
Kadıköy 
Belediyesi, 
Yeni Doğan 
Destek Paketi 
projesini hayata 
geçirdi. İhtiyaç 
sahibi ailelere 
ulaştırılacak 
paketlerde, 
doğum sonrası 
gerekli temel 
bebek bakım 
malzemeleri yer 
alıyor. Başkan 
Odabaşı, “Bu 
projeyle, ihtiyaç 
sahibi ailelerin, 
Kadıköy 
nüfusuna 
kattığı her 
bir bebeğin 
ihtiyaçları 
karşılanacak.” 
dedi l Sayfa 2’de
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Deniz taşımacılığı 
sekteye uğruyor

“Kitap basmakta 
zorlanıyoruz”

“Bütçemizin üçte 
birini kaybettik”

 Deniz yolu ulaşımı hizmeti veren 
Turyol, kurdaki artış sebebiyle 
bazı seferlerini durdurdu. Bunların 
arasında Kadıköy - Karaköy/
Eminönü seferleri de var. İDO da 
Yenikapı-Mudanya seferlerini 
gerçekleştiren hızlı feribotlarını 
30 Aralık’ta hizmetten çekeceğini 
duyurdu  l Sayfa 3'te

 Döviz krizinden en fazla 
etkilenenlerden biri de yayınevleri. 
Kağıt bulmakta zorlanan 
yayınevleri çareyi daha az kitap 
basmakta buluyor. Yapılması 
gereken ise acilen yardım paketi 
açıklanması. Kadıköy’deki 
yayınevleriyle son durumu 
konuştuk  l Sayfa 9’da

 Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı, yaşanan 
büyük ekonomik kriz 
nedeniyle 2022 bütçelerinin 
üçte birini kaybettiklerini 
söyledi. Odabaşı, yerel 
yönetimlerin ayakta kalabilmesi 
için bazı önerilerde bulundu   
l Sayfa 2’de

Kornelia Binicewicz ve Gizem 
Winter’ın birlikte oluşturduğu 
“Gurbette Hasret” projesi KOLİ 
Art Space’de sergileniyor. 
Türkiye’den Almanya’ya göç 
eden kadınların hikayelerini 
müzik ve çizimlerle anlatan 
sergiyi Binicewicz ve Winter ile 
konuştuk  l Sayfa 4'te

 “Yerli Elvis” olarak bilinen usta 
sanatçı Ersan Erdura “Her Yerde 
Kar Var” şarkısını yorumladı. 
Bu vesilesiyle konuştuğumuz 
Erdura pop müziği bitti 
değerlendirmelerine ilişkin 
“Pop müzik çizgi değiştirebilir; 
ama bitmesi mümkün değildir” 
diyor  l Sayfa 11'de

“Gurbette 
Hasret” şarkıları

“Pop müziği 
bitmez”

Bayramlar 
ve çocuklar

FEYZA HEPÇİLİNGİRLER  8’de

Bir caz kültürü 
gazetesi

MURAT BEŞER  11’deBEGÜM KAKI  7’de

Bu yokuş koşmakla 
aşılmıyor…

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 144

İLHAN TARUS  5'te

Semtin 
yeni sanat 

alanı: 
ALAN KADIKÖY

Kadıköy Belediyesi’nin çağdaş tiyatronun 
sahneleme biçimlerinden esinlenerek 

tasarladığı ve bilindik sahne tasarımlarının 
ötesinde seyir imkânı sunan Alan Kadıköy 

kapılarını açtı. Yeni sanat mekanındaki 
“20. Yüzyılın 20 Modern Türk 

Sanatçısı” adlı büyük sergi ise 
sanatseverleri bekliyor 

l Sayfa 8’de

Kalamış’ta 
Buzzfest 

başladı
Kadıköy Belediyesi, pandemi nedeniyle bir 

yıl ara verdiği kış festivali Buzzfest’i yeniden 
düzenliyor. Buz pateni için kayma yolu, 

kaydırak gibi eğlencelerin yanı sıra mini 
konserlerin de olacağı Buzzfest, 24 Aralık’ta 

Kalamış Parkı’nda başladı l Sayfa 13’te

Kadıköy’ün yenİ doğan bebeklerİne

beledİyeden destek
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Kadıköy Belediyesi Çevre Yönetimi ve İklim 
Değişikliği Müdürlüğü tarafından düzenlenecek 
olan yarışmaya, ilçede bulunan tüm anaokulla-
rı, ilkokullar, ortaokullar ve liseler katılabilecek. 
Yarışacak okullara belediye tarafından atık yağ 
toplama bidonları iletilecek. 13 Mayıs 2022 tari-
hine kadar bu bidonlarda en fazla bitkisel atık yağ 
biriktiren ilk 3 okul ve katılımcılar çeşitli hedi-

yelerle ödüllendirilecek. Yarışmayla hem bitkisel 
atık yağların çevreye verdiği zararların engellen-
mesi hem de öğrencilerin bu konuda bilinçlenme-
si amaçlanıyor.

Yarışmaya Kadıköy Belediyesi Atık Koordi-
nasyon Merkezi’nin (0216) 4143815 no’lu hattın-
dan atık yağ toplama bidonu talep ederek katılım 
sağlanıyor.  

Okullar arası bitkisel atık 
yağ toplama yarışması

Kadıköy Belediyesi, bitkisel atık yağların çevreye verdiği 
zararları engellemek ve öğrencilerin bilinçlenmelerini sağlamak 
amacıyla Bitkisel Atık Yağ toplama yarışması düzenliyor

Yaşanan ekonomik krizin tüm sektörleri olduğu 
gibi yerel yönetimleri de etkilediğini söyleyen Ka-
dıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ye-
rel yönetimleri ayakta tutacak bazı önerilerde bu-
lundu. Odabaşı’nın açıklaması 
şöyle: 

“Daha 2022’ye girmeden, 
2022 bütçemizin, yaşamakta 
olduğumuz bu büyük ekono-
mik krizden kaynaklı olarak 
üçte birini kaybetmiş bulun-
maktayız. Bu süreçte yerel yö-
netimleri ayakta tutabile-
cek önerilerimizi 
merkezi hükümet 
için sıralıyoruz. 
Bu önerilerin 
hayata geçiril-
mesinin yerel 
yönetimlerin 
sosyal beledi-
yecilik hizmet-
leri kapsamın-

da elzem olduğunu belirtmek istiyorum.”  
Odabaşı, önerilerini şöyle sıraladı: 
❚ Genel bütçeden yerel yönetimlere aktarılan 

pay artırılmalı!
❚ Türkiye Belediyeler Birliği ve Kalkınma 

Ajansı adına yapılan kesintiler kaldırıl-
malı!

❚ Vergi gelirlerimizden İller Ban-
kası adına yapılan kesintiler kaldırıl-
malı!

❚ Tüm mal ve hizmet alımları-
na koşulsuz vergi muafiyeti getiril-
meli!

❚ Belediye gelirlerinin hacze-
dilmesinin önüne geçilmeli!

❚ Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden alınan vergi-
nin bir bölümü yerel yönetimlere aktarılmalı!

❚ Doğalgaz bedeli üzerinden yapılan tahsilat-
lardan belediyelere pay verilmeli!

❚ Haberleşme Vergisi üzerinden yapılan tahsi-
latlardan belediyelere pay verilmeli!

❚ İşsizlik Sigortası Fonu’na belediyelerden 

ayrılan paylar kaldırılmalı!
❚ Kamulaştırmasız el atma giderleri, İller Ban-

kası ya da ilgili bakanlık tarafından ödenmeli!
❚ Emlak Vergisinden kesilen taşınmaz kültür 

varlıklarının korunmasına ait katkı payı kaldırıl-
malı!

Odabaşı’ndan bütçe 
isyanı: Bütçemizin 
üçte birini kaybettik!

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı, son dönemde yaşanan 
büyük ekonomik krizden kaynaklı 
olarak 2022 bütçelerinin üçte birini 
kaybettiklerini açıkladı

Kadıköy Belediyesi’nin 
hayata geçirdiği Yeni Doğan 

Destek Paketi, ihtiyaç 
sahibi ailelerin yeni doğan 
bebeklerinin ilk üç ayında 

tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

Kadıköy Belediyesi’ndenKadıköy Belediyesi’nden
Yeni Dogan Destek Paketi,Yeni Dogan Destek Paketi,

adıköy Belediyesi, Yeni Doğan Destek 
Paketi projesiyle ailelere doğum öncesi 
ve sonrasında psikososyal ve ekonomik 
desteklerde bulunuyor. Kadıköy Beledi-

yesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün mes-
lek elemanları tarafından yerinde incelemelerle tespit 
edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak paketlerde, 
doğum sonrası ihtiyaç duyulabilecek temel bebek ba-
kım malzemeleri yer alıyor. Tespit edilen bu ailelere 
hali hazırda sürdürülmekte olan Alışveriş Kartı sos-
yal destek modeli üzerinden 3 yaşa kadar bebek bezi 
desteği de devam edecek.  

“TOPLUMSAL“TOPLUMSAL EŞİTLİK ANLAYIŞI”
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Oda-

başı projeye ilişkin şunları söyledi: “Toplumsal 
eşitliğin sağlanmasına yönelik olarak yerel yöne-
timlere ait sorumluluklarımızın bilinciyle projeler 
geliştirmeye devam ediyoruz. Kamusal hizmet ve 
politikalarımızda toplumsal eşitlik anlayışı ile ha-
zırladığımız projelerden bir tanesi de Yeni Doğan 
Destek paketi. Bu projeyle, ihtiyaç sahibi ailelerin, 
Kadıköy nüfusuna kattığı her bir bebeğin ihtiyaç-
ları karşılanacak” dedi.  

DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?
Yeni Doğan Destek Paketi’nde bebek sırt çanta-

sı, hastane çıkış seti, bebek battaniyesi, bebek havlu-
su, müslin örtü, ağız bezi, bebek çorabı, ıslak mendil, 
bebek şampuanı, bebek vücut losyonu, pişik kremi, 
ateş ölçer gibi yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyduğu 
malzemeler yer alıyor. Pakette aynı zamanda gebe-
lik öncesi dönemden başlayarak çocuğun gelişim dö-
nemlerini ve çocukluktan itibaren başlayan toplumsal 
cinsiyet rollerini konu alan “Ebeveyn Bilgilendirme 
Kitapçığı” da bulunuyor. 

Ailelere psikolojik destek ve çocuk gelişimi eği-
timlerinin de verildiği proje kapsamında doğum son-
rası 0 – 3 yaş arası bebeklere yönelik erken tanı ve 
erken müdahalede gelişimsel değerlendirme ve takip 
desteği de sağlanıyor. Ayrıca doğum sonrası yemek 
yapamayacak durumda olan aileler için de 40 güne 
kadar sıcak yemek desteği sağlanıyor. 

İhtiyaç sahibi aileler, Yeni Doğan Destek pake-
tinden yararlanmak için Kadıköy Belediyesi Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0216 349 11 89 
– 418 21 75 nolu telefonlarından bilgi alıp, başvuru-
da bulunabilirler.  

K
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Hollanda Başkonsolosu 
Başkan Odabaşı’nı zİyaret ettİ
Göreve yeni atanan Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uij-
terlinde, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı ma-
kamında ziyaret etti. Tanışma ziyaretinde geçmişte olduğu gibi 
özellikle kent içinde bisikletli ulaşım deneyimlerinin paylaşımı 
gibi konularda iş birliklerinin devam edeceği konuşuldu.  Odaba-
şı, Uijterlinde’ye yeni görevinde başarılar diledi ve kendisine he-
diye takdim etti. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
belediyelere bir yazı göndermiş ve ilçelerdeki dep-
rem toplanma alanlarını gösterecek şekilde levha, 
sticker, karekod hazırlanmasını önermişti. Kadıköy 
Belediyesi de hızlı bir şekilde harekete geçerek ilçe-
de bulunan toplam 18 bin 200 binaya karekod lev-
haları astı. 

Karekod levhalarında olası afet durumlarında 
bina sakinlerinin toplanacakları alanları ve bu alan-
lara en kısa yoldan nasıl ulaşılacağı bilgisi yer alıyor. 

Bina sakinleri bu uygulamanın nasıl çalışacağı 
konusunda da bilgilendirildi. 

Kullanıcılar, telefonları ile karekod okuması yap-
tıktan sonra, Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasın-
daki haritaya ulaşacaklar. 

KADIKÖY 8 AFET BÖLGESİNE AYRILDI
Afet yönetimi çerçevesinde Kadıköy’deki 21 ma-

halle, Afet Yerleşim Bölgeleri ismi verilen 8 bölge 
şeklinde haritalandırıldı. Harita, tüm mahallelerde 
seri şekilde organize olmak, acil müdahale gerekti-
ren alanlara en kısa ve etkili yoldan kaynakların ak-
tarılmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu. 

Toplanma alanlarının yanı sıra enkaz döküm 
alanları, çadır alanları, eczaneler, depolama alanları, 
hastaneler, polis merkezleri, itfaiye gibi yerler de ha-
ritada belirlenmiş durumda. 

Harita üzerinde yeni bilgi akışı ile sürekli veri 
güncellemesi yapılıyor. 

 

Deniz taşımacılığı 
kura yenik düştü

Turyol ve İDO, 
TL’nin döviz 

karşısındaki 
değer kaybı 

nedeniyle 
bazı seferleri 

durdurduğunu 
açıkladı. 

Kaldırılan 
seferler 

arasında 
Kadıköy 

seferleri de 
var

stanbul’da deniz yolu ulaşımı hizmeti 
veren TURYOL, artan maliyetler ne-
deniyle bazı seferlerini durdurduğunu 
açıkladı. Şirket, İstanbul kalkışlı Çı-

narcık- Esenköy ve Kadıköy (Metro İskele)- Ka-
raköy/Eminönü seferlerini durdurma kararı aldı.

KADIKÖY SEFERLERİ DURDURULDU
Turyol’un, web sitesinde şu duyuru yer alıyor: 

“Değerli Yolcularımız, ülkemizin içinde bulun-
duğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önle-
nemez enflasyon artışları, denizde kullandığımız 
akaryakıta son 1 ay içinde yüzde 32, 1 yıl içinde 
ise yüzde 110 oranında uygulanan fiyat artışları, 
gemilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik malzeme-
lerin fiyatlarının dövize endeksli oluşu, dövizin 
yine 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 100 artışı yada 

TL’nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüs-
tü değer kaybına uğrayarak devalüe edilmesi gibi 
birçok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşıla-
yamayacak boyuta getirmiştir. Büyük özveri için-
de yaz veya kış demeden hizmet ettiğimiz İstan-
bul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini ve 
Kadıköy (Metro İskele)-Karaköy/Eminönü sefer-
lerini maliyetlerimizin karşılanabileceği şartların 
oluşabileceği süreye kadar durdurmuş bulundu-
ğumuzu üzülerek belirtmek isteriz. Saygıyla ka-
muoyuna duyurulur.”

Turyol’un ardından İDO da benzer bir karar 
aldı. İDO, Yenikapı-Mudanya seferlerini gerçek-
leştirmekte olan Osmangazi ve Orhangazi isimli 
hızlı feribotlarının 30 Aralık'ta seferlerden çeki-
leceğini duyurdu.

“SEFERLER SÜRDÜRÜLEMEZ”
İDO’nun açıklaması ise şu şekilde: “Ortaklık 

yapımızda 2020 yılındaki değişiklik ile biri ya-

bancı olmak üzere 4 ortaklı yapımız, bir yaban-
cı ve bir yerli ortağın ayrılması sonucu yüzde yüz 
yerli olarak iki ortaklı yapıya geçmiştir. Özelleş-
tirme bedeli haricinde, her yıl İBB ve Milli Em-
lak'a 44 milyon kira, yaklaşık 45 milyonluk SGK 
primi ve 100 milyonu aşan diğer tüm vergileri-
mizle kamuya sağladığımız yıllık finansal kat-
kı önemli miktardadır. Basında yer alan ve gemi-
lerimizin bakımları ve kiralama süreleri ile ilgili 
İBB ile bir uyuşmazlığımız bulunmamakta, bu 
konuda basında çıkan haberler gerçeği yansıtma-
maktadır. Kiralama sürelerinin bitmesine yakla-
şık 20 yıl bulunmasına rağmen Yenikapı- Mudan-
ya seferlerini gerçekleştirmekte olan Osmangazi 
ve Orhangazi isimli hızlı feribotlarımız 30 Ara-
lık 2021 tarihi itibarıyla seferlerden çekilecektir. 
Döviz kuru artışının getirdiği yakıt ve operasyo-
nel maliyetlerdeki artış, bu iki hızlı feribotumuzla 
yaptığımız seferleri sürdürülemez noktaya getir-
miştir. Özelleştirme sürecinden sonra Osmanga-

zi köprüsünün sözleşmede yer alan araç geçiş fi-
yatının düşürülmesi, Eskihisar-Topçular hattında 
hiçbir bedel ödemeden taşıma lisansı alarak faali-
yet göstermeye başlayan rakip firmanın haksız re-
kabet yaratarak gelirlerimizde yarattığı olumsuz 
etki ve Bursa Belediyesi'ne ait BUDO'nun devlet 
sübvansiyonu ile rakibimiz olması nedenleriyle 
Yenikapı – Bursa hattında sefer yapmamız daha 
da zorlaşmıştır. Tüm zorluklarımızın haricinde; 
3500 kg. üzeri araçların Sirkeci-Harem hattımız-
daki arabalı vapurlarımızla seyahatini yasaklayan 
17.05.2017 tarihli UKOME kararına karşı hukuk 
mücadelemiz devam etmektedir. Elimizde olma-
yan tüm bu sebeplerden dolayı işletemez hale gel-
diğimiz iki hızlı feribotumuzun hizmetlerine 30 
Aralık 2021 tarihi itibarıyla son verdiğimizi üzü-
lerek bildiririz. Ancak mağduriyeti en aza indir-
mek için Mudanya- Yenikapı hattımızda araçsız 
yolcularımıza hizmet verdiğimiz deniz otobüsü 
seferlerimizi arttırıyoruz.”

l Simge KANSU

İ

Kadıköy’de her binaya afete karşı
KAREKOD LEVHALARI ASILDIKAREKOD LEVHALARI ASILDI

Kadıköy Belediyesi, olası afetlere karşı Kadıköylülerin toplanma alanına 
gidebilecekleri noktaya en kısa güzergahtan ulaşmalarını sağlayan Karekod 
levhalarını, ilçede bulunan 18 bin 200 binaya astı. Karekod uygulaması, yerel 
yönetimler tarafından yapılan en kapsamlı çalışma olma özelliği taşıyor
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İBB Personel Kartı kaybolmustur.
Hükümsüzdür.

ŞENOL TURAN

KAYIP İLANI

adies On Records projesiyle tanınan Po-
lonyalı antropolog ve müzik araştırmacı-
sı Kornelia Binicewicz, Türkiye’den Al-
manya’ya göç eden kadınlarla gurbet, 

hasret, göç ve müzik üzerine röportajlar yaptı. Ka-
dınların kişisel hikayelerine odaklanan Binicewicz 
aynı zamanda Almanya’ya göçen farklı kuşaklardan 

kadınların özlemlerini şarkılarla anlatmalarını istedi. 
Köln’de yaşayan illüstrasyon sanatçısı Gizem Win-
ter da göçün bireysel ve müşterek deneyimlerinden 
ortaya çıkan hikayeleri resimledi ve böylece “Gur-
bette Hasret” projesi oluştu. Gurbette Hasret sergi-
si 17 Aralık Cuma günü Rasimpaşa Mahallesi’ndeki 
bağımsız sergileme alanı KOLİ Art Space’de açıldı. 
Goethe Enstitüsü İstanbul ve Tarabya Cultural Aca-
demy ile birlikte Türkiye’den Almanya’ya işçi göçü-
nün 60. yılı anısına düzenlenen sergide hem çizimle-
ri görmek hem de göçmen kadınların seçtiği şarkıları 
dinlemek mümkün. 

HASRET, ÖZLEM VE MÜCADELE
Gurbette Hasret projesini ve sergiyi Kornelia Bi-

nicewicz ve Gizem Winter ile konuştuk. “Türkiye ile 
Almanya arasındaki bağın, müzik araştırmalarım-
da her zaman yeri vardı.” diyen Binicewicz proje-
nin nasıl oluştuğunu şöyle anlattı: “İstanbul'daki Go-
ethe Enstitüsü, Türk Alman göç anlaşmasının 60. yıl 
dönümü anısına bir projenin küratörlüğünü yapma-
mı istediğinde, göçün ve Türk kadınların hikayesini 
müzikle anlatmak istediğime karar verdim. Alman-
ya'ya göç eden Türk kadınların duygusal hayatlarını 
ve müziğin onlara, yeni bir gerçekliğin içinde kendi-
lerini bulma konusunda nasıl yardımcı olduğunu an-
lamak istedim.” 

Türklerin Almanya'ya yönelik iş göçünün ge-
nellikle erkeklerin hikayesi olarak anlatıldığını ama 
1961'den beri göç edenlerin yüzde 30'unu kadınların 
oluşturduğunu söyleyen Binicewicz, kadınlarla yap-
tığı görüşmeleri şöyle anlattı: “Projede antropolojik 
yaklaşımımı müzik araştırmalarıyla birleştirdim ve 
kadınların hikayelerini anlatmalarını istedim. Alman-
ya'ya gittim ve üç kuşaktan göçmen kadınlarla röpor-
tajlar yaptım. Gözlerinin önünde yaşanan hasret, öz-

lem, güçlenme, mücadele ve 
ihtimallerle ilgili hikayelerini 
paylaştılar. Onlara zorlu za-
manları aşmalarına yardım-
cı olan müzikler hakkında 
da sorular sordum. Tüm gö-
rüşmeler çok ilginçti; sami-
mi ve duygusal anlamda 
yoğundu. Kadınlar kişi-
sel anılarını anlatarak ha-
yatlarının önemli anların-
dan söz ettiler - yeni bir 
ülkeye seyahat, düğün-
ler, tecrit ve yalnızlık 
zamanları, iş yerinde-
ki mücadeleler, çocuk-
larla ayrılık, Alman-
ya'ya ve aynı zamanda Türkiye'ye 
uyum sağlayamama… Bunun yanında, mutlu anla-
rını da bizimle paylaştılar; her yıl Türkiye'ye yaptık-
ları tatil gezilerini, yeni profesyonel yollarını kurduk-
larını, bağımsız ve güçlü hale gelişlerini anlattılar.”

Müziğin kadınların zor zamanlarda hayatta kal-
maları için büyük bir yardımda bulunduğunu ifade 
eden Binicewicz, “Almanya'da yaşasalar bile Türk 
kültürünü, ailelerini ve doğayı özlüyorlardı. Müzik 

onları rahatlatmak, yaralarını iyileştirmek, bir 
topluluğun parçası olduğunu hissetmek için 
bir araçtı. Geldikleri bölgeye ait olan Ferdi 
Tayfur’un ‘Emmioğlu’ şarkısını ya da onları 
güçlendiren Ahmet Kaya'nın ‘Kum Gibi’sini, 
Selda Bağcan’ın ‘İnce İnce Bir Kar Yağar’ını, 
duygularını evrensel bir düzeye taşıyan Ferdi 
Tayfur’un ‘Ben de Özledim’ini, Yüksel Öz-
kasap’ın ‘Almanya’da Ölenler’i veya Orhan 
Gencebay’ın ‘Kaderimin Oyunu’nu dinleme-
yi seviyorlardı.” dedi. 

“Müziğin insanların kendilerini tanımla-
malarına yardımcı olduğunu düşünüyorum.” 
diyen Binicewicz, “İçinde büyüdüğünüz dün-
yayı özlemeyi anlatan bir şarkıyla, hasretin 

acısı daha kolay atlatılıyor. Ya-
bancı bir ülkeye gitmemiş olsa-

nız bile bunu hissedebilirsiniz. 
Bu, insanları yalnızlıklarında bir 
araya getiren ortak bir deneyimdir. 
Gurbette Hasret, özlem veya hasre-
tin özel ve samimi bir deneyim ol-
masına rağmen aynı zamanda bir 
umut ışığı olduğunu gösteriyor- yeni 
bir boyutta değişme ve hayatta kalma 

motivasyonu.” diye konuştu. 

“MÜZİĞİN BİR GÜCÜ VAR”
10 yıldır Almanya’da yaşayan Gi-

zem Winter ise doğduğu topraklardan 
uzak olmasının projeye daha duygusal 
bakmasına sebep olduğunu söyledi. “Her 

ne kadar misafir işçi diasporasına ya da 
takip eden jenerasyonlara dahil olmasam 
da hissedilenler bence birbirine epey ya-
kın duygular.” diyen Winter şöyle devam 

etti: “Kornelia bana kadınların hikayelerine yoğun-
laşmak istediğini söylediğinde proje beni daha da he-
yecanlandırdı, çünkü genel fikir gerçekten de misafir 
işçilerin genelde erkekler olduğu ve kadınların bu hi-
kayedeki yerinin genelde partnerlerini takip ettiği yö-
nünde. Benim bildiğim hikâye de bundan çok farklı 
değildi. Kadınların sesine, hikayelerine önem ve ön-
celik veren projelerde yer almak benim için ayrıca 
değerli.”

