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Giderek zorlaşan bir 
meslek: Gazetecilik

Validebağ’da ihale 
sözleşmesi feshedildi

 Birçok sorunla boğuşan 
gazeteciler hayat mücadelesi 
veriyor. Kimi mesleği bırakırken 
kimiyse yoksulluk sınırında 
yaşamasına rağmen bu işi yapmaya 
devam ediyor. Meslektaşlarımız, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde 
Gazete Kadıköy’e konuştu l Sayfa 9’da

 Validebağ Korusu’nu korumak 
için başlatılan nöbet 200 günü 
aşarken, vatandaşların mücadelesi 
yeni bir kazanımla sonuçlandı. 
Üsküdar Belediyesi, Validebağ 
Korusu için hazırladığı “Bakım ve 
Rehabilitasyon” ihalesini feshetti 
l Sayfa 3'te

Antik çağ çalgısı liri günümüze 
taşıyarak İstanbul’daki atölyesinde 
üretmeye başlayan ‘Türkiye’nin ilk lir 
müzik aleti yapımcısı’ müzisyen Eren 
Ali Gül, “Liri, hayat bulduğu coğrafyaya 
yeniden kazandırdım” diyor  l Sayfa 11'de

Kentsel dönüşümün mağdurlarından 
biri olan sokak hayvanları, gönüllülerin 
desteğiyle hayata tutunuyor. Yerel 
Hayvan Koruma Görevlisi Hatice Şen 
Özköse ve ekibi sayesinde Fikirtepe’de 
300’den fazla kedi kurtarıldı  l Sayfa 10'da

Antik çalgı lir Antik çalgı lir İstanbul’da üretiliyorİstanbul’da üretiliyor

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl 
Başkanlığı’nın düzenlediği 
öykü ve fotoğraf yarışmasının 
ödül törenine katıldı. 
CKM’de düzenlenen törende 
kazananlara ödüllerini 
veren Kılıçdaroğlu, “Sanatçı 
dünyanın en güçlü insanıdır, o 
nedenle sanata artık yumuşak 
güç diyorlar” dedi l Sayfa 4’te

Kılıçdaroğlu CKM’de 
ödül törenine katıldı

Hayvanlar kentsel dönüşümden kurtarılıyor

İstanbullular karamsar, mutsuz ve stresli
İPA’nın “İstanbul Barometresi” 
araştırmasına göre 
İstanbulluların stres seviyesi 
10 üzerinden 7,8, mutluluk 
seviyesi 4,8 olarak ölçüldü. 
İstanbulluların gündeminde 
ekonomi ve yüksek enflasyon 
yer alırken, katılımcıların yüzde 
43,8’i ekonominin kötüleşeceğini 
düşünüyor  l Sayfa 8’de

İşsizlik, enflasyon, salgınlar, kayıplar… 
Artan ruhsal çöküntü vakalarını 
konuştuğumuz psikiyatri uzmanı Dr. 
Turna Bengü Coşkun, “Bu öyküler, 
gelen kişilerin hikâyelerinde o kadar 
sık yer kaplamaya başladı ki ben de bu 
sorunlara tanıklık etmenin ve bizzat 
yaşamanın sıradanlaştığını görüp 
dehşete kapılıyorum.” diyor  l Sayfa 8’de

Toplumsal sorunlar 
depresyonu artırıyor

Geri dönüşüm işçilerinin sorunlarına dikkat Geri dönüşüm işçilerinin sorunlarına dikkat 
çekmek için “Sokağın Yüzleri” projesini çekmek için “Sokağın Yüzleri” projesini 
başlatan sanatçı Berkay Kahvecioğlu, atık başlatan sanatçı Berkay Kahvecioğlu, atık 
toplayıcılarının portrelerini arabalarındaki toplayıcılarının portrelerini arabalarındaki 
çuvallara çiziyorçuvallara çiziyor    ll  Sayfa 4’teSayfa 4’te

Ev sahibi
olmak
hayal oldu

Çekçek  üzerinde  
sokakları  gezen 
sergi

Evvel zaman içinde
Fotoğraflı 
Kadıköy Tarihi - 1

Sporda anda 
kalmak

MEHMET FIRAT PÜRSELİM  5’te EMRE MUŞAZLIOĞLU  16’daBANU YELKOVAN  13’te

Baba, Bana Masal Anlatma – 1

Gerçek hayatta ev almak artık Gerçek hayatta ev almak artık 
hayal olurken, vatandaşlar arsa hayal olurken, vatandaşlar arsa 
ve ev sahibi olma hayallerini ve ev sahibi olma hayallerini 
“Metaverse” üzerinden “Metaverse” üzerinden 
gerçekleştirmenin peşine düştü. gerçekleştirmenin peşine düştü. 
İstanbul’da boğaz hattı ve Tarihi İstanbul’da boğaz hattı ve Tarihi 
Yarımada’dan sonra en çok ilgi Yarımada’dan sonra en çok ilgi 
gören yer Kadıköy oldu  gören yer Kadıköy oldu  ll  Sayfa 2’deSayfa 2’de

Mimarlar Odası İstanbul Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi’nin Büyükkent Şubesi’nin 
düzenlediği konut kurultayında düzenlediği konut kurultayında 
2000’li yıllardan sonra inşa 2000’li yıllardan sonra inşa 
edilen konut sayısında artış edilen konut sayısında artış 
yaşandığı öne çıkarken, oturduğu yaşandığı öne çıkarken, oturduğu 
evin sahibi olanların sayısının evin sahibi olanların sayısının 
düştüğü vurgulandıdüştüğü vurgulandı
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ürkiye’de yaşanılan ekonomik kriz her 
alanı etkilediği gibi güvenli ve sağlık-
lı konuta erişimi de olumsuz anlamda et-
kilemeye devam ediyor. Yapılan araş-

tırmalar son bir yılda İstanbul’da kiralık konutların 
fiyatlarında yüzde 70’in üzerinde bir artış yaşandığı-
nı gösterirken, dar gelirli vatandaşların büyük bir kıs-
mı yaşamaya elverişli olmayan konutları tercih etmek 
zorunda kalıyor. 

Dünyada 1,8 milyardan fazla insanın yeterli ba-
rınma hakkından yoksun olduğu, 2030 yılına kadar 
dünya nüfusunun yüzde 40’ının, istihdam, eğitim, 
sağlık ve sosyal hizmetlere erişim için bir ön koşul 
olan yeterli konut erişimine ihtiyacı olacağı tahmin 
ediliyor. 

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de 
özellikle son bir yıldır gündemde olan konut sorunu-
nu ve çözümlerini tartışmak için 5-6 Ocak tarihleri 
arasında “Konut Kurultayı” düzenledi. 2018 yılında 
hayatını kaybeden Mimarlar Odası İstanbul Büyük-
kent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı C. Sami Yıl-
maztürk’ün anısına gerçekleştirilen kurultayda konut 
sorunu farklı başlıklarda tartışıldı. 

“RANT ARACI HALİNE GELDİ”
2001 sonrası dö-

nemde Türkiye’de yo-
ğun bir şekilde konut 
inşa edildiğini aktaran 
Sıla Demirörs, özellik-
le arazi yatırımlarının 
da bu dönemde birer 
rant aracına dönüştü-
ğünü ifade etti. Türki-
ye Müteahhitler Bir-

liği’nin 2014 yılı raporuna göre Türkiye’de konut 
satın alanların sadece yüzde 40’ının yaşamak için, 
yüzde 60’ının da yatırım amaçlı konut satın aldığını 
paylaşan Demirörs, “Son 10 yılda yaşanan dramatik 
konut fiyatları enflasyonu ve artan konut maliyetle-
ri ev sahibi olmayanlar için toplumsal yeniden üre-
tim krizi yarattı. 2002 sonrası dönemde ‘inşa ham-
lesi’ hem siyasi bir proje hem de makro ekonomik 
bir araç olarak kullanıldı.” dedi.

İstanbul’da 1950’li yıllarda Koşuyolu, Kozyatağı, 
Levent ve Bomonti gibi semtlerde inşa edilen planlı 
konut üretimimin ilk örneklerini paylaşan Ayşe De-
rin Öncel “1950’lerden itibaren İstanbul’da konut so-
rununa çözümüne dönük ciddi yaklaşımlar var. Bun-
lardan biri de planlı konut mahalleleri. Ancak bunun 
konut sorununu bütünüyle çözmediğini biliyoruz. 
Yine de bu yapılar ilk yapıldıkları zaman aslında ken-
tin 1950’lerin İstanbul’un çeperinde yapıldığını gö-
rüyoruz. Ama bu yapıların daha sonra kentin içinde 
kaldığını ve çok ciddi bir rant baskısıyla bir kısmı-
nın dönüşümler geçirdiğini görebiliyoruz.” şeklinde 
konuştu. 

Öncel, dünyanın farklı ülkelerinde inşa edilen 
sosyal konut projelerinden örnekler paylaştı. 

YATIRIM İÇİN ALINIYOR
“Toprak Temelli Birikimde Konut: Türkiye Ör-

neği” başlıklı sunumunu gerçekleştiren Melih Ye-

şilbağ, 2002 yılı sonrasına 
ait verileri paylaştı. 2003- 
2020 yılları arasında top-
lam 9,6 milyon konutun 
yapıldığını aktaran Yeşil-
bağ, “Türkiye’de konut 
stokuna dair çalışmalar 
çok güvenilir değil ama 
farklı tahminler var. Bu 
tahminlerden yola çıka-

rak yaptığımız hesaplamaya göre, bugün kabaca üç 
konuttan bir tanesi AKP’li yıllarda inşa edilmiş gö-
züküyor. 2006-2017 yılları arasında Türkiye’de 7,3 
milyon yapı ruhsatı verildi. AB ülkelerinin toplamın-
da bu sayı 14,3 milyon. Türkiye’nin beş katı yetişkin 
nüfusa sahip ABD’de toplam yapı ruhsatı sayısı 9,3 
milyon olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar hem Türki-
ye’nin geçmiş dönemlerine kıyasla hem de dünyada-
ki diğer örneklere kıyasla dramatik boyutlarda bir in-
şaat patlamasına işaret ediyor.” dedi.

TÜİK’in verilerine göre, 2011 yılında hane halk-
larının yüzde 61,1’nin oturduğu evin sahibi olduğu-
nu aktaran Yeşilbağ, şöyle devam etti: “2019 yılında 
bu oran yüzde 58,8’e düştü. Yoksul hane halklarına 
odaklandığımızda bu düşüş daha belirgin hale geli-
yor. Bu sonuçlar, konut üretiminin barınma ihtiyacıy-
la değil yatırım ve spekülasyon fırsatlarıyla güdülen-
diğini gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu. 

KENT İÇİNDE GÖÇ 
Türkiye’de konut meselesinin son zamanlarda 

daha fazla etkisini hissettirdiğini ifade eden Serkan 
Öngel, “Ücretli kesimde yer alan kişiler yaşadıkla-
rı yerlerden sürülmek durumunda kalıyor. Eğer siz 
kiracıysanız ve bazı semtlerde bunu karşılamak du-
rumunda değilseniz başka bir bölgeye taşınmak zo-
runda kalıyorsunuz. Ben de yakın çevremde bunla-
ra tanık oluyorum. 

Sadece Türkiye’de değil tüm dünya genelinde ve-
rilere baktığımızda her yıl on milyonlarca insanın 
kentlere göç ettiğini ya da kentlerde yaşamaya baş-
ladığını görüyoruz. Bu aynı zamanda bir dönüşümün 
de ifadesi.” dedi.

1980’li yıllardan 
itibaren sosyal dev-
let politikalarından 
vazgeçildiğini pay-
laşan Pelin Pınar Gi-
ritlioğlu, “Bugün 
devletin rolü tama-
men farklı. Türki-
ye’de kentsel ala-
nında üretilen kamu 
politikaları bütün 
neo-liberal kuralla-

rı ters yüz ediyor. Devlet, kentsel mekân üzerinde de 
güçlü bir araç olarak mekânı yeniden düzenliyor. Bu 
çatı altında üretilen kamu politikalarına baktığımız-
da mülksüzleştirme, soylulaştırma ve yerinden edil-
me gibi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Böylelikle te-
mel insan hakkı olan barınma hakkını da ihlal edilmiş 
oluyor. 

Aslında konut meselesi bugün sadece bir barın-
ma meselesi olmanın ötesinde bir role sahip. Yani 
aynı zamanda sosyo-ekonomik aynı zamanda kültü-
rel aynı zamanda politik bir içeriğe sahip.” şeklinde 
konuştu. 

Metaverse terimi son günlerde sıkça konuşulan 
konulardan biri. Fiziksel gerçekliği olmayan, sa-
nal dünyada cihazlar sayesinde oluşturulan algısal 
evren olarak açıklanan Metaverse, teknoloji dev-
lerinin yeni gözdesi oldu. Facebook’un kurumsal 
adını Meta olarak değiştirmesi ile tüm dünyada 

dikkatler Metaverse deni-
len sanal evrene çevril-

di. Bu dünyada vakit 
geçirenlerin odağın-
da ise son zamanlar-
da meta araziler sa-
tın almak var.

Herkesin me-
rak ettiği Metaver-

se kavramını, yaklaşık 
6 senedir farklı katego-

rilerdeki kripto aplikas-
yonlarını kullanan ve yeni çı-

kan konseptleri kendince tercüme eden Tasarım 
Stratejisti Fethi Uluak ile konuştuk. Uluak, şu 
anda satılan sanal arsaların tamamının spekülas-
yon amaçlı olduğuna dikkat çekti. 

Uluak, Metaverse kavramını şöyle açıkladı: 

“Teknik anlamda Metaverse, günümüzde var olan 
fakat yeterince olgunlaşmamış iki teknolojinin tek 
bir forma dönüşmüş halidir diyebiliriz. Bu tekno-

lojiler Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) ve Sanal 
Dünyalar (Virtual Worlds). Bireyler icin Meta-
verse’in en ilgi çeken tarafı, gerçek dünyada ya-
pılması imkansız ya da zor olan birçok tecrübe-

yi Metaverse bünyesinde belli oranda tecrübe 
edebiliyor olmaktır. Örneğin gerçek ha-
yatında maddi olarak çok başarılı ola-

mamış bir kişi, Metaverse içinde tam tersi bir ka-
raktere dönüşebilir. Sanal şehirdeki çok lüks bir 
evin sahibi olabilir.”

“TAMAMI SPEKÜLASYON”
Şu anda satılan sanal arsaların tamamının spe-

külasyon amaçlı olduğunu söyleyen Uluak, “Sa-
nal olarak alınan herhangi bir lokasyon, eşya veya 
ürünün bir değerinin olması tamamen o sistemin 
popülerliğine ve var olma süresine bağlıdır. Sanal 
arsa alan birçok kişi, Metaverse konseptinin popü-
lerliğini kullanarak kısa süre kâr etme amacı güdü-
yor” ifadelerini kullandı. 

Sanal arsaların nasıl satın alınabileceğine de 
değinen Uluak, “Popüler bir NFT platformu olan 
OpenSea'de arama yaparak sanal arsalar alınabi-
lir. Bunun icin kripto cüzdan ve kripto para gere-
kiyor” dedi.  

“NORMAL BİR HALE DÖNÜŞEBİLİR”
Sanal dünyaya duyulan talep üzerine de konu-

şan Uluak, “Sanal dünyalara ve içindeki varlık-
lara olan talep çok uzun süredir var olan bir şey. 
Donanım teknolojisi (fiyat ve görsel gerçekçilik) 
geliştikçe ve yeni nesil bu teknolojileri kullanarak 
büyudükçe, herhangi bir sanal dünyaya bağlanıp 
orada saatlerce vakit geçirmek çok daha normal 
bir hale dönüşebilir. Metaverse veya sanal gerçek-
lik konseptlerini eğlenceli bir şekilde işleyen Re-
ady Player One veya Free Guy filmlerine de bak-
manızı öneririm” şeklinde konuştu. 

8 Ocak Cumartesi günü yaşamını yitiren 
Aysel Öğücü için 9 Ocak Pazar günü 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Camii’sinde cenaze töreni düzenlendi. 
Ailesi, arkadaşları ve yakınlarının hazır 
bulunduğu cenaze törenine Kadıköy 
Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa 
Oltulu ve Ediz Zeyrek de katıldı. 
Öğücü’nün naaşı, kılınan öğle namazının 
ardından Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi. 

Kiracı sayısı artıyor
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin düzenlediği 

konut kurultayında, son günlerde gündemde olan 
konut sorununun sebepleri ve çözüm önerileri tartışıldı. 
Konut üretiminin barınma ihtiyacına göre yapılmadığını 

ifade eden Melih Yeşilbağ, oturduğu evin sahibi olanlarının 
oranının yüzde 58,8’e gerilediğini söyledi 

T
l Erhan DEMİRTAŞ

Sıla Demirörs

Melih Yeşilbağ

Pelin Pınar Giritlioğlu

Kadıköy Kız Yurdu’nun bağışçısı 
Aysel Öğücü yaşamını yitirdi

Kadıköy 
Belediyesi 

Aysel-Abdullah 
Yüksek Öğrenim 

Kız Öğrenci 
Yurdu’nun 

bağışçısı Aysel 
Öğücü yaşamını 

yitirdi

Nedİr bu Metaverse çılgınlığı?

İSTANBUL İLGİ ODAĞI OLDU
Dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunan 
platformlarda İstanbul oldukça ilgi görüyor. 
İstanbul’da satılan sanal arsaların büyük bir 
bölümünün Avrupa Yakası’nda olduğu görülürken, 

Anadolu Yakası’nda Kadıköy ve Üsküdar en 
çok ilgi gören lokasyonların başında geliyor. 
İstanbul’da boğaz hattı ve Tarihi Yarımada’dan 
sonra en çok ilgi gören yer Kadıköy oldu. 

l Simge KANSU 
Sanal gerçeklik ile sanal dünyalarda, gerçek dünyada 

yapılması imkansız olan başarılar elde edebilir, 
lüks bir evin sahibi olabilirsiniz. Fiziksel gerçekliği 

olmayan algısal evren olarak tanımlanan Metaverse 
nedir? Metaverse’de alınan bir ürünün değeri var mıdır? 

Tasarım Stratejisti Fethi Uluak ile konuştuk
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Validebağ Korusu için mücadele edenler bir kez daha kazandı. Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu için hazırladığı 
“Bakım ve Rehabilitasyon” ihalesini feshetti.  Karar, Validebağ’ı korumak için başlatılan nöbetin 200.gününde duyuruldu 

evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı 2020 yılının Mart ayında Vali-
debağ Korusu’nun 261 bin metrekarelik 
bölümünü Üsküdar Belediyesi’ne iki yıl-

lığına tahsis etmiş, Üsküdar Belediyesi de Valide-
bağ Korusu’nda “Bakım ve Rehabilitasyon Projesi”-
nin başlatılacağını duyurmuştu. Projeye göre koruda 
otopark, festival alanı, yazlık sinema yapımı, 88 bin 
metrekarelik alana rulo çim döşenmesi gibi işlemle-
rin yapılması planlanıyordu. Çevre ve Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 21 Haziran 
2021’de bir açıklama yaparak Validebağ Korusu’n-
da projenin başlayacağını duyurmuştu. Açıklamanın 
üzerine Validebağ Gönüllüleri ve Validebağ Savun-
ması üyeleriyle birlikte çok sayıda vatandaş koruya 
müdahale edilmemesi için “koruyu koruma” nöbeti-
ni başlatmıştı. 

İHALE FESHEDİLDİ
Nöbetin 200. günü, 6 Ocak Çarşamba, çok sayı-

da doğa savunucusu Validebağ Korusu’nda buluştu. 
Eylemde açıklama yapan Avukat Onur Cingil, Vali-

debağ Korusu için hazırlanan ihale protokolünün fes-
hedildiğini duyurarak, “Validebağ’da sizlerin müca-
delesiyle buraya dokunacak, talan edecek bir ihale 
olmadığı gibi bunu uygulayacak bir sözleşme ve şir-
ket yoktur. Validebağ artık tertemizdir. Bu bütün mü-
cadelelere armağan olsun ve güç versin.” dedi.

“KORU HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ”
Nöbetin 200. gününde yapılan açıklamada ise şu 

ifadelere yer verildi: “5 Ağustos 2021’de İPA koor-
dinatörlüğünde ‘Validebağ Korusu’nun Geleceği’ ça-
lıştayı yapıldı. Validebağ Korusu’nun korunması için 
mücadele edenler, nöbet tutanlar olarak gönüllü aka-
demisyenlerimizle birlikte çalıştayda önerilen ‘Eko-
sistem Tabanlı Yönetim Planı’ çalışmalarına başladık. 
Yaklaşık bir yıl sürecek çalışma bittiğinde, Validebağ 
Korusu’nun nasıl korunması gerektiğine dair elimizde 
somut ve bilimsel bir belge olacak. Halk olarak bizler, 
bilime ve hukuka sahip çıkarak koruyu koruma adı-
na üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz. Buradan bili-
me, hukuka halkın sesine kulağını kapatan Üsküdar 
Belediyesi’ne tekrar sesleniyoruz: Validebağ Korusu 
hepimizin ortak değeridir, koruyu koruyarak gelecek 
kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 
Halkla, bilimle, hukukla inatlaşmayı bırakınız.”

Validebağ Korusu’nun içindeki Haydarpaşa Li-
sesi’nin bulunduğu alan, bakanlık tarafından “sürdü-
rülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı”na in-
dirilmişti. Açıklamada, bu kararın iptal edilmesi için 
yapılan itirazların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne iletildiği de 
paylaşıldı. 

MAHKEME DE İPTAL ETMİŞTİ
354 bin 76 metrekare alanı ile Anadolu yakası-

nın en büyük ikinci doğal yeşil alanı olma özelliğini 
taşıyan Validebağ Korusu, 16.07.1999’da İstanbul 3 
No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Ku-
rulu’nun kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak 
tescillendi. Koruda 12’si anıt ağaç, 100’e yakın ko-
runmaya değer ağaç bulunuyor.120’nin üzerinde kuş 
türünün yaşadığı koruda; sincaplar, 30’un üzerinde 
kelebek çeşidi, çeşitli böcek türleri de koruda yaşa-
mını sürdürüyor. Koru içinde, koruma altına alınan 
Adile Sultan Kasrı, Abdülaziz Köşkü ve ek olarak 
Validebağ Sanatoryumu, Mustafa Necati Bey Öğret-

men Huzurevi, Çamlı Köşk ve Kuş Evi de mevcut.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu'nun 2016 yılında aldığı ka-
rarla, 1'inci Derece Doğal SİT Alanı olan Validebağ 
Korusu'nda 100 metrekareyi geçmeyecek yapıların 
yapılmasına izin verilmişti. 2018 yılında ise korunun 
Millet Bahçesi yapılmak istenmesi gündeme gelmiş-
ti. Proje İstanbul 1 No’lu Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Komisyonu ile İstanbul 6 No’lu Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmış-
tı. Validebağ Gönüllüleri ve meslek odaları koruma 
kurulu kararlarının iptal edilmesi için dava açmıştı. 
İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi planların iptali iste-
miyle açılan davada yürütmeyi durdurma kararı ver-
mişti. Mahkeme, koru için hazırlanan peyzaj proje-
sinin korunun ekolojik yapısını ortaya koymadığını, 
inşaat sürecinin korudaki ekosistemi olumsuz yönde 
etkileyerek çöküşe neden olacağını kaydetmişti. 

İstanbul 11’inci Bölge İdare Mahkemesi de koru 
için hazırlanan “Rehabilitasyon ve Düzenleme Proje-
si’ni iptal etmişti. 

Validebağ Korusu
ihalesi feshedildi 

Fırından çevreci binaya

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Birleş-
miş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleş-
mesi kapsamında yürürlüğe giren Paris Anlaşma-
sı’nın maddelerini destekleyen yaklaşımıyla çevre 
dostu yatırımlarına bir yenisini ekledi. 1913 yılında 
inşa edilen Ekmek Fırını binasını LEED (Leader-
ship in Energy and Environmental Design – Ener-
ji ve Çevresel Tasarımda Liderlik) sertifikası kriter-
lerine göre restore etti. İki kat ve bodrumdan oluşan 
toplam 242 metrekarelik bu yapı, artık hem lisenin 
iletişim departmanının çalışma alanı olarak kullanı-
lıyor hem de okul bünyesindeki robotik, kodlama, 
maker lab ve aşçılık kulüplerinin faaliyetlerine ev 
sahipliği yapıyor. 

