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İstanbul’a yeni yük: 
Yenişehir

Haydarpaşa Lisesi 
yıkılıyor

 Kuzey Ormanları 
Savunması’ndan Nuray Çolak, 
“Proje uygulanmasa bile köylere 
ve tarım alanlarına çok fazla zarar 
verildi. Tarımsal üretim yapmak bir 
yana üretimi sürdürmek dahi çok 
zor” dedi  l Sayfa 4’te

 Haydarpaşa Lisesi’nin içinde 
bulunduğu alanın statüsünün 
değişmesi, bölgenin ranta açılacağı 
endişelerini doğurdu. Validebağlılar, 
lisenin korudan koparılarak yeni 
proje yapılmasına karşı çıkıyor
l Sayfa 4’te

Çocuk kanserlerinin nedenlerini ve 
belirtilerini konuştuğumuz Prof. Dr. 
Tülin Tiraje Celkan, Türkiye’de yılda  
3 bin 500 - 4 bin çocuğun kansere 
yakalandığını söyledi   l Sayfa 12'de

Şehir Hatları ile Spor İstanbul’un 
ortaklaşa gerçekleştirdiği proje ile 
sabahları vapurda spor yapabilirsiniz. 
Pazartesi ve çarşamba günleri Kadıköy-
Eminönü hattında sporla dolu bir deniz 
yolculuğu sizi bekliyor  l Sayfa 13'te

Yılda 4 bin çocuk kansere yakalanıyor!

Yüzde 50 oranında 
zam beklerken 
yüzde 36-
37’de kalan 
seslendirme 
oyuncuları 
mutsuz. 
Seslendirme 
oyuncusu Sercan 
Gidişoğlu, “Seslendirme 
oyuncuları dublajları 
durdurabilir!” uyarısında 
bulundu l Sayfa 11’de

“Dublajlar durabilir!”

Yolculukta sabah sporu

Şair Bolat şiirlerle uğurlandı
Şair, yazar, akademisyen, 
uzun yıllardır yaşadığı Moda 
semtinin zarif beyefendisi, 
Salih Bolat (66), covid 
nedeniyle yaşama veda etti. 
Bir kuşağın önemli edebiyat 
temsilcilerinden, kökleri 
Adana’dan Kadıköy’e uzanan 
Bolat, Yeldeğirmeni’ndeki 
törenin ardından Büyükada’ya 
şiirlerle uğurlandı  l Sayfa 5’te

Kadıköy Belediyesi’nin “Bizim 
Çocuklar Tiyatro Ekibi” dünyada 
ilk kez çocukların yaptığı 
radyo tiyatrosuna imza attı. 
Çocukların bir yılda podcast 
olarak yayınladığı 9 masal, 21 
ülkede 35 bin 236 kez dinlendi. 
Masallardan üçü Danimarka 
Kültür Bakanlığı’nın desteklediği 
Danimarka Kültür Enstitüsü’nün 
web sitesine girdi  l Sayfa 7’de

‘Bizim Çocuklar’ın başarısı Avrupa’da

Elektrik faturasına gelen zam, işletmeleri fatura ödeyemeyecek hale 
getirdi. Kültür sanat merkezlerinden ibadethanelere kadar fatura 

sıkıntısı çeken kurumlarla görüştük. Hepsinin ortak düşüncesi ise gelen 
faturaların ödenemeyecek tutarda olması oldu  l Sayfa 9’da

Elektrik faturaları 

el yakıyor!

ABD izlenimleri - 2

FEYZA HEPÇİLİNGİRLER  10’da

30 yıl sonra 
Kronik  

MURAT BEŞER  11’deBEGÜM KAKI  7’de

Etkileşime açık 
bir monolog

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 152

JANE AUSTEN  5'te

İkinci Alzheimer Merkezi 
hizmete başladı
Kadıköy Belediyesi ikinci 
Alzheimer Merkezi’ni hizmete 
açtı. Göztepe Alzheimer Merkezi 
hem Alzheimer hastalarına 
hem de yakınlarına ücretsiz 
destek veriyor. Üç katlı 
ahşap binanın, hastaların 
dolaşabilecekleri, sosyal 
aktiviteler yapabilecekleri bir 
bahçesi de var  l Sayfa 2’de

65 yaş üstünün ihtiyaçları için 
araştırma 
Kadıköy Belediyesi, ihtiyaç sahibi 
bireylere sunulan evde temizlik, 
sıcak yemek, kuaförlük gibi 
hizmetlere yenilerini eklemek 
için “Kadıköy 65+ İhtiyaç Tespit 
Araştırması” kapsamında 2 bin 
100 kişi ile görüştü  l Sayfa 3’te

yeni hizmetleryeni hizmetlerKadıköy 

Belediyesi, ilçede 

her 5 kişiden birinin 

65 ve üstü yaşta 

olduğunu dikkate 

alarak hizmetlerini 

ona göre planlayıp 

çeşitlendiriyor

Kadıköy’ün  çınarları  için
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adıköy Belediyesi Alzheimer hastaları ve 
yakınlarına destek için ilkini 2017 yılında 
19 Mayıs Mahallesi’nde açtığı Alzheimer 
Merkezi’ne ikincisini ekledi. Belediye 

Göztepe Mahallesi’nde yer alan tarihi bir binayı kira-
layarak Sosyal Hizmet Merkezi ve Alzheimer Merke-
zi olarak düzenledi. Açılışı pandemi nedeniyle uzun 
süre ertelenen Göztepe Alzheimer Merkezi hem Alz-
heimer hastalarına hem de yakınlarına ücretsiz destek 
vermeye başladı. 

Kadıköy’de ikamet eden, hastalığın 1 veya 2’nci 
evresinde olan Alzheimer hastalarını yaşama bağla-
mak, hasta yakınlarına destek vermek, zihinsel re-
habilitasyon çalışmaları ile hastalığın evre atlaması-
nı geciktirmek amacıyla hizmet veren merkez 80 kişi 
kapasiteli. Göztepe Mahallesi’nde yer alan 3 katlı ah-
şap binanın, hastaların dolaşabilecekleri, sosyal akti-
vitelerini yürütebilecekleri bir bahçesi de var.

Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi sorumlu-
su Dr. Zeynep Süzme ile yeni merkezde verilen hiz-
metleri ve Alzheimer hastalarına nasıl yaklaşmak ge-
rektiğini konuştuk. 

PANDEMİ KOŞULLARINA UYGUN
• Ne zaman hizmet vermeye başladınız?

Kasım 2021’de hasta 
almaya başladık. Pandemi 
nedeniyle hasta yakınları 
tedirgin. Biz de pandemi 
nedeniyle yarım kapasite 
çalışıyoruz. Normalde 80 
kişi kapasitemiz var ama 
yarı yarıya gibi hizmet ve-
riyoruz. Grupları sabah se-
kiz hasta öğleden sonra se-
kiz hasta olarak alıyoruz. 
Personel sürekli maske ta-
kıyor ama hastalara maske 
taktırmak biraz zor. Mas-

kelerini taktırmaya çalışıyor, hatırlatıyoruz. Aslında 
öğle yemeklerimiz de oluyordu onu kaldırdık. 19 Ma-
yıs Mahallesi’ndeki merkezimizde de yarım kapasite 
hizmet veriyoruz. 

• Pandeminin Alzheimer hastalarına nasıl bir et-
kisi oldu?

Pek çok hastamız pandeminin ilk birkaç ayında 
çok hızlı evre atladı. Bu hastalığın yavaşlamasını en-
gelleyen şeylerden biri sosyalleşme. Sosyalleşme ol-
madığında hızlıca depresyona giriyor. Evde kalıyor, 
pandemi nedeniyle ziyaretçileri de olmadı. Tam bir 
izolasyon yaşadılar. Sosyalleşmenin bu hastalığın 
evre atlaması üzerinde ne kadar önemli olduğunu bu 
dönemde gördük. 

• Burada neler yapılıyor?
Yemek bir ritüeldi fakat onu kaldırmak zorunda 

kaldık. Zihinsel ve psikomotor aktiviteler yapıyoruz. 
Sabah jimnastiklerimiz var.  Personel sürekli maskeli, 
maske mesafe kurallarına uymaya çalışıyoruz. 

• Sabah kaçta başlıyor?
Sabah 10.00’da başlıyoruz. 10.30’a kadar fiziksel 

aktiviteler yapılıyor.  Günleri ve tarih yenileme yapı-
yoruz. Sonrasında ya psikomotor aktivite yapıyoruz. 
Biraz mola veriyoruz. Müzik dinliyoruz. Aradan son-
ra zihinsel aktiviteler yapıyoruz. Üç saatin sonunda 

aileleri gelip alıyor. Öğleden sonraki grup-
larda da aynı aktiviteleri yapıyoruz. Aileler 
için de seminerlerimiz vardı, hasta yakın-
ları okulumuz vardı bunları pandemi nede-
niyle online devam ettirmeye çalışıyoruz. 
Bir odayı hasta yakınlarının deneyim pay-
laşımları için hazırlamıştık. Bunu şimdi on-
line yapıyoruz. Alzheimer Derneği ile or-
tak çalışmalarımız devam ediyor.

HASTA YAKINLARINA DESTEK
• Buradan yararlanmak için ne yapıl-

ması gerekiyor?
Kadıköy’de ikamet eden herkes başvurabilir. Biz-

zat gelerek başvurabilirler veya web sayfamızda-
ki başvuru formunu doldurabilirler. Telefonla arayıp 
genel durumlarını soruyoruz. Hasta yatağa bağım-
lı gelemiyorsa kabul edemiyoruz ama hasta yakını-
na desteğimiz eksilmiyor. Hastayı merkezimize davet 
ediyoruz. Burada mental testler uygulayarak yakla-
şık hangi evrede olduklarını, sosyo kültürel yapısı-
nı, hangi uğraşlarla ilgisi olduğunu, geçmişinde ne-
lerle uğraştığını, nelerden keyif aldığını öğreniyoruz. 
Hastalar başta burayı bakımevi olarak gördükleri için 

gelmek istemiyor te-
dirgin geliyor. Bi-
zim için ilk günler 
çok önemli. Buranın 
bakımevi olmadığını 
onlara anlatıyor, his-
settiriyoruz. Buranın 
da bir ev olduğunu 
ziyarete geldiklerini 
sonra tekrar evlerine 
döneceklerini hisset-
tirmeye çalışıyoruz. 
Hasta bir daha geldi-
ğinde aynı tedirginlik 
olsa bile duygu kalı-
yor. “Buradan bana 

zarar gelmez” düşüncesi yavaş yavaş oturuyor. Bu-
ranın ailesinin terk edip gideceği bir yer olmadığını 
hissettirmemiz çok önemli. O yüzden uzun tutamıyo-
ruz. Sabahtan akşama kadar tutabilsek aile nefes alsa 
daha iyi ama bu Alzheimer hastası için pek mümkün 
değil. Bu yüzden önce bir saatle başlayıp yavaş yavaş 
üç saate kadar çıkarıyoruz. Mental testlerde kişileri sı-
nıflara yerleştiriyoruz. Evreleri ve sosyokültürel yapı-
sı birbirine yakın olanlardan sınıfları oluşturuyoruz. 
Ama 3. evreyse bizim onlara bir faydamız olmuyor.

• Yani 1. ve 2. evre kabul ediliyor? 
3. evreyi almıyoruz ama hasta yakınlarına her ko-

nuda yardımcı oluyoruz. Grup terapilerimiz, gönüllü 
psikiyatristimiz, seminerlerimizle ve ihtiyaç duyduğu 
başka konularda da her zaman destek vermeye hazırız.

• Haftada kaç gün buraya geliyorlar?
Bir yarım gün sabah ikinci yarım gün öğleden 

sonra olmak üzere haftada iki gün geliyorlar. Ayrı-
ca buraya kabul için aşı takviminin tamamlanmış ol-
ması gerekiyor. Yani hatırlatıcı dozların da yapılmış 
olması gerekiyor. Hastayı getirenin de HES koduna 
bakıyoruz. Herhangi bir temaslı durumu varsa alamı-
yoruz. 

• Burada teşhis ve tedavi yapılmıyor değil mi?
Hayır, teşhisi konmuş, tedavisi başlanmış olan 

hastaları alıyoruz. Şüpheli hastaları almıyoruz çünkü 
zararımız dokunur.

“ALZHEİMER EVE GELEN BİR HASTALIK”
• Sosyal izolasyonun Alzheimer’i tetiklediğini 

söylediniz. Hasta yakınları evde nasıl iletişim kur-
malı, neler yapmalı?

Hastayla bizzat ilgilenilmesi gerekiyor. Hastayla 
mutlaka göz teması kurularak, olumlu pozitif vücut 
dili kullanılarak iletişim kurulmalı. Sevdiği, hoşlan-
dığı ne varsa onları birlikte yapabilirsiniz. Yapmak-
tan keyif alabileceği şeyleri hedef koyarak daha zevk-
li hale getirebilirsiniz. Mesela geçmişte örgü örmüşse 
şimdi bir tanıdığa ya da ihtiyacı olan birine örme he-
defi konarak örgü ördürülebilir. Ama geçmişte yap-
mayı bildiği bir şey olmalı. Televizyonun karşısında 
bırakırsanız tamamen pasifize olurlar. Hayatlarında 
müzik mutlaka olsun. Beyni en son ritim terk ediyor. 
Müzikle çok şey yaptırabilirsiniz, müzik varsa daha 
pozitif oluyorlar, ‘hayır’ çok daha az olur. Tabii genç-
liğinde halk müziği dinleyen birine klasik müzik çal-
maktan bahsetmiyorum. Geçmişte sevdiği müzikle-
ri dinletmek gerekli. Eski resimleri çıkarıp o resimler 
üzerinde konuşabilirsiniz. Albümleri açıp o insan-
lar üzerine konuşmak hem onları keyiflendirir. Hiç-
bir şey yapamıyorsanız geçmişiyle ilgili soru sorun, o 

anılarını anlatsın. Dinleyemiyorsanız da din-
liyor görünün.

Evde yapılacak şeylerden biri de balon 
şişirmek. Balon şişirip oturduğu yerden bir-
birine atmak fiziksel aktivitedir. Hem nefes 
çalışması olur, hem de kolları çalışır, küçük 
aktivitedir. Mesela mandalayı çok seviyorlar. 
Bu denenebilir. Keyif almadığı bir işi zorla-
mak yanlış. 

Onlar bizi hatırlamasa da biz onları bili-
yoruz. O nedenle göz temasını ve sevgi doku-
nuşlarını hiç kesmeyelim.

• Yaşlılıkta ve daha çok Alzheimer hasta-
larında çocukları açısından bir rol değişimi de yaşa-
nıyor sanki. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hayır, ne yaşanırsa yaşansın o sizin babanız ya da 
anneniz. Çocuğunuza ne kadar şefkatli davranıyor-
sanız ona da elbette o şefkatte yaklaşmalısınız ama 
sizin çocuğunuz değil. Emir kipinde konuşmak çok 
yanlış. Cümleleriniz kısa ve net olmalı. “Biz” kipiyle 
konuşmak güzel. Bazen sizi tanımayabilir, kendinizi 
tanıtmak için zorlamayın o role girin. Bir süre sonra 
tanıyıp isminizle hitap edecek, sonra yeniden tanıma-
yacak. Tanımadığı dönemde sizi hangi forma soktuy-
sa mesela komşunun kızıysanız o formdan çıkmaya 
çalışmayın, ısrar ve inat etmeyin. “Hayır” kelimesi-
ni çok az kullanın. Siz “hayır” dedikçe agresif olur-
lar. Alzheimer hastalığı eve gelen bir hastalıktır; yani 
bütün hastalıklar kişiye gelir ama Alzheimer ailenin 
hastalığıdır. Yakınlarda tükenmişlik çok sık yaşanır.  
Hasta yakınları bilsin ki; biz buradayız. Hastasını bu-
raya getiremeseler bile ihtiyaç duydukları her anda 
destek ve dayanışmaya hazırız.

“HASTALAR SOSYALLEŞİYOR”
Alzheimer Merkezi’ne 

dair görüşlerini aldığımız 
Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı şunla-
rı söyledi: Kadıköy 65 yaş 
üzeri nüfusun yoğunluk-
ta olduğu bir ilçe. Hepimi-
zin de bildiği gibi pandemi 
sürecinden en çok etkile-
nen kesim de 65 yaş üzeri 
yurttaşlarımız oldu. Kadı-
köy Belediyesi olarak on-
ların yaşamlarını daha sağ-

lıklı, mutlu, huzurlu geçirmeleri için elimizden geleni 
yaptık, yapıyoruz. Pandemi süreci boyunca evinden 
çıkamayan, 65 yaş üstü komşularımızın sıcak yemek 
ihtiyacını karşıladık. İlaçlarını alıp kendilerine teslim 
ettik, alışverişlerini yaptık. Biz elimizden geleni yap-
maya çalışsak da ne yazık ki sosyal izolasyon onları 
olumsuz yönde etkiledi. Alzheimer hastalığının bir te-
davisi yok ama ilerlemesi sosyalleşme ile yavaşlatıla-
biliyor. Alzheimer Merkezi sayesinde hem hastaların 
hem de hasta yakınlarının yaşam kalitesi artıyor. Pan-
demi nedeniyle açılışımızı ertelemek zorunda kalmış-
tık. Şimdi de pandemi koşullarına uygun olarak yarım 
kapasite ile hizmet veriyoruz. Merkez sayesinde hem 
hastalar sosyalleşiyor, verimli zaman geçiriyor böy-
lece hastalıklarının evre atlaması gecikiyor, hem de 
hasta yakınları desteklenmiş oluyor.

