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KADIKÖY
Geçen yıl pandeminin 
gölgesinde, zorunlu 
olarak evlerimizde 
karşıladığımız yeni 
yılı, bu yıl kontrollü 
kısıtlamalarla, 
evlerimizin dışında 
karşılama şansı 
yakaladık. 
Kadıköy Belediyesi, 
yeniden sokaklarda, 
eğlence yerlerinde 
geçireceğimiz yılbaşı 
coşkumuza ortak 
olmak amacıyla 
Kadıköy’ün sokaklarını 
yeni yıl süslemeleri 
ile donatırken, biz 
de ilçenin sanatsal, 
aktüel ve sportif 
olaylarını sizler için 
sayfalarımıza taşıdık.
Pandeminin sona 
erdiği, dövizle yatıp 
kalkmayacağımız 
umutlu, mutlu, barış 
ve huzur dolu bir yıl 
dileğiyle...
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ayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza 
Kanunu’nda (TCK) değişiklik içeren ya-
sanın meclisten geçerek yürürlüğe girme-
sinin ardından bakanlık yasanın uygula-

ma yönetmeliklerini hazırlamaya başladı. Hayvanları 
Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ne ilişkin 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tas-
lak ise sivil toplum kuruluşlarının (STK) tüm ısrar-
larına rağmen paylaşılmadı. Hazırlıkları devam eden 
yönetmeliğin 48 maddelik taslağına ise Hayvanları 
Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKUR-
DER) ulaştı. HAYKURDER’in ulaştığı Hayvanları 
Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği taslak met-
ninde site ve apartmanlarda beslenecek hayvan sayı-
sına sınırlama içeren düzenlemenin yer aldığı ortaya 
çıktı. Yönetmelik site ve apartmanlarda 3 köpek veya 
5 kedi şeklinde sınırlama getiriyor.

HAYKURDER kurucu başkanı ve aynı zamanda 
Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı olan Er-
man Paçalı, konuya ilişkin gazetemize açıklamalar-
da bulundu. 

“BU HEVESTEN VAZGEÇMEDİLER”
Evdeki hayvan sayısına getirilecek kısıtlama hak-

kında konuşan Paçalı, “Yasama süreçlerinde aktif 
olarak süreci takip eden, meclis düzeyinde çalışmala-
ra iştirak eden oluşumlardan biri de bizdik. Ne yazık 
ki tüm çabalarımıza karşın beklendiği gibi bir yasa 

çıkmadı. Yasanın taslak metnine karşı hukuk gru-
bumuzla Türkiye’nin en kapsamlı değerlendirme ra-
porunu hazırladık. Kamuoyu ve yetkililer ile de bu 
raporu paylaşarak yasa tasarısındaki skandal düzenle-
melere dikkat çektik. STK’ların tüm tepkilerine rağ-
men yasa o şekli ile mecliste kabul edildi. Bunu tehli-
keli ırklarla ilgili çıkarılan skandal genelge takip etti. 
Şimdi de kanunun uygulama yönetmeliği gizli sak-
lı hazırlanıyor. Israrla uygulama yönetmeliğine dair 
çalışmalar gizli saklı yürütülüyor. STK’lar bu süre-
ce dahil edilmiyor” dedi ve şöyle devam etti: “Biz 
hazırlıkları devam eden uygulama yönetmelik tasla-
ğına çabalarımız sonucu ulaştık ve gördük ki bu tas-

lak metinde çok skandal bir düzenleme var. Taslağın 
12/e maddesi site ve apartmanlarda evcil hayvanlar 
için sayı sınırlaması düzenlemesini içeriyor. Azami 3 
köpek veya 5 kedi. Bu tartışma yasa yapım sürecinde 
de yaşandı. O süreçte de gündeme getirdiler bunu an-
cak çok tepki çekince vazgeçildi. Kanunda açık kapı 
bırakılarak ötelendi aslında ve bugün kanunda yapa-
madıklarını yönetmelikle yapmaya teşebbüs ettiler. 
İfşa olunca da bakanlık taslaktan bu düzenlemenin çı-
karılacağını ifade etti. Yıllardır bu hevesten vazgeç-
mediler. Her fırsatta bu düzenleme için çabalıyorlar.”

“DÜZENLEME AKLA AYKIRIDIR”
Böyle bir uygulamanın altında yatabilecek sebep-

ler üzerine de konuşan Paçalı, “Söylenen şey insan 
refahı. Yasa yapım sürecinde de bu çok tartışılmış-
tı. Adı hayvanları koruma olan bir kanun hazırlıyor-
sunuz ama konusu insan refahı. Bu uğurda bu kanun-
da hayvan haklarını ayaklar altında çiğniyor, buna 
da hayvanları koruma kanunu diyorsunuz. Bu yasa-
nın konusu insan refahı olamaz. İnsan refahını insan-
larla ilgili yasalarda düzenlersiniz. Öte yandan in-
sanların evlerindeki hayvanların sayısına müdahale 
etmek anayasal yönden de ihlaldir. Tarafı olduğumuz 
uluslararası beyanname ve sözleşmelere de aykırıdır. 
Eğer hayvanı can olarak kabul ediyorsanız buna ka-
rışamazsınız. İnsanlara site ve apartmanda 3 çocuk-
tan fazla yapamazsınız gibi saçma bir kısıtlama geti-

riliyor mu? Bir ailenin kaç kişilik hane halkı 
ile apartmanda yaşayabileceğine mesela? 

Bir yan- dan evcil hayvanı ai-
lenin bireyi olarak ka-
bul edip öte yandan 
buna sayı sınırı koy-
mak akla uymaz. E 
hadi diyelim can de-
ğil halen mal olarak 
kabul ediyoruz ki 
öyle, evinizde kaç 
bardak bulundura-

bileceğinize kanunla müdahale ediliyor 
mu? Hayır! Ölçü, sayı ile belirlenemez. Sorumlulu-
ğu ihmal edilen hayvan nedeniyle de ayrıca hayvanı 
mağdur edecek kısıtlamalar iyi niyetli olamaz” şek-
linde konuştu. 

“İNFİALE SEBEP OLUR”
Evinde kotanın üzerinde hayvan besleyen insan-

lar hakkında konuşan Paçalı, “Maalesef bu konu hak-
kında bir bilgi taslakta yok. Ne önü ne de arkası belli. 
Bakanlığın hayvanlara yönelik her kararı hemen he-
men böyle muallak bırakılıyor ve uygulamada büyük 
krizler doğuruyor. Temennimiz, çabamız hiç böy-
le bir kısıtlamaya gidilmemesinden yana. Zira kimse 
evdeki hayvanını yönetmelik böyle düzenlendi diye 
elleriyle bilinmeze, ölüme sürgün ettirmez, güle oy-
naya teslim etmez. Bunu yapmaya kalkışmak çılgın-
ca bir fikir zira uygulamada infiale sebep olur” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner He-
kimleri Birliği arasında imzalanan protokolle kedi 
ve köpek sahiplerine, besledikleri hayvanlar için 
pasaport çıkarma ve mikroçip taktırma zorunlulu-
ğu getirilmişti. Bu kapsamda tehlike arz eden kö-
pek ırkları olarak bilinen; Amerikan Pitbull Terrier, 
Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, 
AmericanStaffordshire Terrier ve Amerikan Bully 
cinslerine 14 Ocak 2022'ye kadar mikroçip takıl-
ması mecburi olacak. 

TAKTIRMAYANA 11 BİN TL CEZA
Adı geçen köpek ırklarına sahip olanlar, önce-

likle köpeklerinin kısırlaştırma işlemini tamamla-
dıktan sonra mikroçipleri taktırabilecek. Belirtilen 
tarihe kadar mikroçipi taktırmayan hayvan sahip-
lerine 11 bin TL idari para cezası uygulanacak. 
Ayrıca mikroçipe sahip olmayan köpeklere, Doğa 
Koruma ve Millî Parklar ekipleri tarafından el ko-
nulacak.

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlü-
ğü’nün birçok birimlerinde 15 yıldır görev alan, 
şimdi ise Müdür Yardımcısı olarak idari görev yap-
makta olan Süleyman Erçin, konuya ilişkin bilgi 
paylaştı.

“18 YIL ÖTELENDİ”
Erçin, “14 Ocak 2022 tarihinde süre dolmakta-

dır. Aslında 2004 yılında yayımlanan 5199 Sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bu ırklar 
zaten yasaklıydı. Bugüne kadar ulusal boyutta mik-
roçipe dayalı kayıt sistemi olmaması ve ırkların ve 
melezlerinin bilimsel metotlarla tespitini yapan ku-
rumun olmaması gibi nedenler yasanın uygulanabi-
lirliğini zedelemiştir. Ulusal veritabanı olmamasın-
dan kaynaklı karşı karşıya kaldığımız bu sorun 18 
yıl boyunca ötelenmiştir” dedi. 

“İDARİ YAPTIRIMLARI OLACAK”
Mikroçip takılmadan önce hayvanların kısırlaş-

tırılması gerektiğini hatırlatan Erçin, “Özellikle sa-
hipli olan, tehlike arz eden hayvanların üremesinin 
önüne geçmek için alınmış bir karardır. Kısaca bu 

hayvanlara sahip olanlar, süre sonunda kayıt yap-
tırmamaları durumunda idari yaptırımlarla (El koy-
ma, idari para cezası vb.) karşılaşacaklar” dedi.

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlü-
ğü’nün bu süreçteki çalışmalarına da dikkat çeken 
Erçin, “Sahipsiz hayvanlarda; ilçemizde ırk ayır-
maksızın kısırlaştırmalar Geçici Hayvan Bakıme-
vi’mizde yıllardır yapılmaktadır. Sahipli tehlike arz 
eden hayvanlar da ise; hayvan sahiplerinin, hay-
vanlarını kısırlaştırdığına dair belgeyle birlikte Ta-
rım ve Orman Bakanlığı’na başvurarak veri tabanı-
na kaydetmeleri gerekmektedir” 

Mikroçipe dayalı ulusal boyuttaki kayıt siste-
minin sorunun asıl çözüm kaynağı olduğunu belir-
ten Erçin, “Bu sayede; terk edilmenin önüne geçil-
mesi, sokakta bulunduğunda sahibine ulaşılması, 
kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi, idari yaptı-
rımların yerinde uygulanması, veri tabanı oluşma-
sı, hayvan sahiplerine düşen sorumluluk ve önleyi-
ci tedbirlerin alınması, uyuşmazlıkların çözülmesi 
gibi kolaylıklar sağlanabilecektir” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı, ilçenin muhtarlarıyla birlikte 
Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan 
Bakımevi’ni ziyaret etti. Bakımevinde 
bulunan hayvanların sağlık durumları, 
ihtiyaçları ve bakımlarıyla ilgili 
görevlilerden bilgi alan Odabaşı, “Can 
dostlarımızın bakımlarını yapmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Kadıköy’de 
asla sahipsiz olmayacaklar, birlikte 
sevgiyle sokakları paylaşmaya devam 
edeceğiz.” dedi. 

Odabaşı Hayvan 
Barınağı’nı ziyaret etti

son tarih yaklaşıyor

Tehlike arz eden köpek ırklarına mikroçip takılması için son tarih 14 Ocak 2022. 
Süre sonunda gereklilikleri yerine getirmeyenler, idari yaptırımlarla karşılaşacak

Özel tür köpek Özel tür köpek 
sahipleri için sahipleri için 

H

sınırlama 

getiriliyor
Evde bakılacak hayvanlaraEvde bakılacak hayvanlara

Paçalı, HAYKURDER oluşumu hakkında bilgi 
paylaştı: “HAYKURDER’in kısa tarihinden 
bahsedecek olursak derneğimiz 2018 
yılında İstanbul merkezli olarak kuruldu. 
Bu tarihten beri Türkiye’de sahipli, sahipsiz 
ayrımı gözetmeksizin 
tüm hayvanların 
yaşam hakkının 
korunması, 
yaşam 
koşullarının 
onarılması, 
iyileştirilmesi, 
haklarının 
geliştirilmesi 
adına hem 
hak temelli hem 
de hizmet temelli 
faaliyetler yürütüldü. Biz burada yola çıkarken 
bu alanda faaliyet gösteren yüzlerce sivil toplum 
kuruluşunun var olduğunu bilerek, bir fark 
yaratabilmek gayesi ile ve alandaki bir boşluğu 
doldurmak amacıyla kolları sıvadık diyebilirim.”

Hayvanları 
Koruma Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’ne ilişkin hazırlanan 
taslak metinle, site ve

apartmanlarda beslenecek evcil 
hayvan sayısına sınırlama getirildiği 

yönünde düzenleme olduğu öğrenildi 
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adıköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlü-
ğü tarafından geliştirilen Dijital Kadıköy 
mobil uygulamasıyla kullanıcılar, bele-
diye hizmetlerinden hızlıca ve kolaylık-

la haberdar olacak, fikirlerini sunacak, hatta alınacak 
kararlara kullanacakları oyları ile müdahale edebile-
cekler.

“YEREL HİZMETTE YENİ UFUKLAR”
Uygulama hakkında bilgi veren Kadıköy Beledi-

ye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Dijital Kadıköy ile 
Kadıköy’ü geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Uygu-
lamanın demokratik bir katılım aracı işlevi de gördü-
ğünü kaydeden Odabaşı, “Yeni nesil belediyecilikte 
önemli adımlar atıyor ve Dijital Kadıköy mobil uygu-
laması ile gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini kul-
lanarak yerel hizmet anlayışında yeni ufuklar açıyo-
ruz” dedi. 

“KADIKÖY’Ü GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”
Odabaşı, Dijital Kadıköy mobil uygulamasının 

içeriğini şöyle anlattı: “Dijital Kadıköy mobil uygu-
lamamızla Kadıköy’ü geleceğe hazırlıyoruz. Artık 
şatafatlı büyük belediye binalarına gerek kalmadığını 
gördük. Bu uygulamayla bütün belediyecilik işlemle-
ri belediyeye gelmeden kolaylıkla yapılacak ve bele-
diyenin her türlü hizmet ve uygulamalarına hızlı bir 
şekilde erişim sağlanacak.”

“DEMOKRATİK KATILIM ARACIDIR”
Odabaşı, “Yarattığı değerlerle dünyada örnek bir 

kent olma vizyonumuz çerçevesinde hazırladığımız 
Dijital Kadıköy aynı zamanda demokratik bir katılım 
aracıdır. Uygulamada yer alan Fikrini Söyle, Karar 
Ver ve Ankete Katıl modülleri ile Kadıköylüler yöne-
time katılabilecek, önemli konularla ilgili şeffaflık il-
kesine uygun olarak bilgi sahibi olabilecek, alınacak 
kritik kararlarla ilgili fikir beyanında bulunabilecek, 
hatta oy kullanarak karar mekanizmasına direkt mü-
dahale edebilecek ve tüm belediyecilik hizmetlerin-
den adil, eşit bir şekilde faydalanabilecek. Bu uygu-
lamada çevre kirliliği, geri dönüşüm, sağlıklı yaşam, 
doğal afetlerde yapılması gerekenler gibi konularda 
Kadıköylüleri ortak bilince ulaştırmak, sorumluluk 

sahibi ve duyarlı olmalarına teşvik etmek için eğiti-
ci ve yönlendirici olma misyonumuzu yerine getirme 
yolunda kolay anlaşılır ve kolay kullanılır bir araç ol-
ması amaçlanmıştır.” dedi.

“BİR İLK: KADIKÖY KART”
Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadıköy esna-

fı ile Kadıköy halkının etkileşimini artırmak ve es-
naftan halka, halktan esnafa daha çok fayda sağlamak 
için uygulama içindeki ‘Kadıköy Kart’ da önemli bir 
araç olma özelliğine sahip. Halkımız semt içerisinde 
Kadıköy Kart’ı kullandıkça avantajlar elde edecek, 
esnafımız ise Dijital Kadıköy uygulaması içerisinde 
görünürlük elde ederek halkımıza ulaşabilecek. Di-
jital Kadıköy, kullanıcılarına geri ödeme alma imkâ-
nı sunması açısından da yerel yönetim uygulamaları 
arasında bir ilk olma özelliği taşıyor.”

“AFET DURUMUNA UYGUN GELİŞTİRİLDİ”
Odabaşı, “Uygulama içerisinde bulunan Afet mo-

dülü ile Kadıköylüler olası afet durumunda toplanma 
alanlarının yerini hızlı bir şekilde öğrenebilecek, aile 
afet planlarını yapabilecek, afet çantasında nelerin ol-
ması gerektiğini bilecek, düzenli kullandıkları ilaçlar 
varsa onları kayıt altına alabilecek. Ayrıca Güvende-
yim ve Acil Yardım butonları ile de daha önce tanım-
ladığı 5 kişiye kısa mesajla ulaşabilecek” diye konuştu.

Kadıköy’de yaşayan ve Kadıköy’ü ziyarete gelenlerin belediye hizmetlerine doğrudan tek bir uygulama 
üzerinden ulaşmasını sağlayacak olan yeni nesil belediyecilik uygulaması Dijital Kadıköy hayata geçti

YENI NESIL 
BELEDIYECILIK 
UYGULAMASI: 

K
l Aycan IŞIK

T.C. 
KADIKÖY BELEDIYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Sayı : E-32823597-105.02-1168365 012345678928.12.2021 
Konu : Meclis Gündemleri 

T.C. KADIKÖY ILÇESI BELEDIYE BAŞKANLIĞINDAN 
        Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 4. Toplantı 
Yılında yapacağı Ocak Ayı Toplantısı 03 Ocak 2022 Pazartesi 
günü başlayacaktır. 
         Ocak Ayı Toplantısının ilk birleşimi 03 Ocak 2022 Pazartesi 
günü, saat 10.00’da  Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis 
Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya 
teşriflerini rica ederim. 

Şerdil Dara ODABAŞI 
Belediye Başkanı 

GÜNDEM: 
1. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2022 Yılı Meclis Çalışma Takvimi 
ile ilgili teklifi. 2. Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonunun 
oluşturulması ile ilgili teklifi. 
3. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemiz 
ve Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı  arasında 
imzalanması planlanan protokol ile ilgili teklifi. 
4. Kurumsal İletişim Müdürlüğünün, Gazete Kadıköy’ün ücret 
tarifesi ile ilgili teklifi. 5. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Evsel 
Katı Atık ücret tarifesi ile ilgili teklifi. 
6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bostancı Mahallesi, 300 
Ada, 14 Parselin batısındaki trafo ile ilgili teklifi.  

HAYATA GEÇER GEÇMEZ 
ÖDÜLLE TANIŞTI
Finans ve teknoloji sektörünün gelişmesini hedef 
alan yenilikçi ürün ve hizmetleri desteklemek, 
inovatif projeleri öne çıkararak bunların 
gelişimindeki iş modellerinin paylaşılmasını 
sağlamak ve sektördeki yaratıcılığı teşvik etmek 
amacıyla 2018 yılından bu yana düzenlenen 
PSW Awards 2021’in kazananları belli oldu. Bu 
yıl 4’üncüsü düzenlenen yarışmada Kadıköy 
Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Barakatech 
A.Ş. tarafından teknik alt yapısı geliştirilen ve 
yeni nesil belediyecilik uygulaması olarak hayata 
geçirilen “Dijital Kadıköy” PSM Awards’da Dijital 
Dönüşüm kategorisinde Altın PSM ödülünü aldı. 
Ödülü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı ve Barakatech Genel Müdür Yardımcısı 
Hasan Emre Özgür birlikte aldı.

Daha yeni 
hayata geçen 
Dijital Kadıköy, 
hayata geçer 
geçmez 
ödülle tanıştı. 
Uygulama, PSM 
Awards’dan, 
Dijital Dönüşüm 
kategorisinde 
Altın PSM 
ödülünü aldı  

BELEDIYE BU KAREKODUN IÇINDE
Bu karekod hem İOS hem de Android işletim sistem-
leriyle çalışan telefonlanlar için hazırlandı.  Telefonu-

nuzun kamerasını 
bu karekoda tu-
tun sonra da ekra-
na dokunun. Do-
kunduktan sonra 
Digital Kadıköy uy-
gulamasına yönlen-
dirileceksiniz. Uy-
gulamayı doğrudan 
App Store veya Go-
ogle Play üzerinden 
de indirebilirsiniz.



micron varyantı tüm dünyada hakim Co-
vid-19 varyantı olmak üzere. İlk bulgular 
ise bu varyantın daha hızlı yayıldığı ancak 
hastalığın ağır geçmediği üzerine. Omic-

ron ile ilgili birçok tartışma hala devam ederken kökeni 
hakkında kesin olan şey, varyantın Dünya Sağlık Örgü-
tü’ne (DSÖ) ilk olarak Güney Afrika tarafından 24 Ka-
sım tarihinde bildirilmiş olduğu.

Omicron varyantında yüksek ateş ve öksürük daha 
az oranda seyrederken en belirgin semptomlar şunlar: 
Burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma, boğaz 
ağrısı, eklem ağrıları ve terleme. Leicester Üniversite-
si’nden Dr. Julian Tang başta olmak üzere bazı bilim in-
sanları bu varyantla birlikte Covid-19’un grip gibi hare-
ket etmeye başlayabileceği görüşünde. 

Türkiye’de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu 
açıklamayı yapmıştı: “Ülkemizde vaka sayılarında artış 
öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayıl-
ma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli 
olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız.” 

Bakan Koca, yaptığı başka bir açıklamada Omicron 
varyantının ülkemizdeki tüm Covid-19 teşhislerine ora-
nının yüzde 10’u geçtiğini duyurmuştu. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 
Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Omicron 
varyantına ait ortaya çıkan bilgilere dair şunları söy-
lüyor: “Sınırlı veri olsa da hastaneye yatış ve ölüm 
sayılarında diğer varyantlara, özellikle Delta’ya göre 
oranın daha düşük olduğu belirtiliyor. Ancak aşılama 
eksik olduğunda bu rakamların da arttığı ve yeni var-
yantların ortaya çıkmasına olanak sağlayacağı unu-
tulmamalı. Aşılamada dünyada gözlenen eşitsizliğin 
bu süreçte etkisi büyük.”

ÖNCE TESPİT, SONRA ÖNLEM 
“Öncelikle dizin analizlerinin artırılmasına gerek-

sinim var” diyen Fincancı, önce durum tespiti yapı-
lıp daha sonra önlemlerin kararlaştırılabileceğini söy-
lüyor: “Dizin analizi çalışmasını yapacak laboratuvar 
sayısının artırılması, yaygınlaştırılması ile elde edile-
cek veriler, alınması gereken önlemler konusunda da 
yol gösterici olacaktır. Omicron’un daha hızlı yayıl-
dığını dünya örneklerinden biliyoruz. Bulaşmayı ön-
leyecek adımlar özellikle başından beri tanımlanan 
maske ve mesafenin önemine işaret ediyor. Hava yo-
luyla bulaşmanın ortaya çıkması ile birlikte havalan-
dırma da koruyucu önlemler arasında önem kazan-
dı. Kapalı ortamların havalandırması, bu ortamlarda 
bulunan insan sayısının mesafeyi koruyacak biçimde 
azaltılması, dönüşümlü çalışma ve toplu taşıma sık-
lığı artırılarak yolcu sayısının azaltılması yanı sıra 
kapalı ortamlarda koruyuculuğu daha yüksek N95, 
FFP2 veya FFP3 maskelerin kullanılması önemli an-
cak unutulmamalı ki elimizde önemli bir araç olarak 

aşılarımız var. Aşılama hızının artırılması gerekiyor.”
Hızlı aşılamanın yanı sıra hatırlatıcı dozların uygu-

lanması yeni varyantları engellemese de hastane yatış 
ve ölümlerini dramatik biçimde azaltıyor. 

YERLİ AŞI MUAMMASI
Ülkemizdeki bir diğer tartışma ise yerli aşıyla ilgili. 

Geçen hafta yerli aşı Turkovac’ın acil kullanım onayını 
aldığını ve sevkiyatların başladığını Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca duyurmuştu. 30 Aralık’tan itibaren de yerli 
aşı Turkovac, şehir hastanelerine dağıtıldı ve hatırlatma 
dozu olarak uygulanmaya başlandı. 

İLK AŞIYI BAKAN KOCA OLDU
Sağlık Bakanı Koca da Koronavirüs Bilim Kurulu 

toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi’nde ha-
tırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı. Koca, aşı-
yı olduktan sonra yaptığı açıklamada, “Özellikle bugün 
önemli bir gün. Yerli üretimle ilgili acil kullanım ona-
yının sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte müjdesi veril-
mişti. Yerli aşımız Turkovac’ı salgın sebebiyle hayatını 
kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz.” dedi. Fa-
kat bilim insanları, Faz-3 sonuçlarına ve aşının etkinli-
ğine dair hiçbir bilimsel çalışmanın paylaşılmaması ko-
nusunda eleştirilerini sunuyor. 

Fincancı da aynı fikirde: “Turkovac aşısının gelişti-

rilme sürecinde görev alan bilim insanlarına ve yerli aşı 
üretme iradesine teşekkür ediyoruz ancak Turkovac aşı-
sının bilimsel bilgi ve verileri yeterli düzeyde paylaşıl-
madığını, Faz-3 çalışmalarına dair herhangi bir maka-
lenin  bilimsel dergilerde yayımlanmadığını belirtmek 
isterim. Sağlık Bakanlığı’nın yönetiminde olduğu TÜ-
SEB tarafından desteklenen Turkovac araştırmasının 
acil kullanım onayını da kendisine bağlı, bilimsel öz-
gürlüğü ve yönetsel özerkliği olmayan Türkiye Tıbbi 
Cihaz ve İlaç Kurumu tarafından verildiğini açıklaması, 
bilimsel çekincelere yol açacak nitelikte. Bilimsel ça-
lışma sonuçları yayımlanmayan ve bilimsel ortamlarda 
tartışılmamış bir aşının güvenli ve etkili sayıldığına dair 
bakanlık açıklamaları, ne yazık ki var olan aşı tereddü-
dünü daha da artıracaktır.”