BİN KİŞİLİK EKMEK PİŞİYORDU
Okul müdürü Paul Georges, 

“1919’dan 1950’li yılların sonu-
na kadar okulda bin kişinin ekmek 
ihtiyacını karşılamak üzere aktif 
olarak kullanılan daha sonra de-
poya dönüştürülerek kendi haline 
bırakılan Ekmek Fırını’nın yeni-
lenmesi uzun zamandır düşünü-
lüyordu. 2018 yılında inşaat ruhsatını aldık. 
Planlama, izin ve bütçe için bir süre bekledikten sonra 
bu proje için harekete geçtik. Doğa Bilimleri Merkezi 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Koordinatörü Ahmet Bir-
sel’in binanın LEED sertifikasyonu kriterlerine uygun 
olarak tasarlanması önerisi üzerine, bu esasları temel 
alan proje, lisemizdeki sürdürülebilirlik çalışmalarını 
bir üst noktaya taşıdı.” dedi. Covid-19 pandemisinin 
sebep olduğu kapanma dönemini okuldaki yatırımları 
hayata geçirmek için değerlendirdiklerini belirten Ge-
orges, Ocak 2021’de başlattıkları restorasyon çalış-
masının 6 ayda tamamlandığını ifade etti. 

NÖBETIN 

200. günü

Ç
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İstanbul Saint-Joseph Lisesi 109 
yıllık ‘Ekmek Fırını’nı “yeşil bina” 
olarak yeniledi
l Gökçe UYGUN
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HP İstanbul İl Başkanlığı Kültür Sanat 
Komisyonu’nun salgın sürecinde artan 
karamsarlık ve kaygı duygularını sanat 
yoluyla umuda dönüştürmek için düzenle-

diği öykü ve fotoğraf yarışmasının ödülleri Caddebos-
tan Kültür Merkezi’nde sahiplerine verildi.

Etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu da katıldı, ödül kazananlar hediye ve plaketlerini 
Kılıçdaroğlu’nun elinden aldılar. Etkinliğe Kılıçda-
roğlu’nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu, CHP PM üyesi ve İstanbul milletvekili 
Zeynel Emre, İzmir milletvekili Tuncay Özkan ve Ka-
dıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katıldı.

 
ÖDÜLLERİ KILIÇDAROĞLU VERDİ
Doğan Hızlan, Adnan Özyalçıner, Baki Asiltürk, 

Eren Aysan, Ahmet Bozkurt, İbrahim Dizman, Re-
cep Tatar, Gülsüm Hale Özcömert Coşkun, Levent 
Turhan Gümüş ve Mustafa Can Poyraz’ın jürisin-
de yer aldığı öykü yarışmasının birincisi “İstanbul-
lu Kemal” adlı öyküsüyle Enes Ersagun Aslan oldu. 
İkincilik ödülü “Yanık Kokusu” adlı öyküsüyle İbra-
him Şaşma’nın olurken “Umudun Titrek Işığı” isim-
li öyküsüyle Hüseyin Opruklu, üçüncülük ödülünün 
sahibi oldu. Mansiyon ödüllerinin sahipleri ise, “11 
No’lu Daire” isimli öyküsüyle Zerrin Mütevellioğ-
lu, “Umut” isimli öyküsüyle Banu Akeloğlu, ve “Bir 
Avuç Sevgi” öyküsüyle Suat Sedefoğlu oldu. Yarış-

manın seçici kurul üyeleri de plaketlerini CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aldı.

Öykü yarışmasında olduğu gibi fotoğraf yarış-
masının kazananları da ödüllerini CHP lideri Kılıç-
daroğlu’nun elinden aldı. Sağlık çalışanlarına ithafen 
düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda, Prof. Dr. 
Güler Ertan, Dilan Bozyel, Alberto Modiano, Niko 
Guido, Gülsüm Hale Özcömert Coşkun, Gürcan Er-
dinç ve Tuğba Diner yer aldı. 

Seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucun-
da birincilik ödülünü “Kız Kulesi” isimli fotoğrafıy-
la Murat İbranoğlu, ikincilik ödülünü “İstiklal” isim-
li fotoğrafıyla Ömer Şahin, üçüncülük ödülünü ise 
“Beykoz” fotoğrafıyla Fatma Demir kazandı. 

“SANATÇI, DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İNSANIDIR”
Ödüllerin takdim edilmesinin ardından CHP lide-

ri Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı. “Sanat bazen dü-
şüncede yoğunluktur, sevgide, anlayışta yoğunluktur. 

Sanatın özü budur.” diye konuşmasına başlayan Kı-
lıçdaroğlu, “Sanatçı dünyanın en güçlü insanıdır. Bir 
sanat eseriyle dünyanın her yerine sesini duyurabi-
lir. O nedenle sanata artık yumuşak güç diyorlar. Bir 
ülke sanat konusunda güçlü ise dünyanın her yerine 
sesini duyurabilir.” dedi. 

Çocukluğunda özel bir yeri olduğunu söyleyerek 
Alexander Dumas’nın Üç Silahşörler kitabından bir 
öyküyü Kadıköylülerle paylaşan Kılıçdaroğlu, fotoğ-
raf ve öykü başta olmak üzere sanatın önemini, ken-
disine hissettirdiklerini şöyle anlattı: “Bazen TRT 
2’de eski fotoğraflar gösterilir, onları büyük bir me-

rakla izlerim. Fotoğraf sadece bir kişiye özgü değil. 
Aldığı bütün alanı gözlemleyebilirsiniz. Fotoğraf çe-
kerken bile fark edemeyebilirsiniz ama hangi öyküle-
ri içerdiğini yıllar sonra görebilirsiniz. Şiir de öyledir. 
Sıkıntılarımızı, aşklarımızı, umutlarımızı aktarırız. 
Umudu yeşerten sanattır.”

“BAZEN BİR RESİM YASAKLANIR”
“Sanat o kadar güçlüdür ki bazen bir fotoğraf, ba-

zen bir resim siyasal yöneticiler tarafından yasakla-
nır” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Potemkin 
Zırhlısı bunların başında gelir. Filmi gösterilmiştir 
ama müziği yasaklanmıştır. Sinema filminin yasak-
lanması ne demektir. Yöneticilerin korkularının gün 
yüzüne çıkması demektir. Hele İstanbul’u anlatmak 
ayrı bir olaydır. İstanbul’da yaşarken İstanbul’un ta-
dına varamazsınız. Nasıl olsa bir gün şuraya gider 
görürüm dersiniz. Ama benim atamam Ankara’ya 
yapıldığında gitmeden önce hepsini gezmiştim. İs-
tanbul’da yaşamak ayrı bir olaydır, ayrı bir kültürdür. 
Bu kültür olağanüstü zengin bir kültür. Şairler var-
dı, öykücüler, romancılar vardı arkadaşlarımızın ara-
sında. Büyük bir dikkatle dinlerdik. Son derece de-
ğerliydi. O zaman politikada değildim ama politikaya 
girdikten sonra da edebiyatçılarla, felsefecilerle bir 
araya gelmek isterim, geliyorum da. Sanatı ve sanat-
çıyı ödüllendirmek, eleştirilerini dinlemek bizim dü-
şün dünyamızı zenginleştirir. Bunun farkında mıyız, 
çoğu kez değiliz. Bize umut veren, geleceğimizi çi-
zen sanat ve sanatçılardır.” 

CKM’de öykü 
ve fotoğraflar 
ödüllendirildi

Sanatçı Berkay Kahvecioğlu, atık kâğıt iş-
çilerinin sorunlarına dikkat çekmek ve bu 
konuda toplumsal farkındalık yaratmak 
için bir yıl önce “Sokağın Yüzleri” proje-
sini başlattı. 26 yaşındaki sanatçı bu projesi 
sayesinde atık kâğıt toplayan işçilerin port-
relerini arabalarındaki çuvallara çiziyor. Ça-
lışmalarını Kadıköy ve Kartal arasında sür-
düren Kahvecioğlu, bu projenin ilk portresini 
bir yıl önce Fikirtepe’de gerçekleştirmiş. 

Sokaklardan, hurdalıklardan ve istasyon-
ların kendisine ilham verdiğini ifade eden 
Kahvecioğlu, “Geçtiğim yollardan ve kaldı-
ğım mekanlardan karşılaşma alanları yaratı-
yorum, kent yaşamında beni en çok kendi-
ne çeken yerler; tren istasyonları, hurdalıklar, 
otogarlar ve bit pazarları oldu ama asıl se-
vinçle gözlemlediğim yer sokaklar. Elimde 
ne varsa bunu bulunduğum mekanla birlikte 
düşünüyorum. Anlatıya yön verenin dil değil 
kulak olduğunu anladım ve denemekten, yık-
maktan, bozmaktan çekinmiyorum.” diyor.

BİR KENT HİKAYESİ
Sokağın Yüzleri projesinin uzun soluk-

lu bir hikâyenin ufak bir bölümünü oluştur-
duğunu söyleyen Kahvecioğlu, şöyle de-
vam ediyor: “İşlerimi birbirinden ayıran net 
bir çizgi yok, hepsi aynı sürecin bir parçası. 
Bu bir kent hikayesi aslında ve yaklaşık 10 
atık kâğıt işçisinin arabasını boyadım projeye 
başladığımdan beri. Hepsi de İstanbul’day-
dı, ağırlıklı olarak Kadıköy-Kartal semtlerin-
de çalışan kâğıt işçileri bunlar. İstanbul’dan 
Ankara’ya taşındığım için bir süre Ankara’da 
devam edeceğim projeye. İmkânım olursa da 
projeyi tüm Türkiye’ye yaymak istiyorum.” 

KARŞILAŞMA ALANLARI
Alternatif karşılaşma alanları kurmakla il-

gilendiğini söyleyen Kahvecioğlu, bu sayede 
herkesin denk gelebileceği sürpriz bir karşı-

laşma yaratmak istediğini de ekliyor. Portre-
lerini çizdiği için geri dönüşüm işçilerinin 
mutlu olduğunu söyleyen Kahvecioğlu, işçi-
lerle yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Kartal’da 
arabasını boyadığım çocuğun adı Çakır. Çiz-
diklerim arasında en küçüğü ve dünya tatlısı 
bir kardeşim. Telefon numaramı verdim.  Ara 
sıra işin fotoğrafını çekip bana yollamasını ve 
çok sevineceğimi söyledim. Birkaç gün sonra 
aradı, ‘Bir arkadaşım gördü ve çok beğendi. O 
da arabasını boyatmak istiyor’ dedi. Konum 
attı, gittim.  Boyadım. ‘İşte şimdi araba be-
nimmiş gibi hissediyorum.  Hem insanlar da 
artık dönüp bakıyor’ dedi. Arabasını boyadı-
ğım herkesin hoşuna gitti. 

SOKAK SERGİSİ GİBİ
Çalışmalarının sabit bir yerde kalma-

dığını ve sürekli hareket halinde olduğunu 
belirten Kahvecioğlu, “Geçtiği her sokakta 
yeniden açılan, o gün oradaysanız karşılaşa-
bileceğiniz bir sergi. Diğer tüm işlerim gibi 
bu da bulunduğu mekanla hareket ediyor, 
onunla düşünüyor, onunla değişiyor. Me-
kanlar bizlerin, bizler mekanların arasında 
dönüp duruyor ama hiç durmuyor.” 

Sanatçı Berkay 
Kahvecioğlu 
“Sokağın 
Yüzleri” 
projesiyle atık 
kâğıt işçilerinin 
portrelerini 
çekçeklerindeki 
çuvallara çiziyor

Yüzlerini sırtlarında taşıyorlar

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın 
düzenlediği öykü ve 

fotoğraf yarışmasının 
ödülleri Caddebostan Kültür 

Merkezi’nde verildi. Ödül 
törenine CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

l Fırat FISTIK
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Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat 
Hayatından Hatırlamalar” köşesi bu hafta Anais Nin ile devam ediyor.

EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR -147

(…)
Gerard ortadan kaybolunca Lillian erkeklere 
karşı takındığı o bildik, savunmacı tavra döndü, 
yeniden bir savaşçı olup çıktı. En önemsiz tar-
tışmayı bile kazanmak onun için bir ölüm kalım 
meselesiydi artık. Kendi değeri konusunda o ka-
dar güvensizdi ki iddialarını herkese kabul ettir-
mek, savunduğu her tezi kazanmak yaşamsal bir 
önem taşıyordu. En basit konularda bile teslim 
olmaya, kabullenmeye, yenilmeye, ikna edilme-
ye, davasından dönmeye katlanamaz olmuştu.

O, tutkuya teslim olmaktan korkan bir ka-
dındı şimdi; kendini daha büyük güdülere bıra-
kamadığına göre en küçük dürtülere de teslim 
olmayacaktı, hasmı haklı olsa bile. O bir savaş 
uçağında yaşıyordu. Yaşamın akışına direnmek, 
o büyük direnç, daha küçük inatlaşmalarla, yani 
başkalarının iradesine direnmekle aynı şeydi; en 
küçük mesele, en büyük sorunla eş değerdi. Tut-
kuya kendini kaptırma zevkine kendini kapadığı 
için başka şeylere teslim olmanın zevkinden de 
yoksun kalıyordu. Kadınsı zevklerin bütün kay-
naklarını yasaklamıştı kendine: İşgal edilmenin, 
fethedilmenin tadını. Savaşta düşmanı kıskıvrak 
kuşatmak zorunluydu. Düşmanın en küçük kı-
pırtısının bile tek bir yorumu vardı: Tehdit. Sa-
vaşın asıl meselesinin, tutkunun istilasına karşı 
varlığını korumak olduğunu göremiyordu. Onun 
düşmanı, onu ele geçirmekle tehdit eden aşıktı. 
Lillian olanca gücünü küçük muharebelere yo-
ğunlaştırıyordu; hangi lokantaya, hangi filme 
gidileceği, kimin davet edilip kimin ziyaret edi-
leceği gibi kararlarda, bir tartışmada ya da bir in-
sanın tahlilinde son sözü söyleyen olmak, o ge-
ceki bütün sıradan çekişmeleri kazanmak.

Bu kazanma dürtüsü sürüp giderken, zaferle-
rinden en küçük bir doygunluk ya da keyif aldığı 
yoktu. Kazandığı şey, asıl istediği değildi. Derin-
lerde, doğasının arzuladığı şey, onu razı etmele-
riydi; teslim olmaya, silahları bırakmaya.

Ve Lillian kazandıkça (ki sıkça kazanıyordu 
çünkü bu gerilla savaşına hiçbir onurlu erkek di-
renmiyordu, çünkü bir tablonun duvarın sağına 
değil de soluna asılmasının önemini hiçbiri kav-
rayamıyordu) kendini daha mutsuz, daha içi boş 
hissediyordu.

Lillian’ı tehdit eden büyük bir felaket yok-
tu. Onun savaşta sevdiğini kaybedenlerin yap-
tığı gibi trajik bir biçimde yıkılması söz konu-
su değildi. Ne görünür bir düşman ne gerçek bir 
trajedi; ortada hastane, mezarlık, morg, ağır ceza 
mahkemesi, suç dehşet yoktu. Hiçbir şey yoktu.

(Syf 22-23)

Lillian’ın hayat dolu varlığı otel odasını dol-
durdu. Öyle açık seçik, öyle görünür, öyle mev-
cuttu ki. Kısmen geçmişte kısmen gelecekte 
yaşayan ya da ruhunun bir yarısı evde, çocuk-

larının yanında, öteki yarısı başka yerlerde olan, 
bölünmüş kadınlardan değildi. O buradaydı… 
her şeyiyle: Gözleri, kulakları, elleri, sıcaklığı, 
ilgisi, uyanıklığı ve Djuna’yı sarıp sarmalayan 
şefkatiyle; sorguluyor, araştırıyor, özümsüyor, 
görüyor, duyuyordu.

“Bana harika bir şey verdin, Lillian. Bir dos-
tum olduğu duygusunu verdin. Hadi birlikte ye-
mek yiyelim. Kutlayalım!”

Duygu yüklü sesler, doygunluk. İnsanın his-
settiği gibi konuşabilmesi. Her şeyi söyleyebil-
mesi.

“Gerard’ı yitirdim çünkü üzerine atladım. 
Duygularımı dile getirdim. Korktu. Neden hep 
korkan erkeklere aşık oluyorum? Evet, korktu ve 
benim onun peşinden koşmam gerekti. Djuna, er-
keklerin kur yaptıkları bir kadını elde edemedik-
leri zaman o kadar da incinmediklerini fark ettin 
mi? Oysa kadınlar incinir. Kadın Don Juan’ı oy-
nayıp bir erkeği kovalar da o erkek geri çekilirse, 
kadın az ya da çok, mutlaka sakatlanır.”

“Djuna, al şunu.”
Boynundaki gümüş madalyonu uzattı.
“Eh, Gerard’ı kazanamadın ama onu ölüm 

uykusundan kaldırdın.”
“Neden,” diye yakındı Lillian, “erkekler se-

nin gibi değil?”
“Ben de aynı şeyi senin için düşünüyorum.” 

Dedi Djuna.
“Belki de bizim gibi oldukları zaman onlar-

dan hoşlanmıyoruz ya da korkuyoruz. Belki de 
güçlü olmayanları seviyoruz…”

Lillian için Djuna’yla kurduğu ilişki elle tu-
tulur ve keyifliydi. Her ikisi de birbirlerine ke-
sintisizce verdikleri işaretler, armağanlar, açık 
sözlülük, sözcükler, mektuplar ve telefonlar-
la apaçık bir sevgi alışverişi ve dolaysız, dob-
ra tepkilerle bu ilişkinin gerçekliğini doğrula-
maktaydılar. Takılarını, giysilerini, kitaplarını 
değiş tokuş ediyor, 
birbirlerini koru-
yor, endişelerini, 
kıskançlıklarını, se-
hiplenmeciliklerini 
korkusuzca dile ge-
tiriyorlardı. Konuşu-
yorlardı. İlişkileri, bu 
acılardan arınmış rü-
yanın merkezi, ol-
mazsa olmazı kahra-
manıydı. Bu ilişki her 
ikisinin de tapınma ve 
bağlılıklarının kanıtla-
rını keyifle sundukla-
rı, ilkel bir figür, bir to-
tem gibiydi. Kayıtsızlık, 
yorgunluk, yanlış anla-
ma ya da uzaklaşma is-

teği gibi duygulardan, güneş tutulmaları ve 
kuşkulardan arınmış, canlı, kesintisiz bir tören.

“Keşke erkek olsaydın” derdi Lillian sık sık.
“Keşke sen de.”

(Syf 28-29)

Lillian’ın ağaçlarla sarılı evi çok güzel, ba-
kımlı, cilalıydı; her yerine onun elinin değdiğini 
belli ediyordu; öte yandan ona ait değil gibiydi. 
Lillian onu neredeyse tamamen kendi elleriy-
le boyamış, süslemiş, oymuş, düzenlemiş, seç-
miş, yenilemişti; enerjisi ve hünerli elleriyle her 
şeyi elliyor, düzeltiyor, geliştiriyordu. Ama yine 
de burası bir türlü onun evi olamıyordu; onun 
yüzünü, onun havasını taşımıyordu. Lillian bu 
evde hep bir yabancı gibi duruyordu. Olanca be-
cerisi ve zevkine karşın bu eve kendi kişiliğini 
katmayı başaramamıştı. 

Bir yuvaydı bu ev; kocası Larry’ye ve ço-
cuklarına yakışıyordu. Huzur vermek üzere inşa 
edilmişti. Odalar, geniş, havadar, aydınlıktı. Sı-
cak, ışıltılı, temiz, uyumlu. Öteki evler gibi.

Djuna eve girer girmez hissetti bunu. Lilli-
an’ın bu eve, kocasına ve çocuklarına harcadı-
ğı gücün, coşkunun ve ilginin Lillian’ın en derin 
noktasından değil, varlığının bir başka yerlerin-
den kaynaklandığını da. Yarattığı bu yaşama, 
kendi doğası dışında bütün unsurları katmıştı 
sanki. Evliliği kim yapmıştı? Çocukları kim is-
temişti? Bunlara yönelik ilk dürtüyü, ilk seçimi, 
ilk arzuyu anımsayamadığı gibi, nasıl gerçekleş-
tiğini de anımsayamıyordu.  Her şey uykusunda 
olup bitmişti sanki. Geçmişi, annesi, kız kardeş-
leri, alışkanlıkları, bir yuvaya sahip olma güdü-
sü ve tabii kendi isteklerine karşı körlüğü bütün 
bunları hazırlamış, sonra da Lillian’ı alıp bura-
ya yerleştirmişti sanki ama evin harcında kişili-
ğinin en köklü, en yoğun malzemeleri kullanıl-

madığı için bu evde bir yabancı olup 
çıkmıştı.

Bu yaşam, bu uğraşlar, özen, bağ-
lılık, bu aile… Bunlar bir kez ortaya 
çıktıktan sonra da Lillian’ın aklına 
onlara isyan edebileceği hiç gelme-
mişti. Ayrıca onu isyana kışkırtacak 
hiçbir şey yoktu. Kocası kibar, ço-
cukları sevilesi, ailesi uyumluydu; 
Dadı’ya, ev halkını bitmez tüken-
mez bir ana sıcağıyla sarığ sarmala-
yan, gözeten yaşlı bakıcıya gelince, 
onların koruyucu meleği, yuvanın 
bekçisiydi.

(…)
Lillian’ın kendine ait bir oda is-

tediğini açıkladığı gün, bu kararın 
sarstığı tek kişi Dadı oldu. 

                         
                     (Syf 31-33)

Bilinen adıyla Anais Nin, 21 Şubat 1903’te, Neuil-
ly, Fransa’da doğdu. Katalan kökenli bir Kübalı olan 
babası Joaquin bir piyanist ve bestekardı. Anne-
si Rosa Rosa Culmell ise klasik eğitim almış, Fran-
sa kökenli bir şarkıcıydı. Nin çocukluğunu Avru-
pa’da geçirdi. İki yaşındayken annesi ve babası 
ayrıldı. Annesi ve iki kardeşiyle birlikte önce Bar-
celona’ya, sonra da New York’a taşındılar. 1923’te, 
Havana’da ilk eşiyle evlendi. İlk yayımlanan ese-
ri D.H. Lawrence hakkında eleştirel bir incelemey-
di, bu kitabı on altı gün içinde yazmıştı. Nin psika-
nalize de merak salmıştı, Rene Allendy ve Otto 
Rank ile tanışıp bu alanda çalıştı. İkisiyle de ilişki-
leri oldu. Yazılarında Djuna Barnes, D.H. Lawren-
ce, Marcel Proust, Andre Gide, Jean Cocteau, Paul 
Valery ve Arthur Rimbaud’nun etkileri oldu. Nin, 
günlüklerine göre erotika ile Paris’e geri döndü-

ğünde tanıştı. Paraya sıkışınca Hanry 
Miller ve diğer arkadaşlarıyla bera-
ber 1940’larda erotik ve pornog-
rafik anlatılar kaleme alma-
ya başladı. Nin’in Hanry Miller, 
John Steainbeck, Antonin Ar-
taud, Gora Vidal gibi pek çok 
isimle ilişkisi oldu. İlk eşiy-
le evliyken 1947’de ikinci eşi 
Rupert Pole’la evlendi. Daha 
sonra bu evlilik yasal olarak 
düşse de vefatına kadar Pole ile 
yaşadı. 1960’ların feminist hareketi 
içerisinde yazdıkları epey ilgi gören Nin’e 
1974’te rahim ağzı kanseri teşhisi kondu. 14 Ocak 
1977’de Kalifornia’da hayatını kaybetti. Bede-
ni yakıldı, külleri Santa Monica Körfezi’ne saçıldı. 

Bazı eserleri: The Diary of Anais Nin (1931-
1934), House of Insest (1936), Venüs 

Üçgeni (1977), Hanry ile June (1986)
İthaki Yayınları, Anais Nin’in otobi-
yografik özellikler taşıyan kurma-
ca beş kitabını bir seri olarak yayın-
ladı. İçsel Kentler adını taşıyan bu 
seride Nin’in 1946’da kaleme aldı-
ğı Ateş Merdivenleri, 1947’de yazdı-

ğı Albatrosun Çocukları, 1950’de çı-
kan Dört Odalı Kalp, 1954’te yazdığı 

Aşk Evindeki Casus ve 1961’de kaleme 
aldığı Minotor’u Kışkırtmak adlı romanla-

rı bulunuyor.
Bu serinin ilk romanı olan Ateş Merdivenleri’nden 
bazı bölümleri, yazarın ölüm yıldönümünün 14 
Ocak olması vesilesiyle yayınlıyoruz.