Alzheimer hastaları
Göztepe’de 

Kadıköy Belediyesi 

ikinci Alzheimer 
Merkezi’ni hizmete 

açtı. Göztepe 
Mahallesi’nde tarihi 

bir binada yer alan 

merkez Alzheimer 

hastalarına ve hasta 

yakınlarına ücretsiz 

hizmet veriyor

l Leyla ALP

K

WEB: alzheimermerkezi.kadikoy.bel.tr/iletisim Adres: Göztepe Sosyal Hizmet 
Merkezi, Göztepe Mah. Tepegöz Sok. No:41/1 Kadıköy   Tel:  (0216) 350 75 79

sosyalleşiyor
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Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü, çocukların, 
yaşlıların, gençlerin, kadınların, en-
gellilerin hizmetlerden eşit ve adil 
yararlanabilmesi için çalışmalarına 
devam ediyor. 

Bu çerçevede sosyal ekonomik 
destek hizmetleri, psiko-sosyal des-
tek hizmetleri, koruyucu ve önleyici 
çalışmalar, alan araştırmaları, ihtiya-
ca yönelik projeler, hane bazlı du-
rum tespit çalışmaları ve sosyal in-
celemeler yapılıyor. 

BAŞLICA ÇALIŞMALAR
Kadıköy, demografik yapısı gereği 65 yaş üstü va-

tandaşların yoğun bir şekilde yaşadığı ilçelerden. Her 
5 kişiden biri 65 ve üstü yaş grubunda. 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, tarafından 
özel önem verilen bu yaş grubuna yönelik çalışmala-
rın başlıcaları şunlar:

- Evde temizlik hizmeti
- Evde kuaförlük desteği
- Sıcak yemek resteği
- Ulaşım desteği (Engelsiz taksi)
- Hasta bezi ve ortopedi malzemeleri
- Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eği-

tim Merkezi ile açılan kurslar
- ‘Kuşaklararası Buluşma’ etkinlikleri, 65+ Dene-

yim Aktarım Atölyeleri

BAZI HİZMETLER SEKTEYE UĞRAMIŞTI
Bu çalışmalardan özellikle günlük yaşam aktivite-

lerini gerçekleştirmekte zorlanmaları nedeniyle evde 
temizlik, kuaförlük destekleri önemli bir yer tutuyor. 
COVİD-19 nedeniyle bazılarına ara verilen hizmetler 
yeniden başlanacak.  

Öncelikle artan sıcak yemek ihtiyacına yönelik 
hizmet hayata geçirildi. Market, eczane, alışveriş des-
teği, hijyen malzemesi desteği de ayrıca sunuluyor. 
COVİD-19 nedeniyle yüz yüze buluşmalar, etkinlik-
ler, paneller de sekteye uğradı ancak bu etkinlikler de 
bu yıl içerisinde tekrar başlanacak. 

İŞBİRLİĞİYLE YAPILAN İKİ PROJE
Kadıköy Belediyesi ve Kadın Emeğini Değerlen-

dirme Vakfı (KEDV) ile yapılan işbirliği protokolü 
kapsamında, Kadıköy’de yaşayan kadınların kurduğu 
kooperatif kanalıyla ihtiyaç duyulan yaşlı bakım hiz-
metlerine yönelik yerinde hizmet sağlayabilen bir mo-

del geliştirmek ve yürütmek hedefleniyor. Proje kapsa-
mında, ‘Kadıköy Belediyesi İhtiyaç Tespit Çalışması’ 
için 65 yaş üstü bireyler ile görüşmeler gerçekleştiril-
di ve “Kadıköy 65+ İhtiyaç Tespit Araştırması” raporu 
oluşturuldu. Araştırmada 2 bin 100 kişi arandı ve 770’i 
ile örnekleme yapıldı. Projenin devamlılığı için yakın 
zamanda toplantı gerçekleştirilecek.

Yine ‘kuşaklar arası dayanışma ve aktif yaşlan-
ma politikaları nesiller arası dayanışma köprüleri ku-
ruyoruz’ projesi de bu yıl hayata geçirilecek. Projenin 
amacı, kuşaklar arası iletişimi ve paylaşımı güçlendi-
ren aktif yaşlanma politikaları geliştirilmesine katkıda 
bulunmak. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından da iki 
mahallede kurulan sosyal yaşam evleri, iki Alzheimer 
merkezi, ambulans, evde sağlık faaliyetleri 65 yaş üstü 

bireyler için hizmet veriyor. 
Uzun yıllardır devam eden hasta bezi 

desteği de devam ediyor. Buna bir de kişi-
sel bakım kiti eklenmiş durumda. Ocak ayın-
dan itibaren dağıtılan kitten yatağa bağımlı 
olan, banyo gibi temel kişisel temizliğini ya-
pamayacak durumda olan Kadıköylüler ya-
rarlanıyor. 

Hasta bezi desteğinden 40 kişi yararlanı-
yor. Bu listeye yeni kişilerin eklenmesi bek-
leniyor. Sosyolog Şadiye Narin, bu destek 
modelinin amacını ve işlevini şöyle anlatı-
yor: “İlçemiz genelinde yaş alan nüfusun ar-
tışı ile yatağa bağımlılık oranlarının da artı-
yor olması; bu kişilerin bakım verenlerinin, 
özellikle kişisel temizliğin sağlanması konu-
sunda yaşadığı sıkıntılar; bu destek modelini 
gündemimize taşımıştır. Kadıköy Belediyesi 

olarak, bu destek modelini devam ettirmeyi planlıyo-
ruz. Evde hasta kişisel bakım kiti içeriği, şu kalemler-
den oluşuyor: saç temizleme bonesi, vücut temizleme 
süngeri, vücut temizleme mendili, latex eldiven.” Bu 
destekten yararlanmak isteyenler belediyeye veya mü-
dürlüğe ulaşarak başvurabilirler.

İlçe nüfusunun yüzde 19’unu oluşturan 65 yaş üstü Kadıköylüler için çeşitli hizmetler veren 
belediye, bu hizmetleri çeşitlendirmek amacıyla KEDV’nin işbirliği ile 65 üstü 2 bin 100 kişiyi aradı
l Fırat FISTIK

SALGIN KARNESİ 
Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 
COVİD-19 salgın sürecinde de yoğun bir şekilde 
çalışmalar yürüttü. Korona Kriz Masası; Kadıköy 
Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde Sağlık İşleri Müdürlüğü, Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri 
Müdürlüğü, Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Bilgi İşlem 
Müdürlüğünce hizmet vermeye başladı. “Komşuluk 
Gibisi Yok” kampanyasını başlatan Kadıköy Belediyesi, bu 
süreçte ihtiyaç sahibi kişilerin hızlıca ulaşabileceği ve geri 
dönüş alacağı bir yapı oluşturdu. Kadıköy Kaymakamlığı 
ile koordineli olarak Vefa Sosyal Destek Grubu ile 
çalışmalar sürdürüldü. 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilgili müdürlüklerle 
birlikte yeni hizmet modellerini hayata geçirdi. Yapılan 
gözlemler sonucunda, 65 yaş üstü bireylerin özellikle 
değer görme ve hatırlanma, takip edilme ve aranma 
bunlara bağlı olarak kendini güvende hissetme 
ihtiyaçlarının olduğu tespit edildi. Aynı şekilde, işten 
çıkarılan, ücretsiz izne çıkarılan veya iş yeri kapanan 
kişilerin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının artmış olduğu 
gözlemlendi. Özellikle erzak talebi, çocuk bezi talebi, 
bebek maması ve süt gibi temel ihtiyaçlar ile nakit desteğe 
olan ihtiyaçların yoğunluklu olarak talep edildiği saptandı.

SICAK YEMEK, ALIŞVERİŞ, HİJYEN DESTEĞİ
Salgın sürecinde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara 
sıcak yemek hizmeti verildi. Bu hizmet UNESCO 

tarafından koronavirüsle mücadele sürecinde başarılı 
kampanyalar arasında gösterildi. Geçen yıl içinde 2 bin 
328 haneye 324 bin 511 öğün sıcak yemek hizmeti 
ulaştırıldı. Yine bir yıl boyunca verilen hizmetler arasında 
market, eczane, alışveriş ve hijyen malzemesi hizmeti 
de yer aldı. 2020 yılında 2 bin 943 haneye market, 
eczane, alışveriş hizmeti sağlandı, her haneye bir adet 
olmak üzere 17 bin 158 haneye kolonya, sabun, krem 
ve maskeden oluşan paket ulaştırıldı. Salgın süresince 
farkındalık çalışmaları yapılmaya devam ediyor ve 
kadınlar için de özel olarak kampanyalar gerçekleşti. 
‘6284 yaşatır’, ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ ve ‘Alo 
kadına şiddet hattı’ kapsamında şiddete maruz kalan 
veya tanık olan kadınlarla ilgili farkındalık ve danışmanlık 
çalışmaları gerçekleştirildi. 

yeni hizmetler yolda
İleri yaştaki Kadıköylüler için İleri yaştaki Kadıköylüler için 

Kadıköy Belediyesi, 2019 yılından bu yana yaptığı işit-
me testi taramalarına devam ediyor. Kadıköy Beledi-
yesi, Covid-19 pandemi sürecinde hastane ortamına 
gitmekten çekinen 65 yaş üstü vatandaşların işitme so-
runlarının erken tanısı için harekete geçti. 9- 10 Şubat’ta 
19 Mayıs Sosyal Yaşam Evi’nde yapılan tarama testleri 
pandemi şartlarına uygun olarak düzenlendi.  

EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİYDİ
İşitme testinin önemini vurgulayarak 

söze başlayan 19 Mayıs Sosyal Yaşam 
Evi sorumlusu Bülent Eroğlu, “Kadı-
köy Belediyesi ve poliklinikleri ile 
yaptığımız çalışmalar doğrultusun-
da dönem dönem vatandaşlarımıza 
çeşitli sağlık taramaları yapıyoruz. 
Şimdi de işitme testi yaptırıyoruz. 
Burası 65 yaş üstü vatandaşlara yö-
nelik hizmet veren tamamen ücretsiz 
bir yer. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşları-
mızın ana sorunlarından biri işitme sorunu oluyor. İşit-
me testleri bir ön uyarıcı gibi düşünülür. İşitmeyle ilgili 
herhangi bir sıkıntı varsa bu belirleniyor.” dedi. Eroğlu, 
testlerin pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapıldı-

ğının altını çizerken, “Pandemiden dolayı uzun süre ev-
lerinde kalmak durumunda olan ve doktora gitmekten 
çekinen vatandaşlarımız için bu hizmeti gerçekleştirdik. 
Bugün yapılan işitme testi tamamen pandemi kuralları-
na uygun. Bizim de bu kurallara uyduğumuzu gördükle-
ri için bize de güven duyuyorlar. 2019 yılından bu yana 
işitme testi hizmeti veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“PANDEMİ DİYE DOKTORA GİDEMEDİM”
İşitme testine katılan Kadıköy Belediyesi Sosyal 

Yaşam Merkezi üyelerden Süleyman Akpay, “Beledi-
yenin araması ile bilgi aldığım işitme testine katıldım. 
Kulağımda bir sıkıntı var, pandemi nedeniyle de çok 
fazla doktora gidemedik. Buradan aldığım bilgiler ve 
yönlendirmeler ile başka doktora da gidebilirim.” dedi.

“DOĞRU BİLDİĞİM YANLIŞMIŞ”
Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi’ndeki işit-

me tarama testlerinden faydalandığını söyleyen Hayri-
ye Günay ise sözlerine şöyle devam etti: “Bu teste ih-

tiyacım olduğunu düşünmüyordum. Doğru bildiğim bir 
yanlışmış. Üç yıldır işitme testlerine giriyorum. Kadı-
köy Belediyesi sayesinde bugün bunu öğrenmiş oldum. 
Doktora gitmekten de çekiniyoruz. Buraya yürüyerek 
geldim ve bunun için yararlı oldu.” 

“HAFİF İŞİTME KAYBI ÇIKTI”
Sosyal Yaşam Evi’nde İngilizce kurusuna katıldığı-

nı söyleyen Sevgi Kızıltan da tarama testini telefonuna 
gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, “İngilizce kursu-
na katılıyorum. Telefonuma mesaj geldi ve buraya gel-
dik. Yaş itibariyle hafif bir işitme kaybı var, çıkan bu 
sonucu değerlendireceğiz. Buraya yakın olduğum için 
geldim ve bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum.” 
diye konuştu. 

“EVİME YAKIN OLMASI GÜZEL”
İşitme testi olan Fatma Acar ise yapılan testlerden 

memnun kaldığını belirterek “Çok teşekkür ediyorum. 
Test sonucumda problem çıkmadı. Burası evime çok 
yakın olmasından dolayı avantaj sağlıyor. Yürüyerek 
gelebiliyorum.” şeklindeki görüşlerini ifade etti. 

Kadıköy Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların en büyük şikâyetlerinden biri olan işitme 
sorunlarının erken tanısı için 9-10 Şubat’ta ücretsiz işitme testi taraması gerçekleştirdi

KADIKÖY SOSYAL  
YAŞAM MERKEZLERİ 
4 Aralık 2013 tarihinde hizmete başlayan Kadıköy 
Belediyesi Sosyal Yaşam Evi, 65 yaş üstündeki 
kişilerin vakitlerini değerlendirebileceği bir yer 
olarak hayata geçirildi. Çoğu aktif çalışma hayatını 
bırakmış veya emekli olmuş 65 yaşın üstündeki 
vatandaşların eve kapanmasını engellemek, 
yaşıtlarıyla bir araya gelerek yeni sosyalleşme 
ortamları oluşturmak, hoşça vakit geçirmelerini 
ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla 
açılmış bir merkez. İlk olarak Sahrayıcedit 
Mahallesi’nde hizmete başlayan Sosyal Yaşam 
Evi’nin ikincisi 21 Eylül 2017 tarihinde 19 Mayıs 
Mahallesi’nde açıldı.

OPERA BALE KULUBÜ DERNEĞİ
ÖNEMLİ DUYURU

Derneğimizin 7.Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Şubat 2022 saat 
14:00’de,gerekli çoğunluk olmadığı taktirde  6 Mart 2022 tarihinde 
aynı saatte;Dernek bürosunda (Beştelsiz mah.Biryol sok.No:14/5 

Zeytinburnu  adresinde )aşağıdaki gündemle ilgili toplanacaktır.
Genel Kurula katılmanızı rica eder,saygılar sunarım.

                                                                                                                      
  Tarık ÇAKAR

                                                                                                                          Başkan
Gündem;
1)Yoklama
2)Genel Başkan konuşması
3)Başkanlık divanı seçimi
4)Saygı duruşu
5)Faaliyet raporlarının okunması
6)Muhasebe raporlarının okunması
7) Denetim raporlarının okunması
8)Faaliyet ve muhasebe raporlarının Müzekkeresi ve oylanması
9)Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
10)Tahmini bütçenin okunarak müzekkeresi
11)Seçimlerin tasnifi
12)Seçimler  a)Yönetim kurulu  b)Denetim kurulu
13)Dilek ve temenniler
14)Kapanış

65 yaş üstüne ücretsiz işitme testi



4 Kent - Gündem Kent - Gündem 18 - 24 ŞUBAT 2022

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı 
Koordinasyon Müdürlüğü’nden almış olduğum 

237 947 Ruhsat no. ile almış olduğum 1035 
TL Teminat Teslimat Müzekkeresi makbuzumu 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Mustafa KARAİSMAİLOĞLU

KAYIP İLANI

anal İstanbul ile ilgili tartışmalar ve yasal 
süreç sürerken, Kanal İstanbul manzaralı 
Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar uygu-
laması 17 Ocak’ta İstanbul Çevre, Şehir-

cilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ya-
yımlanmıştı. Plan raporuna göre alanda 500 bin kişinin 
yaşaması öngörülüyor, İstanbul Büyükşehir Belediye-
si ise bölgede iki milyona yakın bir nüfus için konut 
alanı planlandığını açıklamıştı. Peki, birçok sorunla 
yüz yüze kalan İstanbul’un böyle bir yükü kaldırma-
sı mümkün mü? 

Kuzey Ormanları Savun-
ması’ndan şehir plancısı Nu-
ray Çolak ile konuştuk. Çolak, 
“Bu bölge Kuzey Ormanları 
ekosisteminin bir parçası. Ye-
niköy ve Karaburun köylerin-
deki kıyı ekosistemi dolgu-
lar ve limanlarla yok edilecek, 
ekosistemin tamamı ise ikiye 
bölünecek. Ayrıca her ne ka-
dar bakanlık İstanbul’a yeni 
nüfus gelmeyecek dese de proje sonunda imara açılan 
alanlar, yeni iş sahaları nüfus çekecektir.” diyor.

• Kanal İstanbul yeniden gündemde ancak uzun 
zamandır proje ile ilgili imar planları askıya çıkarıl-
dı ve bu planlara itiraz edildi. Kanal İstanbul ile ilgili 
son gelişmeler nedir?