“VERİLER AÇIKLANMALI”
“Türkiye’de aşı geliştirilmesi, üre-

tilmesi, etkinliklerinin evrensel stan-
dartlarda olmasının kaçınılmaz zorunlu-

luğu açık” diyen Fincancı, şöyle devam etti: 
“Türk Toraks Derneği, Türk Klinik Mikro-
biyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 

ile Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin ‘Henüz Faz-3 
aşaması sürmekte olan bir aşının hatırlatma dozu ça-
lışması verilerine veya Faz-3 çalışmasının küçük öl-
çekli bir erken aşama verisine dayalı olarak acil kulla-
nım onayı alması durumunda bu onay bilimsel olarak 
tartışmalı olacaktır’ görüşü de dikkate alınarak Sağ-
lık Bakanlığı’ndan aşıya dair veri ve bilgileri meslek 
örgütümüz, ilgili uzmanlık dernekleri ve kamuoyu ile 
paylaşılmasını istedik.”

TTB’nin talep ettiği bilgiler şunlar: 
❚ Turkovac aşısının Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 çalış-

ma sonuçları,
❚ Bu aşının üretim tesislerinde İyi İmalat Uygula-

maları (İİU-GMP) ve biyogüvenlik seviyesi (BSL 3) 
koşullarına dair veriler,

❚ Üretim kapasitesine ait veriler,
❚ Üretici ve tedarikçi firmalara ait bilgiler,
❚ Doz başı olası maliyet
Bir diğer eleştiri de aşıyı üreten firma, Dollvet 

Biyoteknoloji şirketinin sahibinin AKP milletveki-
li aday adayı olması, kurucuları arasında FETÖ’den 
hapis yatmış isimlerin olmasıydı. CHP Millletvekili 
Murat Emir, bu konuda soru önergesi vererek, yerli 
aşı üretiminde AKP’li isimlerin, şirketin kollandığı-
nı söylemişti. 

“BİZİ İZLEDİKLERİNİ ANLIYORUZ”
TTB’nin pandemiye yönelik talep ve çağrıları-

nın bakanlık tarafından görmezden gelindiğine ilişkin 
eleştirilere değinen Fincancı, “Görmezden geliyormuş 
gibi yapılıyor, ancak atılan pek çok adıma baktığımız-
da, izlediklerini anlıyoruz. Biraz geriden de gelse Hid-
roksiklorokin ve Favipiravir ilaçlarının kullanımının 
durdurulması TTB’nin bu konuda yaptığı uyarıların 
ardından oldu. Geçen yıl vaka sayılarının açıklanma-
sına dair taleplerin ardından bir gecede 1 milyonu aş-
kın vakanın tabloda yer alması, fazladan ölümler ile il-
gili raporlarımız sonrası ölümlerin bildirilenin üç katı 
olduğu itirafı, aşıların gebeler için güvenli ve mutlaka 
gerekli olduğuna dair açıklamanın ardından benzer bir 
açıklamanın yapılması izlediklerinin göstergesi olarak 
değerlendirilebilir” diyor.

“HATIRLATMA DOZLARIYLA DEVAM”
Son olarak Fincancı’ya herkesin çok merak etti-

ği, “Salgın ne zaman bitecek, ne yapmalıyız?” soru-
sunu soruyoruz. Fincancı’nın yanıtı şöyle: “Aşılama 
hızlanmaz, dünyada gözlenen aşı eşitsizliğine son ve-
rilmezse biz aşıya erişebilenler, hatırlatma dozlarıyla 
yaşamaya devam edeceğiz. O nedenle aşılar üzerinde 
mülkiyet iddiasından vazgeçilmelidir. Unutulmama-
lı ki tüm aşı araştırmalarında ayrılan kaynaklar kamu-
sal kaynaklardır ve dolayısıyla aşılar insanlığa aittir.”
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ELÇİN AFACAN

KAYIP İLANLARI

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) “Sığabildiğim 
Bir Dünya” başlıklı araştırma raporunu yayınla-
dı. 2021’de İstanbul’da yaşayanların şiddete dair 
algı, görüş ve beklentilerini anlamaya yönelik 
uygulanan CATI (Telefon destekli anket çalış-
ması) araştırması ile İstanbul’da tam 437 haneye 
ulaşıldı. Katılımcıların yüzde 49,3’ünü erkekler, 
yüzde 50,7’sini kadınlar oluşturdu. 

Araştırmanın sonuçlarına göre; katılımcı-
ların yüzde 70,8’i kadınların en çok kendi ev-
lerinde şiddet gördüğünü düşünürken, 2020’de 
kadına yönelik şiddetin evde gerçekleşme ora-
nı yüzde 98. Katılımcıların yüzde 51’i kadınla-
rın en çok sokakta tehlikede olduğunu söyledi. 

Katılımcıların yüzde 93’ü psikolojik şidde-
ti, yüzde 58’i ise ekonomik şiddeti, şiddet ola-
rak tanımladı. Katılımcıların yüzde 83’ü kadına 
yönelik erkek şiddetinin kabul edilemez olduğu-
nu ve her koşulda suç sayılması gerektiğini dü-
şünürken, her dört katılımcıdan biri çevrelerinde 
kadına yönelik şiddetin oldukça yaygın olduğu-
nu belirtti. Araştırmaya dahil olan katılımcıla-
rın yüzde 23’ü kadına yönelik şiddet vakalarının 
kendi çevrelerinde az da olsa görüldüğünü ifa-
de ederken, neredeyse her iki kadın katılımcıdan 
biri çevrelerinde şiddete uğrayan en az bir kadın 
tanıdığını söyledi. 

ŞİDDETİ ONAYLAMIYORLAR
Raporun sonuçlarına göre hiçbir sebeple şid-

dete başvurulamayacağını savunanların oranı 
yüzde 92. Kadınların büyük bir kısmı şiddet be-
yanlarının doğru olduğuna inanırken, katılımcı-
ların yüzde 76’sı şiddete uğradığını beyan eden 
bir kadının yalan söyleyebileceğine inanmadı-

ğını söyledi. Katılımcıların yüzde 89’u ise aile 
içi şiddetin geçerli bir boşanma sebebi olduğunu 
düşünüyor. Katılımcıların yüzde 73’ü tanımadı-
ğı bir erkekten şiddet gören kadının polis ya da 
diğer güvenlik güçlerine başvurması gerektiğini 
düşünürken, bu oranın aile içi şiddet vakaların-
da yüzde 49’a düştüğü görülüyor. Kadınlar fai-
li tanıdıklarında kurumlara başvurmaktan kaçı-
nabiliyor. 

FAİLLER YAKINLARI 
Raporda, İstanbul Barosu Kadın Hakla-

rı Merkezi’nin 2019 yılında yaptığı çalışma da 
paylaşıldı. Buna göre, şiddet vakalarının failinin 
yüzde 92’sinin kadınların eşleri, yüzde 4’ünün 
eski eşleri ve yüzde 2’sinin diğer aile bireyleri 
olduğu görüldü. Benzer şekilde, 2020 yılında iş-
lenen 300 kadın cinayetinin yüzde 91,3’nün ya-
kın aile bireyleri, akrabalar, eş ya da partnerler 
tarafından işlendiği belirlendi. Faillere dair veri-
ye daha detaylı bakıldığında ise 2020 yılında öl-
dürülen kadınların yüzde 50’sinin eşi ya da part-
neri tarafındanöldürüldüğü ortaya çıktı. 

YÜZDE 60’I YANLIŞ BULUYOR
Katılımcıların yüzde 53’ü, kadınların ise 

yüzde 60’ı İstanbul Sözleşmesi’nin feshedil-
mesi kararını yanlış buluyor. Ev kadınlarının 
yüzde 47,5’inin İstanbul Sözleşmesi hakkında 
herhangi bir bilgisi yokken bu oran çalışan ka-
dınlarda yüzde 16,2. Raporda ev kadınlarının 
şiddetle mücadele mekanizmalarına dair bilgi-
ye erişiminin çok daha sınırlı olduğu paylaşı-
lırken, her dört katılımcıdan biri İstanbul Söz-
leşmesi’nin ne olduğuna dair aklında bir şey 
kalmadığını söyledi. 

Medya bir mücadele aracı olarak yetersiz gö-
rülmesine rağmen katılımcıların yüzde 47,4’ü 

kadına yönelik şiddet vakalarından en çok TV 
üzerinden, yüzde 44,1’i ise sosyalmedya üzerin-
den haber olduğunu belirtti. Bunları yüzde 3,7 ile 
haber siteleri takip etti. 

KURUMLAR YETERSİZ BULUNUYOR
Raporun diğer sonuçlarına göre; şiddetle mü-

cadeleden sorumlu tutulan fakat yetersiz bulunan 
ilk üç kurum yüzde 73 oranla Diyanet İşleri Baş-
kanlığı, yüzde 66 ile İçişleri Bakanlığı, yüzde 65 
ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bu ku-
rumları yerel yönetimler, TV, gazete gibi ana 
akım medya ve ilçe belediyeleri takip etti. 

Raporda bu bulguların kadına yönelik şid-
detle mücadele politikalarına yön verebilecek ni-
telikte olduğu belirtilirken şu bilgiler paylaşıldı: 
“Görünen o ki, İstanbul’da psikolojik şiddet ve 
ekonomik şiddet en gizli biçimlerine dek şiddet 
olarak tanımlanıyor ve kabul edilemez bulunu-
yor. Ayrıca, şiddet beyanının yalan olabileceğini 
düşünenlerin oranı çok düşük ve kadınlar büyük 
oranda şiddete uğradığını beyan eden kadınla-
rın yalan söylemeyeceğini düşünüyor. Şiddetin 
meşru bir sebebi olamayacağı ve muhakkak ce-
zalandırılması gerektiği üzerinde neredeyse bir 
uzlaşı olduğunu söylemek mümkün. Şiddetin 
geçerli bir boşanma sebebi olduğunu düşünen-
lerin oranı da oldukça yüksek. Ayrıca, İstanbul 
Sözleşmesi’ne dair bilgileri kısıtlı olsa da rast-
gele görüşülen İstanbulluların yarısından fazlası 
Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesini doğru bul-
muyor. Bu karara en çok kadınlar karşı çıkıyor. 
Dolayısıyla, çok hızlıca çekilen bu fotoğraf gös-
teriyor ki kadına yönelik şiddetle etkin mücade-
leye güçlü toplumsal hassasiyetlerin ket vurdu-
ğu söylenemez. Şiddet farklı biçimleriyle şiddet 
olarak kabul görüyor ve şiddetle mücadele bir 
kamusorumluluğu olarak destekleniyor.”

Ev de sokak da 

şiddet 
mahali 
şiddet 
mahali 

İstanbul Planlama Ajansı’nın hazırladığı “Sığabildiğim Bir Dünya” başlıklı araştırma 
raporuna göre, kadına yönelik erkek şiddetinin, 2020 yılında ev içinde gerçekleşme oranı 

yüzde 98. Kadınların yüzde 60’ı İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi kararını yanlış buluyor

l Erhan DEMİRTAŞ

l Fırat FISTIK

O

açıklanmalı
Yerli aşının verileri

Covid-19’un Omicron varyantı Türkiye’de de hızla yayılıyor. 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile 

hem yeni varyantı, yapılması gerekenleri hem de 
uygulanmaya başlanan yerli aşıyı konuştuk



5 31 ARALIK 2021 - 6 OCAK 2022Yazın DünyasıYazın Dünyası

Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar” köşesi bu hafta Burhan Cahit Morkaya ile devam ediyor.

EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR -145
Hazırlayan: Leyla ALP

AYTEN
Birinci Kısım
                          Kalamış Koyu: 92- Yazı
Gün karardı. Deniz duruldu. Kızgın güneş 

altında akşama kadar yaprakları ısınıp kıvrılan 
ıhlamurlardan baygın bir koku yayıldı. 

Ablam bahçeyi altüst eden kızları çağırmak 
istedi: 

“Bırak eğlensinler abla dedim, koşup eğlen-
mek onların hakkı. Ayten’le Yıldız yarın mek-
teplerine dönecekler, Sevgi yalnız olunca bah-
çeye bile inmiyor.”

Onlar, ortadaki meydanda voleybol oynu-
yorlar. Yanımızdaki köşkün, bizimkiler yaşın-
da üç kızı var ki hepsi bir araya gelince uçan 
kuş ellerinden kurtulmuyor. On yedi, on sekiz 
yaşlarında, birbirinden afacan altı kız şiddetli 
bir kasım fırtınasından daha tehlikelidir. Üç ay-
lık tatilde koca bahçede dalı kırılmamış ağaç, 
saksısı devrilmemiş çiçek bırakmadılar. Hele 
zavallı erik ağaçları, tırtıllardan önce onların 
hücumuna uğradı. Geçen gün eve taze balık ge-
tiren ihtiyar kayıkçı bile onlardan bahsederken:

“Bu yaz Kalamış Koyu’na balık gelmez 
oldu hanımefendi.” diyordu. “Sizin küçük ha-
nımlar sabah, akşam denizi öyle tarıyorlar ki!”

Onların sabah akşam banyoları da bir âlem-
di. Turuncu, al, deniz başlıklarıyla köşkün ya-
nındaki arsadan açıldıkları zaman yaygarala-
rı bütün sahili doldururdu. Fenerbahçe ile Moda 
İskelesi’nin arası onlar için hususi bir deniz par-
çası gibiydi. Komşu Atıf Bey’in kızları son za-
manlarda köşkün eski büyük kapılarını birbirine 
çivilemek suretiyle kocaman bir de sal yapmış-
lardı. Sabahın saat onundan bire kadar narçiçeği 
renginde mayolarıyla bu salın üstünde, etrafın-
da atlar, yüzer, sıçrar, dalar, çıkar ve durmadan, 
dinlenmeden haykırır, çağırır, güler ve eğlenir-
ler. Bazen Fenerbahçe’den denize girip Moda 
İskelesi’ne çıkmak için yarış yaparlardı. Bu za-

man elimizde dürbün, heyecanla onları takip 
ederdik. Bilmem neden, onların bol bol geveze-
lik ederek, kahkahalar içinde yaptıkları bu yarış 
bize tehlikeli görünürdü.

Ablam kızları merak ediyordu:
“Sesler kesildi, nereye gittiler acaba?”
“Atıf Bey’in kızlarını geçirmeye gitmişler-

dir.” dedim. “Şimdi gelirler. Yarın onlar da İs-
tanbul’a, mektebe inecekler galiba.”

(…)
Nihayet üst baş toz toprak içinde gelebildi-

ler.
Yıldız’ın gömleği, çorapları parça parça, 

Ayten’in beyaz etekliği çamur içindeydi.
Gelir gelmez boynuma atıldı:
“Bu öyle fena kız ki anne!” diye haykırıyor-

du. “Havuzun başında iken suya taş attı, sırıl-
sıklam oldum.”

Öteki daha baskın görünmek istiyordu:
“Vallahi teyze bak bir kere üstüme başıma, 

yepyeni gömleğimi ne hâle koydu, kız değil at-
maca!”

İkisini birden haşladım.
“Haydi, odalarınıza çıkın, temizlenin, ye-

mek yiyeceğiz.”
Sevgi eski haşarılığına 

rağmen gittikçe sakin ve 
uysal bir genç kız oluyor. 
Belki de yeni nişanlı olma-
sı ona biraz ağırbaşlı gö-
rünmek arzularını veriyor. 
Herhâlde ötekilerin yanın-
da o bir melek.

Yemek onların gürül-
tülü alayları, birbirlerine 
yaptıkları yaramazlıklar-
la geçti. Hele Ayten’le çe-
tin bir iddiaya tutuşan Sev-
gi’nin komposto tabağına 
Yıldız’ın bir avuç tuz atı-
şı sofrayı altüst etti. Ondan 
sonra masanın üstünde bizi 
sofradan kaçırtan şiddet-

li bir çer çöp savaşı başladı. Kavun kabukları, 
üzüm çöpleri karşıdan karşıya kurşun gibi gidip 
geliyordu. Atacak bir şey bulamayınca bardak-
lardaki sulara sıra geldi. Nihayet yüz göz, üst 
baş, sırılsıklam yukarı kaçtılar.

Bilmem neden, onların bazen pek ileri giden 
bu çılgınlıkları bize ağır gelmiyor. Çünkü şey-
tanlıkla, yaramazlıkla birdenbire kopan bu fırtı-
nalardan sonra onları yine birbirleriyle içli dışlı 
gördükçe bizim sinirlenip üzülmemizin mana-
sı kalmıyor.

Ağustosun son günleri… Ay, Kayışdağı te-
pelerinde… Ablam, salondaki lambanın altında 
Yıldız’ın mektep önlüklerini tamir ediyor. Ya-
ramazlar sabahtan beri denizde, bahçede gezip 
koşmaktan yorgun, birer yastık gibi yatakları-
na serildiler. Onların cibinliklerini sıkıştırıp bal-

kona çıktım. Ihlamurların kokusu havayı ılık ve 
baygın bir nefes gibi yumuşatmış. Taze bir zey-
tin yaprağı rengi alan gökte büyük ay, çil bir 
gümüş parçası hâlinde yükselip yayılıyor. İnce 
örtüme sarılıp hasır koltuğa gömüldüm.

Ayten yarın mektebine dönüyor. Onu gör-
mek için artık perşembe günlerini beklemek la-
zım. Üç ay yanımda kalışına o kadar alıştıktan 
sonra, yeniden hafta sonlarını beklemek bana 
zor gelecek. Fakat onu istediğim ve ümit etti-
ğim gibi yetiştirmek için böyle mahrumiyetle-
re tahammül ediyorum. Zaten mektepte bir se-
nesi kaldı. Onun düşünceleri ve hayatı için daha 
doğduğu gün verdiğim kararı on altı yıl şaşma-
dan, tereddüt etmeden, inanarak takip ettim. 
Benim mahrum kaldığım mutluluğu ona ka-
zandırmak için değil, çünkü kadere ve tesadüfe 
inancım vardır, fakat benim hayali mutluluklar 
uğruna düştüğüm ızdırapları ona çektirmemek 
için hislerini ve düşüncelerini daha maddi, daha 
belirgin hedeflere topladım. Ben onun yaşında 
iken hayalimde yalnız aşk vardı. Fa-
kat onun kalbi ve zihni o 
kadar dolu ki benim yıl-
larca arayıp bulamadığım 
aşk, çiçeklenmiş, maddi 
şekle bürünmüş mutluluk-
lar hâlinde önünden geç-
se bile onu ele geçireme-
yecek.

Bunda başarılı olma-
dan önce, doğduğu gün 
ona verdiğim Hicran ismi-
ni kendime aldım. Ben Ay-
ten, tam üç uzun yıl mut-
lu eden o mutlak sevginin 
izinde koştum. Samimiyet-
ten çok aymazlık diyeceğim 
özgüven ile daima kırılma-

ya, gücenmeye sonunda ızdıraba giden bu ha-
yat, ömrüm oldukça ümit ve teselli bulmak için 
bana bu kızı verdi. 

Onun hayatıma girmesiyle beraber mutlak 
sevgiyi arayan ve bekleyen kalbimin bu ma-
sum arzuları son buldu. O zaman başımı çevi-
rip yaşadığım hayata baktım. Gözlerim karar-
dı. Sevgileri maddi arzularının tükendiği yerde 
biten üç erkeğin hayatına karışmıştım. Bu ha-
yat, benim dürüstlüğüme ve samimi arzuları-
ma rağmen bir maceradan başka bir şey değil-
di. Hâlbuki ben başarılı olmak, pürüzsüz, temiz 
bir aile köşesi kurmak için uğraştım. Tesadüf-
ler, olaylar, bunu ayrılık acısı ve kırgınlıklarla 
dolu bir macera haline getirdi. O karamsarlık, o 
acı ile kızımın adını Hicran koydum… Fakat ne 
hakkım var? O annesinin acılarından, aymaz-
lıklarından toplanmış tecrübelerini bilerek ha-
yata girecek, annesinin acı dolu hayatını kendi 
sevinçleri, mutluluklarıyla dolduracak. Hayata 
böyle kalbi ve zihni, gönül arzularından başka 

emeller ve düşüncelerle dolu giren 
bir genç kıza kendi kırgınlıklarımın 
adını vermeye ne hakkım var? Hic-
ran benim yirmi yıllık ömrümdü. 
Kızım, bütün gençliğimde bula-
madığım mutluluğu daha ciddi ve 
maddi silahlarla mücadele ederek 
bulmaya çalışacak. Annesinin ilk 
arzularını aldanmadan, zaaf gös-
termeden arayacak. (…) Hayatta 
benim rolümü alacak kızıma bu-
nun için kendi adımı verdim. O, 
hayata kalbi, sinirleri, zihni an-
nesinden kuvvetli olarak girecek 
ve ben onun yanında tecrübeleri-
min yardımıyla şefkatli bir anne 
ve samimi bir arkadaş olacağım. 

                       (Syf: 5-11)

1892 yılında, İstanbul, Dersaadet’te do-
ğan yazarın asıl adı Ali Burhanet-
tin’dir. Cahit ismini sonradan aldı. 
İlköğrenimini özel hocalardan 
ders alarak tamamladı. Daha 
sonra Mercan İdadisini ve ar-
dından 1912 yılında da Mülki-
ye Mektebi’ni bitirdi. Öğren-
cilik yıllarında Yeni Gazete’de 
başladığı gazeteciliği, Mil-
li Ajans, Servet-i Fünun, Son 
Posta ve Vatan’da sürdürdü.
Mezuniyetinin ardından, Birin-
ci Dünya Savaşı yıllarında Osman-
lı Milli Ajansı’nda çalıştı. Yeni Gazete’nin 
yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 1918’de başyaza-
rı olduğu Karagöz gazetesinin 1927-28 arasında 
yöneticiliğini de üstlendi.

Türkiye’nin ilk kadın otomobil yarışçı-
sı ve şampiyonu, kemençe öğret-

meni olan Sâmiye Cahid Morkaya 
ile evli olan Morkaya’nın ilk ede-

bi eseri Bizans Akşamları’dır. 
Eserlerinde genel olarak halk-
çılık, vatan sevgisi, aile ve ar-
kadaş ilişkileri, güçlü olma, ça-
lışma, sağlıklı ve dürüst olma 
vb. konuları işledi. 1928’de çı-

karmaya başladığı Köroğlu ga-
zetesinin yayımını ölümüne ka-

dar sürdürdü. 
20 Ocak 1949’da hayata gözlerini 

yuman Burhan Cahit Morkaya’nın Dor-
lion Yayınları tarafından okurla buluşturulan 
“Ayten” isimli romanından kısa bölümler pay-
laşıyoruz.

BURHAN CAHİT MORKAYA  (1892 - 20 Ocak 1949)

hmet Erol, emekli bir maliye başmüfetti-
şi. Şimdilerde akademisyen, özel bir üni-
versitede mali hukuk profesörü olarak gö-
rev yapıyor. Aynı zamanda da üretken bir 

yazar. 43 yıldır yazıyor. Pek çok kitabı var, çoğunda 
da İstanbul başrolde zira bu şehri pek seviyor. Lakin 
gözbebeği Kadıköy. Yeni romanı ‘Kadıköy Sevgi-
lim’de bu sevginin somut ürünü olarak kitapevlerin-
deki yerini aldı. Epsilon Yayınevi’nden çıkan kitapta 
Erol, ülke tarihinin son 60 yılını Fikirtepeli Kenan’ın 
gözünden aktarıyor.

◆ Diğer kitaplarınızda da İstanbul’dan izler var 
ama bu roman direkt Kadıköy’ü başlığa taşıyor. 

Sanırım tüm kitaplarımda İstanbul başrolde. Si-
vas doğumluyum ve tüm Sivaslılar gibi sanırım İs-
tanbul’u çok seviyorum. Kitaplarımda mekân ola-
rak yoğun İstanbul’dadır ama hemen birçok Anadolu 
kentini Cemal Süreya gibi maliye müfettişi olmam 
nedeniyle adım adım gezmiş birisi olarak diğer kent-
ler de var. 

◆ Kadıköy’le olan bu özel bağınızı anlatın lüt-
fen.

Kadıköy’ü gerçekten çok seviyorum. Aslında Be-
bek’te büyüdüm. Çocukluğum, ilk gençlik yıllarım, 
üniversite ve işe başladığım ilk yıllar 
orada geçti. Orada yaşarken 
Anadolu yakasına yönelik bi-
razcık üvey evlat bakışım var-
dı. Evlendikten sonra Fenerbah-
çe’ye taşındım ve 1996’da bu 
yana burada yaşıyorum. Mutlu 
evliliğimin diyarı olarak çok da 
sevdiğim bir semtim ve Kadıkö-
yüm var. İsterdim ki Türkiye’nin 
her yeri Kadıköy olsun, Şişli ol-
sun, Beşiktaş olsun. Kadıköy’de 
yaşamanın önemli bir ayrıcalık 
olduğunu düşünüyorum. Bu çer-
çevede içinde yaşadığım ilçeye 
bir sevgili gibi ad vererek Kadıköy 
Sevgilim romanını yazdım.

◆ Ben kitabı okudum ama henüz okumayanlar 
için, sizden duymak isteriz. Kadıköy Sev-
gilim neyi anlatıyor? 

Neyi anlatmıyor ki? 1960’lı yıllardan 
itibaren Fikirtepe ve Kadıköy ölçeğinde 
Türkiye’nin değişimin, dönüşümünü, in-
sanlarının evrilmesini, savrulmasını, sol 
kanattan inşaatçılığa geçerek iktidar-
la bütünleşik hale gelmesini, idealleri, 
umutları, sevdaları, ülkemize kurulmak 
istenen karanlık tuzakları ve kumpasla-
rı ve tabi sevdaları, umutları, iyi insan-
ları anlatıyor. 

◆ Kitabın adı çok romantik… Aşk 
romanı gibi algılanmaya açık. 