Çizimleri için Kornelia Binicewicz’ın derlediği 
arşivden ve Ergun Çağatay’ın fotoğraflarından fay-
dalandığını söyleyen Winter, “Fotoğrafları inceler-
ken hemen hepsinde gördüğümüz benzer detaylar 
(Ceylan ya da İstanbul desenli duvar halısı, dantel-
ler, evlerin yerleştirme şekilleri, duvar takvimleri, 
duvar kağıtları vb.) illüstrasyonların karakterler dı-
şındaki tamamlayıcı unsurlarını oluşturdu. Müziğin 
duyguları ifade etmek ve paylaşmakla ilgili çok etkili 
bir gücü var. Yaşanan hissin kolektif bir boyutu oldu-
ğunu göstermeyi bence her zaman amaçlamıyor ama 
bunu hissetmeyi sağlayabiliyor.” dedi. 

Sergiyi 31 Aralık’a kadar görmek mümkün. 

Göçlerden 
o ‘an’lar…

İnsanlığın zorunlu göçlerinden unutulmaz 
an’lar, “Hayat Yeniden - umut felaketleri ye-
ner…” sergisinde buluşuyor. Müze Gazha-
ne’de açılan sergide, zamanın tanıklığını üst-
lenen 20 foto muhabirinin imzasını taşıyan 28 
fotoğraflık bir seçki sunuluyor. Türkiye Foto 
Muhabirliği Derneği’nin “Yılın Basın Fotoğ-
rafı” ödülüyle her biri kayıtlara geçen kareler, 
yakın dönemin görsel hafızasını yansıtıyor.

FOTOĞRAF, İNSANLIĞIN HAFIZASI
“Yaşamın en güçlü tanıklarından biri olan 

fotoğraf, fotoğrafçının içinde bulunduğu çağa 
tanıklık etmesi ile insanın zamanın coğraf-
yadan ve tüm yansımaları ile hayatın görsel 
kaydında dönüşür. Bakan değil gören kişidir 
fotoğrafçı. Bu nedenle fotoğrafın tarihi insan-
lığın da tarihi, hafızasıdır” denilen sergi tanıtı-
mında şu ifadelere 
yer veriliyor:

“Türkiye'nin 
önde gelen foto 
muhabirlerinin in-
sanlık tarihinin 
derinliklerine ka-
dar uzanan zorun-
lu göçlere tanıklık 
eden unutulmaz 
kareleri bu sergide 

bir araya geliyor. İnsanlığın savaşa, adaletsiz-
liğe, karanlığa karşı yeni bir yaşamı yeşerte-
bilmek için umudu arayışının tanıklığını üst-
lenen fotoğraflar, bize aynı zamanda barışın 
eşitliğin ve vicdanın değerini de hatırlatıyor”

Sergi, pazartesi günleri hariç olmak üzere 
30 Aralık’a dek 09-18.00 saatleri arasında üc-
retsiz olarak ziyaret edilebilir.

Türkiye’nin önemli 
foto muhabirlerinin 

imzasını taşıyan 
ödüllü göç fotoğrafları 

Kadıköy’de sergileniyor
l Gökçe UYGUN

Göçün ve
özlemin

KOLİ Art Space, Türkiye’den 
Almanya’ya göç eden kadınların öykülerini 

müzik aracılığıyla anlatan “Gurbette Hasret” 
projesine ev sahipliği yapıyor. Kornelia Binicewicz 

ve Gizem Winter ile projeyi konuştuk
l Erhan DEMİRTAŞ

L
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Bülent KılıçKerem Yücel
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Usta yazar ve şairlerin 
eserlerinden küçük 

alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından Hatırlamalar” köşesi bu hafta İlhan Tarus ile devam ediyor.

Yurdun başka köşelerinde olduğu gibi, Sekili 
Kasabası’nda da güneş her saniye şaşmadan 
doğar, gökyüzündeki her günkü parıltılı 
seyahatini yapar; akşam saatinde yine saniye 
şaşmadan batar. Buranın kuşları da tıpkı öteki 
yurt köşelerinin kuşları gibi, renkli kanatlarını 
çırparak uçarlar, aynı seslerle ötelerler, aynı 
usullerle yuva kurup döl döş yetiştirirler.

Sekili’de çiçeklerin rengi de, kokusu da 
bilinen renk ve kokulardır. İnsanların kaderi de 
pek öyle sivri farklar göstermez: Yerler, içerler, 
çeşitli serüvenler geçirirler, vakitleri yetince 
de ölürler… Kimi mesut olur kimi de mesut 
olduğunu sanır. Gerçekten bedbaht olanlarla 
kendini bedbaht sayanlar gibi. Her biri hayal, 
bir vehim peşinde koşar. Yorulanlar, düşenler 
olur. Tam Anka kuşunun kuyruğundan bir tüy 
koparacağı sırada kösteklenenler, devrilenler 
görülür. Bütün ömrünü iki taş parçasının 
arasına sıkışmış bir tutam yosun gibi sakin, 
sessiz, üzüntüsüz geçirenler de yok değildir.

Ölenlerin yerine yenileri doğar. Bir 
yandan silinip süpürülen kuşaklar, bir yandan 
karınlarına düşen tohumlar…

Hayat, yeryüzünün dört bir tarafında olduğu 
gibi, Sekili Kasabası’nda da böylece, biteviye 
akar, gider

***
Birbiri arkasına atılan üç el silah sesi, 

gecenin zifiri karanlığını yırttı. Sanki 
kurşunların alevi kasabanın bütün sokaklarını 
çabucak aydınlatıp sönmüştü. Vınlama da sanki 
bütün evlerin damlarını, ağaçların tepelerindeki 
yaprakları, sonra Sekili’nin bel verdiği çıplak 
kayaların uçlarını yalamış, birdenbire dinmişti.

Kısa bir sessizlik oldu. Derinden derine 
Bekir’in kahvesinde oynayan tiyatronun çalgı 
sesleri geliyordu. Sonra karanlık sokaklarda 
koşuşmalar oldu. Bir bekçi düdüğü öttü. Bir 
sokak kapısı hızla kapandı. Yukarı mahallede 
bir köpek isteksiz isteksiz uludu. 

Tiyatrodaki halk sokağa fırlamıştı. 
Kasabanın her yanına doğru koşuyorlar, köşe 
başlarında ikişer üçer birikip yüksek sesle 
konuşuyorlardı:

“Kim atmış silahı be?”
“Nerede atılmış?”
“Bilmiyoruz ki birader… Tam Sarı Kızın 

göbeği oynamaya başlar başlamaz, lan lan lan 
diye beynimizde öttü.”

“Şu tarafta bir kalabalık var.”
“Ne tarafta yok ki. Millet dağıldı 

sokaklara… Bakalım birazdan ucuzlar. Allah 
vere de…”

“Sakın yine o cenabet hanım işi olmasın… 

Hırsız girdi diye ikide bir 
tabancaya davranır.”

“Ama o bir el sıkar. Bu üç 
el…” 

“Nebleyim kardeşlik, 
herif bu sefer üç tane hırsız 
görmüştür belki.” Rahim Ağa’nın 
konağına doğru giden sokaktan 
gürültüler gelmeye başlamıştı. 
Kahvenin önündeki meydanlıkta 
bekleşenlerle Kebapçı Rıza’nın 
peykelerine ilişenler o tarafa doğru yürüdüler. 
Sokağın ilerisinden çoluk çocuk çığlıkları da 
işitilmeye başladı. Ta ileride, Rahim Ağa’nın 
evinden az aşağıda, sokak fenerinin zayıf ışığı 
parlıyordu. Sağdan soldan eli çıralı erkekler 
beliriyor, hızlı hızlı o tarafa doğru yürüyorlardı. 
Camiyi geçtikten sonra herkes duruyor, 
öbekleniyordu. Orda birkaç fener birikince 
uzaktakiler işi anladılar, koşarak yetiştiler, itişe 
itişe ön saflara geçmeye uğraştılar.

Biri “Güdük Ahmet’i vurmuşlar,” dedi.
“Hani nerede?”
“İşte lan… Ortalık yerde yatıp duruyor.”
“Hele siz çekilin de biz de görelim.”
“Neyi göreceksin lan? O kadar meraklı şey 

mi sanki?”
“Ya sen niye dinelip duruyorsun ölünün 

başında?”
“Ben mi? Başka biriydi sandım da…”
Kim len Güdük Ahmet?”
“Hoppala! Yani manifaturacı Güdük’ü 

tanımıyor musun?”
“Deme yahu… Vah gibi Güdü vah…”
“Çekilin geri yahu… Biz de görelim bir…”
“Durun, kakışmayın…”
“Bekçi! Bekçi!”
“Aha, çavuş da geldi…”
Jandarma çavuşu ahaliyi geri 

geri itti. Şimdi bir de lüks lambası 
çıkmıştı ortaya. Omuz hizasından 
boşalan köpüklü kan kaldırım 
taşlarının aralıklarını takip ederek 
akıyor, beyaz ışıkta pır pır 
oynuyordu. Kasketi üç adım ileri 
fırlamıştı. Çavuş, ölünün başına 
bir silahlı jandarma dikti. Savcı 
gelinceye kadar ölüye kimsenin 
parmağını dokundurmamasını 
bağıra bağıra tembih etti. Sonra 
nalçalı topuklarını taşlara vura 
vura uzaklaştı.

Doktorla savcı güneş 
ışırken gelebildiler. İkisi de 
aşağı mahallede otururlardı. 

Doktor yere çömeldi, jandarmaya ölüyü çevirtti. 
Kurşunun biri Güdük’ün gırtlağına saplanmış, 
ötekilerin boşa gittiği anlaşılıyordu. Beş on 
dakika sonra kaymakamla jandarma yüzbaşısı 
da geldiler. İncelemeler sabah ezanına kadar 
sürdü. Ahalinin birazı oradaydı. Sonra ölü 
bir arabaya konuldu. Dispanserin arkasındaki 
gasilhaneye taşındı. Adamın delikanlı oğlu 
ile karısı çok ağlaştılar, çığrıştılar, ille ölüyü 
istediler ama savcı razı gelmedi. 

“Otopsi yapılacak!” dedi. Baştan bu 
kelimenin üstünde pek durmayan Güdük’ün 
karısı yolda arabanın arkasında giderken 
birdenbire bağırmaya başladı: “Ben ayalimi 
kestirmem. Ben doğratmam onu. Verin bana 
ölüsünü,” diye haykırıyordu. Konu komşu 
kollarına yapışarak kadını geri çevirdiler. Oğlan 
dispansere kadar babasını takip etti. Her iş bitip 
kalabalık dağıldıktan sonra da binanın sarı 
badanalı duvarı dibine çömeldi. 

Gözlerini yere dikti, sonra şalvarın cebinden 
boyası dökülmüş sarı tenekeden bir tabaka 
çıkararak cigara sarmaya başladı.

***
Manifaturacı Kerim Efendi bismillah deyip 

kocaman anahtarı sakosunun iç cebinden 
çıkarırken karşı taraftaki barakasından başını 
uzatan eskici Yetim Baba, “Sabah şerifler 

hayırlı olsun ağa” diye seslendi.
“Kerim Efendi başını 

çevirmeden karşılık verdi:
“Hayırlı sabahlar 

babacığım, hayırlı sabahlar…”
“Nedir bu olanlar ağa?”
“Neymiş olanlar?”
“Daha ne olsun be Kerim 

Ağam, sokak ortasında adam 
vurmaya başladılar gayrı… 
Allah beterinden saklasın ama 
artık canımız Allaha emanet…”

Kerim Efendi dükkânın içine 
bir adımını atmışken geri çekti, 
döndü, Yetim Baba’ya dik dik 
baktı:

“Ne diyorsun sen ihtiyar?”
“Ama sen de pek daldın gittin dünya işlerine 

be ağam. Duymadın mı geceki vukuatı sanki?”
“Yoooo…”
“E güm güm öten silah seslerini de 

işitmedin?”
“Geceleyin uykum arasında öyle bir patırtı 

geldi kulağıma ama her günkü işlerdendir, 
dedim. Bizim avrat da cumbadan bakmak istedi 
ya, bırakmadım.”

“Diyecek yok doğrusu… Allahın sevgili 
kullarısınız siz. Bütün memleket sabaha kadar 
kazan gibi kaynadı da kaynadı.”

“Kimi vurmuşlar bakalım?”
“Senin Güdük’ü…”
“Hangi Güdük’ü?”
“Güdük Ahmet’i canım… Artık bu kadarı 

da fazla be Kerim Ağacığım”
Kerim Efendi kafasını iki yana sallayarak 

homurdandı:
“Demek Güdük Ahmet ha vurulan? Kim 

vurmuş peki?”
“Daha belli değil!”
“Nerede olmuş bu iş?”
“Caminin alt başında, çeşmeden beş adım 

öte…”
“Hey yarabbi sen bilirsin. Tövbe 

estağfurullah… Tövbe estağfurullah…”
Hızla içeri girdi. Tezgâhın öte başından 

dolanarak raflardaki toplara acele bir göz attı. 
Sonra çekmecenin başına geçip seri seri gözleri 
kurcaladı. Cebinden bir deste anahtar çıkarıp 
bir bir açtı gözleri… Parmakları titreyerek para 
paketlerini saydı. Arka taraftan büyük para 
tomarını çekti, yelpaze gibi fışırdattı, telaşla 
yine yerine sürdü. 

Sonra kalkıp sokağa çıktı, kilidi çıkarıp 
uzun demir sürgüyü çekti. İki kanatlı kepengi 
kaldırdı, çengellerine astı. Arkasına bakmadan 
“Seyfi” dedi. “Hafif ıslat da yerleri alıver. 
Bombok ortalık…”

“Peki ağa!”
Tezgâhtar Seyfi Efendi’de dururdu 

eskiden dükkânın anahtarı. Erkenden gelir, 
ortalığı temizlerdi. Şu birkaç aydır anahtarı 
kendi yanına alıyordu Kerim Efendi. Her ne 
sebeptense…

Dükkân süpürülürken kapının az sağında 
durdu. Gözleri dalgındı, ikide bir avuçlarıyla 
siyah sakalını sıvazlıyor, boğazına bir şey 
takılmış da onu atmak istiyormuş gibi kuru kuru 
öksürüyor, sonra Yetim Baba’ya bakıyordu. 
İhtiyar eskici çoktan önüne eğilmiş, çekicini 
işletmeye başlamıştı. Ama bir seferinde göz göze 
geldiler. Kerim Efendi hemen başka tarafa baktı.

Çekmecesinin başına geçip oturunca sırtına 
soğuk su sıçramış gibi kısa bir ürperme geçti 
üstünden. 
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İLHAN TARUS
(27 Kasım 1907- 8 Ocak 1967)
Tam adı Şinasi İlhan Tarus olan yazar Tekirdağ’da doğdu. 
Babasının reji müdürü olması nedeniyle eğitim hayatı 
Anadolu’nun değişik şehir ve kasabalarında sürdü. İstanbul 
Kabataş Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Hukuk 
Fakültesi’ni kazandı. Yükseköğrenimini tamamladıktan 

sonra, Maraş’a bağlı Pazarcık kasabasında, sonrasında da 
Edirne ve Kayseri’de savcılık ve hâkimlik yaptı. İstanbul 
Ticaret Odası’nda, Sümerbank Umum Müdürlüğü Ticaret 
Servisi’nde ve Malatya Bez ve İplik Fabrikalarında memur 
olarak çalıştı. 1930’lu yıllarda hikâye yazarak başladığı 
edebiyat hayatına 1950’li yıllardan sonra romana ağırlık 
vererek devam eden yazarın ilk eseri Doktor Monro’nun 
Mektubu isimli öykü kitabıdır. 

Eserlerinde genellikle Anadolu ve Anadolu insanını anlatan 
yazarın Yeşilkaya Savcısı, Var Olmak, Duru Göl gibi romanları 
gazetelerde tefrika edildikten sonra kitap olarak basıldı. 
Tarus’un 9 Aralık 1956 - 25 Şubat 1957 tarihleri arasında 
Yeni Sabah Gazetesi’nde tefrika olarak yayınlanan 
Kasabanın Ruhu isimli romanı ilk kez h2okitap tarafından 
okurla buluşturuldu. Taşra kasabasında bir cinayet sonrası 
yaşananları konu alan romandan kısa bölümler paylaşıyoruz.

KASABANIN RUHU

“En çok gülerken üzülüyorum
***

Burayı, Cennet ve Cehennem’den bir önceki du-
rak gibi düşünün. Sırat Köprüsü’nden de önce. Ge-
nelde, ölümden de önce. Hayat değil. O kadar müba-
lağalı düşünmeyin canım siz de… Hayattan yalnızca 
bir şekilde çıkılıyor malumunuz: Ölü. Buradan iki şe-
kilde çıkılır: Ölü ya da diri.

Burası: Hastane.
Ben: Ülker: Diriyim. Şimdilik.”
Seray Şahiner’in yeni romanı Ülker Abla’da kah-

ramanımız okura ilk selamını yukarıdaki sözlerle ve-
riyor.  Everest Yayınları’ndan çıkan roman karakteri 
aslında oldukça tanıdık. Ülker’i  Şahiner’in Antabus 
romanından tanıyoruz. 

Bütün eserlerinde kadınların yaşadığı sorunla-
rı, yokluğu, şiddeti, yoksulluğu derin gözlemleri ve 
güçlü kalemiyle anlatan Şahiner okurunu bu kez baba 
dayağından kaçmak için evlenen Ülker ile buluştu-
rup, tanıştırıyor. Buluşturup tanıştırıyor lakin bir se-
lam verip geçip gidemiyorsunuz. Çünkü Ülker çok 
tanıdık, çok samimi ve çok sahici. Gidecek bir yeri 
olmadığı için, çocuğu olduğu için, boşanırsa kocası 
onu öldüreceği için yıllarca kocasının şiddetine ma-
ruz kalan binlerce kadından biri. 

“Çocuğun olunca katlanıyorsun… Başlarda baba 
evine dönmek istedim, almadılar. Oğlum el kadardı, 
evden çıkıp nereye gideyim? Gene oğlum çocukken 
iyiydi de büyüyünce babası bana vurduğunda adam-
la kapışmaya başladı. Bana da çok düşkündür. Ak-
lım çıkıyordu, delikanlı çocuk, hadi bir gün sinirlen-
se babasına, taksa bıçağı, benim yüzümden evladım 
baba katili olacak. Son bir yıl iki yıl adam da oğlanın 
korkusundan durulmuştu biraz. O evdeyken vurmu-
yordu en azından. Oğlan askere gitti. Uğurladık eve 
döndük. Benimki içti içti bana sataştı. İki yıl vurma-
dığının acısını çıkardı. Sonra, mesaisini tamamlamış 

da işten eve dönmüş aile reisi yorgunluğuyla zıbarıp 
uyudu. O gece baktım eve, beni orada tutacak bir ço-
cuk yok, yirmi yıldır ilk defa. Çektim kapıyı çıktım.”

Gidecek yeri olmayan bir kadın nereye gider 
peki? En iyi bildiği yere, yani hastaneye gi-
diyor. Kocası kendisini hastanelik 
etmeden kendi kendine hastane-
nin acil servisine gidip iki gün bo-
yunca kuru sandalyede oturan Ül-
ker, hem hastanede yatmak hem de 
karnını doyurmak için bir yol bulu-
yor ve Ülker Abla oluyor. Yani gö-
nüllü refakatçi. Refakatçisi olmayan 
hastalara bakmaya hemşireyi, has-
ta bakıcıları ikna etmek elbette kolay 
olmaz lakin Ülker tatlı dili, adil pay-
laşım önerileriyle bu sorunu da çözer. 
Ve kendini korumak için adının sonu-
na “abla”yı ekliyor. 

Kocası onu aradığı ve bulduğunda 
döve döve öldüreceği için isimsiz, kim-

liksiz yaşamak zorunda olan, 
kayıtlara geçmesi hayatına 
mal olacak olan Ülker, haya-
tının en büyük kaçma kovala-
macasını oynuyor. Yaşamak 
için hem devlet kayıtlarından 
hem de kocasından kaçıyor.  
Gönüllü refakatçilik yaparken 
onlarca hikâyeye de tanıklık 
eden Ülker Abla evlenme tek-
lifi bile alıyor.

“Şimdi ben burada aciz 
görünüyorum ya, evim yok, 
barkım yok, karın tokluğuna 
bok temizliyorum falan. Er-
kek kısmı aciz kadını pek se-
ver. Hani masallarda oluyor, 
prens gelip kızı kapatıldığı ku-
leden kurtarıyor. Bu durumda 

talibim beni hastaneden kurtaracak. Sonra da başka 
bir kuleye kapatacak, ben yıllarca oradan kaçmaya ça-
lışacağım”  Ömrü boşanma teklifi almayı hayal ede-

rek geçen Ülker Abla’nın yolculuğunu 
hem sahici hem de mizahi bir dille an-
latan Şahiner, kadın sığınma evlerinin 
adreslerinin deşifre edilmesine, göç-
men kadın işçilere, geceleri kadınla-
rı yutan sokaklara kahramanın dilin-
den ince sitemler ediyor. 

Düğün salonlarında hem kar-
nını doyurup hem de göbek atarak 
stres atan, ördüğü bebe hırkaları-
nı yeni doğan kapısında satmaya 
çalışan, eczaneden ya da hemşi-
relerden aldığı antidepresanlarla 
uyuyabilen Ülker Abla yaşadığı 
hayata bazen isyan ediyor bazen 
buna da “şükür” diyor.  Çünkü 
şimdilik “diri”… Roman bo-
yunca şimdilik diri olduğunu 

hatırlatan Ülker Abla’nın başına gelenleri ve gele-
cekleri merak ve kaygıyla izliyoruz. Şahiner’in ka-
rarındaki gerilim dozu okuru romandan uzaklaştır-
madan ve sıradanlaştırmadan eşlikçi olarak tutuyor. 
Bir refakatçi Froyd ve Lakan (Freud ve Lacan) bah-
si yüzünden “kayışı koparıp” hastaneden kovuldu-
ğunda, kimliğini yok ettiğinde, kaçak çalıştığı yeri 
polis bastığında şimdi ne olacak merakı hep taze. 
Bir geceyi daha sağ ve salim geçirmek için hastane-
de, parkta, kaçak işyerinde, mescidde kalan Ülker 
Abla ağlanacak haline gülerken deliliği de kendine 
emniyet şeridi yapıyor.

Erkeğin mağdurunun olmadığını üstüne basa basa 
anlatan Ülker Abla, hayatın hemen her anında kar-
şımıza çıkabilecek Ülker Ablalara “bunlara neden 
katlanıyorsun” nasihatini vermeden önce okunması, 
okunduysa hatırlanması gereken bir roman. 