2011 yılındaki genel seçim sürecinde çılgın proje 
olarak lanse edilen Kanal İstanbul'a ilişkin olarak ilk ya-
sal işlem 2012 yılında 6306 sayılı yasa kapsamında İs-
tanbul Avrupa Yakasındaki rezerv alan ilanıydı. Küçük-
çekmece Gölü’nden başlayan alan Sazlıdere içme suyu 
havzasını içine alarak Arnavutköy İlçesi Yeniköy kö-
yünden Karadeniz kıyısına ulaşıyordu. Uzun süre Kanal 
İstanbul projesine ilişkin spekülasyonlar devam eder-
ken yasal bir belge göremedik. Ancak bu süreçte Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığınca Yenişehir adı verilen Kanal 
güzergahının doğu ve batısındaki alanın imara açılma-
sına yönelik çalışmalar sürdürüldü, zaman zaman plan 
şemaları basına yansıdı. 2017 yılı sonunda ÇED dosya-
sı yayınlandı, 2019 yılı sonunda da nihai rapor onay-
landı. ÇED raporunun ardından 2019 yılı Aralık ayında 
1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Deği-
şikliği bakanlık tarafından onaylanarak askıya çıkarıl-
dı, Temmuz 2020'de ise alt ölçek planlar olan 1/5000 
ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı bakanlıkça onaylandı. Bu planlara çok sa-
yıda vatandaş itiraz etti, itirazlara yönelik değişiklikler 
de onaylandı. Son olarak Ocak 2022'de imar planlarına 
uygun olarak araziyi düzenleyen imar uygulaması ba-
kanlık tarafından onaylandı. İmar Kanunu 18. maddesi 
kapsamında hazırlanan parselasyon planı 16 Şubat 2022 
tarihine kadar askıda kaldı. Kanal İstanbul projesinde 
ise doğrudan bir ihale yok ancak bölgeden geçen ula-
şım projeleri Kanal projesine göre revize edilerek ihale-
ye çıkıldı. Bunlardan biri Kuzey Marmara Otoyolu’nun 
bağlantı yoluydu, bir diğeri de hızlı tren hattı. 

• Projenin başından beri konuşulan bir şey de Ye-
nişehir. Yenişehir'e ait projenin detayları nedir?

Yenişehir projesi, rezerv alan olarak belirlenen Kü-
çükçekmece Gölü’nden Karadeniz’e kadar uzanan hat-
tın imara açılması projesi. Sazlıdere içme suyu barajı 
iptal edilerek baraj etrafında konut alanları planlandı. 3. 
Havalimanı’nın kuzeyinde, Karadeniz’de bir lojistik li-
man ile lojistik bölge yer alacak. Yeniköy köyünün yer-
leşim alanında lojistik merkez tasarlanmıştı ama vatan-
daşların itirazları sonucu planlarda revizyon yapılarak 
bu köyde konut alanı olarak belirlendi. Havalimanının 
batısında Tayakadın köyünde yer alan bölge, fuar ala-
nı ile teknoloji geliştirme bölgesi tasarlanmış, Baklalı 
köyünde turizm tesisleri, Boyalık, Çilingir, Hacımaşlı, 
Sazlıbosna ve Şamlar köylerinde konut alanları planla-
dı. Bu alanın İstanbul kent merkezindeki dönüşüm pro-
jeleri sonucu boşaltılması gereken yerlere karşılık plan-
landığı belirtiliyor. Plan raporuna göre alanda 500 bin 
kişi yaşayacak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki-
lileri ise alanda iki milyona yakın bir nüfus için konut 
alanı planlandığını hesapladığını duyurdu. 

“KÖYLER YOK OLACAK”
• Yenişehir projesinin gerçekleşme ihtimali ne-

dir? Kanal İstanbul yapılmasa bile Yenişehir bir şe-
kilde yapılacak gibi görünüyor?

Proje ile tüm köyler yok olacak, orada yaşayanlara 
yönelik bir program tarif edilmemiş durumda. Çok bü-

yük bir alandan bahsediyoruz. Mevcut yapıların yıkıl-
ması, yeni plana göre altyapının inşa edilmesi belki 10 
yıllar alacak. Ancak imar uygulamasının onaylanması 
ile parsel bazında ya da birkaç parselin birleşmesi ile 
oluşacak projelere ruhsat verilebilecek. Örneğin geç-
tiğimiz ay TOKİ bölgedeki arazilerini satışa çıkarmış 
ama talip çıkmadığı söylenmişti, imar uygulaması so-
nucu oluşacak arsalar daha hızlı bir şekilde satılabilir. 

• Yenişehir projesi için şu ana değin ne kadar 
arazi el değiştirdi?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2020 yı-
lında, ÇED raporunun onaylanmasının ardından yap-
tığı açıklamada bölgede 600 bin metrekare arazinin el 
değiştirdiğini açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 2011 yılından iti-
baren 30 milyon metrekare arazinin el değiştirdiğini 
açıkladı. Serkan Tiryaki, yüksek lisans tezinde bölge-
deki arazi satış yoğunluğunu değerlendirmişti. Tirya-
ki'nin Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün verileri üze-
rinden yaptığı analiz sonucu, Kuzey Marmara Otoyolu 
ve havalimanı projeleri ile Kanal İstanbul’un güzer-
gahlarının açıklanmasının alım – satım işlemlerinde 
yüzde 30’un üzerinde artışa neden olduğunu gösteri-
yor. Tiryaki'nin çalışmasındaki verilere göre Yenişe-
hir olarak isimlendirilen proje sahasındaki 34 bin 436 
adet parselin tamamında, 2010 – 2018 yılları arasında 

en az bir kere alım – satım işlemi yapılmış. Sayıyı tam 
olarak bilemezsek bile yoğun bir el değiştirme oldu-
ğunu söylemek mümkün. 

“TARIMSAL ÜRETİM ZOR DURUMDA”
• Yenişehir projesini de masum bir şey gibi tartış-

mamak gerekiyor. Bu proje neleri değiştirdi ve nele-
ri değiştirecek?

Yenişehir olarak adlandırılan bölge İstanbul'un 
su havzası, tarımsal üretimin devam ettiği bir böl-
ge. Projenin uygulanması ile Sazlıdere Barajı tama-
men yok olacak, Terkos Barajı’nın da koruma saha-
sı zarar görecek. Proje uygulanmasa bile bu köylere 
ve tarım alanlarına çok fazla zarar verildi. Yaklaşık 
10 yıldır süren bir spekülasyon var. Bu ortamda ta-
rımsal üretime yönelik yatırım yapmak bir yana üreti-
mi sürdürmek dahi çok zor. Örneğin bu alandaki tüm 
meraların vasfı değiştirilerek TOKİ'ye devredildi. Ay-
rıca bu bölge Kuzey Ormanları ekosisteminin bir par-
çası, Yeniköy ve Karaburun köylerindeki kıyı ekosis-
temi dolgular ve limanlarla yok edilecek, ekosistemin 
tamamı ise ikiye bölünecek. Ayrıca her ne kadar ba-
kanlık İstanbul’a yeni nüfus gelmeyecek dese de pro-
je sonunda imara açılan alanlar, yeni iş sahaları nüfus 
çekecektir. 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından onaylanan çevre düzeni planında İstan-
bul'un kapasite nüfusu 16 milyon olarak belirlenmişti. 
Bugün İstanbul’un resmi nüfusu 16 milyonu geçti, İs-
tanbul'un daha fazla doğal alanın yerleşime açılması-
na değil, küçülmeye ihtiyacı var. 

“KAYNAKLAR KIYIMA HARCANACAK”
• İstanbul'un fiziki yapısını değiştirebilecek bir 

projeden bahsediyoruz. Ekonomiyi ve gıda sorunu-
nu nasıl etkileyecek?

İstanbul büyük oranda dışa bağımlı bir kent. Ken-
tin içme suyu Kuzey Ormanları’nın Istranca kesim-
lerinden sağlandı uzun yıllardır, şimdi Melen’den su 
alıyoruz. Sadece içme suyu havzasının yok edilmesi-
nin dahi etkileri olacaktır. Kanal yapıldığı takdirde ise 
kentin Avrupa yakasında bir ada oluşacak. Kanal üze-
rinden sekiz ayrı köprüden ulaşım sağlanacak, TEM 
ve E-5 deplase edilecek yani güzergahı değiştirilecek. 
Kuzey Marmara Otoyolu’nun yapılması ve kamyon 
ve otobüs trafiğinin 3. köprüye taşınmasının maliye-
tini hep beraber yaşıyoruz. İstanbul’a giren ve çıkan 
her malın maliyeti arttı. Yıllarca sürecek inşaat, alt-
yapı yatırımı, doğa kıyımının yanında ülke kaynakla-
rının bu projeye aktarılması demek. Tarım alanlarının 
imara açılmasının maliyetini ise hesaplamak çok daha 
zor. İklim krizi gündeminde toprağımızı, suyumuzu 
korumamız gerekirken tam tersini yapıyoruz. 

• Son olarak neler söylemek istersiniz? 
Yenişehir projesine yönelik hazırlanan Çevre Dü-

zenleme Planı (ÇDP) değişikliği plan raporunun 46. 
sayfasında bir şema var. Bu şemada İstanbul’un ekolo-
jik koridorları gösteriliyor. Bu şemaya göre Yenişehir 
projesi ile imara açılmak istenen alan Avrupa Yakasın-
daki ekolojik koridor. İronik olarak raporda bu ekolojik 
koridorun İstanbul için vazgeçilmez olduğu ifade edili-
yor. Kısa vadeli arsa rantı karşılığında bir ekolojik kori-
dor yok edilecek. Temennim projeden vazgeçilerek ve-
rilen tahribatı giderebilmek için çalışılması.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hay-
darpaşa Lisesi’nin sit statüsünü 28 Kasım 2021’de de-
ğiştirdi. Lise, doğal sit alanı statüsünden, ‘sürdürülebi-
lir koruma ve kontrollü kullanım alanı’na dönüştürüldü. 
Şu anda bu statü sonucunda lisenin olduğu yerde enteg-
re tesis yapılabilir, çevresindeki alanda turizm ve yerle-
şimlere izin verilebilir durumda. 

Velilere lisenin yıkılacağı söylenirken öğrencilerin 
de önümüzdeki seneden itibaren başka bir okula geçici 
olarak gönderileceği paylaşıldı. Lisenin hem Validebağ 
Korusu’nda koparılmasına hem de bölgenin ranta açık 
hale gelmesine karşı Validebağlılar, bir açıklama yaptı. 

Açıklamada ilk olarak 236 gündür Validebağ Koru-
su’nu korumak için nöbet tutulduğu belirtilirken, lise-
nin içinde bulunduğu alanın statüsünün değiştirilmesine 

karşı iptal davası açıldığı duyuruldu. 
 
TÜM BİNALAR YIKILACAK
Daha önce Validebağlıların okul ida-

resiyle yaptıkları görüşmede ana binanın 
depreme karşı güçlendirildiği sadece pan-
siyon ve yemekhane olarak kullanılan iki 
binanın yıkılıp yeniden yapılacağı söylen-
se de yeni edinilen bilgi farklı. Buna göre 
yıkılmak istenen sadece yemekhane ve 
pansiyon değil, birkaç yıl önce büyük har-
camalarla depreme dayanıklı hale getirilen, 
kütüphane ve laboratuvarları ile yenilenen 
ana bina da dahil olmak üzere tüm binalar. 

“Tüm öğrencilerin her türlü eğitim 
olanaklarına sahip olması ve deprem gü-
venliği olan okullarda eğitim görmesi en temel hakla-
rıdır” denilen açıklamada, “Ancak yakın bir zaman-

da, milyonlarca lira harcanarak 
depreme karşı güçlendirilen, ye-
nilenen okul binası ve ek bina-
ları muhafaza edilerek pansiyon 
ve yemekhanenin de güvenli, 
sağlıklı yapılara kavuşturulması 
mümkün iken alelacele farklı bir 
proje yapıldığının duyurulması, 
hazırlık çalışmalarına başlanma-
sı düşündürücüdür” ifadeleri kul-
lanıldı. 

“YAPILAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇACAK”
Durna Şahin tarafından okunan açıklamada hali ha-

zırda Haydarpaşa Lisesi’nin 1. derece doğal sit alanı 
olan Validebağ Korusu’nun sınırları içinde yer aldığı 
özellikle vurgulanırken şöyle devam edildi: “Korunun 
içinde bulunan Haydarpaşa Lisesinin statüsünün kesin 
korunacak hassas alan statüsünde olması gerekirken, 
sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı ola-
rak belirlenmesi Validebağ Korusu'nun geleceği ve sta-
tüsü açısından bizi fazlasıyla endişeye sevk etmektedir. 
19 Temmuz 2012 tarih ve 28358 sayılı resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Korunan Alanların Tes-
pit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yö-

netmeliğin’ 5. maddesinde ‘Korunan alanların 
güncel durumu; alanın biyolojik çeşitliliği, hid-
rolojisi ve hidrojeolojisi başta olmak üzere her 
açıdan durumu, hazırlanacak ön değerlendir-
me raporu sonucuna göre veya gerekli görül-
mesi durumunda ise en az ardışık dört mevsimi 
kapsayan ekolojik temelli bilimsel araştırma 
yapılarak belirlenir’ denilmektedir. Kendi çı-
kardıkları yönetmelikteki hükme rağmen, eko-
lojik temelli bilimsel araştırma raporu ne ba-
kanlığa ait internet sitesindeki duyuru ekinde, 
ne de Resmi Gazete’deki ilanın ekinde yer al-
maktadır. İklim krizi, su krizi ve ekolojik ya-
şamın devamının hem kentimiz,ülkemiz açı-
sından, hem gezegenimiz açısından geleceğin 
başat sorunlarından olacağı görülmekte iken 

koruma alanlarının talanının ve yapılaşmasının önünü 
açacak bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir.”

Şahin, “Validebağ Korusu'nun doğal uzantısı olan 
Haydarpaşa Lisesi'nin tüm yerleşkesinin bir inşaat ala-
nına dönmesi Koru’nun ekolojik yapısını, biyoçeşitlili-
ğini, yeraltı su kaynaklarını olumsuz yönde etkileyecek-
tir” derken, bakanlığa şöyle seslendi: “Validebağ Korusu 
354 dönümüyle bir bütün olarak ekosistemini koruyacak, 
yaşatacak olan kesin korunacak hassas alanlar statüsünde 
olmalıdır. Mevcut durum itibariyle ekosistemini devam 
ettirecek çözümler üretilmeli ve yeni, büyük çaplı inşaat 
baskısından uzak tutulmalıdır. Validebağ Korusu mega 
metropol İstanbul'un içinde kamuya ait tek doğal kalmış 
korudur. Validebağ Korusu’nda; otsu bitkileri, yaban ha-
yatı, göçmen kuşları, deresi, anıt ağaçları,  su gözeleriy-
le doğal bir ekosistem mevcuttur. Validebağ Korusu’nu 
rant ve çıkar kaygıları ile park veya bahçe durumuna ge-
tirecek projelerden uzak durulmalıdır. Halkın büyük bir 
mücadele ile koruduğu bu alanın rant odaklı müdahale-
lere açık hale getirilmesi asla kabul edilemez. Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu yanlış statü de-
ğişikliği kararından vaz geçmelidir.”

LİSE YÖNETİMİNE DE ÇAĞRI
Lise yönetimine de çağrıda bulunulan açıklama şöy-

le sona erdi: “Henüz okulun nereye taşınacağı, yatılı  
öğrencilerin nerede kalacağı belirsizken, okul idaresinin 
ve vakfın proje peşinde koşuyor olması anlaşılır bir du-
rum değildir. Haydarpaşa Lisesi öğrencilerinin eğitim 
hakkını sekteye uğratacak, mağdur edecek uygulama-
lar karşısında öğrenciler ve velilerin yanında olacağız.”

Yüksek şehir plancısı Nuray Çolak ile Kanal İstanbul Yüksek şehir plancısı Nuray Çolak ile Kanal İstanbul 
güzergahında kurulması planlanan Yenişehir’i konuştuk. güzergahında kurulması planlanan Yenişehir’i konuştuk. 

Çolak, “Yenişehir projesi ile imara açılmak istenen alan, Çolak, “Yenişehir projesi ile imara açılmak istenen alan, 
Avrupa Yakasındaki ekolojik koridor. Kısa vadeli arsa rantı Avrupa Yakasındaki ekolojik koridor. Kısa vadeli arsa rantı 

karşılığında bir ekolojik koridor yok edilecek” dedikarşılığında bir ekolojik koridor yok edilecek” dedi

K
l Erhan DEMİRTAŞ

yok edilecek

Haydarpaşa Lisesi’nin yıkılması kararına itiraz
Doğal sit alanı statüsündeki Validebağ Korusu’nun içinde bulunan, depreme karşı güçlendirilen Haydarpaşa Lisesi’nin yıkılarak yeniden yapılmasına 
tepki gösteren Validebağlılar, “Bu alanın rant odaklı müdahelelere açık hale getirilmesi kabul edilemez. Bakanlık kararından vazgeçmelidir” dedi

l Fırat FISTIK

Ekolojİk korİdor 
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Usta yazar ve şairlerin 
eserlerinden küçük 

alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından Hatırlamalar” köşesi bu hafta Jane Austen ile devam ediyor.

Parası pulu olan her bekâr erkeğin kendine bir 
yaşam arkadaşı seçmesinin kaçınılmaz olduğu, 
herkesçe benimsenen bir gerçektir.

Bir semte yeni taşınan böyle bir bekârın 
duygu ve görüşleri ne denli az bilinirse bilinsin, 
bu gerçek çevredeki ailelerin kafasına öyle bir 
yerleşmiştir ki zengin bekârı kendi kızlarının 
birinden birinin tapulu malı sayarlar.

Bir gün Bayan Bennet kocasına şöyle dedi: 
“Azizim, Bay Bennet, duydun mu, Netherfield 
Park Konağı en sonunda kiraya verilmiş!”

Bay Bennet bunu duymamış olduğunu söyledi.
Karısı,“Ya, verilmiş,” dedi. “Şimdi Bayan 

Long buradaydı, o anlattı.”
Bay Bennet karşılık vermedi.
Karısı sabırsızlanarak, “Konağı kim tutmuş, 

öğrenmek istemiyor musun?” diye bağırırcasına 
sordu.

