluğu, Avus-
turya Kültür Ofsi, Norveç Ankara Büyükelçiliği, Ins-
titut Français Turquie, İstanbul Cervantes Enstitüsü / 
İspanya Başkonsolosluğu, Goethe Institut, Beşiktaş Be-
lediyesi ve Kadıköy Belediyesi yer alıyor. Festivale ka-
tılacak fotoğrafçılar arasında Christian Tagliavini, Dirk 
Dallas, Esra Özdoğan, Hasan Deniz, Helena Blomq-
vist, JeeYoung Lee, Jonas Bendiksen, Levon Biss, Rosa 
Muńoz, Scarlett Hooft Graafland, Tim Flach ve Tho-
mas Albdorf gibi pek çok uluslararası sanatçı bulunu-
yor. Temmuz ayında başlayan Olimpiyat Oyunlarına 
ithafen hazırlanan, bu alanda isim yapmış önemli fo-
toğrafçıların yer aldığı, olimpiyat oyunlarının heyeca-
nını yansıtacak olan sergide ise, David Burnett ve Mine 
Kasapoğlu’nun objektiflerine yansımış çok özel kare-
ler görülebilecek. 212 Photography Istanbul bu yıl ayrı-
ca MUBI Türkiye ile festivale özel bir film seçkisi su-
nuyor. Aralarında Agnews Varda, Barış Azman, Carl 
Olsson, Ely Dagher, Heinz Emigholz, Jalil Lespert, Jo-
nas Mekas, Joris Ivens, Juliano Ribeiro Salgado, Karim 
Aïnouz, Man Ray, Pere Portabella, Wim Wenders’in 
yer aldığı ünlü yönetmenlerin toplam 12 eseri MUBI 
platformundan ücretsiz izlenebilecek. www.212pho-
tographyistanbul.com

TEK GÜNLÜK FESTİVAL
Fransız sanatçılar, Yeldeğirmeni’nde tek günlük 

festival düzenleyecek. Pandemi öncesi, her pazartesi 
akşamı Kadıköy’deki Eskici Gizli Bahçe’de ‘Kadıköy 

Sessison’s’ adlı ücretsiz bir jam session (do-
ğaçlama dinleti) düzenleniyor, herkese açık 
olan bu etkinlikte farklı ülkelerden müzis-
yenler kendi müziklerini icra ediyordu. Et-
kinliğin fikir babaları olan Fransız keman 
sanatçısı Gabriel Meidinger, Fransız ke-
man sanatçısı ve sinemacı Stephan Talne-
au, şimdi de Yeldeğirmeni’ne geçiyor. Aynı 
zamanda dost olan bu ikili, 24 Ekim Pazar 
günü ‘Kadıköy Sessions Festçik’ adlı tek 
günlük mini bir festival düzenlemeye ha-
zırlanıyor. Semtin pek çok kafe ve atölye-
lerinde, birçok farklı sanat (tiyatro, müzik, 
dans, atölye, kuklacılık gibi) dallarında et-
kinlikler olacak. Festivale katılmak isteyen sanatçılar 
12 Ekim’e dek Kadıköy Sessions’un sosyal medya he-
saplarına başvurabilir.

HOBİ FESTİVALİ KALAMIŞ’TA
Türkiye’nin ilk ve tek hobi - aktivite festivali Big 

Boyz Festival’le 9 - 10 Ekim günlerinde macera sever-
lerin kalbi Kalamış Atatürk Parkı’nda atacak. “Büyük-
lere oyuncaklar” konseptiyle bu yıl 4.’sü düzenlenecek 
festival, ziyaretçilerine eğlence ve keyif dolu anlar ya-
şatırken, hobi ve aktivite severlere birçok yeni ürün de 
tanıtacak. Festival katılımcısı olan birçok firma piyasa-
ya yeni sürdükleri ürünleri ilk kez ziyaretçilere sunacak. 
Girişin ücretsiz olduğu Big Boyz Festival hobi merak-
lılarına araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve 
denizde kullanılan, adrenalini yaşatan araçları deneyim-
leme fırsatı sunacak. Festival sahnesinde ünlü DJ’ler 

performanslarını sergilerken, test sürüşleri, kick box 
mücadeleleri, denizde jet surf & flyboard gösterileri, 
havada paramotor gösterileri, paten & kaykay gösteri-
leri, birçok spor aktivitesi ziyaretçileri bekliyor olacak. 

MELANKOLİK METALCİLER MODA’DA
10 - 17 Ekim 2021’de Moda Kayıkhane’de ‘Doom 

Over Istanbul’ adlı bir müzik festivali yapılacak. Etkin-
likte genellikle karamsar ve hüzünlü duygu uyandır-
mayı amaçlayan, yavaş tempolu heavy metal türü ola-
rak adlandırılan doom metal tarzıyla öne çıkan gruplar 
sahnede olacak. Doom metale eşsiz sounduyla getirdiği 
yeni soluğuyla Avatarium; melodik death metal, gotik 
metal, İskandinav Folk elementlerini karanlık atmosfe-
riyle harmanlayan Swallow The Sun ve doom metalin 
gotik metal ile olan eşsiz birleşiminin temsilcilerinden 
Lacrimas Profundera sahne alacak. 

Kadıköy ekim ayını 
festivallerle dolu geçirecek. 

İşte onlardan bir seçki…

Ekim’in festivalleri



Zabel Yesayan
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Sevgili Yoldaşlar
Rus sinemacı Andrey 
Konchalovskiy, Sovyetler Birliği 
tarihinin kanlı sayfalarından birini 
aralıyor ve 1962’de Rusya’nın 
Novoçerkassk şehrinde 
gerçekleşen işçi katliamını ele 
alıyor. 2 Haziran 1962’de Kızıl Ordu 
askerleri hükümeti protesto eden 
göstericilerin üzerine ateş açmış, 
30 işçi hayatını kaybetmişti. Bu 
katliam 30 yıl saklandıktan sonra 
ancak 1992’de SSCB dağıldıktan 
sonra ortaya çıkmış ve sorumlular 
hakkında bir soruşturma 
açılabilmişti.
Sevgili Yoldaşlar katliamı ve 
sonrasını, kent konseyinden 
Lyudmila’nın gözünden aktarıyor.  
Konchalovskiy’in dönemin görüntü 
standardını yeniden yaratmak 
için kare formatta ve siyah-beyaz 
çektiği bu son filmi, Venedik Film 
Festivali’nde dünya prömiyerini 
yaptı, Jüri Özel Ödülünü kazandı 
ve Uluslararası Film dalında Oscar 
adayı olarak kısa listeye kaldı. Film 1 
Ekim’de sinemalarda. 

Kadıköy Sineması
AV: 12.00, 16.30, 17.30
BABA: 15.45, 21.15
SEVGİLİ YOLDAŞLAR: 13.30, 19.00
BİR NEFES DAHA: 14.45, 19.45
ELMALAR: 3-7 Ekim arasında 13.00, 
21.30
İNSANLAR İKİYE AYRILIR: 13.00, 
18.00, 21.30
ÖZEL GÖSTERİMLER:
MONOS: 3 Ekim Pazar – 12.00
KONUŞ ONUNLA: 6 Ekim Çarşamba 
– 21.15
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
Tel: (216) 337 74 00

SİNEVİZYON

“Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?” 
Bu, kendini en çok bilen insan için bile zor bir 
sorudur. Bir ve birden çok “Ben” içinden en 
doğru “Ben’i”, doğru ifadelerle sunmak ge-
rekir. Kimsin, kendini neler üzerinden tanım-
larsın, nedir arzuların, nedir bu hayattan bek-
lentilerin, yolculuğunda bu “Ben’e” neler şekil 
verdi, en sevdiğin renk bile yaşın geçtikçe de-
ğişmedi mi? Sorular, sorulara eşlik eden soru-
lar... Ama bir başkasından bahsederken gayet 
hoyrat davranabiliriz. Onu nasıl ve ne şekilde 
kodladığımızı gayet öznel bir yerden olduğu-
nu düşünmeden, çoğu zaman kendi yargıla-
rımıza bağlı sınıflandırır, sıfatlandırırız. Güney 
Koreli yazar Cho Nam-joo, hem ülkesinde hem 
de tüm dünyada bir fenomen hâline gelen ki-
tabı Kim Jiyeong, Doğum: 1982’ye (A7 Kitap, 
çev.: Betül Tınkılıç) şöyle başlar: “Kim Jiyeong 
34 yaşında. Üç yıl önce evlendi ve geçtiğimiz 
yıl bir kız çocuk doğurdu.” Bu bize verilen ye-
terli bir bilgi midir Jiyeong’u tanımak için? Ama 
durun, bir kadının yaşı ve medeni durumu “bazı 
durum”larda hikâyenin tümüne işaret edebi-
lir belki de. Daha sonra kitap Jiyeong’un baş-
layan tuhaf davranışlarından bahseder bize. 
Bu tuhaf davranışlar ise Jiyeong’un gün için-
de sürekli tanıdığı başka kadınların (annesi, bir 
süre önce kaybettiği sunbae’si gibi) kimlikle-

rine bürünerek davranmasıdır. Kitabın gene-
li Güney Koreli kadınların yaşadıklarına, toplum 
içindeki konumlarına örnek oluşturabilecek 
biricik hikâyelerle örülür. Jiyeong, bize Güney 
Kore’de kız çocuğu/kadın olmanın ne oldu-
ğunu ya da olmadığını anlatır aslında. Bir ro-
man olan Kim Jiyeong, Doğum: 1982, Güney 
Kore aile yapısını, toplumsal cinsiyet rollerin-
deki çarpıklıkları, bir kadın olarak doğmanın 
“zorluk”larını resmi verilerle gösterir. Mese-
la Güney Kore’de hamile kadınların bebekle-
rinin cinsiyetini öğrendiklerinde eğer kız ço-
cuksa hamileliklerini sonlandırabilme hakları 
olduğunu biliyor muydunuz? Gözümüzü hangi 
ülkeye, hangi coğrafyaya çevirirsek çevirelim 
“kadın”a biçilen rollerin, yüklenen sorumlu-
lukların, kadınların bedenleri üzerindeki ta-
hakkümün pek de değişmediğini görürüz. Bu 
yüzden de ne zaman ve nerede anlatılırsa an-
latılsın “kadın”a dair her hikâye evrensel nitelik 
taşır. Mesela Suzy Storck ile tanıştınız mı? Ben 
tanıştım, idealleri, istekleri, paylaşabileceği bir 
sevgisi olan güzel bir insan. Ama hikâyesi pek 
böyle güzel tanımlara sahip değil. Suzy, ona ait 
olanların ona bırakılmadığı, derisinin üzerine 
önce mecbur bırakılan “kadın”lık görevlerinin 
giydirildiği, bir karar vermesi gerekirse onun 
için karar verecek hep bir başkasının olduğu bir 
kadın. Nedir bu görevler? Bildiğiniz/miz şeyler 
işte… İyi bir evlat olmak, genç kız olduğunda 
evlenmek, kocasını mutlu etmek, çocuk hat-
ta çocuklar doğurmak, iyi bir anne olmak, ev 
içi işlerini dört dörtlük tamamlarken aile eko-
nomisine de katkıda bulunmak… bu liste uza-
yıp gidiyor. Ama böyle anlatınca siz de tanıdı-
nız değil mi Suzy’yi? 

Biz Suzy Storck ile bizzat Magali Mougel’in 
Reyhan Özdilek çevirisi, Kemal Aydoğan rejisiy-
le Aybanu Aykut, Reyhan Özdilek, Çağlar Yal-
çınkaya ve Mert Şişmanlar’ın oyunculuklarıyla 
Moda Sahnesi’nin bu sezon prömiyerini yapan 
yeni oyunu Suzy Storck sayesinde tanıştık. Bu 
oyun bir kadının hayatında hayal ettikleri ile ba-
şına gelenler arasında gidip gelirken vardığı o 
büyük trajediyi anlatıyor bize. “Umutsuz bir ev 
kadını”ndan bahsetmiyoruz burada ki böyle bir 
tanımın talihsiz ol-
duğunu düşünü-
rüm hep. Hayalle-
rinin ve isteklerinin, 
mecbur olduğu 
rollerinin arasından 
tutulup bir kenara 
fırlatıldığı bir kadın 
Suzy. Ama dışa-
rıdan içeriye bak-
tığımızda kocası 
ve üç çocuğuy-
la küçük “tatlı” 
bir evde yaşıyor 
Suzy. Bu evde ve bu eve gelene kadarki yaşa-
mında Suzy’nin hayatı ve bedeni sürekli müda-
halelere uğruyor. Yeri geliyor kocası, yeri ge-
liyor annesi, yeri geliyor çocukları tarafından. 
Kocasının “tüm fedakarlıklarına” rağmen, an-
nesinin doğduğuna pişman edecek olmasına 
rağmen, bir noktada Suzy’nin sıkışmış varlığı 
çaresiz bir ses olup çıkıyor: “Bana rağmen ör-
gütlenen şeyin ağırlığı altında eziliyorum.”

Oyun cinsiyet rolleri üzerinden klişeye kaç-
mayan bir damardan sunuyor bize meseleyi. 
Kendi varlığını terk edip, onu ailesine adama-
sı gereken bir kadının zaman içinde nasıl tüken-
diğini, kendinden geçecek kadar nasıl kaybol-
duğunu tüm çatışmalarla, çevresinde gelişen 
baskılarla adım adım gösteriyor. Olaylar sona 

varırken aslında o sona kadar “toplum tara-
fından belirlenen” erkeğin rolleri bunlar, kadı-
nın rolleri bunlar diyor ve bu rollerin o sona nasıl 
şekil verdiğini de elinde bir ölçekle yavaş yavaş 
karıştıra karıştıra anlatıyor. Kapıyı kırarcasına 
çalan annenin bağırışları, sonun başlangıcına 
götürüyor bizi. Bu sona ise bizi Suzy’nin bu ha-
yattaki en büyük suçu olan çamaşırları asarken 
bahçede güneşin altında unuttuğu puset için-
deki bebeği taşıyor. Bu unutuş tüm vazgeçiş-

lerin de sonucunu temsil ediyor. Saatler, 
günler doğrusal akı-
şı delip geçerken biz 
sonunu başta duy-
duğumuz hikâyenin 
kanlı canlı kuruluşunu 
antik dönem kıyafet-
lerini anımsatan kos-
tümüyle zamanın akı-
şını bildiren karakterin 
yönlendirmesi eşliğin-
de, dijital bir sayaçla iz-
liyoruz. Suzy’nin se-
bep olduğu trajik olayın 
ilk anda verilmesi ola-

yın kendisinin keskinliği hatta yakıcılığıyla oyu-
nu yüksek başlatıyor. Akış daha sonra tempo-
sunu ilk adıma çekerek yavaş yavaş yükselten 
ritmiyle ilgiyi kendinde tutup izlenebilir kılıyor. 
Oyunculukların, sahne tasarımının uyumlu ve 
bütünlüklü oluşu, özellikle Suzy Storck’a hayat 
veren Reyhan Özdilek’in (aynı zamanda oyu-
nun çevirmeni de) karakterini pürüzsüz bir per-
formans akışıyla sahneye taşıyor oluşu, oyunu 
sezonda izleyeceğimiz diğerleri arasında yu-
karılara çekiyor.  Başlı başına bir birey olmanın 
çok görüldüğü Suzy’nin “rağmen” hayatına ta-
nık olmak ve onunla tanışmak isterseniz 2 ve 3 
Ekim’de Suzy Storck’u Moda Sahnesi’nde izle-
yebilirsiniz. 

Gelecek program…
Şehirdeki kültür sanat faaliyetlerinin yoğun-

luğunun, “yeni” anonslarının sıklığını siz de fark 
etmişsinizdir eminim. Tiyatroseverleri heyecan-
landıran her yıl programının açıklanmasını bekle-
diğimiz, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tara-
fından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, 
Opet ve Tüpraş sponsorluğunda bu yıl 25’inci kez 
gerçekleşecek İstanbul Tiyatro Festivali prog-
ramı açıklandı. “Bu Zamanda Tiyatro” sloganıy-
la hazırlanan festivalde 25 yerli ve yabancı ya-
pım 22 Ekim – 20 Kasım tarihleri arasında hem 
fiziki hem de çevrim içi olarak izleyiciyle buluşa-
cak. Seçim yapmak çok zor ama yapımlar arasın-
da Toz, Oedipus, Birazdan Gideriz Şimdi Yağmur 
Yağıyor, Medea, Beni Sakın Yumruklardan, Pa-
ris Operası’ndan: Bugün Yaratmak, Boris ve Gü-
neşin Çocukları benim en çok dikkatimi çekenler 
arasında. İKSV’nin internet sitesi ve sosyal med-
ya hesaplarından programı inceleyebilir, izlemek 
istediğiniz oyunlara bilet satın alabilirsiniz. Diğer 
güzel haberler de DasDas’tan geliyor. Metin Ak-
pınar’ın süpervizörlüğünü üstlendiği, yönetmen 
koltuğunda Mert Fırat’ın oturduğu Alper Bayte-
kin, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, 
Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir 
Burak Baydar, Mert Fırat, Nila Fırat, Özgün Aydın, 
Tunahan Çilingir ve Volkan Yosunlu bir araya gel-
diği yeni oyun Deli Bayramı 1 Ekim’de başlayarak 
2, 3, 18 ve 25 Ekim itibariyle sezon boyunca iz-
leyiciyle buluşacak. Bir diğer yeni oyun ise Willi-
am Shakespeare’in en ünlü eserlerinden Romeo 
ve Juliet olacak. Mert Fırat ile Nagihan Gürkan ta-
rafından sahneye konulan oyunda Deniz Can Ak-
taş, Naz Çağla Irmak, Ayberk Aladar, Barış Gö-
nenen, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Can Avcı, Ceren 
Boz, Erdem Akakçe, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, 
Hülya Gülşen, Sinan Gülşen, Onur Tanyeri ve Ümit 
Erlim oynayacak. Oyun, 6, 17, 22, 23 Ekim ve se-
zon boyunca DasDas’ta sahnelenecek. 

Rağmen olan şeylerin ağırlığı

BEGÜM 
KAKI
begumkakii@gmail.combegumkakii@gmail.com

abel Yesayan, bütün ömrünü gördüğü hak-
sızlıkları yazarak, bu haksızlıklarla mücadele 
ederek geçirmiş Ermeni bir aydın. Birçok ro-
man yazdı, dergilere yazılar gönderdi. Tanık-

lık ettiği katliamları, herkese duyurmak ve unutulmasını 
engellemek için kaleme aldı. 

1878 yılında Üsküdar’da doğan Yesayan, Üsküdar Surp 
Haç Tıbrevank İlkokulu’nda okudu. Yazı yazmaya çok er-
ken yaşlarda başladı. Üniversite eğitimi için Paris'e gitti ve 
Sorbonne Üniversitesi’nde edebiyat ve felsefe eğitimi aldı. 
Türkiye’ye döndüğünde kitaplar yazmaya, dergilere yazı 
göndermeye devam etti. Yazılarında kadının toplumsal ya-
şamındaki yerini sorguladı, toplumda gördüğü adaletsizlik-
lere metinlerinde yer verdi. Özellikle Ermeni toplumunun 
yaşadıkları Yesayan’ı huzursuz ediyor ve bir şeyler yapmak 
istiyordu. 1909 yılında yaşanan Adana Katliamı’nı yazmak 
için Adana’ya gitti. Adana, Mersin ve Kilis’i gezdiği üç ay 
boyunca özellikle Ermeni kadınların, çocukların yaşadıkları 
Yesayan’ı derinden etkiledi. Tanıklık ettiği her şeyi “Yıkın-
tılar Arasında” kitabında topladı. Kitapta yazdığı şu söz ise 
yaşananların vahametini sözler önüne seriyor: “Eğer kan ve 
ateşle aklını yitiren bu insanların yaşadığı felaketi anlatabi-
lirsem, bu vatana karşı görevimi yapmış olacağım.”