“Siz bu hastaneden çıkıyorsunuz ama aklıma yer-
leşiyorsunuz. Aklımdan taburcu olamıyorsunuz, he-
pinizin ayrı ayrı odası oluyor zihnimde. Tetkik edi-
yorum: Beni yargılıyorsunuz, yakıştı mı diyorsunuz, 
ayıplıyorsunuz. Zihnim, sizin hastaneniz oluyor: Ba-
şım dardayken belki yardım isterim diye göz tema-
sı kurmaktan bile kaçınırsınız da sonra gelip kafamın 
içine yerleşir ordan bana jürilik yaparsınız: Ülker 
keşke baba evinden kurtulma yolunu kaçmakta değil 
meslek sahibi olmakta arasaydı. Hı hı, benim babam 
da kızım kendi ayaklarının üzerinde dur, kimseye 
müdanam olmasın diye yetiştirdi beni, ben kıymetini 
bilemedim! Ülker şunu şöyle yapmasaydı, Ülker çö-
zümü böyle arasaydı… İnsan kısmı başkasını yargı-
lamadan kendini aklayamaz zaten.”

l Leyla ALP

Ben Ülker, diriyim, şimdilik Seray Şahiner’in son 
romanı “Ülker Abla”, 
kocasından şiddet 
gören bir kadının bir 
hastaneye sığınıp gönüllü 
refakatçilik yaparak 
hayatta kalma öyküsünü 
anlatıyor



Kurtlarla Koşan Kadınlar adlı kitabıyla uzun 
süre çok satan listelerini zorlayan Dr. Cla-
rissa Pinkola Estés, yeni kitabı Güçlü Kadını 
Serbest Bırakın ile okurları, kimilerinin Mer-
yem Ana, kimilerinin Kutsal Hanımefen-
di Guadalupe olarak tanıdığı ve daha birçok 
başka surete sahip olan Anne’nin koruması 
altında biraraya gelmeye davet ediyor.
Hikâyeler, dualar, iyi dilekler ve takdisler-
den oluşan bu unutulmaz koleksiyonda Dr. 
Estés, “Ayyaş ve Hanımefendi”, “Guadalu-
pe, Cennette Bir Kız Çetesi Lideridir”, “Kim-
se Çok Kötü, Çok Adi veya Umutsuz Değil-
dir”, “Oklardan Gömlek” ve “Siyah Meryem 
Ana” başlıklı hikâyeler üzerinden okurları 
Lekesiz Sevgi’nin gücünü hissetmeye çağı-
rıyor. (Tanıtım Bülteninden) Düşbaz Kitap-
lar / 464 sf / 60 TL
Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre 
haftanın çok satan kitapları şunlar: 
◆ Hayat Hanım / Ahmet Altan / Everest 
Yayınları
◆ Sevgi Neredeyse, Tanrı Oradadır / Lev 
Nikolayeviç Tolstoy / Remzi Kitabevi
◆ Parsel Parsel 2: Vurgun / Murat Ağırel / 
Kırmızı Kedi Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

FİLM

Güçlü Kadını Serbest Bırakın

Ben Kolay Ölmem - Oyun 
Müzikleri

The Hand of God

Ahmed Arif ve Cemal Süreya şiirlerinden 
oluşan “Ben Kolay Ölmem- Oyun Müzik-
leri”, Kalan Müzik etiketiyle tüm müzik 
market ve dijital platformlarda yayınlandı.
Vedat Yıldırım ve Cansun Küçüktürk’ün 
müziklerini yaptığı albümde, Sırrı Süreyya 
Önder, Şebnem Sönmez, Göktay Tosun ve 
Cüneyt Yalaz konuk sanatçı olarak yer aldı. 
Onur Çalışkan, Sedat Anar ve Muaz Ceyhan 
enstrümanlarıyla albüme katkıda bulundu.
Türkçe edebiyatın iki önemli şairi Ahmed 
Arif ve Cemal Süreya’yı yıllar sonra biraraya 
getiren ‘Ben Kolay Ölmem’ oyununu  Lond-
ra’da yaşayan hukukçu Ali Has kaleme aldı. 
Birbirine paralel yaşamlarındaki kesişme-
lerden ve arkadaşlıklarından yola çıkarak, iki 
şairin yaşamlarını, mücadelelerini ve aşkla-
rını anlatan oyunda, Cemal Süreya karakte-
rini Göktay Tosun; Ahmed Arif’i ise Cüneyt 
Yalaz canlandırıyor. Yönetmenliğini Nesimi 
Kaygusuz’un üstlendiği oyunun müziklerini, 
oyuna özel yaptıkları besteleriyle Vedat 
Yıldırım ve Cansun Küçüktürk sahnede canlı 
olarak icra ediyor.
Ruhu doyuran şarkılar: 
◆ Bozcaada / Akustikadam
◆ She’s a cat / Louis Stotesbery
◆ Aralık / Mehmet Alp

Usta yönetmen Paolo Sorrentino’nun kendi 
hayat hikâyesinden ilham aldığı “The Hand 
of God / Tanrı’nın Eli”, Netflix’te yayınlan-
maya başladı. Bu yıl Venedik Film Festiva-
li’nden iki ödülle dönmeyi başaran film, Jüri 
Büyük Ödülü’nün de sahibi oldu. Yönetme-
nin, “Muhteşem Güzellik”, “Gençlik” gibi 
ses getiren filmlerinin ardından bu filmini 
de merakla bekliyorduk ve beklediğimize 
değdi. Zira Sorrentino bu son filmiyle de 
seyirciyi İtalya’nın sıcak, samimi ortamına 
sokmayı başarıyor; güzelliğiyle hayran 
bırakan bir şehirle, Napoli ile tanıştırıyor. 
Yönetmenin kendi gençliğine referans olan 
17 yaşındaki Fabietto ve ailesinin etrafın-
da gelişen olaylarla 1980’lere gidiyoruz. 
Kalabalık ailelerle kurulan uzun masalar, 
kahkahalar, sevgi, deniz, kum, güneş ve 
futbol… Filme adını veren “Tanrı’nın Eli” 
de zaten, o sıralar Napoli’ye transfer olan 
efsane futbolcu Maradona’nın o unutulmaz 
golünden geliyor.  Ülke gündeminden biraz 
uzaklaşmak isterseniz mutlaka izleyin!
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Sanatın sesi 
Sezai Aydın’a veda

anatçı Sezai Aydın, şekere bağlı kalp yet-
mezliğinden 69 yaşında yaşamını yitirdi. Şe-
hir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın için 22 
Aralık Çarşamba günü Üsküdar Musahipza-

de Celal Sahnesi’nde tören düzenlendi. Sanatçı, Üskü-
dar Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardın-
dan Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sezai Aydın 15 Şubat 1952’de Ankara’da doğdu. Ti-
yatro, sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda aranan bir 
seslendirme sanatçısıydı. John Rambo, Rocky Balboa ve 
Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle ünlenmiş-
ti. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademi-
si mezunu olan Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısıydı ve 
bugüne kadar birçok oyunda görev almıştı.  Aydın, Lüküs 

Hayat, Pazartesi-Perşembe, Tekrar Çalsam, Nekrassov, 
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Dosya, Rumuz Goncagül, 
İstanbul Efendisi, Hadi Öldürsene Canikom, Shakespeare, 
Hisse-i Şayia “Bir Evlilik Komedisi” gibi pek çok sevilen 
oyunda rol almıştı. Film ve dizilerde de rol alan usta sanat-
çı, ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde ses-
lendirme ve oyunculuk eğitimleri veriyordu.

Sanat dünyası 
tiyatro, sinema ve 
dizi oyuncusu ayrıca 
usta seslendirme 
sanatçısı Sezai 
Aydın’ı kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşıyor

S

Venüs Sanat Galerisi 
tarafından geleneksel hale 

gelen “Kış Temalı Karma 
Resim Sergisi” sekizinci kez 

sanatseverlerle buluşuyor.
Yılbaşı kutlaması havasında 

çeşitli sürprizler ile açılışı 
planlanan sergi 25 Aralık 

Cumartesi günü başlayacak ve 
6 Ocak tarihinde sona erecek.

Farklı disiplinlerde çalışan 
26 sanatçının katılımıyla 

gerçekleşecek sergide eserleri 
yer alan sanatçılar; Ahmet 

Muhterem Oma, Ahmet Oğraş, 
Ahmet Öğreten, Arezou 

Behrang, Ayla Turan, Ayşegül 
Polat, Eda İbrişim, Emirhan 

Murat Ergun, Ercan Paya, Esen 
Altındiş, Fikret Tunalı, Filiz 

Ulukurt, İhya Odaman, Kenan 
Öztabak, Lale Bakhtyari, 
Mücella Balyemez, Natali 

Aydar, Neşe Alparslan, Rahim 
Yazdani, Remzi İren, Serdar 

Öztürk, Şenay Seymen, Şenim 
Erkan, Tanya Müsevitoğlu, 

Tülay Sayılgan, Z. Deniz 
Özmen.

Venüs Sanat Galerisi, Mustafa 
Kaya Sokak No 2 Göztepe’de.  

Tel: 0216 565 35 72

Ulusal Beste Yarışması 
fİnal konserİ Süreyya’da
Kadıköy Belediyesi’nin keman-piyano eseri 
için düzenlediği beşinci beste yarışmasında 
finale kalan eserler 27 Aralık Pazartesi ak-
şamı müzikseverlerle buluşacak. Finale ka-
lan eserleri, profesyonel kariyerlerinin yanı 
sıra Mimar Sinan Üniversitesi’nde eğitimci 
olan virtüözler kemancı Pelin Halkacı Akın 
ve piyanist İris Şentürker seslendirecek.

Jüri üyeleri Cihat Aşkın, Oğuzhan Bal-

cı, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Öz-
kan Manav, Gülsin Onay ve Hasan Uçar-
su’dan oluşan yarışmanın sonuçlanmasının 
ardından, kazananlara törenle ödülleri ve-
rilecek; final konseri esnasında kaydedile-
cek olan eserler albüm olarak dijital plat-
formlarda yayınlanacak.

Sınırlı sayıdaki ücretsiz giriş kartları gi-
şeden temin edilebilir.

FOTOĞRAFMETRE’DEN 
“Uzun Pozlama” sergisi
Uzun pozlama yani enstantane süresi 1/15 
in altında olan çekimler, fotoğrafa hareket 
hissi vererek gözle görmediğimiz şekilde 
fotoğraf üretilmesini sağlar.

Yıldız döngüsü, şelalenin tül gibi gö-
zükmesi, havai fişek görüntüleri, ışık izi, 
insanların flu gözükmesi gibi fotoğraflar 

uzun pozlama fotoğraflarıdır. Fotoğrafmet-
re Derneği’nin Uzun Pozlama Grubu’nun 
da son iki yıl içinde çektiği fotoğraflar, bir 
sergi haline getirildi.

Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 19 Ara-
lık’ta açılan sergi 30 Aralık’a kadar görü-
lebilir. 

Endüstrinin dayattığı koşullara rağmen ayrıksılığını korumuş, bugün 
yaratıcılığı ve yenilikçiliği ile andığımız Metin Erksan’ın sineması, toplumsal 

gerçekçilikten kadın 
sorununa dek farklı 
veçheleriyle ele 
alınacak. Yönetmenin 
2022’nin Ocak 
ayı sonuna kadar 
Sinematek/Sinema 
Evi'nde gösterilecek 
filmleri üzerine de 
konuşulacak. 25 Aralık 
Cumartesi günü saat 
13.00'te Onat Kutlar 
Sinema Salonu'nda 
düzenlenecek 
panelin 
moderatörlüğünü 
Esin Paça Cengiz’in 
üstlenecek. 
Murat Akser ve 
Necla Algan’ın 
konuşacağı panele 
katılım ücretsiz.

Metin Erksan sineması 
Sinematek’te konuşulacak

En güzel kış manzaraları Venüs’te



eni yıla sayılı günler kal-
dı. Şu günlerde daha çok 
ihtiyaç duy-
d u ğ u m u z 

dayanışmanın ve pay-
laşmanın en iyi örnek-
lerinden biri olan Pot-
laç Kadın Kooperatifi 
de yeni yıl için umut 
dolu dileklerde buluna-
bilmek, sevdiklerinizin 
yüzünü güldürebilmek, 
yüreklerine dokunabil-
mek için Atıksız Yaşam 
Pazarı’nda yılbaşı fes-
tivali düzenliyor. Festi-
val kapsamıında çanta-
dan oyuncağa, takıdan 
bereye kadar farklı hedi-
ye seçeneklerinin yer aldığı “El Emeği Pazarı” 30 Aralık’a 
kadar açık olacak. 

“KOZALAKTAN MUMLUK, KİLDEN KOLYE... ”
Üretici kadınların heyecanlarına ortak olmak, yeni yıl-

da hediye olarak verilebilecek ürünleri incelemek için yağ-
murun inceden inceye yağdığı bir günde Atıksız Yaşam 
Pazarı’nın yolunu tuttuk. Pazarın kapısından içeri girdiği-
niz andan itibaren verilen çaba ile emeğe tanık oluyorsu-
nuz. Her tezgahta birbirinden farklı malzeme kullanılarak 
yapılmış olan ürünlere hayranlıkla bakıyorsunuz. Kilden, 
seramikten yapılmış kolyeler ile küpeler, kozalaktan ya-
pılmış mumluklar, deriden çantalar, cüzdanlar, çuval ve 
keçeden yapılmış suplalar, yılbaşı masanıza renk katacak 
masa örtüleri, saksı ve kapı süsleri, amigurumi oyuncak-
lar, atkı, bere, patik gibi daha birçok ürün yer alıyor. 

“KIZIMA BERE VE ELDİVEN ALDIM”
Sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak için festivale ge-

len Çiğdem Eflanilioğlu, “Arkadaşlarım önerdi. El eme-
ği ürünler olduğu için geldik. Destek olmak istedik. Hep-
si birbirinden güzel. Kızıma renkli bir şeyler bakıyorum. 
Takı ya da çanta olabilir. Çocuklarımız için yeni yılda eko-

nominin düzelmesini istiyorum” derken Sadet Erdoğan da 
şunları söylüyor: “Sosyal medyadan gördüm. Kızıma yeni 
yıl için bere ve eldiven aldım. Masa örtülerine baktım. On-
lardan da almak istiyorum. Kadınlara destek olduğum için 
mutlu oluyorum. Yeni yılda ekonominin düzelmesini bek-
liyorum. Umarım iyi ve mutlu oluruz.”

“ÇOCUĞUMU DA GETİRECEĞİM”
İrina Oktay, “Festival olduğu zamanlar geliyoruz. He-

diyelerimizi buradan almaya özen gösteriyoruz. Böy-
le ürünleri başka yerde bulmak çok zor. Hepsi el işi. 
Hediye çantası ile şarap şişesi süsü aldık. Çocuğu-
mu da getireceğim. Onun istediklerini de alacağım. 
Yılbaşı hediyelerimizi tamamlamış olacağız” dedi. 

“TALEP VAR, MUTLUYUZ”
“Belediyenin bizlere destek olması çok değer-

li. Seve seve geliyoruz” diyen Arzu Yılmaz, “Hem 
ürünlerimizi satıyoruz hem de yeni insanlar tanıyo-
ruz. El emeği ürünlerin hediye olması çok  anlamlı. Fes-

tivali ziyaret edenlerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. 
Ürünlerin beğenilmesi bizi mutlu ediyor. Atkı, bere, batta-
niye...örüyorum. Talep var.” dedi. 

“ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİ BULUŞUYOR”
Funda Aknam, “Bizler ve 

festivale gelenler için çok iyi 
oluyor. Çünkü hepsi el eme-
ği, el işi ürünler. Fiyatlar uy-
gun. Üretici ile tüketici bulu-
şuyor. Burada olduğum için 
mutluyum. Çok kötü gün-
ler geçiriyoruz. Bir nebze de 
olsa yeni yıl sofrasını renk-
lendirmek isteyenler için ko-
zalaktan mumluklar, keçe ile  çuvaldan suplalar ve  ekmek 

sepeti yapıyorum” ifadelerini kullandı. 
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Her Şey Yolunda
François Ozon 
pek çok fil-
minde bireyin 
hikâyesinin 
toplumsal bir 
çerçevede var 
olduğunu his-
settirmekten 
geri durmaz. 
Aile bu çerçe-
velerden en 
önemlisidir. 

Babalarının felç geçirdiğini öğrenince 
bir anda hayatları değişen iki kız kar-
deş bildikleri ama akıllarının gerisine 
atmayı tercih ettikleriyle yüzleşmek 
zorunda kalırlar. Ebeveynlerinin mut-
suz evliliği, babalarının yarı gizli cinsel 
yönelimi, kendi sabırlarının sınırları… 
Tüm bu kargaşa Ozon tarafından 
komedi, polisiye ve macera filmi esin-
tileriyle anlatılıyor; hayatın trajedileri 
bir parça komedi barındırmazlarsa 
belli ki katlanılır şeyler değiller! Olgun 
bir Sophie Marceau ve baba rolünde 
André Dussollier. Film, 24 Aralık’tan 
itibaren beyaz perdede. 

The Matrix Resurrections
Garip anılarla 
boğuşan 
Neo’nun 
hayatı, 
kendini 
yeniden 
Matrix’in 
içinde 
bulduğunda 
beklenmedik 
bir dönüş 
alır. Yeni 
film orijinal 
serinin 

yıldızları Keanu Reeves ve Carrie-
Anne Moss’u ikonik rolleri Neo ve 
Trinity olarak tekrar bir araya getiriyor. 
Merakla beklenen devam filmi, 24 
Aralık’ta vizyonda!
Kadıköy Sineması
MATRIX 4:  12.00, 15.00, 18.00, 21.00
KUMBARA: 12.00, 18.00, 21.55
KARANLIK KIZ:13.35, 19.45
DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI:15.45
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy
Tel: (216) 337 74 00

SİNEVİZYON

Yılın son günlerinde tatlı tatlı yüklenen 
yeni yıl heyecanıydı, beklentisiydi, dileğiy-
di bu yıl rutinden düştü. Her şeyin çok hızlı 
değiştiği ama değişimin bizim lehimize -ya 
da büyük bir çoğunluğun lehine diyelim- 
olmadığı bir anlar birliğiyle vardığımız yıl 
sonu maalesef yeni yıla dair hiçbir iyi bek-
lentimizin kalmamasıyla ödüllendiriliyor – 
lütfen karanlık gelecekten söz etmeyelim 
zaten yeterince karanlıkta göz kırpıyoruz. 
Varsa da bir iyilik, güzellik beklentisi zaten 
çoktan birileri tarafından el konulmuş ve 
büyük ihtimalle ekstrem bir fiyatla gün-
cellenmiştir. Hiçbir şeyin tam anlamıyla bi-
zim istediğimiz gibi olmayacağını bilsek de 
galiba bu bilinçlilik seviyesini ve umut kay-
bını ne tahmin ne de hak ettik. 

Gerçekleri konuşmaya ve duymaya ih-
tiyacımızdan olsa gerek zamana ve  top-
lumsal meselelere dokunan sanatsal işle-
ri izlemek, okumak ayrı tat veriyor. Hikâye, 
izleyiciye tanıdık geldikçe, “ah! evet”, “tam 
böyle”, baş sallama, tebessüm etme, göz-
yaşı dökme gibi reaksiyonlar verdirdikçe 
daha da içine adımlama imkânı tanıyor. Ti-
yatroların yeni sezon programlarına ekle-
dikleri oyunlar arasında da bu duygudaşlığı 

yaşatanlar var. Geçtiğimiz ay izle-
yiciyle buluşan Kadıköy Boa Sah-
ne’nin yeni oyunu “İstifra” Çıkrıkçılar 
Yokuşu izleyiciyi oturduğu yerden 
oyunun dinamiğine katmayı başa-
rabilen ve -abartmıyorum- güncel-
liğini yitirmeyecek bir oyun. Turgay 
Korkmaz’ın kaleme aldığı metin, 
Serkan Üstüner’in yönetmenli-
ği ve Murat Eken’in performansıyla – 
ki eforuna sağlık – buluşunca şahane bir iş 
çıkmış ortaya. Bir zihin çözülmesi gibi sa-
lona yayılan “İstifra” Çıkrıkçılar Yokuşu’n-
da Murat Eken ile Çıkrıkçılar Yokuşu’nda ya-
nımızdan “arı gibi uçarken” karşılaşıyoruz. 
Her gün defalarca çıkıp çıkıp iniyor bu yo-
kuşu. Bir döviz bürosunda çalışıyor ve Do-
lar’ın/Euro’nun çevrilince tomarlarca Türk 
Lirası etmesi sebebiyle gelen turistlerin pa-
rasını dönüştürmek için gün içinde defalar-
ca bu yokuştan bankaya para çekmeye ko-
şuyor. Fazla fazla çekmek yerine her “acil” 
ihtiyaçta koşarak hatta uçarak gidip geliyor 
ama bu hız asla patrona yetmiyor daha da 
hızlı olmalı. Dümdüz eziyet düzenine ata-
namadığı için bu yerde çalışmak zorun-
da olduğundan katlanıyor. Zorunda çünkü 
evlenmek üzere, nişanlısı, annesi ve kayın-
validesi ile evlilik hazırlığında; mobilya, çe-
yiz, tek taş, ev kirası, bitmeyen istekler, se-
çimler, mecburiyetler arasında sıkışıyor da 
sıkışıyor… Varamayacağı o yere doğru “ol-
duğu yerde” koşarken, istedikleri, düşün-
dükleri, yaşadıkları önemsenmeden, üzeri-
ne gelenleri göğüslemeye çalışırken, sürekli 

tekrar ediyor: “hiçbir şey belli değil, hiçbir 
yer belli değil ve hiçbir şey yok”. 

Sosyoekonomik şartların yıprattığı bir 
hayatın bu sözcüsü; anlattıklarıyla, iç ko-
nuşmalarını dışarıya dökmesiyle, yan ka-
rakterleri gerektiği anda sahneye getirip 
geri çekmesiyle, yavaş yavaş patlamaya 
gittiği bu yolda anlaşılmayı ve dinlenmeyi 
sonuna kadar hak ediyor. Eken, zaten ya-
bancı olmadığımız hatta oldukça güncel bir 
hikâyeyi, gerilimi sezdirip, hafiften yükselt-
tiği ritim ile dikkatleri kendinde tutmayı ba-
şarıyor ve gerçekleşecek büyük patlama-
yı dört gözle bekletiyor. Oyunun trajikomik 
ve gündemi takip eden bir yanı var, gün-
cel döviz kuru anlatıda geçişlerde kullanılı-
yor. Güncel döviz kurunu hatırlamak bizim 
için can sıkıcı olsa da Murat Eken için bu bir 
de ezberini her oyunda tazelemesi gere-
ken bir mesai. Malumunuz kurlar gördüğü-
müz sayıyı seslendirene kadar arada geçen 
sürede değişiyor artık. Mesela prömiyerin 
gerçekleştiği 24 Kasım 2021 günü Dolar’ın 
Türk Lirası karşılığı 13 küsurlara Euro’nun 
ise 15’e dayanmıştı. Yazıyı yazarken 20’lere 

dayanan kur “ani” müdahale ile garip 
bir şeyler yaşadı. Yazıyı okuyacağı-
nız günkü kurları tahmin bile edemi-
yorum. Metinde kur sabitlenmezse 
sezon boyunca revizenin sonu gel-
meyecek gibi. Bunun bir de oyunun 
maliyetine yansıması var tabii... Sahi 
dolar kaç oldu? “İstifra” Çıkrıkçılar Yo-
kuşu’nun yeni yıldaki gösterim tarih-
lerini Kadıköy Boa Sahne’nin takvi-
minden öğrenebilirsiniz.

Taze ajandalarınıza yeni yılda iz-
leyeceğiniz oyunları eklemenize yar-
dımcı olması adına gelecek program:
❚ Haberleri yayıldığından beri mera-

kımızı cezbeden İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nden yola çıkılarak hazırlanan 
Birileri projesi gösterimlerine 30 Aralık iti-
bariyle başlıyor. Bildirgede yer alan her 
bir madde için 30 farklı yazar tarafından 
yazılacak 30 kurmaca hikâye, 30 fark-
lı oyuncu tarafından sergilenecek. Proje, 
bu toprağın hikâyelerinden yola çıkılarak 
hazırlanan ilk kısa oyun üçlemesi “Renk-
ler” ile başlayacak: Birileri: Arjen. Zülfünaz. 
Aylin. Madde 7’den yola çıkılarak hazırla-
nan Arjen, Ahmet Sami Özbudak tarafın-
dan yazıldı, Berfin Zenderlioğlu tarafından 
yönetildi ve Erol Babaoğlu tarafından sah-
nelenecek. Zülfünaz, Madde 18’den yola 
çıkılarak Gamze Arslan tarafından yazıldı, 
Erhan Çene tarafından yönetildi ve Nilay 
Erdönmez canlandıracak. Aylin ise Madde 
20’den yola çıkılarak Murat Mahmutyazı-
cıoğlu tarafından yazıldı, Doğu Yaşar Akal 
ve Barkın Sarp tarafından yönetildi, Başak 
Kara hayat verecek. Sanatın gücüyle insan 
haklarının içselleştirilmesini amaçlayan bu 

projenin ilk oyununu 30 Aralık’ta Kadıköy 
Boa Sahnede, 3 Ocak 2022’de Moda Sah-
nesi’nde izleyebilirsiniz. 

❚ Moda Sahnesi, yılın son günlerin-
de Dostoyevski’nin ölümsüz eserlerinden 
biri olan Yeraltından Notlar’ı 24 Aralık’taki 
prömiyerinin ardından sezon boyunca iz-
leyiciyle buluşturacak. Kemal Aydoğan’ın 
uyarladığı ve yönettiği, Hilal Eren’in çeviri-
sini yaptığı oyuna Gökhan Azlağ ve Sinem 
Kurt hayat verecek. Oyunun 24, 25, 26, 28, 
29, 30 Aralık tarihlerindeki gösterimlerinde 
ilk izleyenlerden olabilirsiniz. 

❚ DasDas’ın yeni yapımı Şebnem İşigü-
zel’in aynı adlı romanından İlksen Başarır’ın 
uyarladığı genç oyuncular Ahsen Eroğ-
lu ve Tunahan Çilingir’in sahneyi paylaştı-
ğı Ağaçtaki Kız sezonun dikkat çekenle-
rinden. Aşkı, dostluğu, yol arkadaşlığını bir 
çınarın gölgesinde anlatan oyunu 27 Aralık, 
9 ve 15 Ocak tarihlerinde DasDas Sahne’de 
izleyebilirsiniz. 