 “Belli ki sen bana söylemek istiyorsun. Ben 
de seni dinlemekte bir sakınca görmüyorum.” 

Bu kadarcık yüz bulma karısına yetti.
“Hayatım, nasıl bilmezsin, Bayan Long diyor 

ki Netherfield Park’ı ülkenin kuzeyinden gelen 
çok varlıklı bir genç adam kiralamış. Pazartesi 
günü dört atlı, kapalı bir arabayla konağı görmeye 
gelmiş; öyle beğenmiş ki Bay Morris’le şıp 
diye anlaşma yapmış; Bayan Long diyor ki 
Michaelmas Yortusu’ndan önce taşınacakmış; 
hizmetçilerinden bir kısmı gelecek haftanın içinde 
geliyorlarmış.”

“Adı neymiş?” 
“Bingley.”
 “Evli mi, bekâr mı?” 
“Aa, bekâr elbette, hayatım! Hem de zengin 

bir bekâr; yıllık geliri dört beş binin üzerindeymiş. 
Kızlarımıza gün doğdu, vallahi!”

 “Nasıl? Bundan onlara ne yani?”
Karısı, “Sevgili Bay Bennet, neden canımı 

sıkıyorsun?” dedi. “Onun kızlarımızdan birini 
almasını aklımdan geçiriyorum, elbette, sen de bal 
gibi biliyorsun.”

“Kendisi bu semte bu niyetle mi taşınıyor?”
“Niyet mi? Saçma! Neler de söylüyorsun! 

Ama kızlarımızdan birine gönül vermesi akla 
yakın bir şey. Onun için taşınır taşınmaz ona hoş 
geldine gitmelisin.”

“Bence bunun gereği yok. Kızlarla sen gidin 
ya da sen istersen bırak, kızlar kendileri gitsinler; 
belki daha bile iyi olur; çünkü sen de kızlarının 
hepsini cebinden çıkaracak kadar güzel olduğuna 
göre, Bay Bingley bir de bakarsın, hepsinden çok 
seni beğenivermiş!”

“Ruhum, iltifat ediyorsun bana. Gerçi bir 
zamanlar gerçekten güzeldim ama artık geçti... 
Bir kadının beş tane yetişkin kızı olunca kendi 
güzelliğini düşünmekten vazgeçmesi gerekir.”

“Zaten böyle durumlarda çoğu kadının 
düşünecek güzelliği kalmamıştır.”

“Ama, gözümün nuru, çok ciddi söylüyorum; 
taşındığı zaman Bay Bingley’yi görmeye gitmen 
şart.”

“Benim böyle bir şeye söz vermeyeceğimi çok 
iyi bilmen gerekir.”

(…)
Bay Bingley’ye hoş geldine ilk 

gidenlerden biri Bay Bennet oldu. 
Aslında onu gidip görmeye daha 
ilk baştan niyetlenmiş olmakla 
birlikte sonuna değin karısına 
“Gitmeyeceğim,” demekten 
geri kalmamıştı. Ziyaret günü 
akşamına dek de karısının bu 
işten haberi olmadı. Bay Bennet 
ziyaretini şöyle ortaya vurdu: 
İkinci kızının, şapkalarından 
birine süs geçirdiğini görerek 
damdan düşercesine, “Umarım 
Bay Bingley şapkanı beğenir, 
Lizzy,” dedi

Karısı küskün ve kızgın, “Ziyaretine 
gidemeyeceğimize göre Bay Bingley’nin neyi 
beğenip beğenmediğini nereden bileceğiz?” diye 
söylendi.

Elizabeth,“Anneciğim, unutuyorsunuz,” dedi. 
“Kendisiyle elbet toplantılarda karşılaşacağız. 
Bayan Long da onu bize tanıştıracağına söz verdi 
ya.”

“Ben Bayan Long’un böyle bir iş yapacağına 
hiç inanmam. Onun da iki genç kız yeğeni var. 
Zaten bencil, ikiyüzlü kadının biridir; bence beş 
para etmez.”

Bay Bennet,“Al benden de o kadar,” 
dedi.“Senin bu iş için ona güvenmediğine 
sevindim, doğrusu.”

Bayan Bennet burun kıvırıp da yanıt bile 
vermedi. Ama kendini artık tutamayarak 
kızlarından birini azarlamaya başladı.

“Tanrı aşkına, öksürüp durma öyle, Kitty! 
Sinirlerime acı biraz. Mahvediyorsun sinirlerimi.”

Kocası, “Kitty öksürmek konusunda hiç 
düşünceli değildir zaten,” dedi.“Öksürmek için 
hep olmayacak zamanları seçer.”

Kitty huysuz huysuz, “Kendi keyfim için 
öksürmüyorum ya!” diye söylendi. “Balo ne 
zaman, Lizzy?”

“İki hafta sonra, yarınki gün.”
Annesi, “Gerçekten de öyle,” 

dedi dövünürcesine. “Bayan 
Long da ancak balodan önceki 
gün geliyor. Demek ki Bay 
Bingley’yi bize tanıştıramayacak, 
çünkü kendisi tanışmamış olacak.”

“Öyleyse, canım, sen 
arkadaşından daha üstün durumda 
olup Bay Bingley’yi ona kendin 
tanıştırabilirsin.”

“Olacak şey mi, Bay Bennet, 
olacak şey mi, hayatım, ben kendim 
tanışmamışken! Senin de bu 
alaycılığın yok mu!”

“Böylesine dikkatli, sakıngan olmana 
hayranım. İki haftalık bir tanışıklık gerçekten 
de azdır. İnsan bir adamın gerçek kişiliğini iki 
haftada öğrenemez. Ama bu tanıştırma işini biz 
yapmazsak başkası yapar. Hem zaten Bayan 
Long’la yeğeni olan kızlara da bu işte bir fırsat 
tanımak gerekiyor. Kendisi böyle bir tanıştırmayı 
kuşkusuz büyük bir iyilik sayacağına göre, bu 
görevi sen üstüne almazsan ben alırım.”

Kızlar, gözlerini açmış, babalarına 
bakakalmışlardı. Bayan Bennet yalnızca,“Laf!” 
dedi. “Laf!”

Kocası, “Bu sert çıkışın anlamı ne ola?..” diye 
sordu. “Yani tanıştırma kurallarıyla bu kurallara 
verilen önemi, laf diye mi geçiştiriyorsun? Sana 
bu konuda pek hak veremeyeceğim. Sen ne 
dersin, Mary? Çünkü, sen filozofça düşünen bir 
genç kızsındır, bilirim; büyük eserler okur ve 
özetlersin.”

Mary çok parlak, çarpıcı bir şeyler söylemek 
istediyse de ne söyleyeceğini bilemedi.

Babası, “Mary düşüncelerini sıralayadursun 
biz Bay Bingley’ye dönelim,” dedi.

Karısı,“Bıktım artık şu Bay Bingley’den!” 
diye bağırdı.

“İşte buna pek üzüldüm; ama neden daha önce 
söylemedin, kuzum? Bundan bu sabah haberim 
olsaydı, taş çatlasa kendisini görmeye gitmezdim. 
Ne aksilik! Gene de gidip görmüş olduğuma göre 
kendisiyle dostluk etmekten kaçınamayız.”

Ailenin gösterdiği şaşkınlık tam Bay 
Bennet’in istediği gibi oldu; Bayan Bennet’in 
şaşkınlığı belki de hepsininkinden üstündü. 
Gene de ilk sevinç kaynaşması yatıştığı zaman 
kendisinin bu işi başından beri beklediğini 
söylemeye koyuldu.

“Ne iyi kalplisin, sevgili Bay Bennet! Ama 
eninde sonunda senin aklını bu işe yatıracağımı 
biliyordum ben. Kızlarını, böyle bir dostluğu 
savsaklamaya kıyamayacak kadar çok sevdiğini 
biliyordum! 

EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR - 152

JANE AUSTEN
(16 Aralık 1775- 18 Temmuz 1817)
Jane Austen 16 Aralık 1775’te İngiltere Hampshire’da 
bir papazın yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. O 
yıllarda kadının eğitim alması hoş karşılanmıyordu. 
Babası tarafından ilk eğitimi verildi. Reading’deki 
Manastır Okulu’na gönderilen Jane, daha sonra eğitimini 

evde sürdürdü. İlk öykülerini 12 yaşında yazmaya 
başladı. İlk romanını “Sağduyu ve Duyarlılık” 1811’de 
yayımlandı. Bunu 1813’te “Aşk ve Gurur”, 1814’te 
“Mansfield Park”, 1815’te “Emma”, ölümünden sonra 
1817’de “Northanger Manastırı” izledi. Jane Austen 
romanlarını anonim yayımlasa da her kitabın kapağı 

Jane’in önceki eserlerine atıfta bulunmaktaydı. Böylece 
her kitabın aynı yazara ait olduğu belirtilmiş oluyordu. 

“Gurur ve Önyargı”dan sonra Jane’in kayda değer bir hayran kitlesi 
oluştu.
Austen, 1817’de sağlığı iyice bozulduğu için son yapıtı “Sanditon”u 
yarım bırakmak zorunda kaldı. 18 Temmuz 1817’de öldü ve 
Winchester Katedrali mezarlığına gömüldü.
Tüm romanları sinema ya da televizyona uyarlanan yazarın Can 
Yayınları tarafından yayımlanan “Aşk ve Gurur” kitabından kısa 
bölümler paylaşıyoruz.

AŞK VE GURUR

Moda’nın sairi’ne veda...
Şair, yazar, akademisyen, uzun yıllardır ya-
şadığı Moda semtinin zarif beyefendisi, Sa-
lih Bolat (66) yaşama veda etti. Bir süredir 
covid nedeniyle yoğun bakımda olan Bolat, 
13 Şubat Pazar günü yaşama gözlerini yum-
du. Şair için 15 Şubat Salı sabahı Yeldeğir-
meni Sanat Merkezi’nde tören düzenlendi. 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çelenk 
gönderdiği törene, CHP İstanbul İl Başka-
nı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Beledi-
ye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Salih Bo-
lat’ın hayat tarkadaşı, yazar-akademisyen 
Dr. Berken Döner, ailesi, yakınları ve ede-
biyat dünyasından tanıdıkları katıldı. Şair 
Bolat’ın en sevdiği çiçek olan nergislerle 
bezeli tabutun sahnede yer aldığı törene ka-
tılanlar yakalarına Bolat’ın bir fotoğrafı üzerinde şairin 
“geceyi deliyor kuşun soluğu, baksana” yazılı dizesi yer 
aldı. Salih Bolat’ın önce kendi sesinden şiirlerinin dinle-
diği törende, arkadaşları, öğrencileri Gökçenur Ç., Cenk 
Kolçak ve Emrullah Alp şairin şiirlerini okudu.

MODA SOKAKLARINDA, BANKLARINDA…
Salih Bolat’ın yol arkadaşlarından, Türkiye Yazarlar 
Sendikası Genel Başkanı Mustafa Köz, şairin son şiir 
kitabının adının ‘Rüya Zamanı’ olmasına atıfta buluna-
rak, “Şimdi onu sonsuz bir rüyaya uğurluyoruz…” ifa-

desini kullandı. Salih Bolat’ın 
dönemdaşı olan edebiyatçılar-
dan Metin Altıok’un kızı Zey-
nep Altıok Akatlı da “93 tarihli 
bir kaset var bende. Behçet Ay-
san,  Salih Bolat ve Metin Altıok 
Ankara’da bir edebiyat buluşmasında son şiirlerini oku-
muşlar. Hep şeyi düşünürdüm sanki Salih, bana babam-
dan bir emanet gibi, bizi kollamak için yollanmış iyi bir 
ruh gibi. Şimdi de bize düşen Salih’i dostlarına  uğur-
lamak… Artık Salih’i o çok sevdiği Moda’da, tıpkı şi-

irlerindeki imgeler gibi kuşlarda, Kadıköy 
rüzgarıyla yollara dağılan yapraklarda, yü-
rüdüğü  kaldırım taşlarında, sokak canlarıy-
la arkadaşlık ettiği bankalarda hatırlayacağız 
onu. Ama en çok da, o çok sevdiği şiirleriyle 
hep bizimle kalacak…

“SALİH’SİZ BİR HAYAT…”
Törenin en kısa ama en hüzünlü konuşma-
sını ise hayat eşi,  sırdaşı, yoldaşı, sevgilisi 
Berken Döner yaptı. “Acımıza omuz verme-
ye geldiğiniz içim hepinize teşekkür ederim” 
diye sözlerine başlayan Döner, “büyük şairi-
mi, bilgemi uğurluyorum. . Salihsiz bir ha-

yat nasıl yaşanır bilmiyorum. 
Ama ‘şair bilicidir’ derdi.  
Öyleymiş gerçekten. Bir şi-
irinde diyor ki ‘Bilmediğim 
bir yola çıkarsam eğer sakın 
vazgeçme gök, kırları ve de-
nizi yanına almaktan.’ Şim-
di ben de birazdan onu göğe, 
kırlara ve denize emanet et-
meye gideceğim. Ve bu can 
bu tende sürdüğü sürece onun 

adını onurla yaşatmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bir 
gün mutlaka yeniden karşılaşacağız sevgilim…” dedi. 

Yapılan törenin ardından Salih Bolat’ın cenazesi, 
Büyükada’da, çok sevdiği şairi Melih Cevdet Anday ile 
aynı mezarlığa  defnedildi.

Bir kuşağın önemli edebiyat temsilcilerinden, kökleri Adana’dan Kadıköy’e uzanan şair Salih Bolat, şiirlerle uğurlandı

l Gökçe UYGUN

• Şimdi ‘Rüya Zamanı’ mı sizin için? Yoksa öyle olmasını 
istediğiniz için mi bu adı koydunuz?
İçinde yaşadığımız şu günler tam da rüya zamanı. 
Tasarladığımız yaşama biçiminden, kurduğumuz dünya 
projemizden vazgeçmeme zamanı. Güzel, özgür, mutlu 
insanların yaşadığı bir hayatı tasarlamak için şimdi Rüya 
Zamanı. Kitabımın adı da bir davet buna.
• Şimdi size yanıtı belki çok basit, belki de 
karmaşık olan bir şey sormak istiyorum; neden şiir 
yazıyorsunuz? Bir insan neden şair olmak 
ister/olur?
Bir şaire “niçin şiir 
yazıyorsunuz?” diye sormak, 
kuşa “niçin uçuyorsun?” diye 
sormak gibi bir şey oluyor 
biraz. Şiir yazmak, diğer 
bütün yaratıcı etkinliklerde 
olduğu gibi, kaçınılmaz bir şey, 
bir yaşama, duyma biçimi. 
Dünyayı, gerçekliği algılama 
ve yeniden üretme biçimi. Bu 
nedenle şair olmak tercihe 
bağlı bir şey değil. Aslında şiiri 

gerçekten tanıyan bir kişi, şair olmak istemez zaten. 
İnsanın ruhunu rahat bırakmayan, bütün bir varlık 
evreninin tek sorumlusuymuş gibi hissettiren ve hayatı 
cehenneme çeviren bir iş. Nazım Hikmet çok haklı, “şair 
olmak zor zanaat” derken.
• Sanat/şiir olmasaydı ne olurdu/ne olmazdı?
Hayat, gerçeklik yalnızca beş duyumuzla algıladığımız 
anlamlar evreninden oluşmuyor. Bizi kuşatan sonsuz 
anlamlar evreni vardır. Sanat ve şiir olmasaydı, 

insanlık tek boyutlu bir 
varlık olurdu. Gerçekliğin 
derinliğini bilmezdi. Çünkü 
sanat, özellikle şiir, 
duyular alanımızın dışında 
kalan anlamları duyular 
alanımızın içine çeken ve 
böylece anlam evrenimizi 
genişleten bir dildir. İnsan 
duygularını yansıtmakta 
güçlük çektiği zaman ya da 
kendini anlatabileceği birini 
bulamadığı zaman, sanata 
ve şiire başvurur.