Aşksız bir yaşam olmaz. Bu kita-
bın da hemen her anında aşk ve sevda-
ya dair bir şeyler var.

◆ Bence Kadıköy Sevgilim, aynı zamanda tari-
hi-siyasi bir roman. Siz ne dersiniz?

Bu birazcık okurumun değerlendirmesine bağ-
lı. Siz kitabı okumuş birisi olarak böyle görmüşseniz 
doğrudur. Elbette Kadıköy Sevgilim, Kadıköy Fikirte-
pe ölçeğinde 1960-2021 arasındaki Türkiye’de yaşa-
nanlar içindeki yaşamları anlatıyor. Bu yönüyle tarihi 
ve politik, yaşamın içinden akıp gelenler itibariyle ya-
şamsal ve romantik.  

“FİKİRTEPE BETONDAN ORMAN”
◆ Romana fon olarak neden Kadıköy’ü, bilhas-

sa da Fikirtepe’yi seçtiniz?
Kadıköy, dışarıdan pek çok insanın baktığı gibi 

sadece bohem ve varsıl hayatların yaşandığı bir ilçe 
değil. Aynı zamanda son derece dar gelirli on binler-
ce insana ve aileye de yuvalık ediyor. Kadıköy ge-
leceğimiz, umudumuz ve aydınlık yarınlarımız olan 

gençlerin soluklanma vadisi gibi. Fikirtepe tarihi iti-
bariyle kökü yüzyıllar ötesine kadar uzanan bir yer-
leşim yeri. Kadıköy’ümüzün Anadolu’ya açılan yü-
züydü. ‘Yüzüydü’ diyorum şimdi orası Anadolu’dan 
gelenlerin diyarı olmaktan çıkarılıp ranta peşkeş çe-
kilen bir alana ve güç savaşlarının icra edildiği bir 
ortama dönüştü. Fikirtepe’nin o tek katlı, bahçeli, 
kavak ağaçlı, salkım söğüt yeşil halini daha çok sevi-
yordum. Orada kapısını çaldığınızda sizi evine buyur 
eden, gönlünden ne koparsa sofrasında sizinle payla-
şan yüce yürekli insanların diyarıydı. Belki gecekon-
duydu, belki yakılan kömürlerle havayı kirletiyordu 
kışın ama orası insaniydi. Şimdi orası betondan bir 
orman. Nerede o güzelim kavak ağaçları, nerede sal-
kım söğüt her evin önündeki yeşil bahçeler, o dallar-
da şakıyan kuşlar? Hepsi gitti. Peki son yirmi yıldaki 
Türkiye, Fikirtepe’den farklı mı? İşte Kadıköy Sevgi-
lim bunların romanı…

◆ Kitabın başında “Bu eser Türkiye Cumhuri-
yeti’nin yazılı ve sözlü tarihinde yer alan kurum, 
kişi ve olayların gölgesinde kurgulanmış olup, ta-
mamen hayal ürünüdür” uyarısı var. Ama oldukça 
gerçekçi bir şekilde Türkiye'yi anlatıyorsunuz. Ne 
dersiniz?

Bu uyarı cesaretsizlikle, korkuyla alakalı değil 
daha çok benim hukukçu kimliğimle ilgili. Hemen 
tüm romanlarımın başında benzer bir uyarıyı koydu-
ruyorum. Elbette “Güzel ve yalnız ülkem”izin için-
den geçmekte olduğu hukuktan uzaklaşma gerçeğinin 
de bu uyarıları koymakta rolü olduğunu hiç birimiz 
yadsıyamayız. Keşke Türkiye evrensel hukuk ve in-
san hakları değerlerini içselleştirse de biz sanatçıla-
rın ve bu ülkede yaşayan herkesin özgürce soluklan-
ma ve yaratma alanları olsa. Evet kitapta 1960-2021 
arası Türkiye zemini var. İliğimizden kemiğimize ka-
dar bu ülke çocuklarının yaşadıkları ya da onlara ya-
şatılanlar var. Acı var, zulüm var, kan ve gözyaşı var. 
Elbette ki romanın Türkiye’yi anlattığı gerçeği asla 
inkar edilemez ama roman tümüyle kurgu ve kahra-
manları gerçekten roman kahramanı ve özyaşamla il-
gileri hiç yok ya da gerçek yaşamda karşılıkları yok. 

◆ Arka kapak yazısında “…okuruna deniz ko-
kusu vaad etmiyor ama o günlerden bu ülkeye ka-
lan pek çok şeye yeniden ve başka bir gözle bakma-
nıza sebep olacağı muhakkak” deniliyor. Amacınız 
geçmişle bir tür hesaplaşma romanı yazmak mıydı?

Bir yazar, bir düşünür öncelikle kendisiyle ve ci-
varıyla durmadan hesaplaşır. İçinden geçtiği süreç-
leri, içinde yaşadığı çevreyi, toplumu, yaşadıklarını 
sürekli sorgular. Bunu yapmazsak zaten yaratıcılık 
gücünü kendimizde bulamayız. 

Türkiye tarihinden
Kadıköy Sevgilim romanı, 
Türkiye tarihinin 1960-
2021 arasındaki dönemini, 
Fikirtepe’yi fona alarak 
aktarıyor. Yazar Ahmet Erol,  
“Uzun bir tarihi süreç, film 
şeridi gibi romanı okuyanların 
gözlerinin önünden akıp 
gidecek” dedi
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Türkiye’nin 2021 yılı verilerine göre 
okuma oranının 180 ülke orasında 140. 
sırada olduğu açıklandı. Türkiye’de kitap 
okuma oranı gün geçtikte azalırken, en 
çok okunan kitaplar ise satılan kitaplar 
üzerinden değerlendiriliyor. Yüzde 
65 oranında aşk kitapları, yüzde 24 
siyaset ve yüzde 13 oranında düşünce/ 
felsefe kitapları okunuyor. En çok satan 
kitaplar arasında ise dünya klasikleri ve 
Türkiyeli yazarların son romanları yerini 
aldı.
2021 yılının yayınevi, e ticaret siteleri 
ve kitapçılarından alınan kaynaklarla 
düzenlenen “En çok okunanlar” 
listesine göre 2021’in en çok satan 
kitapları şöyle:
■ Var mısın? / Doğan Cücenoğlu / 
Kronik Kitap
■ Körlük / Jose Saramago / Kırmızı 
Kedi Yayınları
■ Kayıp Tanrılar Ülkesi / Ahmet Ümit / 
Yapı Kredi Yayınları
■ Altıncı Koğuş / Anton Çehov / 
Yordam Kitap
■ Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / 
İnkılâp Kitabevi 
■ Ben Kirke / Madeline Miller / İthaki 
Yayınları
■ Veba Geceleri / Orhan Pamuk / Yapı 
Kredi Yayınları
■ Cesur Yeni Dünya / Aldous Huxley / 
İthaki Yayınları
■ Yakın Tarihin Gerçekleri / İlber Ortaylı 
/ Kronik Kitap
■ Empedokles’in Dostları / Amin 
Maalouf / Yapı Kredi Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

MÜZİK

DİZİ

2021’in en çok satan 
kitapları

2021’in en çok dinlenen 
şarkıları

2021’in en çok izlenen 
dizileri 

Dünyanın en popüler müzik streaming 
platformlarından biri diyebileceğimiz 
Apple Music’te bu sene en çok dinlenen 
şarkılar ve şarkıcılar açıklandı. 2021’in 
en çok dinlenen şarkısı K-pop grubu 
BTS’in “Dynamite” şarkısı oldu. Onu Olivia 
Rodrigo’nun “Drivers Licence” şarkısı 
ve Ariana Grande’nin “Positions” şarkısı 
izledi. Türkiye’de en çok dinlenen şarkı 
Sefo’nun “Bilmem mi” adlı parçası olurken 
onu EDIS’in “Martılar” ve Madrigal’in 
“Seni Dert Etmeler” adlı parçaları 
izledi. Dördüncü sırada UZI’nin “Krvn” 
adlı parçası ve beşinci sırada Ezhel’in 
“Allah’ından Bul” parçası yer aldı. Dijtal 
müzik platformu Spotify’ın, 2021’de 
dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenenler 
listeleri de benzer sonuçları ortaya koydu.
Dünya genelinde en çok dinlenen 
şarkılar:
1. Drivers License - Olivia Rodrigo
2. Montero (Call Me By Your Name) -  Lil 
Nas X 
3. Stay (Justin Bieber ile) - he Kid LAROI 
4. Good 4 u - Olivia Rodrigo
5. Levitating (feat. DaBaby) - Dua Lipa 
Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:
1. Bilmem Mi? - Sefo
2. Seni Dert Etmeler - Madrigal
3. Krvn - UZI
4. Bul Beni - Ezhel
5. Martılar – EDIS

Sinema ve televizyon veri tabanı IMDb’de, 
seyircilerin oylarıyla 2021’in en popüler 
dizileri belirlendi. Yılın en çok izlenen 
dizilerine baktığımızda süper kahraman 
yapımlarının öne çıktığını görüyoruz. Neyse 
ki “Mare of Easttown”, “Squid Game”, 
“Bridgerton” gibi farklı yapımlar da listede 
yerini buldu. İşte 2021’in en popüler dizileri:
■ Wanda Vision
■ Loki
■ Squid Game
■ The Falcon and the Winter Soldier
■ Bridgerton
■ The Walking Dead
■ Mare of Easttown
■ Shadow and Bone
■ Cobra Kai
■ Lucifer
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adıköy Belediyesi’nin “keman-piyano” 
için, müzik ve sahne sanatları alanında ya-
ratıcılığı teşvik etmek ve Türk bestecilerini 
yeni eserler yaratmaya özendirmek amacıy-

la düzenlediği Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışma-
sı’nın ödül töreni bir final konseri ile gerçekleştirildi. 
Finale kalan üç eser Süreyya Operası’nda gerçekleştiri-
len final konserinde icra edildi. 

Seçici kurul tarafından belirlenen ve finale kalan 
besteler profesyonel kariyerlerinin yanı sıra Mimar Si-
nan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan virtüözler 
kemancı Pelin Halkacı Akın ve piyanist İris Şentürker 
tarafından jüriye sunuldu. Eserlerin besteleri rumuzlar-
la icra edildi. Ardından yarışmacı bestecilerin derecele-
ri, müzik insanları Cihat Aşkın, Oğuzhan Balcı, Turgay 
Erdener, Rengim Gökmen, Özkan Manav, Gülsin Onay 
ve Hasan Uçarsu’dan oluşan jüri tarafından rumuzla-
rıyla değerlendirildi. Bestecilerin isimleri, bu değerlen-
dirmenin ardından kimlik zarfları açılarak ilan edildi.

Kadıköy Belediyesi tarafından beşincisi düzenle-
nen Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nın birin-
cisi Arda İşkol oldu. İşkol’a ödülünü Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı verdi. Yarışmanın ikincisi 
Doğaç İşbilen’e ödülünü piyanist Gülsin Onay ve üçün-
cü olan İmge Yağmur Tiryaki’ye ödülünü Kadıköy Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Alişan Çaban 
takdim etti. 

Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nın birin-
cisi 12.000 TL, ikincisi 10.000 TL, üçüncüsü 8.000 TL 
ile ödüllendirildi. Final konserinde seslendirilip ödül 
alan eserler dijital albüm olarak da yayınlanacak. 

Usta minyatür sanatçısı Ta-
ner Alakuş’un yeni sergi-
si ‘Son Denemeler’ Ka-
dıköy’ün köklü sanat 
mekanlarından Seven Sanat 
Galerisi’nde açıldı.

Sanatçının 6. kişisel ser-
gisi olan bu sergide, fark-
lı boyutlardaki 50 minya-
tür eseri yer alıyor. Alakuş, 
“Benim sergilerim genelde 
deneysel olduğu için her ser-
gimde yeni bir şeyler deniyorum bunlar 
malzeme de olabilir teknik de olabilir. 
Bu serginin en büyük özelliği edisyonlu 
fineart baskılar olması” dedi. Daha önce 
de Kadıköy’de sergi açan Alakuş, “Ka-
dıköy bölgesini seviyorum. Entelektü-
el derinliği olan insanların buluştuğu bir 
lokasyon” yorumunu yapıyor. 

Minyatür sanatında daima özgürce 
denemeler yapan ve arayışlarını sürdü-

ren sanatçı, pandemi nedeniyle tam ka-
rantina yapılan günlerin kendisi için ve-
rimli geçtiğini belirterek, “Daha çok 
içime dönmeme sebep oldu. Dışardan 
soyutlanınca arayışı içimde daha sakin 
kafayla buldum. Çok yoğun çalıştım, 
okumalar yaptım” diye konuşuyor.

Sergi, 8 Ocak’a dek açık kalacak. 
(Seven Sanat Caferağa Mahallesi, Moda 
Cd. 42/A, 34710 Kadıköy)

Çocuklardan yılbaşına 
özel caz konseri
Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin yeni yılı 
müzikle karşılama konserinin beşincisi, bu yıl 29 Aralık 
gecesi Yeldeğirmeni Sanat’ta yapıldı 
Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, her yıl Aralık ayında yeni 
yılı müzikle karşılamak için “Çocukça Caz Konseri” veriyor. Geleneksel hale 
gelen konser bu yıl 29 Aralık Çarşamba günü Yeldeğirmeni Sanat’ta gerçekleşti. 
Program, Özgür Altan’ın piyanosu eşliğinde 2020 yılında aramızdan ayrılan 
piyanist, besteci Nicolay Kapustin’in Toccatina eseriyle başladı. Müzisyen 
Oğuzhan Atar’ın Kaupstin’in bilinen bazı parçalarının caz düzenlemeleri de 
öğrenciler tarafından seslendirildi. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin 
16 öğrencisinin öğretmenleriyle birlikte sahneye taşıdıkları eserler arasında 
Türk marşının caz versiyonu, caz müziğine damgasını vurmuş Swing Low 
parçasının 4 sesli acapella melodisi gibi eserler yer aldı. Akordeon öğrencilerine, 
körüklü çalgılar ustası Edward Aris ve trompet sanatçısı Ari Aris eşlik etti. 
Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nin kendisine özgü akustik ortamında gerçekleşen 
konser izleyicilere keyifli bir akşam sundu. Çocukların sanat eğitimlerine destek 
vermek ve çok boyutlu düşünmelerine katkı sağlamak için hizmete açılan 
Çocuk Sanat Merkezi, alanında uzman öğretmenlerle 3 yaşından 14 yaşına 
kadar öğrencilerin eğitim aldığı bir merkez. Merkez 2007 yılında enstrüman 
kursları ile başladığı yolculuğuna dans, bale, drama ve resim kurslarını da 
ekleyerek sanata duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor. Pandemi 
sürecinde çevrimiçi eğitim veren Çocuk Sanat Merkezi yeni eğitim öğretim 
döneminde yüz yüze eğitimlere başladı. 

Kadıköy Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
“Süreyya Operası Ulusal 
Beste Yarışması 2021”de 
dereceye girenler, final 
konserinin ardından 
jüri üyelerinin yaptığı 
oylama sonucu belirlendi 

Beste yarısmasında
ödüller sahİplerİnİ buldu
K

‘Renkler’den üç oyun Kadıköy’de
İnsan Hakları Evrensel Bildirge-
si’nden hareketle yola çıkılarak ha-
zırlanan “Birileri” projesinin ilk 
üçlemesi “Renkler” adlı tiyatro 
oyununun ön gösterimi 2 Aralık’ta 
Kadıköy Boa Sahne’de yapıldı.

Bildirgede yer alan her bir mad-
de için 30 farklı yazar tarafından 
yazılan 30 kurmaca hikayenin 30 
farklı oyuncu tarafından sergilene-
ceği proje, yazılı ve basılı olarak 
‘bir yerlerde duran’ bildirgeyi tek-
rardan canlandırmayı hedefliyor. 
İnsan haklarının içselleştirilmesin-
de sanatın gücünden faydalanmayı 
amaçlayan projenin ilk 3 kısa oyu-
nu bu toprakların renklerinden yola 
çıkılarak Friedrich Naumann Foun-
dation (FNF) ana desteğiyle hazır-
landı. Tiyatrocu İlyas Özçakır’ın 
tasarladığı ve ekimde başlayan bu projenin uzun so-
luklu olarak beş yıl sürmesi hedefleniyor.

‘Renkler’ üçlemesinin üç kısa oyunu olan “Ar-
jen. Zülfünaz. Aylin.”,  3 Ocak’ta Moda Sahne-
si’nde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Oyun, 23 
Ocak’ta da Kadıköy Boa Sahne’de sahnelenecek.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin “Herkes 

yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa 
tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, bu 
Bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve ayrım-
cı kışkırtmalara karşı eşit korunma hakkına sahiptir” 
şeklindeki 7. maddesi, ‘Arjen’ adlı oyunda ele alını-
yor. Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Berfin Zen-
derlioğlu’nun yönettiği, Erol Babaoğlu’nun oynadığı 

25 dakikalık oyun, “Bir fırın ateşin-
de pişen aşk ve yurtsuzluk hikaye-
si. Aitsiz hissedenlerin bir parça ek-
mekle ve karanlıkla eşlik ettiği tuhaf 
bir şahitlik!” diye tarif ediliyor.

Bildirgede 18.madde, “Herke-
sin düşünce, vicdan ve din özgür-
lüğü hakkı vardır; bu hak, din veya 
inancını değiştirme özgürlüğünü ve 
din veya inancını, tek başına veya 
topluca ve kamuya açık veya özel 
olarak öğretme, uygulama, ibadet 
ve uyma yoluyla açıklama serbest-
liğini de kapsar” diyor. ‘Zülfünaz’ 
oyunu da bir taşra kasabasına sürü-
len Zülfünaz ve ailesini anlatıyor. 
50 dakikalık oyunu Gamze Arslan 
yazdı, Erhan Çene yönetti, Nilay 
Erdönmez oynuyor.

“Herkes, barış içinde toplanma 
ve örgütlenme hakkına sahiptir. Hiç 
kimse, bir örgüte üye olmaya zor-
lanamaz” şeklindeki 20. madde ise  

“Aylin” oyununda hayat buluyor. “Başkalarının 
yazdığı bu hikayeye bir türlü sığamayan Aylin, so-
nunda kalemi eline alacak mı?’ sorusuna yanıt ara-
yan oyunda Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun imzası 
var. Doğu Yaşar Akal ve Barkın Sarp’ın birlikte yö-
nettiği 25 dakikalık oyunda Başak Kara rol alıyor.
https://www.birileri.xyz/

İnsanın evrensel haklarından yola çıkılarak 
hazırlanan “Renkler” adlı kısa oyunlar 

Kadıköy’de sahneleniyor

l Gökçe UYGUN
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KORKU SEANSI 3: KATIL ŞEYTAN
Korku severlerin büyük bir merakla beklediği 

“Conjuring (Korku Seansı)” serisinin üçüncüsü, si-
nema salonlarını hareketlendiren ilk filmlerden oldu. 
Uzun süre uzak kaldığımız salonlara bir kült korku 
filmiyle dönmek, seyirci için de heyecan vericiydi.

MADDENIN HALLERI
Bu ilginç belgeselde Deniz 

Tortum, babasının hekim ola-
rak 30 yıl görev yaptığı ve ken-
disinin dünyaya geldiği Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki 
gündelik hayatı mercek altı-
na alıyor. 2020 İstanbul Film 
Festivali En İyi Belgesel Ödü-
lünün sahibi film de temmuz 
ayında sinemalardaydı. 

AŞK, BÜYÜ, VS.
Ümit Ünal’ın yönettiği ve Selen Uçer, Ece Diz-

dar, Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrolleri paylaştığı film 
2020 İstanbul Film Festivali’nin en iyi filmi seçilmiş, 
aynı zamanda en iyi kadın ve en iyi senaryo ödülleri-
nin de sahibi olmuştu. 

DIRENIŞ
Marcel, yetim kalmış Yahudi çocukları Alp-

ler’den İsviçre’nin güvenli bölgesine taşımak için 
yollara çıkar. İlham veren gerçek hikâyeye dayanan 
Direniş, sayısız hayatı sonsuza dek değiştirecek öz-
verili bir eylemin devrimci hikâyesini takip ediyor. 
Film ağustosta vizyona girmişti.

DERISINI SATAN ADAM
Bu yılın en çok ses getiren 

filmlerinden biri olan Derisini 
Satan Adam da ağustos ayın-
da sinemalara gelmişti. Genç, 
hassas ve fevri bir adam olan 
Sam Ali, ülkesi Suriye’deki 
savaştan kaçarak Lübnan’a gi-
der. Avrupa’ya gidebilmek ve 
hayatının aşkıyla yaşayabil-
mek için, dünyanın en ateşli 
çağdaş sanatçılarından birinin, sırtına dövme yapma-
sını kabul eder.  

OLD
Gerilim sinemasının kült filmlerinden “Altıncı 

His”in yönetmeni M. Night Shyamalan’ın yeni filmi 
“Old” da ağustos ayında vizyona girmişti. Film maa-
lesef beklentilerin altında kaldı. 

COLLECTIVE
Bu yıl vizyona giren en iyi 

belgesellerden biri de Alexan-
der Nanau’nun belgeseli “Col-
lective” idi. Çarpıcı belgesel, 
Romanya’daki dev bir sağlık 
skandalını ortaya çıkararak hü-
kümet ile sermaye sahiplerinin 
binlerce insanın hayatını nasıl 
tehlikeye attığını gözler önüne seriyor. 

DRUNK
Dört öğretmen, kanlarında 

doğuştan alkol eksikliği oldu-
ğu ve bu eksikliğin gün boyun-
ca kontrollü alkol tüketimiy-
le kapatılması sonucu, insanın 
potansiyeline ulaşacağını ileri 
süren teoriden hareketle bir de-
neye girişirler. Mads Mikkel-
sen’in oyunculuğuyla yine göz 
doldurduğu film, pandemi ne-
deniyle vizyon tarihi sürekli ertelenenlerdendi. 

KÜÇÜK ANNE
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi ile müthiş bir 

hayran kitlesi kazanan Céline Sciamma, Tomboy ve 
Kabakçığın Hayatı’ndaki gibi yine zorlu ve tatlı ço-
cukluk yıllarına dönüyor. Sciamma, bu kez hafıza ve 
hayal gücünün kesiştiği noktaya kamerasını yönelti-
yor, yine benzersiz bir büyüme hikâyesi anlatıyor. 

SEVGILI YOLDAŞLAR
Rus sinemacı Andrey Kon-

chalovskiy, Sovyetler Birli-
ği tarihinin kanlı sayfalarından 
birini aralıyor ve 1962’de Rus-
ya’nın Novoçerkassk şehrinde 
gerçekleşen işçi katliamını ele 
alıyor. 

SON DÜELLO 
Ünlü Amerikalı yönetmen 

Ridley Scott’un son filmi olan 

Son Düello’nun başrolünde Ben Affleck, Matt Da-
mon, Adam Driver gibi starlar oynuyor. Edebiyat 
uyarlaması olan film, yıldız oyuncularıyla da merak-
la beklenenlerdendi.

MINARI
Altı dalda aday olduğu 93. Akademi Ödülleri’n-

den En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ile dönen 
“Minari”, beyaz perdeye gelenlerden. Film Güney 
Koreli göçmen Yi ailesinin 1980’ler Amerika’sında 
yeni bir hayat kurma hikâyesini anlatıyor. 

DUNE
Bu yıl merakla bek-

lenen filmlerden biri de 
“Dune” oldu. Mitsel ve yo-
ğun bir kahramanlık yol-
culuğunu anlatan “Dune”, 
Paul Atreides’in hayatını 
odağına alıyor. 

YENI DÜZEN
Bu sürükleyici disto-

pik dramda, lüks bir üst sı-
nıf düğünü yerini şiddetli 
bir darbeye ve beklenme-
dik bir sınıf çatışmasına bırakıyor. 77. Venedik Film 
Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü alan Michel Fran-
co’nun filmi, ekim ayında vizyona girmişti.

DÜNYANIN EN KÖTÜ INSANI
Norveç sinemasının ilgiyle izlenen yönetmeni Jo-

achim Trier bu kez bir Woody Allen komedisi gibi 
hareketli ve hafif başlayıp hüzünlü bir sona doğru 
ilerleyen bir kadın hikâyesi ile karşımızdaydı. 

SEN BEN LENIN
Barış Bıçakçı’nın senaryosunu yönetmen Tufan 

Taştan ile yazdığı Sen Ben Lenin, kasım ayında viz-
yona girdi ve hakkında en çok konuşulan filmlerden 
biri oldu. Film, bir kasabanın umudu olan Lenin hey-
kelinin çalınmasıyla yaşananları konu ediyor. 

TITANE
2021 Cannes Film Festivali’nin Altın Palmiye 

ödüllü filmi “Titane” ise yılın son ayında vizyona 
girdi. Vincent Lindon, Agathe Rousselle ve Garance 
Marillier’in başrolleri paylaştığı “Titane” hem bilim-
kurgu hem de korku-gerilim türlerinde bir film olma-
sıyla beğeni topladı. 

FRANSIZ POSTASI
Ünlü yönetmen Wes An-

derson’ın “gazeteciliğe bir 
aşk mektubu” olarak tanım-
ladığı son filmi “Fransız 
Postası” da aralıkta beyaz-
perdeye yansıdı.

PETROV GRIP OLDU
Cannes Film Festivali’n-

de Altın Palmiye için yarı-
şan “Petrov’s Flu / Petrov 
Grip Oldu”, Kirill Sereb-
rennikov’un “Leto” sonrası merakla beklenen yeni 
ve aralık ayında sinemalara gelen bir başka beğeni-
len film oldu.

KARANLIK KIZ
Maggie Gyllenhaal’ın yönetmenliğini yaptığı 

ABD-Yunanistan ortak yapımı filmin başrollerin-
de  Olivia Colman, Dakota Johnson ve Jessie Buck-
ley oynuyor. Bol ödüllü film, 17 Aralık’ta sinemala-
ra geldi.