❚ Kadıköy Boa Sahne’nin bu sezon-
ki yeni oyunlarından biri de Misket. Kay-
han Berkin’in yönettiği, Turgay Korkmaz’ın 
hem yazdığı hem de Orkun Can İzan ile oy-
nadığı Misket, Ankara’nın isinde, pusunda 
etraflarını saran zorbalardan kaçınarak, iç-
lerinde sevgiyle, aşkla dışarda “dostluk”la 
birlikte büyüyen, düğünlerde, pavyonlarda 
köçeklik yapan, kaşık ve misket oynayan 
Ersin ve Deniz’in hikâyesi. Oyun, insanın 
kendi olabilmesinin, sevgisini yaşayabil-
mesinin, korkmadan sevdiğine dokuna-
bilmesinin tehdit altında olmaması gerek-
tiğini farklı bir düzlemde anlatıyor. Misket’i 
7, 17 Ocak 2022’de Kadıköy Boa Sahne’de 
izleyebilirsiniz. 

Bu yokuş koşmakla aşılmıyor…
BEGÜM 
KAKI

begumkakii@gmail.combegumkakii@gmail.com

25 Aralık Cumartesi 15.00 
● Kadın Hamlet - İnti-
kam Meleği
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Fatma Girik, 
Sevda Ferdağ, Reha 
Yurdakul
Türkiye / 1976 / Türkçe / 86 dk. / Renkli

25 Aralık Cumartesi 20.00 
● Kuyu
Yönetmen: Metin 
Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Nil Göncü, 
Hayati Hamzaoğlu, Aliye 
Rona
Türkiye / 1968 / Türkçe 
/ 84 dk. / Siyah Beyaz

26 Aralık Pazar 15.00

Metin Erksan’ın TV Filmleri 1
● Hanende Melek
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Seçil Heper, Mete Sezer, 
Mustafa Taşpınarlı
Türkiye / 1975 / Türkçe  / 40 dk. / Siyah 
Beyaz / 4K

● Müthiş Bir Tren
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Sait Faik 
Abasıyanık (Hikaye)
Oyuncular: Ahmet Arkan, Zerrin Arbaş
Türkiye / 1975 / Türkçe / 46 dk. / Siyah 
Beyaz

● Bir İntihar
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Samet Ağaoğlu 

(Hikâye)
Oyuncular: Asuman Tuğberk, Mehmet 
Gerçek
Almanya / 1975 / Türkçe / 39 dk. / Siyah 
Beyaz / 4K

26 Aralık Pazar 20.00

Metin Erksan’ın TV Filmleri 2
● Geçmiş 
Zaman El-
biseleri
Yönetmen: 
Metin Erksan
Senaryo: 
Metin Erksan
Oyuncular: Gül 
Deniz, Ümit 

Tokcan, Ahmet Mekin
Türkiye / 1975 / Türkçe  / 51 dk. / Siyah 
Beyaz / 4K

 ● Sazlık
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Orçun Sonat, Nazan 
Adalı, İhsan Gedik, Ahmet Karaca, 
Kadir Akgün
Türkiye / 1975 / Türkçe  / 44 dk. / 

Siyah Beyaz / 4K
 

28 Aralık Salı 20.00
● Gemiden Terkedilen (Left By The 
Ship)
Yönetmen: Emma Rossi Landi, Alberto 
Vendemmiati
 İtalya, ABD, Filipinler / 2010 /  Takalotça / 
79 dk. / Türkçe Altyazılı

29 Aralık Çarşamba 20.00
● Faust (Faust: Eine 
deutsche Volkssage)
Yönetmen: F. W. Murnau
Senaryo: Gerhart 
Hauptmann, Hans Kyser, 
Johann Wolfgang von 
Goethe (eser)
Oyuncular: Gösta 
Ekman, Emil Jannings, 

Camilla Horn, Frida Richard, William 
Dieterle, Yvette Guilbert, Eric Barclay, 
Hanna Ralph, Werner Fuetterer
Almanya /1926 / Almanca / 107 dk. / 
Siyah Beyaz / Sessiz / Türkçe Altyazılı 

30 Aralık Perşembe 20.00
● Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi 
(Nosferatu, ein Symphonie des 
Grauens)
Yönetmen: F. W. Murnau
Senaryo: Henrik Galeen, Bram Stoker
Oyuncular: Max Schreck, Gustav von 
Wangenheim, Greta Schröder
Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 94 
dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

Sinematek/Sinema Evi’nde bu hafta
İletişim: sinematek@kadikoy.bel.tr / 0216 771 72 79 | Gişe: 0216 771 72 98 | Adres: Osmanağa Mah., Hasırcıbaşı Cad., Hasırcı Sok. No:16

Yeni yılda sevdiklerinizin yüzü 
Potlaç’la gülsünPotlaç’la gülsün

Potlaç Kadın 
Kooperatifi 
tarafından 

Yılbaşı Festivali 
kapsamında 

düzenlenen “El 
Emeği Pazarı”na 

uğrayarak 
sevdiklerinize 

yeni yıl hediyeleri 
alabilirsiniz

Y
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Tezgahları gezdikten ve 
hediyeleri aldıktan sonra 
az bir soluklanmak için 
Atıksız Yaşam Pazarı’nın 
içinde yer alan Potlaç Kadın 
Kooperatifi’nin işlettiği Potlaç 
Kafe’de çayınızı içebilir, sağlıklı 

ve lezzetli yiyeceklerden de 
yiyebilirsiniz.



Kadıköy Belediyesi’nin 
14 Aralık Salı günü 
gerçekleştirdiği toplu 
açılış töreniyle kapılarını 
açan Alan Kadıköy, 
Acıbadem Muhittin 
Üstündağ Caddesi’nde 
bulunuyor. Binada 
tiyatro oyunlarının 
sergilenme biçimine 
göre klasik sahne, 
orta sahne, meydan 
sahne, arena sahne 
ve forum düzenlerine 
uyarlanabilen tiyatro salonu ile birlikte 
650 metrekare genişliğinde bir de 
sergi salonu yer alıyor. Binanın hemen 
bitişiğinde yer alan ve her yaştan 
insanın sanatla, kitapla ve yaratıcı 
oyunlarla beslenebileceği bir platform 
olma özelliğine sahip Yaratıcılık ve 

Sanat Parkı da Kadıköy’de 7/24 
sanatın konuşulup izleneceği Alan 
Kadıköy’le bir bütünlük teşkil ediyor.

“YAKLAŞIMI DEĞİŞTİRMEYE ADAY”
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil 
Dara Odabaşı, Alan Kadıköy’e ilişkin 

şunları söyledi: “Alan Kadıköy, 
Kadıköy’ü nasıl algılıyorsak 
öyle; çok amaçlı ve çok yönlü. 
Aydınlık, şeffaf, katılımcı, 
kamusal kaygıları olan ve 
kalitesinden ödün vermeyen 
bir yer burası. Bünyesinde 
tiyatro, sergi, konserler ve 
farklı sahne performanslarına 
ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de 
yerel yönetimlerin sanata 
yaklaşımını kökünden 
değiştirmeye aday bir mekân. 
Böyle bir iddianın Kadıköy 
Belediyesi’nden gelmesi ise 
Kadıköy’ün kültürel canlılığı 
ve kapasitesi göz önünde 
bulundurulduğunda pek de 
şaşırtıcı değil. Biz burayı fark 
yaratmak için açtık, yerleşik 
kalıpları zorlamak için açtık, 
kültürün tanımını genişletmek 
için açtık.”

ÇAĞDAŞ TİYATRO 
SAHNELEME BİÇİMİ
Çağdaş tiyatronun sahneleme 
biçimlerinden esinlenerek 
tasarlanan 8 bin 200 
metrekare kapalı alana sahip 
Alan Kadıköy, bilindik sahne 
tasarımlarının ötesinde seyir 
imkânı sunuyor. Tiyatro salonu 
400 izleyiciyi ağırlayabiliyor 

ve oyunun niteliğine göre klasik 
sahne, orta sahne, meydan sahne, 
arena sahne, forum düzenlerinde de 
kullanılabiliyor. Alan Kadıköy, tiyatronun 
en önemli sorunlarından biri olan prova 
olanağına da çare oluyor; gerektiğinde 
farklı düzenlemelerle çalışma 
mekânlarına dönüştürülebilen prova 
salonlarında sanatçılar 7/24 prova 
yapabilecek.

EN KAPSAMLI SERGİYE EV SAHİPLİĞİ
Merkezde, 650 metrekare genişliğinde 
bir de sergi salonu bulunuyor. Alan 
Kadıköy sergi salonu da XX. Yüzyılın 20 
Modern Türk Sanatçısı 2021 – PAPKO 
/ Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu’na ev 
sahipliği yaparak açılışını yaptı.  

YARATICILIK VE SANAT PARKI
İklim kriziyle mücadelede yeşil alanların 
sayısını artırmayı hedefleyen Kadıköy 
Belediyesi ilçedeki parkları çok amaçlı 
olarak projelendiriyor. Bunlardan bir 
tanesi de Alan Kadıköy’ün bitişiğinde 
bulunan Yaratıcılık ve Sanat Parkı. 
Yaklaşık 3 bin 800 metrekare olan 
parkta 250 kişilik açık hava sahnesi, 
doğal arazi eğimi dikkate alınarak 
tasarlanan yaratıcı oyunların hakim 
olduğu oyun alanı, sanat kütüphanesi, 
sanat istasyonları, yaklaşık 600 
metrekare kent bostanı ve eğitim 
alanları yer alıyor.

24 - 30 ARALIK 20218 Kültür - YaşamKültür - Yaşam

FEYZA 
HEPÇİLİNGİRLERHEPÇİLİNGİRLER

2003’ten beri her yıl olmazsa yılaşırı geldi-
ğim ABD’ye bu kez küresel salgından dola-
yı 2018’den beri gelememiştim. O zamandan 
bu yana ABD’de değişen bir şey yok. Bizde de 
olmadığı gibi. Onlar yiyip içip eğleniyor; bizler 
durumumuza bakıp “Ne olacak bu memleke-
tin hali?” diye dertleniyoruz. 

Kızım yirmi yıldır ABD’de yaşıyor. İki de 
torunum var ve onların büyümelerine tanık-
lık etmek, çocuklarımda kaçırdığım doya doya 
sevme fırsatını onlarda yakalamak istiyorum. 
Emekli olduktan sonraki gelişlerimin çoğu 
ABD’nin eğlenceli günlerine denk geldi. Ger-
çi onlara her gün bayram ama ekim sonundan 
yeni yılın başlamasına kadarki süreç bir baş-
ka... Cadılar Bayramı, ardından Şükran Günü, 
derken Noel... Bir eğlence biterken öteki baş-
lıyor. Cadılar Bayramının simgesi balkabağı. 
Balkabakları oyulup fenerler yapılıyor. Evler, 
bahçeler, ağaçlar, her yer, iskeletlerle, mezar 
taşları, hayaletler, örümcek ağları, korku mal-
zemesi olarak akla gelebilecek her şeyle süs-
leniyor. Bayramda çocuklar bayrama özgü kı-
yafetlerle kapı kapı dolaşıp şeker topluyorlar. 
Herkes kapısını çalan çocuğa vereceği şekeri 
günler öncesinden hazır etmiş oluyor. 

Balkabakları sahneden çekilirken yeri-
ni Şükran Günü’nün baş rol oyuncusu hin-
diye bırakıyor. Cadılar Bayramı biter bitmez 
Şükran Günü için hazırlıklar başlıyor çünkü. 
Bu sefer pek çok ev, günler öncesinden hindi 
motifleriyle süsleniyor. Hindi bibloları, hindi-
li tabaklar, peçeteler, havlular, örtüler… Şük-
ran Gününün özel menüsü de belli. Sabahtan 
fırına verilen, yemeğe katılacakların sayısı-
na göre bir ya da iki hindi, özel sosu, bir çe-
şit (ekmek içi ile hazırlanmış) pirinçsiz iç pi-
lav, balkabağından yapılan bir tatlı vb. Bizim 
memlekete Turkey (hindi) dedikleri için bi-
zim sabah akşam hindi yediğimizi sanıyorlar. 
Hindiye sandıkları kadar düşkün olmadığımı-
zı öğrenmek biraz şaşırtıyor onları. Sonrasın-
da kocaman bir masada görkemli bir sofra... 
Akşamüstü atıştırmalıklarla başlayan ye-
mek yatıncaya kadar sürüyor, tatlılar, pasta-
lar, dondurmalar... Çocuklar yine unutulmu-
yor. Amerikalıların böyle gecelerde oynadığı 
sayısız aile oyunu var. Onları oynuyorlar, ya-
rışmalar yapılıyor, herkes özel bir gösteri ha-
zırlamış oluyor. Müzikler ayarlanıyor, giysiler, 
peruklar, her türlü aksesuar tamam. Kuk-
la gösterileri, taklitler, yarışmalar, çeşit çe-
şit eğlence… Ertesi günkü Kara Cuma, bir an-
lamda Noel hazırlıklarını başlatıyor. Bu arada 
çocuklara çeşitli etkinliklerin yanı sıra ev bi-
çimindeki zencefil kurabiyelerini rengârenk 
kremalarla boyamak, minik şekerlerle süsle-
mek gibi yeni eğlence fırsatları sunuluyor. 

Noel’e kadar görkemli geçit törenleri, ço-
cuklar için çeşitli eğlenceler, şenlikler aralıksız 
sürüyor. Tek çocuklu aile yok gibi. Her ailenin 
en az iki-üç çocuğu var ve çocuklu aileler-
de yaşam neredeyse çocuklara göre sürdü-
rülüyor. Noel’de en çok hediye alınanlar yine 
çocuklar. Onlar için özel etkinlikler düzen-
leniyor. Noel çamı haftalar önce alınıp özel 
süslerle, rengârenk ışıklarla süsleniyor. Yalnız 
çam mı? Evlerin içi dışı, bahçesi, ağacı, çalısı, 
duvarı, her yeri ışıklandırılıyor. Evler arasında 
neredeyse bir süsleme yarışı sürüyor. Bu kez 
baş rolde Noel Baba’larla kardan adamlar... 
Noel çamının altı hediye paketleriyle dolar-
ken şöminenin üstüne asılan Noel çorapların-
daki minik hediyeler de çocukların heyecanı-
nı artırıyor. 

Bizde hâlâ yılbaşıyla Noel’i karıştırıp yıl-
başı kutlamayı Hıristiyanlığın gereği sayan-
lar olmasına karşılık burada yılbaşı Noel kadar 
önemsenmiyor. Yeni bir yılın başlayacak olma-
sını Hıristiyanlıkla ilişkilendiren yok. Noel bile 
son yıllarda dinsel içeriğinden uzaklaştırılma-
ya çalışılıyor. Noel’in “Merry Christmas” diye 
kutlanması dinsel çağrışımlı bulunup onun ye-
rine, Happy Holiday (Mutlu tatiller) demeyi 
yeğleyenler her yıl biraz daha çoğalıyor.  

Kıskanıyor muyum? Ne yalan söyleye-
yim, evet. Biz orada canımızla uğraşırken elin 
Amerikalısının eğlenceden eğlenceye koş-
ması hasedimden çatlatıyor beni. Ama en 
çok çocuklara verilen önemi, gösterilen öze-
ni kıskanıyorum. Coğrafya kaderdir, diyorlar. 
Sadece coğrafya mı? Aradaki farkı belirleyen 
yalnızca coğrafya olamaz. Öyle çok, öyle çok 
etken var ki...

Bayramlar ve çocuklar

lki, 2011’de Santral İstanbul’da gerçekle-
şen 20. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanat-
çısı Sergisi’nin ikincisi Ferit Edgü küra-
törlüğünde Alan Kadıköy’de açıldı. 10 yıl 

sonra yapılan bu sergide 433 eser arasından 182 eser 
Metin Deniz tarafından bir araya getirildi

15 ŞUBAT’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR 
14 Aralık’ta kapılarını açan sergi 15 Şubat’a kadar 

Alan Kadıköy’de ziyaret edilebilecek. Anadolu Yaka-
sı’nda bugüne kadar bir belediye tarafından düzenle-
nen en kapsamlı sergi niteliğinde olan sergide sanatse-
verler, resim ve heykelleri görmenin yanı sıra konuşma 
programları, rehberli turlar ve çocuklar için düzenlene-
cek atölyelerle etkinliklere de dahil olabilecekler.

Sergi, Türk resim tarihinin önemli isimlerinden 
Abidin Dino, Adnan Çoker, Albert Bitran, Ara Güler, 
Avni Arbaş, Burhan Doğançay, Fahrelnissa Zeid, Fer-
ruh Başağa, Fikret Mualla, Hakkı Anlı, Komet, Meh-
met Güleryüz, Mübin Orhon, Nejat Melih Devrim, 
Ömer Uluç, Selim Turan ve Yüksel Arslan’ın yanı sıra 
önemli heykeltraşlar İlhan Koman, Koray Ariş ve Sey-
hun Topuz gibi isimlere ev sahipliği yapıyor.

“BANA ÇOK BÜYÜK ONUR VERİYOR”
Serginin 

küratörü Me-
tin Deniz, 
sergiyle ilgi-
li şunları söy-
lüyor: “Bu 
sergi 10 yıl 
sonra Kadı-
köy’de açıldı. 
İlk sergi Bil-
gi Üniversite-
si’nin olduğu 
yerde açıl-
mıştı, 400’e 
yakın resim vardı. Daha sonra bu bina yapılınca bura-
yı da sergi salonu haline getirme isteği duyulunca bu 
sergi aklıma geldi. Koleksiyoner de evet dedi. Önceki 
sergide yer alanlardan 170 resmi buraya sığdırabildik. 
Tamamen baştan inşa ettik burayı. 10 yıl önce yapılan 
serginin aslında Kadıköylüler tarafından çok iyi görül-
mediği varsayımından yola çıktık.”

“Büyük bir emek verildi, çok kısa zamanda hazır-
landı bu sergi” diyen Deniz, şöyle devam ediyor: “Ser-
ginin Kadıköy tarafından çok ilgi göreceğini düşünüyo-
rum. Bu mekan öncelikle çok güzel bir mekan. Bu sergi 
fikrinin benden çıkmış olması bana çok büyük onur ve-
riyor. Üst katta da çok güzel bir tiyatro sahnesi var. 
Türkiye’nin en modern, en çağdaş salonlarından bir ta-
nesi. Canlı olarak işleyen bir mekan. Sadece bu mekan-
dan ibaret değil. Sergi alanı 550 metrekare. 10 yıl önce 
sergide birtakım elemanlar, sergilenen eserlerin dışında 
bazı eserlerin de olması için sanatçıların her birinin fo-
toğrafını çeken bir sanatçımız var: Ara Güler.”

Koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu ise “En sevdiğim 
sanatçılar, Türk sanat tarihinin adeta kırılma noktası, 
Paris ekolünden bir seçme. Bundan 10 yıl önce Santral 
İstanbul’da 20. yüzyılın 20 modern Türk sanatçısı ser-

gisi sanatseverlerle 
buluşmuştu. Şimdi 
de Kadıköy’de bu-
güne kadar düzen-
lenmiş en kapsam-
lı sergiyle bu sergi 
tekrar sanatsever-
lerle buluşacak. 
Tüm sanatseverleri 
bekliyoruz.” diyor. 

“EN BÜYÜK ORGANİZASYON”
Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 

Alişan Çapan ise serginin oluşumuna ve içeriğine dair 
şunları söylüyor: “Bu sergi 180’den fazla yapıtı için-
de barındırıyor. Belki de Cumhuriyet tarihinde bir yerel 
yönetimin soyunduğu en büyük kültürel organizasyon-
lardan biri. Fikret Mualla’dan başlayıp Abidin Dino’ya, 
Mehmet Güleryüz’e, Ömer Uluç’a, Avni Arbaş’a, Se-
lim Turan’a uzanan, Türk resminin devleriyle karşı-
laşılacak bir sergi. İlhan Koman gibi çok önemli hey-
keltraşın da bulunduğu, sadece resimle değil heykelle 
karşılaşabilecekleri bir sergi bekliyor Kadıköylüleri.”

“Bu resimlerin bir çoğu ilk defa Anadolu Yaka-
sı’na geçiyor” diyen Çapan, “Bu başlı başına heyecan 
verici bir durum. Söylediğim gibi ilk defa bir kamu bi-
nasında bu şekilde vatandaşla buluşmaya hazırlanıyor. 

Sadece özelle kamu-
nun mutlu birlikteli-
ğinden ziyade belki 
bir başlangıç noktası 
olabileceğini, bundan 
sonra bu örneği takip 
ederek daha kapsam-
lı projelerin olabile-
ceğini ümit ediyoruz. 
O motivasyonla bakı-
yoruz” diyor.  

‘BUYUK’ SERGI 

ALAN KADIKÖY’DE NELER VAR?

. .. . .ALAN KADIKÖY’DE 

Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açılan Alan 
Kadıköy’de sanatseverleri önemli bir sergi bekliyor. “20. Yüzyılın 20 Modern Türk 

Sanatçısı” adını taşıyan sergi, 10 yıl sonra sanatseverlerle buluşuyor 

l Fırat FISTIK
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eredeyse toplumun her kesimi, kur artı-
şına bağlı olarak yükselen fiyatlardan et-
kileniyor. Temel gıda maddeleri başta 
olmak üzere her şey zamlanıyor. Kur ar-

tışından etkilenen sektörlerden biri de müzik sekötü-
rü. Enstrüman ve parçalarının ithal olması sebebiy-
le, müsizyenlerin alım gücü her geçen gün azalıyor. 

Kadıköylü müzisyenler, içinde bulunduğumuz 
ekonomik durumda neler yaşadıklarını gazetemize 
anlattı. 

“GÖRDÜĞÜM EN FAHİŞ FİYATLAR”
Nefes-

li enstrüman-
lar çalan ve 
bunların tek-
nisyenliğini 
yapan Nurul-
lah Evyapan, 
müzisyenle-
rin gözünden 
ekonomik du-
rumu şöyle 
değerlendir-
di: “Ekono-
mideki olum-
suz değişim 
ve döviz kur-
larının artı-
şı, ithal ürün 

kullanan tüm sektörleri etkilediği gibi müzik sek-
törünü de olumsuz yönde etkiledi. Zira bugün bir 
konser sahnesinde gördüğümüz enstrüman, kablo, 
aksesuar, stand, kulaklık, enstrüman telleri, ses sis-
temleri vs. tamamı ithal ürünler ve ithal eden fir-
malar bunları dövizle alıp Türkiye'ye getiriyor. 
Dövizdeki en küçük artış bile bunların fiyatını et-
kiliyor. Enstrümanların pahalılaşması profesyo-
nel müzisyenden en amatörüne kadar hepimizi et-
kiliyor. Ekim ayında 10.000 TL olan bir enstrüman 
Aralık ayı ortalarında 25.000 TL oldu. Müziğe baş-
ladığım günden bu zamana kadar gördüğüm en fa-
hiş fiyat artışı bu. Öte yandan bu enstrümanların 
satışı tüm hızıyla devam ediyor ve alabilen sadece 

'zengin' diye tabir ettiğimiz kesim. Halkın büyük 
bir kısmının alım gücü her şeyde olduğu gibi ens-
trümanlar konusunda da düştü.”

“SEKTÖRÜN KALİTESİ DÜŞECEK”
Müzisyenlerin yaşadığı zor durumlara değinen 

Evyapan, “Müzisyenler maalesef her toplumsal olay-
da olduğu gibi bu olaylardan da çok olumsuz etkilendi 
ve daha da kötüye gidecek. Gitarist, tellerini değişti-
rirken nerdeyse iki katı fiyata değiştirecek. Klarnetçi, 
saksafoncu enstrümanına kamış alırken iki katı üc-
ret ödeyecek. Baterist baget alırken yine aynı ve bun-
lar sadece enstrümanların aksesuarları. Enstrümanını 
değiştirmek isteyen nerdeyse değiştiremeyecek çün-
kü yüzde100 zamlanan bir piyasadan bahsediyoruz. 
Bununla beraber çaldıkları yerlerdeki kaşeleri ya aynı 
kalacak ya da yüzde 20 oranında bir artış olacak yani 
git gide fakirleşecekler. Bundan sonraki süreçte mü-
zisyenler de ülkeden kaçmak isteyecek. Tıpkı doktor-
lar, mühendisler gibi... Yani sektörün kalitesi kesin-
likle düşecek” şeklinde konuştu. 

“TEL YENİLEMEK BİLE ZORLAŞTI”
Yaklaşık 20 yıldır müzikle uğraşan, şu an vapur 

ve metro müzisyenliği yapan Taylan Zara, “Pandemi-
nin başından beri müzisyenler olarak çok kötü şart-
larda yaşamaya başladık. Son zamanlarda ise tam her 
şey düzeliyor derken ekonomik zorlukları daha derin-
den yaşamaya başladık. Doların yükselmesiyle bir-
likte artan masraflar, zaten az kazandığımız paranın 
giderek yok olması, müzikle ilgili her şeyde fiyatla-

rın artması müzis-
yenleri inanılmaz 
zor durumda bıra-
kıyor. İnanın şu an 
enstrümanımıza 
bir şey olsa yerine 
yenisini koyama-
yız. Tel yenilemek 
bile çok zorlaş-
tı, fiyatlar 2-3 ka-
tına çıktı” dedi ve 
şöyle devam etti: 
“Daha ileri sevi-
yede iş yapmak is-
teyen arkadaşla-
rımız var. Beste 
yapıp, şarkı çıka-
rıp piyasaya sür-
mek isteyenler 
için stüdyo masrafları inanılmaz arttı. Klip çekmeye 
çalışsan, şarkının reklamını yapmak istesen her şey 
dolar üstünden olduğu için çok pahalıya geliyor. Şu 
an bir müzisyenin destek görmeden yukarılara çık-
ması neredeyse imkansız. Sadece karnımızı doyura-
bilecek şartlarda yaşıyoruz. Siyasiler bu kadar akıl 
dışı davrandığı sürece müzisyenlik üzerine konuşa-
mayız bile.”