24 Nisan 1915 tarihi geldiğinde birçok aydın gibi ken-
disinin de tutuklanacağını biliyordu. Zira öyle de oldu, tu-
tuklanacak aydınlar listesindeki tek kadın Zabel Yesayan’dı. 
Tutuklanmamak için bir hastaneye saklandı ve tutuklanmak-
tan kurtuldu. Ardından sırasıyla Bulgaristan’a, Bakü’ye ve 
Paris’e gitti. Paris’te Yerevan Dergisi’nde çalışmalarını sür-
dürdü. 1933’te ise Ermenistan hükümetinin davetiyle Erme-
nistan’a gitti. Yerevan Devlet Üniversitesi’nde dersler veren 
Yesayan, orada da yazılar yazmaya devam etti ve gördüğü 

adaletsizlikleri kaleme aldı. Ancak bu, Sovyet yönetimin-
deki Ermenistan hükümetinin hoşuna gitmedi. 1937 yılın-
da yazıları nedeniyle Stalin kovuşturmalarında tutuklandı ve 
“vatan hainliği” ile suçlandı. Sibirya’ya sürgün edildi. An-
cak ne ölüm tarihi ne de ölüm yeri biliniyor.

Yesayan, hayatına birçok kitap sığdırdı. Yıkıntılar Ara-
sında, Sürgün Ruhum, Son Kadeh, Meliha Nuri Hanım ki-
tapları Aras Yayıncılık tarafından Türkçeye çevrilen bir-
kaç eseridir. 

ZABEL OYUNU YENİDEN SAHNEDE
Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (bgst) Zabel 

Yesayan’ın hayatını anlatan “Zabel” oyununu 26 Ey-
lül’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatrosu’nda 
seyirci ile buluşturdu.

Aysel Yıldırım ve Duygu Dalyanoğlu’nun yazdığı 
oyun, Yesayan’ın çocukluğundan tutuklandığı ana kadar 
tüm hayatını odağına alıyor ve gerçek bir portre sunuyor. 
Zabel Yesayan’ı Aysel Yıldırım’ın canlandırdığı oyun-
da aynı zamanda Duygu Dalyanoğlu, Elif Karaman, Ma-
ral Çankaya, Nihal Albayrak ve Zeynep Okan yer alıyor.

Ekip, 1915 Büyük Felaketi’nin 100. yıl dönümünde 
Zabel’in hikayesini yazmaya karar vermiş. Çalışmaya 
başlarken ilk başvuru kitapları ise beş Ermeni feminist 
yazarı anlatan ve Aras Yayınları’ndan çıkan “Bir Adalet 
Feryadı” kitabı oluyor. 

Oyunda yer alan tiyatrocu Nihal Albayrak, çalışma-
lara başladıklarında Türkçe’de çok kaynak bulamadık-
larını, İngilizce kaynaklardan da faydalandıklarını be-
lirtiyor. 2015’te yürütülen ilk çalışmaların sonucunda 
deneme olarak oyunun ilk perdesinin seyirci ile buluştu-
ğunu belirten Albayrak, daha sonra Yesayan’ın tüm ha-
yatının merkeze alındığını ve 2017 yılından itibaren oyu-
nun iki perde şeklinde sahnelendiğini aktarıyor. 

ÜSTÜ ÖRTÜLEN TARİH
Zabel Yesayan’ı canlandıran tiyatrocu Aysel Yıldı-

rım ise Zabel’i anlatan oyunu yazmaya nasıl karar ver-
diklerini şu sözlerle anlattı: “Biz Zabel’i okuduğumuz 
ilk andan itibaren sanki 100 yıl önce değil de bugün, ya-
nımızda seslenen feminist bir kadının soluğunu duyduk. 

Yesayan, çok zorlu dönemlerden hep 
mücadele ederek geçmiş. Hem de çok 
önemli bir Osmanlı aydını. Milliyet-
çi değil, öylesi bir dönemde milita-
rizme karşı çıkıyor. Kendini feminist 
olarak değil sosyalist olarak tanımlı-
yor. Ama etrafında hep kadınlar ol-
muş. Onlardan çok beslenmiş. Kitap-
larını okurken bunu hissediyorsunuz. 
Biz de feminist tiyatro yapıyoruz, fe-
ministiz. Böyle bir kadın figürü çok 
etkileyici geldi. 100 yıl öncesinden 
böyle bir ses çıkmış olması bizi çok 
güçlendirdi. Başkalarını da güçlen-
dirsin istedik. Ayrıca Osmanlı aydı-
nı denince hep ilk müslüman kadınlar 

hatırlanır ama hem tiyatro hem de edebiyat dünyasında 
yani Osmanlı’nın entelektüel hayatında Ermeniler cid-
di bir alanı işgal ediyorlar. Çok güçlüler. Maalesef bu 
ses susturuluyor, bu tarihin üstü örtülmüş. Aslında biz 
bir anlamda onu kazıp yeniden ortaya çıkarma çalışma-
sı yapıyoruz.” 

GÜÇLÜ BİR MİZAHİ ANLATIM 
Oyunda o dönemde yaşanan olayları sanki oraday-

mışçasına hissediyor, Yesayan’ın hayatına girip gün-
delik yaşantısına şahit oluyoruz. Ayrıca oyunun mizahi 
yönü de çok güçlü.  Albayrak “Silahtar’ın Bahçeleri kita-
bını okursanız Yesayan’ın gerçekten çok renkli bir dün-
yası olduğunu, hayatındaki karakterlerin oldukça renk-
li olduğunu görebilirsiniz. Bir sürü kadın var ve onlarla 
birlikte büyüyor; teyzeler, anneanne, arkadaşı, arkadaşı-
nın anneannesi... Hep oralardan esinlendik.” diyor. Ekip 
olarak üslup çeşitliliğini sevdiklerini söyleyen Albayrak 
“Mizahı da, dramatik sahneleri de bir arada kullanmayı 
seviyoruz. Geçişken bir yapı kurmak istiyoruz genel ola-
rak” diye aktarıyor.

Aysel Yıldırım ise mizahın umut olduğunu söylüyor 
ve Yesayan’ın bir anısını anlatıyor: “24 Nisan 1915 çok 
yaklaşıyor. Bütün Ermeni aydınlar Beyoğlu’nda bir ga-
zetede buluşuyor ‘Yakında çok karanlık bir dönem bizi 
bekliyor’ diye düşünüyorlar. Zabel ise diyor ki, ‘Gazete-
den çıktım, birden yüzüme bir rüzgar esti ve hayat bul-
dum’. Yani, en zor anlarda bile yaşam sevincini örgüt-
leyen bir kadın. Romanlarını okursanız, hiçbir zaman 
ağlak, kayıp, kaybetmiş bir kadın değil. Hep bir şekilde 
o karanlığın içerisinden aydınlığı, ufacık bir ışığı, yıldız-
ları görüp onlara doğru ilerleyebilen bir kadın. Seneler-
ce sürgün yaşıyor. Sürgün yaşadığı halde hiçbir zaman 
yazmayı, çizmeyi hatta 1915’i yaşayan insanlarla söyleş-
meyi bırakmıyor. İleride bir gün, bir yerlerde mahkeme-
ler olur ve işlenen bu insanlık suçunun kanıtları orada su-
nulur diye. Hatta Fransa’da bir kütüphaneye sürekli veri 
aktarıyor. Bakü’ye ve başka yerlere gidiyor. Hep çalışı-
yor, çabalıyor.”

YESAYAN’I TANIMAK
Aysel Yıldırım, birçok insanın bu oyun sayesinde 

Yesayan ile tanıştığını belirti-
yor ve ekliyor: “Oyunda izleyici 
yaşanan, yaşatılan felaketin her 
vechesiyle karşılaşıyor. Daha 
tarafsız bir gözle baktığı zaman 
her insan Yesayan ve çevresin-
deki insanların yaşadığı şeyi al-
gılıyor ve belki de bugünle bağ-
lantısını kuruyor. Dolayısıyla 
özdeşleşme, oyunun içine girme 
halinin yüksek olduğunu duyu-
yoruz hep.” 

Oyunun tamamında kadın-
lar yer alıyor. Hem Yesayan’ın 
etrafında yer alan kadınları ta-
nıyor hem de Yesayan’ı etra-
fındaki kadınların gözünden 
seyrediyoruz. Hikaye anlatırken 
de, tarihte de kadın karakterle-
rin görmezden gelindiğini ve 
tarihin erkekler üzerinden an-
latıldığını belirten Nihal Albay-
rak, kadınların gözünden tarihi 
yazmak istediklerini aktarıyor. 
Albayrak “A’dan Z’ye bütün 
alanlarda kadınların birlikte ça-
lışarak güçlenmesini, oyuncu-
luktan yönetmenliğe, ışıkçılık-
tan sesçiliğe yer almasını ve bu 
çalışmaların ardından birlikte 
güçlenerek her alanda var olma-
larını çok önemsiyoruz” diyor. 

Mücadeleden vazgeçmeyen yazar: 

Zabel Yesayan
Zabel Yesayan’ın hayatını 
anlatan “Zabel” oyunu 26 
Eylül’de Selamiçeşme Özgürlük 
Parkı Amfi Tiyatrosu’nda izleyici 
ile buluştu. Yesayan’ı ve “Zabel” 
oyununu tiyatrocu Aysel 
Yıldırım ve Nihal Albayrak’tan 
dinledik
l Evin ARSLAN

Z
Aysel Yıldırım ve Nihal Albayrak
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adıköylü sanatçılar Hande Şekerciler ve 
Arda Yalkın, uzun yıllardır birlikte çalı-
şıp üretiyorlar. “ha:ar” adı altında çalış-
malarını kolektif bir şekilde yürüten iki 

sanatçının eserleri, Londra’nın önemli galerilerin-
den JD Malat Gallery işbirliğiyle 5-10 Ekim tarihle-
ri arasında Contemporary İstanbul’da sanatseverlerle 
buluşacak. Şimdiye kadar dünyanın farklı şehirlerin-
de eserleri sergilenen ha:ar’ın çalışmalarında, Röne-
sans ve Barok dönemlerinin büyük ustaları ve geçmiş 
yeniden yorumlanıyor. Toplumsal meselelere heykel 
perspektifinden yaklaşan Hande Şekerciler’in figür-
leri Helenistik ve Rönesans sanat eserlerinden ilham 
alıyor. Şekerciler ve Yalkın ile dramatik bir beden-
sel gerilimle karakterize edilen eserlerini, kimliksiz 
figürleri ve sanatçıların teknolojiyle estetik anlayışla-
rının nasıl biraraya geldiğini konuştuk.  

◆ Öncelikle, ha:ar adlı projenizden konuşalım 
isterseniz? Nasıl bir birliktelik bu?

Arda Yalkın: Hande ile uzun zamandır beraberiz 
ve yıllardır aynı çalışma ortamını paylaşıyoruz. 2018 
Mart ayında New York’ta bir misafir sanatçı progra-
mına kabul edildim ve bir ikili olarak gitmeye, be-
raber bir şeyler üretmeye karar verdik. Kimyamız 
tuttu ve ardından ABD’de başka programlara da ka-
bul edildik, fuarlara katıldık, ilk solo sergimizi New 
York’ta, ikincisini Ankara’da açtık. Yakında Vene-
dik ve Milano’da da solo sergilerimiz olacak. Bunla-
rın yanı sıra Piksel adında bir yeni medya misafir sa-
natçı programının kurulmasına liderlik ettik ve hala 
bir parçasıyız. 

◆ Eserlerinizde ne gibi referanslar var, genel-
likle hangi konuları işliyorsunuz? 

Arda Yalkın: İkimiz de batı sanatının, özellikle 
de Rönesans döneminin ince işçiliğine hayranız. Be-
nim ayrıca Ortodoks ikonografisine de bir düşkün-
lüğüm var ve bunu geçmişte kişisel işlerimde çokça 
kullandım. İmkânsız Heykeller serisinde hayranlık 
duyduğumuz bu dönemin eserlerine öykünüyoruz. 
Kabaca kendi ikonografimizi yaratmak istiyoruz. Bu 
serinin ve genel olarak işlerimizin konusu insanlığın 
kurduğu medeniyet ve ürettiği teknoloji ile olan çe-
kişmesi olarak özetlenebilir. Hande, o dönemin re-
sim ve heykellerindeki formları ancak yakından 
incelendiğinde görülebilecek modern mimikler şek-
linde yorumladı. 

Yine o dönemin cennet-cehennem, ilahi-fani gibi 
ikilemlerini sıkça kullanıyoruz. Hemen her resimde 
kısmen bir şiddet vurgusu var ve bu eserin ilk anda-
ki parlak, renkli, albenili görüntüsü ile çelişiyor. Bu 
seri biz üzerinde çalıştıkça detaylanıyor ve her detay-
da bazen sadece bizim bildiğimiz bazen de kolayca 
anlaşılabilecek tarihi, sosyal ya da politik referans-
lar gizli. Örneğin, serinin ilk işini Hillary Clinton’ın 
seçim kampanyasında şahit olduğumuz bir an üzeri-
ne Da Vinci’nin Son Akşam Yemeği’ni yeniden üre-
terek kurgulamıştık. İsa dirilse onunla konuşur musu-
nuz yoksa selfie mi çekersiniz? 

Hande Şekerciler: İkimiz de modern insanın 
sosyal medyadaki kendi varlığını oluştururken as-
lında içgüdüsel olarak bir tür öz-ikonografi aradığını 
düşünüyoruz. Bunun birkaç sebebi var; bazen çok be-
ğendiğimiz fotoğrafları ikonik bulup defalarca pay-
laşıyoruz, beğendiğimiz duruşları, ışığı, renk örün-
tülerini tekrar ediyoruz. Ortodoks ikonografisinde, 
ressamlar ürettikleri imajları kendilerinin değil onla-
rın elleri ile tanrının ürettiğini söylerler. Modern insa-
nın sosyal medyadaki hali biraz buna benziyor. 

Bu bağlamda Lucid serisinden bahsetmek gereke-
bilir, bahsettiğim bu modern ikonografinin ha:ar ta-
rafından yorumlanması diyebiliriz. Bu seride de di-
ğerlerine benzer şekilde klasik sanatçılardan ilham 
alıyoruz. Teknik olarak Rembrandt’ın ve onun dö-
neminde, onun etrafındaki diğer sanatçıların sıklıkla 
kullandığı, genellikle tek yapay ışık kaynağı ile aydın-

latılan portrelere referans veriyor. Bu ışıklandırmayı 
jeneratif sıvı simülasyonları ile manipüle ediyoruz. 
Yine çok belli etmeden, modern dünyada kullanılan 
mimikleri kullanıyoruz. 

KALIPLARIN DIŞINDA
◆ Sanat pratiğinizin teknoloji ile ilişkisi hakkında 

neler söyleyebilirsiniz? 
Hande Şekerciler: ha:ar olarak işlerimizde ma-

kinenin kendi estetiğini kullanmadığımız yani ta-
mamen jeneratif işler üretmediğimiz için, işçilik ve 
çalışma yöntemi olarak öykündüğümüz Rönesans 
döneminden daha kolay bir iş akışımız yok. Hatta ya-
ratmaya çalıştığımız etkiyi ortaya çıkarabilmek için 
çok daha katmanlı ve birçok yazılımı, baskı tekniği-
ni ve donanımı içeren karmaşık bir çalışma yöntemi-
miz var. Bu da bizi dikkatli ve titiz çalışmaya itiyor 
diye düşünüyorum.

Kullandığımız medyumları gerçek ve sanal/dijital 
olarak görmüyorum. Ayrımı fiziksel, fiziksel olma-
yan olarak koymak daha doğru geliyor bana. Çünkü 
teknoloji geliştikçe gerçeğin sınırları esniyor ve de-
ğişiyor. Bizim özelimizde bakarsak, üç yıl önce he-
nüz pandemi yokken tam olarak bu geçirgenlik üzeri-
ne düşünmeye başlayarak ha:ar’ı kurduk. Heykel gibi 
son derece geleneksel üretim metotlarına sahip hem 
sergileme hem üretim için fiziksel alana ihtiyaç du-
yan bir pratikle, bu anlamda daha özgür, mekânsız 
olabilen yeni medyayı nasıl bir araya getiririz fikri 
bizi harekete geçirdi. Şu ana kadar da iyi bir melezle-
me yaptığımızı düşünüyorum. 

◆ Figürlerinizi dış dünyadan ayırmak için onla-
rı “kimliksiz” olarak yorumluyorsunuz. 

Hande Şekerciler: Kurduğumuz medeniyet ya-
şadığımız hayatı olduğundan, olması gerektiğinden 
çok daha fazla zorlaştıran dinamikler içeriyor. Siz-
den uymanız beklenen belli birtakım kalıplar var ve 

bir şekilde biraz da olsa bunların dışına 
taşıyorsanız “yabancı”, “farklı”, “mar-
jinal” olarak etiketleniyorsunuz. Bel-
li iktidar gruplarına yakın beyaz bir 
erkek değilseniz hayatınızın bir nokta-
sında mutlaka bunlara maruz kalıyorsu-
nuz. Sadece Türkiye’de değil, tüm dün-
yada böyle. Toplumun gelişmişliğine 
göre kimi ülkelerde insanlar diğerine 
daha hoyrat davranabilirken kimi ülke-
lerde ise “değerli” fikirlerini açıkça be-
yan edemiyorlar o kadar.

Bir yandan kimse kendinden mem-
nun olamıyor. Saçını sevmiyor, ki-
losundan, boyundan, ten renginden, 
cinsel yöneliminden ve hatta cinselli-
ğinden rahatsız oluyor. Henüz kendisi 
olamamış bu insanlarla dolu insan top-
luluklarıyız ama yine de herkes bir di-
ğerine “nasıl olmalı” üzerine akıl veri-
yor. Gündelik hayatta hepimizin maruz 
kaldığı ve bir şekilde, isteyerek ya da 
istemeden başkalarını maruz bıraktığı-
mız bu durum beni çok sıkıyor. Otuz-
lu yaşlarımın başında bu konular beni 
daha çok yormaya başladı, dolayısıyla 
o zamanlardan beri üzerine daha fazla 
düşünüyorum. “ecstasy” de bu süreçte 
yavaş yavaş gelişti. İnsanların kendile-
rini ve beraberinde başkalarını olduk-
ları gibi kabul ettikleri, varoluşlarını 
derin bir hazla kucakladıkları bir dün-
yanın hayali olarak özetleyebilirim bu 
heykelleri.

“SANATÇILAR TARTIŞMAYA KATILMALI”
◆ Sanat, teknoloji ile ne yöne doğru evriliyor? 
Arda Yalkın: Dijital devrimin insanlığa dayattı-

ğı değişimin sonuçlarının neler olabileceğini, sade-
ce politikacıların ve çok uluslu şirketlerin değil fark-
lı pratikten gelen insanların yanı sıra, sanatçıların da 
tartışması, alınan kararlarda onların geleceğe dair ha-
yallerinin de etkisinin olması gerekiyor. Aksini dü-
şünmek bile korkunç olurdu. Ancak, sanatçıların bah-
settiğim tartışmaya katılabilmesi, diğer disiplinlerle 
etkileşime girebilmeleri ve değişen dünyayı şekillen-
direcek fikirler üretmeleri için, bugünün dili olan tek-
nolojiyi öğrenmeleri çok önemli. Blockchain, yapay 
zeka, arttırılmış gerçeklik, yapay insan, veri görsel-
leştirme gibi kavramları bilmeden, gelecek hakkında 
konuşmak artık mümkün değil.

◆ Sanat üretiminde teknolojiyi kullanmak yara-
tıcılığı besliyor mu?