KUMBARA
Yılın son ayında en 

çok konuşulan Türki-
ye yapımlarından biri de 
“Kumbara” oldu. Festi-
vallerden en iyi senaryo, 
en iyi erkek oyuncu da 
dahil pek çok ödül kaza-
nan film bir borç yüzün-
den aile içinde yaşanan 
tartışmaları konu edini-
yor. 

HER ŞEY YOLUNDA
Ünlü yönetmen François Ozon’un son filmi “Her 

Şey Yolunda”, yılın son filmlerinden biri oldu. Bir 
baba kız ilişkisine odaklanan filmin başrollerinde 
Sophie Marceau ve André Dussollier var. 

THE MATRIX RESURRECTIONS
Matrix efsanesinin son filmi de 2021’in sonun-

da salonları şenlendirdi. Yeni film orijinal serinin yıl-
dızları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’u ikonik 
rolleri Neo ve Trinity olarak tekrar biraraya getiri-
yor. Merakla beklenen devam filmi, yılın son merak-
la beklenen filmi oldu. 

2021’de vizyona giren filmlerden bir seçki

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

Malum, dünya pandemiyle sarsılırken 2020-2021 arasında aylarca setler durdu, filmler çekilmek üzere hazır bekledi, bitmiş olanlarınsa vizyon tarihleri 
ertelendi. Zira tüm dünyada sinema salonları aylarca kapalı kaldı. Türkiye’de ise aşının başlamasıyla sinema salonları da kapılarını açmaya başladı. 

Kesintisiz açılış ise 1 Temmuz itibariyle oldu. Nihayet eski düzenimize döndük ve her hafta yeni filmlerin vizyona girmesini heyecanla bekledik. 2021 sona 
ererken, yılın bu son haftasında dönüp tüm seneye değil ama yarım yıl boyunca vizyona girenlerden seçtiğimiz filmlere bir göz atmak istedik. Hangi filmler 
öne çıktı, hangi usta yönetmenler dijital platformları değil de beyazperdeyi seçti… İşte 2021’in Temmuz ayından itibaren vizyona giren filmlerden bir seçki:

on zamanlarda dijital platformların sayı-
sının çoğalmasıysa birlikte izlenebilecek 
filmlerin sayısı da arttı. Ancak bunun ka-
rarsız seyirciler için olumlu bir gelişme ol-

duğunu söylemek güç. Farklı mecralarda onlarca film 
olunca seçim yapmak da zaman alabiliyor. Eğer film 
seçmekte kararsız kalıyorsanız ve önerilere de açıksanız 
2022 yılı için hazırlanan Bi’ Film Ajandası size yardım-
cı olabilir. Altı yıldır sosyal medyadan @bifilmonerse-
ne kullanıcı adıyla film önerileri ve sevilen filmlerle il-

gili görsel içerik paylaşan Bi’ Film Önersene ekibi 2022 
yılı için “Bi Film Ajandası”nı hazırladı. Emre Eminoğ-
lu, Umut Kapyalı ve Taha Şahin tarafından hazırlanan 
ve yılın her günü için birer film önerisine yer veren Bi’ 
Film Ajandası üçüncü edisyonuyla; kararsızların, seçim 
yapmakta zorlananların, “polisiye mi western mi korku 
mu?” diyenlerin imdadına yetişiyor. 

FARKLI TÜRLER, DÖNEMLER, ISIMLER
Bi’ Film Ajandası’nda dünya sinemasının ödül-

lü filmlerinden çok sevilen klasiklere, animasyon-
lardan belgesellere, korku sinemasından müzikallere 
farklı tür, dönem, ülke ve dillerden filmler yer alıyor. 
Bi’ Film Önersene ekibi, “Geçtiğimiz yıllarda oldu-
ğu gibi 1930’lardan günümüze kadar tüm on yıllar-
dan film olduğunu, seçimi dönem, ülke ve tür dağılı-
mı dengeli olacak şekilde yaptığımızı söyleyebiliriz. 
Yine önceki yıllardan bildiğiniz gibi her hafta sonu-
na bir temamız var (52 hafta sonu, 52 tema) her birin-
den beşer film ve yılı tamamlamak için 100 civarı 
tema dışı filmi ekledik. Özellikle yönetmenleri-
miz arasında Charlie Chaplin ve Ingmar Bergman, 
oyuncularımız arasında Liv Ullmann, Grace Kel-
ly, Cary Grant, Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın ol-
ması eski dönemlerden de filmler dahil etmemizi 
kolaylaştırdı. Yılın her günü bir film izlemenin pek 
gerçekçi olmadığının farkındayız ama zaten öner-
diğimiz filmlerin bir kısmını izlediğinizi düşünü-
yoruz. Geriye diğer önerilerimize göz atmak, yeni 
keşifler yapmak ve uzun zamandır izlenecekler lis-
tenizde bulunanlarla artık barışmak kalıyor.” diyor.

TEMATIK SAYFALAR
Günlük film önerileri dışında, Bi’ Film Ajanda-

sı’nda her hafta sonuna özel tematik sayfalar da yer 
alıyor. Büyüme Hikâyesi Filmleri, Değişim Filmleri, 
Romantik Filmler, Trende Geçen Filmler, Tek Günde 
Geçen Filmleri gibi başlıklar taşıyan tema sayfalarına 
film bulmacaları, arşiv fotoğrafları, ilginç bilgiler ve 
beşer filmlik seçkiler eşlik ediyor. Ajanda sahipleri 
film önerileri alırken bir yandan da Türkiye sineması 
temalı bir kare bulmaca çözme ya da ünlü yönetmen-
lerin kendi üçlemelerini anlattığı alıntıları okuma fır-
satı bulabilecekler.

Tematik hafta sonlarından her ay birer tanesi ise, 
12 Yönetmen ve 12 Oyuncu başlıklarıyla bir oyuncu 
ya da yönetmene ayrılıyor. Bu bölümlerde, Ingmar 
Bergman’dan Yorgos Lanthimos’a, Pelin Esmer’den 
Abbas Kiyarüstemi’ye yönetmenler ve Marion Cotil-
lard’dan Türkan Şoray’a, Robert Pattinson’dan Tarık 
Akan'a oyuncuların Bi’ Film Önersene ekibi tarafın-
dan hazırlanmış biyografilerine, Aylin Denker’in çi-
zimleri eşlik ediyor.

BAŞKA NELER VAR?
Bi’ Film Ajandası’nda 365 film önerisi, 52 tema-

tik hafta sonu sayfası, 12 oyuncu ve 12 yönetmen bi-
yografisi ile çizimleri, yedi bulmaca, her ay başında 
aylık takvim ve aylık not sayfaları hazırlandı. Bunun 

yanında; 12 oyuncu ve 12 yönetmen için do-
ğum günü bildirimleri, tüm filmlerin yer al-
dığı, işaretlenebilir film dizini, mart ayında 
Akademi Ödülleri adayları için boş bırakılmış 
izleme listesi, nisan ayında İstanbul Film Fes-
tivali, ekim ayında Filmekimi için boş bırakıl-
mış çizelgeler bulunuyor.

Bi’ Film Ajandası’nda Türkiye’den 45 
film, Guatemala’dan Fildişi Sahili’ne, Yeni 
Zelanda’dan Japonya’ya, Finlandiya’dan Bos-
na-Hersek’e 46 farklı ülkeden film yer alır-
ken, 1980’ler ve öncesine ait 63 film, her ayın 
üçüncü cumartesi gününe özel “suçlu zevkler” 
önerileri de yer buluyor. 

Bi’Film Ajandası, bifilmonersene.com üze-
rinden satın alınabiliyor. 

“Bi’ Film Önersene” ekibinin 2022 yılı için hazırladığı  Bi’ Film Ajandası’nda 
ödüllü filmlerden klasiklere, animasyonlardan belgesellere, korku 
sinemasından müzikallere pek çok film yer alıyorHer güne bir film

l Erhan DEMİRTAŞ

S

l Semra ÇELEBİ

4 Ocak Salı 20.00 
Yılanların Öcü
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Fikret Hakan, Nurhan Nur, Ali-
ye Rona
Türkiye / 1961 / Türkçe  / 107 dk. / Siyah 
Beyaz

5 Ocak Çarşamba 20.00 
M: Bir Şehir Katilini Arıyor (M: Eine 
Stadt sucht einen Mörder)
Yönetmen: Fritz Lang
Senaryo: Thea von Harbou, Fritz Lang, 
Egon Jacobsohn
Oyuncular: Peter Lorre, Ellen Widmann, 

Inge Landgut, Otto Wernicke, Theodor 
Loos, Gustaf Gründgens, Friedrich Gnaß, 
Fritz Odemar, Paul Kemp, Theo Lingen

Almanya / 1931 / Almanca / 117 dk. / Si-
yah Beyaz / Türkçe Altyazılı 

6 Ocak Perşembe 20.00 
Balmumu Müzesi 
(Das Wachsfigu-
renkabinett)
Yönetmen: Paul Leni, 
Leo Birinsky 
Senaryo: Henrik Ga-
leen
Oyuncular: Emil Jan-
nings, Conrad Veidt, 
Werner Krauss 
Almanya / 1924 / 
Sessiz / 82 dk. / Si-
yah Beyaz

7 Ocak Cuma 15.00 
Ölmeyen Aşk
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Sadık Şendil
Oyuncular: Kartal Tibet, Tanju Gürsu, Nilü-
fer Koçyiğit
Türkiye / 1966 / Türkçe  / 85 dk. / Siyah 
Beyaz

7 Ocak Cuma 20.00 
Sevmek Zamanı
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Kemal Demirel
Oyuncular: Müşfik Kenter, Sema Özcan, 
Süleyman Tokcan
Türkiye / 1965 / Türkçe / 85 dk. / Siyah 
Beyaz

Sevmek ZamanıÖlmeyen Aşk

Balmumu Müzesi
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Kadıköy Belediyesi tarafından 5 Haziran 2018 Dün-
ya Çevre Günü'nde açılışı yapılan Ekolojik Yaşam 
Merkezi, iklim değişikliği, atık yönetimi, ekoloji ile 
doğal yaşam konularında hem çocuklara hem de ye-
tişkinlere eğitici ve yol gösterici atölyelere ev sahip-
liği yapıyor. Pandemi nedeniyle geçen yıl çevrimiçi 
olarak gerçekleşen atölyeler, bu yıl yüz yüze verilme-
ye başlandı. Soso ile kompost, geleneksel kuruyemiş-
ler, tıbbi çaylar gibi atölyelerin yapıldığı merkezin 
25 Aralık Cumartesi günkü konukları “Tohum Saçan 
Toplar Yapalım mı?” atölyesine katılan çocuklardı.

“TOHUMLAR DA YOLCULUK YAPAR”
Çocuklar, tohumların yaşamdaki yolculuğunu, sin-

capların, kargaların, rüzgarın ve suyun bu yolculuk-
taki önemini meraklı bakışlarla dinlerken, bitkilerin 
de hareket ettiğini, mevsimlere göre yetişen meyve 

ve sebzeleri, solucanların topraktaki yaşam için ne ka-
dar önemli olduğunu öğrendiler; su, toprak, kompos-
tun buluşmasına dereotu ile maydanoz tohumunun ek-
lenmesi ile oluşan karışımdan tohum topları yaptılar.

“ÇOCUKLAR TOPRAKLA OYNUYOR”
Atölye eğitmeni Sima Özkan, yeni neslin top-

rak ile iç içe olmadığını söyledi ve şöyle devam etti: 
“Şehirde de doğanın olduğunu, parklar ve bahçeler-
de kuşları, böcekleri görebileceklerini anlatıyorum. 
Bitkilerin de hareket ettiğinden, tohumların yolculuk 
yaptığınden, solucanların gübresinin ne kadar önem-
li olduğundan bahsediyorum. Tohum Saçan Şapkam 
kitabını okuyorum. Tohum topları yapıyoruz. Elle-
ri ile yaptıkları o topları evlerine götürüyorlar. Belki 
ilk defa toprak ile oynayan çocuklar oluyor. Bu deye-
nimler çok değerli.” 

Ekolojik Yaşam Merkezi'ndeki atölyeler hakkın-
da ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler (0216) 356 25 82 
numaralı telefonu arayabilir.

İklim değişikliği, atık yönetimi, doğal yaşam gibi konuların ele alındığı 
atölyelere ev sahipliği yapan Ekolojik Yaşam Merkezi'nde yüz yüze 

etkinlikler başladı. 25 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen “Tohum Saçan 
Toplar Yapalım mı?” atölyesinin konukları çocuklardı

“Tohum saçan toplar 
yapalım mı?” 

ÇİZGİ ROMAN VE SANAL DÜNYA
Mehmet Naci Dedeal / Karikatür Evi Çizgi Ro-

man Atölyesi Eğitmeni
Karikatür Evi 

çizgi roman ve ka-
rakter tasarımı ça-
lışmalarında, bu dö-
nem çizgi roman 
kavramlarına tasa-
rımcı gözüyle bakan 
arkadaşların des-
teğiyle ek bir grup 
oluşturarak, başka 
bir bakış açısı ile sa-
nat konuşulan bir 

platform denemesi geliştirmeye çalıştık.
Resim ve yazının birlikteliğinin ilk ayrılığı, yak-

laşık 3500 yıl önce gerçekleşti. Bugün hâlâ mermer-
le, kök boyayla, granitle, toprak, ahşap gibi malzeme-
lerle sanatın biçimlerini üretiyoruz. Malzeme olarak 
değişen bir şey yok; çizgi sayesinde, sanat kavramla-
rının sakin bir akışkanlıkla, yavaş ama büyük bir güç-
le, kalıcı olarak günümüze geldiğini görüyoruz. Yazı 
ise, iletişim alanında davulla “duyduk duymadık de-
meyin” çağrılarıyla başlayan süreçle tasarlanabilir bir 
iletişim alanı oluşturdu. Matbaa, fotoğraf, sinema, tv, 
bilgisayar, internet ve cep telefonlarıyla günümüze 
gelirken, akıllı sistemler ve nesnelerin iletişimi gibi 
yepyeni bir geçiş karşımızda duruyor. 

Her iki yapı birbirleri ile de sıkça temas ederek, 
alanlarına müdahale etmeden desteklerini sürdürü-
yorlar. “Tüm sunum biçimleri içerisinde, iki alanın 
en güçlü birleşimi sadece çizgi romanda var.” iddiası 
olan bir söylemde bulunmaktan çekinmiyorum. Çiz-
gi romanın iletişimle temas süresinin uzaması, nite-
likten çok nicelikleri ve tüketim toplumu oluşumuna 
hizmet eder hâle getirse de, kalabalık sayıda kitleye 
ulaşma yeteneği ile kalıcılığını sürdürdü. 

Şimdi ise iyi bir planlamanın olması ile geçile-
bilecek bir kapı eşiğinde duruyoruz. Sosyal medya 
olarak isimlendirilen, telefon ve bilgisayarlarla takip 
edilen, iş alanımıza ve cebimize giren, akıllı tv araç-
larıyla evimize yerleşmekte olan bu yapılanma sanal 
dünya adıyla yenileniyor. Bu bir olasılık değil, ger-
çek. 3-4 yıl öncesinden yatırımı yapılmış ve artık 
ürün boyutunda satışa, pazarlamaya uygun hâle gelen 
donanımlar depolarda beklemede. 

Karıştırılmasın, adı sanal gerçeklik değil, sanal 
dünya. Kısacası dünyada bulabileceğiniz hazların, 
iletişimlerin çok daha fazlası sanal olarak bu dünyada 
yer alabilecekmiş algısı oluşturuluyor. Bu da çizgi ro-
man için olağanüstü bir yeni tutunma dalı anlamında 
görülebilir. Bu yeni sanal dünya oluşum süreci bir fır-
sat olarak görülürse, tehlikeli tutunmalar yerini sek-
tör bağlarına çevirebilir. Eğer ayak uydurulmazsa so-
nuç, çok kısa zamanda bu anlamda güçlü olan batı ya 
da uzak doğu yayıncılığının sunumlarının, ucuz kop-
yaları üretimine geçmek olacaktır.

EVE DÖNÜŞ YOK!  
Çağatay İleten / Çizgi Roman Atölyesi Öğrencisi

Marvel sinematik 
evreninin hızlanarak 
genişlemeyi sürdürme-
si büyük bir heyecan 
yaratsa da, son örüm-
cek adam filminin 
ismi, çizgi roman ta-
rihinde geri dönülmez 
bir başka yol ayrımı-
na geldiğimizi hisset-
tiriyor. İletişim çağın-
da mesajın iki nokta 
arasında en az dolaylı 

yoldan iletilmesi ön planda tutulurken; sosyal med-
ya çağında önceliğin, mesajın teknik anlamda iletim 
hızına ve aynı anda birçok nokta arasında alternatif 
iletişim kanalları oluşturabilmesine verildiği görülü-
yor, arada kaç farklı sunucu olursa olsun. 

Peki, çizgi roman gibi küresel anlamda karşılık 
bulmuş bir kitle iletişim aracının, gelişen görüntü ve 
ses teknolojileri ile kuşatılmasına kim karşı çıkabilir? 
Çizgi roman dünyasını, son dönemde içerikten ziya-
de teknolojiyle zorlanan bir tür Formula-1 laboratua-
rına benzetebiliriz. Evet, hızlı biçimde ulaşılmak iste-
nen kalabalıklar hâlâ söz konusu. Diğer yandan mesaj 
içeriklerinin duyular aracılığıyla daha berrak ve de-
neyimlenebilir hâle getirilmesi, iletişimi bambaşka 
seviyelere çıkarmakta. 

Biçimcilik dönem itibariyle yine yükselen bir eği-
lim gösterse de, tıpkı kübizm öncesinde olduğu gibi 
tekrar bir doyum noktasına ulaşacaktır. Ardından içe-
riğin tekrar daha önemli hâle gelmesi çok olası. Evet, 
çıkılan her yol eve döner. Fakat yola çıkan kişi eve 
döndüğünde değiştiği için, o ev artık bıraktığı ev de-
ğildir. O yüzden bu yolda da eve bir dönüş yok.

Bakalım buradan da “meta” ismiyle hayatımız-
daki yerini tekrar şekillendirmek isteyen Zukerberg, 
şu ana kadar deneyimleyenleri tam anlamıyla tatmin 
edemeyen “arttırılmış gerçekliği” hayal edilen nokta-
ya taşıyabilecek mi? Eğer bu beklenti karşılanırsa işte 
o zaman çizgi roman evrimi cep telefonları ekranla-
rından, gözlerimizin her bir yanını kaplayan bambaş-
ka bir boyuta ve dolayısıyla deneyime evrilebilecek 
mi? Çağını takip eden çizerlerin bu değişime ayak 
uydurabilmek için neler yapacağı hepimiz için en bü-
yük merak konusu…

ÇİZGİ ROMANIN GELECEĞİ
Burcu Özefe / Çizgi Roman Atölyesi Öğrencisi
Bir kurumsal ileti-

şim uzmanı ve metin 
yazarı olarak, çizgi ro-
manın geleceğini daha 
ziyade, “mesajın ileti-
şimi” yönünden düşü-
nürüm. Dijitalleşmenin 
ivmesi, küresel Ko-
vid-19 salgını ve sonra-
sı dönemde hızlanırken, 
iletişim dinamikleri de 
kişiler arası boyuttan 
kitle iletişim boyutuna 
kadar farklı boyutlarda değişime uğradı.

Yapay zekâ alanındaki gelişmelerin günlük yaşa-
mımızda mesaj alma biçimlerini ve dolaylı alışkan-
lıklar ile beklentileri şekillendirdiği de yadsınamaya-
cak ölçüde farklılık arz ediyor. Örneğin, yaklaşık on 
yıl önce bir mecrada, mesaja maruz kalınma süresi or-
talama 7 saniye civarındayken (mecra ve mesaja göre 
değişir), günümüzde bu süre sadece 1-2 saniyeye düş-
tü. Diğer yandan, yapay zekâ destekli olarak, kuruluş-
lar neredeyse tamamen kişiselleştirilmiş mesaj gön-
derme yolunu tercih ediyor, hatta bunun için özel alt 
yapılara yatırım yapıyor. Hâl böyleyken, gerek doğa-
sında yaratıcılığı barındıran herhangi bir çalışma öze-
linde, gerekse çizgi roman özelinde iletişimin aynı 
kalması, mesajın değişmemesi olası değil.

Elbette, bahsettiğimiz bu değişimle çizgi romanın 
mesaj sunma biçimi de değişecektir. Belki bir çeşit 
hologram teknolojisi belki benzeri bir yapay zekâ des-
teğiyle, çizgi roman mesajları farklı çözümlerle vere-
bilecektir. İlaveten, okurun da bu zeminde çeşitlendi-
rilmiş hikâye türevlerine ortak edilebileceği bir nevi 
çift yönlü iletişim modeline geçiş mümkün olabilir. 

Mesajın iletiminde veya çizgi romanın tanıtımın-
da ne tür gelişmeler olursa olsun; mesajın niteliği an-
lamında duyguları harekete geçiren ve okurun kendi 
dünyasından bir şeyler bulabilmesinin, özgünlüğün 
ve yaratıcılığın daha da kıymet kazanacak kıstasla-
rın başında olacağını öngörüyorum. Ayrıca, mesajın 
bir diğer nitelik boyutu olarak sayabileceğimiz, diğer 
alanlardaki değişikliklerden etkilenmesi konusunun 
daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Sosyolojik 
ve bireysel anlamda gelişecek değişimlerin, örneğin 
bireyselleşmenin varacağı seviyenin ya da tüketim 
alışkanlıklarının dahi, çizgi roman üretimine yansı-
yacağı kanaatindeyim. Bu doğrultuda mesajların kı-
salmasını ve nitelik bağlamında değişimini, kaçınıl-
maz olarak görüyorum.

DİNAMİK BİR ÇİZGİ ROMAN SERÜVENİ
Esra Cihaner / Çizgi Roman Atölyesi Öğrencisi
Geçmişten bugüne dek çizgi roman, resim ve ya-

zının karşılıklı birbi-
rinden beslenerek ge-
lişmesine dayanır. Bu 
dayanışma ile birlikte 
sanat alıcısı görsel ola-
rak hikâyenin içeriğin-
de bir uyarıcı olmakla 
yükümlü, görme duyu-
su aracılığıyla algılan-
dığı kadarla sınırlıdır. 
Ancak günümüzde sa-
nat; bilim ve teknolo-
ji ile birlikte ilerliyor 
oluşundan dolayı çizgi romanın biçimsel olarak de-
ğişmesi demek, farklı duyu organlarımız ile algılana-
bilir olma durumunu yaratabilir. İşte tam da bu saye-
de, okuyucu yalnızca görerek okuyan kişi olmaktan 
çıkıp bunu duyarak, hissederek, içinde yaşayarak de-
neyimleyen biri haline gelebilir; kuralların zamanla 
değişimi, daha dinamik bir çizgi roman serüveninin 
başlangıcı olacaktır.

İlk örnekleri eski Yunan edebiyatında, MÖ. 6 yy.
da görülen tragedyaların doğuşu ile birlikte bir sanat 
dalı oluşmuştur. Bunun üzerine ilk sanatsal araştır-
ma eseri unvanına sahip, Poetika adlı eserinde Aris-
toteles, kendi döneminde oynanan tragedyaları ince-
lemiş, hem dönemine hem de günümüze kadar yol 
göstericiliğini yitirmemiştir. Tragedyalar yerinde 
saymamış, ilerlemiş, genişlemiştir. Tragedyaların za-
man içerisinde şekillenmesiyle tiyatro, günümüze ka-
dar gelen ve teknolojik gelişmelerle ilerlemekte olan 
sinema ile düzenli bir işbirliği içerisindedir. Alanı çe-
şitlenmiş, algılanabilirliği artmış olan sanat dalı, kü-
mülatif ilerlemenin yanı sıra çizgi romanın teknoloji 
ve insan ile iç içe ilerlemesi, bu zamana kadar taşıdığı 
anlamın birdenbire silineceği anlamına gelmez. Sa-
nat, özünde insanı anlamak için yapıldığı üzere, deği-
şen insan ve yaşam ile birlikte çizgi romanın bir yapı-
lanma içerisine girmesi kaçınılmaz bir gerçektir.

Kadıköy Belediyesi’nin mizahı yediden yetmişe Kadıköylüyle buluşturduğu Karikatür Evi açıldığı günden beri çeşitli atölye ve eğitimler veriyor. 
Pandemi dönemi boyunca online atölyeler gerçekleştirilen Karikatür Evi’nde karikatür, çizgi roman, manga atölyeleri yapıldı. Mehmet Naci 

Dedeal’ın eğitmenliğini yaptığı çizgi roman atölyesi katılımcıları çizgi romana ve çizgi romanın geleceğine dair düşüncelerini paylaştı

cizgi romanin gelecegi

“PEK ÇOK GELİŞMEYİ TAKİP EDİYORUZ” 
Meriç Karçal / Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi Birim Sorumlusu
Karikatür Evi’nde etkinlik planlamamızın ana unsurunu çocuklarla gerçekleştir-
diğimiz atölye çalışmaları oluşturuyor. Sergi, söyleşi, film gösterimi gibi çeşitli 
buluşmaları yine atölye faaliyetlerini besleyecek şekilde planlıyoruz. Biz, hede-
fimizi başta çocuklar olmak üzere çizmeyi seven, merak edenlerle sanatçıla-
rı buluşturma olarak belirlemişken; elbette ki pek çok gelişmeyi takip ediyor ve 
muhatabı oluyoruz. Ki gelecekte de, başta çocuklar olmak üzere çağın deği-
şimleri ile hep birlikte muhatap olacağız.
Karikatür Evi olarak ilgili sanat alanlarının bugünü ve geleceği hakkında yapılan 
tartışmaları önemsiyor ve bu tartışmaların yapılabileceği zemini sağlamaya ça-
lışıyoruz. İletişim, dijitalleşme, teknoloji alanında çok hızlı gerçekleşen ve çeşit-
li boyutlarıyla çizgi romanı ilgilendiren gelişmeler hakkında yetişkin çizgi roman 
atölyesi katılımcıları ve eğitmenimizin düştüğü notlar bu bağlamda önemli.

l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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orona günlerinde hem Gazete Kadı-
köy’den hem de okuduğu kitaplardan et-
kilenerek haftalık gazete çıkarmaya baş-
layan Eren Güleç’in Çılgın Gazete’si 90. 

sayıya ulaştı. Henüz 8 yaşında olan Eren Güleç son 
sayısında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı ile röportaj yaptı. Eren’in Odabaşı ile yaptı-
ğı röportajı gazetemizde yayımlıyoruz.