“GELECEĞE UMUTLA BAKAMIYORUM”
Hem keman çalan hem de şarkı söyleyen Üner 

Demir ise konuya ilişkin şunları dile getirdi: “Dö-

viz kuru me-
selesi müzis-
yenleri harap 
ediyor diye-
iliriz. Çünkü 
bizim enstrü-
manlarımızın 
telleri ve ens-
trüman yapı-
mında kulla-
nılan parçalar 
tamamen it-
hal. Onun ha-
ricinde bizim 
sahnede ve 
stüdyoda kul-
l a n d ı ğ ı m ı z 
ekipmanların 
da tamamı it-

hal. Yani dövizle ülkeye geliyor. Dolayısıyla bizler 
artık daha çok zorlanıyoruz. Zaten pandemiyle birlik-
te gelen zorlukların üstüne yenileri eklendi. Benim 60 
TL’ye aldığım bir keman teli şu anda 300 TL. Mev-
cut iktidar döneminde müzisyenler, tiyatrocular, ge-
nel olarak sanatçılar hiçbir zaman çok önde tutulan 
kişiler değildi. Üzerine pandemi gelince 2 katı zor-
landık. Üzerine döviz kuru gelince daha da zorlandık. 
Bir müzisyen olarak geleceğe, mevcut iktidar döne-
minde umutla bakamadığımı açıkça söyleyebilirim. 
Bundan sonraki süreçte bir takım önlemler alınmazsa 
daha fazla etkileneceğimizi düşünüyorum.”

Müzik sektörü de 
zor durumda

Enstrüman parçalarından 
sahne ve stüdyoda kullanılan 
malzemelere kadar her şeyin 

kur üzerinden ülkeye girmesi, 
müzisyenlere büyük darbe vurdu

l Simge KANSU
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Üner DemirTaylan Zara

NE YAPMALI?
Peki yayınevleri bu durumdan nasıl kurtu-
lacak? Öztürk, “Bu süreçte benzer kaygıla-
rı ve dertleri olan yayıncıların birbirleriyle ve 
okurlarıyla daha fazla dayanışmasına ihti-
yaç var. Maalesef şöyle tedbirler aldık ve bu 
zorlu süreçten çıktık diyebileceğimiz reçete-
lerimiz yok. Tek yol dayanışma” derken Kü-
çükünal şunları söylüyor: “Sektör olarak bir-
likte hareket etmek, örgütlenmek gerekiyor. 
Orta ve uzun vadede mutlaka kağıtta ve di-
ğer matbaa ürünlerindeki dışa bağımlılığa son 
verilecek adımlar atılmalı. Yayıncılık teşvikle-
rinin belirlenmesi ayrıca önemli. Örneğin ki-
tapta KDV kalktı ama matbaa maliyetlerinde 
yüzde 18 KDV uygulanıyor. Matbaadaki KDV 
oranlarının düşürülmesi, mümkünse sıfıra çe-
kilmesine öncelik verilebilir. Dağıtımcıların te-
kelleşmesi, bu tekelleşmenin yayıncıları daha 
fazla indirime zorlaması, 6-8 aya çıkan süre-
lerde yayıncılara ödeme yapılması ve bunun 
neticesinde oluşan ciddi finansman sorunu, 
benzer şekilde internet satışlarındaki aşırı in-
dirim oranları ile kitabevlerinin yarışmasının 
mümkün olmaması sektör genelinde yasal 
bir düzenlemeyi zorunlu kılıyor.”

l Fırat FISTIK

021’in Ocak ayında kitap başına 5 TL 
olan maliyet bugün 9 TL’ye kadar çıkmış 
durumda. Bazı yayınevleri ise çözümü az 
kitap basmakta buluyor. Talepler arasın-

da ise özellikle matbaa sektöründeki yüzde 18 KDV 
oranının düşürülmesi veya kaldırılması geliyor. Di-
ğer bir talep ise destek paketinin açıklanması.  

Yayıncılık sektörü Dolar ve Euro artışından doğ-
rudan etkileniyor çünkü kağıt ithal ediliyor. Bunun 
sebebi ise Türkiye’de kağıt üretiminin sona ermesi. 
Burada da ilk akla gelen SEKA (Türkiye Selüloz ve 
Kağıt Fabrikaları A.Ş.) oluyor.

KAYBOLAN HAZİNE: SEKA
1936 yılında kurulan SEKA, 1945 yılında 20 mil-

yon liralık bütçesiyle Türkiye’nin en büyük üçüncü 
kuruluşu olmuş, 1980 yılında üretim kapasitesi tam 
617 tona ulaşmıştı. Bu tarihten sonra ise SEKA, yıl 
yıl kendi kaderine terk edildi. 1984 yılından itibaren 
üretim kapasitesinde artış yapılmayan SEKA fabrika-
sının bazı bölümleri kapatıldı, işçiler işten çıkarıldı. 

Bunun da belirli bir sebebi vardı. O da özelleş-
tirme. SEKA, 1984 yılından itibaren adeta ölüme 
terk edildi ve 1991 yılında özelleştirme kapsamı-
na alındı. Bu tarihten sonra ise hakiki ölümü ger-
çekleşti. Fabrika 2005 yılında tamamen kapatıldı. 
Kağıtta dışa bağımlılık o tarihten itibaren ülkemi-
zi vurmaya başladı.

MALİYET YÜZDE 70-80 ARTTI
Kadıköy’de faaliyet gösteren üç yayıneviyle 

karşılaştıkları güçlükleri konuştuk. Yazılama Ya-
yınevi’nden Ogün Hakan Küçükünal, kağıdın ithal 
edilmesinin yanı sıra kağıt satıcılarının daha da ar-
tacağına yönelik beklentisi olduğu için tedarikte sı-
kıntılar yaşandığını söyledi ve artışı şöyle özetledi: 
“Maliyetlerimiz 2021 başından bu yana yüzde 70-80 
oranında arttı. Örneğin ocak ayında kitap başına 5 TL 
baskı maliyeti olan bir kitabımızın yeni baskısı için 
bugün 9 TL fiyat aldık. Yayınevleri mecburen kitap 
fiyatlarında artış yapmak durumunda kaldı. Bu artış-
lar kâr etmek için değil, zarar etmemek amacıyla ya-
pılıyor. Özellikle küçük ölçekli yayınevlerinin mat-
baa maliyetlerindeki bu artışı karşılayabilmeleri çok 
zor. Önümüzdeki dönemde kapanmak durumunda 
kalan ya da baskıyı durduran yayınevlerinin haberle-
rini maalesef almaya devam edeceğiz.”

Küçükünal’a göre bu durum planlama 
yapmayı da zorlaştırıyor. Yayınevi bu yılın sonuna 
kadar kitap basımını durdurma kararı aldı. 2022 ya-
yın programında aylık ortalama 3-4 kitap basma planı 
vardı ama bundan da vazgeçildi. Bu karara göre ön-
celik verilen kitaplar belirlenecek. 

YAYINEVLERİ KAPANMA NOKTASINDA
Notabene Yayınevi’nden Emre Battal da maliyet-

lerin iki katına çıktığını, kitapların da yüzde 30-40 

oranında zamlandığını belirterek, “Bu zamlanma de-
vam da edecek gibi duruyor. Bunun dışında her şeye 
zam geldiği için (benzinden yiyeceğe, doğalgaza vb.) 
toplam maliyetimizi çok arttırdı. Şöyle bir kısa örnek 
vereyim, 25 lira etiket fiyatı olan bir kitabın şu anda 
etiket fiyatı 45 TL. Etrafta kapanmak üzere olan, ka-
panmış yayınevi şimdilik yok ama yakında duyarız. 
Lakin baskıyı tamamen durduran, çalışanlarını çıkar-
mış ya da yavaş yavaş çıkaran çok yayınevi duyuyo-
ruz. Bu da sektörde çok fazla işsizlik ile karşılaşaca-
ğız gibi duruyor.” diye konuştu. 

“Devletin bu tür sektörlere destek olması lazım” 
diyen Battal şöyle devam etti: “Uzun vadede kendi 
kağıdımızı ürettiğimiz bir düzeneğe geçmemiz la-

zım. Yoksa kitap basabileceğimiz kağıt bulamaya-
cağız. Tartışma ekonomik temelli yürüyor ama cid-
di bir kültürel kaybı da göz ardı etmemek gerekiyor. 
Kitap basamamak dediğimiz şey sadece ekonomiy-
le ilgili değil.” 

TOPLAM MALİYET 4 KAT ARTTI
Kor Kitap’tan Onur Öztürk de artan maliyetle-

re dair şunları söylüyor: “Döviz bu süreçte ne kadar 
yükseldiyse üretim maliyetlerimiz de en az onun ka-
dar arttı. En az diyorum çünkü döviz bazında zamlar 

da söz konusu olduğu için artışlar bununla sınırlı da 
kalmadı. Kağıt maliyetimiz üç kat, toplam maliyetle-
rimiz dört kat artmış durumda. 10 TL maliyeti olan 
kitap 40 TL'ye mal oluyor. Kültürel çeşitliliğin yok 
olması tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımızı söylesek 
abartmış olmayız. Bence hem yayınevi sayısı azala-
cak hem daha az kitap basılacak hem de sektörde te-
kelleşme artacak. Biz yayın programımızdaki kitap-
ların ertelenmesi, yeni dosya kabul etmemek ve daha 
az kağıt ile daha fazla üretim yapabileceğimiz başlık-
ları öne almak gibi önlemler aldık. Özetle ‘kaçınıl-
maz’ olandan kaçmak için mücadele ediyoruz. Baka-
lım nereye kadar nefesimiz yetecek.”

Döviz kurundaki artışların 
en fazla etkilediği 

sektörlerden biri de 
yayıncılık sektörü. 

Matbaa maliyetleri de 
düşünüldüğünde basılan 

kitapların maliyeti 
yılbaşından bu yana 

neredeyse yüzde 70-80 
oranında arttı

vurduvurdu
2

Döviz krizi yayınevlerini

Emre Battal Onur ÖztürkOgün Hakan Küçükünal
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ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB), Ekim ayı konut fiyat endek-
si verisini açıkladı. Buna göre, 2021 yılı 
Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 

5,5 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 40,0, 
reel olarak ise yüzde 16,8 oranında arttı. Bahçeşehir 
Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar 
Merkezi’nin yaptığı araştırma da hem kiralık hem de 
satılık konutların fiyatının arttığını gösteriyor.

SATILIKLARDA DA ARTIŞ SÜRÜYOR
Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye gene-

linde ortalama satılık konutun metrekare fiyatı ge-
çen yılın kasım ayına göre yüzde 58,9 artarak 5 bin 
499 TL oldu. Satılık konut ilan metrekare cari fi-
yatları aynı dönemde İstanbul’da yüzde 66,7, An-
kara’da yüzde 48,9 ve İzmir’de yüzde 52,2 arttı. 
Böylece, ortalama satılık konut metrekare fiyatları

İstanbul’da 7 bin 667 TL, Ankara’da 3 bin 536 
TL, İzmir’de ise 6 bin 343 TL oldu. 

Enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları-
nın da ülke genelinde ve üç büyük ilde artmaya de-
vam ettiği görüldü. Aynı şekilde ucuz ve lüks ko-
nutların satılık ilan metrekare fiyatlarında da artış 
devam etti, satılık konut ortalama metrekare fiya-
tı ucuz konutlarda 2 bin 756 TL’ye, lüks konutlar-
da ise 17 bin 453 TL’ye yükseldi. Konut piyasa-
sındaki canlılığın bir göstergesi olarak izlenilen, 
satılan konutların satılık ilan sayısına oranı önce-
ki aya göre gerek ülke genelinde gerekse üç büyük 
ilde arttı. Bu artışın satılık konut talebindeki yükse-
lişten kaynaklandığı belirtildi. 

İSTANBUL İKİNCİ
Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan 

metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı kasımda 
yüzde 63,7 olurken, ortalama kiralık konut ilan 
metrekare fiyatı 25 TL'ye yükseldi. Yıllık kira artış 
oranı İstanbul'da yüzde 78,8, Ankara'da yüzde 62 
ve İzmir'de yüzde 50 oldu. Bu gelişmeler sonucun-
da ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları 
İstanbul’da 38 TL, Ankara’da 18 TL, İzmir'de ise 
25 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira 
fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyük 
ilde arttı. 

Kasımda yıllık ortalama kira artışı ülke gene-
linde yüzde 63,7 olurken büyükşehirlerdeki cari 
kira artış hızları farklılık gösterdi. En yüksek yıllık 
kira artışının görüldüğü iller Antalya (yüzde 79,2), 
İstanbul (yüzde 78,8), Mersin (yüzde 75), Muğla 
(yüzde 71,8) ve Ankara (yüzde 62) oldu. Sahibin-
dex endeksi 2017 Eylül'den itibaren TÜFE kira en-
deksine yakın bir seyir izlese de bu durum 2021 
yılının Mart ayından itibaren değişmeye başladı. 
Rapordaki verilere göre sahibindex kira endeksi 
Mart’ta İstanbul'da, Nisan ayında ise hem Anka-
ra'da hem de İzmir'de TÜFE kira endeksini geçti. 
Kasım verilerine göre iki endeks arasındaki fark 
İstanbul'da 37,7 puan, Ankara'da 32,7 puan ve İz-
mir'de 43 puan oldu. 

TALEP ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayı-

sına oranı kasımda da artmaya devam etti ve yüz-
de 8,9’dan yüzde 13,3’e yükseldi. Kasım verilerine 
göre satılan konutların toplam satılık ilan sayısı-
na oranı İstanbul'da yüzde 9,1’den yüzde 12,9’a, 
Ankara’da yüzde 9,3’ten yüzde 14’e, İzmir’de ise 
yüzde 7,9’dan yüzde 11,5’e yükseldi. 

Üç büyük ildeki konut arzı ve talebi incelendi-
ğinde bu illerde de satılık ilan sayısının azaldığı, 
satılan konut sayısının ise arttığı görülüyor.  Satılık 
ilan sayısı İstanbul'da yüzde 7,2 (215 binden 199 
bine), Ankara'da yüzde 5,6 (75 binden 70 bine), İz-
mir'de ise yüzde 5,3 (66 binden 62 bine) geriledi. 
Satılan konut sayısı ise bir önceki aya göre İstan-
bul'da yüzde 31,9 (19 binden 26 bine), Ankara'da 
yüzde 41(6.972’den 9.831’e), İzmir'de ise yüzde 
37,5 (5.195’ten 7.143’e) yükseldi. Satılan konut 
sayısının toplam satılık ilan sayısına oranının hem 
lüks hem ucuz konutlarda kasımda yükselmeye de-
vam ettiği görüldü.  Satılan konut sayısının top-
lam satılık ilan sayısına oranı, lüks konutlarda yüz-
de 8’e, ucuz konutlarda ise yüzde 13,8’e yükseldi. 

KİRA YARDIMI ARTACAK MI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlı-

ğı tarafından kentsel dönüşüm kapsamında vatan-
daşlara sağlanan kira yardımında da yeni düzenle-
meler bekleniyor. 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm 
Kanunu'na göre bu yardımın süresi 18 ila 48 ay 
arasında değişiklik gösteriyor. 715 TL ile 1150 TL 
arasında değişen kira yardımlarının yıllık bazda de-
ğişimleri ile ilgili karar ise her yılın ocak ayında 
gerçekleşiyor. 2021 yılı Ocak ayında herhangi bir 
değişim yapılmayan kira yardım tutarlarının deği-
şen ekonomik şartlar ve artan kira maliyetleri sebe-
biyle arttırılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nden geçen 2022 bütçesine göre; kent-
sel dönüşüm çerçevesinde bu senenin sonuna ka-
dar 800 milyon TL, gelecek sene 900 milyon TL, 
2023-2024 döneminde de 2,1 milyar TL kira yardı-
mı gerçekleştirilecek. Fikirtepe’de evlerinden tah-
liye edilen hak sahiplerine 1500 TL kira yardımı 
yapılacağı açıklanmıştı. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendika-
sı (SES), Genel Sağlık ve Sosyal Hiz-
met Kolu Kamu Çalışanları Sendikası’nın 
(Genel Sağlık-İş) çağrısıyla sağlık çalı-
şanları özlük hakları ile ilgili 15 Aralık’ta 
iş bıraktı.

İş bırakma eyleminin sebebi ise özlük 
hakları ile ilgili düzenleme içeren yasa ta-
sarısının iktidar tarafından geri çekilmesi. 
15 Aralık’ta basın açıklaması yapan İstanbul Tabip Oda-
sı Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, "Emekli hekimlere ver-
diğiniz ücret yüksek değildir, çalışanlara verdiğiniz dü-
şüktür. Sağlık ekip işidir, ekibin her bir üyesi insanca 
yaşayacak bir ücret ve güvenli çalışma koşullarında ekip 
olarak iş barışını bozmadan çalışmak istemektedir. So-
rumlu olduğu çalışanların hakları için sessiz kalan Sağ-
lık Bakanı, görevini bir kez daha yapmamıştır. İstifası 
bizlere vereceği en cevap halini almıştır" dedi.

TALEPLER NELER?
Talepler ise şu şekilde: 
❚ Özelleştirme politikalarından vazgeçin.
❚ Koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyin.
❚ Tüm işkolu emekçilerine emekliliğe yansıyacak yok-

sulluk sınırı üzerinde temel ücret uygulamasını başlatın.
❚ Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edil-

diğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verin.
❚ Güvenceli çalışabilme koşullarını sağlayın. Şidde-

te karşı etkili yasa, güvenli işyerleri sağlıklı çalışma or-
tamları oluşturun.

❚ COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı 
hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası

❚ Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten 
tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verin.

Bütçe teklifinde hekimlerin maaş ve emekli aylığı-
na etki edecek 7 bin 200 ek göstergenin uygulanması ve 

özel hizmet tazminat oranlarının yükseltil-
mesiyle maaşlarda en az yüzde 150 oranında 

artış yapmaya olanak verilebilecekti. 
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Osman 

Öztürk, g(ö)rev adı verilen iş bırakmayı değerlendir-
di ve “COVİD-19 sürecinde bu salgının meslek hasta-
lığı sayılması için eylemler yapmıştık. Her zaman hak-
larımızın yanındaydık. Burada da bir yasa söz konusu. 
Emekliliğe yansıyacak temel hizmetlerde artışı içeren. 
Ücretlerin 3’te 2’si performansla belirleniyor ve az bölü-
mü yansıyor. Çalışırken kazanılsa bile emeklilikte yok-
sulluk sınırının çok altında maaş alınıyor. Performans 
denilen ücret de çok düştü. Toplumun büyük kesimleri-
nin asgari ücretle yaşadığını biliyoruz. Bizim de çalışan-
larımız 7-8 bin TL alabiliyor. Yaşamak için çok yetersiz. 
Biz bunun sabit ücret olarak yansımasını istiyoruz” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI
Bununla birlikte Öztürk, hekimlere ve sağlık çalışan-

lara uygulanan ve yıllardır devam eden şiddete de değin-
di. En son Aydın Didim'de bir kişi Dr. Doğancan Kılıç'a 
kafa attı. Kılıç’ın kafasına 5 dişi atıldı. 

Saldırgan Tahir D. olaydan 11 saat sonra serbest bı-
rakılsa da sosyal medyadaki tepki sonucu yeniden gözal-
tına alındı ve tutuklandı. Tahir D.'nin saldırısına uğrayan 
doktor Doğancan Kılıç, "Muayene edecektim, 'Buyurun' 
dedim. O sırada bana kafa attı. Neden yaptığına anlam 
veremedim" demişti.

Öztürk, bu konuyla ilgili de şunları söyledi: “Sağlık 

çalışanlarına şiddetle ilgili mecliste rapor da hazırlandı. 
İki defa yasa değişikliği yapıldı ama hiçbiri yeterli değil. 
AKP’nin sağlık reformu dediği dönemde sağlık çalışan-
ları itibarsızlaştırıldı. Ben 37 yıllık hekimim, eskiden de 
şiddete yeltenilirdi ama diğer hastalar müdahale ederdi. 
Şimdi ortadan itibar kalkınca insanlar çok rahat, kime 
saldırayım diye düşünüyor. Hastadan çok hasta yakınla-
rından kaynaklanıyor.”

“HEKİME SALDIRI DOĞAL KARŞILANIYOR”
Aydın’daki saldırı için de 

konuşan Öztürk, “Saldırı heki-
me yapılınca doğal karşılanı-
yor. Meslek hastalığına dönüş-
müş durumda. Meslektaşlarımız 
can güvenliği olup olmadığını 
bilmeden çıkıyor evlerinden. Bu 
yüzden yurtdışına gidişler artı-
yor. Daha dün genç bir hekim ar-

kadaşımız yurtdışına gitme kararı aldı. En önemlisi de 
bunlar, iktidarın teşvik ettiği şiddet olayları. 20 yıldır so-
kakta gaspçılar vardı, yüzde 90’ı bitti ama hala sağlık 
çalışanlarına saldırı yüksek oranda tutuklama halini ge-
rektirmiyor. Saldırganlar serbest bırakılıyor. İnsanlar da 
bu yüzden aldırmıyor. Hastanelerdeki aciller teşvik edi-
liyor, hekimlerin çoğu özele kayıyor ve devlet hastane-
lerindeki iş yükü artıyor. Hasta sayısı ve yoğunluk artın-
ca bundan herkes şikayetçi oluyor ama insanlar çözümü 
hekime saldırmakta buluyor” diye konuştu. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TM-
MOB), 600 bin mimar, mühendis ve şehir plancı-
sının haklarına sahip çıkmak amacıyla, “Emeğimi-
ze, Mesleğimize, Halklarımıza Sahip Çıkıyoruz” 
başlığıyla tüm yurtta kampanya başlattı. TM-
MOB, kampanya kapsamında Kadıköy'de basın 
açıklaması yaptı. 

“DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”
Açıklamada konuşan TMMOB Yönetim Ku-

rulun Başkanı Emin Koramaz, “Bizler bu ülkenin 
geleceğini aklın ve bilimin gösterdiği yoldan ku-
ran teknik elemanlarız. Fabrikalardan şantiyelere, 
tersanelerden madenlere, santrallerden limanla-
ra, tarım alanlarından ormanlara kadar her alanda, 
üretim olduğu her yerde hayatı yaratanlarız. Bu-
gün ülkenin dört bir yanında sorunlarımıza çözüm 
aramak için sokaklardayız. Ne dayanak gücümüz, 
ne de katlanacak tahammülümüz kaldı. Öfkemiz 
burnumuzda, öfkemiz sokaklara taştı. Sokağa ta-
şan öfkemizin nedeni kendi iktidarından başka 
hiçbir şeyi umursamayan tek adam rejimidir. Ar-
tık sesimizi daha gür yükselteceğiz, yan yana daha 
fazla geleceğiz. Umutları yarınları hep birlikte ku-
racağız” dedi.

“HAKLARIMIZ İÇİN ÇABA İÇİNDEYİZ”
Emin Koramaz'ın konuşmasının ardından ey-

leme katılanlar adına basın açıklamasını TMMOB 
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekteri Cevahir 
Efe Akçelik okudu. Bu ülkedeki 600 binin üzerin-
de mühendis, mimar ve şehir plancısının sesi ola-
rak kasım ayı başından bu yana emeklerine, mes-
leklerine ve haklarına sahip çıkmak, sorunlarına 
çözüm bulmak için kampanya yürüttüklerini ha-
tırlatan Akçelik, “2022 yılı Merkezi Yönetim Büt-
çesi’nin Meclis komisyonlarında tartışılmaya baş-
lanmasıyla beraber bizler de meslektaşlarımızın 
ekonomik ve özlük haklarını geliştirmek için yo-
ğun çaba içerisine girdik. Birliğimize bağlı odala-
rımızın tüm şube ve temsilciliklerine taleplerimize 
ilişkin pankartlar astık. İl koordinasyon kurulları-
mız aracılığıyla basın açıklamaları yaptık. Broşür-
ler, bildiriler yayınladık. Milletvekillerine ve siya-
si partilere gönderdiğimiz yazılarla, sosyal medya 
kampanyalarıyla sorunlarımızı ve çözüm önerile-
rimizi dile getirdik” ifadelerini kullandı.