Arda Yalkın: Yaratıcılığı besleme konusun-
da kesin bir yargıda bulunmam doğru olmaz çünkü 
her sanatçının beslendiği kaynaklar kendisine özel-
dir. Ancak şunu söyleyebilirim, dijital medyum ba-
zen bugünün dünyasını kavramak ve anlamlandırmak 
için daha avantajlı olabiliyor. 

◆ Bu sene Türkiye ve İtalya’da üç şehirde bir-
den sergi açtınız, tepkiler nasıldı? 

Arda Yalkın: Pulse: Electric Mannerism, Cer Mo-
dern’de gerçekleşen serginin üzerine yeni işler ekle-
nerek büyüyen bir sergi oldu. Bu bizim aslında Mart 
2020’de İstanbul’da gerçekleştirmek istediğimiz bir 
konseptti. İzleyicilerin üç katlı bir binada önce Han-
de’nin solo sergisindeki fiziksel heykelleri gördükten 
sonra üst katlarda çoğunlukla heykel ve insan bedeni 
etrafında kurgulanmış dijital resim, heykel ve videola-
rı deneyimleyecekleri bir ikili sergi kurgulamıştık fakat 
açılışa bir hafta kala sergiyi ertelemek zorunda kaldık. 

Bu kurguyu -bazı eserleri İstanbul’a saklamak is-
tediğimiz için- biraz basitleştirerek Ankara Cer Mo-
dern’e taşıdık. Sonrasında bazı yeni resimler ekle-
yerek Venedik’e ve ardından Milano’ya. Şimdi de 
Contemporary Istanbul için İstanbul’dayız. Tek bir 
sergi gibi gözükse de aslında Hande’nin kişisel ve 
ha:ar’ın işlerinden oluşan, iç içe geçmiş, birbirleri ile 
hem teknik hem de içerik olarak konuşan iki sergi. 
İki serginin içeriğindeki zıtlık da aslında dünyaya iki 
ayrı bakış açısı sunuyor; bir yanda medeniyet ile olan 
mücadele, diğer tarafta kendilerini olduğu gibi kabul 
etmiş, vecd halindeki insanlar. Sergimizin gittiği tüm 
şehirlerde pandemi koşullarına rağmen oldukça ilgi 
gördüğünü söyleyebiliriz sanırım. 

◆ Pandemi dönemi sizi nasıl etkiledi? 
Hande Şekerciler: Karantina olup kapanınca ve 

katılmak gereken davetler, toplantılar için yolda ge-
çirilen zaman olmayınca daha da verimli şekilde üret-
meye başladık. Piksel gibi bilgi paylaşımında bulu-
nabildiğimiz, diğer sanatçılarla bir araya geldiğimiz 
bir organizasyon kurmaya vaktimiz oldu. Dolayısıyla 
garip bir şekilde pandemi süreci bizim açımızdan her 
anlamda çok verimli geçiyor. Müzelerin, galerilerin 
VR turları nicedir vardı fakat çoğunluk tarafından bu 
süreçte keşfedildi. Pandeminin bu süreci de hızlandı-
racağını; üretim yöntemleri ve teknoloji ile olan iliş-
kisinde tutucu davranan, reddeden sanatçıların da is-
tisna olacaklarını ön görüyorum. Elbette yeni medya 
sanatı tek sanat türü olacak demiyorum ama konvan-
siyonel sanatçılar koleksiyonların el değiştirmesi ve 
siber kültürün içine doğan yeni nesil tarafından dev-
ralınmasıyla yavaş yavaş geride kalacaklar.

Heykeltıraş Hande Şekerciler ve dijital sanatçı 
Arda Yalkın'dan oluşan ha:ar ikilisi, geleneksel 
heykel ve resimden dijital video, animasyon, 
3D modellemeye ve güncel ana akım medya 
estetiğine kadar geniş bir yelpazede eserler 
üretiyor. Şekerciler ve Yalkın ile çalışmalarına 
hâkim olan duygu ve estetik üzerine söyleştik 

Varoluşlarını derİn bİr hazla kucaklayan 

heykeller

l Erhan DEMİRTAŞ

Hande Şekerciler: 
“Sizden uymanız beklenen belli 

birtakım kalıplar var ve biraz da olsa 
bunların dışına taşıyorsanız ‘yabancı’, 
‘marjinal’ olarak etiketleniyorsunuz. 

İktidar gruplarına yakın beyaz bir 
erkek değilseniz hayatınızın bir 

noktasında mutlaka bunlara maruz 
kalıyorsunuz.”

Arda Yalkın: 
“Sanatçıların diğer disiplinlerle 

etkileşime girebilmeleri ve değişen 
dünyayı şekillendirecek fikirler 

üretmeleri için, bugünün dili 
olan teknolojiyi öğrenmeleri çok 
önemli. Blockchain, yapay zeka, 

arttırılmış gerçeklik, yapay insan, 
veri görselleştirme gibi kavramları 

bilmeden, gelecek hakkında 
konuşmak artık mümkün değil.”

K
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Bu yıl Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilen Filmekimi ulus-
lararası festivallerde gösterilmiş, ödüllü ve merakla beklenen 
yeni yapımları içeren programıyla 8-17 Ekim tarihlerinde İs-
tanbul’da, 15-19 Ekim’de Ankara’da, 22-26 Ekim’de İzmir’de 
sinemaseverlerle buluşacak.
Filmekimi filmleri İstanbul’da Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sine-
ması, Beyoğlu Sineması ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması’n-
da, Ankara’da Cinemaximum Armada, İzmir’de Cinemaximum 
Mavi Bahçe’de izlenebilecek.

FİLMEKİMİ’NİN ALTIN YILDIZLARI
Filmekimi programından bugüne kadar açıklanan filmler ara-
sında, başta Cannes olmak üzere saygın festivallerde dünya 
prömiyerini yaparak en iyi film ödülünü kazanan filmler dik-
kat çekiyor.
40. İstanbul Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma'da Altın 
Lale'yi kazanan Madalena (Madiano Marcheti), Cannes'da ana 
yarışmada Altın Palmiye'yi kazanan ve ardından Toronto'da 
Geceyarısı Çılgınlığı bölümünün en iyisi seçilen Titane (Julia 
Ducournau), Venedik'te Altın Aslan kazanan Kürtaj (Audrey 
Diwan), Cannes'da en iyi ilk filme verilen Altın Kamera'yı ka-
zanan Murina (Antoneta Alamat Kusijanović) Filmekimi prog-
ramında yer alıyorlar.

USTA YÖNETMENLERİN YENİ FİLMLERİ
İstanbul Film Festivali ve Filmekimi'nde daha önce filmlerini 
beğeniyle izlediğimiz birçok yönetmen, yeni filmleriyle sine-
maya dönüyor.
Denis Villeneuve epik bilimkurgu Dune: Çöl Gezegeni ile, Wes 
Anderson yine yıldızlarla dolu Fransız Postası ile; Bruno Du-
mont, Cannes'da prömiyer yapan France ile; Mia Hansen-Lø-
ve başrolde Tim Roth, Mia Wasikowska'nın bulunduğu Berg-
man Adası ile, Paul Verhoeven kışkırtıcı Benedetta ile; Andrea 
Arnold ilk belgeseli İnek ile; François Ozon, iç burkucu Her Şey 
Yolunda ile; Nanni Moretti kendisinin de rol aldığı Üç Aile ile; 
Hong Sang-soo bu yıl gösterime çıkan ikinci filmi Gözünün 
Önünde ile; Jacques Audiard bir grafik romandan uyarladı-
ğı Paris, 13. Bölge ile; Paul Schrader, başrolünü Oscar Isaac'in 
üstlendiği Kumarbaz ile; Joanna Hogg Hatıra filminin doku-
naklı devam filmi Hatıra: 2. Bölüm ile; Zhang Yimou, “sinemaya 
yazdığım aşk mektubu” dediği Bir Saniye ile; anime dünyası-
nın yıldızlarından Mamoru Hosada Belle ile; Macar sineması-
nın en yetkin yönetmenlerinden Kornél Mundruczó Evrim ile; 
Christophe Honoré de Proust'tan esinlenerek oyunculuğa ve 
tiyatroya saygı duruşu olan Guermantes ile Filmekimi'nde.

FESTİVALLERDEN ÖDÜLLERLE DÖNEN FİLMLER
Filmekimi programı bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki saygın 
festivallerde ödüller kazanmış filmleri izleyiciyle buluşturuyor.
Asghar Farhadi'nin Cannes'da Büyük Ödül kazanan Kahra-
man, Apichatpong Weerasethakul'un Cannes'da Jüri Ödü-
lü kazanan Memoria, Cannes'da Yönetmenlerin On Beş Günü 
bölümünde en iyi film seçi-
len Chiara (Jonas Carpigna-
no), Cannes'da Leos Carax'a 
En İyi Yönetmen ödülü geti-
ren Annette, Nadav Lapid'in 
Cannes'da Jüri Ödülü kaza-
nan Ahed'in Dizi, Cannes'da 
Vulcan En İyi Görüntü Ödü-
lü kazanan Petrov Grip Oldu 
(Kirill Serebrennikov), Can-
nes'da Belirli Bir Bakış bölü-
münde Jüri Ödülü ardından 
Saraybosna'da En İyi Film, 
En İyi Erkek Oyuncu ödül-
lerini alan Büyük Özgür-
lük (Sebastian Meise), Can-
nes'da Renate Reinsve'ye En 
İyi Kadın Oyuncu ödülü ge-
tiren Dünyanın En Kötü İnsanı (Joachim Trier), Cannes'da Bü-
yük Ödül ve Kudüs'te En İyi Uluslararası Film seçilen 6 Nu-
maralı Kompartıman (Juho Kuosmanen); Cannes'da En İyi 
Senaryo, FIPRESCI Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü kazanan Dri-
ve My Car (Ryusuke Hamaguchi), efsane görsel efekt usta-
sı Phil Tippett'tan Fantasia Film Festivali'nde (Montreal) En İyi 
Canlandırma Ödülü kazanan Çılgın Tanrı, Cannes'da Özgün-
lük Ödülü–Belirli Bir Bakış ödülü kazanan Kuzu (Valdimar Jó-
hannsson), Venedik'te Jane Campion'a En İyi Yönetmen ödü-
lünü getiren The Power of the Dog, Cannes'da Kuir Palmiye 
kazanan Yol Ayrımı (Catherine Corsini), Venedik'te Büyük Jüri 
Ödülü kazanan The Hand of God (Paolo Sorrentino) ve Ve-
nedik'te Jüri Özel Ödülü ve Yeşil Damla Ödülü kazanan Il buco 
(Michelangelo Frammartino) Filmekimi'nde gösterilecek.

İKSV tarafından 20. kez düzenlenen Filmekimi 8-17 Ekim’de 
İstanbul ile Ankara ve İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor. 
Gösterim mekânlarından biri de Kadıköy Sineması olan 
Filmekimi’nin biletleri 4 Ekim’de satışa çıkıyor

adıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kadı-
köy Çizgi Festivali 24 Eylül Cuma günü 
Yoğurtçu Parkı’nda başladı. Festivalin 
açılışı yazar Güven Erkin Erkal’in mo-

deratörlüğünde, Moğollar söyleşisiyle başladı. Açı-
lış programı Moğollar grubunun yeniden bir araya 
gelmesine vesile olan, haziran ayında aramızdan ay-
rılan karikatürist Kaan Ertem anısına düzenlendi. 

Açılış programında konuşan Kadıköy Beledi-
ye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Çizgi Festivali’ni 
daha önceki senelerde Sahaf Festivali’nin içerisin-
de yapıyorduk bu sene ayırdık bağımsız bir şekil-
de Yoğurtçu Parkı’nda yapıyoruz. Hep söylüyoruz 
artık klişe bir söz oldu Kadıköy kültürün sanatın 
başkenti, kültüre sanata yön veren önemli merkez-
lerden birisi. Bu prensiple ve idealle Çizgi Festiva-
li’ne desteğimiz geçmiş yıllarda da olduğu gibi bu 
sene ve gelecekte de artarak devam edecek.” dedi.

Açılışın ilk 
günü Moğollar 
konser verdi. Fes-
tival alanında ku-
rulan stantlarda 
farklı yayınevi ve 
derneklerin dergi-
leri, kitapları çiz-
gi roman severler-
le buluştu. 

MEZAT VE FİLM GÖSTERİMLERİ
Festival kapsamında Pazar günü 15.00-18.00 

saatleri arasında mezat düzenlendi. Nadir bulunan 
dergi ve çizimler açık arttırma yoluyla meraklıla-
rıyla buluştu. Mezat etkinliğini Çizgi Roman Okur-
ları Derneği düzenledi. 

Festivalde film gösterimleri de yapıldı. 25 Eylül 
Cumartesi günü saat 21.00’de, Oscar ödüllü Japon 
yönetmen Hayao Miyazaki’nin “Yürüyen Şato” fil-
mi, 26 Eylül Pazar günü saat 21.00’de de Bob Per-
sichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman’ın yönet-
tiği “Örümcek Adam Örümcek Evreninde” filmi 
gösterildi. Festivale en az 20 yayınevi, dergi, der-
nek katıldı. 

ÇOCUKLARA AYRI PROGRAM
Programda çocuk yayınevi stantları ile birlik-

te çocuklar için atölye çalışmaları da yer aldı. Fes-
tivale çocuğuyla katılan çok sayıda Kadıköylü de 
vardı. 10 yaşındaki Derin Sezer’in annesi Ilgın Se-
zer, “Hem çocukların katılımı hem de herkesin eri-

şebilmesi oldukça olumlu. Oğlum, Karikatür Evi’n-
de de dersler almıştı zaten. Daha geniş bir kitleye 
yaymak için de festival iyi bir fikir. Birkaç çocu-
ğun bile etkilenmesi, onları çizmeye itebilir” dedi. 
7 yaşında Asmin Duman’ın annesi İlkay Duman da 
şunları söyledi: “Çok başarılı buldum festivali. Ço-
cukların daha fazla katılmasına imkan sağlamak la-
zım. Çocuklara özel faaliyetler zaten yapılmalı. Ne 
kadar fazla şey gösterilir ve birlikte olmaları sağ-
lanabilirse, çocukların önünde o kadar kapı açılır.”

Zeynep Barlas’ın babası Mustafa Barlas ise 
“Kadıköy Belediyesi’nin yolladığı mesajla haberi-
miz oldu. Çocuğumun da çizmeye ve üretmeye eği-
limi var. Düzenli olarak çizmeye çalışıyor zaten. 
Onu görünce gelmek istedik. Parkta olması ayrıca 
güzel” diye konuştu.

Kadıköy Çizgi Festivali 
Yoğurtçu Parkı’nda 
yapıldı. Moğollar 
konseriyle açılan 
festivalde üç gün 
boyunca söyleşilerden, 
canlı çizimlere, 
sergilerden mezatlara 
kadar birçok etkinlik 
yer aldı

Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleşti
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Tarık Tolunay (Çizer): 
Bizim ülkemizde çizgi 

faaliyeti halkla iç içe 
bir faaliyet. Bizim 
kuşağımızı düşünürsek 
çocuğumuzda çizgi 
romanların, mizah 

dergilerinin yeri çok fazla. 
Bu anlamda bu hafızanın 

yaşatılması ve çağa uygun 
şekilde devam etmesi gerekiyor. 

Tabii ki bunun için bu tür festivaller çok olumlu. 
Festivalde üç kuşak bir arada. Yaşlılar da var, gençler 
de var, çocuklar da var. Bu tip festivaller 
üzerinden çocuklara çizgi aşkı aşılanabilir. 
Burayı ziyaret eden bir çocuğun 20 yıl sonra 
çizer olabilme ihtimali çok heyecan verici. 
Çizerler özellikle çocukluk yaşlarında bu 
tür dokunuşlara ihtiyaç duyuyorlar. 

Leman Dergisi’nden Hüseyin Toktaş: Eski 
dergilerimiz var, arşiv dergiler var. Onları 
tekrardan insanlara ulaştırmak güzel bir 

duygu. Herkesin birlikte olduğu 
alanın kurulması, bu festivalin 
olması oldukça anlamlı. 
Etkinliklerde de insanlar 
eğleniyor, çok güzel 
geçiyor. 

Çizgi Roman Okurları 
Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Önder Çakı: 
“Derneğimiz 2017 senesinde 
kuruldu. Derneğimizin amacı, çizgi romanı yeni nesile 

sevdirebilmek hem de eski çizer üstatlarımızın 
hem kendilerinin hem de eserlerinin 

unutulmamasını sağlamak. Profesör 
dergimizde de çizgi romanla ilgili herşey 

var. Pandemiden henüz çıkmadık. Buna 
rağmen Kadıköy Belediyesi, tüm şartları 
oluşturarak bunu yapıyor. Büyük 
aralar hep zarar verir. 1,5 yıldır insanlar, 

birbirleriyle dahi zor görüştüler. İlk 
etkinlik oldu. Bir de sadece çizgi romanla 

ilgili bir festivalin olması çok güzel. 

başlıyor 
Filmekimi

BİLETLER 4 EKİM’DE SATIŞTA
Festival biletleri, İstanbul için 29 Ey-
lül Çarşamba 10.30’da başlayacak Lale 
Kart üyeleri için indirimli ön satışların 
ardından, 4 Ekim Pazartesi 10.30’da ge-
nel satışa açılacak. Biletler passo.com.
tr /tr üzerinden, Passo perakende nok-
talarından ve İKSV gişesinden alınabilir.
Filmekimi İstanbul gösterimlerinin haf-
ta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 
16.00) Tam 35 TL, indirimli 25 TL. Hafta 
içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00-
13.30-16.00-19.00) tam 45 TL, indirimli 
30 TL, tüm 21.30 seansları ise 45 TL.
Ayrıntılı bilgi için: filmekimi.iksv.org

l Fırat FISTIK

Dünyanın en büyük üçün-
cü sivil toplum kuruluşu ola-
rak bilinen JCI (Junior Cham-
ber International-Uluslararası 
Genç Liderler ve Girişimciler 
Derneği) İstanbul tarafından 14 
yıldır BM Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedefleri kapsamında dü-
zenlenen festival bu yıl özel te-
masıyla gerçekleşiyor. Finalist 
filmlerinin gösterimi 1-14 Ekim 

tarihleri arasında Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK)’ta 
ücretsiz olarak izlenebilir.
Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali 2021 yı-
lında ‘sürdürülebilir kalkınma amaçları’na bağlı olarak 

temasının yansımalarını ve izlerini anla-
tan kısa filmleri ve yönetmenlerini ödül-
lendirecek. Dünya çapında bin 700'den 
fazla kısa filmin başvurduğu festivalde 
16 farklı ülkeden finale kalan “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği” temalı 20 film, izleyen-
lerin beğenisine sunulacak ve izleyiciler 
tarafından beğenilen filmler ve yönet-
menler ayrıca seyirci özel ödüllerine 
aday gösterilecek.
17 Ekim’de Baba Sahne’de gerçekle-
şecek olan gala gecesinde ise dokuz 
farklı kategoride kısa filmler ödüle la-
yık görülecek.