• “(…)  sanat yapmak, sosyo psikolojik, politik ya da 
ekonomik bir ‘yoksunluk’ gerektiriyor.” diyorsunuz bir 
yazınızda. Sizin yoksunluklarınız neler mesela? Kişisel 
mi toplumsal mı? Ve şiir yazmak bu yoksunlukları 
karşılıyor mu?
Evet, Freud bir yerde mutlu insanın sanat 
yapamayacağını öne sürer. Çünkü mutlu insan kurulu 
düzenle barışık, hayatla dengeli bir ilişki kurmak adına 
kendinden vazgeçebilen insandır, bir yerde. Sanat 
yapmak, kendisiyle, toplumla, doğayla bir sorunu olmayı 
gerektiriyor. Buradaki “sorun” u, bir “problem”den 
çok bir “yoksunluk” olarak anlamak gerekir. Ben bunu 
söylemek istiyorum. Yani “işleri tıkırında olan” bir insan 
hangi özgün anlamları üretebilir ki? Şu da var, bırakalım 
insanların işleri tıkırında olsun yeter ki, şiir yazmasalar 
da olur.  
• Biraz da hemşericilik yapalım. 16 yıldır Modalısınız. 
Nasıl bir şey bir şair olarak Kadıköy’de yaşamak? 
Sevdiğiniz, şiirlerinizi yazdığınız, kuytusuna kaçtığınız 
köşeleriniz var mı mesela?
Kadıköy, benim bilinçli olarak yaşamayı seçtiğim bir yer. 
Ankara’da yaşadığım yıllarda da sık sık uğrak yerimdi. 
Üç gün uzak kalsam çok özlüyorum. Küçük Moda 

ARDINDA SAYISIZ 
YAPIT BIRAKTI
3 Temmuz 1956’da Adana’da doğdu. İlk ve orta 
öğretimini Adana’da, yüksek öğrenimini Ankara 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin Sosyal Politika 
Bölümü’nde okudu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora 
programlarını tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nden emekli oldu. 1974 yılında Yeni Adana 
gazetesinin kültür sanat sayfasında öyküler yazarak 
sanat yaşamına başladı. 1975 yılında Adana’da, 
Koza dergisinin çıkarılmasına katıldı ve ilk şiirini 
burada yayımladı. 1977-1980 yıllarında, Ankara’da 
Yapıt Dergisi ile Halk Evleri Genel Merkezi’nin yazı 
kurulu üyeliğinde bulundu. 1982-1983 yıllarında yine 
Ankara’da Petek Dergisi’nin yazı kurulu üyeliğinde 
bulundu. 1984-1986 yıllarında Yarın Dergisi’nin 
çalışmalarına katıldı. 1995 yılında, Cem Savran ile 
Promete Dergisi’ni kurdu. 1980 yılından itibaren Yeni 
Olgu, Oluşum, Edebiyat 81, Türkiye Yazıları, Süreç, Yeni 
Düşün, Varlık, Gösteri, Düşler, Şiir-lik, Edebiyat ve 
Eleştiri, Defter, E, Kaçak Yayın gibi dergilerde şiirler ve 
yazılar yayımladı. 1995-1997 yıllarında Siyah Beyaz 
gazetesinde, “Duygusal Düşünceler” adlı köşede 
yazdı. 1996 yılında, Radyo C’de “Şiir Penceresi” adlı 
programı yapımcı ve sunucu olarak yürüttü. Ceyhun 
Atuf Kansu Şiir Ödülü’nün ve Orhon Murat Arıburnu 
Şiir Ödülü’nün seçici kurul üyeliklerinde bulundu. Salih 
Bolat, Edebiyatçılar Derneği’nin ve Türkiye Yazarlar 
Sendikası’nın yönetim kurulu üyeliğinde görev 
aldı. İstanbul Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Sinema-TV Bölümü’nde öğretim üyesiydi. 
Gazete Duvar’da yazılar yazdı. Yayınlanmış onlarca 
kitabı ve ödülü vardı.

Bolat ile 10. şiir kitabı ‘Rüya Zamanı’ vesilesiyle, 2019 yılının soğuk bir aralık gününde o çok sevdiği Moda 
sahilinde buluşmuştuk. İşte o söyleşinin bir kısmını, yazarın anısına yeniden yayımlıyoruz. 

sahilindeki bazı banklar benim yaşam alanımdır. Oralarda 
kitap okur, şiir çalışırım. Bazen öylece denize, uzaklara 
bakarım. Her gün mutlaka buraya gelir bir-iki saat geçiririm. 
Beni arayan insanlar orada bulabilirler. Sonra Yoğurtçu Parkı, 
Bahariye, Antikacılar Sokağı, Moda Çocuk Parkı’nın sessiz 
saatleri en sevdiğim mekanlar ve zamanlardır. 
• Şiirlerinize Kadıköy/Moda ne kadar siniyor acaba?
Hani Edip Cansever diyor ya, “insan yaşadığı yere benzer” 
diye, gerçekten öyle. Şiirlerimde geçen deniz, mekanlar ve 
insanlar; Kadıköy ve Moda’dan esinlendiğim şeylerdir.
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“Her yağmurdan sonra şampiyonluk kutla-

yan taraftar gibi ortaya çıkıveren sümük-

lü böcekler, yağmur yokken nerdeler?” diye 

düşündüm; sokak kedilerine koyduğum kedi 

mamalarını yiyen sümüklü böceği görünce. 

Bir önceki nesil teyzeler, hayırlı işlere vesi-

le olmak için çantalarında bekar kız ve erkek 

vesikalık fotoğraflarıyla gezerken, yeni nesil 

teyzeler hayırlara vesile olmak için çantala-

rında kedi mamalarıyla geziyorlar. Yani de-

mem o ki; bugün gençler evlenecek partner 

bulmakta sıkıntı çekiyorlarsa bunun nedeni 

çöpçatan teyzeleri çalan kedilerdir. Şaka tabi 

yok öyle bir şey de peki çantasında ya da 

cebinde kuru kedi mamasıyla gezenlerin ne-

den tamamı kadınlardır? Erkekler, kedilerin 

fotosentez yaptığını mı sanmaktadır veya 

hayvan doyurmak, merhametli görünmek 

karizmalarına zarar mı vermektedir? 

Efendim, sokaklardaki kedi mamalarını sa-

dece sümüklü böceklerin değil, kargaların, 

sokak köpeklerinin de yediğini görünce da-

yanamadım merak ettim ve kuru mama-

lardan birini ağzıma atıp yedim. Ve kedilerin 

hazır kuru mamayla nasıl yüksek tansiyon 

hastası olmadıklarını hayretle karşıladım. 

Çünkü kedi mamaları aşırı tuzlular. 

Aynı şeyi Kapadokya’ya giderken mola ver-

diğim Tuz Gölü kıyısında yürürken de düşün-

müştüm. ‘Bu gölde yaşayan balıklar tansiyon 

hastasıdır kesin’ diye… Hatta tuz gölünde 

vefat eden balıkların doğal salamura olduk-

larını filan da düşünmüştüm ya neyse…

2019’a veda etmek üzere olduğumuz yılın 

şu son günlerinde işten çıkartmalar maale-

sef had safhada. Bunu da en çok internet-

te sosyal medya hesaplarından takı tasarı-

mı ve şekilli sabun yapımının patlamasından 

anlıyoruz. Tamam, hiçbir şey yapmadan boş 

boş oturmaktansa elbette iyidir bir şey-

ler yapmak ama bu iki sektöre bu kadar da 

yüklenmek doğru bir şey midir arkadaşlar? 

Ne bileyim mesela belki Can Yaman sayesin-

de yepyeni fikirler de oluşturabiliriz. Muhtelif 

havaalanlarında coşkuyla karşılama figüras-

yonluğu diye…   

Figürasyon deyince; aslında şimdi tam sa-

lep, sinema zamanı bence. Ama açıkçası pek 

de güzel film yok. En son Joker’e gitmiştim 

bir psikiyatrist arkadaşımla. Ben filmin sine-

matografik olarak güzel ama çizgiroman – 

dc comics dünyasına ait olmadığını düşün-

düm. Joker’in zekiliğinden de hiç eser yoktu 

filmde. Sonraki zamanlarda o meşhur şey-

tani zekâya nasıl sahip olduğunu göremedik 

filmde. Bizde olsa o kadar örselenen, dışla-

nan, acı çeken Küçük Emrah gibi bir şey olur-

du, şarkıcı filan olurdu ama onlarda psikopat 

bir düzen karşıtı oluyor. Psikiyatrist arkada-

şım da; mesleki olarak eleştirdi filmi. Bilimsel 

olarak o kadar acı ve dışlanma yaşayan kim-

se kesinlikle kendini öldürür, başkalarını de-

ğil dedi. 
Efendim; yeni bir yıla sağlıkla, barışla, sev-

giyle girin temennisinde herkes bulunmuş-

tur ben başka bir temennide bulunayım; 

yeni bir yıla içinizdeki çocukla girin. Yorga-

nın sizi bütün canavarlardan koruyacağına 

olan inancınızı hiç kaybetmeyin. Park yap-

mak yasaktır yazısı görünce; ‘Neden böyle 

yazmışlar acaba burada hiç çocuk yok mu?!..’ 

diye düşünmeye devam edin. 300 Spartalı’yı 

rahmetli Demirel’le hemşeri sanmayı sürdü-

rün. Demirel deyince… Sweatshirtler üzerin-

de yazan GAP markasını, Güneydoğu Ana-

dolu Projesi olarak okuyanlar kim ne derse 

desin aldırmayın, siz güzel insanlarsınız…

Muhteşem yeniyıl, 

şahane yılbaşı

FATİH 
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adıköy’deki gizli kuy-

tularında şiirler oku-

yup, şiirler yazıyor. 

Şimdilerde onuncu şiir 

kitabı “Rüya Zamanı” ile okur kar-

şısında.
“İnsan duygularını yansıtmakta 

güçlük çektiği zaman ya da kendini 

anlatabileceği birini bulamadığı za-

man, sanata ve şiire başvurur” diyen 

Salih Bolat ile hem kitabını hem şiiri 

hem de Kadıköy’ü konuştuk.

• Şimdi ‘Rüya Zamanı’ mı sizin 

için? Yoksa öyle olmasını istediğiniz 

için mi yeni kitabınıza bu adı koydu-

nuz?
İçinde yaşadığımız şu günler tam 

da rüya zamanı. Tasarladığımız yaşama biçiminden, 

kurduğumuz dünya projemizden vazgeçmeme zama-

nı. Güzel, özgür, mutlu insanların yaşadığı bir hayatı 

tasarlamak için şimdi rüya zamanı. Kitabımın adı da 

bir davet buna…
• Kitapta kaç şiir var? Ve ne kadar zamanda dile 

gelip kâğıda döküldüler?

Rüya Zamanı, son kitabım olan Atların Uyku-

su’ndan altı yıl sonra yayımlandı. 80 civarında şiir 

yer alıyor. Ama şiirlerin yazılış sürelerinin yanında 

bir de hayat süreleri vardır. Yani yaşanmışlık süre-

leri… Hani bir mühendisin beş dakikalık emek kar-

şılığında istediği ücreti fazla bulan müşteriye verdiği 

cevap var ya, “50 yıl artı 5 dakika” gibi, ben de şiir-

leri ne kadar zamanda yazdığım sorusuna ‘60 yıl artı 

6 yıl’ yanıtını verebilirim.

“DOĞA VAZGEÇMEDİĞİM BİR ATMOSFER”

• Yeni şiirlerinizi bir kitapta toplarken izlek bü-

tünlüğü ya da anlamsal bir bütünlük gözettiniz mi?

Bir şairin baştan sona, yani yaşadığı hayat boyun-

ca belli izlekleri olur. Kim ne derse desin, niceliksel 

olarak, biçimsel olarak şiir serüveninde farklılıklar 

görülse de, özde aynı şeyleri yazar. Yves Bonne-

foy’nun, “Ben ömrüm boyunca çocukluğumu yaz-

dım” dediğini okumuştum bir yerde. Melih Cevdet 

Anday da enikonu “ölümsüzlük”, “zaman”, “sonsuz-

luk” gibi izlekleri sürdürmemiş midir? Behçet Neca-

tigil’in şiir yelpazesi çok renklilik gösterse de, o yine 

de “evlerin şairi” olarak bilinmez mi? Ya Edip Can-

sever? İstediği kadar dramatik dili, geleneksel dili, 

dizeci anlayışı kullanmış olsun, “otellerin”, “yalnız-

lıkların”, “yabancılaşmanın” şairi demez miyiz? Baş-

ka örnekler verebilirim.

 Demek benim şiirimde de başlangıçtan bu yana 

belli izlekler olmalı ki, sende bu kanıyı uyandırmış, 

diye düşünüyorum. Doğa, benim vazgeçmediğim bir 

atmosferdir. Ama bunu “tabiat” olarak anlamak yan-

lış olur. Ben tabiattan, pastoral güzelliklerden söz et-

miyorum. Doğa benim için nicelik değil, niteliktir. 

İmgesel dil yaratmanın vazgeçilmez bileşenidir. 

• Şimdi size yanıtı belki çok basit, belki de kar-

maşık olan bir şey sormak istiyorum; neden şiir ya-

zıyorsunuz? Bir insan neden şair olmak ister/olur?

Bir şaire “niçin şiir yazıyorsunuz?” diye sormak, 

kuşa “niçin uçuyorsun?” diye sormak gibi bir şey 

oluyor biraz. Şiir yazmak, diğer bütün yaratıcı etkin-

liklerde olduğu gibi, kaçınılmaz bir şey, bir yaşama, 

duyma biçimi. Dünyayı, gerçekliği algılama ve ye-

niden üretme biçimi. Bu nedenle şair olmak tercihe 

bağlı bir şey değil. Aslında şiiri gerçekten tanıyan bir 

kişi, şair olmak istemez zaten. İnsanın ruhunu rahat 

bırakmayan, bütün bir varlık evreninin tek sorumlu-

suymuş gibi hissettiren ve hayatı cehenneme çeviren 

bir iş. Nazım Hikmet çok haklı, “şair olmak zor za-

naat” derken.

“ŞİİRSİZ İNSANLIK TEK BOYUTLU OLURDU”

• Sanat/şiir olmasaydı ne olurdu/ne olmazdı?

Hayat, gerçeklik yalnızca beş duyumuzla algıladı-

ğımız anlamlar evreninden oluşmuyor. Bizi kuşatan 

sonsuz anlamlar evreni vardır. Sanat ve şiir olmasay-

dı, insanlık tek boyutlu bir varlık olurdu. Gerçekli-

ğin derinliğini bilmezdi. Çünkü sanat, özellikle şiir, 

duyular alanımızın dışında kalan anlamları duyular 

alanımızın içine çeken ve böylece anlam evrenimi-

zi genişleten bir dildir. İnsan duygularını yansıtmak-

ta güçlük çektiği zaman ya da kendini anlatabilece-

ği birini bulamadığı zaman, sanata ve şiire başvurur.

• “(…)  Sanat yapmak, sosyo-psikolojik, politik 

ya da ekonomik bir “yoksunluk” gerektiriyor.”  di-

yorsunuz bir yazınızda. Sizin yoksunluklarınız ne-

ler mesela? Kişisel mi toplumsal mı? Ve şiir yazmak 

bu yoksunlukları karşılıyor mu?

Evet, Freud bir yerde mutlu insanın sanat yapa-

mayacağını öne sürer. Çünkü mutlu insan kurulu dü-

zenle barışık, hayatla dengeli bir ilişki kurmak adı-

na kendinden vazgeçebilen insandır, bir yerde. Sanat 

yapmak, kendisiyle, toplumla, doğayla bir sorunu 

olmayı gerektiriyor. Buradaki “sorun” u, bir “prob-

lem”den çok bir “yoksunluk” olarak anlamak gere-

kir. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani “işleri tıkı-

rında olan” bir insan hangi özgün anlamları üretebilir 

ki? Şu da var, bırakalım insanların işleri tıkırında ol-

sun yeter ki, şiir yazmasalar da olur.  

“İNSAN YAŞADIĞI YERE BENZER”

• Biraz da hemşericilik yapalım. 16 yıldır Moda-

lısınız. Nasıl bir şey bir şair olarak Kadıköy'de ya-

şamak? Sevdiğiniz, şiirlerinizi yazdığınız, kuytusu-

na kaçtığınız köşeleriniz var mı mesela?

Kadıköy, benim bilinçli olarak yaşamayı seçti-

ğim bir yer. Ankara’da yaşadığım yıllarda da sık sık 

uğrak yerimdi. Üç gün uzak kalsam çok özlüyorum. 

Küçük Moda sahilindeki bazı banklar benim yaşam 

alanımdır. Oralarda kitap okur, şiir çalışırım. Bazen 

öylece denize, uzaklara bakarım. Her gün mutlaka 

buraya gelir bir-iki saat geçiririm. Beni arayan insan-

lar orada bulabilirler. Sonra Yoğurtçu Parkı, Bahari-

ye, Antikacılar Sokağı, Moda Çocuk Parkı’nın sessiz 

saatleri en sevdiğim mekânlar ve zamanlardır. 

• Kadıköy köklü bir şiir geleneğine sahip bir 

semt; F.H.Dağlarca, C. Süreya, A. Damar,  M.

C.Anday gibi efsane isimler ve diğer tüm şairler… 

Bu gelenek sizin için ne ifade ediyor?

Bu şairlerin tümüyle, yaşamlarında birlikte ol-

dum, onları tanıdım. Bir büyük şiir mirasının içinde 

doğmak ve var olmak, bunun bilincinde olan bir şair 

için çok önemlidir. Güney Fransa’da, Nimes’de ya-

şayan bir şair arkadaşım, Serge Velay, örneğin René 

Char’la, Anatole France’la aynı yerde yaşıyor olma-

nın kendinde oluşturduğu duyarlılık katkısından söz 

etmişti. Ben de öyle hissediyorum.

• Şiirlerinize Kadıköy/Moda ne kadar siniyor 

acaba?
Hani Edip Cansever diyor ya, “insan yaşadığı yere 

benzer” diye, gerçekten öyle. Şiirlerimde geçen deniz, 

mekânlar ve insanlar; Kadıköy ve Moda'dan esinlen-

diğim şeylerdir.

Şimdi

Özellikle küçük ve orta ölçekli yayınevlerinin sorunla-

rının başında, ürettikleri kitapların yeterince sergilene-

memesi ve okura ulaştırılamaması geliyor. Bu yılın nisan 

ayında kurulan Yayıncılar Kooperatifi, çeşitli olumsuz ko-

şullar nedeniyle kan kaybeden kitapçılığı canlandırmak, 

sergileme alanı yaratmak ve okurların aradıkları kitaba 

kolayca ulaşmalarını sağlamak amacıyla ülke çapında bir 

temsilcilik ağı örmeye karar verdi. Bu karar gereği Türki-

ye’deki ilk temsilcilik ve kitabevi de Kadıköy’de açıldı.

Kadıköy Tellalzade Sokak’ta düzenlenen törene Prof. Dr. 