◆ Öncelikle benimle röportaj yapmayı kabul et-
tiğiniz için teşekkürler, çok sevindim. Ve  isterseniz 
sorulara başlayabiliriz. Baş emeliniz nedir?

Biliyorsun ben Kadıköy Belediye Başkanı’yım. 
Ben Kadıköy Belediye Başkanı olmak istediğimde 
bana bu soruyu çok sordular, ben de hep şu cevabı 
verdim. Ben Kadıköy’e hizmet etmek istiyorum. Ka-
dıköylüye Kadıköy’de yaşayanlara, Kadıköy’e gelen-
lere, Kadıköy'de gününü geçirenlere, vaktini geçiren-
lere daha rahat huzurlu, mutlu, daha çevre ile uyum 
içerisinde, ağacın yeşilliğin bol olduğu, havanın te-
miz olduğu, insanların evlerine işlerine rahat ulaşa-
bildikleri bir Kadıköy’de yaşamalarını istiyorum. Bi-
rinci önceliğim bu ve Kadıköy Belediye Başkanlığı 
görevini bıraktığım zaman da, buraya bir adam geldi, 
uzun boylu birisi, iyi şeyler yaptı denmesini 
istiyorum. En büyük arzum bu.

◆ Yani Kadıköy’e hizmet etmek ve Ka-
dıköy’ü geliştirmek istiyorsunuz.  

Evet Kadıköy’de yaşayanların, Kadı-
köy’e gelenlerin daha rahat olmalarını, daha 
huzurlu olmalarını, daha temiz bir Kadı-
köy’de yaşamalarını istiyorum. Daha fazla 
sinemaya, tiyatroya gitmelerini, senin gel-
diğin gibi festivaller yapılmasını istiyorum. 
Süreyya’da İdil Biret konserine gelmiştin, 
farklı konserlerin yapılmasını istiyorum. 
Mesela yeni bir tiyatro binası açtık. Koşu-
yolu’nda Alan Kadıköy. 

◆ Demin Gazete Kadıköy okuyordum 
orada tanıtmışsınız.

Evet mesela Alan Kadıköy Türkiye’nin 
en modern tiyatro binası, en fazla ışığın kul-
lanıldığı, sesin kullanıldığı koltukların hare-
ket ettiği bir tiyatro binası. Onun altında bir 
resim sergisi açtık. Türkiye’nin ünlü 20 sanatçısının 
eserlerini sergiliyoruz. 

◆ Ooo 20 sanatçı...
Fikret Mualla, Abidin Dino, Burhan Doğançay, 

Mübin Orhon, heykeltraş İlhan Koman. Orayı da gez-
meni isterim. Orayı da bir gezip eserleri görmeni is-
terim. 

◆ Hatta gazetemde de tanıtabilirim.
Çok sevinirim ben de. Sinematek açtık yeni. Char-

lie Chaplin’in filmlerini normal bir sinemada gidip iz-
leyemezsin, onu göstermiyorlar.

◆ Evet, çünkü sanırım çok eski 1900’lerde...
Evet çok eski filmler. Bu eski filmleri gösterebi-

leceğimiz onlara uygun mekanların olması gerekiyor. 
Sinematek’i bu yüzden açtık. 160 kişilik bir sinema 
salonumuz var. Orada sinema günleri yapacağız. Se-
nin yaşına da uygun filmler haftası yapacağız. Ora-
da da izlersin. Orayı da tanıtmanı isterim, gazetende.

◆ Sizin Erdal İnönü’yü sevdiğinizi duydum, ne-
deni nedir?

Erdal İnönü’yü tanıyor musun?
◆ Tanımıyorum ama sanırım İsmet İnönü’nün 

çocuğu  
İsmet İnönü’nün kim olduğunu biliyor musun?
◆ Evet, Kurtuluş Savaşı’nda batı cephesinde sa-

vaşmış bir komutanımız.
Aynı zamanda 2. Cumhurbaşkanımız. İsmet İnö-

nü Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal 
Atatürk’ten sonraki önder kadronun içerisinde olan 
birisi, Erdal İnönü de çocuğu. Fakat Erdal İnönü ba-
basının o gücünden, imkânlarından yararlanmak is-
tememiş. Bir fizik profesörü ve çok mütevazı. Kendi 

yaşamını kendisi kuran birisi. O mütevaziliği içeri-
sinde Başbakan yardımcılığı yaptı, Sosyal Demokrat 
Halkçı partinin genel başkanlığını yaptı. Dışişleri Ba-
kanlığı yaptı, bu dünyadan olan insanlar genelde tek 
başlarına dolaşmazlar, hep yanlarında birileri olur, 
korumaları olur, insanlarla görüşmelerini engeller-
ler. Erdal İnönü bunların hiçbirini yapmadı, ben Er-
dal Bey ile sokakta çok karşılaştım. Ankara’da ders-
haneye giderken, bir gün sırtıma dokundu, döndüm, 
Mülkiyeliler Birliğinde konuşması varmış, “Mülki-
yeliler Birliğine nereden gideceğim?” dedi, bunu şu 
anda o makama gelmiş siyasetçiler ne yazık ki yap-
mıyorlar, yapmaları gerekiyor. Ama Erdal Bey bunu 
yapıyordu, dünyaca ünlü fizik profesörlerinden biri-
siydi, kitapları var. ODTÜ’yü bilir misin, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi?

◆ Pek bilmiyorum, bir yerden duymuştum…
ODTÜ onun rektör olduğu dönemde Avrupa’nın 

sayılı üniversitelerinden birisiydi. Biraz evvel söyle-
dim İsmet Paşa’nın oğlu, ama fizik profesörü ve hal-
kın içerisinde birisi. Ben o yüzden onu çok severim, 
çok seviyordum, rahmetli oldu. Allah gani gani rah-
met eylesin.

◆ Yani çok saygı duyduğunuz..
Çok saygı duyduğum, çok sevdiğim sohbetlerin-

den çok şey öğrendiğim birisiydi. 
◆ Sormaktan en heyecanlandığım soru olabilir. 

Ailenizin hangi üyeleri başkan olmuştur? Sanırım 
nesilden nesile geçmiş

Büyük abim, babam, babamın amcası
◆ Vay, demek ki bayağı bir aile üyesi başkan ol-

muş. Kadıköy için neler yapmayı düşünüyorsunuz?
Biraz önce anlatmaya çalıştım. Kadıköy’e gelen-

lerin, Kadıköy’de yaşayanların, daha huzurlu, mutlu, 
çevre ile uyum içerisinde havası temiz trafiği rahat, 
kültür ve sanat etkinliklerinden hemen yararlanabi-
lecekleri farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecek-
leri, çocukların parklarda oynayabilecekleri, Beledi-
yenin yapacağı anaokullarında okuyabilecekleri ve 
kendilerini yetiştirecekleri bir Kadıköy hayalim var.

◆ Kesinlikle iyi bir hayalmiş.
Teşekkür ederim
◆ Sloganınız daha fazla Kadıköy’ü nereden bul-

dunuz?
Daha çok Kadıköy. Kadıköy’ü kimse olduğu yer-

den başka yere taşıyamaz. Ama Kadıköy’ü Kadıköy 
yapan bazı değerler var. Ben Kadıköylüyüm dediği 
zaman daha çevrecidir, Kadıköy’de yaşayanlar.

◆ Sanatla daha fazla ilgilendiklerini de anlaya-
biliyoruz.

Evet. Kadıköylü aydınlıkçıdır, Atatürkçüdür, la-
iktir, kadın haklarına daha saygılıdır görece olarak di-
ğer yerlere göre, daha fazla sorgular, araştırır, ben bu 
ve buna benzer değerleri Türkiye’nin başka yerlerin-
de de görmek istiyorum, onun için daha çok Kadıköy 

dedim. Kadıköy’ü bir coğrafi mekan olarak düşün-
meyip, biraz önce saydığım değerleri fazlalaştırmak. 
Mesela İstanbul’da sadece çalışan opera binası Ka-
dıköy’de var, neden Üsküdar’da yok, Ümraniye’de 
yok, Esenler’de yok? Sadece Kadıköy’de var. Sine-
matek, bizim kadar sahnesi tiyatrosu olan kültürel 
alanlara destek veren başka belediye yok, niye yok? 
Onlarda olsunlar, bunları çoğaltmak için daha çok 
Kadıköy dedim. 

◆ Yani o da amaçlarınızdan biri gibi…
Evet, evet.
◆ Çevre için neler yaparsınız?
Çevre için çok şey yapıyoruz. Mesela Türkiye 

Cumhuriyeti devletinin yeni imzaladığı Paris İklim 
Anlaşması var, biz bu Paris İklim Anlaşması’nı hü-
kümet imzalamadan önce kendi belediyemizde kendi 
ilçemizde uygulamak için bazı hamleler yaptık, ön-

lemler aldık. Mesela sana çok ba-
sit anlamda anlatayım, bir çok şey 
yapıyoruz ama senin ilgini çekecek 
şekilde yağmur yağar değil mi? O 
su ne olur? Yağmur suyu? 

◆ Sokaklarda öylece kalır ama 
toprak tabii ki onu bir süre sonra 
emer.

◆ Evet, biz o yağmur suyunu 
topluyoruz, depoluyoruz ve sonra 
kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Yolla-
rı yıkıyoruz, parklarımızı bu sular-
la suluyoruz, bunu niye yapıyoruz?

◆ Kadıköy’ü güzelleştirmek ve 
su kaynaklarını tükenmesini en-
gellemek için... 

Aynen. Biz temiz suyu, üretilen 
musluktan açtığımızda akan suyu 
kullanmak istemiyoruz. Çünkü dün-
yada su kaynakları azalıyor. Dünya-

da su kaynakları bitiyor. Bizim bu temiz su kaynakla-
rını korumamız gerekiyor. Bizde bunun için bu suya 
karışmayalım, bu su kalsın, bizim ihtiyacımız var bu 
suya dedik, bu tür kullanacağımız suları yağmur sula-
rından alıyoruz. Mesela şu anda Kadıköy’de bir bina 
yapmak istersen binanın üstüne yağmur suyu hasa-
dı makinesi koyman gerekiyor. O binanın üzerindeki 
yağmur suyunu alacak o bina bahçesini onunla sula-
yacak, böylece temiz suyu kullanmayacak. 

◆ Suları geri dönüştürecek yani...
Evet, mesela gri su diye bir metod var. Orada da 

sen suyu açıyorsun, elini yıkıyorsun, dişini fırçalıyor-
sun, o su aşağıda bir depoya inecek, o depoda kala-
cak, ufak bir filtreden geçtikten sonra..

◆ Tekrar mı kullanılacak?
Tuvalete gelecek tuvaleti temizleyecek. Geri dö-

nüşümlü su diye düşün. Bir suyu bir sefer değil, iki 
değil hatta üç sefer kullanmayı hedefliyoruz. Çünkü 
suyu ne kadar az tüketirsek geleceğe, sizlere o kadar 
temiz bir dünya bırakırız. 

◆ İyi..
Beğendin mi?
◆ Beğendim.
◆ Size en faydalı gelen başarınız nedir? 
Başarı demeyelim de başarısızlıklarımdan ders 

aldım. Ben avukatım. Kaybettiğim davalarda daha 
çok şey öğrendim, kazandıklarımdan. Belediye Baş-
kanı olarak da yaptığım tüm hizmetler değerli. Çün-
kü insana, sizlere dokunuyor ve sizlerin bazen haya-
tını değiştiriyor. Bunlar arasında bir ayrım yapamam 
kolay kolay. Çünkü bizim çok fazla çok farklı alan-
larda hizmetlerimiz var. Mesela Kadıköy’deki devlet 

okullarında başlayan birinci sınıf öğrencileri, okul-
dan alınıyor, Ağız ve Diş Sağlığı merkezimize getiri-
yoruz, dişlerini kontrol ediyoruz ve diş fırçalama eği-
timi veriyoruz. Bu çok değerli bir şey benim için, çok 
önemli. Çünkü diş fırçalamayı, diş bakımını bilme-
yen çocuklara bunu öğreterek gelecekte dişlerinin çü-
rümesini engelliyoruz. Bu çok özel bir şey.

◆ Bu biraz klasik bir soru ve daha çok yorum 
sorusu. En sevdiğiniz film ve kitap nedir?

En çok sevdiğim kitap demeyeyim de çocuk-
ken okuyup en etkilendiğim kitabı söyleyeyim. Ço-
cuk Kalbi kitabını ilk okuduğumda çok etkilendim. 
Yine çocukla ilgili Şampiyon diye bir film vardı. Bir 
boksörün çocuğunun gözünden hayatını anlatıyordu. 
Baba çocuk ilişkisinde etkileyen filmlerden biriydi.

◆ Şimdi bu soru beğeneceğiniz bir soru. Sizi Ka-
dıköy çizgi roman festivalinde görmüştüm, çizgi ro-
manın içinizde yarattığı duygu nedir?

Sana çizgi roman ile ilgili bir şey anlatayım. Ba-
ban sana harçlık veriyor mu bilmiyorum, belki biraz 
daha büyüyünce baban sana bir harçlık verecek. Sen 
o harçlığınla haftalık olarak okula gittiğinde ihtiyaç-
larını gidereceksin. Benim iki tane harçlığım vardı, 
bir ihtiyaçlarımı okula gitttiğimde alacağım su, tost 
ve benzeri gibi, bir de kitap almam için babam bana 
harçlık verirdi.  

Bende o zaman Milliyet Çocuk diye bir dergi var-
dı, bilmiyorum şimdi var mı, ben Milliyet Çocuk alır-
dım her hafta. İçinde çizgili hikâyeler vardı. Sonra 
birçok ailenin yasakladığı ve bende serbest olan Tek-
sas, Tommiks, Kızıl Maske gibi çizgi karakterler var-
dı, bana bunları okumak serbestti. Ben oralarda çizgi 
roman okudum, çünkü babamla şöyle bir anlaşmamız 
vardı oku da ne okuyorsan oku, yeter ki oku. Gazete 
oku, çizgi roman oku, dergi oku kitap oku. O şekilde 
bir anlaşmamız vardı ve benim okumam için iki harç-
lık verirdi, sen de babandan bunu alabilirsin. Bir nor-
mal ihtiyaçların için, bir de kitap almak için veya bu 
tür çizgi roman almak için.

◆ Olabilir, konuşurum...
Olabilir değil mi? iyi bir öneri, babanla büyüyün-

ce bunları konuşursun. Çizgi roman benim çocuklu-
ğumda da, gelişme çağımda da sürekli okuduğum, 
mesela mizahın en güzel yansıtıldığı yerlerden birisi-
dir çizgi romanlar ve çizgi karakterler. Ondan dolayı 
da severek izledim. 

◆ Bu soru gibi bir soruyu sormuştum. Kadı-
köy'de sanatı nasıl ve nelerle geliştirmeye düşünü-
yorsunuz? 

Az önce söylediğim gibi Alan Kadıköy'ü, Sine-
mateki hizmete soktuk. Ve uluslararası festivaller dü-
zenliyoruz, Özgürlük Parkı içinde iki sahne kurduk. 
Tiyatro izleyemeyen çocuklara göre tiyatrolar kur-
duk. Bu ve buna benzer aktiviteler ile Kadıköy'de sa-
natı geliştirmeye çalışıyoruz, bir de var olan yerleri-
mizi daha işlevsel hale getirmeye çalışıyoruz. Mesela 
Süreyya Operası'nda opera dinleyebiliyorsunuz, Yel-
değirmeni Sanat’ta caz, new age tarzı müzikler din-
leyebilirsin, Alan Kadıköy’de farklı tiyatrolar izle-
yebilirsin, Caddebostan’da klasik müzik tiyatrolarını 
izleyebilirsin, ayrıca Halis Kurtça binamız var, sade-
ce çocuklara hizmet eden, çocuk sanat merkezimiz 
var, iki çocuğum da oraya gidiyor dört yıldan beri, 
mesela ne izlemek isterseniz o en azından bir yerde 
izlenebilir. 

◆ Şimdilik röportajımız teknik olarak bitti be-
nimle konuşmak istediğiniz bir şey varsa paylaşa-
bilirsiniz. 

Teşekkür ediyorum.

Küçük yaşta resim yapmaya başlayan ve dünyasını re-
simlere taşıyan otizm tanılı Atahan Firuz Çağlı’nın "Be-
nim Dünyam" resim sergisi, 22 Aralık 2021 Çarşamba 
Günü 39 Galeri’de sanatseverler ile buluştu.
39 Kalamış Marina Galeri’de gerçekleşen “Benim Dün-
yam”  isimli sergi açılışına Çağlı’nın ailesi, yakınları ve 
sanatseverler katıldı.  
Geçtiğimiz eylül ayında 39 Kalamış Marina Hotel’in alt 
katında açılan 39 Galeri’nin sahibi Münteha Adalı İran-
lı ressam Maryam Salahi’den öğrencisi Atahan Firuz 
Çağlı’nın resim yeteneğini ve çalışmalarını duyunca re-
simlerini görmek istemiş. Ve resimleri gördükten son-
ra Salahi’ye “Atahan’a bir sürpriz yapalım ve bir sergi 
açalım” demiş. Ve 36 resimden oluşan sergi için hazır-
lıklara başlanmış.  
Otizm tanılı Atahan Firuz Çağlı 2 yaşından beri resim 
yapıyor. Geçtiğimiz sene Maryam Salahi’den ders al-
maya başlayan Çağlı sergide yer alan resimlerin tümü-
nü bir yılda yapmış. Maryam Salahi,  Çağlı’nın büyük bir 
heves ve disiplinle derslere girdiğini belirterek, “Haf-
tada iki gün düzenli olarak derse girdi. Durmadan de-
sen yaptı. Dersleri ve çalışmayı hiç aksatmadı” sözle-
riyle anlatıyor. 
Resimlerinde renkli ve canlı tonları kullanan Atahan Fi-
ruz Çağlı “Buz devrini, İstanbul resimlerini, kadınların 
elbiselerini, dans eden insanların resimleri yapmayı se-
viyorum” diyor. Hayvanları da çok seven Atahan Fi-
ruz Çağlı’nın pek çok resminde kedi, köpek ve özellik-
le atlar var. 

Resim sanatıyla uğraşmayanlara resim yapmasını tav-
siye ediyorum diyen Çağlı, müzik dinlemeyi de çok se-
viyor. Sergi açılışıyla ilgili olarak *Çook heyecanlıyım” 
diyen Çağlı, “Resim yapmak benim için çok iyi, heyecan 
verici bir duygu. Resim yapmaya bayılıyorum” diyor. 
Bir yandan da güzel sanatlar fakültesine hazırlanan 
Atahan Çağlı’nın annesi Rahibe Mobasseri de sergi-
ye dair duygularını şu sözlerle anlattı “Ben de lisede 
resim dersi almıştım. Atahan çocukluğundan beri re-
sim yapıyor ve resimleri çizgileri kesmeden yapıyor-
du. Bu bir ressam için önemli. Pandemi sürecinde boş 
zamanı oldu. Bu sırada Maryam hanımla tanıştık. Ata-
han Meryem Hanım’ı çok sevdi. Dersleri hiç aksatma-
dan devam etti. Ve bu sergi açıldı. Çok mutlu ve heye-
canlıyım”. 

Otİzm tanılı gençten resİm sergİsİ

Çılgın Gazete’nin 
efsane röportajı
Henüz 7 yaşında iken gazetemizden ve okuduğu kitaplardan ilham 
alarak haftalık gazete çıkarmaya başlayan Eren Güleç, Kadıköy 
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile röportaj yaptı

K

Otizm tanılı genç Atahan Firuz Çağlı 39 Kalamış Marina Galeri’de 
ilk kişisel sergisini açtı. Resimlerinde canlı renkleri kullanan Çağlı 
“Resim  yapmak benim için çok iyi, heyecan verici bir duygu” diyor

l Leyla ALP

Münteha Adalı - Atahan Firuz Çağlı-Maryam Salahi-Rahibe Mobasseri 
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OCAK
◆ Kadıköy Belediyesi, Türkiye’deki 188 ilçenin uzun, sağ-
lıklı ve yaratıcı bir hayat yaşamak; bilgi ve eğitim alabil-
me imkânına sahip olmak ve insana yaraşır bir hayat için 
gerekli kaynaklara ulaşmak gibi kriterler göz önüne alı-
narak belirlenen “İnsani Gelişme Endeksi” sıralamasın-
da birinci oldu.

◆ Kafe ve bar çalışanları ile esnaf Kadıköy’de eylem dü-
zenleyerek, pandemi nedeniyle kapalı olan iş yerlerinin 
açılmasını ve yasakların bir an önce kaldırılmasını istedi.

◆ İstanbul Büyükşehir Belediyesi 14 tanesi Kadıköy’de 
olmak üzere İstanbul’da 142 yeni Halk Ekmek büfesi 
açma kararı aldı. 

◆ Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 
sürdürülen Kadıköy-Moda tramvay hattı güzergahında-
ki yenileme çalışmaları tamamlandı; durdurulan tramvay 
seferleri de yeniden başladı.

ŞUBAT
◆ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. TÜİK’in verilerine göre; 
hem İstanbul’un hem de Kadıköy’ün nüfusu azaldı. Kadı-
köy’ün nüfusu 730 kişi azaldı.

◆ Kadıköy’de inşa edilecek binalarda ‘yağmur suyu ve 
gri su toplama tankı’ yapılma kararı Kadıköy Belediye 

Meclisi’nde kabul edil-
di. Yağmur suyunun 
sifonlarda, bahçe su-
lamada ve ortak alan 
temizliğinde kullanıl-
masına yönelik uygu-
lanan ‘Yağmur Suyu 
Hasadı’ projesi ilk ola-
rak Kadıköy Belediye-
si’nin Aysel - Abdullah 
Öğücü Yüksek Öğre-

nim Kız Öğrenci Yurdunda hayata geçirildi.
◆ Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için hazırlanan imar 
planlarının iptal edilmesini isteyen Fenerbahçe Kala-
mış Dayanışması’ndan 32 Kadıköylü vatandaş Anayasa 
Mahkemesi'ne başvurdu.
◆ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm süre-
cinin durma noktasına geldiği Fikirtepe bölgesi için yeni 
imar planını askıya çıkardı. 828 bin 777 metrekarelik ala-
nın yüzde 49’u konut ve ticaret birimleri, yüzde 51’i ise 
eğitim, ulaşım, sağlık, park gibi donatı alanları için ayrıldı.

MART
◆ Cumhur-
başkanlığı ka-
rarnamesiy-
le İstanbul 
Sözleşme-
si'nin feshe-
dilmesi kara-
rının ardından 
ülkenin bir-
çok yerinde 
sözleşmenin 
uygulanması 
için eylemler 
gerçekleşti-
rildi. Eylem-
lerin adreslerinden biri de Kadıköy oldu. Kadıköy’de bi-
raraya gelen kadınlar, kararın geri alınarak sözleşmenin 
uygulanmasını talep etti.

◆ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbulluların bütün iti-
razlarına rağmen 25 Mart tarihinde Kanal İstanbul ve Ye-
nişehir Rezerv Yapı Alanı Planlarını onaylayarak askıya 
çıkardığını açıkladı. İstanbullular Kanal İstanbul projesine 
karşı Kadıköy’de buluştu. 

NİSAN
◆ Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından 
Zincirlikuyu’ya asıldıktan sonra kimliği bilinmeyen kişi-
lerce kaldırılan “Ölmek İstemiyorum” afişi Kadıköy’ün en 
kalabalık güzergahlarından birinde yer alan Rasimpaşa 
Sosyal Hizmet Merkezi’ne asıldı.
◆ Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 
Acıbadem’deki binasının Dragos Yerleşkesine taşınması 
kararı öğrencilerin tepkisi üzerine iptal edildi. 

◆ Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, İstanbulluların ve 
bilim insanlarının ekolojik yıkım getireceği için yapılması-
nı istemediği Kanal İstanbul projesi imar planlarına itiraz 
etti. Vatandaşlar, itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’ne iletti.

◆ Kadıköy Be-
lediyesi, 23 
Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayra-
mı öncesi ço-
cuklara sürpriz 
yaparak pan-
demi nede-
niyle sokağa 
çıkma kısıtla-
masına maruz 
kalan çocuklara kitap götürdü. Ayrıca 23 Nisan kutlama-
ları kapsamında özel olarak hazırlanmış 2 tır ve 25 araç 
Kadıköy’ün 21 mahallesini turlayarak sokaklarda bayram 
coşkusunu yaşattı.

MAYIS
◆ Haydarpaşa Garı 
arkeolojik kazıların-
da M.Ö. 4 ve 3'üncü 
yüzyıllara tarihle-
nen yapı bulundu. 
Anıt olduğu düşünü-
len eser, mimari ya-
pıların en eskisi olma 
özelliği taşıyor.