15. Crossroads Uluslararası Kısa Film 
Festivali, bu yıl ilk kez “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği” teması ile Tasarım 
Atölyesi Kadıköy’de sinemaseverlerle 
buluşuyor

Cinsiyet eşitliğine dair filmler TAK’ta

Ilgın Sezer -  Derin Sezer

İlkay Duman - Asmin Duman

Mustafa Barlas - Zeynep Barlas

Hüseyin 
Toktaş

Önder ÇakıTarık Tolunay



“Hep bir ağızdan türkü söyleyip
hep beraber sulardan çekmek ağı,
demiri oya gibi işleyip hep beraber,
hep beraber sürebilmek toprağı,
ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,
yârin yanağından gayrı her şeyde
                                         her yerde
                                                       hep beraber!
                                          diyebilmek
                                            için
on binler verdi sekiz binini..
Yenildiler.”

er seferinde bir parça hüzün ve yürek acı-
sıyla okuduğumuz Nazım Hikmet’in Şeyh 
Bedreddin Destanı’na konu olan Şeyh 
Bedreddin, Börklüce Mustafa, Torlak Ke-

mal’in hikâyesi resmi tarih kitaplarında okutulmayan 
bir tarih anlatısı. Bundan tam 600 yıl önce hakça, or-
takça bir yaşam için mücadele eden Bedreddin Ha-
reketi ilk kez beyaz perdeye taşındı. Şeyh Bedreddin 
‘Hakikat’ filmi, 7 Ekim’de Avrupa’da 8 Ekim’de Tür-
kiye’de vizyona girecek.
Ali Şahin ve Yönetmen Hakan Alak’ın senaryosunu 
birlikte yazdığı filmin görüntü yönetmenliği ise Serdar 
Ünlütürk’e ait. Suavi’nin Şeyh Bedreddin’i canlandır-
dığı filmde, Bülent Emrah Parlak Börklüceli Musta-
fa’ya hayat verirken, Torlak Kemal’i ise Saygın Soy-
sal canlandırıyor.  
Ali Barkın, Elif Nur Kerkük, Kerem Fırtına, Orhan Al-
kaya, Ezgi Esma Kürklü, Bülent Keser, Teoman Gel-
mez, Sinan Tuzcu, Sabriye Günüç, Serkan Genç, Ersin 
Umut Güler gibi isimlerin rol aldığı film, bir nevi ko-
operatif olan İMECE Yapım imzasını taşıyor. Filmin 
müziklerini ise Levent Güneş hazırladı.
Şeyh Bedreddin ‘Hakikat’ filmi yönetmeni Hakan 
Alak ile filmin hikâyesini konuştuk.
◆ “Hakikat” fikri, Şeyh Bedreddin Destanı’nı film 
yapma fikri nasıl çıktı?  
Filminin fikri aslında filmin yapımcısı, aynı zamanda 
öykünün yazarı ve senaryoyu da birlikte çalıştığımız 
Ali Şahin’in dört yıllık belki daha eski bir fikri, haya-
li. Üç yıl önce bana senaryoyu birlikte çalışma fikriyle 
geldiler. Senaryo için iki yıllık bir çalışma süreci ön-
görmüştüm. Pandemi bunu uzattı ama iki yılın sonun-
da sete girdik.
◆ Binlerce konu varken niye böyle bir işe sıvandınız? 
Tarihi hikâyeler, dönem filmleri aynı zamanda çok 
güncele hitap eden işlerdir. Bütün tarihi filmler ve 
buna bilim kurgu filmlerini de dahil edebilirim; ya-
zıldığı, çekildiği döneme dair bir şeyler anlatırlar. Ge-
lecek ve geçmiş üzerinden aslında bugünün insanının 
zihninde bir şey yaratmak isterler.
Şeyh Bedreddin de tarihi hikâyelerin hamasi, egemen 
bir dil üzerinden anlatıldığı yerde bu sistemin dışın-
da kalan, ezilen insanların hikâyelerini anlatma ihtiya-
cı ve hayalinin bir sonucu.
Bunca konu arasında dediğiniz yere dönecek olursam 
da aslında bunca hamasi tarihi hikâye arasında bu film 
tam da ihtiyaç duyulan bir zamandı. 

“KENDİ BEDREDDİN’İMİZİ ANLATTIK”
◆ Şeyh Bedreddin hem Nazım’ın destanına hem de 
kitaplara konu olmuş bir kahraman lakin şimdiye 
dek filmine kalkışan olmadı. Tarihi bir kişiliği perde-
ye taşımak bıçak sırtı bir iş değil mi? Hiç ‘ne yapıyo-
ruz biz ya hu’ dediğiniz oldu mu?
Aslında bugüne kadar Şeyh Bedreddin hikâyesine kal-
kışılmamış değil; birçok insan yazdı, hayal etti. Fakat 
hikâyenin zorluğundan çok tarihi bir film çekmenin fi-
nansal zorluğu daha önemli bir şeydi. Arkadaşlar baş-
ka bir yapım biçimi uyguladı; imece usulü, insanları 
filme ortak ederek bir çalışma yürüttüler ve bu yüzden 
hayata geçebildi. Bedreddin hareketinin anlatıldığı bir-
çok roman, inceleme, araştırma, tiyatro oyunu, Nazım 
Hikmet’in destanı var. Ama bir sinema filmi yok. Do-
ğal olarak da bir sinema filminin bu konuya ilk girdiği 
yerde bıçak sırtı bir zeminde yürüdüğünü bilerek hare-
ket etmesi gerekiyor. Bu da zaten böylesi beklenti içe-
ren bir hikâyede göze aldığımız bir riskti. 

◆ Filmde bir tarih anlatısı mı var yoksa kurmaca ve 
tarih harmanlandı mı? 
Film bir biyografi filmi değil, yani Şeyh Bedreddin’in 
hayatını anlatmıyor. Bedreddin Hareketi dediğimiz 
şeyi anlatıyor. Nazım Hikmet’in Şeyh Bedreddin Des-
tanı’nın sonunda yer alan Ahmet’in hikâyesini kendi-
mize çıkış noktası aldık. Bedreddin, Börklüce Mustafa 
ve Torlak’ın mücadele ettiği dünyayı Ahmet’in hikâ-
yesi üzerinden anlatmaya çalıştık.  
Bedreddin çok katmanlı bir karakter, yani herkesin bir 
Bedreddin’i var. Biz kendi Bedreddin’imizi anlattık. 
Bir tarih anlatısından ziyade, halkın dilinde bugüne 
kadar gelmiş söylenceden beslenen ve orayı besleyen 
bir kurgu üzerinden hareket ettik. Tarihi bir film çektik 
ama tarihi bir anlatı çekmedik. Birbiriyle paslaşan, bir-
birinden destek alan ama daha masalsı bir dünya kur-
maya çalışan bir film yaptık.

“FİLMİN YÜZLERCE ORTAĞI VAR”
◆ Dönem filmi yapmak her açıdan çok iddialı ve zor 
bir iş nasıl kotardınız? Bu kadar yüksek bütçeli bir 
işin dayanışmayla çözülmesi de ayrı bir öneme sahip.
Ali Şahin, Özer Çalık, Arjantinli yönetmen Fernando 
Solanas’ın kurduğu bir yapının geçmişte hayata geçir-
diği imece yöntemini burada uyguladı. Film için topar-
lanan bütçe bir bağış yöntemiyle değil, bir katılımcılık 
üzerinden yani filme ortak olarak katıldı. Başka türlü 
de çekemezdik.
◆ Bu bir yöntem olarak mı tercih edildi yoksa başka 
bir yapım desteği aranmadı bile mi?
Başka bir yapım desteği aranmadı. Başka bir şey yap-
maya gerek yoktu. Yapımdaki arkadaşlar çok meşak-
katli bir sürece girdiler. Çok zorlayıcı bir şeydi. Bu fil-
min yüzlerce destekçisi ve ortağı var. Bu film başarılı 
olursa, bu yöntem kendine yeni yollar açacak. 
◆ Film nerelerde çekildi? Resmen ordu kurmuşsu-
nuz, teknik meseleler de zor olmalı?   
Film dört şehirde; Edirne, İzmir Karaburun, İzmit Seka 
platoları ve İstanbul’da çekildi. 
Teknik meseleler sinemada her 
zaman zorluk içerir ama ben 
bunlardan şikâyet etme tarafta-
rı değilim. Sinema zaten zor bir 
sanat; iyi sonuç alacak yolları 
aramak daha doğrudur. 
Filmi sadece bizi değil, bizim 
dışımızda çekilen bütün filmle-
ri, çalışma hayatını daha doğrusu 
dünyadaki bütün düzeni bozan 
pandemi döneminde çektik. Hiç-
birimiz hayatında böyle bir salgın 
yaşamamıştı. Böylesi koşullarda 
her şey gibi film çekmek de zor-
du. Bu filmin en büyük zorluğu bu 
dönem çekilen bütün filmler gibi 
Covid-19 salgını sırasında yaşanan 
zorluklar oldu. Diğer zorluklar her 
filmin yaşayacağı zorluklardı.

“EZİLENLER İÇİN ÇOK GÜZEL BİR HAYAL” 
◆ Şeyh Bedreddin hareketini bugünden baktığınızda 
nasıl tanımlıyorsunuz? 
Bedreddin düşüncesi için döneminde zamanı gelme-
miş fikirler deniyordu. Yani fikir doğru ama koşullar 
buna elverişli değil. Hani Nazım Hikmet, destanında 
da “Tarihsel, sosyal, ekonomik şartların zaruri netice-
si bu deme, bilirim/O dediğin nesnenin önünde kafam-
la eğilirim./ Ama bu yürek o, bu dilden anlamaz pek.” 
diyor.  O gün dönemi gelmemiş olabilir ama insanlık 
tarihi çeşitli dönüşümler geçirse de en önemli arayışı 

adalet, eşitlik arayışıdır. Yoksulluğa karşı mücadelesi-
dir. Bu bugün de bu topraklarda var. Hatta insanımız 
bunu çok daha fazla hissediyor. Bugün de paramparça 
bir halk topluluğu isteniyor ve bu başarılıyor da. Bed-
reddin Anadolu’nun en çeşitlilik içeren döneminde 
bir inanç felsefesi üzerinden halkları bir amaç etrafın-
da toplayabilmişti. Bu yönetenler için çok tehlikeli bir 
şey ama ezilenler için çok güzel bir hayal. 
◆ Film 600 yıl öncesini anlatıyor ama aynı zamanda 
bugünü de. Nasıl bağlar var arada? Tarih hep mi te-
kerrürden ibaret? 
Sorunlar aynı olunca mesajlar da göndermeler de hep 
birbiriyle bağ kuran şeyler oluyor ama herhalde teker-
rür çok doğru bir şey olmaz. Çünkü tarihin çarkı hep 
ileri doğru döner. İnsan yönetme biçimleri, insanların 
sorunlara başkaldırma biçimleri, onu bastırma biçim-
leri birbirine benziyor. Aynı değil ama birbirine çok 
benziyor. Çarkı kıramadıkça benzer şeylerin içinde 
dolanmak galiba kaçınılmaz. 
◆ İçinizde ukde kalan bir şey var mı? Şurası da şöy-
le olsaydı dediğiniz?
Var tabii ki var. Film çekmek zaten içinde ukde kalma-
sıdır. Anlattığın kadar anlatamadığın şeyleri de içerir. 
Bir filmde yapamadığın, içinde kalan şeylerden dolayı 
bir sonraki filmi yaparsın. 
◆ Gişe beklentiniz ne? Daha doğrusu seyirci sinema-
dan nasıl çıksın istersiniz?
Bu benim üzerine kafa yormadığım bir şey. Benim 
üzerime düşen filmi en iyi haliyle izleyiciye sunmak. 
Gişeden daha çok beğenilmesini, çok insana ulaşması-
nı isterim. Bir derdimiz var ve bu ülkede halk bu dert-
ten muzdarip. Hamasetin dışında “bizim hayatımız, 
dünyamız bu” diyebileceğimiz herkese ulaşmak olma-
lı. Bunu doğru anlatmışsak onlara ulaşır diye düşünü-
yorum. Umarım çok insan izler. 
◆ İzleyicide ne yaratmak istiyorsunuz?
İyi bir film izletmek istiyorum. Bence birinci şey bu 

olmalı. Derdimiz dünyanın en kutsal der-
di olabilir, mesajımız dünyanın en iyi 
mesajı olabilir ama iyi bir film yoksa 
bunların hiçbir anlamı yoktur. Börklü-
ce Mustafa’nın filmde söylediği şöyle 
bir repliği var; Bize yeni bir nizam ge-
rek. Zorlu bir hayat yaşıyoruz, sadece 
burada değil dünyanın her yerinde zor 
bir dönem başlıyor. Yönetenler yeni bir 
düzen teorize ediyor. Bizim de yeni bir 
nizama ihtiyacımız var. Çünkü onla-
rın yeni diye bahsettikleri düzen bizim 
üzerimizde daha ağır bir baskı demek. 
Bu yüzden bize yeni bir nizam gerek. 
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Kimi sözcüklerin yaşamımızdan çıkması çok 
üzücü. “Melal” sözcüğü mesela... Uzaktan ta-
nıdığım bir dostun ölümü gibi gelir bana bu 
sözcüğün kaybı. Hani O Belde şiirinde Ahmet 
Haşim, “Melali anlamayan nesle aşina deği-
liz” diyordu ya, kastettiği, yaşadığı dönemdeki 
gençliğin duyarsızlığıydı. Melal denen duygu-
yu yeterince hissetmiyor olmakla suçluyor-
du gençleri. Oysa bugün, melali hissetmek - 
hissetmemek bir yana bu sözcüğün anlamını 
bilen, hatta yaşamının herhangi bir anında bu 
sözcüğü duyan kimse kalmadı. Resimli Türk-
çe Kamus’ta Raif Necdet Kestelli, bu sözcü-
ğün anlamını, “usanma, bıkma, sıkılma, yeis 
ve fütur” diye vermiş. Oysa Türkçe Sözlük, 
“üzüntü, hüzün, keder” diyor “melal” için. Sa-
nırım Haşim’in anladığı, bunların hiçbiri değil; 
daha ince, daha hafif, iç sızısı gibi, bir an duyu-
lan, çabucak kaybolan bir duygu. Şu şarkıda-
ki gibi bir şey:  

“Baharda bu yıl bir melal var, hüzün gibi,”
Hüzün gibi bir melal varmış baharda. Hü-

zün değil. Hüzün gibi bir şey... “Nerede kaldı 
senin Türkçe savunuculuğun? Şimdi kalkmış 
Arapça bir sözcüğün hayatımızdan çıkması-
na mı üzülüyorsun?” diyenler olacaktır. Hak-
sız da sayılmazlar hani! Ama durum biraz fark-
lı. Bir sözcüğün hayatımızdan çıkmasına değil, 
bir duyguyu kaybettiğimize yanıyorum ben. 
Sorsak “melal” diye bir duygu hisseden var mı 
şimdi? Dilde karşılığı olmayan duyguyu hisse-
demeyiz ki... Hissetsek bile hissettiğimiz şe-
yin ne olduğunu bilemeyiz. Sözgelimi “saygı” 
sözcüğünü bilmeden nasıl saygı duyup say-
gı gösterebilirdik? “Şefkat” sözcüğünü bilme-
yen biri, diyelim annesinin kendisine gösterdi-
ği ilgiyi nasıl adlandırabilir? 

Hüzün gibi bir melalden söz etmiş ya güf-
te şairi; incelikli sözcüklerden biri de bu: hü-
zün. Melalden biraz daha kalıcı, biraz daha ağır. 
Ama üzüntü değil mesela. Üzüntü, nedeni bel-
li bir hal; oysa hüznün nedeni yok. Kendiliğin-
den doğan bir duygu... Bu sözcüğünün, sanı-
rım İskandinav dillerinden birine Orhan Pamuk 
çevirileri sayesinde girdiğinden söz edildiğini 
duymuştum. Kendi dillerinde karşılığını bula-
madıkları için sözcüğü böylece almak zorun-
da kalmışlar. 

Ben aslında bunları değil, ikinci dizede-
ki anlatım kusurunu söylemek için konu ede-
cektim şarkıyı. Melale takıldım, kaldım. İlk di-
zedeki inceliğe yakışmayan bir özensizlik var 
ikinci dizede: 

“Bülbülde ses, gülde renk açmaz oldu, ne-
den?”

Şair ayrı yüklemler aramaya üşenmiş 
sanki. Ortak yükleme bağlayıvermiş. Ama ol-
mamış. Gülde renk açmaz oldu, tamam; ama 
bülbülde ses... O açmaz ki... 

Aynı şarkının meyan dizesi de güzel. Ora-
da da özel bir sözcük var: Hicran. O da acı de-
mek ama herhangi bir acı değil, ayrılıktan do-
layı duyulan acı. 

“Gönülde sarı bir hicran var, yüzün gibi,”
“Hicran” kavramına en uygun renk aran-

sa sarıdan uygunu bulunmazdı doğrusu. Bir 
de üzüntü, keder, acı anlamlarına gelen ne ka-
dar çok sözcüğümüz olduğuna dikkat çek-
mek isterim. Sanırım neşe, sevinç anlamla-
rı içeren sözcüklerimizden çok daha fazladır 
karşıt duyguları anlatanlar. Biz hüzünden bes-
lenen, hüzünle yaşayan insanlarız çünkü. “Hü-
zün ki en çok yakışandır bize,” derken nasıl da 
haklı Hilmi Yavuz. 

Dil hangi alanda çok kullanılırsa o alanda 
gelişiyor. Eskimoların dilinde kar yağışıyla ilgi-
li yüzlerce sözcük varmış, Arapların dilinde de 
deve ile ilgili sözcükler çoktur. Bizdeki at ile il-
gili sözcüklerin çokluğu gibi. At üstünde doğup 
at üstünde öldüğümüz günlerde atın yürüme 
biçimlerini bile adlandırmışız. Anadolu’ya ge-
lip yerleşince durulmuşuz ama. İslam dini, dur-
gunlaştırmış bizi. Durup kendimizi dinlemeye, 
efkârlanmaya başlamışız. “Melal, hüzün, hic-
ran, keder, elem...” sözcüklerinin dilimize gir-
mesi bu dönemde. Bir de alıngan mı olmuşuz 
ne! Dede Efendinin şu şarkısına bakar mısınız? 

“Sana ey cânımın cânı efendim, 
Kırıldım, küstüm, incindim, gücendim.”
“Darıldım” da var ama güfte şairi onu di-

zelere sığdırmamış besbelli.  Elem, keder, yeis, 
firkat, hüzün, hicran sözcüklerinin tümünün 
yabancı olmasına karşılık bu dargınlık ve küs-
me bildiren sözcüklerin tümünün Türkçe ol-
masına ne dersiniz peki? Biz doğu dillerinde 
hüzünleniyor ama kendi dilimizde mi küsüp 
inciniyoruz?

Neydi Melal?
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FİLM HAKKINDA
Şeyh Bedreddin-Hakikat, Osman-
lı döneminin 1400’lü yıllarını anlatı-
yor. Timur, Anadolu’yu kılıçtan geçir-
diği sırada, padişahın oğulları Musa 

ve Mehmet Çelebi taht için birbirlerine düşmüşken, 
Şeyh Bedreddin de İznik’te sürgündedir. Bedreddin’in 
fikirlerini benimsemiş olan Börklüce Mustafa Karabu-
run’da, Torlak Kemal ise Manisa’da halktan toplanan 
vergilere ve talanlara isyan eden insanlarla birlikte or-
tak bir yaşam kurarlar. Çelebi Mehmet de “kâfir” ola-
rak gördüğü topluluğu yok etmek için 24 bin kişilik bir 
ordu toplar. Çelebi Mehmet’in ordusuna karşı Hakikat 
Savaşçıları yenilir. 
Din ulemasının toplandığı salonda yargılanan Bed-
reddin, hakkındaki suçlamaları reddeder ve hakikat 
yolundan asla çıkmayacağını söyleyerek hakkındaki 
ölüm fetvasına kendi mührünü vurur.