Angela Anais Juanna Antolina Rosa Edelmira Nin y Culmell  (21 Şubat 1903 – 14 Ocak 1977)

ATEŞ MERDİVENLERİ

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde
Develer tellal iken, pireler berber iken.
Annem kaşıkta, babam beşikte iken…
Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken,
Babam düştü beşikten, alnını yardı eşikten.
Annem kaptı maşayı, babam kaptı küreği,
Gösterdiler bana kapı arkasındaki köşeyi…
Neyse sözü fazla uzatmayalım,
Masaldır bunun adı, kaçırmayalım tadı…

Kaçırmayalım tadı dese de tekerleme, tadınızı 
kaçırmaya geliyorum. Çocuklarımızı emanet et-
tiğimiz masallar zaman içinde hayli törpülenmiş 
ve yumuşatılmış olsa da, orijinal halleri fazlasıy-
la kan, vahşet, şiddet, trajedi, köşe dönmecilik, 
güce tapma, kötücül kurnazlık, ırkçılık, pedofi-
li, cinsellik içeriyordu. Dikkatli okumalarda hâlâ 
da bunların izlerini sürmemiz mümkün. Günü-
müzde kaleme alınsa yazarını topa tutacağımız 
masalları çocuklarımıza okuyor ve bunlarla mı-
şıl mışıl huzurlu uykulara dalmalarını bekliyoruz. 
Çocukların reklamlardan sebeple ineğin rengi-
ni artık mor sanmaları gibi büyükler de kapak-
larına aldanarak masalların sadece çocuklar için 
yazıldığını zannediyor. Oysa masallar küçükler 
için olduğu kadar anne babalar için de yakutlar, 
elmaslar barındıran saklı hazineler misali, bir kö-
şede gizemlerinin çözülmesini bekliyor. Bundan 
sonra ayda bir kez yayımlanacak yazılarla, ma-
salların hazine sandığını aralayıp, içinde gizlenen 
şaşırtıcı gerçeklere bakmaya çalışacağız. Her ne 
kadar, köşenin adı, “Baba Bana Masal Anlatma” 
olsa da, sizlere masallar anlatacağım.   

Evde kısmetini bekleyen Sinderella
Masalların; -özellikle okuma yazması olma-

yan toplumlarda-  halkı eğitmek, bir yandan di-
sipline ederken bir yandan da otoriteye karşı 
çıkma duygusunu tatmin ederek psikolojik ra-
hatlık sağlama gibi pek çok işlevi vardır. Çocuk-
ların eğitiminde kullanılması da bunlardan biridir. 
Çocukları disipline etmek, anne babanın sözün-
den çıkmamaları konusunda uyarmak, kız ve 
erkek çocuklarına ayrı ayrı ‘toplumsal rolleri-
ne uygun’ olarak görevlerini öğretmek masallar 
vasıtasıyla nesilden nesile aktarılmıştır. Bunu 
mesela bizde Külkedisi olarak bilinen Sinderella 
masalı üzerinden örneklendirebiliriz. Kız çocuk-
larına kurallara uygun davranırsanız, büyükleri-
nize itaat ederseniz, bir gün ‘prensle / kısmeti-
nizle’ evlenebilirsiniz denilmektedir: 

*Külkedisi aslında ev kızıdır ve evin bütün iş-
lerini yapmaktadır. Burada kızlara evi temizle-
meleri, yemek yapmaları gibi toplumsal rolleri 
öğretilmektedir. 

*Kötü kalpli üvey anneye bile karşı gelme-
mektedir. Büyüklerinize -hele de anne babaya-, 
size kötü de davransa baskı da yapsa karşı gel-
meyin, dediklerini yapın. Aksi takdirde cezalan-
dırılırsınız. Uygun davranırsanız, eziyet çekse-
niz bile günün birinde mükâfatlandırılırsınız fikri 
aşılanmaktadır. Tıpkı ustasından senelerce ezi-
yet çeken çırağın, yıllar sonra ustasını ‘ama bana 
meslek kazandırdı’ diyerek sitayişle anması gibi. 

*Külkedisi baloya gitse bile on ikiden önce 
evde olması gerekmektedir. Kızların geç saat-
lere kadar dışarıda kalmaması gerektiği, bel-
li bir saatten önce eve dönmesi gerektiği yok-
sa her şeylerini, tüm güzelliklerini kaybedeceği 
anlatılmaktadır. Burada geceyi dışarıda geçir-
memeleri özellikle vurgulanarak; arabanın bal-
kabağına, seyisin sıçana, parlak kıyafetlerin ça-
putlara dönüşmesi metaforunun altında kızlığın 
kaybedilmesi halinde her şeylerini kaybede-
cekleri anlatılır. 

*Külkedisinin prensle dans edip, yakınlaş-
masına rağmen, daha ileri gitmemesi, kendini 
gizlemesi, prensi peşinden sürüklemesi. Anne-
lerin kızlara erkeklere nasıl davranmaları gerek-
tiği konusunda yazılmış bir manifesto gibidir. 
Erkekle belli oranda yakınlaşsan bile fazla ile-
ri gitme, kendini hemen açık etme, bırak sırla-
rını merak etsin, mutlaka kaç, çünkü kaçan ko-
valanır.

*Masallarda toplulukların odağındaki din-
sel güdülerin güçlü biçimde kullanıldığı da unu-
tulmamalıdır. Üvey annesi Külkedisini prensin 
adamlarından sakladığı halde, ilahi güç sayesin-
de gerçek açığa çıkar ve genç kız prensle evlenir. 
Siz üzerinize düşen yükümlülükleri yerine geti-
rirseniz, çektiğiniz sıkıntıları bir sınav olarak gö-
rürseniz, yaratıcı da sizi görür ve günün birinde 
mutluluğa eriştirir, denilmektedir.     

Külkedisi ile masallara minicik bir giriş yap-
tık, anlattıklarım uykunuzu getirmek yerine ka-
çırdıysa gözlerinizi fal taşı gibi açmaya talibim. 
Eğer masalların gerçek yüzünü merak ediyor-
sanız, alt metinlerde gizlenen sırları dinlemek 
istiyorsanız, masalların şifreden perdesini ara-
lamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Masalların 
altında yatan gerçekleri okurken şaşıracak, me-
raklanacak ama çok da eğleneceksiniz.

Evvel zaman içinde

MEHMET FIRAT

PÜRSELİMPÜRSELİM

FeminİSTANBUL 
belgeseli Kadıköy’de
UNESCO’ya bağlı Uluslararası Şiir Or-
ganizasyonları içinde yer alan Ulusla-
rarası FeminİSTANBUL Kadın Şiirle-
ri Festivali (Feministanbul), Kadıköy’de 
bir etkinlik düzenliyor.

Festival koordinatörü Ayça Erdura, 
“Pandemi dolayısıyla geçen seneki fes-
tivalimizin son gününü, planladığımız 
gibi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde ya-
pamamıştık. O yüzden Kadıköy’de bir 
etkinlik olsun istedim.” dedi.

16 Ocak Pazar günü saat 16.00’da 
Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yapı-

lacak etkinlikte, yönetmen-şair Canan 
Çelik’in imzasını taşıyan “Feminİs-
tanbul Belgeseli” gösterilecek. İlk kez 
gösterimi yapılacak olan belgeselde, 
Feministanbul’a katılan şairlerle yapı-
lan Kadıköy yürüyüşü ve şiir okuma-
ları yer alıyor. Moderatörlüğünü Hilal 
Karahan ve Ayça Erdura’nın yapacağı 
etkinlikte, belgesel gösteriminin ardın-
dan, çok sayıda şair tarafından kadın 
şiirleri okunacak. Ayrıca konuklardan 
şiir okumak isteyenler için bir de açık 
kürsü kurulacak.

Baba, Bana Masal Anlatma – 1 

Hanry Miller, Anais Nin ve June Miller arasındaki ilişki filme de konu olmuştu

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ



27 yıldır cezaevinde tutulan İlhan Sami 
Çomak’ın yeni şiir kitabı “Hayattayız 
Nihayet” çıktı. 
Sevdiği hayata ses gönderiyor duvarların 
ardından şair. Nicedir yazdıklarını içeriden 
bize ulaştıran Çomak, şiirin olanaklarıyla 
hapishaneden sözcüklerle adeta firar 
ediyor. Yan yana gelmemiş sözcükleri 
duvarların gölgeli güneşinde büyüterek 
şiire dönüştüren bir duyarlılığın yeni şiirleri 
bir araya geliyor Hayattayız Nihayet 
kitabında. Daha önceki şiirlerine akran, 
akraba, sırdaş ama bir o kadar da yeniliğe 
açık, denemekten korkmayan ve ısrarla 
yatağını değiştirmek için uğraşan bir 
ırmağın delişmenliği hakim şiirlere. Bir 
şairi hapiste tutmak güç elbette. Aşkın ve 
özlemin, zamanın ve çocukluğun coşkun 
seli hayata yeni sorular ve anlam katmak 
için yoruyor dizeleri. (Tanıtım Bülteninden) 
Manos Kitap / 90 sf / 20 TL
Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre 
haftanın çok satılan kitapları şunlar oldu: 
■ Sahte Sultan / Mahfi Eğilmez / Remzi 
Kitabevi
■ Hayat Hanım / Ahmet Altan / Everest 
Yayınları
■ Sen Yola Çık Yol Sana Görünür / Hakan 
Mengüç / Destek Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

TEKLİ

FİLM

Hayattayız Nihayet

Emre Musaoğlu / Ben Seni 
Bulurum

Mother / Android

Alternatif sahneden Emre Musaoğlu’nun 
2022 Şubat ayında paylaşacağı “Affektif” 
adlı ilk solo albümünden ilk teklisi “Ben Seni 
Bulurum” yayınlandı. 
Emre Musaoğlu’nun yeni albümünden, 
yaşamını yitirmiş birisi için yazdığı ilk 
teklisi “Ben Seni Bulurum” tüm dijital 
platformlardaki yerini aldı. Şarkının elektro 
gitarlarını Batu Akdeniz çaldı.
Kaybedilen kişinin ardından yaşanılan 
yalnızlığı ifade etmenin en iyi yolu bu 
şarkıyı yapmak olduğuna inanan Musaoğlu, 
“şarkıların sonsuza kadar bizimle kaldığı” 
düşüncesine inanarak bu şarkıyı ürettiğini 
söylüyor.
Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Melancholy Man / Can Gox
■ Ruhum / Yaşar Kurt
■ Kalmak Türküsü / Kaan Tangöze

Netflix’te yayınlanan 2021 filmi “Mother / 
Android”, yapay zekaların / androidlerin/ 
robotların dünyayı ele geçirmesini anlatan 
distopik bir bilim kurgu. Başrollerinde Chloë 
Grace Moretz ve Algee Smith’in yer aldığı 
Mother / Android, Mattson Tomlin’in ilk 
uzun metrajı. Aynı zamanda senaryoyu da 
kendisi kaleme alan Tomlin’e yapımcı olarak 
Matt Reeves destek vermiş. 
Filmin konusu ise kısaca şöyle: Hamile 
olduğunu öğrendiği Noel akşamında 
arkadaşları ve sevgilisi Sam ile bir 
kutlamaya katılan Georgia, bebeği doğurup 
doğurmamaya henüz karar verememişken, 
ülkedeki herkes gibi evdeki hizmetli 
robotların saldırısına uğrar. Tüm ülkede 
ayaklanan androidler, insanlığın sonunu 
getirmeye kararlıdır. Saldırının ardından 
bitmek bilmeyen bir kaçışa başlayan ve 
bebeğin doğabileceği güvenli bir yer arayan 
çift bu hayatta kalma hikayesinin başrolleri 
olsa da, esas başrol anne Georgia’nın.

14 - 20 OCAK 20226 Kültür - SanatKültür - Sanat sem.celebi@hotmail.com

Ersin Burak’ın “İlyada Destanı” adlı resim sergisi 
13 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde açıl-
dı. Sergi 27 Ocak’a kadar görülebilecek. Ressam 
bu sergisiyle ilgili şunları söylüyor: “Ozanların 
ozanı Homeros bundan 3 bin 200 yıl önce Troia-
lılar ile Akhalar arasında gerçekleşen Troia Sava-

şı’nı İlyada Destanı’yla yazıya ge-
çirmiş MÖ 7. yüzyılda yaşamış 
İzmirli bir ozandır. İlyada Desta-
nı Akhilleus’un öfkesiyle başlar, 
Hektor’un ölümüyle biter. 24 bö-
lümlü 16 bini aşkın dizeye sahip 
destan 10 yıllık savaşın dokuzuncu 
yılının 51 gününü anlatır.  Ben de 
bu sergimde uzunca bir zaman emek 
verdiğim tablolarımda destanın kah-
ramanı Hektar’ u ve Troya Savaşı’nı 
sizlere sunuyorum.  Hektor, Anado-
lu toprakları üzerinde yaşayan halkla-

rı için canını ortaya koyan, savaşan ilk ulusal kah-
ramanımızdır.” Gazeteci Haluk Şahin ise “İlyada 
Destanı” sergisiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor: 
“Ressam Ersin Burak uzun yıllar emek verdiği 
bu sergideki resimleriyle güzel bir örnek veriyor. 
Sevgisiyle derinlere iniyor, 3 bin yıl kadar önce bu 
topraklarda yaşanmış ya da yaşandığı hayal edil-
miş öyküleri dev tablolara dönüştürüyor.”

Kültür 
merkezlerinde 
bu hafta

Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerindeki 
etkinliklerden bir seçki…

KONSER

SERGİ
Yaşatmak 
(Sızın)
Dilera 
Topaloğlu’nun 
eserlerinden 
oluşan “Yaşatmak 
(Sızın)” sergisi 15- 
28 Ocak günleri 
arasında Barış 
Manço Kültür 
Merkezi’nde 
görülebilir. 
Topaloğlu 
eserlerinde 
direkt olarak 
gördüğü gerçek 
yerine; izlemiş, 
deneyimlemiş 
ve görmüş olduğu şeylerin onda bıraktığı duyumu 
gerek soyut kavramlarla gerekse kullandığı çarpıcı 
renkler ve çizgilerle yansıtıyor. Bu sergide yer alan 
çalışmalarında yaşanmışlık ve yaşayan dengesini 
kurup mekânda kendini var edip izleyiciye sunuyor.

Tİ
YA

TR
O Etekler ve Pantolonlar

Tiyatro Yeditepe’nin oyunu “Etekler ve Pantolonlar”, 
15 Ocak Cumartesi 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi 
Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde izleyiciyle 
buluşacak. Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya 
Gökçe Aytaç’ın rol aldığı oyunun konusu şöyle: 
Nurcan yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel’e 
sürpriz yaparak evine ziyarete gelir. Nurcan kocasının 
kendisini aldattığını ve intikam alacağını, bu konuda 
Aysel’den yardım istemek için geldiğini açıklar. Aysel 
Nurcan’ın durumuna üzülür ve ona yardım edeceğini 
söyler. Aysel ve Nurcan, Nurcan’ın eşine karşı strateji 
belirlerken, Aysel de bu durumlardan etkilenip kendi 
evliliğini sorgulamaya başlar.  www.biletix.com

Kahve Konserleri: 
İlyun Bürkev Piyano 
Resitali
Kahve 
Konserleri 
yeni yıl ile 
birlikte Pazar 
sabahları 
saat 11.00’de 
Süreyya 
Operası’nda 
yapılıyor. Süreyya Operası Kahve 
Konserleri’ne, kahve kültürünün 
ülkemizdeki en eski temsilcisi olan 
Kurukahveci Mehmet Efendi, 150. 
yıl kutlamaları kapsamında sanata 
katkıda bulunmak amacıyla destek 
veriyor. Her ay bir orkestra konseri 
haricinde oda müziği konserleri ile 
de devam edecek olan seride 16 
Ocak’ta genç piyanist İlyun Bürkev, 
23 Ocak’ta Can Özhan-Çağdaş 
Özkan keman-piyano resitali, 
30 Ocak’ta ise Ozan Akkol-Ece 
Sözer keman-piyano resitalleri 
seslendirilecek.

Duygu Demir 
“Ferrum Motum”
Duygu 
Demir 
klasik 
batı 
müziği, 
dönem 
müziği, 
doğaçlama 
ve elektro-
akustik kompozisyon 
eğitimlerinin 
kazanımlarıyla; caz, 
dünya folkloru, Latin 
müzik, Afrika müziği, rock 
formlarını harmanlayarak 
bir müzikal dil geliştirmeyi 
amaç ediniyor. Bu konser, 
henüz çıkmamış olan 
“Ferrum Motum” adlı ilk 
solo çello albümünün ön 
tanıtımı niteliğinde. Çello 
müzisyeni Duygu Demir’in 
konseri, 21 Ocak Cuma 
20.00’de Yeldeğirmeni 
Sanat’ta. 

Resimlerle “İlyada Destanı” CKM’de
Ressam Ersin Burak, “İlyada 

Destanı”nı resmetti ve bu 
sergisini CKM’de açtı

Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama 
Şimdi İyi
 İnsan kaçakçılığını konu alan Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, 
Ama Şimdi İyi, topladığı ödülleriyle 11’inci sezonunda da seyircisiyle 
buluşmaya devam ediyor. Talimhane Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu 
oyunu Mehmet Ergen yönetiyor, oyuncular ise Esra Bezen Bilgin ve 
Güliz Gençoğlu. Oyun, 17 Ocak Pazartesi 20.30’da Cadebostan Kültür 
Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. tiyatrolar.com.tr

Toz
Alan Sahne’nin yeni oyunu “Toz”, 18 Ocak Salı 
günü 19.00’da ve 19 Ocak Çarşamba 21.00’de 
Alan Kadıköy’de sahnelenecek.  Betonların 
göğü henüz delmediği zamanlarda büyük şehrin 
sokaklarında, apartman önlerinde büyüyen bir 
kız çocuğu. Güzeller güzeli ev kadını anne ile titiz 
avukat babanın tek kızı: Handan. Handan’ın ve onun 
hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin öyküsü, 
1960’lardan bugüne uzanan bir anlatıya yerleşiyor. 
Murat Mahmut Yazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, 
çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira 
Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşacak. 
tiyatrolar.com.tr

Beni Sakın 
Yumruklardan
Son yıllarda yeni medya 
üzerinden yaratılan 
“iptal kültürü”ne mizahçı 
olmayı deneyen iki 
insanın gözünden bakan 
Beni Sakın Yumruklardan, 
Yiğit Sertdemir ve Ecem 
Uzun’u ilk kez aynı 
sahnede buluşturuyor. 
Bir “açık mikrofon” akşamında yolları kesişen farklı kuşaktan 
iki kişi, Egemen ve Hilal, mizahın sınırları üzerine düşünmeye 
başlıyor. Alan Sahne’nin İstanbul Tiyatro Festivali’nde ilk kez 
izleyiciyle buluşturduğu oyun 22 Ocak Cumartesi 20.30’da Alan 
Kadıköy’de.  passo.com.tr

Kardeş Türküler
25 yıldır 
konserlerinde, 
Anadolu’nun 
farklı kültür, 
inanç ve 
inanışlarını 
tanıtmanın yanı 
sıra, çok farklı 
kültürdeki insanları 
biraraya getiren 
Kardeş Türküler, kardeşlik ve kaynaşma 
ortamı oluştururken, ön yargı ortamının 
yıkılmasını sağlıyor. Türkçe, Kürtçe, 
Ermenice, Arapça, Rumca, Süryanice 
ve daha birçok dildeki geleneksel 
türkülerden oluşacak bu keyifli konser, 
Anadolu ve çevresinde yaşayan farklı dil 
ve inançlara sahip halkların şarkılarını, 
kendi kültürel bağlamlarını dikkate 
alarak, orijinal dilleriyle söyleyen Kardeş 
Türküler’in eşsiz yorumuyla hayat 
bulacak. Konser, 19 Ocak Çarşamba 
20.30’da CKM Büyük Salon’da. 
biletix.com
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The Tragedy of Macbeth
Joel Coen’in, kardeşi Ethan Coen 
olmadan gerçekleştirdiği ilk sinema 
filmi The Tragedy of Macbeth, bu hafta 
gösterime giriyor. Joel Coen’in hem 
senaryosunu yazıp hem de yönettiği 
filmin başrollerinde sırasıyla Macbeth 
ve Lady Macbeth olarak Denzel 
Washington ve Frances McDormand 
yer alıyor. Shakespeare’in Macbeth 
isimli oyunundan uyarlanmış film, 
birkaç ufak değişiklik dışında (Üçüncü 
Katil’in Ross olması ve yine Ross’un 
filmin içinde bir arabulucu rolünü 
üstlenmesi gibi) aslına sadık bir 
biçimde ilerliyor. Glamis Beyi Macbeth 
bir savaş sonrası dostu Banquo 
ile dönerken, üç cadının kendisine 
verdiği kehanetten çok etkileniyor 
ve kehaneti elleriyle gerçekleştirmek 
için Kral Duncan’ı öldürerek İskoçya 
Kralı oluyor. Ancak ardından gelen iç 
karışıklık, Lady Macbeth’i ve kendisini 
deliliğe sürüklüyor. Shakespeare’in 
en önemli ve en çok alıntılanan 
oyunlarından biri olan Macbeth, pek 
çok kez sinemaya da aktarılmıştı.

Belle
Yalnızca göz alıcı tasarımıyla değil 
senaryosuyla da hayranlık uyandıran 
bu çarpıcı fantezi-bilimkurgu, anime 
dünyasının en tanınmış isimlerinden 
Mamoru Hosoda’nın son yaratımı. 
Köyde babasıyla yaşamını sürdüren 
17 yaşındaki lise öğrencisi Suzu, beş 
milyar kullanıcısı olan U adındaki 
sanal evrende Belle adıyla ünlenir. 
Suzu, burada tanıştığı gizemli bir 
yaratıkla birlikte U’nun dört bir 
diyarında benzersiz maceralara 
yelken açar. Toei’de çalıştığı sürede 
Digimon serisine imza atan Mamoru 
Hosoda’nın kendi kurduğu Chizu 
Stüdyosu bünyesinde Mirai’den sonra 
çektiği son filmi Belle, Prömiyerler 
özel bölümünde ilk gösterimini yaptığı 
2021 Cannes Film Festivali’nde büyük 
beğeni topladı. 14 Ocak’ta beyaz 
perdede olacak. 
Kadıköy Sineması
KAHRAMAN: 16.15, 18.45, 21.15
BELLE: 14.00, 19.00
KARANLIK KIZ: 16.45
DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI: 21.30
BİR AYRILIK: 16 Ocak - 14.15
AYRI DÜNYALAR: 19 Ocak - 21.15
FLEE (İKSV GALA): 20 Ocak - 21.30
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy
Tel: (216) 337 74 00

SİNEVİZYON

14 Ocak Cuma 15.00 

● Gecelerin Ötesi
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Kadir Savun, Suphi Kaner, 
Oktar Durukan
Türkiye / 1960 / Türkçe  / 112 dk. / Siyah 
Beyaz

14 Ocak Cuma 20.00 
● Caniler Avcısı (The Night of the 
Hunter)
Yönetmen: Charles Laughton
Senaryo: James Agee, Charles Laughton
Oyuncular: Robert Mitchum, Shelley 
Winters, Lillian Gish
ABD / 1955 / İngilizce / 92 dk. / Siyah 
Beyaz / Türkçe Altyazılı

15 Ocak Cumartesi 15.00 
● 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. / Siyah 
Beyaz / Türkçe Altyazılı 

15 Ocak Cumartesi 20.00 

● Günah Şehri (Sin City)
Yönetmen: Robert Rodriguez, Frank Miller
Senaryo: Frank Miller, Robert Rodriguez
Oyuncular: Bruce Willis, Clive Owen, 
Jessica Alba, Rosario Dawson 
ABD / 2005 / İngilizce / 124 dk. / Siyah 
Beyaz / Türkçe Altyazılı

16 Ocak Pazar 15.00
● Sevmek Zamanı
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Kemal Demirel
Oyuncular: Müşfik Kenter, Sema Özcan, 
Süleyman Tokcan

Türkiye / 1965 / Türkçe / 85 dk. / Siyah 
Beyaz
* Gösterimin ardından Mehmet Sindel ile 
Film Analizi gerçekleştirilecektir.