◆ Kadıköy Belediye-
si’nin Kalamış Ata-
türk Parkı’nda dü-
zenlediği 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor 
Bayramı etkinlikle-
ri kapsamında onlar-
ca kişi kürek çekti, 
klasik araç severler 
ve bisikletliler kon-
voy oluşturdu. 
◆ Resmi Ga-
zete’de ya-
yımlanan 
Cumhurbaş-
kanlığı Karar-
namesi ile Ka-
lamış Yelken 
Kulübü’nün 
içinde bulun-
duğu Fener-
bahçe Adası’n-
daki üç dönümlük arazi için özelleştirilme kararı verildi. 
Özelleştirme kararı verilen arazi 1954 yılında kurulan Ka-
lamış Yelken Kulübü tarafından kullanılıyordu. 
◆ 17 Mayıs 1987’de Yoğurtçu Parkı’nda buluşup daya-
ğa karşı yürüyen kadınlar eylemden 34 yıl sonra yeniden 
Yoğurtçu Parkı’nda buluştu. 

HAZİRAN
◆ İBB tarafından yürütülen Kurbağalıdere’deki ıslah ça-
lışmaları tamamlandı. 5 Haziran Dünya Çevre Gününde 
festival havasında yapılan açılış törenine İBB Başkanı Ek-
rem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı katıldı.

◆ Kalamış Yat Limanı’nın ardından Kalamış Yelken Kulü-
bü'nün arazisi için de özelleştirme kararı alınması üzeri-
ne Kadıköy Belediyesi “Çünkü Kalamış’ın geleceği bizim-
le güzel” sloganıyla kampanya başlattı.

◆ Fenerbahçe ve Türkiye 
sporunun efsane ismi Can 
Bartu, Kadıköy’de dikilen 
heykeli ile ölümsüzleşti. Bar-
tu’nun heykeli, Alex ve Lefter 
Küçükandonyadis’in heykel-
lerinin de bulunduğu Yoğurt-
çu Parkı’na dikildi.

TEMMUZ
◆ Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Fes-
tivali, Kalamış Atatürk Parkında başladı. 5 Eylül’e kadar 
devam eden festival kapsamında 31 konser, 14 film gös-
terimi gerçekleştirildi.  
◆ Tarihi Hasan-
paşa Gazhane-
si’ndeki restoras-
yon çalışmaları 
uzun yılların ar-
dından tamam-
lanarak Müze 
Gazhane ismiyle 
yeniden düzen-
lendi ve kültür-sanat merkezi olarak hizmete açıldı. 
◆ Kadıköy Belediyesi’nin, meslek odalarının ve Kadıköy-
lülerin yeşil alan olarak kalması için mücadele ettiği Sö-
ğütlüçeşme AVM projesinde mahkeme kararını verdi. 
İstanbul 13. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’nın hazırladığı imar planlarını “planlama esasları ve 
teknikleri ile şehircilik ilkelerine uygun olmadığı anlaşılan 
dava konusu planlarda hukuka ve mevzuata uyarlık bu-
lunmadığı” gerekçesiyle iptal etti. 

◆ Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşanan yangınlara kar-
şı Kadıköy Belediyesi’nden uzman ve arama kurtarma 
ekipleri desteğe gitti.  Belediye, sel felaketinin yaşandı-
ğı Batı Karadeniz’e de arama kurtarma ekibi ve yardım 
malzemesi yolladı.

AĞUSTOS
◆ Kadıköy’de 1922 yılından beri şekerci olarak hizmet 
veren Altınoğlu Pastanesi, 99 yılın ardından kapandı.
◆ Kadıköy Belediyesi, “Mahallemde Çocuk Tiyatrosu” 
adıyla başlattığı etkinlikle, mahalle aralarında kurulan 
sahnelerde çocukları tiyatroyla buluşturdu.
◆ Fenerbah-
çe Opet Ka-
dın Voley-
bol Takımı’nın 
ve A Milli Ka-
dın Voley-
bol Takımı’nın 
kaptanı Eda 
Erdem Dün-
dar’ın resmi, 
Fenerbahçe taraftarları tarafından Ülker Stadyumu Fe-
nerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanında 
yer alan duvara çizildi.

EYLÜL 
◆ İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklanan veri-
lere göre Kadıköy, yüzde 85 aşılama oranı ile 39 ilçe ara-
sında ilk sırada yer aldı. 
◆ Kadıköy Belediyesi, “Her mahallede bir bostan” projesi 
kapsamında Moda ve Fenerbahçe’deki bostanların açılı-
şını gerçekleştirdi. 
◆ Türkiye genelinde artan yüksek kiralara karşı  ev bul-
makta zorlanan üniversite öğrencileri ‘Barınamıyoruz 
Hareketi’ adı altında bir oluşum kurdu. ‘Evimiz yoksa so-
kaklar evimizdir’ diyen öğrenciler, ilk eylemlerini Kadı-
köy’de yaparak Yoğurtçu Parkı’nda sabahladı.

◆ Deprem güvenliği nedeniyle 2019 yılında yıkılan Eren-
köy Kız Lisesi’nin yeni binası iki yılın ardından tamamla-
narak açıldı. 

EKİM 
◆ Kadıköy Belediyesi’nin beşincisini düzenlediği Plak 
Günleri belediye bahçesinde gerçekleşti. Neşet Ertaş 
anısına düzenlenen etkinlikte İstanbul’un önemli plakçı-
ları plakseverlerle buluştu.
◆ Dünyaca ünlü Time Out dergisinin açıkladığı “2021 en 
havalı semtler” listesinde, Kadıköy 45. sırada yer aldı. 
◆ Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Fikirtepe'de yürütü-
len kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1299 yapı için 
verilen tahliye süresi sona erdi ve evlerde tahliye başladı.
◆ Bağdat Caddesi’nde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyü-
şü’nde biraraya gelen yüz binlerce kişi Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kuruluşunun 98’inci yılını coşkuyla kutladı. 

KASIM
◆ Kadıköy Be-
lediyesi, 12 
Eylül 1980 
darbesiyle ka-
panan Türk Si-
nematek Der-
neği’nden 
sonra Sine-
matek ruhunu 
yeniden canlandırdı. Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı yakınla-
rında inşaası tamamlanan Sinematek / Sinema Evi hiz-
mete açıldı.
◆ Kadıköylü esnaf üniversite öğrencilerine destek için 
mutfağını açtı. Kadıköy’deki restoran ve kafeler kendi 
olanakları ölçüsünde her gün belli sayıda üniversite öğ-
rencisine ücretsiz yemek desteği vermeye başladı. 
◆ Şiddet gören kadınların 12 yaşından büyük çocukla-
rıyla yaşayabilecekleri ilk sığınma evi olan Kadıköy Bele-
diyesi'ne ait Kadıköy Yaşam Evi hizmet vermeye başladı.
◆ BETAM’ın sahibinden.com verilerini kullanarak hazırla-
dığı rapora göre, Kadıköy'de satılık konut fiyat artışı yüz-
de 95'i, İstanbul genelinde ise yüzde 50’yi aştı. 

ARALIK
◆ Kadı-
köy Bele-
diyesi’nin 
“Kadıköy’ü 
Geleceğe 
Hazırlıyoruz” 
sloganı ile 
düzenledi-
ği toplu açı-
lış törenine 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Beledi-
yenin hizmete açtığı yerler arasında Anadolu yakasının 
en önemli tiyatro sahnelerinden biri olan Alan Kadıköy de 
yer alıyor. 
◆ Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin bu yıl kurduk-
ları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete kar-
şı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel 
maçta karşı karşıya geldi. 
◆ Döviz kurundaki artışların en fazla etkilediği sektör-
lerden biri de yayıncılık sektörü oldu. Kitapların maliye-
ti yılbaşından bu yana neredeyse yüzde 70-80 oranında 
arttı. Çözümü az sayıda kitap basmakta bulan Kadıköylü 
yayıncılar destek paketi istedi.

2021 yılında 
Kadıköy’de 
neler oldu?

2021’de Türkiye, salgından zamlara pek çok olayla 
mücadele etti ve bu yıl da ülke için unutulmayacak 

yıllardan biri oldu. Elbette aynı durum Kadıköy için de 
geçerli. Yeni bir yıla her şeye rağmen umutla ve heyecanla 

girerken geride bıraktığımız yıla dönüp baktık ve 
Kadıköy’de neler yaşandığını derledik. 

Hazırlayan: Leyla ALP
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ahariye, yüz yıl boyunca hem Kadı-
köy’ün eğlence hayatının merkezle-
rinden biri hem de birçok hekimin 
ve sanatçının orada mesken tutma-

sıyla, bedene ve ruha şifa veren bir semt olmuş-
tu. Altıyol ağzına açılan altı yoldan biri olan 
Bahariye Caddesi, tramvayların Kadıköy’e gel-
mesiyle birlikte Moda’ya ulaşımın ana güzergâ-
hı haline gelmişti. Tramvay öncesi yıllarda te-
pelik, havadar bir konumda, köşkler ve güzel 
bahçeleri, ağaçları ve temiz havasıyla bilinen 
Bahariye, Kadıköylülerin kira arabasına gerek 
duymadan gezintiye çıkabildikleri yakın mesa-
fedeki bir mesire vasfındaydı. Semtin ismi de 
muhtemelen ilkbaharla birlikte gezintilere çı-
kılan temiz havalı bir 
yer olmasından gel-
mektedir. Yapılan ça-
lışma ve düzenle-
melerle 2003 yılında 
tekrar seferlerine baş-
layan Kadıköy-Mo-
da tramvayının geçtiği caddenin günümüzdeki is-
miyse General Asım Gündüz caddesidir. Asım 
Gündüz, Harp Akademisi yıllarında Atatürk’ün 
sınıf arkadaşıdır. I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Sa-
vaşı’nda farklı cephelerde görev yapan Gündüz, 
Hatay’ın anavatana katılması için Fransızlarla ya-
pılan görüşmelerde Türk Askeri Heyeti’nin baş-
kanlığını yapmıştı. İki dönem Kütahya milletve-
killiği sonrası emekliliğini 1970 yılındaki vefatına 
kadar Bahariye’deki köşkünde geçirmişti. Cadde-
nin, bugün ismi Doktor İhsan Ünlüer olan Nısbiye 
Sokak’la kesiştiği yerde, Aya Triada Rum Orto-
doks Kilisesi yanındaki güzel bahçeli ve havuzlu 
köşkü maalesef günümüze kadar gelmemiş ve ye-
rini bir apartmana bırakmıştır. 

TİYATRO, SİNEMA, OPERETİN MERKEZİ
Cumhuriyet’in ilk yıllarıyla birlikte şehirler-

de eğlence hayatı da tarz değiştirmeye başlamış 
ve yeni mekânlar aranır olmuştu. Mesire gezileri-
nin yerini kadınlı erkekli dolaşılabilen parklar, ça-
yır gazinolarının yerini iskele, plaj gazinoları ve 
kulüplerin lokantaları almaya başlamıştı. Kuşdili 
Tiyatrosu’nda Naşit Bey’in, Komik Sezai Bey’in, 
Komik Cevdet Bey’in oyunları 1930’lu yıların ba-

şına kadar sürmüş olsa da tiyatronun, operetin ve 
sinemanın merkezi artık Bahariye olmuştu. 1916 
yılından itibaren Darülbedayi’nin haftada bir gün 
temsil vermek için seçtiği Bahariye Sakızgülü So-
kak’taki Apollon Tiyatrosu, 1923 yılında Celal 
Esat Arseven tarafından kiralanmış ve Hale Sine-
ması adını almıştı. Kadıköy’e sosyal, kültürel ve 
ekonomik anlamda büyük hizmetler veren Sürey-
ya (İlmen) Paşa’nın Bahariye Caddesi üzerinde 
yaptırdığı opera binası da 6 Mart 1927’deki açılı-
şından itibaren sinema, tiyatro ve operet için Ka-
dıköy’ün rakipsiz mekânı olmuştu. Binanın üst 
kat salonunda ayrıca konserler, özel günler ve 
bayramlarda yemekli toplantı ve balolar da tertip 
ediliyordu. Hatta Fenerbahçe Spor Kulübü de bir-
çok kongresini bu salonda yapmıştı. Konserlere ve 
konferanslara ev sahipliği yapacak olan bir diğer 
önemli sosyal merkez Kadıköy Halkevi’dir. Ka-
dıköylülerin bağışladığı 6000 lirayla Bahariye Gül 
Sokak’ta (Arayıcıbaşı Sokak) kiralanan bir konak, 
22 Şubat 1935 tarihinde törenle açılmış ve Hal-
kevi olarak hizmet vermişti. Halkevi’nin reisliği-
ni 1937’ye kadar Celal Esad Arseven yapmıştı. 28 
Şubat 1940’daysa yine Bahariye Caddesi üzerinde 
dönemin en modern sinema salonlarından biri olan 
Opera Sineması açılacaktı. Kadri Cemali Bey’in 
idaresinde açılan sinema salonu iki bin kişilikti ve 
kalorifer tesisatıyla ısıtmalıydı. 1943 yılında Ka-
dıköy Halkevi Binası da Gül Sokak’taki konaktan 
Bahariye Caddesi’ne taşınmıştı. Satın alınan arsa 
üzerine mimar Rüknettin Güney’in projesi inşa 
edilmiş ve böylece cadde üzerinde modern bir si-
nema, tiyatro, konser salonu daha hizmete girmiş-
ti. Kadıköy’de kurulan Şark Musiki Cemiyeti’nin 
başkanı ve Mehmet Akif’in şiirine yaptığı beste 
İstiklâl Marşı’nın ilk bestesi olarak kabul edilen 
Ali Rıfat Çağatay Altıyol’a yakın Süleyman Bey 
Sokak’ta otururdu. Şark Musiki Cemiyeti’nden is-
tifa edip kurduğu Türk Musiki Ocağı da çalışma-
larını Hale Sineması’nın üst katında yürütmüştü. 
Şark Musiki Cemiyeti kurucularından Leon Han-
cıyan da Bahariye Caddesi’ndeki evinde dersler 
vermiş ve birçok önemli bestekârın yetişmesine 
katkıda bulunmuştu. İ.T.Ü Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı kurucu başkanı Ercümend Berker, 
Ali Rıfat Bey’in vefatından çok sonra Bahariye’de 
oturmaya başlayacak ve onun evinde yapılan top-
lantılarda da Şark Musiki Cemiyeti kurucuları ara-
sında bulunan üyeler olacaktı. 

TIP DÜNYASININ TERCİHİ
Bahariye’nin sinema, tiyatro, konser ve ba-

lolara ev sahipliği yaptığı, dönemin ünlü müzis-
yenlerini gerek ikamet gerek konser için ağırladığı 
bu yıllar ayrıca tanınmış hekimlerimizin de sem-
te ilgi gösterip muayenehanelerini açtıkları yıllar 
olmuştu. 1903 yılında Tıbbiye-i Şahane’nin şim-
diki Haydarpaşa Numune Hastanesi’nin olduğu 
Haydarpaşa’ya taşınması tarih boyunca birçok tıb-
biyelinin de yaşamak ya da muayenehane açmak 
için Kadıköy’ü tercih etmesini beraberinde getir-
mişti. Bahariye Caddesi’nde tıp alanında ilklerden 
biri 1933 yılında yaşanmıştı. Röntgen mütehassısı 
doktorlarımız Saadet ve Kamil Gören, ünlü mimar 
Zeki Sayar’a röntgen apartmanını yaptırmışlardı. 
Binanın zemin katı röntgen, teşhis ve tedavi mer-
kezi diğer katlarıysa konuttu. Böylece Kadıköy’ün 
ilk ve tek röntgeni bu binada çalışmaya başlamış-
tı. Sosyal hayatta birçok ilklerin yaşandığı Kadı-

köy’de, tıp dünyamızın ilklerinden olan Doktor 
Müfide Küley’i de görürüz. İstanbul Tıp Fakülte-
si Gastroenteroloji bölümünün kurucusu, ilk ka-
dın hekimlerimizden Müfide Küley 1936 yılında 
Haydarpaşa Hastanesi Dahiliye şefi Tevfik Sağ-
lam Paşa’nın yardımcılığına geldiğinde Bahari-
ye’de de muayenehanesini açmıştı. Ömrünün son 
yıllarında A.B.D’de üniversitede profesörlük ya-
pan ve orada vefat eden, tıp tarihimizin en önem-
li psikiyatrlarından Doktor Ethem Vassaf, 1930’lu 
yıllarda Bahariye İleri Sokak’ta oturmaktadır. 
Aynı yıllarda Doktor Vassaf’ın komşularından 
biri, Bahariye Cevizlik tramvay durağında muaye-
nehane açan Haydarpaşa Hastanesi kadın hastalık-
ları ve doğum mütehassısı Zeki Aktaş’tır. Bir baş-
ka önemli psikiyatrımız, Haydarpaşa Numune ve 

Bakırköy Ruh Sağlığı hastanesi Nöroloji klinik 
şefliği yapan Doktor Rasim Hatipoğlu, Bahariye 
Caddesi üzerinde günümüzde hala varlığını koru-
yan Dirlik Apartmanı’nda muayenehane açmış-
tı. 1935 yılında referans eseri “Reçete Nasıl Yazı-
lır” yayımlanan Profesör Doktor Necmettin Rıfat 
yine o yıllarda, Mühürdar’a taşınmadan önce Ba-
hariye Caddesi 43 numarada otururdu. Doktor Rı-
fat’ın komşularından biri yine aynı cadde üzerinde 
Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi profesörü Akif Şakir 
Şakar’dı. Ülkemizde deneysel fizyolojinin kurul-
ması ve yerleşmesinde çok büyük hizmetlerde bu-
lunan Ordinaryüs Profesör Kemal Cenap Berksoy 
1920’li yıllarda bir dönem Mühürdar’da ikamet 
etmiş ve 1940’lı yıllarda bir süre Bahariye Cad-
desi Röntgen Apartmanı’nda muayenehanesinde 
hizmet vermişti. 

EDEBİYATÇILARIN İKAMETGÂHI
Aynı yıllarda ruhumuza şifa veren edebiyat 

dünyasının birçok önemli şahsiyetin yolu da bir 
şekilde Bahariye’den geçmiştir. Yahya Kemal bir 
dönem Ali Suavi Sokak’ın arkasında kalan sokak-
ta ahşap bir evde yaşamıştır. Halit Fahri Ozansoy, 
Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ömer Seyfettin gibi Ka-
dıköy’de yaşayan şairler zaman zaman bu evde 
toplanmışlardır. Nazım Hikmet’in babası Hikmet 
Bey Süreyya Sineması’nın müdürlüğünü yapmış 
ve şairin oğlu Mehmet Nazım Bahariye’de doğ-
muştur. “Bahariye benim için bir tramvay sesleri 
cümbüşüdür. Cümbüşe bazan Ayia Trias Rum Or-
todoks Kilisesi’nin çanları eşlik eder” diyen Selim 
İleri, Bahariye Caddesi’nde Geren Apartmanı’nda 
doğmuştu. Ahmet Haşim’in Kadıköy’de en uzun 
süre yaşadığı ve vefat ettiği adres Bahariye Cadde-
si 72 numaradaki Belvü Apartmanı’dır. 

KADIKÖY’ÜN KÜLTÜREL TEPESİ
1940’lı yıllarda Bahariye sinema ve tiyatrola-

rın yanı sıra konserlerin merkezidir. Türk musiki-
si, klasik batı müziği, caz müziği, Münir Nurettin, 
Müzeyyen Senar, Safiye Ayla konserleri Halke-
vi, Süreyya ve Opera sinemalarında sıkça görü-
lür. 1960’lı yıllarda semt ve cadde tam anlamıyla 
bir sinema merkezine dönüşmüştür. 1961 yılında 
Hale Sineması yıkılarak mimar Maruf Önal tara-
fından yerine Reks Sineması yapılır. Cadde üze-
rinde Kadıköy Sineması yine bu yıllarda açılır. 
Bahariye Caddesi’nin başından Kuşdili’ne doğ-
ru kıvrılır kıvrılmaz cadde üzerine mimar Melih 
Koray’ın tasarımı Efes ve Feza sinemaları yapılır. 
Türkiye ve Balkanların en büyük, en modern sine-
ması reklamıyla hayatına başlayan Opera Sinema-
sı ve içinde çok önemli tarihi hikâyeleri barındıran 
Reks Sineması ne yazık ki günümüzde artık yok-
lar. Efes ve Feza sinemaları da Opera Sineması 
gibi iş yerlerinin olduğu pasaja dönüşmüştür. Bu-
gün hâlâ ülkenin en güzel binalarından biri olan 
Süreyya Opera Binası ve Kadıköy Halkevi yani 
günümüzdeki adıyla Kadıköy Halk Eğitim Mer-
kezi Bahariye’nin tam ortasında semtin görkem-
li ve zengin kültürel geçmişini bize hatırlatmakta-
dır. Yine Bahariye’de ve semtin yakınındaki özel 
tiyatrolar çeşitli zorluklara karşı mücadele verip 
kültürel mirası yaşatmaya çalışmaktadırlar. 

Tıp ve sanat dünyasından birçok önemli is-
min yaşadığı, çalıştığı, gezindiği Bahariye Cadde-
si’ndeki evlerini Selim İleri şöyle tarif etmiş: “İs-
tanbul’un bahçelik Kadıköyü’nde, Kadıköyü’nün 
caddesinden bazen saatlerce taşıt geçmeyen Baha-
riyesi’nde bir ev.” 

Caddesinden 20 numaralı Moda tramvayı 
geçen, sokaklarında az da olsa o yıllardan kal-
ma güzel köşklere, apartmanlara denk geldiği-
miz Bahariye sadece coğrafi olarak değil, kültü-
rel zenginlik olarak da Kadıköy ilçe merkezinin 
tepelerinden biridir. 

Hazırlayan: 
Emre MUŞAZLIOĞLU

KADIKÖY’ÜNKADIKÖY’ÜNB
(13)(13)

Bahariye: Hem eglence hem sıfa 

Bahariye 1950’ler

Süreyya Sineması

Efes Feza Sineması

Dirlik Apartmanı

Bahariye: Hem eglence hem sıfa 
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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.

adınlarda en sık gö-
rülen kanser türle-
ri arasında rahim 
ağzı kanse-

ri ikinci sırada yer alıyor. 
Dünya Sağlık Örgütü ve-
rilerine göre rahim ağzı 
kanseri nedeniyle her yıl 
300 binin üzerinde ka-
dın ölüyor. DSÖ, 17 Ka-
sım’da yaptığı açıklamada 
ise son yıllarda sağlık im-
kanlarının korona virüsü ile 
mücadeleye aktarılmasından 
dolayı rahim ağzı kanseri tedavile-
rinde yetersiz kalındığına dikkat çekti. 

Rahim ağzı kanserine dikkat çekmek ve far-
kındalık yaratmak amacıyla belirlenen “Ocak- 
Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı” vesile-
siyle Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık 
Polikliniği Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz-
manı Doktor Nilgün Tandoğan ile görüştük.

◆ Rahim ağzı kanseri tanısı nasıl konur?
Rahim ağzı, rahmin vajina ile birleşen alt 

bölümüdür. Bu bölgedeki hücreler enfeksiyon-
lara  özellikle HPV (Human Papilloma Virüs) 
gibi çeşitli etkenlere maruz kalarak ileride kan-
sere dönüşebilecek anormal hücreler haline 
dönüşebilirler. Tedavi edilmezse kanser hüc-
releri rahim ağzından çevre dokulara, lenf bez-
lerine ve uzak organlara yayılarak ilerler. Bu 
hücrelerdeki değişiklikler kansere dönüşme-
den önce PAP smear taramaları ile erken  sap-
tanabilir. Kolposkopi ile biyopsi yapılarak tanı 
konur. Bu hücrelerin yerleştiği rahim ağzının 
koni şeklinde çıkarılması ile tanı kesinleştiri-
lir ve hastalığın erken tanısı gerçekleştirilerek 
daha ağır ameliyatların yapılması önlenebilir.

“KARIN AĞRISI, HALSİZLİK...”
◆ Erken tanı için bir test var mıdır?
Evet. Rahim ağzı kanserini taramak için en 

sık kullanılan test PAP testidir. (“PAP smear” 
olarak da adlandırılır) Ayrıca “İnsan papilloma 
virüsü” (Human Papilloma Virus, HPV) adı 
verilen bir virüs için de test yapılabilir. HPV 
enfeksiyonu rahim ağzı kanseri riskini çok ar-
tırmaktadır. Bu testler için jinekolojik muaye-
ne sırasında spekulum adı verilen rahim ağzı-
nı görmemizi sağlayan alet kullanarak küçük 
bir fırça ile rahim ağzı hücrelerinden örnek alı-
nır. Patoloji uzmanı, PAP test ile örneklenen 
hücrelerin anormal olup olmadığını değerlen-
dirmek için mikroskop altında inceleme yapar. 

HPV testi için sıvı, laboratuvarda test edilir. 
PAP testte hücrelerde anormallik varsa  kolpos-
kop adı verilen servikal dokuları büyüten bir  ci-
haz ile rahim ağzındaki dokular daha ayrıntılı 
değerlendirilir ve şüpheli bölgelerden biyopsi 

alınarak tekrar patolojik inceleme gerçekleştiri-
lir. Bazen rahim ağzında kanser olmayan, ancak 

anormal olan ve kansere dönüşme riski yük-
sek olan hücreler görülebilir. Bu kanser 

öncüsü hücrelerin bulunduğu doku-
lar çıkarılabilir veya bu hücrele-

rin zamanla kansere dönüşüp 
dönüşmediklerini tespit etmek 
için tekrarlayan smearler ile 
takip edilir.

◆ Rahim ağzı kanserinin 
belirtileri nelerdir?

Rahim ağzı kanseri baş-
langıçta çok fazla bir belirtiye 

neden olmayabilir. Genellikle 
adet dönemleri dışında lekelenme, 

cinsel ilişkide kanama, ağrı, kan-
lı akıntı ile belirebilir. İlerlemiş ise va-

jinal akıntı, karın ağrısı, bacak ağrısı, halsizlik, 
iştahsızlık  olabilir. Bu belirtiler kanser dışı baş-
ka hastalıklarda da görülebildiği için periyodik 
muayeneler ve tarama testleri çok önemlidir.