“BIZE YENI 
BIR NIZAM GEREK”

l Leyla ALP

Hakan Alak

Bundan tam 600 yıl önce toprağı hep beraber sürmek, ballı incirleri hep beraber yiyebilmek 
hakça, ortakça bir yaşam için mücadele eden Bedreddin Hareketi ilk kez beyaz perdeye taşındı. 
“Şeyh Bedreddin- Hakikat” filmi yönetmeni Hakan Alak ile filmin hikâyesini konuştuk
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Yetmişli yıllara girdiğimizde The Beatles 
artık yoktu ama üyeleri şöhretin kestiği 
faturayla yaşamaya mecburdu. George 
Harrison kurtuluşu meditasyon ve uzak 
doğu inançlarında bulmuş, Ringo Star al-
kolik olmuş, evliliğini kaybetmişti. Uyuş-
turucu batağına sap-
lanan Paul McCartney 
karısı Linda sayesinde 
hasarı en az zararla at-
latmıştı. Ancak hiçbi-
ri bu diyeti –tahayyül 
edilemeyecek kadar bir 
servet yapmasına rağ-
men- John Lennon ka-
dar ağır ödememişti. 

Yatakta eşi Yoko 
Ono ile basın toplantısı 
yapmaları birilerine çok 
itici gelmişti. Kısa saçları, 
işçi elbiseleri ve kaske-
tiyle, yumruklar havada, ağzında Maocu 
mantralarla protesto gösterilerine katılır-

ken, aşırı derecede kibirli göründüğü ge-
rekçesiyle birileri onu “komünist değer-
ler uğruna çalışan zengin bir pop yıldızı” 
olarak yorumluyordu. Lennon 1969 yı-
lında Londra’nın sosyalist-underground 
dergisi Red Mole’da Tarık Ali’ye verdiği bir 
söyleşide dışarıdan şaşaalı görünen ha-
yatının trajedisini anlatmış, politik bir ara-
yış içinde olduğunu söylemişti.

***
Olup bitenler Lennon’ın düştüğü çe-

lişkili hallerden ve sürüklendiği depres-
yondan çıkması için silkelenmesi gerek-

tiğine işaret ediyordu. Bir 
gürültü kolajı gibi kay-
dedilmiş ilk solo albü-
mü Plastic Ono Band’in 
karamsar hissiyatı ve 
varoluşsal itiraflarının 
ardından, sadece Len-
non’ın değil The Beat-
les’ın dağılışıyla kulak-
larında derin boşluklar 
duyan dinleyicinin de 
bir nebze olsun umu-
da ihtiyacı vardı. Sade-
ce eski bir Beatles ol-
mak ona yetmiyordu; 

rock müziğin popüler ve poli-
tik ip cambazı olarak yeni bir kariyere ih-
tiyacı vardı. Kapasitesi kafiydi, felsefesi 

uygundu. İlk albümün anlayışı buna uy-
gun değildi, yeni yol haritası çizmesi ge-
rekiyordu.

Bunu en iyi bilen çatlak yapımcı Phil 
Spector idi. Lennon Spector’un “ses du-
varı” adı verilen o ünlü kayıt tekniğini uy-
gulamasını istiyordu. Bu sayede umut 
şarkı sözleriyle sınırlı kalmayacağından, 
müzikal olarak da tatminkâr bir seviye 
yakalanacağından emindi. Her çalgıya en 
gözde müzisyenleri yerleştirmişti. Gitar-
da George Harrison, basta Klaus Voor-
mann, piyanoda Nicky Hopkins, davulda 
Alan White, saksofoncu King Curtis gibi...

Gerçekten de albüme Spector basit-
lik, dürüst temalar, zenginlik ve ticari çe-
kicilik katmıştı. Lennon’ın İngiltere Titten-
hurst’te villasında (villayı sonradan 1973 
yılında Ringo Star satın almıştı) kurduğu 
stüdyoda kaydedilen albüm, Atlantik’in iki 
yakasında da bir numaraya yükselmişti, 
Lennon-Ono çifti Amerika’ya taşınırken. 

***
Lennon ile özdeşleşen, en umut-

suz anlarda bile insanın daha iyi bir dün-
ya kurabileceği inancını aşılayan, albüme 
adını veren şarkıyla açılıyordu. Bir ada-
mın bir kadına yazdığı en iyi şarkılardan 
“Oh My Love” ile “Jealous Guy” da bura-
daydı. Nixon yönetiminin ikiyüzlülüğünü 
ele alan “Gimme Some Truth” yüzünden 
Amerika’dan sınır dışı edilme tehlikesiyle 
yüz yüze kalmışlardı. Lennon şarkıyı Ohio 
Ulusal Muhafız birliklerinin üniversitede 

dört protestocu öğrenciyi 
öldürmesinden etkilenerek 
yazmış; sözlerde Yoko’nun 
1964 tarihli Greyfurt kita-
bından esinlenmişti. Mc-
Cartney, Lennon-Ono 
çiftine yönelik sert söz-
ler söylemişti, solo al-
bümü “Ram”daki “Too 
Many People” şarkısın-
da. “How Do You Sleep” buna ya-
nıttı. Bunlar tam Lennon’ın yazabileceği 
türden sert rock’n roll ruhlu şeylerdi. 

Albüme ruhen damgasını vuran, Len-
non’ın hayatına Yoko tarafından verilen 
yeni istikametti. Bu yeni hayat dengeler 
üzerine hassas bir biçimde inşa edilmiş-
ti. Karşıtlıklar bıçak sırtı bir çizgide duru-
yordu. Duygusal bir saldırganlık, güven-
siz bir cesaret, içe dönük bir toplumsal 
bilinç türünden ince hissiyatlar Lennon’ın 
oto-portresini çiziyordu. Üstelik bu kar-
maşık ruh hali muazzam bir basitlik için-
de resmedilmişti. Lennon’un The Beatles 
sonrası ikinci albümü, çatışmanın olma-
dığı ve herkesin hemfikir olduğu ütopik 
ve pastoral bir dünyayı tasvir ediyordu.

***
“Imagine” ile Lennon nihayetinde 

hayranlarına istedikleri albümü vermiş-
ti. Bu belki de The Beatles’ın dağılmasının 
şaşkınlığını üzerinden atamayan hayran-
ları doyurmak için yapılmış bir işti. Müte-
madiyen gelmiş geçmiş en iyi albümler 

sıralamasının hep tepele-
rinde yer alsa da, dönem 

dönem grotesk bir şekil-
de abartılmıştı. Çünkü (ka-

riyerinin devamı düşünüldü-
ğünde) Lennon’ın en iyi solo 

albümü olarak tarihteki yeri-
ni alacaktı. Şarkıları sonradan 

David Bowie, Roxy Music, Liza 
Minnelli, Stevie Wonder, Neil 
Young, Lady Gaga, Willie Nel-

son, Pe- arl Jam, Elton John, Ray Char-
les, Madonna, Diana Ross, Herbie Han-
cock, Joan Baez, Avril Lavigne ve Chris 
Cornell gibi sayısız isim tarafından yo-
rumlanmıştı.

Peki eleştirilecek ya da eksik yanları 
yok muydu? Olmaz mı! Bu konuda da çok 
yazılmış çizilmiş, albüm ayrıntılı biçimde 
masaya yatırılmıştı. Eleştiriler iki yönde 
yoğunlaşıyordu; biri içinde sıradan dolgu 
malzemesi olarak konmuş şarkılar vardı, 
diğerini Elvis Costello dile getirmiş, yıllar 
sonra Lennon’ı “Hiçbir şeye sahip olma-
yı hayal etme diyen bir milyoner miy-
di?” diye azarlamıştı “The Other Side of 
Summer” şarkısında. 

***
Her şeye karşın kendinden sonraki 

kuşakları en çok etkileyen albümlerden 
biriydi. 9 Eylül 1971 tarihinde yayınlanan 
50 yaşındaki “Imagine” halen en sevilen 
The Beatles albümleri kadar ilgi görme-
ye devam ediyor, daha adil bir dünya için... 

Daha adil bir dünya için Imagine

MURAT MURAT 
BEŞERBEŞER

muratbeser@muratbeser.commuratbeser@muratbeser.com

AYNI YER
Dick Darlington’ın (Erdem 
Soner Bellibaş) yeni 
teklisi Aynı Yer dinleyiciyle 
buluştu.   Pandemi 
sürecinde rock/alternatif/
indie rock tarzındaki eski 
ve yeni şarkılarını ev 
stüdyosunda kaydetmeye 
ağırlık veren sanatçının 
daha önce yayınladığı teklilerden "Güneş", Olta 
Dayanışma'nın altıncı albümü olan "Hafıza"da yer 
almıştı. Ağustos ortasında dijital platformlarda 
dinleyici ile buluşan şarkı sevgiliyi usul usul aynı yere 
çağırıyor.

BİRİNCİ KÖPRÜNÜN ÜZERİNDEN
Daha önce “Doğum 
Günüm”, “Gece Gibi”, “Sis”, 
“Benden Daha” teklilerini 
çıkaran Kadıköylü grup 
Düşdünya, 5. teklisi “Birinci 
Köprünün Üzerinden” 
ile dinleyiciyle buluştu. 
Pandemi sürecinde 
yaşamlarına son veren 
sayısız müzik emekçisinin 
anısına bir saygı duruşu niteliği taşıyan şarkının söz 
ve müziği Özgür Tekin ve Güvenç Kaplan ikilisine ait. 
Rinata Entertainment etiketiyle piyasaya sürülen 
şarkının kayıt, miks ve düzenlemesini Güvenç Kaplan 
yapmış. 

BEN BEKLEMEM
Danimarka merkezli grup 
AySay, Kasım ayında 
yayımlayacağı ilk uzun 
soluklu albümü “Su Akar”ı, 
25 Eylül’de dinleyiciyle 
buluşan “Ben Beklemem” 
adlı teklisiyle duyurdu. 
Daha önce, yaptıkları Türkçe, Kürtçe ve Danca 
çalışmalarıyla ses getiren grup, Danimarka’da birçok 
ödüle aday gösterilmiş, birçok önemli sahnede de 
yer almıştı. Yeni teklileriyle ilgili konuşan vokalist 

Luna Erşahin, “’Ben Beklemem’ bir ayrılık şarkısı da 
olsa konserlerimizdeki enerjinin bir yansıması. Şarkı, 
kalbin galip geldiği savaştan sonra nihayet kendine 
duyduğu değerin ve geri gelen özgüvenin göklere 
haykırılması gerektiğini anlatıyor” diyor.

EN GÜZEL HALİMLE
Alternatif rock 
çizgisinde sade 
ve eğlenceli bir 
atmosfer sunan 
grup Köşk’ün, 
ilk teklisi "En 
Güzel Halimle" 
ile alternatif 
sahneye giriş 
yaptı. "En Güzel 
Halimle" haftanın 
bir gününden 
yola çıkarak, hayatın endişelerini ve birikimlerini 
anlatırken, enerjik gitar melodileri ve garage rock 
tınılarıyla eğlence seviyesini yükseltiyor. Söz, müzik 
ve kayıt sürecinin grup elemanlarına ait olduğu 
teklinin kapak tasarımı Melik Güler'e ait.

ACILAR DA BİTER
Alternatif sahnenin 
isimlerinden Merve 
Durceylan, yeni 
teklisi Acılar da 
Biter'i dinleyiciyle 
buluşturdu. 
Alternatif-Pop ve 
akustik tınıların 
harmanlandığı 
Acılar da Biter'in söz 
ve müziği Merve 
Durceylan'a ait. 
Düzenlemesini 
Kerem Çakıroğlu'nun 
üstlendiği şarkının 
kayıt, mix, mastering süreci ise FadeOut İstanbul 
Stüdyoları'nda tamamlandı. 10 Eylül'de tüm dijital 
platformlarda yerini alan Acılar da Biter hem teselli 
hem de hüzün şarkısı.

Yaz bitse de yeni çıkan şarkılarda yazın hareketliliği sürüyor. 
Biz de yeni çıkan ve dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan 

teklilerden küçük bir seçki hazırladık

Yeni sarkılarla Eylül 

adıköy Belediyesi’nin bu yıl 5’incisi-
ni düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 2 
- 3 Ekim günlerinde Kadıköy Belediye-
si’nin Hasanpaşa’da bulunan merkez bi-

nası bahçesinde başlıyor. 
Etkinlik, 25 Eylül 2012 yılında aramızdan ay-

rılan halk ozanı Neşet Ertaş’ın anısına düzenleni-
yor. Program kapsamında, Bozlak geleneğinin yeni 
temsilcilerinden biri olan müzisyen İsmail Altunsa-
ray, Neşet Ertaş anısına bir konser verecek ve usta 
sanatçının eserlerini seslendirecek. İki gün boyun-
ca sürecek programda bu yıl da plakçılar stantlarını 
açacak ve plak koleksiyoncularına ve müdavimleri-

ne keyifli bir buluşma yaşatacak. Programda ayrı-
ca söyleşiler, imza günleri ve dj performansları da 
yer alıyor. 

Programın ilk günü saat 12.00’de analog müzik 
şöleniyle başlayacak. İlk gün programında Türk po-
punun ilk kadın seslerinden Ayferi ile “Çal Çinge-
ne Çal” başlıklı söyleşi ve imza günü gerçekleşecek. 
Program, müzik yazarı Murat Beşer’in “Plak Kültü-
rü ve Koleksiyonerlik” söyleşisi ile devam edecek. 
Beşer’in konukları koleksiyoner Ercan İmre ve pek 
çok müzik türüne ait yeni, nadir ve ikinci el plakla-
rın bulunabileceği Rainbow45 Records mağazasın-
dan Salih Karagöz olacak. Birinci günün son söy-

leşisi müzik yazarı Artemis Günebakanlı’nın “Yeni 
Oyuncular: Değişen Müzik Sektöründe Kuralları 
Kendin Yazmak” söyleşisi olacak. Günebakanlı’nın 
konukları müzisyen Nilipek ve Nova Norda olacak. 
Halk müziğinin duayen sanatçısı Ümit Tokcan ise 
yeniden basılan “Hekimoğlu” plaklarını sevenleri 
için imzalayacak. Birinci gün programı, müzik gru-
bu Lalalar’ın konseri ile kapanışını yapacak. 

“BOZKIRIN TEZENESİ” ANISINA KONSER
Kadıköy Plak Günleri ikinci gününde de açılışı-

nı analog müzik şöleniyle yapacak. Gün boyu, plak 
koleksiyoneri Volkan Judocu; radyocu, müzik eleş-

tirmeni, koleksiyoner Mete Avunduk ve koleksiyo-
ner Abanoz’un dj performansıyla plaklardan müzik 
sesleri yükselecek.  Programın ikinci gün söyleşisi-
nin konuğu yazar Kanat Atkaya olacak. Radyo Ek-
sen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray’ın moderatörlü-
ğünü yapacağı söyleşi 18.00’de başlayacak. Kadıköy 
Plak Günleri saat 21.00’de gerçekleşecek konser-
le kapanışını yapacak. Konser, 2012 yılında aramız-
dan ayrılan Türk Halk Müziği’nin değerli ismi Neşet 
Ertaş anısına yapılacak. “Bozkırın Tezenesi” adına 
yapılan konserde, Türk Halk Müziği sanatçısı İsma-
il Altunsaray, usta sanatçı Neşet Ertaş'ın türkülerin-
den oluşan eserleri seslendirecek.

Kadıköy Plak 
Günleri, 2 Ekim 
Cumartesi 
Kadıköy Belediyesi 
bahçesinde 
başlıyor. Bu yıl 
plaklar halk ozanı, 
usta Neşet Ertaş 
anısına dönecek 

Kadıköy Plak Günleri baslıyor

K

PROGRAM
2 EKİM CUMARTESİ 2021
12.00 Açılış  “Analog Şölen Başlıyor”
14.00 Muhabbet- İmza / Ayferi  “Çal Çingene Çal”
16.00 Muhabbet / Murat Beşer (Müzik Yazarı) “Plak 
Kültürü ve Koleksiyonerlik”
Konukları: Koleksiyoner Ercan İmre ve Rainbow45 
Records’dan Salih Karagöz
18.00: İmza:  Halk müziğinin duayen sanatçısı Ümit 
Tokcan
“Yeniden basılan Hekimoğlu  plaklarını sevenleri için 
imzalayacak”
19.00 Muhabbet /  Artemis Günebakanlı (Müzik Yazarı)
Konukları: Nilipek. ve Nova Norda

Yeni Oyuncular: Değişen Müzik Sektöründe Kuralları 
Kendin Yazmak
21.00 Konser / Lalalar
23.00 Yarın görüşmek üzere:)

3 EKİM PAZAR 2021
12.00 Açılış  “Analog Şölen İkinci Gününde”
14.00 Dj Performans  / Volkan Judocu
16.00 Dj Performans  / Mete Avunduk
18.00 Radyo Eksen Söyleşisi
Radyo Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray’ın konuğu  
Kanat Atkaya
19. 00 Dj Performans  / Abanoz
21.00 Konser / İsmail Altunsaray  “Neşet Ertaş Anısına”
23.00 Seneye görüşmek üzere:)
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T-SPOT.COVID Hücresel Bağışıklık Testi, hastalığı 
geçirenlerde ve aşı yapılanlarda en güçlü bağışıklık 

testi olup, Türkiye’de ilk olarak laboratuvarlarımızda 
yapılmaya başlanmıştır. Antikor oluşmayanlarda da 
pozitif sonuç verebilmektedir. Hücresel Bağışıklık 

Testi tek olarak, Antikor ile birlikte Bağışıklık Paneli 
olarak, PCR+Antikor ile birlikte Tam Kovid Test 

Paneli olarak yapılmaktadır.

  

Kalbimiz 
Sağlıklı Çalışsın, 

Sağlıkcakla Kalın…

Dünya Kalp Sağlığı 
Haftası’nı kalp sağlığı 
konusunda farkındalık 
oluşturup toplumu 
bilinçlendirmek, sağlıklı 
yaşam alışkanlıkları 
oluşturabilmek amaçlı 
kutluyoruz. 
Kalp hastalıklarının 
büyük kısmından sağlıklı 
yaşam alışkanlıkları 
kazanmakla 
korunabiliriz.
Sağlıklı yaşam 
alışkanlıkları neler, ne 
yapmalıyız?

1. Kalp Sağlığını Destekleyen Beslenme; 
◆ Şeker tüketimini en aza indirmek
◆ Şekerli-unlu hazır besinleri tüketmeyerek tatlı 
ihtiyacını kurutulmuş meyve, taze meyve ve meyve 
ürünlerinden karşılamak
◆ Hurma, kuru kayısı, kuru incir, yaban mersini, kuru 
üzüm… vb kurutulmuş meyveler hem tatlı ihtiyacını 
giderir hem de vücuda çok faydalı eser elementler 
(çinko, selenyum… vb) içerirler.
◆ Pekmez, pestil… vb meyve ürünleri tüketilmeli
◆ Meyvelerin özellikle mevsiminde tüketilmesi 
faydalıdır. 
◆ Kırmızı, mor, turuncu renkli meyveler kalp sağlığına iyi 
gelir
◆ Üzüm çekirdekleri çiğnenerek yutulmalı (üzüm 
çekirdek ekstreleri ilaç olarak kullanılıyor)
◆ Sarımsak özü ilaç olarak kullanılıyor. Mümkünse 
her tencere yemeğine 1-2 diş sarımsak birkaç parçaya 
kesilerek katılmalı, ayrıca çiğ olarak tüketilmelidir.
◆ Ceviz, badem, kestane kolesterolü yükseltmeyen 
harika gıdalardır. Dozunda tüketilmesi uygundur.
◆ Çekirdek, fındık, fıstık aşırıya kaçılmadan günde 1-2 
avuç yenilebilir. Çok faydalı eser elementler içerirler.
◆ Şeker içeriği çok yüksek gazlı içeceklerden uzak 
durulmalıdır.
◆ Bitter çikolata ve günde 1 fincan şekersiz türk kahvesi 
veya filtre kahve kalp sağlığı için önerilir.
◆ Bol bol balık, sebzeler, baklagiller tüketilmesi lazım. 
Yulaf ezmesi, keten tohumu kalbe çok faydalıdır.
◆ Omega 3-6-9 içerikli balık yağı kolesterolü düşürerek 
kalp sağlığı açısından faydalıdır.
◆ Kolesterol içeriği yüksek hayvansal gıda yani kırmızı 
et (2 köfte büyüklüğünde) - tereyağı (tadımlık) az 
miktarda tüketilmelidir.
◆ LDL kolesterol (kötü kolesterol) düşük tutulmalıdır.
◆ İşlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır. Topraktan 
çıktığı gibi doğadan elde edilen şeklinde besinler 
tüketilerek kalp hastalığı ve kanserden korunabiliriz

2. Egzersiz yapmak; hafta da en az 3-4 gün en az 40 
dakika tempolu yürüyüş, yüzme, koşma gibi yol kat 
edilen egzersizler çok faydalıdır. 