16 Ocak Pazar 20.00
● Makas Eller (Edward Scissorhands)
Yönetmen: Tim Burton
Senaryo: Tim Burton, Caroline Thompson
Oyuncular: Johnny Depp, Winona Ryder, 
Vincent Price
ABD / 1990 / İngilizce / 105 dk. / Renkli / 
Türkçe Altyazılı

18 Ocak Salı 20.00 
● Şoför 
Nebahat
Yönetmen: Metin 
Erksan
Senaryo: Atıf 
Yılmaz
Oyuncular: Sezer 
Sezin, Kenan 
Pars, Kadir Savun
Türkiye / 1960 / 
Türkçe  / 117 dk. / 

Siyah Beyaz

19 Ocak Çarşamba 20.00 

Türkiye’den Kısalar 2
● Otel
Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu 
Senaryo: Yeşim Ustaoğlu 
Oyuncular: Ralf Hall, Neşe Şen, 

Şeref Türkmenoğlu 
Türkiye / 1992 / Türkçe / 16 dk. / Siyah Beyaz

● Dalgalar
Yönetmen: Belmin Söylemez 
Senaryo: Belmin Söylemez 
Oyuncular: Selçuk Sarı, Emrah Yılmaz 
Türkiye / 2002 / Türkçe / 18 dk. / Renkli

● Bu Sahilde
Yönetmen: Zeynep Dadak, Merve Kayan  
Senaryo: Zeynep Dadak, Merve Kayan 
Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli

● Açık Yara
Yönetmen&Senaryo: Ahu Öztürk 
Oyuncular: Ozan Bilen, Nihal Menzil, 
Necmettin Çobanoğlu 
Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli

● Muhteşem Balık Adam (Marvelous 
Fishman)
Yönetmen: Nisan Dağ 
Senaryo: Nisan Dağ 
Oyuncular: Richard Mark Jordan, Matt 
Strickland, Madeline Lupi 
ABD / 2014 / İngilizce / 14 dk. / Renkli / 
Türkçe Altyazılı

20 Ocak Perşembe 20.00 
● Suçlular Aramızda
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Ekrem Bora, Tamer Yiğit, Belgin 
Doruk
Türkiye / 1964 / Türkçe / 98 dk. / Siyah 
Beyaz 

21 Ocak Cuma 15.00 
● Kuyu
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Nil Göncü, Hayati Hamzaoğlu, 
Aliye Rona
Türkiye / 1968 / Türkçe / 84 dk. / Siyah 
Beyaz

21 Ocak Cuma 20.00 
● Şeytan 
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Yılmaz Tümtürk 
Oyuncular: Cihan Ünal, Agah Hün, Canan 
Perver, Meral Taygun
Türkiye / 1974 / Türkçe / 105 dk. / Renkli

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

ltyazı Sinema Seminerleri’nin kış-bahar 
programı açıklandı. 9 Ocak Pazar günü 
başlayan Altyazı Yazarları ile Sinema Ta-
rihi-II seminerinde Hollywood’un altın ça-

ğından başlayarak yeni dalgaların ve ülke sinemaları-
nın önemli bir kısmı ele alınırken, 15 Ocak Cumartesi 
günü başlayacak Can Candan ile Belgesel Sinema se-
minerinde dünya belgesel sinema tarihinde bir yol-
culuğa çıkılacak, klasik örneklere, akımlara ve ku-
ramsal yaklaşımlara değinilecek. 

Bu iki seminerin yanı sıra, ileriki günlerde kayıt-
ları açılacak diğer seminerler şöyle: Senaryo yazımı-
nın temel prensiplerinin anlatılacağı, Gülengül Altıntaş 
ile Senaryo Yazımı 10 Şubat Perşembe günü başlaya-
cak. Ali Deniz Şensöz’ün Film Dili seminerinin devamı 
niteliğindeki Film Dilinin Evrimi semineri 19 Şubat’ta 
başlayıp beş hafta sürecek. Feminist sinemanın ve sine-
mada feminizmin izlerinin sürüleceği Altyazı Yazarları 
ile Kadınların Sineması semineri 6 Mart’ta, Fırat Yücel 
ile Karşı Sinema 19 Mart’ta, Övgü Gökçe ile Sinemada 
Devri Âlem 16 Nisan’da, Altyazı Yazarları ile Türkiye 
Sineması semineri ise 15 Mayıs’ta başlayacak.  

Belgesel sinemadan senaryo yazımına farklı alan-
larda sekiz seminer haziran ayına kadar katılımcılarla 
buluşacak.

ASKIDA SEMİNER PROJESİ
Altyazı Sinema Derneği’nin TÜ-

SEV’in “Destekle Değiştir” etkinli-
ği sayesinde geçtiğimiz yıl başlattığı ve 
üniversite öğrencilerinin sinema semi-
nerlerine ücretsiz katılma şansı elde et-
tiği “Askıda Seminer” projesi yeni dö-
nemde de devam ediyor. 

Askıda Seminer uygulamasıyla yü-
zün üzerinde üniversite öğrencisine, 
seminerlere ücretsiz katılma imkânı 
sağlanıyor. Geçtiğimiz sonbahar prog-
ramında açılan yedi seminere 60 öğ-
renci ücretsiz katılma şansı elde etti. 

Kış ve bahar dönemlerinde açılacak seminerlerde de 
devam edecek proje ile, açılacak her seminere 10 
üniversite öğrencisi ücretsiz katılma hakkı kazana-
cak. Her seminer için ayrı ayrı yapılacak olan baş-
vurular, seminerin duyurusuyla açılacak ve seminerin 
başlangıç tarihinden beş gün önce kapatılacak. Katı-
lımcılar, formda verilen bilgiler dikkate alınarak ve İs-
tanbul dışında eğitim gören üniversite öğrencilerine 
öncelik verilerek yapılacak bir değerlendirme sonucu 
belirlenecek. Seminer programlarına göz atmak ve As-
kıda Seminer’e başvuru yapmak için altyazi.net/semi-
nerler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2021 YILLIĞI ÇIKTI
Bir film iş birliğiyle hazırlanan “Altyazı’nın 

2021 Yıllığı” da sinemase-
verlerle buluştu. Altyazı Si-
nema Dergisi’nin arşivlik bir 
yayın olması amacıyla ha-
zırladığı 2021 Yıllığı, geçti-
ğimiz yılın öne çıkan yapım-
larını, sinema ve televizyon 
gündemini çeşitli başlıklar al-
tında inceleyen bir özel sayı. 
Editörlüğünü Ayça Çiftçi ve 
Ali Deniz Şensöz’ün üstlen-
diği, Bir Film iş birliğiyle ha-
zırlanan 192 sayfalık bu sayıya 
36 yazar katkıda bulundu. 2021 
Yıllığı’nı bayilerden, kitapçılar-
dan ve www.altyazi.net/dukkan 
üzerinden satın almak mümkün.

Sanat yönetmeni, ressam ve akademis-
yen Mustafa Ziya Ülkenciler, Nâzım 
Hikmet Kültür Merkezi’nde sürmek-
te olan, set fotoğrafları ve özgün çalış-
malarının yer aldığı sergisinde rehber-
lik edecek. 

Mustafa Ziya Ülkenciler, 1967 yı-
lından bu yana yüksek öğrenimini yap-
mak için geldiği İstanbul’da yaşıyor. 1984 yılında 
Taksim Sanat Galerisi’nde ilk resim sergisini açtı. 
1986 yılında Dilan (Yönetmen Erden Kıral) filmi 
ile sinemaya başladı. Asiye Nasıl Kurtulur (Atıf 
Yılmaz), Hayallerim, Aşkım ve Sen (Atıf Yılmaz) 
filmlerinde seti görüntüledi. Odak Film’de çalış-
malarını sürdürürken bazı gazete ve dergilerin sa-
nat sayfaları için resim, sinema, fotoğraf dalların-
da foto-röportajlar gerçekleştirdi. 1987’de Ankara 
Artisan Sanat Galerisi’nde ikinci resim sergisini 
açtı.1988 yılında İstanbul Dünya Sineması’nda yö-
netmen Orhan Oğuz ile birlikte “Setlerden Gökyü-
züne” adlı fotoğraf sergisini açtı. Bu sergide yer 

alan Yer Demir Gök Bakır ve Dilan film-
leri fotoğraflarının da yer aldığı bir başka 
fotoğraf sergisini de Ortaköy Artisan Sa-
nat Galerisi’nde gerçekleştirdi. Sanat yö-
netmenliğine Sinan Çetin’in Dublör filmi 
ile başladı. Bunu Tunç Okan’ın Fikrimin 
İnce Gülü filmi izledi. Sanat yönetmenli-

ğinin yanı sıra Güneş Karabuda ile Boğaziçine Sı-
ğınanlar (Belgesel) ve Barbro Karabuda ile Menek-
şe Koyu filmlerinde fotoğraf çalışmaları sürdürdü. 
Türkiye sinema tarihinde yer etmiş filmlerde sanat 
yönetmeni ve set fotoğrafçısı olarak yer alan Ül-
kenciler, son olarak 2021 yılında Metin Yeğin’in 
yönettiği Grev filminin sanat yönetmenliğini üst-
lendi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde devam eden 
set fotoğrafları sergisine Ülkenciler’in rehberlik 
edeceği, 15 Ocak Cumartesi saat 15.00’te yapılacak 
olan tur sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşecek.

Rezervasyon için: 0216 414 22 39

Siyad, Baba’yı 2021’in 
en iyi yabancı filmi seçti
Geçen yıl Türkiye’de 
sinemalarda gösterime 
giren tüm yabancı filmler 
arasında Sinema Yazarları 
Derneği (SİYAD) üyeleri 
tarafından yapılan oylama 
sonucunda en yüksek 
oyu toplayan Baba’nın 
(The Father) ithalatçısı 
Bir Film’e ödülü, mart ayında düzenlenmesi planlanan 54. 
SİYAD Ödül Töreni’nde verilecek.

1) Baba (The Father)
2) Titane
3) Annette
4) Küçük Anne (Petite 
maman)
5) Yeşil Şövalye (The Green 
Knight)
6) Körkütük (Druk)
7) Dün Gece Soho’da (Last 
Night in Soho)
8) Fransız Postası (The 
French Dispatch)
9) Dune: Çöl Gezegeni 
(Dune: Part One)
10) Undine
11) Karanlık Kız (The Lost 
Daughter)

12) Louvre Müzesi’nde Bir 
Gece: Leonardo da Vinci 
(A Night at the Louvre: 
Leonardo da Vinci)
13) Son Düello (The Last 
Duel)
14) Collective (Colectiv)
15) The Matrix 
Resurrections
16) Minari 
17) İki Aşığın Ölümü (The 
Killing of Two Lovers)
18) Petrov Grip Oldu 
(Petrovy v grippe)
19) Elmalar (Mila)
20) Sansür (Censor)

Sanatçı ile 
set fotoğrafları 
sergisi turu

Mustafa Ziya Ülkenciler, Nazım Hikmet 
Kültür Merkezi’ndeki sergisinde, 
kendi rehberliğinde bir tur düzenliyor

Öğrenciler 
için 

Askıda 
Seminer

A
l Erhan DEMİRTAŞ

Altyazı Sinema Seminerleri’nin kış-bahar programı açıklandı. Üniversite öğrencilerinin sinema seminerlerine ücretsiz katılma şansı elde ettiği “Askıda Seminer” projesi yeni dönemde de devam ediyor

SİYAD üyelerinin oylaması sonucu ilk 20 sırada yer alan 
filmler şunlar:

Sin City

Şoför Nebahat

Suçlular Aramızda
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Teşhisi kolay, 
yaşaması güç: 

algın hastalıklar, ekonomik krizler, sa-
vaşlar ve göçler tüm dünya gibi Türki-
ye’yi de kasıp kavuruyor. Depresyonda 
Avrupa birincisi olduğumuz şu günler-

de Medicalpark Göztepe Hastanesi Psikiyatri Uz-
manı Dr. Turna Bengü Coşkun’un kapısını çaldık 
ve toplum olarak düştüğümüz derin kuyu “depres-
yon”u daha yakından tanımak istedik. Coşkun, dep-
resyonu “teşhisi kolay ama içinde yaşaması zor bir 
hastalık” olarak tanımlıyor. Son zamanlarda, pan-
demi ve ekonomik çöküşten dolayı yaşanan sıkıntı-
larla başvuran sayısında artış olduğuna dikkat çeken 
Coşkun, ilaç tedavisi konusunda ise “Antidepresan-
lar alışkanlık ya da bağımlılık yapmaz.” diyor. 

• İsterseniz, temelden bir soruyla başlayalım. 
Depresyon nedir? Siz depresyonun tanımını na-
sıl yaparsınız?

Benim depresyonu en sık hangi klinik tabloda 
gördüğümü soruyorsanız, bir umutsuzluk yaşan-
tısı olarak tanımlayabilirim. Bilimsel tanımlama-
sına göre ise depresyon bir duygudurum bozuklu-
ğudur. Tanı koyarken temelde bulunması gereken 
çekirdek belirtiler ve değişen sıklıkla eşlik eden be-
lirtilerin kişinin yaşamını etkilediği bir sendrom-
dur. Çökkün duygulanım, daha önce sürdürebildiği 
etkinliklere karşı ilgi ve zevkin azalması ve ener-
ji azlığı çekirdek belirtiler olarak bilinir, kişinin 
depresyon tanısı alması için bu belirtiler mutlaka 
olmalıdır. Bunun yanında iştahsızlık, karamsarlık, 
konsantrasyon güçlüğü, uyku düzeninde bozulma, 
özkıyım düşünceleri gibi belirtiler olabilir.

Depresyon bazen tetikleyici bir yaşam olayının 
ardından gelişebilirken bazen de hiç bir tetikleyici 
olmadan endojen biçimde ortaya çıkabilir.

• Teşhisi kolay bir hastalık mıdır depresyon? 
Türleri var mıdır? Çok sık tanısı konan major 
depresyon nedir?

Teşhisi kolay, içinde yaşaması güç bir hastalık-
tır. Kişinin verdiği hastalık öyküsü ve beraberinde 
yapılabilen bazı ölçekler yardımıyla kolayca teşhis 
ediebilir. Çeşitli türleri vardır ama kabaca depresyon 
denildiğinde ve alt tipi belirtilmediğinde kastedilen 
zaten major depresyondur. Bipolar bozukluğun için-
de depresif epizodlarında görülen bipolar depresyon, 
tipik olmayan klinik belirtilerle seyreden atipik dep-
resyon, iki yıldan uzun süre major depresyon belirti-
lerinin devam etmesiyle tanınan kronisite kazanmış 
depresyon gibi başka türleri de vardır.

“ÖNCE PSİKİYATRİSTE GİTMEK LAZIM”
• Hangi aşamada doktora gitmek gerek?
Depresif belirtiler kişinin günlük yaşamını bü-

yük ölçüde etkilemeye başladığında, işlevsellik-
te kayıplar olduğunda ya da kişinin özkıyımla ilgi-
li düşüncelerinin varlığında klinisyene başvurması 
gerekir.

• Önce psikoloğa mı psikatriste mi görünmek 
lazım?

Aslında klinisyene (psiki-
yatriste) gitmek gerekir. Psi-
kiyatristler hastalık tanısı 
koyma ve farmakoterapiyi yö-
netme ehliyeti olan, bu konu-
da gerekli eğitimi almış kişi-
lerdir. Depresif belirtileri olan 
bireylerin bir psikologdan yar-
dım almayı tercih etmeleri du-
rumunda danışmanın “klinik 
psikolog” olmasına dikkat et-
meleri gerekir.

• Hangi aşamada ilaçla-
ra yani antidepresanlara baş-
vurmak gerekiyor?

Depresyon tanısı alındığı 
aşamada farmakoterapiye baş-
lanabilir. Burada depresyonun 
şiddeti de önemlidir. Hafif-or-
ta düzeyde depresyon 
bulunduğunda bilişsel 
davranışçı terapi gibi 
etkin bulunmuş tera-
pi yöntemleri de far-
makoterapi olmaksızın 
iyileşme sağlayabilir-
ler. Orta ve ağır dep-
resyonda ilaç tedavisi 
gerekli olacaktır. Te-
davide ana ilaç grubu 
antidepresanlar olmak-
la birlikte güçlendirme 
tedavisinde gerekti-
ğinde kullanılan başka 
gruptan ilaçlar da kul-
lanılabilir.

“ANTİDEPRESAN BAĞIMLILIK YAPMAZ”
• Genel olarak antidepresanların bağımlılık 

yaptığı, insanın beynini uyuşturduğu ve insanların 
bir daha bu ilaçlardan kurtulamadığı gibi bir ön-
yargı var. Bunlar doğru mu?

İlaçlar hastalık tanısı konulduğunda mevcut so-
runu iyileştiren, bireylerin yaşamlarını daha kali-
teli hale getiren araçlar. Son dönemlerde yapılan 
araştırmalar, depresif bozuklukların çok ciddi bi-
lişsel bozulmalara neden olan durumlar olduğu-
nu ortaya koymuştur. Depresyon, hipertansiyon, 
diyabetes mellitus (şeker hastalığı) ve kalp has-

talıklarından sonra en fazla sosyal ve bedensel 
yeti yitimine neden olan hastalıktır. Bilimsel açı-
dan bakıldığında aslında insan beynini hastalık mı 
uyuşturur yoksa antidepresanlar mı sorusunun ce-
vabı “depresyon” olacaktır. Antidepresanlar alış-

kanlık ya da bağımlılık yap-
mazlar. Kronisite kazanmış, 
depresyon ya da distimik bo-
zukluk gibi durumlarda uzun 
süre ilaç kullanımı gerekebi-
lir ama bunun dışında klinik 
iyileşme sağladıktan sonra 6 
ay -1 yıl içinde tedavi son-
landırılır. Önyargılar bilim-
sel temellere dayanmayan ve 
genellikle yanlış sonuca var-
dıran düşünce kalıplarından 
oluştukları için tüm bu var-
sayımlar aslında “yanlışlar”.

• Psikolojik bir hastalı-
ğımız var ve ilaç kullanma-
mız gerekiyorken kullan-
mayı reddersek ne olur?

Bu psikiyatrik hastalığın 
adının ne olduğuna göre çok 

değişir. Psikiotik has-
talıklarda ya da bipo-
lar bozuklukta kişinin 
kendine ya da çevresi-
ne zarar vermesi sonu-
cu olabilir. Depresyon 
ya da kaygı bozuklu-
ğu gibi durumlarda ki-
şilerin çeşitli yetileri-
ni zamanla yitirmeleri 
ile bazen de özkıyım 
girişimi ile sonuçla-
nabilir. Yani kabaca 
böyle bir hikayede bi-
zim ve çevremizdeki 
bireylerin yaşam kali-
tesi düşer.

“BİREYLERİN ÖNCELİKLERİ DEĞİŞİYOR”
• Salgın hastalıklar, ekonomik krizler… Top-

lumlar da depresyona girer mi?
Bu soru toplum bilimleri konusunda  çalışanla-

rın alanına giriyor ama bu durumlarda toplumdaki 
bireylerin davranış kalıpları değişiyor mu derseniz 
tabii ki bireylerin öncelikleri değişiyor. Bireylerin 
günlük yaşamlarında verdikleri sıradan kararlarda 
bile kullandıkları standartlar değiştiğinde karar ver-
me daha yorucu bir süreç haline dönüşüyor. Salgın 
hastalık sırasında kısıtlamalar ve hastalık bulaşma 
korkusunun getirdiği kaygılı-depresif durumlar ya-

nında günlük sıradan yaşamın baştan sona değişi-
mini deneyimlemiş olduk. Bireyler üzerinde karar 
verme yorgunluğu ve alışık olduğu yaşamı kaybet-
menin getidiği yas yaşantısı da etkili olmaya başla-
dı. Sanırım ekonomik krizler de öncelik sıralaması, 
alşıveriş alışkanlıkları gibi sıradan yaşamın çeşit-
li birimlerini değiştirerek bireylere yük olarak geri 
dönüyor. Bireylerin daha tedirgin olduğu toplum-
ların da hayatta kalma ve yaşama devam etme ref-
lekslerinin değişmesi sanırım kaçınılmaz olur.

• Toplumsal depresyonun çaresi var mı? Ya da 
bir tedavisi?

Toplumların tedavisini bilmiyorum ama birey-
lerin tedavi yöntemlerinden bazı çıkarımlarda bulu-
nabilirim. Stresli yaşam olaylarının tetiklediği dep-
resyonlarda ilk yapılması gereken mevcut durumu 
ortadan kaldırmak, ortadan kaldırılamadığında  ki-
şilerin psikolojik dayanıklılıklarında ya da stres 
kaynağında yapılacak değişimlerle onu daha katla-
nılabilir hale getirmektir. Bireylerin temel ihtiyaç-
larının karşılandığı, kişilerin kendi gereksinim ve 
yeterliliklerini tanıdığı, stres kaynağı olan kişi ya 
da durumlara gerektiğinde sınırlar çizebildiği, is-
temediği durumlara sesini çıkarabildiği ve muha-
tabı tarafından dikkate alındığını bildiği durumlar-
da depresyon daha kolay yönetilebilir bir sendrom 
olacaktır.

“DEHŞETE KAPILIYORUM”
• Depresyonda Avrupa birincisiyiz. Bu konuda 

sizin gözlemleriniz neler? Son yıllarda hasta sayı-
sında ve antidepresan kullanımında artış var mı?

Açıkcası antidepresan kullanımının yıllara göre 
değişimyle ilgili güncel TÜİK verilerini bilmiyo-
rum. Sanırım belirsizliklerin fazlaca olduğu dönem-
lerden geçtiğimiz için olsa gerek kaygılı ve depresif 
bozuklukların sıklığında artış gözlemliyorum.

• İşsizlik, enflasyon, salgınlar, kayıplar… Size 
gelen şikayetlerde bunların ne kadar etkisi var?

Bu öyküler gelen kişilerin hikayelerinde o kadar 
sık yer kaplamaya başladılar ki ben de bu sorunlara 
tanıklık etmenin ve kişisel dünyamda da bizzat ya-
şamanın sıradanlaştığını görüp kendi adıma dehşe-
te kapılıyorum.

• İntihar vakalarında da bir artış gözleniyor. 
Sizce intiharları önlemek için ne yapmak gerekir? 
Yakınlarının nasıl yaklaşması gerekir?

Intiharları önlemek ancak bu soruna bütüncül 
yaklaşabilen politikaların yaşama geçirilmesiyle 
mümkün olabilir. Psikiyatrik sorun yaşayan kişile-
rin yakınlarına sorunu küçümsemeden profesyonel 
yardım alması konusunda kişileri teşvik etmelerini 
öneririm. Kendine zarar verme düşüncesiyle müca-
dele ancak profesyonellerce yapılması gereken kar-
maşık bir olgudur.

İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum se-
viyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetleri-
ne kadar birçok başlıkta veri sunan “İstanbul Baromet-
resi” yayınlandı. Aralık ayı verilerine göre hazırlanan 
rapor için 813 vatandaş ile görüşüldü. Katılımcılara ara-
lık ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılım-
cıların yüzde 56’sı ekonomik sorunların, yüzde 13,3’ü 
döviz ve altının düşmesinin ev içinde en çok konuşulan 
konular olduğunu belirtti. Bu konuları COVID-19 ve as-
gari ücretin yeni tutarının belirlenmesi takip etti.

YÜKSEK ENFLASYON, ZAM, DÖVİZ
İstanbullulara göre aralık ayında Türkiye’nin gün-

demi: Yüksek enflasyon, ürün zamları ve döviz ku-
rundaki hareketlilik oldu. Katılımcıların yüzde 35,4’ü 
yüksek enflasyon ve ürün zamlarının, yüzde 31,3’ü 
döviz kurundaki hareketliliğin aralık ayında Türki-
ye’nin gündemi olduğunu belirtti. Bu olayları asgari 
ücretin yeni tutarının belirlenmesi ve Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın kur korumalı TL vadeli 
mevduat hesabını tanıtması ile döviz kurlarında görü-
len düşüş takip etti.

Rapora göre, katılımcıların yüzde 57,7’si kur 
korumalı mevduat sisteminin başarılı olmayacağı-

nı düşünürken, yüzde 17,8’i başarılı olacağını, yüz-
de 24,5’i ise fikrinin olmadığını belirtti. Katılımcılar 
ayrıca döviz kurunda yaşanan düşüşten sonra ürün fi-
yatlarının eskiye dönmeyeceğini düşünüyor.  Katı-
lımcıların yüzde 81,9’u döviz kurunda yaşanan dü-
şüşten sonra ürün fiyatlarının eskiye dönmeyeceğini 
düşünürken, yüzde 8,1’i eski fiyatlara döneceğini, 
yüzde 10’u ise fikrinin olmadığını belirtti. 

EKONOMİDE KARAMSAR TABLO
Katılımcıların yüzde 43,8’i Türkiye ekonomisi-

nin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtirken, yüzde 
30,7’si ekonominin seyrinin değişmeyeceğini, yüzde 
25,5’i ise ekonominin iyileşeceğini ifade etti. Katı-
lımcıların yüzde 37,6’sı aralık ayında kendi ekonomik 
durumunun kötüleşeceğini, yüzde 40,4’ü durumunun 
değişmeyeceğini, yüzde 22’si ise durumunun iyileşe-
ceğini düşündüğünü belirtti. Aralık ayında katılımcı-
ların yüzde 53,7’si geçinecek kadar kazanamadığı-
nı, yüzde 43,1’i geçinecek kadar kazandığını, yüzde 
3,2’si ise ek birikim yapabildiğini belirtti. Kredi kar-
tı kullananların yüzde 44,9’u aylık kredi kartı borcu-
nun tamamını, yüzde 33,2’si ise borcun asgari tutarını 
ödeyebildiğini belirtti. İş arayan katılımcıların yüz-
de 52,5’i yakın dönemde iş bulamayacağına inandı-
ğını belirtti.