“YOKSULLUKTA UZLAŞMAYACAĞIZ”
“Ne yazık ki siyasi iktidar tüm taleplerimize 

kulak tıkadı” diyen Akçelik sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Siyasi iktidar halkın taleplerine ku-
lak tıkadıkça, halkın sorunlarını göz ardı ettikçe 
kriz daha da büyüyor. Paramızın değeri her ge-
çen gün daha da düşüyor, hayat pahalılığı daha 
da artıyor, geçinmek her geçen gün daha da zor-
laşıyor. Tüm ülke olarak her gün daha fazla yok-
sullaşırken, borçlarımız daha da artıyor. Sefale-
ti kalıcı hale getirecek bir ekonomik düzeni bize 
kurtuluş olarak sunmaya çalışıyor. Yoksullukta 
uzlaşmayacağız.”

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) 
sahibinden.com’un ilan verileriyle ev kiraları ve satışlarındaki son durumu inceledi. 

Araştırmaya göre; yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 78,8 oldu

T
l Erhan DEMİRTAŞ

Bitmeyen sorun: Sağlıkta şiddet
İstanbul Tabip Odası Yönetim 
Kurulu üyesi Dr. Osman 
Öztürk hem gündemde olan 
sağlıkta şiddet konusunu 
hem de Türkiye genelinde 
geçen hafta yapılan iş bırakma 
eylemini değerlendirdi
l Fırat FISTIK

İstanbul’da kiralar İstanbul’da kiralar 
bir yılda bir yılda 

yüzde 78,8 yüzde 78,8 
arttıarttı

TMMOB’dan 
yurt geneLİnde 
eylem
Mesleki sorunlarına ve haklarına 
sahip çıkmak amacıyla, 
“Emeğimize, Mesleğimize, 
Halklarımıza Sahip Çıkıyoruz” 
kampanyası başlatan TMMOB, 18 
Aralık Cumartesi günü Türkiye 
genelinde basın açıklaması yaptı

l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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O fırtınalı yağmurlu günde, belediye-
nin bahçesine alınan yeni yerindeki Kadı-
köy Plak Festivali’nde Outro’nun standın-
da gördüğüm gazeteyi, yüksek sermayeli 
markalardan birinin reklam amacıyla çıkardı 
broşür zannettim. Bu devirde başka ne ola-
bilir ki! Yakınlaşınca neredeyse küçük dilimi 
yutuyordum; tepesinde kocaman Loft, ya-
nında da “caz kültürü gazetesi” yazıyordu. 

Plakların bulunduğu tezgâhın arka ta-
rafında dikilen, dükkânın sahibi Eray (Düz-
günsoy) ile göz göze geldiğimizde, bakışla-
rının parlaklığından sezinledim. “Yok artık! 
Bunu da mı yaptınız?” dememe fırsat bı-
rakmadan gazeteyi uzatarak:

- “Nasıl abi, beğendin mi?” 
deyince jeton düştü. 
Evet yanlış okuma-
dınız; bu yoklukta, bu 
krizde, bu toz toprak 
içinde, “akıl kârı olma-
yan” intihar gibi girişim-
de bulunmuş, caz ga-
zetesi çıkarmışlar; kanlı 
canlı, kâğıda fiziki baskı. 
Bir de üstüne göğüsleri-
ni gere gere yazmışlar: para 
ile satılmaz...

***

Bu Eray’ın ilk ic-
raatı değil. Müsa-
ade buyurursanız 
onu “akıl kârı olma-

yan” diğer işleri aracılığı ile özet geçerek 
anlatmaya çalışayım. 

1982 Adapazarı doğumlu, orta direk altı 
bir ailede dört kardeşin en küçüğü. Merke-
ze uzak Donatım semtinden. Etrafta müzi-
ğin M’si yokken üniversiteyi kazanan abi-
sinin eve getirdiği kasetlere kulak kesiliyor; 
Dire Straits, Pink Floyd... Abi de Eray’a bir 
gitar alıyor. İçeriden “ne gerek var, uğraş-
ma fuzuli işlerle” sesleri yükseliyor. Semt-
te de iyi gözle bakılmıyor, dinleyeceksen 
Orhan Baba dinleyeceksin! 

O gitarı elektroya çevirmek için para 
biriktirmeye başlıyor. Bağlama çalan kom-
şuları “Düğünlerde çalar mısın?” diyor da, 
elinde klasik gitarla nasıl olacak! “Gel ar-
kada görüntü ol, ben sana para vereceğim” 
deyince şehir merkezindeki bir kasetçi-
den Asko marka, Rus gitarı düğünlerde gö-
bek havalarına mankenlik ede ede alıyor, 

10 milyona. Lisede bir thrash 
metal topluluğu kuruyorlar, 
adı Thin Ice. Yer taşra olun-
ca hikâye ne kadar doksan-
larda geçse de, İstanbul’un 
yetmişlerini yaşıyorlar. 
Düğün salonu tutup kon-
ser vermeye kalktıkların-
da, salonu ülkücüler ba-
sıyor. Güç bela İzmit’te 
bir demo çıkarıyorlar. 
Şebek dergisinde Sa-
karya’dan Thin Ice diye 
çıkan haber zirveleri 
oluyor, zirvede bıra-
kıyorlar.  

***
16 yaşında İstanbul’a yerleşiyor, Kar-

tal’a; Adapazarı’ndan kafa dengi bir arka-
daşıyla. Aile ziyaretine gittiğinde deprem 
oluyor, bir yıl dayanışma için yanlarında ka-
lıyor. O süreçte fanatik metalcinin, Nus-
ret Fateh Ali Khan / Micheal Brook albümü 
yüzünden düşünceleri tepe taklak olu-
yor. İstanbul’a döndüğünde, ev arkadaşıy-
la Akmar’da Villa Kafe’de çalıyorlar, “reper-
tuarınızı sevmedik, müzik değil ya bunlar” 
yanıtını alınca piyasadan el ayak çekiyorlar. 

Yıldız Teknik’te Alper Maral’ın öğrenci-
si olarak okurken, Kadıköy’de barlarda çalı-
şıyor. Önce barmen, sonra müzik direktörü 
ve DJ. Dünya adlı mekâna işletmeci olunca 
Kadıköy müzik aleminin göbeğine düşüyor. 
2004’te Pakistan’a gidiyor. Çılgın Alper du-
rur mu, ondan önce gidip onu orada karşı-
lıyor. Sars virüsü yayılmış, Taliban coşmuş, 
Bin Ladin tüm dünyada aranıyor; o şartlarda 
bir ay kalıyor. Döndüğünde ilişki ağı büyür-
ken, müzisyenler çalıştığı Dünya’ya ayak 
basmaya başlayınca Müzik Hayvanı’nın to-
humları atılıyor. 

Bir doktor tayfası sponsor olunca 
2006’da bir sanat merkezi kuruluyor, Çen-
gel Sanat. Bir yılbaşındayken en hayırlı iki 
işten biri İlhan Berk ile tanışması, diğeri Ya-
kaza topluluğunun kurulması oluyor. Ardın-
dan barlara dönüyor.

Yakaza -World Müzik sanılmasın diye 
yazdıkları New World Music manifestosu-
nun da yardımıyla- güzel ilgi görüyor, yurt-
dışından konser teklifleri geliyor. Macaris-
tan, Almanya, Fransa derken, bir Japon DJ 
keşfediyor; onlar için klipler yaparak, par-
tilerinde çalıyor. Bu nedenle teklif geliyor, 
ikinci albümleri Japonya’dan yayınlanıyor, 
bir de remiks plak basılıyor. 

***
Müzik Hayvanı, plak şirketlerine bağ-

lanmamak için kuruluyor. Okul yıllarından 
tanıdığı öğrencilerin o dönem yaptığı ve ya-
yınlamadığı müzikleri bu çatı altında topla-
mayı düşünüyor Eray. Yasal olarak albüm-
lerin hakkını değil, müzik kolektifi olarak 
sadece 150 kopya çoğaltmak için izin isti-
yor. Formatı ve tasarımı dahil herkes üreti-
me dahil oluyor. Maliyeti bağış usulü çözü-
yorlar. Alternatif müzik dükkanlarında, bir 
kutuya CD alanlar gönlünden koptuğu ka-
dar para bırakıyor, o paralar tekrar albüme 
yatırılıyor. Avangart bir label’a dönüşen, bu 
gayri ticari iş, kısa sürede çığ gibi büyüyor; 
55 albümü geride bırakıyor. Birileri albüm-
leri dijital platformlara koymak isteyince (ki 
sitelerinden ücretsiz indiriliyor) işin misyon 
kısmı gölgede kalıyor. 2017’de Müzik Hay-
vanı’nı askıya alıyor Eray. 

Rahat dur-
muyor; kankala-
rı Üzeyir ve Kar-
ga’dan Bahadır 
ile Outro adın-
da bir plakçı açı-
yorlar. O esna-
da Eray’a bir bira 
markası tara-
fından teklif ge-
liyor, Audioban 
markası altında 
yeni kuşaklara 
plak basmak is-
tiyorlar. Eray da 
Müzik Hayva-
nı’nın ana akıma 
yakın versiyo-
nunu öneriyor. 
Bir buçuk yılın 
sonunda mar-

kanın istekleri artınca, Eray misyonunun bit-
tiğini düşünerek müsaade istiyor.  

***
Bu süre zarfında Müzik Hayvanı’nda 

yaptığı şeyin doğru olduğunu görüyor. Ka-
fasının dikine gitmek ona iyi geliyor. İşte 
Loft da böyle bir şey. Fikir Kadıköy-Moda 
Kefeli Pasajı’ndaki yan komşusu Şenol ‘Sub’ 
Erdoğan ile yaptıkları bir sohbet sırasında 
alevleniyor, ismi de oracıkta buluveriyorlar. 
Format olarak gazeteyi tercih etmelerin-
de daha sıcak, organik ve bir kültürün ya-
şam tarzının ifadesi olması düşüncesi ağır 
basıyor. Üçüncü sayısı bugünlerde çıkan 12 
sayfalık Loft, şimdilik destekçilerin reklam-
ları ile ayakta.

Sanmayın ki Eray burada duracak! Du-
run bakalım, daha başımıza ne icatlar çıka-
racak?

Bir caz kültürü gazetesi

MURAT MURAT 
BEŞERBEŞER

muratbeser@muratbeser.commuratbeser@muratbeser.com

aşı 40’ın üzerinde olan hemen herke-
sin yüzünde “O bakışın senin/ Bayram-
lık gözlerinin/ Çocuk gibi bakan/ Güneş 
gibi yakan/ Hep içimde saklasam” sözle-

rini duyduğunda eski bir tanıdığı ile karşılaşmış gibi 
bir gülümseme belirir. Ersan Erdura’nın söylediği 
“Çocuk Gözler” bir dönemin en çok dinlenen ve se-
vilen şarkılarından biriydi. Erdura’nın sesi ve gözle-
riyle bütünleşen şarkı yıllara meydan okuyor. Ersan 
Erdura da öyle… 

“Yerli Elvis” ismiyle tanınıp sevilen sanatçı son 
olarak sözleri Fecri Ebcioğlu’na, müziği Salvatore 
Adamo’ya ait olan “Her Yerde Kar Var” isimli sing-
le ile dinleyiciyle buluştu. Erdura ile müzikle geçen 
yılları, derde deva şarkıları ve zamanımızı konuştuk.

◆ Önce en merak ettiğim sorudan başlayayım. 
Çocuk Gözler ve sizin gözleriniz öyle uyumlu ki bu 
şarkının hikâyesi nedir? 

Menajerim Orhan Şevki çok iyi şarkı söylediği-
mi devamlı dile getiriyordu. “Türk halkının seni ta-
nıması için sana özel bir şarkı lazım, bu şarkıyı araş-
tıracağım” dedi ve “Çocuk Gözler”i buldu. İsmail 
Murat Akman’ın bir bestesiydi. Sözler Özdemir Ar-
kan’a aitti. Parçayı söyledikçe daha çok sevdim, üs-
tüne çok çalıştım. Stüdyo günü Öncü Plak’la anlaş-
mayı yapmıştık; artık Öncü Plak’ın sanatçısıydım. 
“Çocuk Gözler”i Sıtkı Acim stüdyosunda bir kere de 
söyledim, çalışmanın verdiği başarıydı. Çok güzel 
bir şarkı olmuştu. Kemanların çaldığı melodi şarkıya 
harika yakışmıştı. Aranjör Zafer Dilek’i 
hatırlıyorum, 
ona çok sev-
gilerimi yol-
luyorum. “Ço-
cuk Gözler” 
şarkımızı Türk 
halkı da çok 
beğenmişti. 
Bir yıl boyunca 
Hey Dergisi’nin 
liste başında 
kalmıştı. Önemli 
bir başarıydı bu, 
hala da dinlenen 
bir şarkıdır, mü-
zikseverler çok 
seviyorlar.

“YERLİ ELVİS”
◆ Ersan Erdura deyince aklımıza hemen Elvis 

Presley de geliyor. Yerli Elvis ismiyle anılmak nasıl 
bir duygu?

Elvis Pres-
ley’e olan fizik-
sel benzerliğimin 
yanı sıra sesimin, 
müzik ruhumun 
ve tarzımın ben-
zemesi ile Türk 
halkının bana 
yakıştırdığı bir 
benzetmedir. Bu 
bana büyük mut-
luluk ve onur ve-
riyor; çünkü El-
vis gibi dünyada 

kral unvanına sahip bir sanatçının şarkılarını layıkıy-
la yorumlamak ve Yerli Elvis unvanını almak her sa-
natçıya nasip olacak bir durum değil. Ayrıca halkı-
mız tarafından layık görülmesi ayrıcalık. Dinlediğim 
diğer sanatçıların yorumlarından  esinlenerek kendi 
üslubumu oluşturdum ve Ersan Erdura olarak şarkı-
larımı dinleyicilerimle buluşturdum. Bir sanatçının 
kendi üslubu olması çok önemlidir.

◆ Yaklaşık 60 yıllık bir müzik hayatından bah-
sediyoruz. Bu yıllar içinde Türkiye çok farklı dö-
nemler, süreçler yaşadı. Müzik tarihinde de farklı 
gelişmeler oldu.  Geriye dönüp bakacak ve kısaca 
özetleyecek olursanız 60 yıl sizin için nasıl geçti?

Her zaman müziğin içindeydim. Başladığım dö-
nemlerde ülkemizde yabancı pop müzik dinle-
niyordu. Okulda arkadaşlarla toplanıp, parçaları 
söylemeye çalışırdık. Halen beraber çalıştığım 
gitaristim Vedat Biçkin ile Boğaziçi Orkestra-
sı’nı kurduk. Yabancı pop müzik söyleyerek 
1965 yılında Son Saat gazetesinin yapmış ol-
duğu yarışmada en iyi orkestra ve en iyi so-
list ödülünü aldık. Bu ödülden sonra Türki-
ye’de sevilen orkestralar arasında yerimizi 
aldık.1960’lı yılların sonlarına kadar orkest-
ramla sinemalarda filmden önce showlarda 
müzik yaptık. 1967 yılında Hafta Sonu Ga-
zetesi’nin yaptığı Altın Ses yarışmasında bi-
rinci olarak Altın Ses Kralı unvanımı aldım. 
Gazino günleri benim müziğin içinde popü-
ler olduğun döneme denk geliyor. Hemen 
hemen bütün gazinolarda sahne aldım. Bil-
hassa matineler çok renkli ve güzel geçerdi. 

Keyif aldığım mutlu olduğum dinleyicilerimle buluş-
tuğum özel anlardı.

1993 yılında kendi bestelerimin yer aldığı 
“Çivi Gibi Çak” albümümü çıkardım. Tek par-
çadan oluşan çok sayıda single çalışmalarım 
oldu. İdealist bir sanatçı olduğum için bu yıl-
lar içinde yaptığım ve imzamı attığım her ese-
rimle gurur duyuyorum. Dinleyicilerimle ve 
sahnede olmak hayatımı renklendiren, keyif 
aldığım anlar.

◆ Söylediğiniz şarkıları nasıl seçi-
yordunuz?

Hep melodi yapısına, ritmine, in-
terval yüksekliğine, armoni akışına 
ve kalitesine inandığım şarkıları ter-
cih ettim. Şarkı sözlerinin derinliği 
ve anlamlı olması da dikkat ettiğim 
konuların başında oldu. 

“POP MÜZİĞİ BİTMEZ”
◆ Peki geçen süreçte mü-

zik piyasasını nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Dünle bugün arasın-
da sizin dikkatinizi çeken şeyler 
neler?

Bizim kuşak sevgi dolu, in-
celikli duygusunu aktarabilen 
romantik yapıya sahip bir ne-
sil olduğu için sözleri anlamlı, 
güzel mesajlar veren, nitelikli 
bestelere ilgi duyardı. Filmler, 
kitaplar, tiyatro oyunları; yani 
sanatın her dalı naif yönümü-
zü çok etkilemiştir. Zaten 
bir sanatçı yaşadığı döne-
mi ve o döneme ait duygu-
ları anlattığı için bizim şarkı-
larımız oluşmuştur. O dönemde 
şarkılar stüdyoda her enstrüman can-
lı çalınarak ayrı ayrı kayıt edilirdi. 
En son ses kaydı yapılırdı. Şu anda 
elektronik kayıtlar yapılıyor. Bu iki 
yöntemin farkı sanatçının, verdiği 
konserlerde ve canlı performanslar-
da ortaya çıkıyor.

◆ Artık her şeyin çok çabuk 
tüketildiği eleştirisi var, buna mü-
zik de dahil. Siz bu konuda ne dü-
şünüyorsunuz?

Duygudan yoksun, değer yargı-
larımızdan uzak, ritmin hakim oldu-
ğu, romantizm içermeyen ve çabuk 
tüketilen bir müzik akımı var. Kali-
teli besteler üretilmediği için birbiri-
ne benzeyen şarkılar dinlemekteyiz.

◆ Pop müzik artık bitti değer-
lendirmelerini de zaman zaman du-
yuyoruz, siz ne dersiniz? 

Katılmıyorum. Pop müzik çizgi 
değiştirebilir; ama bitmesi mümkün 
değildir.

◆ Müziğe başladığınız ilk yıl-
lardaki kitle ile şimdi sizi dinle-
yen kitle arasında nasıl bir fark 
var sizce?  Müzik dinleyicisin-
deki değişimi nasıl yorumlarsı-
nız?

Bizim kuşağın dinleyicileri iyi 
müziği seçerdi. Yabancı müzik 
dinledikleri için kaliteyi ayırt ede-
biliyorlardı. Bizim kuşak sanat-
çılarının başarılı olma nedeni bu 
kriterlere uymalarıydı. Yıllar geç-
tikçe oluşan müzik türleri, deği-

şen müzik dinleyicilerini yarattı. Ne sunarsanız 
o dinleniyor. Bazı dinleyicilerin seçiciliği 

devam ettiği için, yeni yapılan şarkıla-
rın istenen kalitede olmamasından do-
layı, müzikte geriye dönüşü görmek-
teyiz.

HER YERDE KAR VAR
◆ Son tekliniz Her Yerde Kar, 

Ossi Müzik etiketiyle çıktı. Yeni dü-
zenlemeyi sizin sesinizden dinle-

mek heyecan verici. Bu şarkıyı 
seçmenizin nedeni ne?

Bilindiği gibi Ada-
mo’nun sevilen şarkısına 
Fecri Ebcioğlu söz yaz-
mıştır. Bu şarkıyı seç-
memin nedeni yabancı 
şarkıların üzerine ya-
zılan ilk Türkçe söz-
lerden biri olması ve 
ülkemizde çok sevil-
mesidir. Ayrıca sah-
nede repertuvar olarak 
kullandığım bu şarkı-
nın tekrar hatırlanma-
sını istedim. Pandemi 

nedeniyle 1 buçuk yıl 
ertelemeyle sevgili Ha-

kan Eren ile projeyi haya-
ta geçirdik. “Her Yerde Kar 
Var” şarkısının önemine ge-
lince, yabancı şarkıların 
üzerine yazılan Türkçe söz-
lerle oluşan şarkılar o ta-
rihlerde Türkçe sözlü pop 
müziğin başlangıcıdır. Bu 

çalışmaların çoğalması Türk 
bestecilerini de etkileyerek 
Türk pop müziğinin geliş-
mesine neden olmuştur.

◆ Siz yeni isimlerden 
kimleri dinliyor, kimleri 
beğeniyorsunuz?

Gençlerden beğen-
diklerim var. Yarışma-
larda dinlediğim güzel 

sesler bulunuyor; fa-
kat gençler de bu akı-
mın içerisinde kaybo-
luyorlar. İstediklerini 

gerçekleştirmele-
ri için inandıkları 
müzik anlayışın-

dan vazgeçmeme-
lerini diliyorum. 

Sistemin için-
de fedâkarlık 

yapmaları 
gerekse de 

daha iyi bir 
müzik kalite-
sine ulaşabi-

lirler.

“Bizim kuşak sevgi dolu, incelikli, duygusunu 
aktarabilen, romantik yapıya sahip bir nesil olduğu için 
sözleri anlamlı, güzel mesajlar veren, nitelikli bestelere 
ilgi duyardı” diyen Ersan Erdura bugün ise çabuk 
tüketilen bir müzik akımı olduğunu söylüyor

Ersan Erdura ile

“KADIKÖYLÜLERE SELAM OLSUN”
◆ Biz de Kadıköy’ün 22 yıllık gazetesiyiz, siz Kadıköy’ü nasıl 

bilir, Kadıköy’de nereleri seversiniz?
Kadıköy’ün kalitesiyle, halkıyla iç içe yaşanacak bir ilçe olduğunu 
düşünüyorum. En sevdiğim yerleri Moda, Bahariye, bir Fenerbahçe 
taraftarı olarak Fenerbahçe, Suadiye ve Kadıköy’ün denizle 
buluştuğu her yer. Kadıköylülere selam olsun.

l Leyla ALP

Y

Eray Düzgünsoy
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Gelişim Tıp Laboratuvarları olarak, 2020 Ekim ayından 
itibaren 14 ay boyunca Moleküler Tanıda Kalite Kontrol 
(MOTAKK) isimli ulusal kalite kontrol programına her ay 
katılmış bulunmaktayız. Bu süre içinde, bize gönderilen 
toplam 70 örneğin testini çalışmış ve 70’inde de doğru 
sonuç vermiş bulunmaktayız. Yüzde yüz başarı oranı-
mız, sadece sonuçları Pozitif ya da Negatif düzeyinde 
tespit etmek dışında, virüsün miktar tayinini belirten 

CT düzeyinde de geçerlidir.
Aldığımız başarılı sonuçlar hem bizi tatmin etmekte, 

hem de hastalarımıza gönül rahatlığıyla doğru sonuçlar 
üretme mutluluğunu vermektedir.

Uyku bozukluğu yaşayan ki-
şiler, bağışıklık sistemle-
ri zayıfladığı için COVİD-19 
ve başka birçok hastalığa 
daha kolay mı yakalanı-
yor? Yakalandıktan sonra 
bu hastalıkları daha ağır 
mı atlatıyor?  
Bu ve benzeri sorula-
rın yanıtları için 2011 yılında 
Gayrettepe Florence Nigh-
tingale Hastanesi bünyesinde 
Uyku Bozuklukları Polikliniği ve 
Uyku Laboratuvarı’nı kuran Uzm. Dr. 
Figen Hanağası’nın başvurduk. 

“NEFES ALMAK KADAR ÖNEMLİ”
Uykunun önemi hakkında bilgi veren Hanağası, “Uyku, 
canlılar için metabolizma ve beyin fonksiyonlarının dü-

zenlenmesinde rol oynayan, nefes almak, beslenmek 
kadar önemli bir dönemdir. İnsan, tüm hayatının yaklaşık 
üçte birini uykuda geçirir. Uyku süresi yaş ile birlikte de-
ğişkenlik gösterir. Bebekler için 16–18 saat uyku gerek-
liyken, yetişkinlerde genellikle 7–8 saat, yaşlılarda ise 6 
saat yeterlidir” dedi.

“HAFTA İÇİ UYUYAMAYANLAR HAFTA SONU UYUMALI” 
Erişkinlerde uyku süresi ve uykuya dalma zamanının do-

ğuştan belirlendiğini ve bunun değiştirilemeyeceğini 
söyleyen Hanağası, “Bazı kişiler ‘uzun uykucu’ de-

diğimiz grupta olabilirler. Bu kişilere 7-8 saatlik 
uyku yetmez, sabah kendilerine gelemezler. Bu 

nedenle yeterli ve kaliteli bir uyku demek için 
kişi sabah uyandığında dinlenmiş olmalı, güne 
hazır halde kalkmalı, gün içinde de uyku-
lu hissetmemelidir. Bu nedenle uzun uykucu 
olan kişiler hafta içi uyuyamadıkları uykuları 
hafta sonu telafi etmelidirler” dedi. 

“BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIR”
Düzensiz uykunun olumsuz etkilerine değinen 

Hanağası, “Düzensiz ya da kalitesiz uyuyan kişiler-
de sabah yorgun uyanma, gün içi uyku hali, konsant-

rasyon azlığı, unutkanlık, çabuk sinirlenme gibi bulguların 
yanında kilo alma, aldığı kiloyu vermede zorlanma, bağı-
şıklık sisteminde zayıflama, gibi birçok sorun da ortaya 
çıkabilir” dedi ve şöyle devam etti: “Yapılan çalışmalarda 
kalitesiz ya da yetersiz süre uyuyan kişilerde bağışık-
lık sisteminde zayıflama saptanmıştır. Bunun sonucun-

da  hastalıklara karşı direnç azalır. Yetersiz uyku sadece 
COVİD-19 hastalığına değil başka birçok hastalığa dave-
tiye çıkartır.”

COVİD’İN GERİDE BIRAKTIĞI HASAR: BEYİN SİSİ
Pandemi sürecinin nörolojik rahatsızlıkları etkilediğine de 
değinen Hanağası, konuyla ilgili şunları söyledi: “Pande-
mi süreci nörolojik rahatsızlıkları birkaç yönden etkiledi. 
COVİD-19 hastalığının doğrudan yaptığı nörolojik hasta-
lıklar ortaya çıktı. Hastalığı evde atlatan ancak çok hafif 
geçirmeyen ya da hastane yatışı gerektirecek düzeyde 
ağır hastalarda enfeksiyon sonrasında toplumda ‘beyin 
sisi’ diye adlandırılan durum en dikkat çeken bulgulardan 
birisi oldu. Hastalarda konsantrasyon azlığı, unutkanlık, 
dikkat eksikliği, konuşacağını tam hatırlayamama, hız-

lı karar vermede zorluk gibi 
beyin fonksiyonlarında et-

kilenme görüldü. Kronik 
nörolojik hastalığı olan ki-
şiler ise  pandemi nedeniy-
le acil durumlar dışında bir 
süre sağlık hizmeti alama-
dılar ve kontrollerine gide-
mediler. Poliklinikler açılıp 
rutin takipler başladıktan 
sonra da bir çok kişi hasta-
lık kapma korkusu ile kont-
rollerini aksattı, hastalıkları 
ilerledi. Ayrıca yeni geli-
şen nörolojik hastalıkların 
da tanısında da gecikme-
ye neden oldu. Pandeminin 
başında uzun bir süre yaş-
lı bireylerin sokağa çıkması 
kıstlandığı, hastalık bulaş-
tırma endişesi ile ziyaretler 
kesildiği için ciddi bir sos-
yal izolasyona maruz kal-
dılar. Bu da yaşlılarda biliş-
sel fonksiyonlarda azalma 
ve depresyonu beraberin-
de getirdi.” 

UYKU NEDEN BOZULUR?
Uyku bozukluğunun se-
beplerinden de bahseden 
Hanağası, “Uyku ile ilgi-
li olarak, 6 ana başlık altın-
da toplanan birçok hasta-
lık vardır. Bunlar, İnsomni 
(Uykusuzluk), uyku ile iliş-

kili solunum bozuklukları, Santral Hipersomnolans (Gün 
içi aşırı uykululuk hali), Sirkadiyen ritim uyku-uyanık-
lık bozuklukları, Parasomniler (Uyanma bozuklukları) 
ve uyku ile ilişkili hareket bozuklukları olarak sayılabi-
lir. En sık görülen uyku bozukluğu İnsomni’dir. İnsomni, 
uygun şartlara ve ortama rağmen, uykuya dalmada ve 
sürdürmede zorluk, sabah normalden erken uyanma ya 
da kalitesiz bölünmüş bir gece uykusu olarak tanımla-
nır. Primer (birincil) İnsomni dışında, sistemik hastalıklar, 
kullanılan ilaçlar sonucu da İnsomni görülebilir. Bazı uyku 
hastalıkları da İnsomni yapar. Örnek vermek gerekirse 
uyku apne sendromu olan kişiler uykuya dalsa ve ken-
dilerine göre yeterli uyusalar bile uykuda nefes durma 
atakları nedeniyle oluşan uyanmalar sonucunda kalite-
siz bir uyku geçirirler. Huzursuz bacaklar sendromunda 
ise kişi uykuya yattığı zaman bacaklarındaki huzursuz-
luk ve hareket ettirme isteği nedeniyle uykuya dalma-
da güçlük çeker. Alkol alımı kişilere göre uykuya dalmayı 
sağladığı düşünülse de uykunun iç yapısını bozarak kali-
tesiz hale getirir ve sabah erken ve yorgun uyanmalarına 
neden olur” ifadelerini kullandı. 

KATİLETİ UYKU İÇİN “UYKU HİJYENİ”
Uyku bozukluğu olan kişiler için tavsiyelerde bulunan 
Hanağası, “Kaliteli bir uyku için gerekli şartların oluşma-
sını sağlayan kurallara “Uyku hijyeni” denir. Bu saye-
de birçok kişinin uykuları düzelir. Uzun uykucu bir kişi 
vücudunu uykusuzluğa alıştıramaz, az uyuyarak ken-
dimi alıştırdım dese de kendisini kandırmış olur ve kro-
nik uyku yoksunluğuna mahkum olur. Vücudun ihtiyacı 
ne kadar ise o kadar uyumak gerekir. Çeşitli nedenlerle 
hafta içi eksik kalan uyku saatleri hafta sonu telafi edil-
melidir. Uyku bozukluğu olan kişilerde eşlik eden başka 
yakınmalar da varsa ya da uyku hijyeni kurallarına rağ-
men uykuları düzelmiyorsa mutlaka tanı ve tedavi için 
uyku tıbbı hekimine başvurması önerilmektedir” dedi. 

vrupa Parlamentosu’nun Çev-
re, Halk Sağlığı ve Gıda Gü-
venliği Komitesi tarafından 
Ocak 2021’de yayınlanan 

Hava Kirliliği ve COVID 19 raporuna 
göre; ince partikül maddenin (P2.5) yal-
nızca Avrupa’da her yıl yaklaşık 400 bin 
ve dünya çapında dört milyonun üzerinde erken ölü-
me neden olduğu belirtildi. Temiz Hava Hakkı Plat-
formu’nun son raporuna göre ise uzun dönemli hava 
kirliliğine maruz kalanlar solunum ve kalp damar 
sistemi hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalıklar 
veya kanser ile mücadele ederken ve COVID-19 gibi 
virüslere karşı daha savunmasız hale geliyor. Hava 
kirliliğinin olumsuz etkileri sadece bunlarla sınır-
lı değil. Dünyada ve Türkiye’de giderek artan hava 
kirliliği, bunama hastalığı için ciddi bir risk olarak 
öne çıkıyor. Türk Nöroloji Derneği Genel Sekrete-
ri Prof. Dr. Demet Özbabalık ile hava kirliliği ve Al-
zheimer ilişkisini, çözüm için nelerin yapılması ge-
rektiğini konuştuk. 

 “RİSKİ ARTIRIYOR”
Dünyanın üç farklı bölgesinden yapılan üç araş-

tırmanın hava kirliliğinin bilişsel bozulma, bunama 

ve Alzheimer hastalığına neden olabileceğini göster-
diğini söyleyen Özbabalık, çalışmalar hakkında şu 
bilgileri paylaştı: “İlk çalışmada, Çin ve ABD'den 
araştırmacılar Çin'den gelen verileri analiz etmek 
için biraraya geldi. Hava kirliliğine uzun süre maruz 
kalmanın hem sözel hem de matematik testlerinde 
düşük performansla ilişkili olduğunu buldular. Ayrı-
ca, sözel testlerdeki düşük performans, özellikle er-
kekler ve daha az eğitimli olanlar olmak üzere yaşlı 
bireylerde daha belirgindi. İkinci çalışmada, İngilte-
re'deki araştırmacılar, 2005'ten 2013'e kadar, 50 ila 
79 yaşları arasındaki 130 bin 978 yetişkin üzerinde 
çalıştı. Yıllık en yüksek hava kirliliği konsantrasyo-
nuyla yaşayan yetişkinler, en yüksek bunama riskine 
sahipti ve en düşük yıllık konsantrasyona sahip olan-
lara göre 1,4 kat daha fazla riske sahipti.”

2020 yılının başında yayınlanan üçüncü çalışma-
da ise Güney Kaliforniya Üniversitesi ve Harvard 

Tıp Okulu da dahil olmak üzere Amerika Birleşik 
Devletleri'nden araştırmacıların hem bilişsel testler 
hem de MRI taramaları olan 73 ila 87 yaşları arasın-
daki 998 kadından alınan verileri incelediğini söyle-
yen Özbabalık, “Son üç yılda daha yüksek konsant-
rasyonlarda hava kirliliğine maruz kalan kadınlar, 
daha az hava kirliliğine maruz kalanlara kıyasla iki 
alanda farklılık gösterdiler. İlki, kelime listesi öğren-
me ile ilgiliydi ve daha yavaş öğreniyorlardı. İkin-
cisi beynin Alzheimer hastalığı nedeniyle tipik ola-
rak küçülen bölgelerinde daha fazla atrofi (büzülme) 
vardı.” dedi. 

“YÜZDE 5’İ 40-50 YAŞ CİVARINDA”
Alzheimer’ın, yaşın ilerlemesiyle birlikte görül-

me sıklığının da arttığını belirten Özbabalık, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu: “Alzheimer; çoğunluk-
la yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan bir hastalık olarak 

bilinir. Çoğunlukla sinsi başlangıçlı olan ve 
yavaş ilerleyen birçok kişide Alzheimer’ın 
yaşlı hastalığı olduğu algısı mevcuttur. Bu 
durum doğru değildir, zira Alzheimer her ne 
kadar çoğunlukla yaşlılık sürecinde karşıla-
şılan bir bunama türü olsa da bu hastalığa 
yakalanan kişilerin yüzde 5’i, 40-50 yaş ci-
varında. 60 yaşın altında Alzheimer’a yaka-
lanan kişilerin ailelerinde, bu hastalığa ge-
netik yatkınlığın olduğu düşünülmektedir.” 

ÖNLEM İÇİN NELER YAPILMALI?
Alzheimer’ı tetikleyen nedenleri “değiş-

tirilebilen” ve “değiştirilemeyen” nedenler 
olarak ikiye ayırmanın mümkün olduğunu 
ifade eden Özbabalık, yaş, cinsiyet, gene-
tik yatkınlık, büyük bir acı deneyimi, be-
yin damar hastalıklarının değiştirilemez ol-
duğunu; eğitim düzeyleri, kafa travmaları, 
tansiyon, kolestrol, diyabet, yüksek dozda 
sigara, depresyon ve stres gibi nedenlerin 
de değiştirilebilir olduğunu ekledi. 

“Değiştirilemez riskleri değiştireme-
yiz, bununla beraber değiştirebilecekleri-
mize dikkat etmeliyiz.” diyen Özbabalık, 
hastalığa yakalanmamak için şu öneriler-
de bulundu: “Sigara içmekten kaçınmak. 
Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve di-
yabet dahil olmak üzere vasküler risk fak-
törlerini kontrol etmek. Sebzeler, meyveler 
ve yağsız protein, özellikle de omega-3 yağ 
asitleri içeren protein kaynakları açısından 
zengin olan Akdeniz diyeti gibi dengeli bir 
diyet yapmak. Aerobik egzersiz dahil olmak 
üzere fiziksel ve sosyal olarak aktif olmak. 
Akıl sağlığına dikkat etmek. Hafıza beceri-
leri gibi düşünme (bilişsel) becerilerini kul-
lanmak, önemlidir.”

İLAÇ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
“Mevcut ilaçların hastalığın tamamen 

yok edilmesinden çok, sadece durdurmaya 
yönelik olması ilaç çalışmalarını hızlandır-
maktadır.” diyen Özbabalık, ilaç çalışmala-
rı hakkında da bilgi verdi: “Amerikan Gıda 

ve İlaç Dairesinin (FDA) ‘aducanumab’ adlı bir ilaca 
şartlı onay vererek erken dönemdeki Alzheimer hasta-
larında kullanılabileceğine ilişkin kararını duyurması, 
bu duyuru sonrası yaşanan tartışmalar, konu ile ilgile-
nen bilim çevreleri tarafından dikkatle takip ediliyor. 
Bahsi geçen ilaç, Alzheimer hastalığında, henüz has-
taların şikayetleri başlamadan beyinde birikmeye baş-
layan ‘amiloid’ proteinini beyinden temizlemeyi he-
defliyor. İlaç kullanmaya karar vermek için temkinli 
olmak gerekir, çünkü ilacın yüzde 100 yararlılığı he-
nüz gösterilememiş ve erken dönem dışındaki dönem-
lerde etkisiz olmaktadır. FDA, her ne kadar eldeki bil-
gilerinin ilaca tam ruhsat vermeye yeterli olmadığını 
düşünmüş olsa da onaylarını Faz 4 çalışma şartı ile 
ruhsat vermişlerdir. Hastaların üçte birinde beyin öde-
mi ve küçük kanamalara yol açan ilaç eğer Faz 4 çalış-
maları sonucu yetersiz ve zararlı görülür ise ilaç ruh-
satı iptal edilebilir.”

Bilimsel çalışmalar, 
solunum ve kalp 
damar hastalıklarına 
sebep olan hava 
kirliliğinin Alzheimer’ı 
da tetiklediğini ortaya 
koyuyor. Türk Nöroloji 
Derneği Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Demet 
Özbabalık ile hava 
kirliliğinin  Alzheimer’a 
olan etkisini konuştuk  
l Erhan DEMİRTAŞ

A

Uykunun sağlığımızdaki önemiBilimsel çalışmalar, kalitesiz 
ve yetersiz uykunun bağışıklık 
sistemini zayıflattığını gösteriyor. 
Peki bağışıklık sisteminin 
zayıflaması, başta COVİD-19 
olmak üzere diğer hastalıklara 
davetiye çıkarır mı? Kaliteli bir 
uyku uyumak kişinin kendi 
elinde mi? Uzman Dr. Figen 
Hanağası ile bu konuyu 
konuştuk 

Hanağası, uyku hijyeni için yapılması gerekenle-
ri şöyle sıraladı: 
◆ Uyku gelince yatağa gidilmeli.
◆ Uyunamazsa yatakta fazla vakit geçirilmemeli.
◆ Yatak odası çok sıcak ya da çok soğuk olmamalı, 
tercihen karanlık ve hafif serin olmalı.
◆ Yatak odası sadece uyku ve cinsel aktivite için 
kullanılmalı. Çalışma odası, yaşam ve televizyon 
odası olarak kullanılmamalı.
◆ Hafta sonu ve tatil süresince sabah kalkış saatleri 
çok değişmemeli.
◆ Gün içinde uyumamalı, dayanılamıyorsa 30 da-
kikadan kısa süreli ve saat 15:00’ten önce şekerle-
me yapılmalı.
◆ Alkol, kafeinli içecekler ve çikolata tüketimi uyku 
saatinden 4-6 saat öncesinde kesilmeli.
◆ Yatmadan önce sigara içilmemeli.
◆ Akşam yemekleri çok ağır yenmemeli.
◆ Uyku öncesi ağır spordan kaçınmalı, egzersizler 
akşamüstü saatlerine kaydırılmalı.
◆ Yattıktan sonra günlük düşüncelerden uzak du-
rulmalı, yatak odası dışında düşünülüp çözümlene-
rek yatağa yatılmalı.
◆ Uykuyu bozacak ilaçlar (Antidepresanlar, korti-
zon, grip tedavisinde kullanılan ilaçlar, bazı kalp ilaç-
ları vb.) uykuya yakın saatlerde alınmamalı.”

Hava kirliliği 
ALZHEIMER

riskini artırıyor
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Modern Olimpiyat tarihi içerisinde bir-
çok başarı hikayesinin yanı sıra siyasi 
figürlerde barınıyor. Bunlardan bir 
tanesi de Jesse Owens. 1936 Ber-
lin Olimpiyatları’nda 4 altın ma-
dalya alarak, “Yenilmez Aryan 
ırkı”nı alaşağı eden Owens, ül-
kesindeki beyazlar ile aynı mus-
luktan su dahi içemiyordu. 

Dünya, birinci dünya savaşı-
nın kalıntılarını toparlamaya çalı-
şırken, resmi olarak olmasa da Av-
rupa ülkelerinden dışlanan Almanya, 
üretimde uluslararası ilişkilerde fazlasıyla zor-
luk çekiyordu. Bu izlenimi bir nebze kırmak ve Al-
manya ile kopan ilişkileri yeniden toparlamak için 
dönemin olimpiyat komiteleri 1936 organizasyonu-
nu Berlin’de düzenlemeye karar verdi. 1931’de bu 
karada Hitler’in 1933’te iktidara kadar yükseleceği 
öngörülmemişti. 

BOYKOT KARARI UYGULANAMADI
Almanya’nın başına geçen Hitler, hızla faşist 

iktidarını yükseltmiş, Yahudiler ve Romanlar başta 
olmak üzere farklı ırktan olanlar ayrımcılığa uğra-
maya başlamıştı. Bu durum karşısında ABD ve Av-
rupa’daki birçok ülke olimpiyatların Nazi Alman-
ya’sında yapılmasına karşı çıktı. Bu karar, modern 
olimpiyat oyunlarının da ilk boykotlarındandı. An-
cak karar uygulanamadı ve 49 ülke sporcularını Al-
manya’ya göndereceğini açıkladı. 

HİTLER’İN GÖSTERİSİ
Birinci dünya savaşının ardından dünyada yük-

selen ırkçılığın mimarlarından olan Hitler, Berlin 
Olimpiyat Oyunları’nı bir gösteri olarak tasarladı. 
“Aryan ırkı yenilmez” motivasyonuyla her alanda 
propagandalar yapan Hitler ve ekibi Berlin Olimpi-
yatları’nda adeta gövde gösterisi yaptı. Askeri geçiş 
törenleri, tüm stadyumun bir ağızdan Hitler’e sela-
mı, madalya ve açılış törenlerindeki ihtişam... 

“Yenilmez Aryan ırkına” ilk darbeyi, çiftçi-
lik yapan 10 çocuklu bir ailede yetişen siyahi at-
let Jesse Owens vurmuştu. James Cleveland “Jesse” 
Owens, 1936 Berlin Olimpiyatları’nda dört altın 
madalya kazanmış, uzun atlamada kırdığı dünya re-
koru 25 yıl boyunca geçilememişti. 

TARİH YAZILIYOR ANCAK YANLIŞ
İnternet araştırmalarında Owens için, “Hitler’e 

stadı terk ettiren atlet” yazılır ancak gerçek bu de-
ğildir. Hitler, siyahi bir atletin yarışı kazandığı-
nı görünce sahayı terk etmedi. Seremoniye yoğun 
programını gerekçe göstererek katılmamıştı.  

Owens, Berlin’de sahne alan 19 si-
yah Amerikalıdan yalnızca biriydi.

İlk zafere ulaşan siyah atlet ise 
2 Ağustos’ta yüksek atlamada bi-
rinciliği kazanan Cornelius Coo-
per Johnson’dı. Afro-Amerikalı 
atlet, Berlin’deki olimpiyatlar-
da Hitler’e aryan ırkın üstünlü-
ğü saçmalığını gösteren ilk spor-

cu olmayı başarmıştı. 
Hitler’in hazmedemeyip uğruna 

stadyumu terk ettiği kişi Owens değil 
Johnson’dı.

BENZİNLİKTE ÇALIŞTI
Owens’ı bu kadar ünlü eden, uğruna pulla-

rın basılmasına etki eden olay ise yoksul bir aile-
nin 10 çocuğundan biri olması, 4 altın madalyası ile 
benzinliklerde çalışıyor olmasıydı. Öyle ki kendisi 
de bu durumu, “Ne yapsaydım? Dört altın madal-
yam var. Ama oturup altın madalyaları yiyemezsin” 
açıklamasıyla durumunu özetlemişti.

TEBRİK DAHİ EDİLMEDİ 
1936 Berlin’de kazandığı 4 altın madalyaya 

karşı dönemin başkanı Franklin D. Roosevelt, ken-
disini ne yazılı ne sözlü hiçbir şekilde tebrik bile et-
memişti.

Naziler ile aynı otelde kalabilmiş ancak ülkesi-
ne döndüğünde ise beyazlar ile aynı çeşmeden su 
dahi içemeyen Owens, ABD’de ırkçılığın bir neb-
ze dinmesiyle hayalini kurduğu olimpiyatlara ikinci 
kez katılabilmişti. Ancak onun hayatı ve hayali olan 
sporculuk için çok geçti. 1956 Yaz Olimpiyatları’na 
temsilen gönderilen Owens, Avustralya’ya gittiğin-
de 42 yaşında işçi sınıfının bir üyesiydi. 

Owens, yaşamının son günlerinde dahi 4 altın 
madalyalı ancak beyazlar ile yan yana oturamayan, 
otobüste oturma izni olmayan, istediği otelde kala-
mayan biri olarak 31 Mart 1980’de hayata veda etti.

Spor tarihine 
adını altın harfler-
le yazdırmış, yal-
nızca renginden 
kaynaklı kendi-
sini kabul ettire-
memiş Owens’ın 
“Race” (Rüzgarın 
Oğlu) belgeselini 
de seyretmenizi 
tavsiye ederim...

OLİM
Pİ

YA
T 

M
EŞ

ALESİNİN ARDINDA
 K

A
LA

NLAR

• 2 •

Beyazlarla aynı musluktan 
su içemeyen 4 olimpiyat 
madalyalı atlet: Jesse Owens

alamış’ta bulunan Kadıköy Belediye-
si Gençlik ve Spor Merkezi’nin iki sahası 
Buzzfest için hazırlandı. Özel bir teknolo-
ji ile geçici olarak hazırlanan buz pistin-

de gerçekleşecek festival 24 Aralık  – 28 Şubat tarih-
leri arasında sürecek. 4 yaş üstü her kullanıcıya açık 
olacak pistte, katılımcılar 30 dakika süre ile buz pa-
teni yapabilecek ya da şişme botlarla kaydıraktan ka-
yarak eğlenceli vakit geçirebilecek. Daha önce buz 

pateni yapmamış kişiler de alanda bulunan eğitmen-
ler tarafından verilecek kısa bir eğitimin ardından pis-
ti kullanabilecek. Yoğun talebi dengelemek amacıyla 
sembolik bir ücretin alınacağı festivalde, buz pistine 
gelenlere ücretsiz olarak kask ve paten temin edilecek. 

ÇEVRE DOSTU SİSTEM
Kalamış Parkı’ndaki 500 metrekare alan üzerine 

kurulan sistem, su ve elektrik kullanımının çok az ol-

masından dolayı çevre dostu olarak nitelendiriliyor. 
Ses ve ışık sistemleri ile renklenecek festivalde buz 
pateninin yanı sıra mini konserler, yılbaşı ve sevgili-
ler gününe özel sürpriz etkinlikler de olacak.

Festival alanında Potlaç Kadın Kooperatifi üye-
si kadınların el emeği ürünlerini sergilediği yılbaşı 
stantları da yer alacak. Kadıköy Belediyesi’nin ka-
dınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlen-
dirmek üzere kurduğu ve daha sonra kooperatife dö-

nüşen kadın emeği projesi Potlaç’ın yılbaşı stantları, 
yılbaşında sevdiklerine özel hediye vermek isteyen-
lere, bir birinden farklı seçeneklerde hediyelik ürün-
ler sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, kurumun spor 
vizyonunu, amaçlarını, stra-
tejik hedeflerini ve projele-
rini bünyesinde barındıran 
“Spor Master Planı”nı açıkla-
dı. İmamoğlu, “Spor Ana Pla-
nımızı; İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, iştirak 
şirketimiz Spor İstanbul ve BİMTAŞ ekiplerinin yo-
ğun mesaileri ile hazırladık” dedi. Geçtiğimiz gün-
lerde 2036 Olimpiyatları için İstanbul’un irade be-
yanını açıkladıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Ve bu 
heyecanı yürekten hissediyorum. Olimpiyatlara ev 
sahipliği yapmak, bizim için bir amaç değil; şehri-
mizde spor kültürünün gelişmesi, kentin spor yapma 
motivasyonunun artması ve olimpizm değerlerinin 
gündelik yaşamın bir parçası haline getirilmesi için 
güçlü bir araç” diye konuştu.