3. Stress – sıkıntıdan uzak durmak; stress yönetimi için 
kitaplar okumak, gerekiyor ise psikolojik destek almak, 
meditasyon yöntemlerini, nefes egzersizleri öğrenmek.

4. Düzenli kalp hastalıkları kontrolünden geçmek; 
bir şikayetiniz olmasa bile erkeklerde 40 yaş üstü, 
kadınlarda menopoz sonrası her yıl kalp check up 
yaptırmak.

5. Sigarayı bırakmak; sigarayı bıraktıktan ilk 24 saat 
sonra kişilerin kalp krizi geçirme riski ciddi oranda azalır. 
Sigaranın iyi kolesterolü düşürerek kalp hastalığına 
zemin hazırladığı unutulmamalıdır.

Uzm. Dr. Yakut Evcümen – 
Kardiyoloji Uzmanı

adıköy Belediyesi sağlıklı bir Kadıköy 
için sosyal belediyecilik ilkesi ile hiz-
metlerini sürdürüyor. Çatısı altındaki 
sağlık merkezleri, Kadıköylülere kalite-

li ve ücretsiz koruyucu sağlık hizmeti vermeye de-
vam ediyor. Bu merkezlerden biri de Kadıköy Bele-
diyesi Zehra-Mustafa Yüksel Mamografi ve Kadın 
Sağlığı Merkezi. Ekim ayının meme kanseri farkın-
dalık ayı olması vesilesiyle merkezi bu hafta sayfa-
mıza taşıdık. Merkezin idari sorumlusu Mine Akın, 
merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi verirken, 
merkezde Radyololji uzmanı olarak görev yapan 
Doktor Hikmet Karagüllü de meme kanseri, kanse-
rin nedenleri hakkında yol gösterici bilgiler paylaştı.

“DENEYİMLİ SAĞLIK EKİBİ HİZMET VERİYOR”
Kadıköy Belediyesi Zehra-Mustafa 
Yüksel Mamografi ve Kadın Sağlığı 
Merkezi'nin 
2011 yılında koruyucu sağ-
lık ilkesi ile yola çıktığının altı-
nı çizen Mine Akın, merkezin 
alanında uzman, deneyimli 
sağlık ekibi ve son teknolojik 
cihazlar ile Kadıköy ilçesinde 
yaşayan, çalışan tüm kadın-
lara meme ve jinekolojik kan-
serler konusunda erken tanı 
ve doğru tedaviye yönlendirme 
hizmetleri sunduğunu vurguladı. 
Mine Akın, merkezde verilen hizmet-
ler hakkında şu bilgileri verdi: “Merkezi-
mize başvuran her hastaya meme muayenesi ya-
pılmaktadır. Muayene bulgularına göre hastalar ileri 
tetkiklere yönlendirilmektedir. Kadın hastalıkları 
ve doğum uzmanı tarafından hastamızın jinekolojik 
muayeneleri ve ultrasonları yapılıyor, uygun koşul-
ları taşıyanlardan smear ve HPV DNA testi alınıyor. 
Merkezimizde Dünya Sağlık Örgütü'nün normla-
rı ve klinik bulgulara göre meme ultrasonu ve ma-
mografi ile meme kanserini erken teşhis amacı ile  
inceleme yapılmaktadır.”

MERKEZDEN  86 BİN 640 KİŞİ HİZMET ALDI 
“Merkezimiz, hafta sonları hariç 09.00 ile 16.30 sa-
atleri arasında hizmet vermektedir. Verilen bütün 
hizmetler ücretsizdir.” diyen Akın, bilgilendirme-
yi şöyle sürdürdü: “Merkezimizden 86 bin 640 kişi 
hizmet aldı. 155 bin 860 işlem yapıldı. 64 bin 460 
mamografi ile 50 bin 025 ultrason çekimi yapıldı. 
Bin 963 biyopsi istendi. Biyopsilerin sonucuna göre 
605 (kötü huylu), 620 (iyi huylu) kanser tespiti ya-
pılmıştır.”
Merkezden erkek hastaların da hizmet aldığına de-
ğinen, onların da muayene bulgularına göre ileri 
tetkikler için yönlendirildiğini belirten Akın, sözle-
rine şu bilgileri ekledi: “Merkezimizdeki hizmetler-
den faydalanmak isteyenler, merkeze gelerek ya 
da hattımızı arayarak randevu alabilirler. Randevu 
için (0216) 565 66 16 numaralı telefondan ulaşabi-
lirler. Adresimiz ise şöyle: Dumlupınar Mahallesi, Dr 
Erkin Caddesi, No: 44 Fikirtepe, 34720 Kadıköy/İs-
tanbul.”
Merkezin idari sorumlusu Mine Akın'ın verdiği bilgi-
lerin ardından Radyoloj uzmanı Doktor Hikmet Ka-
ragüllü, meme kanseri hakkındaki sorularımıza ay-
dınlatıcı ve yol gösterici cevaplar verdi. 
◆ Meme kanserinin tanımını yapabilir misiniz? 
Meme dokusu; meme lobları, yağ dokusu, bağ-
lar, salgı bezleri ve süt kanallarından oluşur. Meme 
kanseri meme dokusunu oluşturan süt bezleri ve 
süt kanallarını  döşeyen hücrelerin  kontrolsüz, dü-
zensiz şekilde çoğalmasına bağlı olarak gelişir. Bu 
bölgelerde çoğalmaya başlayan kanser hücrele-
ri, tümör denen kütleyi oluşturur. Meme kanse-
ri vakalarının yüzde 80'i süt kanallarındaki hücrele-
rin kontrolsüz çoğalmasına bağlı oluşurken, geriye 
kalan yüzde 20'lik kesim ise süt bezelerinde gelişir. 
Meme kanseri varlığında kanser hücreleri, zaman 
içinde çoğalarak kitle oluşturur. Diğer kanser tür-
lerine kıyasla daha yavaş gerçekleşen bu durumun 
ardından kanser hücreleri, lenf nodlarına ve ardın-
dan kan dolaşımı aracılığıyla vücudun farklı bölgele-
rine sıçrayabilir.

“EN KORKULU SAĞLIK SORUNU”
Kırk yıl önce  yirmi kadından birinde meme kanse-
ri görülürken, günümüzde yedi-sekiz kadından bi-
rinde meme kanseri görülmektedir. Meme kanseri 

dünyada kadınların en korkulu sağlık soru-
nu olma özelliğini taşımaktadır. Meme 

kanseri, kadın kanserleri arasında en  
yaygın  görülen ve akciğer kanse-
rinden sonra en sık ölüm nedeni 
olan kanserdir. Tüm kadın kanser-
lerinin yüzde 24'ünü ve kanserden 
ölümlerin yüzde 14’ünü oluştur-
maktadır. Nadir olarak erkekler-

de de meme kanseri görülmektedir. 
Her 100 kadına karşılık 1 erkek meme 

kanseri tanısı almaktadır.

“ERKEN TANI ÖLÜMLERİ AZALTIYOR”
Meme kanseri görülme sıklığının her 

yıl arttığı saptanmıştır. Meme kan-
serinin  görülme oranı artmasına 
rağmen son yıllarda  meme kan-
serine  bağlı  ölümlerde azalma 
da dikkati çekmektedir. Bu-
nun en önemli nedeni teknolo-
jik gelişmeler, tarama  mamog-
rafilerinin yaygınlığı, erken tanı 
olanaklarının artması ve bilgi bi-
rikimidir. Bunun sonucu meme 
kanserinden ölümlerdeki azalma-
nın nedenleri arasında üçte iki ora-
nında erken tanıyı, üçte bir oranında  
tedavi olanaklarındaki gelişmeleri gös-
terebiliriz. Kısacası meme kanseri görülme oranı 
artmakla birlikte, meme kanserine bağlı ölüm oranı 
da azalmaktadır.
◆ Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Meme başında çekinti, çökme, kanlı akıntı. Meme-
de düzleşme, sertleşme. Memenin portakal görü-
nümünü alması. Memede cilt kalınlaşması ve ödem. 
Memede veya koltukaltında ele gelen kitle. Meme-
de renk değişimi, şekil bozukluğu...
◆ Meme kanseri nedenleri /risk faktörleri neler-
dir?
Meme kanserinin belli bir nedeni yoktur. Meme 
kanserlerinin yaklaşık yüzde 10-15'lik bir bölü-
mü genetik sebeplerle ortaya çıkmasına rağmen 
büyük çoğunluğunda bir neden  bulunmamakta-
dır. Bazı özellikleri taşıyan (risk faktörleri) kadınlar-
da, meme kanserine yakalanma oranı,  risk faktör-
leri daha  az olan kadınlara göre sık olmakla birlikte, 
bu risk faktörlerini taşıyan kadınların mutlak meme 
kanseri olacağı anlamına gelmez. Bu faktörleri taşı-
mayan kişiler de meme kanserine yakalanabilirler. 
Meme kanserine yakalanan kadınların yarısı, bu risk 
faktörlerini hiç taşımamaktadır. Bu nedenle, risk 
faktörleri taşıyan /taşımayan  tüm kadınların  kont-
rollerini düzenli yaptırmaları önemlidir.

“BİRİNCİ DERECE AKRABA RİSK FAKTÖRÜ”
Birinci derece akraba meme kanseri için en önem-
li risk faktörüdür. Örneğin, kız kardeşi veya annesi 
meme kanserine yakalanan bir 
kadının, ömür boyu meme kan-
serine yakalanma riski iki kat 
daha fazladır. İleri yaş önem-
li bir risk faktörüdür. Yeni meme 
kanseri tanısı konan kadınla-
rın yüzde 70'i, 50 yaş üzerin-
dedir. Daha önce meme kan-
seri geçirmiş ve tedavi olmuş 
kadınlarda, diğer memede kan-
ser gelişme olasılığı normal ka-
dınlara göre 3-4 kat daha fazla-
dır. İlk çocuğunu otuz yaşından 
sonra doğuran kadınlarda 

meme kanseri görülme oranı genç yaşlarda doğu-
ranlara göre iki kat fazladır. Hiç çocuk doğurma-
yan kadınlarda risk hafif yükselmektedir. Östro-
jen hormonu tedavisi görenler, ilk adetin başlangıç 
yaşı, geç menopoz, doğum kontrol hapı kullanılma-
sı, alkol kullanılması, şişmanlık ve yağlı beslenme, 
yoğun meme dokusu, geçmişte göğüs duvarının 
radyasyona maruz kalması ve çevresel koşullar da 
nedenler ve risk faktörleri arasında yer alıyor. 
◆ Erken tanı çok önemli değil mi?
Meme kanseri ne kadar erken evrede yakalanırsa 
tedavi o kadar kolaylaşır ve başarıya ulaşır. Tarama 
yöntemleri ile meme kanserlerinin yüzde 61'nin ta-

nısı erken dönemde konulmaktadır. Erken tanı-
da en önemli faktör kişinin meme kanseri 

farkındalığını bilmesi ve bu bilinç ile ha-
reket etmesidir. Yapılması gereken 

20 yaşından sonra her ay kendi 
kendine meme muayenesi, yıllık 
doktor kontrolü ve 40 yaşından 
sonra yılda bir mamografi çeki-
mi. Erken tanının amacı, sağlıklı 
ve uzun bir yaşam sağlamasının 
yanı sıra tedavi olan hastaların 

yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve 
erken tanı ile memenin korumasına 

yönelik tedavi seçeneklerinin onlara 
sunulmasıdır. 

“TARAMA EN SON TEKNOLOJİ İLE YAPILIYOR”
◆ Merkezde taramalar hangi yöntemle yapılıyor?
Merkezimizde meme taraması en son teknolo-
ji olan Tomosentezli Digital Mamografi ile yapıl-
maktadır. Tomosentez Mamografi nedir? sorusu-
nu cevaplamak gerekiyor öncelikle.  Normal dijital 
iki boyutlu mamografilerde üç boyutlu bir meme-
nin iki boyutlu, dokuların imajlarının üst üste düş-
tüğü bir imajı elde edilmekteydi. Son yıllarda geliş-
tirilen mamografide dijital tomosentez teknolojisi 
ile meme dokusu 3 boyutlu olarak taranabilmekte-
dir. Bu yöntemle değişik açılarla çok sayıda görün-
tü alınmakta ve bu görüntüler bilgisayar sistemiy-
le aynı bilgisayarlı tomografilerde olduğu gibi meme 
dokusunun bir milimetrelik kesitler şeklinde 3 bo-
yutlu olarak görüntüsü elde edilmektedir.
İki boyutlu grafilerde görüntüleri üst üste düşen 
objelerin oluşturduğu görüntü kargaşası kesitsel üç 
boyutlu tomosentez imajlarında azalmakta ve tü-
mörleri gözden kaçırma olasılığı düşmektedir. Bu 
durum özellikle mamografilerde daha dens, fibro-
kistik yapısı belirgin, menapoza girmemiş kadınlar-
da önem kazanmaktadır. Çünkü bu durumlardaki 
kadınlarda meme içinde dansitesi kanser dansitesi-
ne yakın meme kanserinin arkasına saklanabilece-
ği yapılar çok fazla miktardadır. Tomosentez’le bu 
problem aşılmaktadır. Tomosentez ile karar verile-
meyen ortada kalan vaka sayısı ve gereksiz biyopsi 
oranı azalmaktadır. 

“Meme Kanseri Farkındalık Ayı” vesilesiyle çalışmaları hakkında bilgi aldığımız 
Kadıköy Belediyesi Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi'nden şimdiye kadar yaklaşık 
87 bin kişi yararlandı. Merkezde mamografi taramaları en son teknoloji ile yapılıyor

Kadıköy'ün
meme kanserİ İle 
mücadelesİ sürüyor!
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

K

Mine Akın

Hikmet 
Karagüllü
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Brezilya’nın kuzey doğusundaki Salvador kentinin 
göz bebeği Bahia, 2013 yılında bir araya gelen taraf-
tar gruplarıyla adeta renk değiştirdi. Kendilerine De-
mokratik Üç Renk adını veren taraftar grubu, sos-
yal meselelerle ilgilenmeye başladı. Başkan, kulübün 
mali güvenliğinin sağlanması, iyi futbol oynanması ve 
pozitif davranışlar üzerine odaklanması, formaların-
da petrol sızıntılarını kamuoyuna duyuran semboller, 
siyah hareketin tarihi liderlerinin posterlerinin olma-
sı takımı Brezilya ezilenlerinin hakları için mücadele 
eden bir yerde göstermeye başladı.

Kadın haklarının senenin bir günü değil bütün 
sene boyunca gündem olması için mücadele etme-
ye başladılar. Yerli haklarını savundular. Brezilya top-
lumunda bulunan ırkçılığı kınadılar. LGBTİQ+ ve kadın 
haklarını savundular. Elbette bu kararlar oyuncular 
içerisinde de memnuniyetle karşılandı. Çünkü futbo-
lun kar ve hırs üzerinden yalnızca galibiyet eksenli ol-
maması gerektiğine vurgu yapan kulüpte, oyuncula-
rın üzerlerindeki baskı da fazlasıyla kalkmıştı.

2010 DÜNYA KUPASI
Özellikle 2010 Dünya Kupası organizasyonları sı-

rasında ekonomik buhran ile karşı karşıya kalan Bre-
zilya halkı, o günden bugüne devletin hem ekonomi 
politikalarını hem de ülke içerisindeki çete düzeni-
ne karşı eylemlerini sürdürüyor. Bahia kulübü ise, bu 
attıkları adımların Brezilya toplumun dönüşmesi için 
başlangıç olduğuna inanıyor.

Şehir halkının kalbindeki yerlerini adaletsizli-
ğe karşı halkı birleştirmek amacıyla kullandıkları için 
komünist bir kulüp olmakla suçlanıyorlar. Onlar ise 
kendilerinin sadece insancıl olduklarını söylüyorlar. 
Bilet fiyatlarını düşürerek hem taraftar kitlesini ar-
tırdılar hem de rakiplerinden pozitif tepkiler aldılar. 
Başkan “Kulübün saldırganlık, şiddet ve hoşgörü-
süzlüğe karşı bir iletişim kanalı olacağını” söylüyor ve 
şimdilik bunu başarıyor. 

KÖLE ŞEHRİ!
Takımın bu çizgide olmasının en büyük nedenle-

rinden biri ise şehrin geçmişinde köleliğin ve esaretin 
çok fazla olması gösteriliyor. Brezilya’nın en büyük 
üçüncü şehri olan Salvador, şeker pancarı ile ünlü bir 
kent. Tarihinde ise bu tarlalarda çalıştırılmak üzere 
tutulan yüzlerce kölenin kanı bulunmakta. Halkın ne-
redeyse tamamı melez olması da buna dayandırılır. 

UTANÇ MEYDANI
Şeker pancarında çalışan kölelerin isyanlarını ise 

neredeyse her ülkede olduğu gibi bastırmak asker 
ve polise kalmıştı. İsyan eden siyahi köleleri yakala-
yan devlet görevlileri, onlarca kişiyi şehrin merkezin-
de idam etmeyi tercih etmiştir. Şehrin meydanında 
bulunan direğe “Lanetli Direk” lakabı takılmıştır. Ba-
hia’nın bir başka özelliği de, kölelerin asıl dinleri olan 
Candomblé’nin günümüzde hâlâ burada yaşatılıyor 
olması.

Kölelik döneminde yasak olduğu için zamanla 
Katolik Hristiyan diniyle yakınlaştırılır. Katolik kilise-
si onaylamasa da, günümüzde inançlı Katolikler hâlâ 
Candomblé ritüellerine katılıyor. 

Salvador da Bahia, Brezilya’da sayısız açıkha-
va partisi ve karnaval etkinliklerinin düzenlenmesi ile 
tanınmıştır. Yeni dünyadaki en eski şehirlerden birisi 
olup, koloni Brezilya’sının ilk başkenti ünvanını da ta-
şımaktadır. Latin Amerika’nın en kalabalık dokuzun-
cu şehri olan Salvador da Bahia, Brezilya’da ise São 
Paulo ve Rio de Janeiro şehirlerinden sonra, en kala-
balık üçüncü şehridir.

Bir kulüpten fazlası: BAHİA!
B A H I A !
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stanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki 
Spor İstanbul tarafından N Kolay’ın isim 
sponsorluğu ile düzenlenen, dünyada iki 
kıta arasında koşulan tek maraton olma 

özelliği taşıyan İstanbul Maratonu, 43. kez Asya ile 
Avrupa’yı birleştirmeye hazırlanıyor.