STRES SEVİYESİ 7,8
Katılımcılara aralık ayındaki duygu halleri sorul-

du ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstan-
bulluların stres seviyesi 7,8, mutluluk seviyesi 4,8 
olarak ölçüldü. Katılımcıların aralık ayındaki yaşam 

memnuniyeti seviyesi 4,3 olarak belirlendi.

2021’İN GÜNDEMİ DE EKONOMİ
Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları 

Grubu ile Global Akademi ortaklığında geliştirilen 
Türkiye Eğilimleri Araştırması’nın 2021 yılı sonuç-
ları da açıklandı. 

26 ilde yaşayan 18 yaş üzeri bin kişiyle yapılan 
görüşmelere dayanan çalışmaya göre 

Türkiye halkının gündemindeki en önemli mese-
le yüzde 22,7 ile ekonomide yaşanan sorunlar olarak 
tespit edildi. Sıralamada ikinci sırayı, oranı geçen yıl-
ki yüzde 6’dan yüzde 17,9’a yükselen mülteciler aldı. 
Geçtiğimiz yıl ilk sırada yer alan koronavirüsü salgı-
nı ise bu yıl yüzde 15,8’lik oranıyla üçüncü sıraya ge-
riledi. Dördüncü sırada yer alan hak ve özgürlüklerin 
sınırlanması yüzde 12,3’ten yüzde 7,3’e; beşinci sıra-
daki terörle mücadele ise yüzde 8’den yüzde 7,2’ye 
düştü. Bu maddeleri yüzde 0,1 ile eğitim takip etti.

“Kendimi/ailemi geçindiremiyorum” diyenlerin 
oranı yüzde 51,1’den yüzde 57,2’ye ve “Ekonomik 
olarak daha kötü durumdayım” diyenlerin oranı yüz-
de 51,8’den yüzde 55,4’e yükseldi. Türkiye ekono-
misi açısından önemli görülen konular arasında ise 
faizlerin yüksekliği (yüzde 85,6), enflasyonun yük-
sekliği (yüzde 84,7), gıda ürünleri fiyatlarında artış 
(yüzde 82,3), Türk lirasının değer kaybetmesi (yüzde 
81,9), kira/ev fiyatlarında artışlar (yüzde 80,4), işsiz-
lik (yüzde 79,6), vergi oranlarının yüksekliği (yüzde 
79,3), dış politikada yaşanan sıkıntılar (yüzde 79,1), 
dış borçların yüksekliği (yüzde 78,9) ve gelir dağı-
lımındaki eşitsizlik (yüzde 78,7) gibi unsurlar oldu. 

İPA’nın “İstanbul Barometresi” araştırmasına göre, İstanbulluların 
stres seviyesi 7,8 olurken, ekonomik sorunlar gündemden düşmüyor. 
“Türkiye Eğilimleri Araştırması”nın 2021 yılı sonuçlarına göre de ülke 
gündemindeki en önemli sorun yüzde 22,7 ile ekonomi oldu

l Erhan DEMİRTAŞ

İstanbullunun gündemi 
yine ekonomi oldu

Türkiye’yi Avrupa birincisi yapan, ilaç kullanımında 
önde olduğumuz “depresyon”, toplum olarak da bizi içine 
çekmeye devam ediyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Turna 
Bengü Coşkun, “Bu sorunlara tanıklık etmenin ve kişisel 
dünyamda da bizzat yaşamanın sıradanlaştığını görüp 
kendi adıma dehşete kapılıyorum” diyor

DEPRESYON
l Semra ÇELEBİ

S

“PAYLAŞMAMAK 
YOK SAYMAK OLMAMALI”
Tarikat yurdunda kalan ve bu yurtta yaşadığı 
sıkıntıları anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına 
son veren üniversite öğrencisi Enes Kara’nın intiharı 
bu haftaya damga vuran gündemlerden oldu. Sosyal 
medyayı ikiye bölense, ardında bıraktığı videonun 
paylaşılıp paylaşılmaması oldu. Bu durumu da 
uzmanına sorduk. Dr. Coşkun’un cevabı şöyle:
“Enes’in özkıyımı içimizi parçalıyor gerçekten. Sosyal 
medyada paylaşılmamalı diye düşünüyorum ama bu 
olay akademik platformlarda tartışılmalı, gündemden 
düşürülmemeli. Ülkemiz gençlerini  bu kadar derin 
umutsuzluğa düşüren sorunların başlıkları tek tek 
tartışılıp çözüm önerileri sunulmalı. Paylaşmamak 
yok saymak olmamalı.”
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azetecilik mesleğini yapanları onurlandır-
mak için her yıl 10 Ocak günü Çalışan Ga-
zeteciler Günü olarak kutlanıyor. Sansür-
den soruşturmaya, güvencesiz çalışmaktan 

düşük ücretlere kadar birçok sorunla karşı karşıya kalan 
gazeteciler adeta hayat mücadelesi veriyor. Kimi gaze-
teciler şartların zorluğu yüzünden mesleğini bırakmak 
zorunda kaldı, kimisi de her şeye rağmen bu mesleği 
sürdürmeye devam ediyor. 

Hürriyet Daily News gazetesinden Engin Esen, Bir-
Gün gazetesinden Sercan Meriç, Diken internet sitesin-
den Canan Coşkun ve DW Türkçe’den Burcu Karakaş 
bugüne özel Gazete Kadıköy’e konuştu. 

“EV GEÇİNDİRECEK MESLEK DEĞİL”
Hürriyet Daily 

News gazetesinde eko-
nomi editörlüğü yapan 
Engin Esen, gazeteci-
lerin ekonomik sıkın-
tılar içinde olduğu-
nu söyledi. Esen, “İş 
güvencesinin düşme-
siyle birlikte gazete-
cilerin aldığı ücret se-
viyesi de son yıllarda 
çok düştü. Hatta gaze-
tecilik ev geçindirme-
ye yetecek bir meslek 
olmaktan çıkıyor di-
yebiliriz. Türkiye Ga-
zeteciler Cemiyeti ve 
Türkiye Gazeteciler 

Sendikası verilerine göre, 12 bin civarında gazeteci iş-
siz. Birçok gazeteci ise Basın İş Kanunu’nda belirtilen 
haklarını dahi kullanamıyor, ‘telif usulü’ gibi farklı iş 
sözleşmeleriyle çalıştırıldıkları için. Yasal hakların kul-
lanılması ve genişletilmesi için hem şimdiki gazeteci 
kuşağına hem de gazeteci kuruluşlarına büyük görev-
ler düşüyor” dedi. 

“BASIN KANUNU ÇAĞIN GERİSİNDE”
Gazetecilerin yaşadığı mesleki sorunda da değinen 

Esen, “İş güvencesi yoksunluğu ve 5953 Sayılı Basın 
İş Kanunu’nun çağın çok gerisinde kalmış olması, ga-
zetecilik mesleğindeki birçok sorunun kaynağı duru-
munda. Örneğin, basın kartının kimlere nasıl verileceği 
konusunda yıllardır süren bir belirsizlik var; düzenle-
me sürekli yüksek mahkemeler tarafından iptal ediliyor. 
Oysa yıpranma payı olarak bilinen haktan yararlanmak 
için basın kartı taşıma zorunluluğu var. Bu gibi sorun-
ların üzerine gidilebilmesi için gazeteci kuruluşlarının 
öncülüğünde yeni düzenlemeler yapılması gerekir. Ay-
rıca, medya ortamında çok sesliliğin azalması, otosan-
sür, yazılı basına güvenin azalması da mesleğin gelece-
ği açısından iyimser olmayı zorlaştırıyor. Diğer yandan, 
sosyal medyanın yaygınlaşması haber doğrulamanın ve 
yayın politikası süzgeçlerinin önemini artırarak daha ni-
telikli gazeteciliği gerekli kılıyor” ifadelerini kullandı. 

Yurt dışında ve ülkemizde gazetecilik yapmak ara-
sında belirgin farklar olduğunu söyleyen Esen, “Lond-
ra'daki BBC Dünya Servisi binasında iki yıl çalıştım. 
En belirgin fark, hem toplum genelinde hem de resmi 
otoriteler nezdinde bir gazetecinin kamu görevlisi ola-
rak görülmesi ve mesleğin saygınlığının Türkiye’ye 
göre daha yüksekte olması. Sendikal haklar, buna bağ-
lı olarak iş güvencesi Türkiye’ye göre çok gelişmiş dü-
zeyde. Fakat orada da her şey güllük gülistanlık değil. 
Burada yaşanan sorunlar aynı şiddette olmasa da dün-
yanın hemen her ülkesinde yaşanıyor maalesef” şeklin-
de konuştu. 

“GAZETECİLİK YAPISAL BİR KRİZDE”
Diken internet si-

tesinde muhabirlik ya-
pan Canan Coşkun, 
konuya ilişkin şunla-
rı dile getirdi: “Her-
kes hızla yoksullaşır-
ken birincil öncelik 
doğru habere ulaşmak-
tan çok o akşam sofra-
ya ne konulacağı olu-
yor. Ama gazeteciler 
için bu öncelik sırala-
ması ekonominin hız-
la batışa doğru gitme-
ye başlamasından önce 
değişmişti. Özellikle 
de işi sadece gerçeği 
aktarmak olan muha-

birler için. Dünyada insanların ‘gerçek’ ile ilişkisi uzun 
zamandır bildiğimiz anlamından çok uzakta. Bilgi artık 
baş döndürücü bir hızla bize ulaşıyor ve elinin altında 

interneti olan herkes bir yayıncı. Ne yaydığı hiç önem-
li değil. Önemli olan yayma gücü. Yayılan şey ne kadar 
çok kişiye ulaşırsa o kadar çok gerçek hale geliyor. Üs-
telik kimselerin durup düşünmeye vakti de yok bu bil-
ginin gerçek olup olmadığını tartmak için. Bir haberi 
ilk duyuran olmak, haberi diğer meslektaşlarına atlat-
mak hiç şüphesiz gazeteciliğin doğasında olan eylem-
ler. Ancak bazen bu eylemlerin muhabirlerin, gazete-
cilerin başını döndürdüğünü, haberin şehvetine kapılıp 
olayın geçmişini unutturduğunu veya habere farklı bir 
açıdan bakmamızı engellediğini düşünüyorum. Peki ga-
zeteciler ne yapacak? Gerçekten bunun “şöyle yaparsak 
değişecek, düzelecek” gibi bir yanıtı yok. Zaten gazete-
ciliğin içinde bulunduğu çıkmaz sadece ekonomik kriz 
ile ilgili de değil. Gazetecilik yapısal bir krizde. Bura-
dan bizi çıkarabilecek olan şey belki de şimdiye kadar 
işe yarıyormuş gibi görünen şeyleri artık yapmamak. 
Gerçeği süslemekten, şov dünyasının bir unsuru hali-
ne getirmekten, haberden daha ünlü olmaya çalışmak-
tan vazgeçmeliyiz.”

Şimdiye kadar yüzlerce duruşma izlediğini söyle-
yen Coşkun, “Batıda bir gazeteci bu kadar duruşmayı 
meslek hayatının belki 20 yılında takip edebilirdi. Ba-
tıdaki bir gazeteci Türkiye’de yaşanan toplumsal olay-
lar karşısında psikolojik olarak yardım almadan hayatı-
nı sürdüremeyebilirdi ama buralarda hayatın doğal akışı 
böyle. Henüz çalışabiliyorken gazeteciliği saplandığı 
bataklıktan kurtarmalıyız” dedi. 

“GAZETECİLER YOKSULLUK YAŞIYOR”
BirGün gazetesinde çalışan Sercan Meriç, gazete-

cilerin çok zor şartlar altında çalıştıklarını dile getirdi. 
Meriç, “Türkiye’de yıllardır köşe başlarını tutan gaze-
teci elitlere bakarak, gazeteciliğin tabiri caizse ‘ballı’ 
bir meslek olduğu sanılsa da, gazeteleri yapan emekçi-
ler yoksulluk sınırında yaşıyor. Türkiye’de hâlâ mesle-
ğine tutkulu, gazetecilik yapmaya çalışan emekçiler za-
ten ne yapılması gerektiğine dair berrak fikirlere sahip. 
Profesyonel gazetecilik yapan, demokrasinin sağlıklı iş-

lemesi için medyanın 
kritik önemini bilen-
lerin söyleyeceği şey 
gazetecilerin örgüt-
lü ve sendikalı olması 
gerektiğidir. Ancak bu 
örgütlülük halinin çok 
düşük olduğu da orta-
da. Editoryal bağım-
sızlıkla birlikte eko-
nomik bağımsızlık da 
bu örgütlülükten geç-
mekte. Burada sade-
ce gazetecilerin eksiği 
yok. Gazetecileri ör-
gütlemekle mükellef 
sendikaların da şapka-
larını önüne koyup dü-

şünmesi gerekiyor. Zira, vasat retorikle ve sloganlarla 
yol alınmadığı ortada” ifadelerini kullandı. 

Meriç, “Bekir Ağırdır’ın tabiriyle medyamız da ‘ara 
buzul dönemi’ yaşıyor. Politik polarizasyonun had saf-
haya geldiği, demokrasinin kurum ve kuralları ile işle-
mediği, herkesin çeşitli kutuplara çekilip yakınlık kur-
duğu mahallelerin savunucusu olduğu yerde sağlıklı bir 
gazetecilik mümkün değildir. İktidarın yarattığı sansür, 
baskı, ceza mekanizmasına karşı tepkilerde bile önce-
ki yıllara göre azalma var. Gazeteciler, toplumun ekse-
riyeti gibi birçok şeyi normalleştirdi. Eskiden yolsuz-
luk, rant, iktidar içi çarpık ilişkileri haberleştirmek, onu 
haberleştiren gazeteciyi heyecanlandırırdı. Ancak yıllar 
içinde hiçbir şeyin değişmediğine dair bir algı yaratıldı. 
Bu da gazetecilik şevkini kırmaya başladı. Ancak haki-
kati ortaya çıkarıp, nesnel bir şekilde aktarma görevini 
üstlenen gazeteciler olarak tarihe not düşmeye devam 
etmeliyiz. Şartlar da biraz önce bahsettiğim gibi gazete-
ciliğin evrensel değer ve kurallarına bağlı kalarak, bun-
ları savunarak, örgütlü bir biçimde sansüre, baskıya, ce-
zaya karşı direnerek iyileştirilebilir. Tabii tüm bunların 

olması için siyaseten de bir normalleşme gerektiği ka-
nısındayım” dedi. 

Türkiye gündeminin temposunun diğer ülkelere na-
zaran daha yüksek olduğunu dile getiren Meriç, “Yurt-
dışında gazetecilik yapan arkadaşlarımın çalışmalarına 
baktığımda şuna imreniyorum: Bir konu üzerine uzun 
çalışma fırsatları var. Bu şekilde ortaya çıkan haber ve 
içerik çok doyurucu oluyor. Türkiye’de ise her dakika 
bir açıklama var. Nereye baksanız bir skandal görüyor-
sunuz. Gün içinde mağdur olmayan kimse yok gibi. Bu 
durum da gazetecilerin çok hızlı hareket etmesini ge-
rektiriyor. Eskisi kadar muhabir/editör istihdam edil-
mediği düşünüldüğünde, bu hız çoğu zaman incelikli 
çalışmayı namümkün kılıyor. Ekonomik olarak yurt-
dışında çalışan gazetecilerin, yaptıkları iş karşılığında 
daha sağlıklı gelirler elde ettiğini söylememe ise gerek 
yok sanırım” dedi ve şunları ekledi: “Bugünün isminin 
değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de iktidar 
eliyle işinden edilmiş sayısız gazeteci varken, sadece 
‘çalışan gazetecilerden’ bahsetmek anlamsız. Kaldı ki 
birçok gazeteci mesleğine olan tutkusu nedeniyle her-
hangi bir kurumda çalışmasa da haber üretmekten vaz-
geçmiyor. Umarım önümüzdeki dönemde toplumun de-
mokrasiyi sadece parlamentoda yer alan siyasi partiler 
etrafında tarafgirlik yapmak olarak algılamadığı, yurt-
taşlık hakkının bilincine vardığı, haklarını sağlıklı bir 
şekilde savunmak için basın özgürlüğünün hayati öne-
mini kavradığı bir Türkiye inşa edebiliriz. Bunu başara-
bilirsek, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün ismi-
ni, eskisi gibi ‘Gazeteciler Bayramı’ olarak değiştirmek 
mümkün olabilir.”

“ZORLUKLAR YILDIRMA POLİTİKASI”
Deutsche Welle (DW 

Türkçe) bünyesinde çalı-
şan Burcu Karakaş, ko-
nuyla ilgili şunları söyle-
di: “Ana akım medyanın 
iktidarın boyunduruğu 
altına girmesinden sonra 
birçok gazeteci ya işsiz 
kaldı ya mesleği bırak-
mak durumunda kaldı. 
Çalışılacak yerler bulu-
namadığı için alterna-
tif olarak adlandırılan 
platformlar kurulmaya 
başlandı ve bir şekilde 
hepimiz buralarda mesle-
ğimizi sürdürmeye çalış-
tık” dedi. 

Gazeteciliğin hobi 
olarak görüldüğüne dikkat çeken Karakaş, “Gazeteci-
lik dendiği zaman sermaye çok önemli. Biz bu işi hobi 
olarak yapmıyoruz. En çok akılların karıştığı yerlerden 
biri de bu sanırım. Tabii ki de kamuya hizmet ediyo-
ruz, kamu yararına bir iş yapıyoruz ama gazetecilik bir 
meslek ve bu meslekten para kazanmak durumundayız” 
dedi. 

“ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞIYORLAR”
Karakaş, şöyle devam etti: “Ana akımdan dışlanan 

gazeteciler bir şekilde serbest çalışarak hayatlarını ka-
zanmaya çalıştılar. Türkiye'de serbest gazeteci olmak 
maddi açıdan çok zor. Onun haricinde yaptığınız ha-
berde bir sorun çıktığında size arka çıkacak bir kurum 
bulamayabilirsiniz. Gazetecilerin şartlarını düzeltmeye 
yönelik adımlar atılmadığı için gazeteciler de insani ol-
mayan şartlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Muhabir, 
çalıştığı gazetenin en alt pozisyonundaki insan gibi gö-
rülüyor. Halbu ki muhabirler olmasa hiçbir medya ku-
rumu varlığını idame ettiremez.”

“Türkiye’de medya her zaman için sorunlu bir alan 
oldu” diyen Karakaş, “Bugüne kadar ana akım medya, 
o dönemin muktediri kimse onun çizgisinde haber yap-
maya çalıştı. Bugün de iktidarın çizgisinde devam edi-
yor. Halbuki her medya kuruluşunun bir editoryal çizgi-
si olması gerekir ve ona göre haber yapması gerekir ama 
ne yazık ki bunun olmadığını görüyoruz. Ciddi bir san-
sür ve otosansür sıkıntısı var. Her an bir ceza soruştur-
masıyla karşı karşıya kalabilirsiniz, eylem takip eder-
ken gözaltına alınabilirsiniz ya da tutuklanabilirsiniz” 
ifadelerini kullandı. 

Maddi olarak gazetecilerin süründürülmesinin bir 
yıldırma politikası olduğunu belirten Karakaş, “Be-
nim mesleğe başladığım zamanda gazeteci olup da şu 
an mesleğini devam ettiren kişi sayısı çok da fazla de-
ğil. Çünkü insanlar istedikleri geliri elde edemedikle-
ri için başka sektörlere kaydılar. Bu biraz parayla ter-
biye etmek anlamına da geliyor. Birini aç bırakırsanız 
o kişi işini yapamaz. O yüzden bu da önemli bir baskı 
unsuru. Diyelim ki siz bir gazeteci olarak 3000 TL alı-
yorsunuz, bir reklam şirketi size 5000 TL verdiği za-
man oraya geçmeyi düşünebilirsiniz. İdealist olsanız da 
hayatın gerçekleri var. Maddi zorlukların gazetecilere 
uygulanan bir yıldırma politikası olduğunu düşünüyo-
rum” dedi. 

Geçen hafta maket yağ tenekesiyle eylem yaparak zamla-
ra karşı tepki gösteren Kadıköylüler bu kez de zamlara karşı 
mum ve battaniyelerle Bahariye Caddesi’nde biraraya geldi.

KAMULAŞTIRMA TALEBİ
Doğalgaza ve elektriğe gelen zamlarla artık ısınmanın, 

elektrik kullanmanın imkansızlaştığına dikkat çekilen eylem-
de yaşanılan sıkıntılar battaniye ve mumla anlatıldı, eyleme 
katılanlara mum dağıtıldı. Eylemde temel ihtiyaçlara yapılan 
zamların geri çekilerek enerji ve doğalgaz şirketlerinin kamu-
laştırılması talep edildi.

Eylemde konuşan Koray Türkay, birlikte mücadeleye 
vurgu yaparken “Bizler ancak yan yana gelir bu zamlara, bu 
hırsızlığa hep birlikte ortak mücadeleyi ortaya koyabilirsek 
zamları dayatan bu iktidarı yerle yeksan ederiz. Bir halk gü-
cünü ortaya koyabiliriz. Bizler bugün sokaklardayız. Elekt-

rik, ulaşım, gıda zamlarına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Her-
kesi de bu yoksulluğu kabul etmemeye çağırıyoruz. Bu ülke 
zengin bir ülke. Emekçilerin ortaya çıkardığı zenginlik hepi-
mizin hakkıdır. Bu yüzden herkesin hakkıdır.” dedi.

“PATRONLARI ÖDEMEKTEN BIKTIK”
“Bizim evimizi kim ısıtacak, bizim faturalarımızı kim 

ödeyecek?” diye soran Tuğçe Özçelik de “Sermayedarların, 
patronların faturalarını ödemekten bıktık. Hayatta kalmaya 
çalışmaktan bıktık. Bu hayat değil. Bu akşam herkes evine 
gidecek, buyrun gelin mum dağıtıyoruz. İsterseniz ışığından 
isterseniz ısısından faydalanın. Görsünler, bizim evlerimizde 
yaşamak kolay değil. Bizler geçinemiyoruz. Bütün bu krizin 
faturası kadınlardan çıkıyor. Ev ekonomisi yapmaktan bık-
tık, emeğimizin karşılığını alamamaktan bıktık. Artık yeter 
diyoruz. 3-5 bir şey ifade etmez ama biliyoruz ki bu ülkede 
milyonlarız. Milyonlarca yoksuluz, işçiyiz, ev kadınıyız. Biz-
ler daha kalabalığız onlardan. Bizim bir seçeneğimiz var, yan 
yana geliyoruz. Bu sese kulak verin.” diye konuştu. 

Zamlara karşı mum ve battaniyeyle protesto

l Fırat FISTIK

Kadıköylüler, ekonomik krize ve zamlara karşı geçtiğimiz haftalarda “geçinemiyoruz” adıyla bir kampanya başlatmıştı. 
Kampanya çerçevesinde bu kez de mum ve battaniyelerle Bahariye Caddesi’nde eylem yapıldı  

Türkiye’de 1961 yılından beri gazetecilik mesleğini Türkiye’de 1961 yılından beri gazetecilik mesleğini 
onurlandırmak için kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler onurlandırmak için kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nde, farklı kurumlarda çalışan meslektaşlarımızla Günü’nde, farklı kurumlarda çalışan meslektaşlarımızla 
görüştük; sansürden soruşturmalara, özlük haklarından görüştük; sansürden soruşturmalara, özlük haklarından 

güvencesiz çalışma koşullarına kadar yaşadıkları güvencesiz çalışma koşullarına kadar yaşadıkları 
sıkıntıları sayfalarımıza taşıdıksıkıntıları sayfalarımıza taşıdık

l Simge KANSU 
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entsel dönüşüm, insanları olduğu kadar 
hayvanları da büyük ölçüde etkiliyor. 
2010 yılından beri Fikirtepe’de devam 
eden kentsel dönüşüm sebebiyle birçok 

hayvan yuvasız kaldı ve zarar gördü. Gönüllülerin 
desteğiyle kurtarılan ve bakıma alınan hayvanlar ise 
azımsanmayacak sayıda. 

Yaşam Ol Derneği kurucusu ve Yerel Hayvan Ko-
ruma Görevlisi Hatice Şen Özköse, kentsel dönüşüm 
bölgesi Fikirtepe’de 300’den fazla kedinin kurtarıldı-
ğı ve 629 kedinin kısırlaştırıldığı bilgisini verdi. 