Emre Kongar, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Merdan Yanar-

dağ, Pelin Batu, İsmail Saymaz, Meral Onat, Altay Ök-

tem, İbrahim Karaca, Deniz Durukan ve Haluk Çetin gibi 

isimler katıldı. Bu isimlerin yanı sıra Yayıncılar Kooperati-

fi Yönetim Kurulu Başkanı İlbay Kahraman, Mudanya Be-

lediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Odunpazarı Beledi-

ye Başkanı Kazım Kurt da etkinliğe katılanlar arasındaydı. 

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP 

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katılamasalar da 

Yayıncılar Kooperatifi’nin ilk temsilciğini gönderdikleri çi-

çekle kutladılar.

Kitabevinde kooperatif katılımcısı yayınevlerine özel bir 

ağırlık verilmekle birlikte kooperatif dışındaki yayınevle-

rinin kitapları da sergilenecek. Her ay yazar ve sanatçı-

lar konuk edilerek, imza günleri, söyleşiler, sergiler ger-

çekleştirilecek.

KABOĞLU’NDAN ANAYASA ESPİRİSİ

Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan Prof. Dr. Emre Kon-

gar, açılışta toplananların umut, demokrasi ve kültür top-

luluğu olduğunu belirttikten sonra “Bir cumartesi günü-

nü kitabevi açılışı için feda ederek buraya gelenleri ancak 

saygıyla selamlarız. Türkiye’nin demokrasi, örgütlü emek 

ve kültür umudu sizlerde yatıyor ve her biriniz çok de-

ğerlisiniz. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin, 

sosyal, hukuk devletinin sizlerin omuzlarında yükseldiği-

ni biliyoruz. Bu kitabevi de bunun için açılıyor.” dedi.

Kongar’ın ardından söz alan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Bu 

kooperatif örgütlenirken süreci yakından izlemiş bir kişi 

olarak ve bugün de bu temsilcilikle uygulamaya geçti-

ğine tanık olurken kendi kendime şöyle düşündüm: Ben 

Meclis’te Anayasa’yı anlatamadım, o kadar ısrar ettim ol-

madı ama yayıncılar Anayasa’yı çok iyi kavramış. Madde 

171’in gereği olarak kooperatifçiliği yaşama geçirmiş olu-

yor. Yayıncıların bunu yapması, düşünce ve ifade özgür-

lüğü açısından, bilgilenme hakkı temelinde çok önemli bir 

adım. Bu adımı destekleyelim, varlığınız da bunu gösteri-

yor. Demokrasi adına bize umut veriyor, birlikte ilerlete-

lim.” diye konuştu. 

“MUM OLURSAK TÜNELİ AYDINLATIRIZ”

Yayıncılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İlbay Kah-

raman ise şunları söyledi: “Türkiye uzun süreden beri ka-

ranlığa doğru hızla yol alıyor. En kara dönemlerde hisse-

diyoruz ve tünele doğru yayıncılar da hızla yol alıyor. Bu 

tünelden çıkmanın tek yolu aydınlanmak, aydınlatmak. 

Biz mum olursak o tüneli aydınlatacağımızı düşünüyo-

ruz. Yayıncılar her okuru bir aydınlık mum gibi düşünü-

yor. Bugün burada bir kitabevi açmak istedik. Sorun-

larımız çok. Dolar ve Euro’nun yükselmesiyle birlikte 

yayıncılar o tünelin en karanlık yerinde kendilerine yer 

buldular ve çıkmaya çalışıyorlar. Açtığımız ilk kitabevi-

miz ama bir süre sonra Diyarbakır’da, İzmir’de de hemen 

açacağız.” 

“HAKLIYMIŞIZ DİYE DÜŞÜNDÜM”

Yayıncılar Meslek Birliği Başkanı Mustafa Aksoy da 

“Bunca insanı burada görmek bana mutluluk veriyor. 

Çünkü bir buçuk yıl önce bu fikri dillendirdiğimizde yapa-

biliriz dedik, bu noktaya geldik. Sizleri burada gördüğüm-

de de ne kadar haklıymışız diye düşündüm. Daha güzel 

günlere dair inancım var hep birlikte bu inancımızı ger-

çekleştiriyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar arasında Mudanya Belediye Başkanı 

Hayri Türkyılmaz ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım 

Kurt da vardı. Türkyılmaz, “Mudanya’da da en kısa süre-

de YAYKOOP’un kitabevini açmayı umuyoruz. Aydınlan-

maya olabildiğince sarılıp, değerlerimizi geleceğe taşı-

mak, korkmamak, umudu besleyip büyütmek, korkması 

gerekenlerin bizler değil onlar olduğunu bilerek görevi-

mizi yapıyoruz” derken Kurt, “Eskişehir’den, Odunpa-

zarı’ndan size selamlar getirdim. 23 kütüphane, 14 halk 

merkezinde en az 15 bin kişiyle her gün eğitim yapan bir 

belediyenin başkanı olarak Yayıncılar Kooperatifi’ni kut-

luyorum. Eskişehir’de kitabın okunduğu, özgürleşmenin 

sağlandığı bir ortamı size temin edebiliriz. Yakın zaman-

da sizi Eskişehir’e de bekliyoruz.” diye konuştu.

BAHARİYE’DEKİ KÖPEK
bir köpek yatıyor bahariye’de

serin ve karanlık taşlarında kalkedon’un

kemiklerin uğultusunda kaybettiği sesini arıyor

rüzgârın bırakıp gittiği paçavra gibi

bir köpek yatıyor bahariye’de

kendini yangınla açıklayan günlerin ateşinde.

geceye sarınmış uyuyor yaşlı köpek

ta derinlerdeki depremleri dinliyor

biliyor, onun cesareti için karardı sokaklar

onun için aydınlığı elinden tutup getirdi güneş

sanki bir leş, yatıyor sessiz

ölümün çizdiği siyah bir resim gibi.

mevsimlerin başlangıcındaki kararsızlıkla

az önce yağmur yağmış gibi bakıyor 

havlıyor arada bir, kendini suçlarcasına

bir genç kızın alınıp götürülmesinden

bir delikanlının vurulup düşmesinden

bir şarkının ağıda dönüşmesinden

havlıyor, anlaşılmayan bir slogan gibi.

Onuncu şiir kitabı ‘Rüya Zamanı’nı 

yayımlayan Kadıköylü şair Salih Bolat, 

“Güzel, özgür, mutlu insanların yaşadığı 

bir hayatı tasarlamak için şimdi Rüya 

Zamanı. Kitabımın adı da bir davet 

buna…” diyor
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Genç yazar Melis Sena Yılmaz, ilk çocuk 
romanında okurunu, gerçeküstü bir 
başka İstanbul’a davet ediyor. Galata 
semtinden ulaşılan Aşağİstanbul’un gizemli 
sokaklarında unutulmayacak bir yolculuğa 
çıkarıyor. Babasının izini süren, bilinmezi 
kovalayan bir çocuğun gözünden, duru 
bir dille akan roman, sürpriz karakterlerle 
ve şaşırtıcı mekânlarla renkleniyor. 
Çocukluğun sınırsız hayal gücüne övgü 
niteliğindeki fantastik macera, “Başka bir 
İstanbul olsaydı, nasıl olurdu?” sorusunu 
düşündürüyor. Sahip çıkmamız ve 
yaşatmamız gereken farklılıkların değerini 
duyumsatıyor. (Tanıtım Bülteninden) 
Günışığı Kitaplığı / 200 sf / 35 TL
Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları şunlar 
oldu: 
■ Perşembe Günü Cinayet Kulübü / 
Richard Osman / Bilgi Yayınevi
■ Çeşmeönü – Cihangir / Nazan Alkan / 
Nota Bene Yayınları
■ Shuggie Bain / Douglas Stuart / Can 
Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

FİLM

Aşağİstanbul

İstanbul - Tel Aviv hattı: 
Remotely Close

Big Bug

İstanbul ve Tel Aviv’den on dört müzisyeni 
bir araya getiren iş birliği albümü “Remotely 
Close”, 18 Şubat’ta tüm dijital platformlarda 
yerini alıyor.
“Remotely Close”, farklı müzik türlerinde 
üretimleri bulunan on dört sanatçıyı, 
yedi şarkıda bir araya getiriyor. Komşu 
coğrafyalarda, birbirini besleyen seslerle 
büyüyen sanatçılar, ortak hislerden 
ilham alarak yaşadıkları toprakların 
müzikal mirasını şimdiki zamanın 
ruhuyla birleştiriyor. Kayıtları pandemi 
koşullarında, çoğunlukla ev stüdyolarında 
gerçekleştirilen şarkıların prodüksiyonu da 
albümde yer alan müzisyenlere ait.
Albümde geleneksel sesler kadar çağdaş 
işlerden, yalnızlık, özlem ve neşeden 
izler bulunuyor. “Remotely Close” hip 
hop, caz, elektronik müzik gibi türlerin 
kesişiminde, Anadolu, Akdeniz ve Orta 
Doğu melodilerinin birbirinin içinde eridiği 
yerde dinleyicileri bekliyor.
Ruhu doyuran şarkılar:
■ En La Tierra / Serkan Tosun
■ Sanma Yokum / Cihan Mürtezaoğlu
■ Asla / Vedat Sakman

Efsane film “Amélie”nin yönetmeni 
Jean-Pierre Jeunet, yaklaşık on yıl aradan 
sonra absürt bir bilim-kurgu filmiyle 
karşımızda! Netflix yapımı olan “Big Bug” 
yine bize Jeunet’nin renkli dünyasını 
yansıtıyor ama bu sefer Amélie’deki 
kadar umutlu değil. 2045 yılındayız, 
android robotlar hayatımızın bir parçası 
haline gelmiş, her şey bir el hareketiyle 
yapılıyor ve nihayet uçan arabalar hayata 
geçmiş. Lakin karmaşık ilişkilerin olduğu 
bir evin, sahiplerine bağlı robotları, onların 
iyiliği için “dışarıdaki tehlikeye” karşı aileyi 
eve hapseder ve dışarıya çıkmalarına izin 
vermez. Dışarıdaki tehlike ise, insanları 
güvenlik zaafı olarak gören ülkenin robot 
polisleri… Özetle, “robotlar dünyayı ele 
geçirecek” distopyasını Jean-Pierre 
Jeunet’in esprili, neşeli, renkli yorumuyla 
izlemek isterseniz Big Bug, Netflix’te.
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“Herkes bir gün zengin olacak” adıyla açılan fotoğraf 
sergisi 12 Mart’a kadar Kadıköy Nazım Hikmet Kül-
tür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. 16 sanatçının 18 
eserinin yer aldığı sergideki tüm fotoğraflar yoksullu-
ğa ve var olan sorunun toplumdaki yakıcı yansımaları-
na odaklanıyor. Bir taraftan da zengin olma hayalinin 
gerçekliğini ve inandırıcılığını sorgulamayı amaçlıyor. 

“BİREYSELLEŞMEYİ AŞMAK İSTİYORUZ”
Fotokolektf ekibinden Elif Eylül Gül, ilk olarak fo-

toğraf kolektifini anlatıyor: “Fotoğraf kolektifimizi Ka-
sım 2021’de kurduk. Kolektifin kuruluş amacı da şu, 
fotoğraf alanında çok fazla bireyselleşme var ve biz bu 
bireyselleşmeyi aşmak istiyoruz. Çünkü bireyselleştik-
çe insanların sömürülmesi daha kolay hale geliyor. Biz 
burada fotoğrafçılar olarak dayanışıyoruz ve bunu esas 
alıyoruz. Dayanıştıkça da üretimlerimizi topluma ulaş-
tırmayı amaçlıyoruz. Sanat toplumdan soyutlanan bir 
hale geldi. Biz sanatın bu hale gelmesini istemiyoruz ve 
bununla mücadele etmek istiyoruz.”

“Yaptığımız işleri topluma gösterebilme hedefin-
deysek toplumdaki sorunları baz al-
mamız gerektiğini düşündük” diyen 
Gül, şöyle devam ediyor: “En can 
alıcı ve gözle görünür sorun da bu-
gün yoksullaşma, hayat pahalılığı. 
İnsanlar ciddi anlamda bu pahalılık-
la baş edemiyorlar, yaşayamıyorlar. 
Biz de aslında bunu kadrajımıza alıp 
mücadele etmemiz gereken alanın 
burası olduğunu düşündük. Bu konu 
zaten gözler önünde bir konu oldu-
ğu için ve toplumu da direkt ilgilen-
diren bir konu olduğu için seçtik.” 

“BU BİR TESPİT SERGİSİ DEĞİL”
Kolektiften Volkan Bora Uğur ise serginin içeriği-

ne dair “zengin olma” hayalini ve bunun inandırıcılığını 
sorgulamayı amaçladıklarını şöyle açıklıyor: “Yalnızca 
yoksullaşmayı ve hayat pahalılığını tespit etmekle ye-
tinmedik bu sergide. Bir tespit sergisi değil bu. Sadece 
yoksul bir çocuğun fotoğraflandığı bir sergi değil, aynı 
zamanda düzenin bize söylemiş olduğu bir masal var: 
herkes bir gün zengin olacak yalanı. Bu masalı bitcoin-
lerle, medyayla ya da eğitimle, kariyerizmle bize aşıla-
maya çalışıyorlar ama böyle bir gerçeklik yok. Bugün 
bakıyoruz, herkes elektrik faturasını ödemeye çalışıyor, 
okumaya çalışıyor öğrenciler. Bu masalı da eleştiriye 
açma gayemiz vardı.”

18 eser içerisinde daha gerçekçi işler de var, ko-
lajlar ve kavramsal işler de. Biçimsel olarak bir sınır-

lama yapılmamış fakat 
herkes kendi perspekti-
finden, kendi kadrajın-
dan yoksulluğu anlatmış. 
Uğur, bu konuda da “As-
lında sergi bu yüzden de 
çok değerli. Her fotoğra-
fın başka bir hikayesi var 
ama sergi bütünlük içeri-
yor” diyor.

Fotokolekt, önümüz-
deki aylarda da başka ser-
giler yapmayı amaçlıyor. 

Kanun ve Piyano İçin Yeni Müzik
Yüzyıllar önce farklı kıtalarda doğan ve kendi müzik 
dünyalarının değerli temsilcileri olan piyano ve kanun, 
21’inci yüzyılın çağdaş teknikleriyle ele alınan yeni müzik 
dilleri ile karşınızda. Esra Berkman (kanun) & Lilian Tonella 
Tüzün (piyano)’nun konseri 19 Şubat Cumartesi 20.00’de 
Yeldeğirmeni Sanat’ta. 

Flüt ve Arpla Müzikte 
Büyülü Bir Yolculuk
Bülent Evcil ile çocukluk arkadaşı ve yıllarca 
birlikte çalıştığı Türkiye’nin en başarılı arp 
sanatçılarından Çağatay Akyol aynı sahnede 
çok zengin bir repertuvarla bir araya geliyorlar. 
21 Şubat Pazartesi saat 20.00’de Süreyya 
Operası Salonundaki buluşmasını kaçırmayın. 

Late Night Opera & Musicals
Mozart, Haendel, Donizetti, Rossini, G. Bizet, Puccini, Gerswin, 

Webber gibi bestecilerin opera aryalarıyla müzikallerden 
seçmelerini Cumhur Görgün, Ayşenur Ayyıldız ve Fügen Yiğitligil 

seslendirecek. Konser 25 Şubat Cuma 20.00’de Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde. 

Kültür 
merkezlerinde 
bu hafta

Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerindeki 
etkinliklerden bir seçki…

Tİ
YA

TR
O Toz

Murat Mahmut Yazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, 
çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, 

Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un 
performansıyla seyirciyle buluşacak. Handan’ın 
ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin 
öyküsü, 1960’lardan bugüne uzanan bir anlatıya 

yerleşiyor. “Toz” 18 ve 19 Şubat günleri saat 
19.00’da Alan Kadıköy’de.

Cimri
17’nci yüzyılda yaşamış komedya 
yazarı Moliere’in ünlü eseri Cimri’de 
belli bir zümreye bakmakla bir 
genelleştirmeye bakmak arasındaki 
pencereden birçok insanın ve ailelerin 
iç ve dış yapısına bakacak, garip 
rastlantılara tanık olacaksınız. Semaver Kumpanya’nın bu uzun soluklu oyunu 20 Şubat 
Pazar saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 

Düğün Şarkıcısı
2000’li yılların başında katıldığı BBG yarışmasında 

popüler olan ve sonrasında hızla popülerliğini 
kaybeden bir caz şarkıcısı olan Şahnaz’ın, düğün 
şarkıcısı olma hikâyesi... Toy İstanbul’un sahneye 

koyduğu bu oyun da Nergis öztürk’ün tek kişilik 
performansıyla izleyiciyle buluşuyor. 23 Şubat 

Çarşamba 20.30’da Alan Kadıköy’de. 

Bir Anarşistin Kaza Sonucu 
Ölümü
Oyunlarında her zaman yaşanmış olayları 
anlatan “tiyatro karikatürcüsü” Dario Fo, yine 
yaşanan bir olayı oyunlaştırırken; dramatik 
sorgu sahnelerinden, kara bir komedi yaratıyor. 
Ankara Sanat Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu 
bu klasik oyun 18 Şubat Cuma 20.30’da 
CKM’de. 

Yaralarım Aşktandır
Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı ve Berfin 
Zenderlioğlu’nun yönettiği oyun, İran şiirinin 
isyankâr sesi Füruğ Ferruhzad’ın nefesini 
tiyatro sahnesine taşıyor. Prodüksiyonunu 
Poyraz Yapım’ın üstlendiği oyunda Nazan 
Kesal, tek kişilik bir performans ortaya 
koyuyor. Oyun 21 Şubat Pazartesi 20.30’da 
CKM’de. 