43. İstanbul Maratonu 42K, 15K ve 42K paten 
kategorilerinde 4 bin katılımcı ile koşulacak.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği 
(IAAF) tarafından Altın Kategori'de gösterilen ve 
dünyanın sayılı maratonlarından biri olan 43. İstan-
bul Maratonu’nda, pandemi nedeniyle kontenjan sı-
nırı bulunuyor. Maratonda yerini almak isteyen spor-
cuların 20 Ekim Çarşamba günü 23.59’a kadar kayıt 
işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

PARKUR GÜZERGAHI
Maraton koşusu 15 Temmuz Şehitler Köprü-

sü’nün gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden 
başlayarak, köprüyü geçtikten sonra Barbaros Bul-
varı’ndan Beşiktaş’a iner ve sahil yolunu izleyerek 
Karaköy’e ulaşır.

Galata Köprüsü’nden sonra Sirkeci yönüne sa-
par, sahil yolunu takip eden yarış Bakırköy Hava 
Harp Okulu önünden aynı istikamete geri döner. 
Daha sonra sahilden Gülhane Parkı’na doğru de-
vam ederek parkın içinden geçer ve Sultanahmet’e 
çıkar. 

Varış çizgisi, Roma, Bizans ve Osmanlı impa-
ratorluklarının toplantı ve spor merkezi olan “At 
Meydanı”nda, Sultanahmet Camii’nin giriş kapısı 
ile Mısır Dikilitaşı’nın arasındadır.

SU MOLASI
Parkur üzerinde 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ve 40. 

km lerde su istasyonları bulunacak. Parkur üzerinde 
çeşitli noktalarda kamusal ve portatif tuvaletler ha-
zır bulunacak ve koşucuların kolay ulaşabilmesi için 
parkur boyunca konumlandırılacak yönlendirmeler 
ile belirtilecek.

35 BİN DOLAR ÖDÜL
42K Maraton ödülünde yarışı birinci bitiren spor-

culara adeta talih kuşu konacak. Erkekler ve kadınlar 
kategorisinde bitiş çizgisine gelen ilk sporcu, tam 35 
bin dolar ödülün sahibi olacak. Yarışı ikinci bitiren 
sporcular 20 bin dolar, sıralamada üçüncü olanlar ise 
10 bin dolar ile ödüllendirilecek. 

6 saat 20 dakika zaman diliminde yarışı bitiren tüm 
koşuculara ise finiş noktasında madalya verilecek.

"BİZİMLE KOŞ!"
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, spor or-

ganizasyonlarında da sanal iletişim ve müsabakala-
rın gelişmesinde etkili oldu. Geçtiğimiz yıl ilk olarak 
düzenlenen sanal koşu bu yıl yeniden gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 80 ilinde ve dünyanın 
dört bir köşesinde binlerce sanal koşucu kendi parkuru-
nu seçti ve N Kolay İstanbul Maratonu Sanal Koşula-
rı’nda dilediği yerde  "TEK BAŞINA BİZİMLE KOŞ!" 
etkinliğinde bir araya gelmişti. N Kolay İstanbul Mara-
tonu coşkusunu yaşamak isteyenler, 30-31 Ekim tarih-
lerinde dilediği zaman, dilediği şehir ve ilçede tüm ka-
tılımcı sanal koşucular ile birlikte kıyasıya mücadele 
edebilecek. Sanal koşu için son kayıt tarihi 4 Ekim. 

Dünyanın kıtalararası tek maratonu olan 43. İstanbul 
Maratonu 7 Kasım Pazar günü yapılacak. Yarışmak 
isteyen sporcular için son başvuru tarihi 20 Ekim

İstanbul Maratonu için 
son başvuru tarihi 20 Ekim

ÖNEMLİ DUYURU!
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2021 günü ya-
yınlanan spor müsabakaları ile ilgili genelge gereğince, 
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından uygunluk ve-
rilen özel yarışmalar ve yol koşularına katılacak sporcu-
ların kalabalık gruplar halinde alanda bulunma ve start 
almaları nedeni bazı Covid-19 tedbirleri getirilmiştir. 
Bu kapsamda, söz konusu genelgede bulunan ve aşa-
ğıya alınan iki maddenin uygulanmasına titizlikle dikkat 
edilecektir:
◆ Aşı takvimini tamamlamış kişilerin son aşı tarihleri-
ni takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile, Co-

vid-19 geçirmiş kişilerin ise izolasyon süreçlerinin ta-
mamlanmasından itibaren 180 gün süre ile yarışmalara 
katılabileceklerdir,
◆ Katılımcıların müsabaka saatinden en fazla 48 saat 
öncesinde PCR testi yaptırması ve test sonucunun “ne-
gatif” olması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşımayan katılımcıların, mü-
sabakalara iştirakine organizasyonu düzenleyen kişi, 
kurum ve kuruluşlar tarafından izin verilmeyecek, Co-
vid-19 tedbirlerine aykırı fiillerde bulunanlar hakkında 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uya-
rınca yaptırım uygulanacaktır.

İ

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmet-
leri Müdürlüğü’nün düzenlediği 3x3 Streetball 
Turnuvası, 25 – 26 Eylül tarihlerinde Kalamış 
Atatürk Parkı’nda gerçekleşti. Türkiye Bas-
ketbol Federasyonu hakemlerinin yönettiği 
turnuvaya 18 takım katıldı.
Erkeklerde “Heaven” birinci, “Koşuyolu İdman 
Yurdu” ikinci, “Kaya Gibi” üçüncü oldu. Ka-
dınlarda ise “Khalkedon Spor Kulübü” birin-
ci, “Kalamış Gücü” ikinci, “Anakent Yıldızları” 
üçüncü oldu. Turnuva kapsamında smaç şam-
piyonu Fehmi Mete Yurdayaran, 3 sayı şam-
piyonu ise Lütfühan Balta oldu. 3x3 Street-
ball Turnuvası’nda birinciye 3.000 TL, ikinciye 
2.000 TL, üçüncüye 1.000 TL verildi. Smaç 
ve 3 Sayı şampiyonları ise 1500 TL ödül aldı. 
Sporculara ödüllerini Kadıköy Belediye Baş-
kanı Şerdil Dara Odabaşı verdi.

“Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy” sloganıyla spor ve sporcunun 
her zaman destekçisi olan Kadıköy Belediyesi, Kalamış’ta 3x3 
Streetball Turnuvası düzenledi

Kadıköy’de Streetball Turnuvası

Hazırlayan: Emre CAKA / emrecakaa@gmail.com
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1913

n 16 Mart: “Gamzedeyim deva bulmam, Garibim bir 
yuva kurmam” diyen bestekar/kemancı Tatyos Efen-
di, Kadıköy-Uzunçayır Ermeni Mezarlığı’na defnedildi. 
(doğumu 1858)  Ortaköy’de doğumlu olan sanatçının 
asıl Tateos (Enkserciyan’dır. ‘Kemânî Tatyos’ olarak ta-
nınır. Ortaköy Ermeni Kilisesi mugannîlerinden Manok-
yan Ekserciyan oğludur. Ortaköy’de Ermeni ilkokulunu 

bitirdikten 
sonra bir 
süre çilin-
gir ve sa-
vatçı çırağı 
olarak ça-
lıştı. Ancak 
mûsikiye 
olan merakı 
onu bu ala-
na yönelt-
ti, kanun dersleri aldı. Kısa sürede ünlenerek piyasada 
çalışan saz topluluklarının fasıllarına iştirak etti. Par-
maklarının keman çalmaya pek elverişli olmamasına 
rağmen büyük bir gayretle çalıştı ve bu sazda üne ka-
vuştu. Yakalandığı karaciğer hastalığından kurtulama-
yarak öldü.  
n Moda koyunda Os-
manlı Donanma Cemiyeti 
tarafından Türkiye’de ilk 
kürek sporu yarışmala-
rı 7 Eylül’de yapıldı. O gün 
İngiliz, Alman harp gemi-
lerinin filikaları arasında 
toplam 23 yarış yapıldı. 
Sultan Reşat yarışları iz-
lemeye Ertuğrul Yatı ile 
geldi. Hamidiye Kruva-
zörü de yata refakat edi-
yordu. Yarışların sonunda Sultan Reşat, “Donanma-

yi Osmani Muaveneti Milliye”ye 300 altın bağışladı. Bu 
yarışta Galatasaray Mektebi Sultanisi ile İstanbul Mek-
tebi Sultanisi de karşılaşmıştır. İki tekne arasındaki ya-
rışı Moda Rowing kulübünün teknesi ile yarışan Serdü-
men Selim Halil, Mahir Safi, Otomobil Arif, Akif ve 33 
İbrahim’den kurulu Galatasaray ekibi kazanarak “Veli-
ahdı Saltanatı Sehiye Yusuf İzzettin Efendi”nin verdiği 
som gümüş kupayı almışlardır.
n Celal Esat Arse-
ven, (1876-1971) Ka-
dıköy Belediye Şu-
besi Müdürü oldu. O 
zamanlarda şubede 
Cemiyet-i Umumi-
ye-i üyesi olarak beş 
İslam, bir Rum va-
tandaşı olmak üzere 
toplam altı kişi görev yaptı. Celal Esat Arseven, bu sü-
reçte, Kadıköy Belediyesi’nin faaliyetleri hakkında bilgi 
veren ‘Kadı Köyü Hakkında Belediye Araştırmaları’ ki-
tabını yayınladı.
n Kadıköy Şehremaneti binası yapıldı. Doktor-tarih-
çi-yazar Müfid Ekdal’ın yazdığına göre; “O yıllarda de-
niz bugünkü postane binasının önüne kadar geliyordu.
Bütün bu arazi doldurulmuş, geniş bir meydan kaza-
nılarak ismine “Kumluk” denmişti. Şehremenati bina-
sı bugünkü yeri olan kumluğa, Yervant Terziyan isim-
li bir Ermeni mimar tarafından yapıldı. Aynı mimar Fatih 
Şehremaneti binasını da yapmıştı ki bu iki yapıda büyük 
benzerlik vardır.

n Bostancı Kuloğ-
lu Cami, mimar Ke-
malettin tarafından 
inşa edildi.
n Kadıköy’de bir 
telefon santrali açı-
larak abone yazı-
mına başlandı.
n Sanatçı ve Galatasaray futbol-
cusu Necdet Cici Kadıköy’de doğdu. 
(Kimi kaynaklara göre bu tarih 1916) 
Cici’nin esas soyadı “Kayral”dı. Bunn 
nedenini şöyle anlatmıştı: ‘Galatasa-
ray Lisesi’nde şakacı arkadaşlar çok-
tu. Bülent Cimcoz bir gün yüzüme, 
uzun uzun baktıktan sonra sağ eliy-
le burnumu avuçlayarak ‘Senin ne cici 
burnun varmış da haberimiz yok’ de-
yince bütün arkadaşlarım o günden sonra ‘Cici Burun’ 
dediler. Galatasaray formasıyla çıktığım Fenerbahçe 
maçında beni kızdırmak isteyen taraftarların “Vah Cici 
Vah Cici” tezahüratının ardından soyadımı değiştirme 
kararı alarak, mahkeme kararıyla “Necdet Cici” oldum”. 
1939’da futbolu bırakarak musikiye yöneldi. Fenerbah-
çe’nin unutulmaz futbolcusu olan Zeki Rıza Sporel ve-
silesiyle Münir Nurettin Selçuk ile tanışan Cici, İstanbul 
Belediye Konservatuvarı’nda ders aldı. 1950’de TRT İs-
tanbul Radyosu mikrofonlarından dinleyiciyle buluş-
maya başlayan sanatçı emekli olduğu 1976’ya dek so-
list, korist ve prodüktör olarak hizmet verdi. 

Tarihsever Gazete Kadıköy
okurları; bugüne dek sizlere
ilçemizin geçmişine dair pek 
çok haber sunduk, köşeler 
yayınladık ve yayınlamaya da 
devam ediyoruz. ‘KADIKÖY’ÜN 
KRONOLOJİSİ’ de bu zincirin 
halkalarından… Bu yazı 
dizisinde temel rehberimiz 
Marmara Üniversitesi Fen- 
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. F. Nalan Türkmen’in 
Yeditepe Yayınevi tarafından basılan “Kadıköy 
Kronolojisi” adlı kitabı. Bu eserden alıntıladığımız 
kimi ilginç tarihsel olayları, kendi arşivimiz ve diğer 
kaynaklarla zenginleştirerek size sunuyoruz.

M.Ö. M.S.685 2020

(11)

l Hazırlayan: Gökçe UYGUN

KADIKOY
,
UN KRONOLOJISI  

oethe’nin ''Bir semtin sokak hayvanları 
sizden kaçmıyorsa orada yaşayın; çünkü 
komşularınız güzel insanlardır'” sözleri-
nin hayat bulduğu yerlerden biridir Ka-

dıköy. Kadıköy sokaklarını biraz arşınlayan herkes 
hemen her yerde karşısına bir sokak hayvanı çıkaca-
ğını bilir. Bazen bir tekir kedi bazen köpek... Yolunu-
za çıkar, selamlar, başını okşatır hatta size eşlik bile 
ederler. Bazıları “küçük dağları ben yarattım” edasıy-
la yanına yaklaştırmasa ya da yanınıza yaklaşmasa da 
Kadıköy’de insan görünce ışık hızıyla kaçan kediyle 
karşılaşmazsınız. Kadıköy’ün sokakta karşılaştıkları-
mız dışında bir de esnaf kedileri ve köpekleri vardır. 

Dükkanların önünde, içinde, vitrinde, en rahat 
koltuğunda kısaca canları nereyi istiyorsa orada arzı 
endam ederler. Çoğunluğunda sahiplik ilişkisi tam 
tersidir. Yani siz esnaf o kedi ya da köpeği sahiplen-
di sanırsınız ama kedi ya da köpek o esnafı seçmiştir. 
Berber, nalbur, emlakçı, eczacı, terzi, meyhaneci, ter-
likçi…. Ne ararsanız Kadıköy’de esnaf bir kedi ya da 
köpek mutlaka bulursunuz.

Kadıköy’den başka bir yerde esnafla sokak hay-
vanlarının bu kadar hemhal olduğu ve müşterilerinde 
bu durumu çok olağan gördüğü başka yerler de elbet-
te vardır ama  “en güzel yer kendi bildiğiniz yerdir” 
derler ya biz de Kadıköy’ün esnaf kedilerini dolaştık.

Kadıköy’de elbette bizim gezdiğimiz dükkanlar 
dışında yüzlerce esnaf ve kedi birlikte ticaret yapıyor 
biz hem çeşitlilik olsun hem de Kadıköy çarşı ile sı-
nırlayalım diye ve elbette yerimiz de biraz dar oldu-
ğundan sayıyı sınırlı tuttuk.

AKTAR KEDİ 

Üç kedi ve bir köpeğin müdavim olduğu dük-
kânlardan biri Cemre Bitkisel Ürünler. Gönül Ha-
nım üç kedi dışında dışarıdan başka kedilerin ve kö-
peklerin de arada bir uğradığını söylüyor. Hepsinin 
ayrı sorumlulukları var elbette. Bazıları vitrinde yatı-
yor bazıları mamasını yiyip gidiyor. Mesela Yoğurt-
çu Parkı’nın köpeği Karabaş sabah onları evden alıp 
dükkâna götürüp, akşam da kapanış saatinde almaya 
gelecek kadar sorumluluk sahibi. Gönül Hanım dük-
kânda kedi ve köpek görmenin müşterilerin hoşuna 
gittiğini fotoğraf çektiklerini söylüyor. Özellikle ke-
diler fotoğraf çekilmesine o kadar alışkanlar ki nere-
deyse poz veriyorlar. Kedilerin beslenmesi de esnaf 
dayanışmasıyla “Çalakaşık dönerinden, Şok Mağaza-
sı artan tavukları veriyor” 

ECZACI BİHTER

Caferağa Moda caddesindeki Birsu Eczanesi de 
kedilerin uğrak yerlerinden. Üç abonesi var ama göz-
de Bihter. Bihter istediği zaman gelip istediği yer-
de kıvrılıp yatıyor, karnını doyurduktan sonra şöy-
le bir çarşıyı dolanıp geri dönüyor. Kısmet Aydın’a 
“Eczanede kedi olur mu diyen var mı?” diye soru-
yorum. “Buranın halkı seviyor” diyor. Bihter’in ya-
nına Karagümrük’ten başka bir kedi taşınmış. Tekel 
bayii Erdinç Güler Karagümrük’te barınamıyor diye 
uzun tüylü bir küçük hanımefendiyi Kadıköy’e getir-
miş. Eczaneyi daha sakin bulan kedi tekel bayii yeri-
ne orayı uyumak için tercih ediyor. 

AĞZININ TADINI BİLEN PASPAS VE ZARİFE
Kadıköy’de 23 yıldır esnaflık yapan Fatma Sa-

rı’nın lokantası Fatoş’un Mutfağı’nın da kıdemli dört 
kedisi var.  Zarife ve Paspas 13 yaşında. Badem 6 se-

nedir müdavim. Yoksul da her sene doğuruyor ve sıs-
ka. Kıdem farkı olsa gerek Paspas ve Zarife yemek 
seçiyor. Her gün soslu piliç yiyor.  Fatoş hanım müş-
terileri için yaptığı emeklerin yanı sıra Paspas ve Za-
rife’ye de soslu piliç pişiriyor. Yoksul, arada çorba 
içiyor ama aslında kuru mamacı. Badem her şeyi yi-
yor. Ve bu her halinden belli. Zaman zaman lokanta-
ya gelen müşterilerin şikâyet ettiklerini anlatan Fat-
ma Sarı bu şikâyetleri pek umursamadığını çünkü 
hem kedileri çok sevdiğini hem de kimseye bir zarar-
larının olmadığını söylüyor. 

BUTİKÇİ SÜRMELİ
Haberimizin başında “esnaf kedileri değil kedi-

ler esnafı seçiyor” demiştik. İşte bunlardan biri de 
Sürmeli. Masal Moda açıldıktan kısa bir süre son-
ra yan sokaktan transfer olan Sürmeli burayı gözüne 

kestirip yerleşmiş. Üç yıldır elbiseler, eteklerle bir-
likte kah vitrinde kah kendisi için ayrılmış koltuk-
ta bazen keyif yapıyor bazen oynuyor. Kışları bu-
tikte kalan Sürmeli yaz aylarında dışarıda kalmayı 
tercih ediyor. 

OKUMUŞ KEDİ ANNA
Eczacı, aktarcı, butikçi kedi olur da kitapçı kedi 

olmaz mı? Elbette olur. Anna da Altı Kırkbeş Yayın-
ları’nın okumuş kedisi. Can Korur, kitapların üze-
rinde serilip yatan huşu içinde kendini temizleyen 
Anna’nın doğduğundan beri dükkânda olduğunu söy-
lüyor. Kitaplardan daha çok ilgiyi Anna çekiyormuş. 
Öyle zarif ve nevi şahsına münhasır duruşu var ki bu 
hiç şaşırtıcı değil. Anna kitapların içine doğduğu için 
tüyleri dökmesi dışında kitapları parçalamak, indir-
mek gibi huyları da yok. 

Aktarda, eczanede, terzide, 
lokantada, berberde, kitapçıda, 
meyhanede kedi, köpek olur mu? 
Kadıköy’deyseniz pekala olur. 
Hatta dükkânlar onlardan sorulurEsnaf kediler

l Leyla ALP

G

Gönül Hanım

Karabaş

Erdinç Güler Kısmet AydınFatma Sarı
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
O çocuklar / O yapraklar / 

O flarabi eflkiyalar / Onlar da olmasalar benim gayr› kimim var?

KUM SAATİ
1. Torpil. 2. Pilot. 3. Loti. 4. Tol. 5. Ol. 

6. El. 7. Bel. 8. Bela. 9. Balet. 10. Tabela.

SUDOKU BULMACA

Her sat›r, her sü tun ve 3x3’lük her ku tu ya, 
1’den 9’a ka dar ra kam lar yer leflti ri le cek tir. 

Her sat›r, her sü tun ve 3x3’lük ku tu bö lüm le rin de
1’den 9’a ka dar say›lar bir kez kul lan›la cakt›r.