HPV AŞISI VE DÜZENLİ SMEAR TESTİ
◆ Rahim ağzı kanseri nedenleri ve risk 

faktörleri nelerdir?
Son yıllarda HPV (Human Papilloma Vi-

rus) enfeksiyonunun rahim ağzı kanserinin en 
önemli nedeni olduğu kabul edilmektedir. Er-
ken yaşta cinsel ilişkiye başlamak, fazla part-
ner sahibi olmak, prezervatif kullanmadan 
cinsel ilişki HPV enfeksiyonu riskini çok ar-
tırmaktadır. Bunun yanı sıra sigara içmek, za-
yıflamış bağışıklık sistemi, bağışıklık sistemini 
baskılayan ilaç kullanımı rahim ağzı kanseri-
ni artıran  risk faktörleri olarak kabul edilmek-
tedir. HPV virüsünün 100'den fazla tipi vardır. 
Rahim ağzı kanseri için yüksek riskli olan HPV 
virüsü tipleri (özellikle HPV16-18) anormal 
hücre gelişmesine neden olmakta ve bu anor-
mal hücreler ilerleyen dönemde kansere dönü-
şebilmektedir. Rahim ağzı kanseri riskini azalt-
mak ve erken tanı için  HPV aşısı yaptırmak ve 
düzenli olarak aksatmadan smear  taramalarına 
devam etmek gerekir  

◆ Rahim ağzı kanseri nasıl tedavi edilir?
Uygun tedavi büyük ölçüde kanserin evre-

sine, yaşa ve diğer sağlık sorunlarına bağlıdır. 
Rahim ağzı kanseri evresine göre tedavi edilir. 
Öncelikle kanserin ne kadar yayıldığını öğren-
mek için evreleme yapılır. Erken evre kanser-
lerde öncelikle cerrahi tedavi uygulanır. Evre-
sine göre farklı ameliyat türleri uygulanabilir. 
Genç yaşta çocuk sahibi olmak isteyen kişilerde 
erken evrelerde rahim korunarak sadece rahim 
ağzı çevresi ve vajina üst kısmı çıkarılabilir. Bu 
ameliyat Radikal Trakelektomi ameliyatı ola-
rak adlandırılır. Rahim ağzı, rahim ve vajinanın 
üst kısmının alınması, lenf nodüllerinin çıkarıl-
masına ise Radikal Histerektomi denir.

İleri evre kanserlerde önde mesane arkada 
rektum (son bağırsak) gibi çevre organların da 
çıkarıldığı ekzanterasyon ameliyatı yapılabilir. 
Radyasyon tedavisinde kanser hücreleri öldü-
rülür. Kanser bölgesine ışın tedavisi uygulana-
bilir. İlerlemiş evre kanserlerde önce radyotera-
pi uygulanabilir. Bazı vakalarda cerrahi tedavi 
sonrası da radyoterapi tedavisi verilebilir.

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldüren 
veya büyümelerini durduran ilaçlar için kul-
lanılan tıbbi terimdir. Rahim ağzı kanseri ile-
ri evre tedavisinde genellikle radyasyon teda-
visi ile beraber kemoterapi de uygulanabilir. 
Tedavi sonrası düzenli takip gerekir. Tedavi-
den sonra kanserin tekrarlayıp tekrarlamadığı-
nı araştırmak için takip testleri yapılır. Takip-
te PAP testleri,  görüntüleme yöntemleri (MR, 
CT, PET) kullanılabilir. Zamanında ve uygun 
tedavi ile yaşam süresi oldukça uzatılabilir. 

RESMİ AŞI PROGRAMINA DAHİL DEĞİL
◆ HPV aşısı her yaşta uygulanabilir mi?
HPV aşısının 2 HPV tipi, 4 HPV tipi ve 9 

HPV tipine etkili üç ayrı çeşidi mevcuttur. Bu 
aşı kız ve erkeklere yapılabilir. 9-14 yaş ara-
sı yapıldığında iki doz, 14 -26 yaş arası üç doz 
olarak uygulanması önerilmektedir. Ancak 26-
45 yaş arasında yapıldığında da etkili olduğu 
bildirilmiştir.

◆ HPV aşısını ücretsiz yaptırmak müm-
kün mü?

Ülkemizde resmi aşı programına dahil de-
ğildir. Ücreti kişiler tarafından karşılanarak 
sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir.

SMA hastalığı ve SMA taraması, son zaman-
larda en çok konuşulan konulardan biri. SMA, 
sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici 

bir kas hastalığı. Onlarca bebek tedavisi sadece Amerika’da ve milyon dolarla yapıla-
bilen hastalıkla mücadele ediyor. Ailelerse çaresiz, Sağlık Bakanlığı’nın tedavi konu-
sunda bir adım atmasını bekliyor.
Bu bekleyiş sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan tedavi değil ama evlenecek 
çiftlere SMA taraması yapılacağı yönünde bir açıklama geldi. Bakan Koca  SMA tarama 
testinin aile hekimliklerinde uygulamaya konulduğunu duyurdu ve “27 Aralık tarihinde 
laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak” dedi.
Koca, 23 Aralık Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “SMA has-
talığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçme-
sini amaçlayan tarama programı, aile hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya 
konuyor” ifadelerini kullandı. Koca paylaşımında, “27 Aralık tarihinde laboratuvarda 
kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun” dedi.

AİLE HEKİMLERİ KONUDAN HABERSİZ
Gazete Kadıköy olarak Koca’nın duyurduğu yeni uygulama hakkında bilgi almak için 
görüştüğümüz aile hekimleri ise konudan habersiz. Konu hakkında detaylı bilgi sahi-
bi olmadıklarını dile getiren aile hekimleri, “Bize henüz bir bilgi gelmedi, bizler de yeni 
gelişmeleri sağlık bakanının attığı tweetlerden öğreniyoruz” ifadelerini kullandılar. 
Testler nasıl olacak, nasıl yapılacak bunları henüz öğrenemedik” diyen aile hekimle-
rinin kafası oldukça karışık. Çok kısa bir süre sonra başlayacak olan bu uygulamanın 
nasıl işleyeceği ise merak konusu.

SMA HASTALIĞI NEDİR? 
Sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA, nadir gö-
rülüyor. Hastalık, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek 
yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetlerin işleyişini bozuyor. Hastalığın sebebi 
mutasyonların yüzde 95’den fazlasının SMN1 genindeki bir eksiklikten kaynaklandığı 
biliniyor. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının bu haslık riskiyle doğmasını önlemek 
için bu mutasyonu taşıyıp taşımadıklarını basit bir kan testi ile öğrenmeleri mümkün.

SMA TARAMA TESTİ NEDİR? 
SMA (Spinal Müsküler Atrofi) genetik geçişli bir hastalık olduğundan, tarama prog-
ramıyla taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor. Böylece, ailelere 
bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanacak.

KATARAKT NEDİR? 
Göz bebeğinin arasında bulunan 
ve görmeyi sağlayan göz merce-
ğinin (lensin) saydamlığını kaybe-
derek matlaşmasına bağlı olarak 
görmenin azalması ile sonuçlanan 
bir hastalıktır.

KATARAKT BİR YAŞLILIK 
HASTALIĞI MIDIR? 
Genellikle bir yaşlılık hastalığıdır. 
Hastaların yüzde 90’ı, 60 yaşın 
üzerindedir. Ancak her yaş gru-
bunda görülebilir. Yeni doğan be-
beklerde, çocuklarda, gençlerde 
ve orta yaşlılarda da görülebilir.

KATARAKTIN OLUŞUM 
NEDENLERİ NELERDİR? 
Erişkinlerdeki en önemli nedeni len-
sin yaşlanmasıdır. Çocuklarda ise 
metabolik hastalıklar, akraba evliliği, 
anne karnında geçirilen hastalıklarla 
gebelikte ilaç kullanımı, mikrobik du-
rumlar ve yaralanmalar etkili olur.

KATARAKT İLAÇLA TEDAVİ 
EDİLEBİLİR Mİ? 
Kataraktın tek tedavisi ameliyat-
tır. Katarakt ameliyatı için kullanılan 
teknoloji ve göz içine konulan mer-
ceğin kalitesi ameliyatın başarısını ve 
en önemlisi hastanın görme kalitesi-
ni belirler.

KATARAKTIN BELİRTİLERİ 
NELERDİR?
Giderek artan bulanık görme, ışıktan şikâyet ve kamaşma, güneşli 
günlerde görmenin bozulması, renklerin zor ve soluklaşması, gözlük 
numarasının sık değişmesi, göz yorgunluğu ve baş ağrısı, gece gö-
rüşünde azalma ve tek gözle çift görme sayılabilir.

KATARAKT AMELİYATI HANGİ DURUMLARDA KAÇINILMAZ OLUR?
Görme miktarı hastanın günlük ihtiyacını karşılayamıyorsa, katarkt 
hastanın göz tansiyonunu yükseltiyorsa, doğuştan kataraktlarda 
görme azlığı ve şaşılığa yol açabilecek durumlarda ameliyat kaçınıl-
mazdır.

KATARAKT AMELİYATI YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Kullanılan fako yöntemiyle yaklaşık 2 milimetrelik küçük bir kesik-
le göz içerisine girilerek ultrason enerjisi kullanılarak bulanıklaşmış 
lens parçalanarak dışarı alınır ve yerine göz içi merceği yerleştirilir. 
Fako yöntemiyle ameliyat olan hastaların görme seviyeleri çok kısa 
sürede yükselmekte ve günlük hayatlarına ameliyattan neredeyse 
hemen sonra dönebilmektedirler.

AMELİYATTA YERLEŞTİRİLEN GÖZ İÇİ MERCEKLERİNİN ÖZEL-
LİKLERİ NELER OLMALIDIR?
Günümüzde tek odaklı yani uzak veya yakını net gösterebilecek şe-
kilde üretilmiş merceklerin yanında son dönemlerde daha çok sözü 
edilen hastanın hem uzağı hem de yakını net görmesini sağlayan 
çok odaklı mercekler vardır. Hastanın beklentisini ve gözün yapısını 
değerlendirerek uygun mercek göz doktoru tarafından seçilmelidir.

AMELİYATTA ANESTEZİ YAPILIR MI?
Damlalarla göz uyuşturulması (topikal anestezi) ile ameliyat müm-
kündür. Genel anestezi genellikle çocuklarda tercih edilir.

AMELİYAT SONRASI BAKIM GEREKİR Mİ?
Ameliyat sonrası göz genellikle bandajla kapatılır. Göze baskı yapıl-
mamalı ve ovuşturulmamalıdır. 2-3 hafta gibi bir süreyle damla kul-
lanılır. Ameliyat sonrası 1. gün 1. hafta ve 1.ay kontrolleri yapılır.

AMELİYAT SONRASI OKUMAK GÖZE ZARARLIMI?
Tv izlemek, okumak göze zarar vermez.

KATARAKT TEKRARLAR MI?
Yeniden katarakt oluşmaz, merceğin içine yerleştirildiği zar zaman-
la kesifleşebilir. Bu ikincil katarakt olarak isimlendirilse de aslında kata-
rakt değildir. Yag laser denilen bir tür laserle bu kesifleşme giderilebilir.

Katarakt nedir? 
Belirtileri 

nelerdir? Tek 
çözüm ameliyat 

mı? Göz Vakfı 
İdealtepe Göz 

Merkezi’nden Op. 
Dr. Gülina Kargül 

Dinç, katarakt 
ile ilgili bilinmesi 

gerekenleri 
bizimle paylaştı 

KATARAKT 
ve 

için

merak edİlenler

Kanser rİskİnİ azaltmak
HPV aşısı gerekli!

K

Aile hekimleri SMA taramasıyla 
ilgili bilgilendirilmedi

Aile hekimliklerinde yeni evlenecek olan çiftler 
için SMA taraması başlıyor. Konuyla ilgili olarak 
görüştüğümüz aile hekimleri ise yeni uygulama 
hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi
l Simge KANSU

HPV enfeksiyonunun rahim ağzı kanseri riskini artırdığına dikkat çeken Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nilgün Tandoğan, “Kanser riskini azaltmak için HPV aşısı 

yaptırmak, düzenli olarak smear taramalarına devam etmek gerekir” diyor 
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Nilgün 
Tandoğan, erken tanının önemine dikkat çekerek 
kadınları düzenli testler yaptırmaları konusunda uyarıyor: 
“Rahim ağzı kanseri tüm diğer kanserler gibi erken tanı 
konulmadığında ilerleyen evrelerde kadını yıpratan, 
zahmetli bir sürece neden oluyor. Bunun için sağlıklı cinsel 
yaşam, düzenli jinekolojik muayene, SMEAR ve HPV virüsü 
taramaları çok önemlidir ve ihmal edilmemelidir. Kadıköy 
Belediyesi polikliniklerine başvuran kadınlara detaylı 
jinekolojik muayene, servikal smear ve HPV taramalarıyla 
erken tanı imkanı sağlanmaktadır.” 

“KADIKÖY ERKEN TANIDA KADINLARIN YANINDA”
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Bir önceki yıldan kalan açık hesapları, azar 
azar olsa da kapamakla geçti 2021’in spor 
takvimi… Pandemi yüzünden Olimpiyat 
Oyunları düzenlenememişti örneğin, o me-
selenin üstesinden gelindi. Tokyo’da, aslın-
da yerel halkın salgın dolayısıyla pek de sı-
cak bakmadığı bir ortamda, dünyanın en 
büyük spor şöleni gerçekleştirildi… Türki-
ye, Uzakdoğu’daki bu etkinlikte kendi tari-
hi açısından önemli bir başarıya imza attı ve 
‘Oyunlar’ı 13 madalyayla tamamladı. Malum, 
her ne kadar futbolla yatıp futbolla kalksak 
da geçmişin mirası olarak ‘güreş’ üzerinde 
yükselir spor hafızamız… Dolayısıyla Olim-
piyat Oyunları serüvenimizde yüzümü-
zü güldürenler serbest ve greko-romen’de 
mindere çıkan temsilcilerimizdir genellikle. 
Bu kez bambaşka sularda derine daldık ve 
‘klasik yay bireysel kategorisi’nde gencecik 

bir yetenekle tarih yazdık. Evet, Mete Ga-
zoz’du bu büyük başarının sahibi. 1999 do-
ğumlu sporcu, 31 Temmuz günü erken saat-
lerde bütün Türkiye’yi ekran başına topladı 
ve nihayetinde finalde İtalyan rakibi Mauro 
Nespoli’yi 6-4 mağlup ederek altın madal-
yaya uzandı. Gazoz, sempatik, enerjik, umut 
saçan bir kişiliğin ifadesiydi; gözlükleri, he-
yecanı, kendine özgü stiliyle farklı bir spor-
cu profili çiziyordu ve kendisinden sonra ge-
lenler için de önemli bir rol modeliydi. Çok 
çalışmanın, eğitimin, birikimin, farklı disip-
linlerden beslenmenin de ifadesiydi. Uma-
lım ki daha uzun yıllar isminden söz ettirsin, 
hep zirvelerde dolaşsın ve bizleri sevindir-
meyi sürdürsün. Velev ki bunların hiç biri ol-

madı, fark etmez; o çoktan unutulmaz bir 
başarıya imza attı ve Türkiye’nin okçuluk 
branşında kazandığı ilk olimpiyat madalya-
sının (hem de altın) sahibi oldu. Japon diyar-
larından gelen ikinci altın madalyanın adre-
si ise kadınlar boksta, 69 kg’da mücadele 
eden Busenaz Sürmeneli’ydi. Çinli rakibe-
sini mağlup ederek mutlu sona ulaşan Sür-
meneli’nin yanı sıra 51 kg’da mücadele eden 
Buse Naz Çakıroğlu da gümüş madalyay-
la kapadı Tokyo serüvenini. Bir diğer gümüş 
madalyalı sporcumuz da erkekler karate-
deki sporcumuz Eray Şamdan oldu. Dokuz 
temsilcimiz de Oyunlar’dan bronz madalya 
alarak döndü.

23 Temmuz’da başlayıp 8 Ağustos’ta-
ki kapanış töreniyle sona eren Tokyo Olim-
piyat Oyunları’nı ABD, 39 altın, 41 gümüş 
ve 33 bronzla toplamda 113 kez kürsüye çı-
karak ilk sırada tamamladı. İkinci sıra Çin’in, 
üçüncü sıra Japonya’nın, dördüncü sıra da 
Büyük Britanya’nın oldu. Türkiye ise organi-
zasyonda 35. sırayı aldı.

Benzer bir şekilde geçen yaz düzenle-
nemeyen Euro 2020 de bu yazı şenlendiren 
sportif faaliyetlerden arasındaydı. 11 Hazi-
ran’da Roma’da İtalya-Türkiye maçıyla açı-
lan perde, 11 Temmuz’da Londra-Wemb-
ley’de oynanan final mücadelesiyle kapandı. 
Açılışta ‘Milli Takım’ımızı 3-0 mağlup eden 
Azzuriler, son karşılaşmada da sahadaydı 
ve 1-1 biten 120 dakikalık randevunun so-
nunda, İngiltere’yi penaltılarla mağlup ede-
rek ‘mutlu son’a ulaştı. Yakın bir geçmişte 
Galatasaray’ı da çalıştıran Roberto Manci-
ni’nin öğrencileri, turnuvanın en dikkat çeki-
ci ekiplerinden biri olmayı başarırken sürekli 
‘Futbol evine döndü, dönüyor, dönecek’ gibi 
sloganlarla yola çıkan ‘oyunun mucidi’ İngi-
lizlerin bir kez daha hüsrana uğramalarına 
da neden oldu. Turnuvanın bu coğrafyada-
ki yankısında ise ‘üç maçta üç mağlubiyet’le 
çok çabuk bavulları toplayan bir takım profili 
vardı. Oysa İtalya maçının başlama vuruşu-
na kadar birçok yerli ‘otorite’, “Final oynarız, 

hatta şampiyon bile olabiliriz” havasında ve 
görüşündeydi. Euro 2020’deki performans 
ve ‘24 takımın en kötüsü’ unvanının sahi-
bi olmak, Şenol Güneş serüveninin sonu-
nu hızlandırdı ve 2002’de Kırmızı-Beyazlı-
lar’ı ‘Dünya Üçüncüsü’ onuruyla taçlandıran 
tecrübeli teknik direktörle 2022 Dünya Ku-
pası grup eleme karşılaşmalarının bitimine 
dört maç kala yollar ayrıldı. Ardından da ta-
kımın başına Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz 
getirildi.

Futbolun içerideki seyrinde ise şam-
piyonluk yarışını gol averajıyla sonlandıran 
Beşiktaş vardı. Siyah-Beyazlılar, faal fut-
bolculuk döneminde birçok başarıya imza 
atan efsanevi oyuncuları Sergen Yalçın’ın 
teknik direktörlüğünde lig ve kupayı do-
mine etti. Fakat bu güzel rüya, yeni sezon-
la birlikte kâbusa dönüştü; Şampiyonlar Li-
gi’nde ‘altıda sıfır’lık karnenin yanı sıra Süper 
Lig’deki kötü gidişatla birlikle Yalçın serüve-
ni sona erdi ve takım artık U-19’un hocası 
Önder Karaveli’ye emanet…

İstanbul’un diğer iki büyüğü Fenerbah-
çe ve Galatasaray için de 2021 aynı tatsız 
tabloyla sonuçlandı. Futbolumuzun Anado-
lu’dan çıkan ilk şampiyonu Trabzonspor’un 
üstün bir performansla ‘Apertura’yı ilk sıra-
da tamamladığı sezonda ‘Üç Büyükler’ yarı-
şın çok gerisinde kaldı. Fenerbahçe başarı-
sızlığı teknik direktör Vitor Pereira’ya kesip 
Portekizli hocayla yollarını ikinci kez ayırdı. 
Sarı-Kırmızılı cephede ise Fatih Terim, lig-
deki kötü futbola uzun süredir çözüm üre-
temeyip sürekli iç (artık yeni yönetimle bir-
likte bu gerekçe ortadan kalktı gerçi ama) 

ve dış düşmanlar yaratarak yoluna devam 
ededursun, Avrupa Ligi’nde eski İtalyan 
tarzı bir oyun stiliyle (defansı sağlam tutup 
kontratak futboluna yönelerek; bu anlayı-
şı sadece içerideki 4-2’lik Marsilya maçın-
da terk etti) yer aldığı grubu lider bitirdi ve 
en azından eski bir mirası, “Futbolumuzun 
Avrupa’ya açılan kapısı” unvanını sürdürme 
konusunda gayret gösterdi. Bu arada Zira-
at Türkiye Kupası’na da Denizlispor’a ele-
nerek veda etti.

Aslında genel tabloda genç kuşak tek-
nik direktörlerin yavaş yavaş hâkim oldu-
ğu bir lig yapısı görüyoruz. Daha moder-
nler, günümüz futbolunu daha yakından 
takip ediyorlar ve çalıştırdıkları takımlara 
yaptıkları dokunuşlarla dikkat çekiyorlar. 
İlhan Palut, Ömer Erdoğan, Emre Belözoğ-

lu; bu ‘yeni dalga’nın öne çıkan isimleri. Ada-
na Demirspor’un başındaki İtalyan Vincenzo 
Montella’nın başarısı da, ilk yarının altı çizi-
lecek notlarından. Keza Göztepe’yi çalıştı-
ran Neston El Maestro, belki henüz sonuç-
lara yansıyacak bir oyun yapısı oluşturamadı 
avoma bir stili olduğu kesin, ayrıca Sırp kö-
kenli İngiliz hoca görüşleri ve yaklaşımlarıyla 
‘futbol entelektüeli’ bir portre çizdi.   

Onca yatırıma, ilgiye, günlerce tartış-
maya, kavgaya gürültüye rağmen futbolda 
bir türlü gelmeyen (ve yaşanılan ekonomik 
denklemlerle açılan makas farkları sonu-
cu belki de hiç gelmeyecek) başarıları, farklı 
spor dallarında tattık 2021 boyunca. Bir ön-
ceki sezon pandemi nedeniyle iptal edilen 
organizasyonlardan biri olan Turkish Airli-
nes Euroleague’de Anadolu Efes, muazzam 
bir sezonun ardından şampiyonluğa ulaş-
tı ve bu unvanı Fenerbahçe’den sonra elde 
eden ikinci takım oldu. Koç Ergin Ataman 
da kariyerindeki pırıltılı sayfalara bir yeni-
sini eklerken bu alandaki ilk yerli çalıştırıcı 
unvanının (‘Euroleague Şampiyonu Takımın 
Koçu’) da sahibi oluyordu.

Bir başka iftihar sayfası da voleybol-
daydı. Erkeklerde de başarı vardı; Milli Takım 
CEV Avrupa Altın Ligi’nde ikinci kez üst üste 
namağlup şampiyon oldu. Ama asıl destan 
kadınlar cephesinde yazıldı. ‘Voleybol Ka-
dın Milli Takımı’, 2021 boyunca unutulmaz 
bir başarının ifadesi oldu. ‘Filenin Şahanele-
ri’ (naçizane ben onlara böyle sesleniyorum, 
çünkü ‘Sultanlar’ arkaik, cinsiyetçi ve zorla-
ma geliyor) önce ‘Milletler Ligi’nde ‘Üçün-

cülük’ kürsüsüne çıktılar, ardından Tokyo 
Olimpiyat Oyunları’nda ‘Beşinci’ oldular ve 
nihayetinde ‘Avrupa Şampiyonası’nı üçün-
cü sırada bitirerek ‘Bronz madalya’nın sahibi 
oldular. Ama asıl olarak sadece sportif ba-
şarılara imza atmadılar, alabildiğine ‘erkeksi’ 
bir coğrafyada kadınlar azmini, çalışkanlığını, 
plan program dahilinde gelebilecekleri nok-
taları gösterdiler, hatırlattılar. Ayrıca sü-
reç içinde kimi sağ çevrelerin onlara yöne-
lik söylemleri sonucu kendilerinin dışında 
gelişen bir oluşumla neredeyse ‘muhalif’ bir 
simgeselliğe bile ulaştılar…

Bitmedi, ‘Çizme’de düzenlenen ‘Dünya 
İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası’nın 
finalinde ev sahibi İtalya’yı 3-2 yenen Kadın 
Voleybol Milli Takımı’mız, yenilgisiz ‘Şampi-
yon’ oldu. Ve yine bitmedi, yılsonuna doğru 
Ankara’da düzenlenen ‘Kadınlar Dünya Ku-
lüpler Şampiyonası’nda VakıfBank

Finalde güçlü İtalyan rakibi Imoco Vol-
ley’i 3-2 mağlup ederek ‘Dünyanın En İyi-
si’ oldu. Guidetti’nn öğrencileri daha önce 
de üç kez (2013, 2017 ve 2018’de) bu unva-
nın sahibi olmuştu. Aynı turnuvadaki bir di-
ğer temsilcimiz Fenerbahçe Opet de ‘Dünya 
üçüncüsü’ unvanıyla buluştu.

Abdullah Öztürk Masa Tenisi Tek Er-
kekler’de 2020 Tokyo Paralimpik Oyunla-
rı Şampiyonu oldu. Keza ‘Golbol Kadın Mil-
li Takımı da ‘Paralimpik Oyunları’ ‘Şampiyon’ 
apoletiyle kapattı. Ve Ampute Futbol Milli 
Takımı da, ‘Avrupa Şampiyonu’ oldu. 25 ya-
şındaki genç sporcumuzu Toprak Razgat-
lıoğlu da Dünya Superbike Şampiyonası’nda 
şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak 
tarihe geçti.

Evet, 2021’in sportif tortusu böyleydi. 
Özetle futbola gönül verenlerin ve karşılığını 
alamayanların ülkesinde bambaşka katego-
rilerde dünya çapında başarılar geldi… Ney-
se, lig uzun bir maraton 2022’de önümüz-
deki maçlara bakalım!

Evet, destanlar yazıldı ama futbol 
cephesinde değil!