SERGİ

GÖSTERİ
Babamın Şarkıları

Klasik Türk musikisinde devrim yapmış bir üstat Münir Nurettin 
Selçuk ve bu kaynaktan hafif müzik, reklam ve film müzikleri, 

tiyatro müziği, oda müziği, müzikal, opera ve bale müziği; 
Batı müziği ile Türk musikisinin doğal ruhlarını bozmadan 

oluşturmuş bir üstat Timur Selçuk. Ve tüm bu manevi sanatsal 
birikime sahip çıkan üçüncü kuşak Mercan Selçuk Dans 

Topluluğu...“Babamın Şarkıları” klasik olmuş Timur Selçuk 
şarkılarının klasik bale ve Modern Dans sanatının hemhal olmuş 

hali ile anlatılmasıdır. Bu keyifli gösteri, 19 Şubat Cumartesi 
20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde.

KONSER

Dünya Değişirken
Dostlar Fotoğraf Kolektifi’nin 
“Dünya Değişirken” sergisi, 
insanlığın doğayla savaşında galip 
geldiğini sanırken aynı zamanda 
mağlup olduğu fikriyle ortaya 
eserler koyuyor. Sanatçılar, bir 
tavır almaya ve yaşanan süreçle 
yüzleşmeye davet eden bir anlayışıyla üretimlerini gerçekleştiriyorlar. 
Sergi, 18 Şubat 27 Şubat arası Kozyatağı Kültür Merkezi’nde.

Dünler Yarınlar
Ecem Küçükköse, Elif Kalecier, Suna Küçükköse 
ve Şule Gürbüz Yurdagül’den oluşan dört arkadaş, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Plastik 
Sanatlar Atölyesi’nde dört yıl eğitim aldıktan sonra 
ortaya çıkardıkları eserleri bu sergide izleyiciyle 
buluşturuyor. “Dünden Yarınlar” sergisi 24 Şubat - 
2 Mart arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
görülebilir. 

Kadınların sergisi Koşuyolu’nda
Koşuyolu’ndaki 
sergide 7 
ülkeden 30 kadın 
sanatçının eseri 
sergileniyor

Ortadoğu ile Türkiye 
arasında bir kültür ve 
sanat köprüsü olarak 
kendini tanımlayan 
Kelimat Sanat Galerisi, kadın sanatçıları biraya getiriyor. Galerinin kurucusu 
ve sanat direktörü Adnan AlAhmad’ın küratörlüğünü yaptığı “Kadın Sanatçılar 
Karma Sergisi’ne Türkiye, İran, Irak, Suriye, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün olmak 
üzere 7 ülkeden sanatçılar katılıyor.  Sergide, Aseel Azizieh, Asiye Sarıoğlu, Ataa 
al Baghdadi, Ayşe Eylül Sönmez, Ayşe Güngör, Demet Atay, Deniz Karakurt 
Şekerci, Duha Alkateb, Ebtisam Alsaffar, Ersen Boğutekin, Güneş Goodarzi, 
Hatice Karadoğan, İman Hasbani, İpek Mursaloğlu, Kader Öztürkmen , Mona 
Sunbol , Nada Alali, Nada Younis, Nadia Flaih, Nawal Alsadon, Özlem Metinkaya, 
Ruba Hamze, Rukiye Epli Dede, Samira Habeeb, Sibel Okumuş, Songül Sönmez, 
Tolou Zabihi, Ümmühan Özgür Yılmaz, Walaa Katbah ve Yalda Yaghin’in resim ve 
heykellerden oluşan eserleri yer alıyor. 
Küratör Adnan AlAhmad, “Sanatın olmadığı yerde güzellik de olamaz. Toplumun 
yarısını teşkil eden kadınların sanat için önemine vurgu yapıyoruz.Sanatın 
olmadığı yerde doğanın güzelliği de olamaz. Sanata olan güvenimizi yeniden 
kazandığımızda elbette daha iyi bir konumda olacağız. İşte bu sergimizin 
kahramanları tam da bunu yaptılar.” dedi.
Sergi, ay sonuna dek pazartesi hariç her gün 13.00-17.00 saatleri arasında 
Koşuyolu, Kâtip Salih Sok. No:106 adresinde açık olacak.

Yoksulluk ve pahalılık konulu fotoğraf sergisi açıldı
Fotokolekt’in ilk sergisi, 
yoksullaşma ve hayat pahalılığı 
temasıyla Nazım Hikmet Kültür 
Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu

l Fırat FISTIK
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6 Numaralı Kompartıman
Rosa Liksom’un 
aynı isimli 
romanından 
uyarlanan 
bu film iki 
yabancının aynı 
kompartımanı 
paylaştığı 
uzunca bir tren 
yolculuğunu 
anlatıyor. 
Finlandiyalı 
arkeoloji 
öğrencisi Laura 
aşk yaşadığı 
tez danışmanı 

Irına’yla planladığı ama Irina son anda 
gelmekten vazgeçtiği için tek başına çıktığı 
yolculukta, dondurucu soğuğun hâkim olduğu 
kuzeye, Murmansk’a tarih öncesi taş resimleri 
görmeye gider. Düştüğü altı numaraları 
kompartımanı kazınmış saçları, içip durduğu 
votkası, kaba saba haliyle, kadın düşmanı 
sözler söylemekten geri durmayan Vadim’le 
paylaşmak zorundadır. Vadim Murmansk’ta 
madende çalışmaya gitmektedir. Ayrı 
dünyaların insanları olsalar da yolculuk onları 
bir tür ahbaplığa mecbur eder. 18 Şubat’ta 
sinemalarda.
Kadıköy Sineması
6 NUMARALI KOMPARTIMAN: 13.30, 18.45, 
21.45
BERGMAN ADASI: 15.40, 19.40
KÜRTAJ: 13.50, 17.45
FLEE (KAÇIŞ): 23 Şubat Çarşamba - 20.45
LORD OF THE RINGS GECESİ: 18, 19 Şubat - 
23.59
* Özel gösterimler için yapılan değişiklikleri 
kadikoysinemasi.com üzerinden kontrol 
edebilirsiniz.
Adres: Bahariye Cad. No: 26 Tel: (216) 3377400

SİNEVİZYON

Hayattaki ilk ve en şansa dâhil olduğumuz 
sosyal grup, içine doğduğumuz ailelerimiz-
dir. O kadar şansadır ki doğal yollarla atan-
dığımız bu grupta mutlu bir aile fotoğrafı 
için poz verirken de aynı objektife bakama-
yacak mutsuzluktaki kişilerden biriyken de 
bulabiliriz kendimizi. Bu yapıyla kurduğu-
muz kontrolümüz dışı organik bağlar, bizi 
doğumdan ölüme kadar sarmaşık gibi sa-
rar ve takip eder. Kimi zaman bununla baş 
etmeye çalışırız kimi zamansa bu bağlar-
da bizi ileriye taşıyacak gücü buluruz. Gel-
diğimiz yerin henüz farkında olmadığımız o 
ilk andan itibaren de ebeveynin fiziksel ve 
duygusal ilgisine ihtiyaç duyarız.  Yürüyece-
ğimiz yaşam çizgisinde de aile içinde, anne 
ve babamızla kurduğumuz ilişkiden, onlar-
dan öğrendiklerimizden, duyduklarımızdan 
ve gördüklerimizden kendimizi inşa ede-
riz. Bazen de inşa ettiğimiz bu benliği on-
lardan sıyrılmak için defalarca yıkıp yeniden 
kurarız. Bilip de sıyrılamadığımız ise büyür-
ken farkında olduğumuz ya da olmadığımız 
travmalarımızın yetişkinlikte de bizi biz ya-

pan parçalarımızdan olmalarıdır. 
Işıkların söndürülmediği aksine 

tüm salonunun daha da aydınlatıl-
dığı, sıranız geldiğinde dâhil olaca-
ğınız ve bittiğinde tahmin edeme-
yeceğiniz kadar sizinle kalacak, 
Talimhane Tiyatrosu’nun yeni oyununa 
katılmaya davet ediyorum sizi: Harika Şey-
ler Listesi. İngiliz oyun yazarı ve yönetmeni 
Duncan Macmillan’ın –ki şu an aktif olarak 
ülkemizde sahnelenen iki muazzam oyu-
nu daha var Akciğer ve Bir Istakozu Öldür-
menin En İnsancıl Yolu– Jonny Donahoe ile 
birlikte kaleme aldığı, Seçil Honeywill’ın çe-
virisiyle, Lerzan Pamir’in rejisiyle ve Bora 
Akkaş’ın tek kişilik performansıyla sah-
nelenen Harika Şeyler Listesi, bu sezo-
nun hafızalarda yer edecek işlerinden biri. 
Macmillan’ın “bir intihar komedisi” olarak 
tanımladığı oyun, 7 yaşında bir çocuğun, an-
nesinin intihar girişiminden sonra hastane-
ye kaldırılmasının ardından ona yaşamaya 
değer sebepler bulma çabasıyla hazırladığı 
“Dünyadaki en harika şeylerin listesi”nin ilk 
maddesini yazmasıyla başlıyor. Bu çocuk-
ça girişim hayatında büyük etkiler bıraka-
cak ve yetişkinliğinde dahi peşini bırakma-
yacak travmasıyla baş etmesinin “masum” 
bir yolu oluyor. Kendi deneyimlerinden yola 
çıkarak yazdığı soyut ve somut maddeler-
den oluşan bu liste, hayatının belli dönem-
lerinde rafa kalksa da yeniden aldığı o trajik 

haberde, hayatında kırılma 
yaratan durumlarda yeniden elinde buldu-
ğu bir can simidi görevi görüyor. İntihar, te-
melde her ne kadar kişinin kendi yaşamı-
nı, fiziksel varlığını sonlandırma edimi olsa 
da yakınlarına yansıması manevi bir sui-
kasta denk. Oyunda ise çocuklukta yaşa-
nan bu büyük trajedi tam salonun ortasın-
da duruyor. Bir çocuğun annesini hayatta 
tutma çabasını, annenin kaybıyla baş et-
menin yollarını aramayı, tüm hayatı boyun-
ca taşıyacağı derin yaralarını çok samimi ve 
gerçekçi bir yerden anlatıyor. Harika Şeyler 
Listesi, mizahın olanaklarını kullanarak cid-
di bir meseleyi eleştirel bir dille değil daha 
çok duruma empati kurmaya teşvik ede-
rek, samimi ve yakın bir zeminde izleyiciye 
aktarıyor. Bu noktada oyun; intiharı, dep-
resyonu, travmaları rahat bir şekilde tartış-
maya da alan açıyor. 

Çocukluktan yetişkinliğe giden yaşam 
çizgisinde, eğitim hayatı boyunca, kurdu-
ğu ilişkilerde annesinin tekrar eden intihar 
girişimleri ve süregelen ruhsal durumuyla 
baş etmek zorunda kalan anlatıcı, hikâyeyi 

anlatmaya devam ederken seyirciyi oyuna 
dâhil edip aslında tüm salonu hikâyenin bir 
parçası hâline getiriyor. Bir monolog olarak 
ilerleyen oyunda seyirciler adeta arkadaş-
larının anlattığı travmatik bir durumu dinli-
yormuşçasına onunla bağ kurabiliyor. Tek-
lif ettiği katılımları geri çevirmeyerek, onu 
yalnız bırakmıyor. Johann Hari, Kaybolan 
Bağlar: Depresyonun Gerçek Nedenleri ve 
Beklenmedik Çözümler (Çev.: Barış Engin 
Aksoy, Metis Yayınları, 2019) adlı kitabın-
da depresyonun iyileşmesine dair iki başlı-
ğı öne çıkarır: Yüzleşmek ve sosyal bağla-
rın önemi. Oyunda da bize tüm içtenliğiyle 
hikâyesini, duygularını, düşüncelerini açan 
yalnız bir çocuğun/ gencin/ yetişkinin ya-
nındaki topluluk olma deneyimi yaşatılıyor. 

Bora Akkaş; performans sırasında rahat 
ve samimi tavrını, meydan sahne düzeninin 
de imkânıyla tüm seyirciye aktarabiliyor. 
Yaratılan atmosfer, hikâye ve oyunculukla 
birleşince seyirciler akışta kalarak süre do-
lana kadar ilgilerini oyunda tutabiliyor. Ak-
kaş’ın her seyircinin gözünün içine bakarak 
anlattığı bu hikâyeden kimse payına düşe-
ni almadan çıkamıyor. Harika Şeyler Listesi, 
seyirci için oldukça sürprizli bir oyun sunu-
yor. Kendi harika şeyler listemde, ilk 10’da 
olacağı kesin madde “Harika Şeyler Liste-
si’ni İzlemek” olacak. 

Harika Şeyler Listesi, 17 Şubat, 10 ve 31 
Mart tarihlerinde Alan Kadıköy’de izleyiciy-
le buluşacak.

Listeye şunları da ekleyip harika şeyler 
listesini daha da uzatabiliriz;

❚ Zorlu PSM’nin ilk yapımı olan, Ahmet 
Sami Özbudak’ın kaleme aldığı, Lerzan Pa-
mir’in rejisiyle izleyici karşısına çıkacak Şe-
hirde Kimse Yokken, sezonun en yenile-
rinden. Seyirciyi sürprizli bir hikâye içine 
alacak oyunun kadrosunda Elçin Sangu, 
Metin Coşkun, Elif Ürse, Kerem Arslanoğ-
lu ve Ersin Arıcı yer alacak. Şehirde Kim-
se Yokken, 22 ve 23 Şubat akşamları Zor-
lu PSM’de izlenebilir. 

❚ Kadıköy Boa Sahne’nin bu sezon izle-
yiciyle buluşturacağı yeni oyunlarından biri 
de Mutlu Değilim ama Kahrımdan da Öl-
müyorum olacak. Boa Kısalar kapsamın-
da izleme imkânı bulduğumuz Yoğurt Çor-
bası’nın da yazarı Özge Korkmaz’ın hem 
yazıp hem oynayacağı bu oyun Berfin Zen-
derlioğlu tarafından yönetilecek. Mutlu De-
ğilim ama Kahrımdan da Ölmüyorum, 23 
Şubat’ta Kadıköy Boa Sahne’de, 6 Mart’ta 
Hann Sahne’de izleyici karşısına çıkacak. 

❚ Son haberimiz iki şahane yeni oyunla 
Craft Tiyatro’dan. İlki BKM, Craft, IdPro or-
tak yapımı olan Tennessee Williams’ın ka-
leme aldığı, Hira Tekindor’un çevirisi, İbrahim 
Çiçek’in rejisiyle sahnelenecek oyunu Sırça. 
Oyuncu kadrosu İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem 
Yiğit Üzümoğlu, Güven Murat Akpınar’dan 
oluşacak Sırça’nın prömiyeri 22 Mart’ta 
Maximum Uniq Hall’da gerçekleşecek. 

Provaları devam eden ikinci oyun ise 
Serkan Altunorak’ın hayat vereceği Sea 
Wall/Dalgakıran olacak. Simon Stephens’ın 
kaleme aldığı oyun, Çağ Çalışkur tarafından 
yönetilecek. Gelişmeler için takipteyiz...

Etkileşime açık bir monolog
BEGÜM 
KAKI

begumkakii@gmail.combegumkakii@gmail.com

ocukları tiyatro, sinema, konser, göste-
ri gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerle bu-
luşturan Kadıköy Belediyesi etkinliklerine 
devam ediyor. Covid-19 pandemi sürecin-

de Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Mer-
kezi’de tiyatro sanatçıları Uğur Cabiroğlu ve Can Yıl-
maz’ın yönetiminde internet üzerinden yapılan atölye 
çalışmaları bir süre sonra radyo tiyatrosuna dönüştürül-
müştü. Tiyatro atölyesine devam eden yaşları 10 ile 14 
arasında değişen 11 çocuktan oluşan Bizim Çocuklar 
Tiyatro Ekibi de eğitmenleri tarafından günümüze ye-
niden uyarlanan masalları seslendirerek podcastler yap-
maya başlamıştı.

Çocuklar, bir yılda Keloğlan, Pinokyo, Yer Altı, Fın-
dıkkıran, Hansel ve Gretel, Kral Çıplak, Pamuk Pren-
ses ve 7 Cüceler, Sindirella ve Bremen Mızıkacıları ol-
mak üzere toplam dokuz masalı radyo tiyatrosu olarak 
seslendirdi.

21 ÜLKEDE 35 BİN KEZ DİNLENDİ
Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür 

Merkezi’nde ücretsiz eğitim alarak radyo tiyatrosu ya-
pan çocukların seslendirdiği masallar Türkiye sınırla-
rını aştı. Türk ve dünya klasiklerinden oluşan dokuz 
masalı seslendiren çocukların podcasti, aralarında Ame-
rika, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve Liechtenste-
in gibi 21 ülkede 35 bin 236 kez dinlendi. Çocukların 
seslendirdiği masallardan Hansel ve Gretel, Kral Çıplak 
ile Keloğlan masalları Danimarka devletinin destekledi-
ği Danimarka Kültür Enstitüsü’nün çocuklarla ile ilgi-
li web sitesine girdi. Danimarka’da da yayında olan htt-
ps://attahygge.com/kategori/podcast/ web sayfasında üç 
masalın linklerine yer verildi.