Kurallar basit. 1-9 aras› rakamlar› kullanarak, boflluklar› doldurun. 
Bunu yaparken karelerin toplam›n›n, ba€l› hücredeki say›ya eflit 

olmas›n› sa€ lay›n ve bir rakam› sadece bir kere kullan›n.

KAKURO BULMACA

P‹GME

P‹KAJ

P‹KAP

P‹KET

P‹LAV

P‹LOT

P‹NEL

P‹NES

P‹NT‹

P‹NHAN

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

bulduklar›n›z› karalay›n.
Geride kalan harfler 

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.

 O   Ç   O    C   U   L   K   L   A    R   O   Y
 V    T    A    P   R   E   A   P    ‹    K   A   P
 A   K   O    L   A   N   R   O   Ş    N   A   R
 L   A   B    L   P    ‹     ‹    E   A    Ş   P   K
  ‹     ‹    Y    ‹     ‹    P   A   H   L    A    ‹    R
 P   O   K    T   N   P   N   P   L    A   N   R
 D   A   A    E   O    ‹    L   M    ‹    A   E    S
 J    A   L    K   P   A   R   B   E    G   S   N
  ‹    M   G    ‹     ‹    T   N    ‹    P    A   M   Y
 R    I    K    P    ‹    M    ‹    M   V    A   R   E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Bir kimseyi kayırma işi. 
2. Ha va ta fl› t› sü rü cü sü. 
3. “Pierre ....” 

(‹z lan da Ba l›k ç› s› ve 
Azi ya de ad l› ro man la r› da 
olan Fran s›z ya zar).

4. Kü çük köy. 
5. O'nun es ki bi çi mi. 
6. Ya ban c›. 
7. Vü cu dun or ta bö lü mü. 
8. ‹çin den ç› k›l ma s› güç 

ve sa k›n ca l› du rum. 
9. Bale yapan er kek. 
10. Tan›t›c›, 

belir tici lev ha.

Tan›mlara uygun yan›tlar› yerlerine
yerlefltirin. L harfini ipucu olarak 

veriyoruz. L’den bafllayarak yukar›ya 
ve afla€›ya do€ru sözcüklere 
birer harf ekleyerek di€er 

sözcükleri oluflturacaks›n›z.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

L

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. “... Fettahoğlu” (dizi, sinema oyuncusu) - Hitit -
Topların kullanılışı, bakımı üzerine yetiştirilen asker
sınıfı - Tanzimattan önce Osmanlı Devleti'nin Müs-
lüman olmayan uyrukları 2. Altın, gümüş vb.
madenlerden yapılmış şeylerin saık derecesi -
Macun - Tremolitin bozulmasından oluşan, lii,
kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği
değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya li -
Baryum elementinin simgesi 3. Elma, armut vb.
meyvelerin kurutulmuşu - Koruma aracı - Ro-
manya’nın plaka işareti - Bayındırlık 4. Billurdan
yapılmış - Tembih sözü - Bostanda yapılan bekçi
kulübesi 5. Dağcılık - Birinin buyruğu altında olan
görevli, madun - Bükülmüş, dürülmüş şey - Na-
muslu, temiz 6. Eski Mısır’da bir tanrı - Türlü
renkte bir süs bitkisi - Anketçi - İlaç, çare 7. Amca
- Merhem, ilaç - Uluslararası Güreş Federasyonu
8. Bir haber ajansı (kısa) - Hane - Kesimevi,
mezbaha 9. Baharda kar kalktıktan sonra ilk
yetişen yabani sebze - Canlı - Satrançta bir taş 10.
Rahat, sakin - Ürenin idrarla çıkmayıp kanda
birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık 11. Taş lev-
reği - Tabaklanmış ceylan derisi - Soğurma, emme
12. Çare - Saygı duruşunda boru sesi - Bilgiçlik
taslayan kimse 13. Bir nota - Tek başına anlamı ol-
mayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer ke-
limeler arasında ilişki kuran kelime türü - Denge,
yüke bağlanan ipi bükerek sıkıştırmak için kul-
lanılan sopa - Gümüş elementinin simgesi 14. Uza-

klık anlatan sözcük - İşaret -
Kafkasyalı bir halk 15. Kumaş biçen,
prova yapan, parçaları patrona göre
ayarlayan, iş dağıtımını yapan usta,
makasçı - Beyin - Ünvan 16. Bir
uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için
verilen işaret - Kars yöresinde oy-
nanan bir halk oyunu - Güzel koku 17.
Radyum elementinin simgesi - En tiz
erkek sesi - Uzakdoğu dövüş sanatı -
Yer altı su oluğu 18. Gemilere yol
gösteren ışık kulesi - Tahin rengi -
Genişlik - Sıfat eki 19. Dağ selvisi -
Mide - Bir nota - Kalori 20. Üemeli
bir çalgı - Oğuz Türklerinin yirmi dört
boyundan biri - Bir engeli sıçrayarak
veya fırlayarak aşmak.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Mehterhanede yer alan, birbirine
bağlı iki yarım küre benzeri ve iki
değnekle vurularak çalınan bir
davul türü - Sözlük - Resimdeki ses
sanatçısı 2. Bir eseri çevrildiği dilin,
konuşulduğu toplumun yaşayışına,
inançlarına uydurma - Halka biçi-
minde, genellikle üzerine susam
serpilmiş çörek - Bir nota - Renyum
elementinin simgesi 3. Herhangi bir
işte, bir yarışta, birbirini geçmeye
çalışan, aynı şeyi elde etmeye
uğraşan kimse - İslimle çalışan
ağırlık kaldırma makası - Gözleri
görmeyen - Kayaç kütlelerinin bir
kırılma düzlemi boyunca yer-
lerinden kayması, kırık 4. Kilim,
yünden dokunmuş yaygı - Yönetme,
yönetim, çekip çevirme - Traği
yoğun olan ana yol 5. İtalya’da bir
yanardağ - Gerçekleştirmek için
tasarlanan ve erişmek istenilen şey,
amaç - Sinop iline bağlı ilçelerden biri 6. Ülkem-
izin simgesi - Aileye dayalı - Tedavi etme - Klasik
Türk müziğinde bir makam adı ve yegâhtan bir
oktav tiz olan `re` perdesi 7. Çok gerekli,
vazgeçilmez - Hamurdan çok ince açılarak sacda
pişirilen ekmek - Ağaç, kumaş vb.nden yapılmış
bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan
perde 8. Kayseri Spor (kısa) - Sıcakta deriden
sızan tuzlu su - Bir işaret sıfatı 9. Et, ekmek,
peynir vb.nde parça, lokma - Güzel sanat - Bir
Azeri çalgısı 10. Bir tür ipekli kumaş - Müslü-
manlıkta namazın bölümleri  11. Zarara uğrama

tehlikesi, riziko - Derin üzüntü veya acı, sıkıntı
12.  İki yolun veya iki derenin birleştiği yer, kavşak
- Tellür elementinin simgesi - Dibi yüzeyinden
veya ağzından uzak olan 13. Akıl - Güçlü inanç,
inan 14.  Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek tanecik-
lere ayırarak püskürten araç - Düğüne çağrılan-
lara düğün sahibi tarafından verilen armağan -
Süs taşı olarak kullanılan, mor renkte bir kuvars
türü 15. Suyun buz tutması 0°C, kaynaması 80°C
olarak esas alınıp ikisi arası seksen eşit parçaya
bölünerek elde edilen sıcaklık birimi - İcar -
Göçebelerin konak yeri - Vilayet 16. Notada

durak işareti -  İskambilde atma sırası - Yeni Ze-
landa ve Avustralya'nın birçok yerine özgü
küçük, secde, otsu bir bitki 17. Gelecek -
Kazanma, iktisap - Gölgede kalan yan - Bir
kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme
veya açıklama, tarif 18. Milli Eğitim (kısa) - Bir
göz rengi - Kinaye - Somurtkan - Şart eki 19.
Kalın, kaba kumaşı - Bir geminin başka bir gemi-
den veya kıyıdan açılması - Kekliğin boynundaki
siyah halka - Bir ay adı 20. İri taneli bezelye -
Eski türklerde hekimlere verilen ad - Korona
virüsün çıktığı ve yayıldığı ülke. 
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eriman Altındağ, 14 Mart 1926’da İstan-
bul’da doğdu. Babası Amasyalı Nuret-
tin Behiç Bey, annesi Erzurumlu Hayriye 
Hanım’dır. İlkokulu Nene Hatun İlkoku-

lu’nda, ortaokulu da Nişantaşı Kız Lisesi’nde okudu. 
Liseyi bitirince 1942’de sınavla Ankara Radyosu’na 
stajyer olarak girdi. Türk Halk Müziği’nin bağım-
sız bir dal olarak ayrılmasından sonra bu ihtisas da-
lını seçen ilk kişi olan Neriman Hanım, 1949 yılın-
da Yurttan Sesler Korosu şef yardımcılığına atandı. 
1950 yılında repetitörlük ve 1953 yılında solist öğret-
menliği unvanını aldı. 

KADINLAR KOROSU KURDU
1957 yılında ‘Kadınlar Korosu’nu kurdu ve yönet-
ti. 1959 yılında İstanbul Radyosu’na atandı. İstanbul 
Radyosu’nda solistliğin yanı sıra Yurttan Sesler Ka-
dınlar Korosu’nu kurdu ve yönetti. Türk Müziği Şube 
Müdür Yardımcılığı görevini de yürüttü. 1972 yılın-
da tekrar Ankara Radyosu’na dönerek solistlik ve 
şeflik görevlerini burada sürdürdü. İstanbul’da kurul-
makta olan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın 
kuruluş çalışmalarına katılmak amacıyla, 1976 yılın-
da TRT’den ayrılarak konservatuvara Kurucu Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve öğretim görevlisi olarak atandı.

İLKLERİN SANATÇISI
Sanat yaşamı boyunca çeşitli görevler üstlenmiş olan 
Neriman Altındağ, repertuvarında yer alan tüm öğe-
lere ait türkü ve özellikle uzun havaları aslına ve yöre 
üslubuna uygun yorumuyla büyük başarı ve ün ka-
zandı. Pek çok ilki gerçekleştirmişti; ilk profesyonel 

Türk halk müziği kadın koro şefi/solisti, halk müziği-
nin yüksek eğitimde bağımsız bir dal olarak kurulma-
sından sonra bu branşı seçen ilk öğrenci, akademik 
eğitim almış ilk Türk Halk Müziği kadın solisti, bu-
güne kadar halk müziği dalında ders veren ilk ve tek 
kadın öğretmen ve en geniş Türk Halk Müziği reper-
tuarına sahip solist sanatçı…

EŞSİZ BİR HANÇERESİ VARDI
Hançere (gırtlak) özelliği ve sesinin genişliği yanı 
sıra çok titiz çalışması onun, gerek uzun havalar ge-
rekse kırık havalar konusunda en geniş repertuvara 
sahip halk müziği sanatçısı olmasını sağladı. 100’den 
fazla derlemesi bulunan Neriman Altındağ Tüfek-
çi’nin Nida Tüfekçi ile birlikte yazdığı “Memleket 
Türküleri” adlı bir de kitabı vardır. 1990’da Türkiye 
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı ünva-
nına değer görülen sanatçıya, 1994 yılında da Yurt-
tan Sesler Korosu’nun 40. yılı nedeniyle TRT kurum 
plaketi sunuldu.

JAPONYA KONSERLERİ
Gerek şef ve gerek solist olarak çeşitli radyo ve tele-
vizyon konserlerinin yanı sıra, Japon Kültür Bakanlı-
ğı’nın özel davetlisi olarak Tokyo ve İşikava’da açık-
lamalı konserler verdi. Ulusal ve uluslararası kongre 
ve sempozyumlarda çeşitli bildiriler sundu, halk mü-
ziği ile ilgili değişik konularda konferanslar verdi. 
Bugün halk müziğinin ön sıralarında yer alan sanat-
çıların çoğu onun öğrencileridir.
İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın yük-
sek ve lisansüstü bölümlerinde öğretim görevlisi ve 
Danışma Birimi üyesi olarak hizmet veren Neriman 

Altındağ Tüfekçi, 3 Şubat 2009’da geçirdiği 
kalp krizinin ardından tedavi altına alındığı 
hastanede yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu Me-
zarlığı’na defnedildi.

TÜRKÜLERİN BÜLBÜL SESİ
◆ Müzisyen bir ailenin kızı değilim. Aile 
içinde müzik icra edilmezdi, ama çokça din-
lenirdi, annem Hayriye Temizkalp’in de ku-
lağı çok hassastı. Bir de biliyorsunuz, ablam 
Perihan Altındağ gene bu ailenin bir fer-
di olarak ilerde tanınmış bir müzisyen oldu. 
Plak dinleme itiyadında olan bir ailede bü-
yüdüm. Çok küçük yaşlarımdayken, daha 
beş yaşındayken bile halk musıkisini çok 
büyük bir zevkle dinlerdim. Yani daha o za-

man halk musıkisini seçmiştim 
denebilir. Mesela Âşık Vey-
sel’i dinlerdim, o yaşta Vey-
sel’i dinlemek çok önemlidir. 
◆ İlkokuldayken öğretmeni-
min dikkatini çekmiştim, bü-
tün müsamerelerde müzik 
derslerini çoğu zaman bana 
yaptırırdı. Demek, o zaman 
bir ışık, bir sinyal vermişim. 
Kendi arkadaşlarımın müzik 
dersine girerdim. Kabiliyet 
demek ki o günlerde başlı-
yor; idare etme, öğretmenlik 
etme kabiliyeti de varmış. 

HUKUKÇU OLMAK İSTİYORDUM
◆ Ablam Ankara Radyosu’na girdiğinde, İstanbul’da 
oturmamıza rağmen sık sık Ankara’ya gidip dönü-
yorduk. Ankara Radyosu’nda görevli olan Veli Ka-
nık, aile dostumuzdu. Bir gün bana, ‘Neriman, ab-
lanın güzel bir sesi var, kabiliyetli bir kız, sen ne 
vaziyettesin, seni hiç tanımıyoruz’ emişti. Ankara’da 
bulunduğum sırada Kanık’ın da o cazip teklifiyle ona 
bir türkü söyledim. Beni dinleyince, ‘derhal imtiha-
na gireceksin’ dedi. Halbuki benim müzisyen olmak 
gibi bir amacım yoktu, hâkim olmak istiyordum. 
◆ Neyse, imtihana girdim ve kazanan on kişiden biri 
oldum. Onlardan biri Muzaffer Akgün’dü. Öbürleri 

ayrıldılar, radyoda kalmadılar. Her sene üç dört defa 
imtihandan geçirirlerdi stajyerleri. Girdikten sonra 
ben sanat müziğini de çok sevmiştim. Çok çalışan bir 
genç kızdım. Herkes sinemaya giderdi. Ben kantinde 
otururdum, üstelik pek de aydınlık olmayan bir kanti-
nimiz vardı Ankara Radyosunda. Radyo elemanı ola-
rak çalışmaya başladık, günde altı saat ders görürdük.
◆ Yerel sanatçıları, halk sanatçıları bizim hocaları-
mızdır. Onların otantik üslupları ve okudukları par-
çaları, bizler bir bakıma ister istemez taklit ederiz. 
Çünkü onların üslubu o yörenin özelliğidir. Mesela 
Âşık Veysel’i taklit edenler vardır, ister istemez tak-
lit ederler. Çünkü o en doğru örnektir. Biz de halk sa-
natçılarını bir nevi taklit ederiz. Yalnız taklit dejene-
re etmek değildir. Onları defaatle, saatlerce dinlemek 
gerekir. Şimdilerde pek vakti olmuyor gençlerimizin 
herhalde. Ben üslubumu onlarla kazandım, Muzaffer 
Sarısözen, Nida Tüfekçi birer yol gösterici oldular, 
ama asıl halk sanatçılarıdır bizim öğretmenlerimiz. 
Çünkü onların okuduklarını aynen okumak suretiyle 
en doğruyu bulmuş oluyoruz. 
◆ Radyoda ilk Azeri türküsünü ben okumuşumdur. 
Uzun havayı da, kadın sesiyle, ilk defa yine ben oku-
muştum.

KAYNAKÇA: 
İstanbul Kadın Müzesi, Wikipedia

(Bir dizi olarak yayınlananan bu söyleşi Açık Radyo’da 
1999-2001 arasında Bülent Aksoy ve Ersu Pekin 

tarafından hazırlanan, radyo sanatkârlarının ağırlandığı 
“Radyo Anıları” serisinin altıncısıydı. Neriman Altındağ’la 

ilgili olan bu bölüm 2001’de yayınlanmıştı -  http://
turkuler.com/tgv/neriman.asp, https://acikradyo.
com.tr/saz-ve-soz/neriman-altindag-tufekci-ile-

soylesi
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Halk müziğinde ilklerin sanatçısı: 

N

İKİ EVLİLİK, İKİ EVLAT
Türk Halk Müziği sanatçısı Muzaffer Sarısözen 
ile evliliğinden Memil Sarısözen (1952) adlı bir 
oğlu; Türk Halk Müziği sanatçısı Nida Tüfekçi ile 
evliliğinden de Gamze (Tüfekçi) Yazıcı (1958) adlı 
bir kızı vardır.
Sanat seven, sanatçıların bulunduğu bir aileden 
gelen Neriman Altındağ’ın ablası Perihan 
Altındağ Sözeri klasik Türk müziği sanatçısı; 
erkek kardeşi Erdoğan Altındağ müzisyen; 
kızı Gamze Tüfekçi (Türk Müziği Devlet 
Konservatuarı Öğretim Görevlisi) ve yeğeni 
Levent Altındağ da flüt ve saksafon sanatçısıdır. 
Ayrıca, yazar Yaşar Kemal, halk ozanı Aşık 
Veysel, şair Cahit Külebi, şair-yazar Ahmet 
Kudsi Tecer,  Türk Halk Müziği sanatçısı, bağlama 
virtüözü, akademisyen Arif Sağ’ın da aralarında 
bulunduğu seçkin bir dost grubu vardı. 

“NERİMAN’DAN BAŞKASINI DİNLEMEM”
◆ “Halk türkülerimizin ideal üslubunun çok değerli temsilcisi” (Halkbilimci Halil Bedii Yönetken)
◆ “Bizim müziğin en ustalarından biridir Neriman Tüfekçi” (Yaşar Kemal)
◆ “Neriman’dan başka kimseyi dinlemem, hele Kışlalar Doldu Bugün çalacaksanız sakın başkasından 
çalmayın, dinlemem” (Bedri Rahmi Eyüboğlu)

Tarih yazan kadınlarTarih yazan kadınlar
Basında eskiden çokça rastladığımız ‘arka sayfa güzeli’ geleneğini geri getiriyoruz ancak büyük bir farkla! Alanında ilk’lere imza atmış, 
‘kadınlar yapamaz’ denilen mesleklerdeki cinsiyetçi kalıpları kırmış, cesur ve azimli kadın kahramanları tanıtacağız size. Onlar, bizlerle 
bu topraklarda yaşadı, mücadele etti ve başarılar kazandı. Lakin erkek egemen tarih anlayışı çoğunlukla onları yoksaydı. Bu kadınları 
tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp, kamuoyunun yeniden dikkatine sunmayı hedefliyoruz. Buyurun tarih yazan kadınların öykülerine…

(29)(29)
Hazırlayan: Gökçe UYGUNHazırlayan: Gökçe UYGUN

Neriman-
Nida Tüfekçi 
için yapılan 
heykel (2015/
heykeltıraş 
Aslan Başpınar)

Avcılar Belediyesi tarafından Avcılar Kültür Parkı’nda konulan heykel (2015/ heykeltıraş Dağhan Yürürler)

Neriman Altındag 
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