“HAYATLARI SON BULUYOR”
Özköse, Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm-

den etkilenen sokak hayvanları hakkında 
şunları söyledi: “Sokak hayvanları kent-
sel dönüşümün yıkıcı ve yakıcı tahri-
batını en acı şekilde yaşıyorlar. Özel-
likle de yavrular ve daha naif olanlar. 
Bitmeyen bir deprem kabusu düşü-
nün; anlamıyorlar ve ne yapacaklarını 
şaşırıyorlar. Yıkım esnasında kaçtık-
ları yerler evlerin en izbe, en ulaşıla-
maz yerleri oluyor ve hayatları orada son 
buluyor. Bir de hüzün dolu çocuklarımız 
var; ev boşaltılmış, ailesi taşınmış, bina hara-

be halde, yıkım başlamış, kedicik geride bırakılmış, 
gidemiyor, gitmiyor, çünkü orası onun evi, yuvası, 
hayatı... Canların yaşam alanı olan güzelim bahçeli 
evlerin terk edilmesini ve yok edilişini görmek çok 
üzücü bir süreçti.”

GÖNÜLLÜ EMEĞİYLE YAPILAN BİR ÇALIŞMA
Kentsel dönüşüm sürecinde Fikirtepe bölgesindeki 

faaliyetlerinden bahseden Özköse, “Mart-Temmuz 2021 
ayları arasında arkadaşlarımla, yıkılacak olan Göztepe 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eski aciliyle başlayan 
ve yakın çevreyi kapsayan bir alanda, 321 kediyi kısır-
laştırdığımız ve 60’a yakın yavruya sahip çıktığımız bir 
çalışma yaptık. Ağustos ayında Fikirtepe’deki değişimi 

fark ettim. Oradaki canlar için ne yapabilirim 
diye düşündüm, en iyi bildiğim noktaya 

odaklandım. Çözümün kısırlaştırma 
olduğunu biliyordum. Önce alanı 

daha iyi tanımaya çalıştım, keşif-
ler yaptım, geçmiş kentsel dönü-
şüm projelerinde hak mücadele-
si veren arkadaşlarımla, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı yetki-
lileriyle, iş yerleriyle ve yerel 
gönüllülerle görüştüm. Bölgede 

bine yakın kedi olduğunu söyle-
diler. İBB Veterinerlik Hizmetleri 

Gümüşdere ve Kısırkaya birimleriyle 
görüştüm, randevularımı organize ettim, 

malzemelerimi hazırladım ve kısırlaştırma için çalışma-
lara başladım. Geçmişte örneği olmayan bu projeme ve 
bana inanan, benimle birlikte gece gündüz alanda olan 
gönüllü arkadaşlarımla birlikte çalıştık. Çok keyifli ve 
bir o kadar da zorlu bir süreçti. Tüm arkadaşlarıma te-
şekkür ederim. Fikir ve proje bana ait olsa da onlar sa-
yesinde tamamen gönüllü emeği ve bütçesiyle yapılan 
çok kıymetli bir çalışma ortaya koyduk. Birlikte başar-
dık” diye konuştu.

“TOPLAMDA 629 KEDİ KISIRLAŞTIRILDI”
Özköse, Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesinde-

ki verileri de aktardı: “22 Eylül’den 22 Aralık’a kadar 
toplama 629 kedinin kısırlaşmasına vesile oldum. İBB 

Kısırkaya’da 379 kedi kısırlaştı ve iyileşti. İBB Gümüş-
dere’de 215 kedi kısırlaştı ve bizlerin bakımıyla iyileşti. 
Kadıköy Belediyesi imkanlarıyla kısırlaşan 32 kedi ba-
rınakta, 3 kedi bizlerin bakımıyla iyileşti. Yıkım alanın-
dan kurtarılan anne ve yavru sayısı ise 300’den fazla.” 

Projenin gönüllülük esasıyla ilerlediğine dikkat çe-
ken Özköse, “Projeyi gönüllüler olarak kendimiz finan-
se ettik, hiçbir yerden maddi destek almadık, tamamen 
dayanışma ve gönüllülükle ilerledik. Özellikle bu pro-
jede büyük emek veren MÜHAK’a (Marmara Üniver-
sitesi Hayvan Hakları Kulübü) teşekkür etmek isterim. 
Umarım bir daha tekrarına ihtiyaç duyulmayacak büyük 
bir gönüllü hareketinin içinde yer aldılar, bu tecrübenin 
bile çok kıymetli olduğu bir gerçek” ifadelerini kullandı.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Tabip Oda-
sı, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Dişhekimleri Oda-
sı, İstanbul Barosu, İstanbul Serbest Muhasebeciler ve 
Mali Müşavirler Odası ve TMMOB İstanbul İl Koor-
dinasyon Kurulu’ndan oluşan İstanbul Meslek Odaları 
Koordinasyonu (İMOK) ortak bir yazılı açıklama yaptı. 

“Ülkemizde birçok olayda olduğu gibi hayvanlar 
da ancak üzücü olaylardan sonra gündeme gelmekte, 
tartışılmakta ancak programlı bir çalışma yapılmadı-
ğı için bir sonraki üzücü olaya kadar unutulmaktadır.” 
denilen açıklamada, Türkiye’de sokak hayvanları so-
rununa ilişkin atılan adımların, genellikle mevzuat dü-
zeyinde kalarak hayata geçirilmediği, konunun yerel 
yönetimlere havale edildiği vurgulandı. Açıklamada, 
“Son meydana gelen olayda da esasen kanunla geti-
rilen ve zaten bugüne kadar uygulanması gereken hü-
kümler genelge ile duyurulmuştur. Ama yine plansız 
yapılan bu uygulamada, başta köpekler olmak üze-
re bu birimlerde çalışan veteriner hekimler, yardımcı 
personel ve yöneticiler zor durumda bırakılmışlardır. 
Genelge bazı vatandaşlar tarafından yanlış yorum-
lanmış, sokaktaki tüm hayvanların toplanmasına iliş-
kin bildirimler artmıştır. Diğer taraftan rutin çalışma-
lar için toplanan hayvanların bu genelge kapsamında 
toplandığını düşünen hayvanseverler, görevlilere tep-
ki göstermiştir.” tespitleri yapıldı.

“TEHLİKELİ IRKLAR SOKAĞA BIRAKILABİLİR”
Mevcut bakımevi veya barınakların toplanacak kö-

pekleri almaya kapasitelerinin yetmeyeceğine, zira 
Türkiye’de 922 belediyenin yalnızca 156’sında bakı-
mevi/barınak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu 
ifadelere yer verildi:

“Son genelge ile başlatılan çalışmaların amacına 
ulaşamayacağı ve önümüzdeki günlerde daha önem-
li sorunların ortaya çıkacağı açık. Zira 14 Ocak tari-

hine kadar kanunda tehlikeli ırk olarak belirlenen kö-
peklerin kısırlaştırılması, kimliklendirilmesi ve kayıt 
altına alınması gerekiyor. Ancak bu tarihe kadar eko-
nomik yetersizlikler nedeniyle kayıt altına aldırmayan 
vatandaşlar köpeklerini sokağa bırakabilirler. Bu ırk 
köpekleri besleyen vatandaşların çoğu maalesef düşü-

nüldüğünün aksine ekonomik düzeyi zayıf olan vatan-
daşlardır. Sokaklardan toplanacak hayvanlara yetecek 
kapasitede bakımevi veya barınak bulunmadığı için 
toplanan hayvanların uygun olmayan ortamlarda ba-
rındırılması söz konusu olacaktır. Bu durum ise hay-
vanlar için istenmeyen durumlara neden olabilir.”

İstanbul’daki sekiz meslek 
odası birleşerek sokak 
hayvanları konusunda ortak 
basın açıklaması yaptı, dokuz 
maddelik öneri listesi hazırladı

MESLEK ODALARINDAN 
 HAYVANLAR  için öneriler

 DOKUZ ÖNERİ
“Konu başta hayvan refahı ve sağlığı olmak üzere, top-
lum sağlığı ve çevre sağlığını yakından ilgilendiriyor. İlgili 
kurumlar zaman kaybetmeden tüm bu riskleri hesapla-
yarak, ilgili meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile iş-
birliği içinde sorunu çözmek için bir program hazırlamalı” 
denilen açıklamada şu önerilerde bulunuldu:
◆ 14 Ocak’ta dolacak yasaklı ırkların kayıt tarihleri en az 
6 ay uzatılarak, belediyelerin hazırlık yapmasına imkan 
sağlanmalı.
◆ Ekonomik gücü elvermeyen köpek sahiplerine des-
tek olunmalı.
◆ Yasaklı ırkların üretilmesi ve satışının engellenmesi 
için denetimler artırılmalı.

◆ Yasaklı ırkları ellerinde bulunduran vatandaşlara ka-
nunun emrettiği kurallar konusunda eğitim verilmeli.
◆ Mağduriyetleri önlemek için vatandaşlara sokak hay-
vanları konusunda bilgilendirme yapılmalı, saldırganlığın 
eğitimle verildiği anlatılmalı.
◆ İlgili bakanlıklar geçici bakımevleri ve barınakların ya-
pım giderleri için yerel yönetimlere destek olmalı.
◆Barınak ve geçici bakımevlerinin taşıması gereken 
standartlar oluşturulmalı, çalışan personel hayvan refa-
hı eğitimi almalı.
◆ Popülasyon yönetimi konusunda üniversiteler ve 
meslek odaları ile işbirliği yapılmalı.
◆İlgili bakanlıklarda yeterli sayıda veteriner hekim ve 
yardımcı personel istihdamı yapılmalı, büyükşehir bele-
diyelerinde veteriner halk sağlığı dairesi, il ve ilçe beledi-
yelerinde veteriner işleri müdürlükleri kurulmalı.

l Gökçe UYGUN

Kadıköy Rıhtım'da toplanan hayvanseverler, “Ma-
hallemizin köpekleri nerede?”, “Sokak hayvanlarına 
özgürlük”, “Barınaklar ölüm kamplarıdır”, “Sokak 
hayvanları sahipsiz değildir” yazılı pankartlar taşıdı. 

1200 BELEDİYEDE HALA BAKIMEVİ YOK
Birçok sivil toplum kuruluşunun desteklediği, 

hayvanseverler adına yapılan açıklamada, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız belediyelerin istişare toplantı-
larında yapmış olduğu konuşmasındaki 'Belediyeler 
barınaklar kursun ve sokak hayvanlarını toplayıp ba-
rınaklara götürsün' talimatı belediyelerce çarpıtıldı. 
Binlerce masum hayvan hunharca yaralanarak, iş-
kence edilerek zulmedilerek toplatılıp, canlı canlı gö-
mülüp karlı dağlara atılıp, vahşice yok edildiler. 2004 

yılında çıkan hayvanları koruma kanununa göre be-
lediyelere bakım evleri kurma ve kısırlaştırma işlemi 
yaptırma görevi verildiği halde, bin 200 belediyede 
hala gerçek bir bakımevi yoktur” denildi.

Açıklamada özellikle sanatçılardan duyarlı ol-
maları talep edilirken sanatçılar da eyleme katılanlar 
arasındaydı. Müzisyen Yusuf Güney konuşmasında 
“Aynı amaç için buradayız. Hepimiz yapılan yanlışın 
düzeltilmesi, hayvanların hak ettikleri hayatı bulabil-
meleri için toplandık. Yapılacak şey çok basit. Kısır-
laştırmalar düzgün yapılacak, gönüllülerle çalışılması 
gerekiyor çünkü bu iş gerçekten gönül işi. Ülkemiz-
de çok hayvan var ama bunları karga tulumba alıp bir 
yerlere hapsetmek doğru değil” dedi.

“ESAS SORUN İNSAN MÜDAHALESİ”
Doğukan Manço da geçen hafta paylaştığı vide-

oyla köpekleri öldüren kişilerin yakalanmasını sağla-

mıştı. Güney’in ardından söz alan Manço, olayla il-
gili ayrıntıları paylaştı: “Ben uzun zamandır hayvan 
besleyen biriyim. İlk iki köpeğim zehirlenerek öldü. 
Zehirlenmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ge-
çenlerde bir video paylaştım. 15 köpeği bir anda öl-
dürdüler. Orası bir koruma alanı. Koruma alanında 
herhangi bir köpeği öldürmek suçtur, dinimizde de 
yeri yoktur. Bunu duyurdum ve o video 15 bin kişi 
tarafından paylaşıldı. Ciddi bir duyar ciddi bir far-
kındalık gerçekleşti ve bu konunun üzerinde durul-
du. Bugün aldığım bir duyuma göre şüpheli üç kişi-
den ikisine ulaşıldı, diğerinin bulunması için çalışma 
devam ediyor.”

“Hayvanlar bizim evlatlarımız gibi” diyen Manço, 
esas sorunun insan müdahalesinden kaynaklandığını 
belirtti: “Sevgilinize, çocuğunuza bir hayvan alırken 
lütfen onu besleyebileceğinizi düşünerek alın. Çünkü 
o hayvanlar daha sonra bırakılıyorlar. Bugün pitbull 

türü köpekleri hedef almış durumdalar. Gelip bir gör-
sünler. Onların hepsinin davranışlarının sokak hay-
vanlarından farksız olduğunu göreceksiniz. Sorun 
burada ırk, cins değil. Sorun, o hayvanların davranış-
larını etkileyecek insan müdahaleleri.”

“BUNLARIN KARŞILIĞI OLACAKTIR”
Yonca Evcimik de hayvanseverlerle birlikte ey-

leme katılanlardandı. Evcimik, şunları söyledi: “Ön-
celikle sizleri alkışlamak istiyorum çünkü sizin gibi 
yürekli insanlar oldukça sırtımız yere gelmez, can 
dostlarımız da yalnız kalmaz zaten. Her geçen gün 
daha fazla büyüyor bu gruplar ve çok mutlu oluyo-
rum. Bütün bunların karşılığı olacaktır ben eminim. 
Bir önceki gün cumhurbaşkanımız bir barınak ziya-
retinde bulundu ve rehabilitasyon merkezine dönüş-
türüldü. Bütün AKP’li belediyelere de ‘Bir an önce 
bunları yapın’ dedi. Bunların geri dönüşü, bu güzel 
günlerin geri dönüşüdür. Ben eminim her şey çok gü-
zel olacak. Yılmayalım, ayakta duralım. Can dostla-
rımız sahipsiz değil.” 

Hayvan haklarıyla ilgili neredeyse tüm eylemlere 
katılan tiyatrocu Tuna Arman ise “Sokak hayvanları 
sahipsiz değil” diye başladığı konuşmasına şöyle de-
vam etti: “Onları da Allah yarattı, insan olana ema-
net etti. Onlara sahip çıkmak için sadece insan olmak 
gerekiyor. Biz her zaman varız, her yerde varız. Her 
eylemde söyledim: her şehirde bir kişi bile olsa biz 
binleriz. Tek yüreğiz. Her can için canımız yanıyor. 
Bizlerin sokağa dökülmesinden korkuyorlar. Ben ba-
rınak istemiyorum, hapishane istemiyorum. Doğal ya-
şam merkezi adı altında süslü cümlelerle öğretmeye 
çalıştıkları yer var ya, oralar bari yeşil alan olsun. On-
lar niye beton üstünde ölecekler? Suçları ne? Ben ken-
dimi Boğaz Köprüsü’ne bağlamıştım yasa için. Öle-
ne kadar da devam edeceğim. Birinin daha canı yansın 
yine köprüdeyim. Her zaman her yerde el eleyiz.” 

Hayvanseverler, Kadıköy’de buluştu

l Fırat FISTIK

Hayvanseverler, Kadıköy Rıhtım’da sokak hayvanlarının belediyeler 
tarafından toplatılmasını protesto etmek amacıyla biraraya geldi. 
Hayvanseverlerin eylemine çok sayıda sanatçı da katıldı

l Simge KANSU

Yaşam Ol Derneği kurucusu ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Hatice Şen Özköse’nin öncülüğünde Yaşam Ol Derneği kurucusu ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Hatice Şen Özköse’nin öncülüğünde 
başlatılan çalışma sonucunda Fikirtepe’de 300’den fazla kedi kurtarıldı, 629 kedi kısırlaştırıldıbaşlatılan çalışma sonucunda Fikirtepe’de 300’den fazla kedi kurtarıldı, 629 kedi kısırlaştırıldı
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rp ailesinden, tarihi M.Ö 9. yüzyıla kadar giden 
telli, antik bir çalgı olan lir, 21. yüzyılda İstan-
bul’da yeniden üretilmeye başlandı. Üreticisi de 
dil bilimi, yazarlık, müzisyenlik alanlarında ma-

haretli, çok yönlü biri olan Eren Ali Gül. 
Gül ile atölyesinde lir macerasını konuştuk. 
• 2020 yılının Kasım’ında lir üretimine başlamışsınız. 

Yani pandeminin yoğun olduğu dönemler. Nasıl bir şevk-
le oldu bu?

Bir ameliyattan uyandığım esnada oldu. Narkozdan çok 
hızlı uyandım. Hareket edip, bir kâğıt kalem aradım. O anda 
aklımda bir şeyler belirmişti. Farklı enstrümanlar yapmayı 
düşünmüştüm, lir bunun daha ilerisinde olacaktı. Onlardan 
vazgeçip, lire karar verdim. Cebimde bir rakı sofrası kurma-
ya yetecek kadar para kalmıştı, onunla birkaç ağaç parçası 
alabildim. Birkaç kâğıt zımpara dışında hiçbir şeyim yoktu. 
Zor ve yoğun bir çaba içerisinde ilerledim. İki ay içinde kı-
sıtlı imkânlarla üç lir üretebildim. İlk ayın kirası çıktığında 
atölye açtım. 

• Bu unutulmuş aleti neden canlandırmak istediniz?
Lirin tarihsel mirası içerisinde, savrulmuşluğunu topar-

layıp bir hizada yeniden hayat bulması gerekiyordu. O öz-
neyi Anadolu’da, üstelik var olduğu hayat bulduğu coğ-
rafyaya yeniden kazandırdım. Lir adına 
mutluyum, lir sevenler adına daha çok 
mutluyum. 

• “Türkiye’nin ilk lir müzik aleti ya-
pımcısı” olduğunuzu söylüyorsunuz. 
Nasıl teyit ettiniz bu bilgiyi?

Kaynaklara da bakıldığında aynı so-
nuca varılacaktır. Türkiye sathında, lir 
yapımcılığı var olmamış. Osmanlı’nın 
son dönemlerinde, Türk klasik müzik 
aletleri arasında yer edinmiş olsa da kısa 
bir sürede yerini kaybetmiş. Türkiye’de 
hiçbir tarihte, hiçbir koşulda lir üretmek 
için bir atölye inşa edilmemiş. Bunun ol-
masını çok isterdim. Şunu da belirtmekte yarar görüyorum 
ki üretimini yaptığım üç farklı modelim oldu. Bunları ken-
dim tasarladım. 

AYDA 10 LİR KAPASİTE
• Lirin üretim aşamalarını anlatır mısınız? 
Masif bir ağacın oyulması işlemiyle başlıyorum. Ağacın 

tamamı oyularak enstrümana dönüşüyor. Üzerinde çalıştı-
ğım lirler tek parça bir ağaçtır. Kesim açıları dik gelecek şe-
kilde  ladin ses kapakları hazırlıyorum. Bu kapakları oyulan 
ağacın üzerine belli işlemlerden sonra oturtuyorum. Tıpkı 
gitar, ud, bağlama gibi ses kapağı belirli bir kalibrasyondan 
geçtikten sonra yerine oturtuluyor. Sonraki aşamalarda sıra-
sıyla dip eşiği takılıyor ve burguluk alanları açılıyor. Tüm 
bu kaba işler üç-dört gün sürüyor. Lirin tam aşamada bitme-
si için en az beş güne ihtiyacı var. Ayda en yüksek adet ola-

rak 10 lir üretebiliyorum.  
• Şimdiye dek kaç tane lir ürettiniz?
Son 3 ay içerisinde yoğun bir malzeme tedarik sürecim 

olduğu için işleri biraz hafiflettim. Ürettiğim her lirin ya-
pım planı ve üretim numarası bulunuyor. 40’a doğru geldim. 

• Kimler alıyor? Sosyal medyada oyuncu Ayşe Tolga ve 
müzisyen Kalben’i gördüm mesela.

İlk müzisyen lir müşterim Barış Yıldırım’dı. Kalben, lire 
merak salmış, sahnede kullanabileceğini söylemişti. Lirini 
teslim ettiğimde bazı keyifli denemelerde bulunmuş, kavra-
ma noktasını yakalamıştı. Ayşe Tolga da Kalben’den görüp 
etkilenmiş, bir lir de kendisi edindi. Müzisyenlerin ilgisi ve 
iştahı sonrasında açıldı. Lir alan kişiler her yaş aralığından 
ve her meslekten insan diyebilirim. Türkiye dışında Kana-
da, Almanya, Avusturya, İngiltere ve Hollanda’ya lir gön-
derdim. Avrupa’dan da yoğun bir ilgi var.

“HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERİN”
• Lir fiyatları nedir ortalama? 
Siparişle üretiyorum. Lir fiyatlarım oldukça düşük. Yal-

nızca temel işçilik ücretini alıyorum. Bu iş için büyük bir 
fedakârlık yapıyorum. 11 telli lir 1200 TL, 16 
telli lir 1600 TL. Bunun büyük 

oranda ham ağaç ve işlenme süreçlerin-
de kullanılan gereçlerin maliyetleriyle birlikte hesap-

ladığımda yüzde 25 civarında bir maliyete tekabül ediyor. 
Temin ettiğim malzemeleri güçlükle bulabiliyorum, kasada 
duran paranın tamamı malzemelere gidiyor. Ay sonunda ko-
caman bir boşlukla kalıyorum. Vicdanlı insanları göreve ça-
ğırıyorum, lütfen lire hak ettiği değeri siz verin (gülüyor). 
Yakın bir zamanda bu fiyatları artıramazsam, tamamen yurt 
dışına dönük çalışacağım. 

• “Kaybolmuş, unutulmuş antik müzik aleti lir yeniden 
hayat buldu. Sokakta, sahnede, şarkılarda çalınacağı gün-
ler çok yakın!” diye bir paylaşımınız vardı. 

Koordine etmeye çalıştığım bazı müzisyen ve müzik in-
sanları var. Bunlar piyasa müziği yapan kişiler değil. Müzik 
endüstrisi karşısında kendi ayakları üzerinde durabilen kişi-
lerle bu işin geleceğini inşa edeceğim. Önümüzdeki yaz dö-
neminde bazı şehirlerde küçük bir dizi etkinliklerle dene-
yeceğim. Lir hakkında merak edilen her şey için atölyeme 
bekliyorum, bunu okuyan herkes buna dâhil…

Arkeyd’den 
ikinci klip

2015 yılından beri 
müzik piyasasında 

olan Arkeyd, yeni 
albümlerinin ikinci 

video klibini YouTube 
platformu üzerinden 

yayınladı

Vokalde Esat Özcan, 
gitarda Ahmet Güven 
ve klavyede Emrah Ka-
radağ’ın olduğu Ar-
keyd grubunun ikinci 
videosu “One of Tho-
se Days” YouTube platformu üzerinden sevenleriyle 
buluştu. Yeni albümlerinin ikinci video klibi  seven-
lerinden tam not aldı. Yönetmenliğini Buğra Kekik’in 
üstlendiği klibe oyuncu Şahin Adıgüzel, pandomim 
performansıyla eşlik etti. 

Emrah Karadağ tarafından kurulan Arkeyd grubu 
ilk albümleri olan “Sunlight of Liberty”i 2017 yılın-
da dijital platformlarda yayınlamıştı. Sekiz şarkıdan 

oluşan yeni albümlerinin kayıtlarını tamamlayan grup, 
ikinci albümlerini yayınlamak için gün sayıyor. Söz ve 
müziği grubun ilk albümlerindeki vokalistleri Ömer 
Şahin’e ait olan “One of Those Days” şarkısının kli-
bi, grubun daha önce yayınladığı “I Know” teklisinin 
ardından albümden önce çıkan ikinci tekli olma özel-
liğini taşıyor. https://www.youtube.com/watch?v=Jd-
lr6C4zsD8

Dolu Kadehi Ters Tut 
ilk kez Bostancı’da
Yerli alternatif sahnenin önde gelen 
ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut, 
ilk Bostancı Gösteri Merkezi için 
gün sayıyor. Moon Stage ve Orfe Ya-
pım organizasyonuyla 16 Ocak Pazar 
günü gerçekleşecek konserde ekip, 
“Gitme”, “Madem”, “Yapma N’olur-
sun”, “Aldattım”, “Neyin Nesi” gibi 
her biri hit olmuş şarkılarını hayran-
larıyla birlikte söyleyecek.

Son albümleri DKTT’yi geçtiği-
miz mart ayında dinleyicileriyle bu-
luşturan ekip, 2021’in son günlerinde 
R&B müziğin önde gelen temsilcile-
rinden Seda Erciyes ile yayınladıkları “Yüksek” teklisini yayınladı.