UĞUR 
VARDANVARDAN

Pandemi koşullarının yarattığı olumsuzluklara rağmen 
birçok alanda etkinliklerine devam eden Kadıköy Beledi-
yesi, spor alanında da çalışmalarını sürdürdü. Maraton-
dan, ragbiye, parklarda spordan online sporlara kadar 
birçok etkinliğe imza atan Kadıköy Belediyesi’nin Kadı-
köylüler için 2021 yılı boyunca düzenlediği spor organi-
zasyonlarına göz atalım... 

PARKLARDA SPOR
Ocak aylarında yeniden evlerine hapsolmuş Kadıköy 
halkı için belediye, parklarda, bahçelerde spor organi-
zasyonları düzenledi. Sabah sporlarıyla binlerce kişiyi bir 
araya getiren etkinliklerde uzman spor hocaları vatan-
daşlara eşlik etti. 

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE KARŞI KOŞTU
Tüm dünyada kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coş-
kusu, Kadıköy’de de yaşandı. Sporda yaşanan cinsiyet 
eşitsizliğine dikkat çekmek için İBB tarafından düzen-
lenen İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı 7 Mart 
Pazar günü Kadıköy’de yapıldı. Binlerce kadın cinsiyet 
eşitsizliğine karşı koştu. 

SPORDA YAŞA TAKILMAYANLAR
Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş üstü insanla-
rın gündüz sosyalleştiği Sosyal Yaşam Evleri’n-
de yüz yüze hizmete ara verdi. Online sürdürü-
len hizmetler kapsamında online spor hizmeti 
de yer aldı.  

MASA TENİSİ GÜNÜ KADIKÖY’DE KUTLANDI
Nisan ayında, “Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü” kut-
lamaları kapsamında Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından pandemi kurallarına 
uygun olarak düzenlenen masa tenisi turnuvası, Kadıköy 
Özgürlük Parkı’nda yapıldı. 

ATA UNUTULMADI
Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 
düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. 

CADDEBOSTAN 10K KOŞUSUNDA ‘ENGELLER’ KALKTI
Haziran ayında Caddebostan sahilde düzenlenen Kadı-
köy Belediyesi Amazfit Cadde 10k Koşusu ve Spor Fes-
tivali’nde birbirinden farklı spor dalları ve etkinlikler yer 
aldı. Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşecek 
festivalin en önemli  etkinliklerinden biri “Amazfit Cad-
de 10k Koşusu” olurken, koşuda görme engelli sporcu-
lara gönüllüler rehberlik yaptı. 5 binden fazla sporcunun 
yer aldığı maratonda, 10’dan fazla görme engelli sporcu 
da parkuru tamamladı. 

“KADINLAR KOŞUSU” KADIKÖY’DE YAPILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “İstanbul’u Koşu-
yorum” organizasyonu 3 Temmuz’da Kadıköy’de yapıl-
dı. Binlerce kadının yarıştığı organizasyonda, “Sağlıklı Bi-
reyler”e direkt katkı sağlayan bu etkinlikle, sağlıklı bir 
yaşamı teşvik etmek amaçlandı.

KALAMIŞ SAHİLİNDE RAGBİ KEYFİ
Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Ragbi Lig Derneği 
tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul 

Plaj Ragbi Lig Turnuvası Kalamış sahilinde yapıldı. 
Ragbi Lig Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası 
İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, 7-8 Ağustos 2021 ta-
rihlerinde 6 ülkeden 27 takımın katılımıyla, Kadıköy Bele-
diyesi ev sahipliğinde Kalamış sahilinde gerçekleşti.
Turnuva’da kadınlarda İstanbul Kadıköy Ragbi takımı bi-
rinci oldu. 

3X3 SOKAK BASKETBOLU 
Kadıköy Belediyesi’nin “Daha Çok Spor Daha Çok Kadı-
köy” sloganıyla düzenlediği spor etkinlikleri tamamlan-
dı. Bu etkinliklerden biri de Sokak Basketbolu Turnuva-
sı. Turnuva 10-11 ve 12 Eylül’de Kadıköy Kalamış Atatürk 
Parkı’ndaki üç farklı sahada oynandı. 

YILIN EN RENKLİ KOŞUSU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul ta-
rafından düzenlenen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ etkinlikle-
rinin  ikinci  yarışı olan Caddebostan Colour Run etabına 
bin 250 sporcu katıldı. 10 kilometrelik koşu, nefes egzer-

sizleri ve ısınma hareketleriyle başladı. Yarışın startının 
verilmesiyle yarışmacıların üstüne renkli boyalar püs-
kürtülmeye başlandı. Caddebostan Parkı’ndan başlayan 
yarış, Tan Sokak, Bağdat Caddesi, sahil yolunda devam 
ederek yine Caddebostan Parkı’nda son buldu. 

YÜZLERCE SPORCU “ŞİDDETE KARŞI” KOŞTU
Kadıköy Belediyesi’nin, “Şiddete Karşı Koş” sloganıyla 
Caddebostan sahilinde düzenlediği Kadıköy Yarı Marato-
nu’nda 3 bin sporcu koştu. Maratonun 21K parkurunu ka-
dınlarda Suzan Tunca, erkeklerde ise Getaye Glaw birinci-
likle tamamladı. Maratonun 10K koşusunda ise kadınlarda 
Burcu Subatan, erkeklerde Abdullah Tugluk birinci oldu.

YILIN SON ETKİNLİĞİ: BUZZFEST
Kadıköy Belediyesi, 2020 yılında pandemi nedeniyle ya-
pılayaman Buzzfest Festivali’ni yeniden düzenledi. Bu-
nun için Kalamış Parkı’nda iki saha Buzzfest için hazır-
landı. 4 yaş üstü Kadıköylülerin bu pateni yapabilecekleri, 
şişme botlarla kaydıraklardan kayabilecekleri Buzzfest 
28 Şubat tarihine kadar sürecek.

Kadıköylü 2021’i
SPORLA GEÇIRDI

2021’in sportif tortuları…

Mete Gazoz

Eda Erdem

Ampute Futbol Milli TakımıAmpute Futbol Milli Takımı

Gaziantep'te düzenlenen Tür-
kiye Şehitkamil Arena Kulüp-
ler Arası Kısa Kulvar Genç ve 
Açık Yaş Yüzme Şampiyona-
sı'nda mücadele eden 24 ya-
şındaki Fenerbahçeli milli yü-
zücü Emre Sakçı, erkekler 50 
metre kurbağalamada 24.95'lik 
derece elde ederek yarışı ilk 
sırada tamamladı ve bu dere-
cesiyle dünya rekorunu kırma-
yı başardı.

Milli yüzücü 
Emre Sakçı, 
50 metre 
kurbağalamada 
24.95'lik 
derece elde 
ederek dünya 
kısa kulvar 
rekorunu kırdı

Fenerbahçeli Emre Sakçı, dünya rekorunu kırdıFenerbahçeli Emre Sakçı, dünya rekorunu kırdı

Bir yılı daha pandemi 
kısıtlamaları altında tamamladık. 
Siz okurlarımız için geride 
bıraktığımız 2021 yılında Kadıköy 
Belediyesi tarafından organize 
edilen spor etkinliklerini derledik

l Emre CAKA
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1917

n  11 Mart: 
Yazar, bü-
rokrat ve 
eski bakan 
Cahit Kay-
ra Kadı-
köy’de doğ-
du. Maliye 
Müfettişliği, 
Maliye Ba-
kanlığı Ge-
lirler Genel 
Müdürlüğü 
Müşavirliği, 
PTT, Türkiye Odalar Birliği ve Türk Hava Yolları Müşa-
vir ve Murakıplığı gibi pek çok görevde bulundu. TBMM 
4.(XV) dönem Ankara milletvekiliydi. Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan 
Kayra 30 Ocak 2021’de İstanbul’da 104 yaşında öldü, 
Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
n 6 Eylül: Anadolu’ya sevk edilmek üzere gar binasında 
depolanan cephaneler Haydarpaşa Garı’na sabotaj gi-
rişiminde bulunuldu. Gar binası içerisindeki tesisler ha-
sar gördü.

n Sanatçı Melek Tok-
göz (Erdik) Moda’da 
doğdu. Atatürk’ün kon-
serine gidip ayakta al-
kışladığı ses sanatçı-
sı olarak biliniyor. Erdik, 
6 Mart 1938’de Ankara 
Yeni Sinema’daki kon-
serini şöyle anlatmıştı: 
“Konsere başladım. Bir 
ara şöyle başımı kaldır-
dım. Bana göre sağ ta-
rafta üst locada Atatürk 
oturuyor. Habersizce 
gelmiş. Onun sevdiği şarkıları söyledim, Rumeli türkü-
leri okudum. Sinema alkıştan inliyordu. Baktım, Ata-
türk beni ayakta alkışlıyor. Benim için ne büyük onurdu 
Allah’ım. O büyük insan benim konserime gelmiş, ay-
rıca çiçek de göndermişti. Ertesi gün Çankaya’ya git-
tik. Bana, ‘Aferin kızım, iyi okudun, pek güzel okudun, 
hoşuma gitti. İşte Türk kızı böyle olmalı’ dedi. Vedalaş-
tık. Bize, ‘İstanbul’da görüşürüz inşallah’ dedi. Onu son 
görüşümüzmüş meğer. Ata’nın konserime gelmesinin 
sebebi beni tanıtmak içindi zannediyorum.”

1918 

n 3 Mayıs: Atatürk, Kuşdili’ndeki Fenerbahçe Spor Ku-
lübü Lokalini ziyaret etti. 
Anı defterine, “Fenerbah-
çe Kulübünün her taraf-
ta beğenilip değer veri-
len, ortaya çıkmış eser ve 
çalışmalarını duymuş ve 
bu kulübü ziyaret edip bu 
işte emeği, yardımı olan-
ları tebrik etmeyi görev 

edinmiştim. Bu görev ancak bugün yerine getirilebil-
miştir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydet-
mekle övünüyorum.” yazmıştı. 
n 18 Ekim: Haydarpa-
şa Garı’na hava saldırı-
sı yapıldı, gar binası ha-
sar gördü.
n 29 Kasım: Milli Kongre 
Cemiyeti’nin toplantısına 
‘Kadıköy Hanımlar Mü-
dafaa-i Milliye Merkezi’ 
adıyla kurulan cemiyet 
de iştirak etti.
n ‘Kadıköy’ün Heredot’u’ 
olarak bilinen Müfid Ek-
dal Feneryolu’nda doğdu.

1919 

n 2 Ocak: Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Feneryolu’nda 
öldü.

n 10 Nisan: İdam edilen Boğazlıyan Kayma-
kamı ve Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey 
için Kadıköy’de büyük bir cenaze töreni dü-
zenlendi. Kuşdili çayırındaki kabristana (bu-
günkü Mahmut Baba Mezarlığı) gömüldü.

n 22 Mayıs: Yunan ordusunun 
Anadolu’yu işgal etmek için İz-
mir’e çıkmasını protesto etmek 
maksadıyla Şehremaneti önün-
de kalabalık bir halk toplanmış-
tı. Binanın balkonuna çıkan Hüse-
yin Suat Bey, Ahmet Kemal Bey, 
Fahrettin Hayri Bey, Münevver 
Saime ve Halide Edip Hanımlar çı-

karak heyecanlı konuşmalar yap-
mışlar, şiirler okumuşlardı.
n 22 Kasım: İlk konser piyanis-
ti Verda Ün, Moda’da doğdu. Tür-
kiye’nin en tanınmış piyano öğ-
retmenlerinden olan Ün, İstanbul 
Belediye Konservatuvarı’nda 
uzun süre ders verip pek çok pi-
yanist yetiştirdi. 

n Yanyalı Fehmi Lokantası açıl-
dı. Lokantayı, Yanya’dan (Yunanis-
tan’ın batı kısmında bir kent) göçle 
gelen Sipahioğlu eşrafından Hüse-
yin Horp’un oğlu 1891 doğumlu Feh-
mi Efendi kurdu. Yanına saraydan 
ayrılma Bolulu Hüseyin Efendi’yi de 
alıp kendisini baş aşçı yaptı. Yaşa-
dığı zorluklara rağmen (İstanbul’un 
işgalinde İngilizlerce nezarete atıl-
mış, hastalanıp ölümden dönmüştü) 
verdiği hizmetle ün yaptı.  
n Şair Sadık Deniz, Kadıköy’de doğ-
du.

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

M.Ö. M.S.685 2020

(14)

l Hazırlayan: Gökçe UYGUN

KADIKOY
,
UN KRONOLOJISI  

Gönüllülerden gelenler
Sahrayıcedid Gönüllüleri yeni döneme hızlı başladı. 
Sahrayıcedid Gönüllü Evi Başkanı Yakut Hankuş Ata, 
“Yaşı kaç olursa olsun mahallemizde ikamet eden va-
tandaşlarımızı gönüllü evimize davet ediyoruz. Artık 
gönüllü evimiz cumartesi günleri de açık olacak’’ dedi.

Buna göre 8-10 yaş grubuna 10-11 saatleri arasında 

nöro oyun, 10-12 yaş grubuna 11-12 saatleri arasında 
yaratıcı drama, 18 yaş üstüne 18.00-20.00 saatleri ara-
sında tiyatro ile tanışma günleri, 24-50 yaş ve üstüne 
12.00-14.00 saatleri arasında Psikolog Ece Öztürk yö-
netiminde psiko grup terapisi var.

Yakut Hankuş Ata, ‘’Şehit ailelerimizin çocukla-

rına ücretsiz etüd eğitimleri verilirken, 23 Nisan Par-
kı’nda da mahallelinin, bildiği hobilerini komşuları ile 
paylaştığı hobi günleri düzenleyeceğiz. Ayrıca uzman 
eğitimcilerimiz ile Almanca, resim gibi atölye çalışma-
larının yer alacağı etkinliklerimize mahallede yaşayan 
vatandaşlarımızı bekliyoruz.’’ dedi. 

Gönüllüler, Kadıköy Belediyesi Zübeyde Hanım Kokteyl sa-
lonunda düzenlenen yılbaşı programıyla yeni yılı kutladı. 

Etkinlikte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı; ’’Örneği olmayan gönüllülerin yaratmış olduğu bir 
değer var. Bu değerin sadece Kadıköy’e değil Türkiye’ye ya-
yılması lazım. Çünkü siz gönlünüzden geldiği gibi hareket 
ediyor ve bu hizmeti çok iyi yapıyorsunuz. Gönüllülüğü ve 
hizmetleri daha iyi yapabilmeniz için size aracıyız. Birbirle-
riyle yarışan değil birbirini tamamlayan gönüllü evleri olarak, 
siz projeyi getirin biz daha iyi olması için elimizden gelen 
desteği size verelim.’’ dedi

Etkinlikte, Kadıköy’le özdeşleşmiş Kadıköy’le bütünleşen 
bir proje olan Ata’ya Saygı Zinciri’nin fikir yaratıcılarına pla-
ket takdim edildi.

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

1 – 6 OCAK AJANDA 
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

COVİD 19
Prof. Dr. Bengi Başer 

Tarih/Saat: 05.01.2022 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi B 

Salonu
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri   

‘ALATURKA TSM KOROSU’ KONSERİ
Şef Erdem Özgen

Tarih/Saat: 04.01.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Evlendirme Dairesi
Düzenleyen:  Müzik Gönüllüleri             

Sahrayıcedid’de her cumartesi her yaşa etkinlik

Gönüllülerin yılbaşı kutlaması

Feneryolu’nda Atatürk büstü açılışı
Feneryolu Gönüllü Evi’nde gönüllülerin katkısı ile Atatürk bütü açılışı gerçek-
leştirildi. Açılışa Kadıköy Belediye Meclis Üyeleri ve Gönüllü Merkezi Yöne-
tim Kurulu üyeleri katıldılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile 
başlayan açılış töreninde konuşma yapan Feneryolu Gönüllü Evi Başkanı Ayşe 
Mençek; ’’Atatürk büstünün mahallemize kazandırılmasında emeği geçenlere 
teşekkür ediyor, Atatürk’ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Atatürk büstü mil-
let olarak ona duyduğumuz minnetin bir simgesi olmasının yanı sıra vatan top-
rağının nasıl bir mücadele ile savunulduğunun simgesidir’’ dedi.

Törende konuşan Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadıköy Be-
lediyesi Meclis Üyesi Ebru Kumru, ‘’Bu değerli ve anlamlı armağanın mahal-
lemize kazandırılmış olmasından büyük gurur duyuyoruz, emeği geçen tüm gö-
nüllülerimize başkanımıza ve belediyemiz adına çok teşekkür ederim’’ dedi. Merdivenköy’de 

sağlık çalışmaları
Merdivenköy Gönüllü Evi Sağlık 
Komitesi projeleri kapsamında bu 
ayki konuk Gazeteci Yazar Coşkun 
Bel oldu.
Bel, “Yıllardır Merdivenköy’de 
oturuyorum çalışmalarınızı yakından 
takip ediyor ve biliyorum. Sağlık 
konusunda her zaman gönüllülerin 
yanında olacağımı ifade ediyorum. 
Mahallem için her türlü desteği 
vereceğimden emin olabilirsiniz’’ 
dedi ve gönüllülere çalışmalarında 
başarılar diledi.

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci 
Komitesi, Doç. Dr. Haluk Berkmen’in katılımıy-
la “Göbeklitepe Sembollerinin Anlamları” üzeri-
ne seminer düzenledi.

Berkmen, Göbeklitepe tapınaklarının daire-
sel yapılarının güneşi simgelediği ve insanların 

güneşe taptıklarını ifade etti. Göbeklitepe’yi inşa 
edenlerin Asya halkı olduğunu ve batıya doğru 
tüm Avrupa’ya yayıldığını söyleyen Berkmen, 
güneş kültünün Orta Asya’dan dünyaya yayıldı-
ğını, tapınakları inşa edenlerin de tarımı başlat-
tıklarını söyledi.

Göbeklitepe Sembollerinin 
Anlamları semineri
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Öz dilimle haykırdım / 
Ey milletim uyan diye

KUM SAATİ
1. Yalman. 2. Yalan. 3. Alay. 4. Yal. 5. Ay. 
6. Oy. 7. Yol. 8. Ayol. 9. Ayoli. 10. Lobiya.

SUDOKU BULMACA

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

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

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

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

KAKURO BULMACA

VAN 

TUZ 

BEYŞEHİR

EĞİRDİR

AKŞEHİR

İZNİK 

BURDUR

MANYAS

ULUBAT

ÇILDIR

ERÇEK

HAZAR

BAFA

SAPANCA

TERKOS

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.

 U    Ö    R    Z    S    O    K    R    E    T    D    A
  İ     L    L     İ    Ç     I     L    D    I     R   K    İ
 S   M   U    L    H    E    Z    U    T    Ş    B    R
 A    İ    H    B   A    E    A    Y    E    K   U    İ
 Y    Z    E     I    A    C    Ş    H   R    D   R    D
 N   N    I     R   N    T     İ     Y   M    E   D    R
 A    İ     Y    A   Ç    R   M   V    E     İ    U    İ
 M   K    P    L    L    E    E    A    T    B   R    Ğ
  İ    A    A    F    A    B    K   N   M   U    Y    E
 S    A    N    D    İ     R    A    Z    A    H   Y    E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ç› k›l ma s› ve 
ge çil me si güç yer, berk. 

2. Doğru olmayan söz. 
3. As ke ri bir bir lik. 
4. Kö pek ve inek ler için, 

un ve ke pek le ha z›r la nan yi ye cek. 
5. Bir zaman birimi. 
6. Rey. 
7. Ha va dan, de niz den ve 

kar adan ka te di len me sa fe. 
8. Ge nel lik le ka d›n la r›n kul lan d› €›

bir ses len me ün le mi. 
9. Bir ye mek so su. 
10. Laz ca da ku ru fa sul ye ye 

ve rilen ad.

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

veriyoruz. Y’den bafllayarak 
yukar›ya ve afla€›ya do€ru sözcüklere 

birer harf ekleyerek di€er 
sözcükleri oluflturacaks›n›z.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

Y

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Bir nota - Avrupa Uzay Ajansı (kısa) - Bir bağlaç -
Gür ve uzun bıyık - Sağanlardan, kentler ve açık alan-
larda yaşayan, kırlangıca göre kanatları daha uzun ve
kavisli bir tür kuş, dağ kırlangıcı 2. Etek ucuna doğru
genişleyen giysi - “... basmak” (oyuna getirilmek,
tuzağa düşmek) - Bir işin, bir durumun sona erdiği
zaman veya yer, kadar, değin - Güzel sanat 3. Çiçek koy-
mak için kullanılan kap - Isparta’da bir göl - Be-
raberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına 4. Aşamasız
asker - On iki düzine - Vakit geçirmeden, tez olarak -
Öküz yemliği 5. Asal gazlar sınıfından bir element -
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu
olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet - Terementi
ağacının tohumu 6. Teknelerle suyun dibinde sürük-
lenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı -
Bir zaman birimi - Gövdesi Hindistan cevizi kabuğun-
dan yapılmış uzun saplı saz - Gölge 7. Güven - Uğurlu,
hayırlı, iyilik getiren 8. Bir ilimiz - İlkel benlik - Uzun
tüylü, özel güreşlerde yararlanılan erkek deve 9. Ol-
mamış - Çıngırak - Sağlam, dayanıklı - Azeri çalgısı 10.
En kısa zaman - Bir cins güvercin - Sofraya çıkarılacak
yemeklerin hepsi 11. İkiyüzlü - Yaşamakta olan,
yaşayan - Tarla sınırı 12. Taraf - Derviş selamı - Edirne
iline bağlı ilçelerden biri 13. Ray aralığı 60 santimetre
veya daha az olan, araçları buhar, hayvan veya insan
gücüyle yürütülen küçük demiryolu - Orta oyununda

Kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu
açan kimse 14. “... Güler” (yitirdiğimiz
fotoğraf sanatçısı) - Fikir, düşünce -
Kalça kemiği 15. Eski Mısır’da bir tanrı -
“... Demirer” (komedyen) - Dervişlerin
çile doldurdukları yer - Güreşte bir dal
16. Bütün - Açık, ortada, meydanda - Di-
yarbakır iline bağlı ilçelerden biri - Tel-
lür elementinin simgesi 17. Gözlem - “...
Sunal” (dizi, sinema oyuncusu) - Kalın,
kaba kumaş - Şehzadelerin özel eğit-
menleri 18. Kinaye - “... Alacakaptan”
(resimdeki dizi, sinema sanatçısı) - Sert
başlı, huysuz, haşarı at - Bitkin bir du-
ruma gelme veya getirme 19. Siyasi çe-
kişmelerin geçtiği yer - Garson
yardımcısı - Alaka, ilişki - Avuç içi 20.
Takım (kısa) - Halk hizmeti gören devlet
organlarının tümü - “... Aybaba” (teknik
direktör) - Bir şeyin içindeki öz.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. “... Kırca” (yitirdiğimiz tiyatro
sanatçısı) - Eskiden kullanılan kâğıt
cilası - Az, elverişsiz, sınırlı - En-
donezya’nın plaka işareti 2. Kuzeydoğu
Kafkasya’da, Dağıstan Federe Cum-
huriyeti'nde yaşayan bir halk - 1517
yılında Osmanlı Devleti ile Memlûk Sul-
tanlığı arasında geçen savaş - Tayin
etmek 3. Yetersiz miktarda - Havacılar
ve pilotlar için yayımlanan bülten -
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren
bölümü - Yüzyıllar 4. Feyzi Tuna'nın
yönettiği 1973 yapımı ünlü lm - Yüksek
bir yerden bakıldığında göz önüne ser-
ilen geniş görünüş - Gazete ilavesi 5.
Selenyum elementinin simgesi - Romanya’nın plaka
işareti - Kırlangıç balığıgillerden kırmızı renkli balık
- Saniyede bir jullük iş yapan bir motorun güç birimi
- Avrupa’da bir nehir 6. Kuş vb. hayvanların sindirim
kanalları üzerinde bulunan kaslı, öğütücü mide, taşlık
- Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla
okunan nazım - Bir haber ajansı (kısa) - Mikroskop
camı 7. Çürük, temelsiz, boş - Etkisiz, işe yaramaz -
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
- Yanardağ ifrazatı 8. Sert ve fazla kızarmayan bir tür

domates - Zayıf fakat güçlü vücut 9. Yapma, etme -
Küçük bitkiler - Kayınbirader (yöresel) - Osmiyum el-
ementinin simgesi 10. Zaman, vakit (yöresel) - Sıfat
eki - Fakat 11. Atılgan - Bilgin 12. Ateş - Büyük,
yetişkin - Boşa gitme 13. Güney Kore'nin başkenti -
Yer fıstığı 14. Bir tür yumurtalı süt tatlısı - İnce urgan
- Bir spor yarışması sırasında vücuda ek enerji sağla-
mak için kullanılan uyarıcı ilaç - Kırmızı 15. Salgın -
Ülkü - Germanyum elementinin simgesi 16. Ölü
doğan kuzunun derisi - Yerdeki karın yüzünde buz tut-

muş olan tabaka - Söz dizimi 17. Çizgilerin, yüzey-
lerin, katı cisimlerin birbirlerine rastladıkları ve ke-
siştikleri yer - Büyükanne - Genellikle tahıl ölçmede
kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek 18. Ses, ahenk,
nağme - Buruşukluk gideren araç - Bir bilim ve sanat
kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya
akım - Saha 19. İşaret - Osmanlı donanmasında
tuğamirale eş bir rütbe - Ululuk, büyüklük - Kamer
20. Sevinç - Mahsul - Radyum elementinin simgesi -
“... Can” (dizi, sinema oyuncusu)
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GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
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Ad res: Hasanpaşa Mahallesi 
Sarayardı Caddesi 

Khalkedon İş Merkezi No: 98 
Kadıköy / İSTANBUL
Tel: (0216) 348 70 60 

Reklam: (216) 345 82 02 
E-posta: gazetekadikoy@gmail.com

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

www.gazetekadikoy.com.tr
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