“SPORDA SEFERBERLİK İLAN EDİYORUZ”
Olimpiyatlara aday 

olan her kentin, olimpi-
yat kültürünü şehre yay-
mak için, kapsamlı bir 
spor master planı ha-
zırlayarak işe başladı-
ğını aktaran İmamoğlu, 
bu kapsamda yapacak-
ları çalışmaları özetledi. 
“Dünyanın dört bir ya-
nında yapılan bilimsel araştırma sonuçları, kişisel sağ-
lıkta sporun ne denli önemli olduğunu gösteriyor” di-
yen İmamoğlu, konuyla ilgili İstanbul-Türkiye-Avrupa 

üçgeninde TV izleme oranın-
dan obeziteye, diyabetli in-
san sayısından düzenli fizik-
sel aktiviteye katılan insan 
sayılarını kapsayan karşı-

laştırmalı örnekler verdi. Bu 
anlamda İstanbul’un karne-
sinin zayıf olduğunu belir-
ten İmamoğlu, “İşte bütün 
bu veriler nedeniyle, İstan-
bul’un bir spor kenti olma-
sı için seferberlik başlatı-
yoruz. İstanbul’umuzu hep 
birlikte, herkesin her yerde 
spor yapabileceği bir kente 
dönüştüreceğiz. Türkiye’de 
ilk defa bir kent, spor ana 
planı hazırlayarak seferber-
lik ilan ediyor” şeklinde ko-
nuştu. İmamoğlu, çalışmala-
rında 9 bin 281 kişi ile anket 
yapıldığını, ileterek amaçla-
rının yaşam kalitesi yüksek 
bir İstanbul yaratmak oldu-
ğunu sözlerine ekledi.

Projelerinin uzun vade-
li olduğunu, bu nedenle çalışmalarına sabırla devam 
edeceklerini belirten İmamoğlu, “Bu şehrin bütün in-
sanlarının, gerçekten sağlıklı bir bireye dönüşmesini 
istiyorum. Sağlıklı bireylerin olduğu bir şehir, her ko-
nuda dayanıklı bir kent haline dönüşür. Sağlıklı birey-
lerin olduğu bir şehirde, herkes daha iyi düşünceye, 
daha pozitif düşünceye sahip olur. Bu da mutlu bir şe-
hir olmamızı sağlar” sözleriyle tamamladı. 

Buzzfest keyfİ 
Kadıköy’de

Kadıköy Belediyesi, pandemi sonrası Buzzfest’i yeniden düzenliyor. 
Buz pateni için kayma yolu, kaydırak gibi eğlencelerin 
yanı sıra mini konserlerin de olacağı Buzzfest, 28 Şubat’a dek sürecek

K

İBB Başkanı 
Ekrem 
İmamoğlu, kentin 
‘Spor Master 
Planı’nı açıkladı. 
İmamoğlu, 
“Dünyanın dört 
bir yanında 
yapılan bilimsel 
araştırma 
sonuçları, 
kişisel sağlıkta 
sporun ne denli 
önemli olduğunu 
gösteriyor” 
ifadelerini 
kullandı

İBB sporda 

seferberlik 

başlattı

Buzzfest pisti her gün 
10.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak
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Gönüllülerden gelenler
Kriton Curi Parkı 
Gönüllüleri tiyatro 
kursiyerleri, yeni 
sezonu, Gençlik Tiyatro 
Grubu’nun oynadığı 
‘’Kadın Kahramanlar’’ adlı 
oyun ile açtılar. Oyun, 
gönüllüler tarafından 
yoğun ilgi ve alkış gördü. 
Oyunun sonunda Kriton 
Curi Parkı Gönüllü Evi 
Başkan Yardımcısı 
Burhan Kaya, eğitmen 
Güney Saraçoğlu ve 
oyuncuları tebrik ederek 
çiçek takdim etti.   

YANGINA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER
Göztepe Gönüllüleri Çevre 
ve Kentlilik Bilinci Komitesi, 
bu ay da Afetlere Hazırlık 
Etkinliği düzenledi. Sivil 
Savunma Uzmanı Mehmet 
Ali Çubukçuoğlu, yangının 
çıkış nedenleri, yangın 
öncesi ve yangın esnasında 
nasıl davranılması gerektiği 
konusunda katılımcıları 
bilgilendirdi, yangın tüpünün 
kullanımı ve acil servis 
telefonlarının bilinmesinin 
önemini anlattı.

Merdivenköy Gönüllüleri sezon 
açılış ve yeni yıl programı 
düzenlendi. Merdivenköy 
Gönüllü Evi’nde düzenlenen 
programda geçmiş dönem 
hizmetleri anlatıldı, görev alacak 
komite başkanları tanıtıldı, yeni 
projeler konusunda bilgiler 
paylaşıldı. Program müzisyenler 
Nevaser Erginok ve Ateş Erol’un 
müzikleriyle devam etti.  

ANADOLUYA YARDIM
Erenköy, Bostancı, Moda, Koşuyolu, Kriton 
Curi Parkı ve Fikirtepe gönüllüleri ortak 
proje kapsamında Şanlıurfa Siverek Türkan 
Koyuncu anaokulu sınıfı ve Kars Selim 
Bozkuş İlkokulu ana sınıfı için çeşitli giysi 
ve kırtasiye malzemeleri gönderdi. Erenköy 
Gönüllü Evi Başkanı Necla Karaman, 13 koli 
anaokulu kitabı, eşofman takımları ve sınıf 
malzemeleri desteği için Akademi Deha 
Anaokulu sahibi olan Erenköy gönüllülerinden 
Muhabbet Oğuzcan’a teşekkür etti. 

Göztepe Gönüllüleri 
sosyal dayanışma ve 
yardımlaşma amaçlı Yeni 
Yıl Kermesi düzenledi. 
Kermes yoğun bir ilgiyle 
karşılandı. Gönüllerin 
dönem faaliyetleri 
arasında yer alan Sanat 
Atölyesi çalışmaları ve 
el işi gıda ürünleri büyük 
ilgi gördü. Kermes ile, 
okul öncesi eğitim sınıfı 
projesine, yeni doğan 
ünitelerine bebek kıyafetleri, ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda desteği, muhtelif sosyal yardım 
projelerine katkı verme imkanı sağlandı.

KİTAP BAĞIŞI
Erenköy, Bostancı, Moda, Koşuyolu, Kriton Curi Parkı, Fikirtepe, 
Merdivenköy, Zühtüpaşa, Caddebostan gönüllüleri, köylere, köy 
okullarındaki çocuklara kitaplar götürmek, kitaplıklar kurmak 
için İznik’in Göllüce Köyü İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ettiler. İhti-
yaç duyulan yerlere kitap taşımaya, kütüphaneler kurmaya de-
vam edeceklerini belirten gönüllüler, Okul Müdürü Gökhan Yan-
maz’dan okul hakkında bilgiler aldılar.

KRİTON CURİ GÖNÜLLÜLERİ GENEL 
KURULU YAPILDI
Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nin olağanüstü genel kurulu Gönüllü Evi’nde 
yapıldı. Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve Belediye Meclis Üyesi 
Süleyman Şahin ile Gönüllü Merkezi sorumlusu Engin Baran’ın katılımı ile 
yapılan genel kurula, olumsuz hava koşullarına rağmen önceki dönemler 
hizmet vermiş eski yöneticiler ve gönüllülerden oluşan 300 kişi katıldı. 
Oldukça coşkulu geçen genel kurula katılan gönüllüler, verdikleri 
destekle gönüllü evlerine sahip çıktılar. 
Süleyman Şahin, gönüllü sayısının her geçen gün arttığını, Ataşehir, 
Üsküdar, Ümraniye, Maltepe, Kartal gibi ilçelerden gönüllü olarak 
çalışmak isteyen vatandaşların başvurduğunu ifade etti. Şahin, örneği 
görülmemiş gönüllü hizmetlerinin sadece Kadıköy’de değil Anadolu’nun 
ücra köşelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştığını ifade ederek, gönüllülere 
teşekkür etti.
iki saate yakın süren toplantıda birçok katılımcı söz alarak görüşlerini, 
düşüncelerini, beklentilerini ve isteklerini ilettiler.
Her yaştan gönüllünün katıldığı toplantıda 90 yaşında bir gönüllünün 
‘Mahallem için ne yapabilirim, her türlü desteği verebilirim’ sözleri 
duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Gönüllü Evi Yönetim Kurulu 
Üyesi İhsan MERİÇER “Bu önemli günümüzde olumsuz hava koşulları 
ve pandemiye rağmen bizleri yalnız bırakmayan, yanımızda olan, güç 
ve destek veren çok değerli gönüllülerimize teşekkür ve şükranlarımızı 
sunarız. İyi ki varsınız.” dedi. 

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
24 - 30 ARALIK 2021

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

‘OVACIK’ FİLM GÖSTERİMİ
Tarih/Saat: 24.12.2021 / 14.00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi B 
Salonu

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri   

‘EK’ KİTAP TANITIMI ve İMZA GÜNÜ
Yazar Ersan Kınayyiğit

Tarih/Saat: 25.12.2021 / 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen:  Moda Gönüllüleri             

NLP SOHBETLERİ
Cengiz Eren

Tarih/Saat: 29.12.2021 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri  

DOĞUM HARİTASI ve 2022’ye BAKIŞ
Jale Keşoğlu

Tarih/Saat: 29.12.2021 / 13.00
Yer: Merdivenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen:  Merdivenköy Gönüllüleri              

“KADIN KAHRAMANLAR” SAHNELENDİ

GÖZTEPE GÖNÜLLÜLERİ’NDEN KERMES

MERDİVENKÖY SEZONU AÇTI

Merhaba, yeni yıl yaklaşırken herkeste bir telaş. Yılbaşı sofrasında ne hazırlasam acaba… Tavuk, hindi… Bütçemiz hangisine yeter. Hele gıda fiyatlarında ciddi 
artışlar olduğu için marketlere gitmeye korktuğumuz şu günlerde…  2 yıl önce sizlerle yılbaşı hindi tarifi paylaşmıştım ancak son aylarda yaşanan fiyat artışları 

nedeniyle bu yıl tavuk menüsü paylaşacağım. Hepinize güzel sağlıklı umut dolu bir yıl dilerim, afiyet olsun…

 FIRINDA İÇ PİLAVLI TAVUK DOLMASI (5-6 KİŞİLİK)

 BROKOLİ SALATASI(4-6 kişilik)

Malzemeler;
 1 adet bütün tavuk (2 kg)

Sosu için:
 1 tatlı kaşığı yoğurt
 2 yemek kaşığı sıvı yağ
yarım tatlı kaşığı domates salçası

Pilavı için:
 2 su bardağı pilavlık pirinç
 2 yemek kaşığı tereyağı
 2 yemek kaşığı sıvı yağ
yarım çay bardağı dolmalık fıstık
yarım çay bardağı kuş üzümü
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı karabiber

Garnitür olarak:
 2 adet patates
 2 adet havuç
 Arpacık soğan

Yapılışı;
Öncelikle iç pilavını hazırlamak için pilavlık pirinçler 
bir kaba alınır. Üzerini geçecek kadar ılık su ve tuz 
eklenerek yarım saat bekletilir, daha sonra bol su 
ile yıkanarak pişirme aşamasına geçilir. Pilavı pişir-
mek için öncelikle pilav tenceresine tereyağı ve sıvı 
yağ alınır. Yağlar eriyince suyu süzülen pirinçler 
eklenerek kavrulur. 2-3 dakika kavrulduktan son-
ra dolmalık fıstıklar ve kuş üzümleri ilave edilir. Be-
raber bir iki defa karıştırılarak kavrulur. Üzerine 2 
su bardağı sıcak su ilave edilir. Tuzu ayarlanır. Piş-
meye bırakılır. Pilav suyunu çekinceye kadar pişiri-
lir. Bu ölçüdeki pirinç için suyu bilerek az kullanıyo-
ruz, pilavımız biraz diri kalacak. Son olarak ocaktan 
alınır, tarçın ve karabiber eklenerek karıştırılır. Di-
ğer taraftan bütün tavuğumuz yıkanır ve varsa 
tüyleri tütsülenir. Tavuğun içi fazla bastırmadan 
pilavla doldurulur. (Çok sıkıştırırsanız pilavınız ha-
mur olabilir.) Tavuğun ayakları mutfak ipi ile bağla-
nır, böylece pişerken açılması önlenmiş olur. Daha 
sonra tavuk yağlanmış fırın kabına alınarak 185 de-
rece fırında 60 dakika kadar pişirilir. Bir kasede sos 
malzemeleri karıştırılır ve yarı pişmiş olan tavuk fı-

rından alınarak üzerine fırça ile sos sürülür. Bu sos 
tavuğunuzun nar gibi kızarmasını sağlayacaktır. 
Eğer baştan sürerseniz gereğinden fazla kızarabilir 
bu sebeple baştan sos sürmüyoruz. Fırından aldı-
ğımız fırın kabına birkaç parçaya dilimlenmiş pata-
tes, havuç ve arpacık soğanlar da eklenir. Böylece 
tavuğun suyu ile hem sebzelerimiz lezzetlenmiş 
olacaklar, hem de servis sırasında kullanabileceği-
miz nefis garnitürlerimiz de hazır olacak. Son ola-
rak fırın kabı tekrar fırına sürülür. Yaklaşık 40 daki-
ka daha pişmeye bırakılır. Tavuğa göre pişme süresi 
değişebilir, ancak şüphede kalırsanız, tavuğun 
piştiğini nasıl anlarım derseniz, bir kürdan batıra-
rak tavuğun pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Eğer 
kürdan kolayca batıp pembe bir şekilde çıkmıyor-
sa pişmiş demektir. Tavuk pişerken diğer taraftan 
kalan pilava yarım su bardağından az su eklene-
rek pişirmeye devam edilir. Tekrar suyunu çekti-
ğinde üzerine bir havlu kağıt kapatılır ve demlen-
meye bırakılır. (İç pilavlı tavuk dolması nasıl servis 
edilir derseniz. Genişçe bir servis tabağının taba-
nına demini alan pilavı yayarak tavuk için bir yatak 
oluşturun ve fırından çıkan tavuğu pilavın ortası-
na yerleştirin. Pişen sebzeleri de gelişi güzel pilavın 
üzerine serpiştirin,şimdiden afiyet olsun. 

Malzemeler;
 500 gr brokoli
 3-4 adet salatalık turşusu
 1 kutu konserve mısır (220 gr)
 2-3 adet közlenmiş kırmızı biber
 2 dal yeşil soğan
 2 diş sarımsak
 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
 1 çay kaşığı tuz
 1 adet limon suyu

Yapılışı;
Öncelikle brokolinin sap kısımlarını keselim 
ve ayırarak buhar tenceresine alalım ve içerisine 

sıcak su koyduğumuz ocaktaki tencere-
nin üzerine yerleştirerek kapağını ka-

patalım ve 5 dakika kadar buhar-
da haşlayalım. Haşlanan brokolileri 

küçük parçalara ayırarak derin bir 
kap içerisine alalım.Ardından di-
ğer malzemelerimizi hazırlaya-
lım. Bunun için közlenmiş biber 
ve salatalık turşusunu doğraya-
lım. Yeşil soğanı da ince ince doğ-

rayalım. Malzemelerin miktarla-
rını sizler kişi sayınıza ya da damak 

zevkinize göre arttırabilirsiniz Üzerine 
konserve mısır, doğranmış salatalık tur-

şusu, kırmızı biber, yeşil soğanlar, ezilmiş ya 
da rendelenmiş sarımsak, tuz, limon suyu ve zeytin-
yağını alarak tüm malzemeler güzelce karışana kadar 
karıştıralım. Salatamızı servis tabağına alarak servis 
edelim. Ortalama Maliyeti: 25 TL

Yılbaşı Menüsü
Yılbaşı sofranızı süsleyecek ve gayet uygun 
fiyata hazırlayacağımız lezzetli bir salata.

Malzemeler;
Yarım baş mor lahana
 2 adet havuç
 3 yemek kaşığı zeytin yağı
 10 adet kornişon turşu
 2 adet köz biber
 500 gr süzme yoğurt
 5-6 kaşık mayonez
 Haşlanmış garnitür(patates, 
havuç, bezelye)
 Tuz

Yapılışı;
Öncelikle mor lahanayı ortadan ikiye bölüp 
yarısını  ince ince doğruyoruz. Bir tavaya 

yağ koyup lahanaları biraz kavuruyoruz ve 
ateşten alıyoruz,  rende yaptığımız 

havuçları mor lahananın üzerine 
ekliyoruz, lahananın sıcaklığıyla 

birleştiriyoruz diğer taraftan 
közlemiş olduğumuz kırmızı 
et biberlerini közleyip 
temizleyip doğruyoruz. 
Daha sonra salatalıklarımızı 
garnitürlerimizi süzüp diğer 
malzemelerle karıştırıyoruz. 

Mayonez yoğurt tuzunu 
da ayarlayıp karıştırıyoruz 

harika bir lezzet çıkıyor ortaya 
dilediğiniz bir kalıba döküp ters 

çeviriyoruz.Üzerini süsleyerek 
servis yapıyoruz.

Ortalama Maliyeti: 40 TL

MOR LAHANA SALATASI(4-6 KİŞİLİK)

Bir yılbaşı sofrasını bu şekilde hazırladığınızda ortalama 150 -160 TL
 bir maliyeti oluyor. Hindi menünün ortalama maliyeti ise 415 ile 465 TL arasında 
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evirmen, seslendirmen, köşe yazarı, eleş-
tirmen, galerist Adalet Cimcoz, 25 Tem-
muz 1910’da Çanakkale’de doğdu. Anne-
si Alman, babası topçu subayı bir Türk’tü. 

Altı yaşındayken ailesi Almanya’ya göç etti. Türki-
ye’ye döndüklerinde Adalet hanım, ‘ana dili’ Alman-
ca sayesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nde tercüman 
olarak çalıştı. İş yerinde tanıştığı avukat Mehmet Ali 
Cimcoz ile 1939’da evlendi. Adalet hanım, bu paşaza-
de sülaleye gelin olup Cimcoz soyadını alıncaya ka-
dar sanatla, toplumla alakası olmayan biriydi. Ama eşi 
Mehmet Ali, amcası Salah Bey gibi sanatçı yaradılış-
taydı. Bilhassa resimle ve edebiyatla yakından ilgiliy-
di. Onun bu ilgisi Adalet için yeni ufuklar açmıştı. Eve 
sık sık sanatçı arkadaşlarını davet ediyordu. Bazen sa-
baha kadar süren buluşmalarda hem içiliyor hem de 
sanat âleminin dedikodularına varıncaya kadar her şey 
konuşuluyordu. Sabahattin Ali, Cemal Tollu, Çetin 
Özkırım, Tunç Yalman, Ercüment Kalmık, Azra Er-
hat, Sabahattin Eyüboğlu, Şevket Rado, Kuzgun Acar, 
Limasollu Naci, Semih Balcıoğlu, Ara Güler, Baha 
Gelenbevi, Ferruh Başağa, Bedri Rahmi Eyüboğlu, 
Nuri İyem, Avni Arbaş, Şükriye Dikmen, Yaşar Nabi 
Nayır, Füreya Koral, Altan Erbulak gibi isimler 
Cimcoz ailesinin en yakın dostları arasındaydı.

DUBLAJ KRALİÇESİ
Dublajcılığı bir rastlantı sonucu başladı. 

1931’de Ferdi Tayfur eşi Melek Kobra ile İpek 
Film stüdyosunda seslendirme yapıyordu. Melek’in 
hastalandığı bir gün Tayfur kız kardeşini çağırdı. 
Böylece Adalet Cimcoz’un seslendirme çalışmala-
rı başladı. Türkân Şoray, Belgin Doruk, Muhterem 
Nur, Sezer Sezin, Fatma Girik ve Filiz Akın’ın ses-
lendirmelerini yaptı.

MAYA’YI KURDU
1951’de Türkiye’nin ilk özel sanat galerisi Ma-

ya’yı Beyoğlu’nda kurdu. Açılış münasebetiyle ba-

sına şu demeci vermişti: “Eğer gi-
riştiğim teşebbüste muvaffak olur, 
halkla sanatkâr arasında bir köp-
rü kurabilirsem, hayatımın en bü-
yük mutluluğunu duyacağım. Böy-
le bir yerin yokluğunu hissettiğim 
içindir ki bu işi yapmaya karar ver-
dim. Masraflarını çıkardığım takdir-
de galeri ilelebet açık duracaktır.” 

Galeriye Maya ismini Sabahat-
tin Eyüboğlu koymuştu. Anlamı bir 
yandan büyük Maya medeniyetini, 
öte yandan Nasrettin Hoca misali sa-
nat ortamına maya çalmayı çağrıştırı-
yordu.. Eserlerini sergileyecek mekân 
bulamayan sanatçılara Maya şifa gibi 
gelmişti. Beyoğlu Kallavi Sokak 20 numaralı daire, 
aynı zamanda sanatçılar için çok özel bir kulüp hatta 
bar vazifesi de görüyordu.

HERKES MAYA’DA
Nizamettin Nazif, ‘Dublaj Kraliçesi Adalet Cim-

coz’ başlıklı ya-
zısında, Maya 
Galeri ziyaretin-
den edindiği iz-

lenimleri şöyle anlat-
mıştı: “İç içe iki oda ve bir hol. 
Önüne paravan konmuş bir 
soba ile uzun ve genişçe bir 
sedir. Tablolar, bacakları kol-
ları budanmış heykeller, tah-
ta oymalar, yazmalar, kilim-

ler. İki odada da iğne atsan yere 
düşmeyecek. Akademi profesörleri, ressamlar, hey-
kelciler, dekoratörler, münekkitler, muharrirler, ro-
mancılar, aktrisler, aktörler, senaryocular, gazeteciler, 
rejisörler, piyes muharrirleri, ses artistleri, sopranolar, 
tenorlar, film dublörleri. Herkes burada! Davet eden 
Adalet Cimcoz olmasaydı şu insanların hepsini bir 
araya getirmek mümkün olmazdı.”

İLK DEDİKODU YAZARI
Adalet Cimcoz, öte yandan Almancadan Türkçe-

ye çeviriler yaptı. Yeditepe, Varlık ve Yeni Ufuklar 

gibi edebiyat dergilerin-
de şiir, öykü ve kitap tanıtım yazıları 
yazdı. Bertolt Brecht, Georg Büchner, Franz 
Kafka ve B. Traven gibi yazarların yapıtlarını Türk-
çeye çevirdi. Kafka’dan Milena’ya Mektuplar çeviri-
siyle, 1962 Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü’nü aldı. 
Türkiye’de ilk dedikodu yazarlığını da Adalet Cim-
coz başlattı. Hafta, Salon, Tasvir, Aydede gibi gaze-
telerde ‘Fitne Fücur’ adlı köşesinde dedikodu yazı-
ları yazdı.

Maya Galeri kapanınca Adalet Cimcoz sanat âle-
minden elini eteğini çekti. Ölüm tarihi olan 13 Mart 
1970’e kadar sadece ve sırf geçinmek kaygısıyla 
dublaj yaptı. Gazeteci Mine Söğüt, Cimcoz’un ölü-
münden sonra sahaf vitrinlerine düşen fotoğraflarını 
toparlayarak Adalet Cimcoz: Bir Yaşam Öyküsü De-
nemesi adlı kitabı yazdı.

Ç

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 yok saydı. Bu kadınları 
tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp, kamuoyunun yeniden dikkatine sunmayı hedefliyoruz. Buyurun tarih yazan kadınların öykülerine…

(37 -SON)(37 -SON)

Hazırlayan: Gökçe UYGUNHazırlayan: Gökçe UYGUN

İlk kadın galerist

“Onun kadar güzel Türkçe kullanan başka bir sanatçı tanımadım doğrusu. Sesi bir yandan zevkinizi 
okşarken, öte yandan da sözü söz ve öz olarak çın çın dolaşırdı beynimizin kıvrımlarında. İncecik bir gong 
gibi bir oraya bir buraya vurur, bir kıpırtı, bir canlılık uyandırırdı kafamızda. O sürekli çalışan bir kadındı. 
Yazılar yazar, çeviriler yapardı. Kritikler, radyo konuşmaları, skeçler ve dublaj... Lafını esirgemeyen, 
sataşmalara aldırmayan bir kadındı. Çok sade giyinirdi. Kısa kesilmiş saçlar, topuksuz ayakkabılar. Kısacası 
karizmatik bir kadındı. Dublaj çalışmalarında mutlaka tatlı sert kavgalar çıkarırdı. Eski dildeki sözcükleri 
inatla değiştirirdi. Mesela o hiçbir zaman ‘mesud oldum’ demezdi de ‘mutluyum’ derdi. O yıllarda bu dublaj 
çalışmalarına genellikle Şehir Tiyatrosu’nun oyuncuları gelirdi ve onlar yine genellikle eski dili daha iyi 
kullandıkları için buna önem vermezlerdi. (...) Adalet Hanım, tatlı sert sesini yükselterek onları da öz Türkçe 
konuşmaya zorlardı. Yeteneği, ağabeyinden geliyordu. Ferdi Bey, yabancı film dublajı yaparken gelen teksti 
çevirmezdi. Orijinalini dinler, o anda simultane çevirir ve içine hiciv de katarak filmi Türkçeleştirirdi.”

AZRA 
ERHAT’TAN 

CİMCOZ 
YORUMU

Adalet Cimcoz

Nuri İyem’in fırçasından A

dalet Cimcoz’un bu portresi 

1952 tarihli.
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