2014 yılında  Uğurhan Özay ve prodüktör, gitarist-geri vokal Mürsel Oğulcan Ava 
tarafından kurulan Dolu Kadehi Ters Tut, yerli sahnenin en üretken topluluklarından.

l Simge KANSU 

Kendi ifadesiyle ‘Türkiye’nin 

ilk lir müzik aleti yapımcısı’ Eren Ali 

Gül, “Lirin tarihsel mirası içerisinde, 

savrulmuşluğunu toparlayıp yeniden 

hayat bulması gerekiyordu.” diyor
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Lir adına mutluyum
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Değerli Dostlar; Sizler için gereken 
Kovid-19 PCR, Antikor ve Hücresel 
Bağışıklık testlerinizi  laboratuvar 
şubelerimize gelerek, ya da mobil 

ekiplerimizle ev veya işyerlerinizde 
aldırabiliriz.

Acarkent: 05379742385
Ataşehir: 05379742472
Kurtköy: 05394422093

Covid-19’un Omicron 
varyantının daha bulaşıcı 
olması, koruyucu önlem-
lerin ise toplum içinde sık 
sık gevşetilmesi nedeniy-
le özellikle son haftalarda 
vaka sayıları ciddi oranda 
arttı. Yetişkinlerin yanı 
sıra çocuklarda da Co-
vid-19’un ve bunun yanı 
sıra influenzanın da ciddi 
oranda artış gösterdiğini 
belirten Anadolu Sağlık 
Merkezi Çocuk Sağlı-
ğı ve Hastalıkları Uzmanı 
Dr. F. Ela Tahmaz Gün-
doğdu, anne-babalara Co-
vid-19 ile ilgili önemli 
bilgiler verirken, en çok 
merak edilen sorulara da 
yanıt verdi.

◆  Influenza ve Covid-19 arasındaki farklar nelerdir? 
Şu anki Influenza A salgını, çocuklarda Covid-19’a göre daha şid-

detli bir tabloya yol açabiliyor. Yüksek ateş, burun akıntısı ve ök-
sürük daha şiddetli olabiliyor ve karın ağrısı da sık görülüyor. Co-
vid-19’da ise burun akıntısı ve hafif öksürük sık görülüyor ve hastalık 
daha hafif seyredebiliyor. Ancak bu belirtiler hasta çocuğa, aldığı vi-
rüs miktarına göre değişebilir. Influenza ve Covid-19 belirtilerinin 
çoğu aynı olduğundan test yapılmasını öneriyoruz. Influenza için hız-
lı antijen testi iki saatte sonuç veriyor ve yapması kolay, maliyeti dü-
şük. Covid-19 içinse PCR testi yapılması daha doğru sonuç veriyor.

◆ Son dönemde çocuklarda görülen Covid-19 ve influenza 
oranları ne kadar arttı?

Son bir ayda her ikisi de oldukça sık görülse de influenzaya daha 
sık rastlandığını söyleyebiliriz.

◆ Çocuklarda görülen Covid-19 (Delta ve Omicron) belirtile-
ri nelerdir? 

Şu anda hastanemizde yapılan PCR testlerinin yüzde 75’inde 
Omicron, geri kalan kısmında ise Delta varyantı görülüyor. Omicron 
varyantı öne geçti ve bu varyantın belirtileri Delta’ya göre daha hafif, 
genelde sadece nezle gibi geçiriliyor.

◆ Çocuklarda Covid-19’un tedavisi nasıldır? İlaç kullanılabi-
lir mi?

Covid-19 olan çocuklarda sadece destekleyici tedavi uyguluyo-
ruz. Ateş için parasetamol, öksürük için bitkisel öksürük şurupları 
veriyoruz. Burnun hep açık kalmasını, düzenli olarak  serum fizyolo-
jikle temizlenmesini ve doğal yollarla bol C vitamini alınmasını öne-
riyoruz.

◆ Hastalığı önlemek için alınabilecek önlemler nelerdir? Salgın 
döneminde takviye vitamin vb alınmalı mı? 

1 yaş üstü çocuklara sadece kış aylarında D vitamini almalarını 
öneriyoruz. 1 yaş altındaki çocuklara ise damla şeklinde D vitamini 
veriyoruz. Her çocuğa verilmesi gereken doz farklıdır. Bu konuda he-
kime danışmak önemli. 

◆ Okulda ve evde nelere dikkat edilmeli?
Okulda maske ve mesafeye, sınıfların ve okulun havalandırılma-

sına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yemek yerken maskeler çıka-
cağından yemekhane koşullarında da mesafeye önem verilmeli. Evde 
ise yine odalar havalandırılmalı. Bardak, havlu, yastık gibi eşyalar or-
tak kullanılmamalı. Covid-19 hastası kişiler evde ayrı bir odada izo-
lasyonda olmalı.

◆ Ebeveynlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Çocuklarını Covid-19 konusunda eğitmelerini, özellikle de ko-

runma önlemleri konusunda bilgilendirmelerini öneririm.
◆ Kimler Covid-19 aşısını mutlaka yaptırmalı?
Ülkemizde tanımlandığı üzere 12 yaş üstü ve aşısı E-nabız siste-

mine tanımlanmış herkesin aşı olmasını öneririm. Sadece aşı yapıl-
masına doktoru tarafından engel konan hastalar hariç tabii. Maske, 
mesafe ve aşı bir arada uygulanırsa Covid-19’dan korunabiliriz. Her-
hangi biri eksik olduğunda hastalıktan korunma ihtimalimiz maale-
sef çok azalıyor. 

◆ Çocuklarda Covid-19’u ağır geçirebilecek belli bir risk gru-
bu var mı?

Yine erişkinlerdeki gibi altta yatan kronik bir hastalığı olanla-
rın, alerjik bronşiti olanların, bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanan-
ların, kanser ve romatoloji hastalarının Covid-19’u ağır geçirme risk-
leri yüksek. 

◆ Çocuklarda hangi aşı tercih edilmeli?
Çocuklara 12 yaşını geçer geçmez E-nabızda tanımlandığı zaman 

aşı yaptırmalı. Hastalığa yakalanmamak için çok fazla vakit kay-
betmeden aşı olmalarında yarar var. Çocuklarda aşı olarak Bionte-
ch tercih edilmeli, çünkü dünyada en çok denenen ve etkin olduğu 
saptanarak ülkemizde uygulanan aşı budur. Biontech’e bağlı olarak 
çocuklarda ciddi bir yan etki de tüm dünyada bildirilmemiştir. 

cıbadem Fulya Hastanesi Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Dr. Demet Matben son 
dönemde çocukları etkisi altına 

alan hastalıkları anlattı. Matben, “Pandemi 
sürecinde kış mevsiminin de etkisiyle özel-
likle okul çağı çocuklarında üst solunum 
yolu enfeksiyonları, çok hızlı bulaş riski 
taşıyan influenza (domuz gribi), Covid-19 
ve bağırsak enfeksiyonları çok sık görülü-
yor. Her ne kadar maske kullanılsa da kapa-
lı ortamda uzun zaman geçirilmesi bu has-
talıkların hızla yaygınlaşmasına yol açıyor” 
diyor. Solunum, öksürük ve hapşırıkla bu-
laşan; yüksek ateş, burun akıntısı, öksürük 
ve karın ağrısı başta olmak üzere birçok şi-
kayetle kendini gösterebilen bu hastalıklar-
da zaman kaybedilmeden hekime başvurul-
ması ve test sonucuna göre uygun tedaviye 
başlanması gerektiğini vurgulayan Dr. De-
met Matben, bazen de yüksek ateş görülme-
yebildiğini, bu nedenle çocukta ‘ateşi yok’ 
diye yanılgıya düşülmemesinin çok önemli 
olduğunu söylüyor. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Demet Matben, son dönemde çocuklar ara-
sında yaygınlaşan hastalıkları şöyle sıralıyor:

• NEZLE (SOĞUK ALGINLIĞI)
Burun akıntısı ve hapşırık gibi belirti-

lerle kendini gösteren soğuk algınlığı ihmal 
edildiğinde orta kulak iltihabına ve akut 
bakteriyel sinüzite, hatta alt solunum yolu 
enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Tedavisin-
de; serum fizyolojikle burnun yıkanması ve 
bol bol su içilerek biriken sümüksü salgının 
temizlenmesi yeterli. Ancak Covid-19 ihti-
maline karşı ilk etapta sıkı bir gözlem ya-
pılması, çocuğun okula gönderilmeyip evde 
dinlenmesi çok önemli.

• İNFLUENZA (DOMUZ GRİBİ)
Dr. Demet Matben, son günlerde çok 

sık görülen ve hızla yaygınlaşan domuz gri-
binin yüksek ateş, baş ağrısı, titreme, ök-
sürük, bulantı, kusma ve boğaz ağrısı ile 
kendini gösterebildiğini belirterek “Bazı 
çocuklarda hafif geçirilirken, bazı çocuklar-
da ise zatürreye bile yol açabiliyor. Bu şika-
yetlerden biri olduğunda zaman kaybetme-
den hekime danışmak ve test sonucuna göre 
tedaviye başlanması önemli.” diyor.

• BRONŞİOLİT
Akciğerlerdeki küçük hava kanalları-

nın iltihaplanmasına yol açan bronşiolit, so-
ğuk algınlığıyla benzer belirtilerle kendini 
gösteriyor ancak öksürük, hırıltılı ve hızlı 
solunum ve nefes almada zorluk da görü-
lebiliyor. Zaman kaybetmeden hekime baş-
vurmak gerekiyor.

• GRİP 
Kış aylarının başlıca hastalıklarından 

olan grip hızla yaygınlaşıyor. Grip şikaye-
tiyle hastaneye getirilen çocukların sayısın-
da son dönemde çok önemli artış yaşanı-
yor. Kalabalık yerler ve hijyen kurallarına 
yeterince dikkat edilmemesi de bulaş ris-

kini artırıyor. Burun akıntısı, halsizlik, bo-
ğaz ağrısı, öksürük gibi şikayetlerle kendi-
ni gösteren grip; Covid-19’un belirtileri ile 
de karışabiliyor. 

• ORTA KULAK İLTİHAPLARI
Özellikle kapalı alanlarda sık zaman 

geçiren çocuklarda bulaş riski çok yüksek 
olan üst solunum yolu enfeksiyonunun ar-
dından orta kulak iltihabı görülebiliyor. Baş 
ağrısı, yüksek ateş, kulak ağrısı ve işitmenin 
azalması ile kendini gösteren orta kulak en-
feksiyonu tedavi edilmezse önemli sorunla-
ra yol açabiliyor. Orta kulak iltihabının te-
davisinde antibiyotik verilebiliyor.   

• COVİD-19
Dr. Demet Matben “Son günlerde en sık 

polikliniğe Covid-19 hastaları baş vuruyor. 
Özellikle okul çağı çocuklarda ve onlarla 
temaslı bebeklerde bile çok yaygın. Aile-
ler ‘ateşi yok’ yanılgısına düşmemeli çünkü 
yüksek ateşe yol açmayıp, burun akıntısı, 
öksürük, kas, eklem ve özellikle baş ağrısı 
görülebiliyor. Sadece burun akıntısı ile ge-
len çocuklarda bile Covid-19’a rastlayabili-
yoruz. O nedenle burun akıntısı semptomu 
olsa bile bu şikayetlerin göz ardı edilmeme-
si, kişilerin test vermesi ve hızlıca izolasyo-
na alınması gerekmekte. Aşı zamanı gelen 
ebeveyn ve 12 yaş üstü çocukların aşılan-
ması en önemli korunma yöntemi. Tedavi 
semptomatik ve vücut direncini artırarak 
yapılıyor.” diyor. 

• RİNOVİRÜS
Havaların soğumasıyla özellikle kış ay-

larında çok sık görülen Rinovirüs; ateş, bu-
run akıntısı, öksürük hatta alt solunum yolu 
enfeksiyonuna neden olan bir hastalık. 
Özellikle küçük bebeklerde ağır seyrediyor. 

10 
çocuklarda 
soruda 

Covid-19 

Influenza 
çok yaygın görülüyor!(domuz grİbİ)

Son günlerde Covid-
19’un yanı sıra nezle, 

influenza (domuz 
gribi) ve üst solunum 

yolu enfeksiyonları 
hızla yaygınlaşırken, 

çocuklar her 
zamankinden fazla 

risk altında

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Matben, çocuklarda yaygın 
görülen hastalıklara karşı korunma önlemlerini şöyle sıralıyor;
1- Maske kullanımı ve el yıkamaya özen gösterin. Kapalı yerlerde virüs ve 
bakterilerin yayılması kolaylaşıyor. Bu nedenle maskenin çıkarılmaması, 
doğru takılması ve gerektiğinde değiştirilmesi çok önemli.
2- Kapı kolları, merdiven trabzanları hatta çocukların sıkça temas ettiği 
cep telefonları canlı virüsler için en uygun yerlerden ve bolca bulunuyor. Bu 
nedenle gün içerisinde elleri sık sık yıkamak ve elleri yüze, gözlere ve ağıza 
sürmemek kritik önem taşıyor. 
3- Aşılamalarını zamanında yaptırın.
4- Sağlıklı beslenmelerine, C vitamini içeren mevsim sebzeleri ve 
meyvelerinden tüketmesine özen gösterin.
5- Kapalı ve kalabalık alanlarda virüs ve bakteriler kolay bulaştığından, 
pencereleri gün içerisinde belirli aralıklarla düzenli açarak ortamı 
havalandırın.

A

BU 5 KURAL 
ihmale gelmez! Dikkat! 
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Hayır, bu tahmin ettiğiniz gibi hayatta ve sporda 
anda kalmanın önemi üzerine bir yazı olmaya-
cak. Yoğun gündemde anda kalmaktan yorulduk 
biraz. Sanırım artık biraz daha planlı program-
lı yarınlar istiyoruz. Kesin bilgi, yayalım.

Son dönemlerde en çok duyduğumuz, en 
öne çıkan, faydalı olduğunu da düşündüğüm 
için pompalanan demek istemiyorum ama en 
çok rastladığımız kavram diyeyim hadi, ‘mind-
fulness’ yani anda kalmak. Kalabilmek. Aslın-
da Türkiye’de yaşadığımız için çok da ihtiyacımız 
olan bir şey değil belki, değil anda kalmak sürek-
li anın göbeğinde yaşıyoruz çünkü. Her şey o an 
yaşanıyor, sonraki an unutuluyor. Bazen bir krizi 
atlatmak için bir şey yapmak değil, öylece dur-
mak yetiyor da artıyor. Dün yok, yarın kaygı ola-
rak var tabii ama aslında bugün olanlardan yarını 
öyle uzun uzadıya düşünecek zaman yok doğ-
rusu. Hayatımız gözlerimizin önünden, gençlerin 
YouTube videolarını izlediği gibi x1.5 hızda kayıp 
geçiyor, bu kaygan zeminde herhangi bir şeye 
hakkıyla kafa yoramıyoruz bile.

Hiç unutmadığım, sürekli anlatıp durduğum, 
siz de daha önce duyduysanız kusuruma bak-
mayacağınızı umduğum bir anım var. Eric Can-
tona ile ilgili. Malum, Looking for Eric filminin ba-
şarısından sonra, ki izlediğim en güzel filmlerden 
biriydi Ken Loach’un unutulmaz hikayesi, bizi 
Manchester’ın gri ve karanlık ama aynı zamanda 
renkli dünyasına futbol üzerinden ne güzel sok-
muştu, Eric Cantona ve abisinin ortak prodüksi-
yon şirketleri bir belgesel serisi başlatmışlardı. 
Looking for Manchester, Looking for Milan der-
ken üçüncüsü Looking for İstanbul olarak şehri-
mizde geçti. Ben de o belgeselde kendileriyle ve 
prodiksiyon ekipleriyle çalışma fırsatı buldum, 
yaklaşık 1.5 ay sürdü. Her gün ama her gün ya 
bir çekimimiz ya bir röportajımız vardı. Galata-
saray-Fenerbahçe rekabetini her yönüyle an-
lamaya çalıştılar, gerçi giderken hala tam anla-
yamamışlardı, bir şey kaçırmak istemiyorlardı. 
O yüzden montaj ve post-prodüksiyonda ge-
çecek zamanda da futbolda herhangi bir önemli 
gelişme olursa kendilerine bildirmemi, güncelli-
ği korumak için bu gelişmeleri de dahil etmek is-
tediklerini söyleyerek gittiler. Ben de tabii, görev 
bilinciyle her sabah kalktım, gazeteleri tara-
dım, öyle her şeyi de değil ha, önemli gördükle-
rimi böyle satırbaşları şeklinde 5-6 madde yazıp 
yolladım. Bir gün, iki gün, üç gün… Sanırım seki-
zinci günün sonunda kısa bir mail geldi, “Bizi ar-
tık güncelleme”. Hayatımdaki en komik anılar-
dan biri bu, kısa hikaye, kara komedi, artık hangi 
türe sokarsanız. Her gün gelen 5-6 satırlık ha-
berden bile başları döndü adamların. Haklılar.

O günden beri bizde asıl sorun ne diye düşü-
nüyorum. Neden bu kadar sorun yaşıyoruz. Gel-
diğim noktada iletişimin en büyük sorunumuz 
olduğuna karar verdim. Çoğu zaman iletişim de-
diğimiz şey, daha ziyade ‘iletim’ olarak gerçek-
leşiyor zaten. Tartışmalarda en çok duyulan üç 
cümle araştırması yaparsak, ‘Önce sen beni bir 
dinle...’ ilk sırada çıkmazsa dişimi kırarım. Biz ile-
tişim yerine iletim yaptığımız, teoride işdeş olan 
fiili pratikte tek taraflı görüş bildirmeye çevirdi-
ğimiz, toplantılarda insanlar sadece kendi söy-
lediklerini dinlediği, karşıdaki konuşurken ken-
di söyleyeceklerini hazırladığı, sonradan sadece 
kendi söylediklerini hatırladıkları, olayı başkası-
na aktarırken de sadece kendi tarafından aktar-
dıkları için ve çoğu önemli toplantı da nedense 
bire bir yapıldığından olaylar iyice içinden çıkıl-
maz hale geliyor. 

Bu sezon malum, çok acayip, çok entere-
san, daha önce hiç yaşanmamış şeyler yaşanı-
yor. Trabzonspor’un herkesten önde, ayrı ve çok 
farklı şekilde sürdürdüğü liderliğinden bahset-
miyorum bunu söylerken. Trabzonspor ödevle-
rini cumadan bitirip, sonra hafta sonunun keyfini 
çıkaran çalışkan öğrenci gibi. İletişim filan derken 
bahsettiğim daha ziyade üç büyükler. Asıl hika-
ye orada çünkü. 

Fenerbahçe’nin yenilik ve değişim diyerek 
üç buçuk senede eskiye tamamen aynı isimler-
le tur bindirmesi, bu süreçte uzunca süre takı-
mın başında teknik direktör bile olmaması. Ga-
latasaray’ın tamamen aynı mottoyla çıkıp, daha 
birkaç ayda başkanla teknik direktörün sos-
yal medya hesapları üzerinden birbirleriyle ko-
nuştuğu ve birbirini yalanlayarak ilerleyen süreç, 
Beşiktaş’ın en azından altyapıdan bir hoca çıka-
rabilmiş olmasının hanesine kanaat notu olarak 
yazıldığı ve takımın başında bir teknik direktör 
olmasa da sahada oynayan bir sürü gençle ha-
yata tutunduğu bir sezon. 

“Tarihi mirası güçlü takıma, daha önce büyük 
takım tecrübesi olan, başarılı, boşta, iletişimi 
güçlü, sinirleri kuvvetli, genç ve karizmatik, ter-
cihen pro A lisanslı teknik direktör aranıyor” diye 
ortak ilan mı verseler? Pro A meselesi de başka 
bir sorun ama o da başka sefere. Artık.

Sporda anda kalmak

BANU 
YELKOVAN

ABD’nin Saint Louis kentinde yapılan1904 Yaz 
Olimpiyatları ya da resmi adıyla III. Olimpiyat 
Oyunları, olimpiyat tarihinin belki de en 
çok konuşulan olimpiyatlarından biri 
oldu. 

Maraton dalında yaşananlar, 
bu olimpiyatların çok konuşul-
masına neden oldu. Bir yarış-
macının parasızlıktan aç karın-
la maratona katılması, “Açlık 
Oyunları” filmine ilham kay-
nağı oldu. Sussuzluktan bayılan 
bir maratoncu az daha birincilik 
madalyası alacaktı. Bitkin düştüğü 
için yarışmayı bırakmak isteyen bir 
maratoncu, antrenörlerinin verdiği fare 
zehiri ile altın madalyonu boynuna taktı...

118 yıl önce yapılan 1904 Yaz Olimpiyatla-
rı’na12 ülkeden 6’sı kadın 651 sporcu katıldı.

Bu dönem olduğu gibi o dönem de maraton 
olimpiyatların en önemli dalı idi. Maraton, 30 
Ağustos günü sabah saatleri yerine öğleden sonra 
15.03’te 30 derece üzerinde bir sıcaklıkta yapıldı. 
Maraton güzergahının tamamı da toprak zemindi. 
Oyunculara eşlik eden araçlar önden gittikleri için 
yarışmacıları toz duman içinde bırakmış.  

Yarışmaya da profesyonel anlamda çok az 
sporcu katılmış, katılanların çoğu amatör. Sporcu-
ların susayacakları da hesaba katılmadığı için su 
desteği verilmemiş. Güzergah boyunca oyuncu-
ların ulaşabilecekleri tek su kaynağı 16 kilometre 
uzaklıktaki bir su kuyusu imiş. 

Toz ve sussuzluk maratonun günümüzde de 
konuşulmasına neden oldu. 

BAYILINCA OTOSTOP ÇEKTİ
Maratoncu Fred Lorz, su kuyusuna ulaşamadan 
bitkin düşünce yarışmayı bıraktı. Bıraktı bırak-

masına ama birinci ilan edildi. Nasıl mı? 
14.5 kilometre gittikten sonra ya-

rışmayı bırakan Lorz, stadyuma gi-
dip yarışın bitişini izlemek için 
otostop çekti, yaklaşık 3.5 kilo-
metre gittikten sonra araç bozu-
lunca inmek zorunda kaldı. Bari 
koşayım dedi, varış noktasına ka-
dar gitti. Stadyuma vardığında se-

yirciden birincilik alkışı aldı. Altın 
madalyonun cazibesi olsa gerek alkı-

şa sessiz kaldı. Madalyayı almasına ra-
mak kala kendisini arabada gören birinin 

ifşası ile gerçek ortaya çıktı. ‘Şaka yaptım’ dedi 
ama ömür boyu olimpiyatlarden men edilmekten 
kurtulamadı. 

Bir başka maratoncu sıcaklıktan ve sussuz-
luktan bayılan William Garcia, yol kenarında bu-
lundu, soluduğu tozlar neredeyse ölümüne neden 
oluyormuş. John Lordon kusma krizine girip yarış-
mayı yarıda bıraktı.

AÇ KARINLA MARATONA KATILDI
Aynı maratonun en ilginç portrelerinden biri de 

Kübalı Felix Carvajal. Postacı Carvajal, gerekli pa-
rayı toplamak için zenginlerin gözüne girmeyi ba-
şardı. Bu amaçla tüm Küba’yı boydan boya koşan 
atlet, yarışma için gerekli parayı da topladı, bir tek-
neyle ABD’ye gitti. Kimine göre parayı kumarda 
kaybeden, kimine göre de çaldıran Carvajal, New 
Orleans’tan St. Louis’e kadar olan 1.000 kilomet-

relik yolun büyük bölümünü koşarak / yürüyerek, 
bir kısmını da otostop çekerek katketti. 

Parasızlıktan 40 saat hiçbir şey yemeyen, ma-
ratona aç katılan, koşarken elma bahçesinden çal-
dığı elmalar bozuk çıkınca mide krampları geçiren, 
Carvajal, yaşadığı tüm sefalete rağmen 4. oldu. 
Carvajal’ın kıyafeti de çok konuşuldu. Yarışma-
ya üstünde beyaz gömlek, altında günlük pantolon 
ve günlük ayakkabı, başında bere ile yarışmaya ka-
tıldı. Bir yarışmacının kendisine acıyıp pantolonu 
makasla keserek şort yaptığı söyleniyor. Yarışma-
cı olduğunun tek emaresi de beyaz gömleğine yaz-
dığı 3 rakamı. 

KÖPEKLER KOVALADI
Bu maratona ilk kez siyahi oyuncular da katıldı. 

Yarışmayı kazanması beklenen iki koşucudan biri 
9. olurken bir diğeri de köpekler tarafından kovala-
nınca 12. olabildi.

FARE ZEHİRİYLE GELEN BİRİNCİLİK
Yarışmayı ABD’li atlet Thomas Hicks kazan-

dı. Bitişe 6 kilometre kala aşırı yorulan Hicks, yere 
yığıldı. Yarışmayı bırakmak istemiş ancak antre-
nörleri bırakmadı, performans arttırıcı “Sulphate 
of Strychnine” verdiler. Buna rağmen bitiş çizgi-
sine vardığında çok bitkin düşmüştü. Koluna giren 
iki kişi ile bitiş çizgisini geçebildi. Olimpiyatı dü-
zenleyenler buna ses çıkarmayarak birincilik ma-
dalyasını almasını sağladılar. Hikcs, yarış boyun-
ca 4 kilo kaybetti.

“Açlık Oyunları” filmine adını 
veren maraton koşusu
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 faydaları
Kış sporu yapmanın

por yapmanın, özellikle de düzenli 
spor yapmanın faydası yadsınamaz bir 
gerçek. Bahar ve yaz aylarına göre so-
ğuk havalarda spor yapmak daha zor, 

bu da spor yapanların sayısında azalmaya neden 
oluyor. Oysa soğuk havalarda spor yapmanın sı-
cak havalarda yapmaktan daha faydalı.

Gerekli tedbirleri alarak kışın spor yapmak 
üşüyen vücutta kan akışını hızlandırdığı için suya 
olan ihtiyaç artar. Alınan su arttıkça vücuttaki za-
rarlı toksinler daha fazla temizlenir. 

D VİTAMİNİNE ETKİSİ
Soğuk havalardan dolayı dışarıya daha az çık-

tığımız kışın vücuttaki D vitamini seviyesi düşer. 
Güneşli günlerde yapılan kış sporları vücutta D vi-
tamini kaybının azalmasında faydalı olur.

Vücudumuzdaki yağların bir görevi de soğuk 
havalarda vücut ısısını korumaktır. Kışın ısınma 
ihtiyacı artığında vücut daha çok yağ yakar. So-
ğuk havalarda yapılan yürüyüş, koşu, kayak gibi 
sporlar daha çok yağ tüketimine neden olduğu için 
hem vücudu ısıtır hem de fazla kiloların verilme-
sine yardımcı olur. 

Kışın yazdan daha az hareket ederiz. Soğuk 
havalar nedeniyle büzülen vücutta kaslar pasifle-
şir, eklem bölgeleri hareketsizlikten dolayı sorun-
lar yaşamaya başlar. Kış aylarında yapılan düzenli 
egzersiz kasları açarak hareket kabiliyetini arttırır, 
eklem ağrılarını azaltır.

Yaz aylarında ağırlaştırılmış fitnes programları 
yerine kışın vücudun duyduğu sıcaklık ihtiyacı ile 
yakılan yağların yanına bir de basit egzersizler ek-
lemek daha faydalı. 

S

Felix Carvajal

Thomas HicksFred Lorz

Kışın yapacağımız bir kaç basit egzersiz ile yazın yapılacak ağır 
fitness programlarından daha fazla fayda sağlayabilirsiniz 
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Gönüllülerden gelenler
Fenerbahçe Gönüllüleri Prof. Dr. Bengi Başer’in konuşmacı 
olarak katıldığı ‘Covid 19’ konulu seminer düzenledi. Türkiye’de 
Omicron düşünülenden daha fazla diyen Başer, virüsün hızla 
yayıldığını belirterek Omicron’un en belirgin özelliklerinin, 
boğaz ağrısı, boğazda gıcık hissi, sanki nefes alırken boğaza 
bir şey takılıyormuş hissi, baş ağrısı, öksürük, kırgınlık, 
halsizlik olduğunu, bu bulgular olursa mutlaka test yaptırılması 
gerektiğini söyledi. 
Aşıların yüzde 90 oranında Omicron da dâhil tüm varyantlardan 
kişileri ağır hastalıktan koruduğunu belirten Başer, interaktif 
aşıların yetersiz kaldığını, Biontech’de bile iki dozun yetersiz 
kaldığına, sadece yüzde 40 koruduğuna dikkat çekti. Üç 
doz MRNA aşılarının bu virüsten koruduğunu kaydetti. 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik sonunda 
Bengi Başer izleyicilerin sorularını da yanıtladı.

Göztepe Gönüllüleri, Doç. Dr. Haluk 
Berkmen’in konuk olarak katıldığı 
‘Türk Dilinin Doğu Asya ve Yeni 
Dünyaya Dağılımı’ konulu seminer 
düzenledi. Göztepe Gönüllü Evi’nde 
düzenlenen etkinlikte Berkmen, 
Türk dilinin önce Türkçe olarak Altay 
bölgesinde başlamış olduğu ve 
iklim şartlarının değişimi üzerine 
insanların dört bir yana dağılmasıyla 
tüm kuzey yarı kürede değişik ağız 
ve lehçeler şeklinde konuşulduğunu 
belirterek, Türkçenin Doğu ve 
Kuzeydoğu Asya dağılımı, Japonya adalarına giden Ainu halkından ve Japoncanın Türkçe ile 
benzerliklerinden örnekler verdi.

Bostancı Gönüllüleri Dün-
ya & Etnik Müzikler Koro-
su, Dragos Musiki Derne-
ği Dünya &Etnik Müzikler 
Korosu ve İzmit Nikome-
dia Hoşgörü Müzik Der-
neği Dünya & Etnik Mü-
zikler Korosu üç ayri koro 
olmakla beraber kurucu-
ları ve hocaları ayni olan 
şef Serdar Taştanoğlu ta-
rafından çalıştırılan kardeş 
korolardır. Bu üç koro-
nunda temel amacı, gerek 
Anadolu coğrafyamızda 
yaşayan etnik kültürle-
re ait müziklerin gerek-
se dünya ölçeğinde diğer 
tüm yaşayan ulus kültürlerine veya 
etnik kültürlere ait müziklerin hayat 
bulmasını, bunların günümüz gençli-
ği ile tanışmasını sağlamak, en önem-
lisi müziğin nerede ve kimler tarafın-
dan yapıldığının hiç önemli olmadığını, 
önemli olanın o sihirli gücü ile onu tanı-
yan tanımayan hatta düşmanı olanları 
bile kucaklayarak barışa kardeşliğe dö-
nüştürücülüğünü koymaktır.
Bu üç koroda temsil ettiği misyonla-
rı başarılı yurtiçi ve yurtdışı konserlerle 
ortaya koymuş ve koymaya devam et-
mektedir. 2015 yılında kurulan Dragos 
Musiki Derneği Dünya & Etnik Müzikler 
Korosu’nu 2017 yılında kurulan İzmit Ni-
komedia Hoşgörü Müzik Derneği Dünya 
& Etnik Müzikler Korosu’nu, 2018 yılında 

kurulan Bostancı Gönüllüleri Dünya & 
Etnik Müzikler korosu takip etmiştir.
Bugüne kadar Yunanistan, Makedon-
ya, Kosova, Romanya, KKTC ve Hol-
landa’da defalarca konserler veren 
her üz koronun repertuarında 50 dil 
ve lehçeye ait eser yer alıyor.
19 Ocak 2022 Çarşamba Kadı-
köy Evlendirme Dairesi’nde kon-
ser verecek olan Bostancı Gö-
nüllüleri Dünya & Etnik Müzikler 
Korosu konserinde, Türkçe, Ma-
carca, Zazaca, İspanyolca, Rus-
ça, Japonca, Arapça, Safaradca, 
Çerkesce, Katalanca, Çingene-
ce, Ermenice, İtalyanca, Rum-
ca, İbranice, Süryanice olmak 
üzere on altı dilden eser icra 
edecektir.

Covid 19 ve korunma yollarıCovid 19 ve korunma yolları

Göztepe’de Türk dili üzerine seminer

Bostancı Müzik Gönüllüleri’nden özel konser

Merhaba, bu hafta sizlere Boşnak mutfağından bazı lzzetleri tanıtacağım. Şimdiden herkse afiyet olsun...

PALAÇINKA – BOŞNAK AKITMASI

Malzemeler
Hamuru İçin :
 2 Su bardağı süt
 1 Su bardağı su
 2 yumurtanın sarısı
 1 Tatlı kaşığı tuz
 1 Kabartma tozu
 Ustasından un ölçüsü
 Kaymak
 Tereyağ

Üzeri İçin :
 Pudra şekeri

Meyve, karamel veya çikolata sosları
İçi İçin :
 Bal, orman meyveli veya mayhoş lezzetli meyve 
reçelleri-marmelatları
(erik, kayısı, vişne, kiraz, çilek, kızılcık, güvem, nar, 
böğürtlen reçeli veya marmelatı…)
 Süslemek için bu meyvelerin taneleri

Yapılışı :
Bütün malzemeleri derince bir karıştırma kabında, 
boza kıvamında bir hamur elde edinceye kadar 
karıştırma teliyle çırparak karıştırın. Yarım saat 

kadar akıtma hamurunun mayalanmasına olanak 
verecek süre bir kenarda dinlendirin.Yapışmaz bir 
tavaya çok az tereyağ sürün ve iyice ısıtın. Boza 
kıvamındaki krep hamurundan bir kepçe alıp, tavaya 
akıtın ve göz göz oluncaya kadar önlü arkalı pişirin. 
Kenara aldığınız akıtmalarınızın üzerini tereyağ ile 
hafifçe yağlayıp, soğumaya bırakın. İçerisine bal; 
arzu ettiğiniz meyve soslarından, çikolata veya 
karamel soslardan birini; çilek, muz ya da sosunu 
sürdüğünüz meyvelerin tanelerinden serpiştirin.
( Arzuya göre krebin yarısına kadar kaymak da 
sürüp sıkıca rulo yapabilirsiniz.) Servis tabağına alıp 
üzerine bal, içine koyduğunuz meyve soslarından 
gezdirip, pudra şekeri ile sunuma hazır edin.

Malzemeler;
 1 kg dana  kıyma
 1 adet büyük boy kuru soğan
 1 su bardağı un (200 ml)
 1 tepeleme çay kaşığı karbonat
 1 adet yumurta akı
 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul 
biber
 1 su bardağı maden suyu

Yapılışı;
Eti derin bir kaba koyun. 
Rendeleyip suyunu sıktığınız 
soğanı, un ve karbonatı ekleyin. 
Yumurta akı, tuz ve baharatları 
ilave edip yoğurmaya başlayın. 
Yoğururken maden suyunu 
ekleyip yoğurmaya devam edin . Bu köfte 
1 gece ya da en az 7-8 saat buzdolabında  
beklerse çok daha lezzetli olur. Köfte 
harcından ceviz büyüklüğünde parçalar 
koparıp parçaları yuvarlayın ve hafif yassı 

hale getirin. Ortalarına parmak basıp 
inceltirseniz çok daha iyi pişeceklerdir. 
Izgara tavasına ya da normal tavaya çok az 
sıvı yağ koyup kızdırın. Köfteleri önlü arkalı 
kızartıp servise sunun.(İsteyen fırın kabında 
yağlı kağıt sererek fırında da pişirebilir)

CEVAPÇICI  KÖFTESI

15 – 21 OCAK 2022
 Başvuru Tel: 0216 346 57 57

ZEHRA GANİOĞLU THM KOROSU
Şef Zehra Ganioğlu

Tarih/Saat: 17.01.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri             

YILDIZLAR TÜRK MUSIKİ TOPLULUĞU 
Şef Hüsnü Çarkman

Tarih/Saat: 18.01.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri             

MARMARA’DA DEPREM 
Prof. Dr. Şener ÜŞÜMEZSOY 

Tarih/Saat: 18.01.2022 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi 

Düzenleyen: Caddebostan Gönüllüleri   

YAŞLI İNSANLARDA İLAÇ KULLANIM 
BAĞIMLILIĞI 

VE YALNIZLIK PSİKOLOJİSİ  
Uzman Psikolog Sinan Dağbakan

Tarih/Saat: 19.01.2022 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Düzenleyen:  Bostancı Gönüllüleri             

SERDAR TAŞTANOĞLU BOSTANCI 
DÜNYA VE ETNİK MÜZİKLER KOROSU

Şef Serdar Taştanoğlu
Tarih/Saat: 19.01.2022 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri            

YAZININ BAŞLANGICI VE 
ÇAĞLAR BOYUNCA GELİŞİMİ

Doç. Dr. Haluk Berkmen
Tarih/Saat: 20.01.2022 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri             

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

Palaçinka Boşnak mutfağına özgü bir akıtma uygulamasıdır. Buna rağmen Arnavutluk, Karadağ, 
Makedonya, Bulgaristan gibi geniş bir Balkan coğrafyasında bu tarife rastlıyoruz.
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Zannım Erenköyü’nde artık / 
Görmez felek öyle bir baharı

KUM SAATİ
1. Tanker. 2. Taner. 3. Rate. 4. Are. 5. Ra. 

6. Ru. 7. Ura. 8. Bura. 9. Dubar. 10. Barudi.

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

BURDUR

ANTALYA

MERSİN

ADANA

HATAY 

OSMANİYE

EDİRNE

BURSA 

İSTANBUL

SAKARYA

BİLECİK

UŞAK

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.

 E    Z    A    K    İ     C    E    L    İ     B   N   N
  I    D   M    E   M   E    R    S    İ     N   A    E
 R    E     İ     N   Y    K    Ö    Y    Ü    L    Y    N
 D   A    E    R   A     İ    R    T    U     I    R    H
 K   R    Y    G   N    Ö   N   B   R    M   A    A
 A   U    U    L    E    E    N    A    A    Z    K    T
 N   D    Ş    F    A    A    E    S   M    L    A    A
 A    R    A    E    T    T    R    K   Ö    S    S    Y
 D   U    K    S    Y    U   N    L    E    B   O    İ
 A    B    İ     R   B    B    A    A   H    A   R    I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. S›v› madde tafl›yan 
kamyon ya da gemi. 

2. “… Ölmez” 
(aktör). 

3. Büyük fare. 
4. Ödünç al›nan ya da 

verilen fley. 
5. Eski Mısır’da bir tanrı. 
6. Rutenyumun simgesi. 
7. S›n›r niflan›. 
8. Bu yer. 
9. Kefalgillerden, 

30-40 cm uzunluğunda, 
eti lezzetli balık türü. 

10. Koyu gri renkte olan.

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

veriyoruz. R’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

R

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Ölmüş bir insanı hatırlamak için yapılan tören, ihti-
fal - İngiliz zikçi, matematikçi, astronom, mucit, lo-
zof ve teolog - Onarım 2. Helyum elementinin simgesi
- Karşılaşmalarda rakip oyuncuya yapılan kural dışı
hareket - En gelişmiş röntgen tekniği - Irmaklarda
işleyen, bir tür altı düz kayık - Kilometre (kısa) 3. Or-
taya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç - Gök
küresinde Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak,
Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık takımyıldızlarının
eşit aralıklarla dağıldığı kuşak - Dokusunda çoğun-
lukla gümüş ve altın renginde tel bulunan kumaş veya
metal parlaklığı verilmiş deri 4. Nikel elementinin
simgesi- Maksim Gorki’nin bir romanı - Kalınca
bükülmüş ipek iplik - Bir gölümüz 5. Merhem, ilaç -
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları
oluşturan proteinli madde - İşlem, yöntem 6. Bir tür
şeker hamuru - Bir ABD eyaleti - Kaon elementinin
simgesi - Saığı sersemlik derecesine varan kimse
7. Uluslararası İşçi Örgütü (kısa) - Ateş - Soru sözü
8. Tavlada üç sayısı - Duvar - İçinde diri balık sak-
lanan, denizden ayrılmış havuz 9. Miras - Balık avla-
makta veya yük taşımakta kullanılan, tek veya iki
direkli ve açık güverteli, büyük kayık 10. Madenle il-
gili, madensel - Sersem, budala 11. Yay silahı - Su -
Tarla sınırı - İnanç, düşünce, kanaat 12. Uzaklık anla-
tan kelime - Hayvansal bir besin - Roma’nın eski adı

- Işık şiddeti birimi 13. Göçebelerin
konak yeri - Kaz dağının mitolojideki adı
- Sonra, en sonra, sonunda 14.
Direnme işi, inat - Uskumrugillerden
bir balık türü 15. Bir ışık veya ısı kay-
nağından yayılan ışınların toplandığı yer,
mihrak - Gösterişi seven, varlıklı kimse
- Dalkavuk 16. Doğa biçimlerini değil,
boya biçimlerini değerlendiren ve boya
vuruşundan doğan görüntünün, insanın
iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğunu
savunan soyut resim anlayışı - Cüz-
zamlı 17. Hemen yapılması gereken,
ivedi - Fotoğrafta net olmayan görüntü
- Umut, istek, arzu - Bir şeyin akmasına
yarayan üst yanı açık boru 18. Ja-
maika’nın plaka işareti - Bir işte yetkili
olan, bir işi yapan, erbap - Dağ selvisi -
Bir nota - Maksat, meram 19. Altın
kökü de denilen kusturucu bir bitki -
Bataklık - Bir tür etli ve büyük zeytin 20.
Pişmiş yemek - Dişi deve - Sivas’ın bir
ilçesi - Düzenli, düzgün.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Beddua - Alan topu da denilen bir
spor türü - Yöntem bilimi 2. Resimdeki
ses sanatçısı - Boğa güreşinde  tutulan
kırmızı şal - Anıt - Ülkemizde bir baraj
3. Genişlik - Uzakdoğu’da oynanan bir
zeka oyunu - Japonya’nın Tokyo kentinin
eski adı - İri taneli bezelye - Benzer 4.
Bir kıta adı - Eğrilmekte olan yün, keten
gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal
değnek - Tohum 5. Uluslar arası af
örgütü (kısa) - Kalıntı, harabe - Ruh -
“... Ünal” (dizi, sinema oyuncusu) 6. Bir
şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam - Bir
ay adı - İzmir’in bir ilçesi 7. Tutma organımız -
Karagöz oyununda kullanılan kamış düdük - Sermaye
- Uzak Doğu’da yetişen Amerikan elmasından çıkan
zamk 8. Kendine özgü, kişiye ilişkin, kişisel - Doku teli
- Evet anlamında kelime 9. Türk Mahsulleri Osi
(kısa) - Bir şeyin dokunmasıyla geride kalan belirti -
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
10. Bir poliçenin arkasına ciro edildiği kişiye öden-
mesi için yazılan havale emri - “... Kaygılaroğlu” (dizi,

sinema oyuncusu) 11. İterbiyum elementinin simgesi
- Tantal elementinin simgesi - Üye 12. Kalkan
balığının yavrusu - Erzurum’un bir ilçesi 13. Barbun-
yaya benzeyen bir balık - Boyun eğme - Kilomper
(kısa) 14. Hile, entrika - Çikolata, şeker, su veya sütle
yapılan sıcak içecek - Negatif fotoğraf - Metal paranın
resimli yüzü 15. “... Şenolsun” (dizi, sinema oyun-
cusu) - Sonsuza kadar, sonsuz - Satrançta bir değer-
lendirme ve klasman sistemi 16. Tesbih başlığı -
Yumurta biçiminde olan - İtalya’da bir şehir - Lahza

17. Işınım dozu birimi - Avı çekmek için dökülen yem
- Akciğerlerde genişlemiş küçük kesecik - Güney
Amerika devesi 18. Türlü eşyaları kurutmakta ya da
temizlemekte kullanılan aygıt - Nicelik, miktar - Bilgi
19. Takım (kısa) - Sanayi - Mustafa Kemal Atatürk
tarafından yazılan kitap - Giyeceklerde takım 20. Bir
meyve - Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç
ve gereçler - İşlenecek bir nesnede bulunması
gereken ısının, nemin yeterli olması durumu - Ülke-
mizde birçok türü yetişen bir orman ağacı.
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İçinde bulunduğumuz hafta sanat dünyamızın 
ilklerinden biri olan, ülkemizin en güzel kültür 
sanat binalarından biri olan Süreyya Sineması 
fuayesinde büstü bulunan, cumhuriyet dönemi öncü 
kadınlarından Suzan Lütfullah’ın anıldığı haftaydı. İlk 
Müslüman profesyonel primadonnamız Suzan Hanım, 
11 Ocak 1932’de henüz 23 yaşındayken vefat etmişti.
Suzan Lütfullah Hanım 1909 yılında dünyaya gelmiş 
ve Kadıköy’de Dame de Sion Fransız Lisesi’nde 
öğrenim görmüştü. Henüz 17 yaşında, Kadıköy 
Şehbal Tiyatrosu’nda kurulan Yeni Operet Heyeti’nin 
ilk oyunu Vedat Örfi’nin yazıp bestelediği Balo 
Kaçakları’nda başrolde oynamıştı. 1929 yılında 
daha sonra Süreyya Opereti adını alacak 

olan Muhlis Sabahattin Ezgi’nin 
kurduğu Muhlis’in Çocukları 
Operet Topluluğu ile Ayşe 
operetinde rol aldı. Eşi Lütfullah 

Sururi’nin abisi Yusuf Sururi’nin 
Gül Hanım operetinde başrol 
oynamıştı. Yusuf Sururi, Suzan 
Hanım ve abisinin kızları Gülriz 
Sururi’nin doğduğu sene başlayan 
opereti Gülriz’e ithaf ettiğini söyler. 
Annesi Suzan Hanım gibi vefatı 
sonrası Kadıköy Belediyesi Süreyya 
Operası’nda kendisi için bir anma 
düzenlenen usta tiyatrocumuz Gülriz 
Sururi annesini çok küçük yaşta 
kaybetmiştir. Anılarında Kalamış’ta 
oturdukları o yıllarda annesinin 
ölümünün kendisinden gizlendiğini 
söyler. Bir başka anısında yine 
genç yaşta kaybettiğimiz tiyatro ve 
sinema oyuncumuz Melek Kobra ve 
annesiyle yaşadığı anları naklederken 

İskele ve Moda arasındaki bir evde olduklarını 
söyler. Suzan Lütfullah eşiyle birlikte 1929 yılında 
Almanya’ya gidip plak kayıtları da yapmış ve birçok 
tangoyu seslendirmiştir. Vefatından sonra 29 Şubat 
1932’de Süreyya Operası’nda adına bir anma gecesi 
düzenlenmiştir. Darülbedayi, Raşit Rıza Tiyatrosu, 
Muhlis Sabahattin Bey, Süreyya Opereti ve Naşit 
Bey’in temsiller verdiği bu gecede elde edilen 
gelirle, tanınmış Kadıköylülerden oluşan heyet 
Suzan Hanım’ın büstünü yaptırır. Ali Nijat Sirel’in 
yaptığı bronz büst halen Kadıköy’de Süreyya Operası 
fuayesinde durmaktadır.

Kadıköy’ün 
Primadonnası 
Suzan Lütfullah
Sururi

Türk musikisinin büyük 
değerlerinden bestekâr 
ve piyano sanatçısı 
Fulya Akaydın 1908 
yılında doğmuş ve 
1975’te vefat etmişti. 
1914’te Kadıköy’de 
kurulan Şark Musiki 
Cemiyeti’nin Kadıköy 
Hale Sineması’nda 
vereceği bir konsere, 
Cemiyet’in bir süre 
başkanlığını da yapan 
Ali Rıfat Çağatay’ın 
davetiyle katılıp henüz 
çocuk yaşta piyano 
çalan Akaydın uzun 
yıllar Cemiyet’in 
üyeliğini yapmıştı. 
Kadıköy Halkevinde 
12 sene piyano öğretmenliği ve koro şef muavinliği yapıp 
Batı musikisinde birçok öğrenci yetiştirmişti. Suadiye’deki evinde vefat 
eden önemli bestekârlarımızdan Lemi Atlı’nın eserlerini notaya döken 
müzisyenlerden biri olan Fulya Akaydın ayrıca Ankara Radyosu Koro 
Şefliği görevine kadar yükselen Kadıköylü bestekâr Muzaffer İlkar’ın da 
hocalığını yapıp onu yetiştiren kişi olmuştur. Akaydın’ın hocalığını yaptığı 
önemli bir diğer isim de İ.T.Ü Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın 
kurucu başkanı Ercüment Berker’dir. Fulya Akaydın’ın 1929 yılı Ocak 

ayında Kadıköy’de dünyaya 
gelen oğlu Pertev Apaydın da 
ilk ve orta tahsilini Kadıköy’de 
tamamladıktan sonra Kadıköy 
Halkevi Korosu’na katılır. Hem 
Cemal Reşit Rey’le müzik 
eğitimine hem mühendislik 
eğitimine devam eder. Devlet 
Senfoni ve Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestralarının da 
şefliğini yapan Apaydın 
hayatını sürdürdüğü Brüksel’de 
geçtiğimiz yıl 2 Kasım günü 
vefat etmiştir. (Akaydın soyadı 
Pertev Bey’le birlikte değişip 
Apaydın halini almıştır.) 

Hocaların 
hocası 
Fulya 
Akaydın

HAZIRLAYAN: EMRE MUŞAZLIOĞLU

FOTOĞRAFLARLA KADIKÖY TARİHİ
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