DEMİRCİ: “HAYATA BAKIŞLARI DEĞİŞİYOR”
Çocuklarla yapılan tiyatro ça-

lışmaları hakkında bilgi veren Ka-
dıköy Belediyesi Halis Kurtça 
Çocuk Kültür Merkezi’nden Hül-
ya Demirci, “Belediye olarak yap-
tığımız tiyatro atölyeleri ve çalış-
maları pandemi sürecinde şartlara 
uygun olarak devam etti. Önce ti-
yatro çalışmalarımıza internet 
üzerinden devam ettik. Daha son-
ra çalışmalarımızı nasıl devam 

edebiliriz üzerine düşünmeye başladık. Eğitmenleri-
mizden radyo tiyatrosu önerisi geldi. Bunu çocuklarla 
paylaştık ve hemen uygulamaya başladık.  2021 yılının 
ocak ayında ilk masalımız yayımlandı. Pandemi şartla-
rında kayıtları aldık. Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi, dört 
yıl ücretsiz tiyatro eğitimi aldı. Şu anda hala tiyatro eği-
timlerimiz genel olarak merkezimizde tüm çocukları-
mız için devam ediyor.” dedi.

Çocukların aldığı tiyatro eğitimlerinin sosyal ve 
kültürel gelişmelerine de katkı yaptığını vurgulayan 
Demirci sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadıköy'de yaşa-
yan çocuklar tarafından seslendirilen masalların farklı 
ülkelerde ve farklı zamanlarda dinleniyor olması bizler 
için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Tiyatro kursları-
mıza gelen çocukların ailelerinden de olumlu tepkiler 
alıyoruz. Çocukların yapısal olarak olumlu bir değişim 

içinde olduğunu ifade ediyorlar. Çocukların hayata ba-
kışlarında farkındalıklarının arttığını, kendilerini ifade 
etme biçimlerinin olumlu anlamda değiştiğini söylüyor-
lar. Çocuklar da her radyo tiyatrosunda ayrı bir heye-
can içindeler. Aralarında konservatuara gitmek isteyen-
ler var. Bütün bu gelişmeler belediye olarak bizleri de 
mutlu ediyor.”

CABİROĞLU: “DÜNYADA BİR İLK”
Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür 

Merkezi’de eğitmenlik yapan tiyatro sanatçısı Uğur Ca-
biroğlu da dünyada ilk kez çocukların radyo tiyatrosu 
yaptığını belirterek, “Radyo tiyatrosu fikrimizi onlar-
la ilk kez paylaştığımızda daha önce hiç duymadık-
ları için önce çok şaşırdılar ama çok heyecanlandılar. 
Bizim burada yaptığımız çocuklardan çocuklara, çocuk-

lardan yetişkinlere ulaştı-
rılan bir radyo tiyatrosu. 
Masalların seslendirme-
sini profesyoneller de-
ğil, sadece çocuklar ya-
pıyor. Araştırmalarımıza 
göre, dünyada ilk defa 
bir radyo tiyatrosunu sa-
dece çocuklar seslendiri-
yor.” dedi.

“Burada aynı zaman-
da masalları oyunlaştırı-

yoruz” diyen Cabiroğlu, “Oyunlaştırılan masalları baş-
tan sona bire bir tiyatro metni gibi diyalog şeklinde 
kurguluyoruz. Masalları uyarlarken de tüm çocukların 
pedagojik alt yapısını düşünerek hareket ediyoruz. Ço-
cukların yetişkinlerle, çevreyle, hayvanlar ve doğa ile 
kurdukları ilişkide onların pedagojik alt yapısına zarar 
verebilecek ya da hasar bırakacak noktaları dikkatle ele 
alıyoruz.” diye konuştu.

Cabiroğlu, “Tiyatro sanatçısı ve diğer eğitmen ar-
kadaşım Can Yılmaz ile ülkemizde ve tüm dünyada ço-
cuklar tarafından bilinen masalları aslına sadık kalarak 
oyunlaştırıyoruz. Alınan kayıtların kurgusunu ve mon-
tajını yine birlikte yapıyoruz. Aynı zamanda 10 masa-
lın 7'sine özel şarkı yazdık. Çocukların seslendirdiği bu 
masalların farklı ülkelerde de dinleniyor olması çocuk-
larla birlikte bizi de mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür 
Merkezi Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi’nin radyo tiyat-
rosu olarak seslendireceği 10’uncu masal “Kırmızı Baş-
lıklı Kız” 14 Şubat Pazartesi dinleyicisiyle buluşacak.

18 Şubat Cuma 20.00 
● Çölün Simon’u (Simón del desier-
to)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Julio Alejandro
Oyuncular: Claudio Brook, Silvia Pinal, 
Antonio Bravo
Meksika / 1965 / Türkçe Altyazılı / 43 
dk. / Siyah Beyaz
● Ekmeksiz Toprak (Las Hurdes)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Rafael Sánchez 
Ventura, Pierre Unik
İspanya / 1933 / Türkçe Altyazılı / 28 
dk. / Siyah Beyaz
● Yeniden Ekmeksiz Topraklarda 
(Revisiting Las Hurdes)
Yönetmen: Oscar Arce, Guillermo 
Fernandez
Senaryo: Oscar Arce, Guillermo 
Fernandez, Byron Logan
İspanya / 2012 / İspanyolca / 16 dk. / 
Türkçe Altyazılı / Renkli

19 Şubat Cumartesi 15.00 
● Filmin Hikâyesi: Yeni Bir Nesil (The 
Story of Film: A New Generation)
Yönetmen:  Mark Cousins
Senaryo:  Mark Cousins
İngiltere / 2021 / İngilizce / 166 dk. / 
Renkli / Türkçe Altyazılı

19 Şubat Cumartesi 18.30
● Dangal
Yönetmen: Nitesh Tiwari
Senaryo: Piyush Gupta, Shreyas Jain, 
Nikhil Mehrota
Oyuncular: Aamir Khan, Sakshi Tanwar, 
Fatima Sana Shaikh
Hindistan / 2016 / Hinduca, İngilizce / 
161 dk. / Türkçe Altyazılı / Renkli

20 Şubat Pazar 15.00
● Yok Edici Melek (El ángel exter-
minador)
Yönetmen: Luis Buñuel

Senaryo: Luis Buñuel, Luis Alcoriza
Oyuncular: Silvia Pinal, Jacqueline 
Andere, Enrique Rambal
Meksika / 1962 / Türkçe Altyazılı / 95 
dk. / Siyah Beyaz

20 Şubat Pazar 18.30
● Kumbara
Yönetmen: Ferit Karol
Senaryo: Ferit Karol, Serkan Fakılı
Oyuncular: Murat Kılıç, Gülçin Kültür 
Şahin, Mert Ateş, Onur Gökçek
Türkiye / 2020 / Türkçe / 94 dk. / 
Renkli

22 Şubat Salı 20.00 
● Ah Gözel İstanbul
Yönetmen: Zeynep Dadak
Senaryo: Zeynep Dadak
Katılımcılar: Aykut Sezgi Mengi, Cemal 
Kafadar
Türkiye, Almanya / 2020 / 85 dk. / 
Renkli

23 Şubat Çarşamba 20.00 
● O (Él)
Yönetmen:  Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Luis Alcoriza, 
Mercedes Pinto (roman)
Oyuncular: Arturo de Córdova, Delia 

Garcés, Luis Beristáin, Aurora Walker
Meksika / 1953 / İspanyolca / 92 dk. / 
Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

24 Şubat Perşembe 20.00 
● Melankolinin 3 Odası (Melancho-
lian 3 huonetta)
Yönetmen:  Pirjo Honkasalo
Senaryo:  Pirjo Honkasalo
Finlandiya, Danimarka, Almanya, İsveç 
/ 2004 / Rusça, Arapça, Çeçence / 106 
dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

25 Şubat Cuma 20.00 
● Mutlu Lazzaro (Lazzaro felice)
Yönetmen:  Alice Rohrwacher
Senaryo:  Alice Rohrwacher
Oyuncular: Adriano Tardiolo, Alba 
Rohrwacher
İtalya, İsviçre, Fransa, Almanya / 2018 
/ İngilizce / 127 dk. / Renkli / Türkçe 
Altyazılı

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

Ç
TUrkiye sınırlarını aStı
Bizim Cocuklar  ın radyo tiyatrosu

Kadıköy Belediyesi’nin radyo tiyatrosu yapan “Bizim Çocuklar” 
ekibi, 21 ülkede 35 bin 236 kez dinlendi. Masallardan üçü 

Danimarka Kültür Enstitüsü’nün web sitesine girdi
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CHP Kadıköy İlçe Örgütü, 
CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Fethi Açıkel, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Onursal 
Adıgüzel, CHP Parti Mecli-
si üyesi Pınar Uzun ve Kadı-
köy Belediye Başkanı Şerdil 
Dara Odabaşı’nın da katıldı-
ğı açıklamada elektrik ve do-
ğalgaz zamlarını protesto etti. 

Khalkedon Meydanı’nda 
gerçekleşen açıklama öncesi 
partililer esnafa zamlarla ilgi-
li afişler dağıttı.

ISPARTA ÖRNEĞİ…
Açıklamayı yapan CHP Kadıköy İlçe Başkanı 

Ali Narin, “Sınıf ve sosyal kimlik ayırmaksızın tüm 
vatandaşlarımızın ağır bir buhran altında ezildiği 
2022 kışından geçiyoruz” derken Isparta’da donarak 
hayatını kaybeden Ramazan Nazlı’yı örnek göster-
di: “Bu kış gelecekte, Isparta’da geçtiğimiz günlerde 
hayatını kaybeden Ramazan Nazlı amcamızın ölüm 
belgesinde yer alan, ölüm nedeni teşhisiyle anılacak. 
'Birden fazla vücut bölgesinin donması ve tanımlan-
mamış donma.’ AKP’nin ana uygulayıcısı olduğu 
İslamcılık soslu, neoliberal politik akıl, siyasi tercih 
Ramazan amcamızın hayatının bu şekilde sonlanma-
sının sebebidir. Kendisine bir kez daha Allahtan rah-
met, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.”

“TENCERELER BOŞ” 
“Bu, AKP’nin kurguladığı, kurduğu ve yürüttü-

ğü rant sisteminin olağan sonucudur” diyen Narin, 
şöyle devam etti: “Bugün ülkemizde, ilimizde ve il-
çemizde tüm sosyal kimliklerden yurttaşımız otorite 
altında ezilmiş, yoksullaştırılmış, yoksunlaştırılmış 
bir ızdırapla sınanıyor. Olağanüstü bir reel enflas-
yon ile karşı karşıyayız. Sadece gıda enflasyonunda 
OECD ortalaması yüzde 6 iken Türkiye’de hemde 
TÜİK gibi tüm güvenilirli-
ğini Saray rejimine peşkeş 
çekmiş bir kurumun rakam-
larına göre, yüzde 43.8 yani 
yüzde 44. Bugün pazarda; 1 
adet salatalık, 5 lira, 1 adet 
domates, 2 lira, 1 adet pat-
lıcan, 5 lira 1 adet biber, 2 
lira. Saray mutfağından, 
baştaki şahsın haberi yok-
tur ama durum bu. Tence-
reler boş. insanlar, özellikle 
çocuklar yetersiz beslenme-
den kaynaklı gelişim prob-
lemleri ile karşı karşıya.”

Narin, vatandaşların 
elektrik, gaz, iletişim fa-
turalarının bin liranın altına inmediğini belirtirken 
“Benzine yüzde 110, mazota yüzde 132 zam yapıl-
mıştır. Bu zamların tüketiciye etkisi insanların aç 
karnına karanlık ve soğuk odalarında yataklarına gir-
melerinin sebebidir. Yani sebep AKP’nin Saray reji-
midir. Günlerdir esnafımızla yan yanayız. Her fırsat-
ta pandemi koşullarıyla iyice ağırlaşan yılbaşı gecesi 
yapılan zamlarla, işten çıkarmalar, intiharlar, ağır bir 
depresyon hali ile ayakta kalmaya, tutunmaya çalışı-
yorlar” dedi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
Esnaflarımızın tamamı, yaptıkları zamlardan 

ötürü utandıklarını ancak başka çareleri de olma-
dığını ifade ediyor” diyen Narin, “Peki memleke-

ti bu hale getiren Saraydakiler utanıyor mu? Hayır. 
Aylardır, defalarca Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, kış fonu konusun-
da uyarıyor. Yetkililere sesleniyor, kara kış fonunun 
kurulmasını sosyal adaleti tesis etmek amacıyla sos-
yal devletin işleyişini sağlamak için yetkililere sesle-
niyor. Halkın gerçek gündeminden kopuk Saray reji-
mi bizlere kulağımızda çınlayan şu atasözünü tekrar 
tekrar hatırlatıyor, ‘Tok, açın halinden ne anlar?” 
diye konuştu.

Narin, son olarak acilen erken seçim yapılması 
gerektiğinin altını çizdi. 

CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel, 
Onursal Adıgüzel de konuşma yaptı. 

Fethi Açıkel: Türkiye, tarihinde görmediği bir 
yoksullaşma, tarihinde görmediği bir açlık tehlike-
si, en temel barınma hakkını ihlal eden, evini ısıta-
mama dönemine girdi. Çocuklar hak ettikleri gıdayı 
alamıyorlar, emekliler yoksullaşıyor, maaşları hiç-
bir şeye yetmiyor. Türkiye, tarihinde görmediği ka-
dar genç, çocuk, çalışan, emekli yoksulluğuyla karşı 
karşıya. Bu sistem ülkenin tüm varlıklarını geçtiği-
miz 20 yıl içinde özelleştirdi. Elektrik pahalılandı. 
Seka fabrikaları özelleştirildi, kağıt pahalılandı. Şe-
ker fabrikaları özelleştirildi, şeker pahalandı. Tür-
kiye, yeniden kamucu, sosyal devletle kalkınmayla 

birlikte yoksul halkın so-
runlarını çözecek bir döne-
me girmek zorunda. CHP 
kadroları olarak bu kara dü-
zene, merdiven altı kapita-
lizme dur diyeceğimiz gün-
ler yaklaşıyor. Faturaların 
bize yüklediği yükü unut-
madan Saray’daki harami-
lere, milletin emeğini çalan 
beşli çetelere gereken ceva-
bı vereceğiz.

Onursal Adıgüzel: Ka-
rakışın tam ortasında va-
tandaş elektriksiz, doğal-
gazsız bırakılmıştır. Hayat 
pahalılığı her alanda ken-

dini gösteriyor. Manava, kasaba, markete gidiyoruz. 
Ateş pahası her şey. Zamlar yağmur gibi yağıyor 
ama bunlar sonuç. Asıl sebep bugün Türkiye’yi yö-
neten Saray iktidarı, tek adam rejimidir. Türkiye’de 
19 yılda sadece ben diyerek, çevresini önceleyerek 
yönetim anlayışını benimseyenler bugün vatanda-
şı açlıkla, yoksullukla baş başa bırakmıştır. Gençle-
ri işsizlikle başbaşa bırakmıştır. Yapılacak çok şey 
var sadece 350 liralık faturada KDV indirimine gi-
dilse her aileye 50 liralık avantaj sağlanacak. Bizler 
CHP olarak bugün buradan hep birlikte haykırıyo-
ruz, zamları geri çekin, bu zulme son verin diyoruz. 
Çok güzel bir pankart buldum, diyor ki Erdoğan’ın 
ustalık eseri, bir adet domatesin 5 lira olduğu Türki-
ye, Erdoğan’ın ustalık dönemine denk gelmiştir. 

stanbul Plan-
lama Ajansı, 
2021 yılının 
Eylül ayın-

da yayınladığı “Pande-
mi Koşullarında Hizmet 
Sektöründe Çalışanların 
Beklentileri” raporuyla 
farklı hizmet sektörün-
de çalışanların ekonomik 
ve sosyal beklentilerini 
araştırmıştı. Bu raporda 
öne çıkan iş kollarından biri de son günlerde hak 
gaspına uğradıkları için iş bırakma eylemi yapan 
moto kuryelerdi. Rapora göre, moto kuryelerin 
yüzde 80’i pandemide işini kaybedip kuryeli-
ğe başlayanlardan oluşuyor. Pandemi ve online 
alışverişle genişleyen bu alanda tutunanların ya-
rıya yakını (yüzde 43) 25-34 yaş aralığında ve bu 
kişiler büyük oranda (yüzde 70) eve en çok gelir 
getiren hane üyesi. 

Raporda yer verilen memnuniyet anketi so-
nuçları da son bir yılda ekonomik krizin olum-
suz etkilerini anlamak için ipuçları içeriyor. 
İPA’nın 2021’in Eylül ayında yaptığı araştırma-
da kuryelerle de görüşüldü. Kuryelerin yüzde 
47’si işinden memnun olduğunu dile getirmişti. 
Kuryelere göre ücretler zamanında ödeniyordu, 
bu ücretlerle ortalama bir geçim sağlanıyordu ve 
çalışma saatleri çok uzun değildi. Ancak, aradan 
geçen bir buçuk yılın ardından ekonomik kriz 
bu tabloyu değiştirdi. Yüksek enflasyon, benzi-
ne ve gıdaya yapılan zamlar düşük ücretle çalı-
şan kesimleri ve özellikle moto kuryeleri derin-
den etkiledi. 

“ARTIK KALICI BİR İŞ KOLU”
İstanbul Planlama Ajansı’nın geçtiğimiz 

günlerde yayınladığı “İki Teker Üstündeki Kent 
İşçileri: Moto Kuryeler” adlı çalışması da bu 
gerçeği bir kez daha açığa çıkardı. Çalışmada, 
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federas-
yonu’na göre Türkiye’de yaklaşık 900 bin moto 
kurye bulunduğu ve bunlardan yalnızca 100 bi-
ninin kayıtlı çalıştığı kaydedildi. Rapora göre, 
bir yılda 200’e yakın moto kurye hız baskısı se-
bebiyle hayatını kaybediyor.

Raporda, 2022 yılının ücretli çalışanlar için 
son derece hareketli geçeceğinin tahmin edil-
diği ve ilk örgütlü itirazın da moto kuryeler-
den geldiği paylaşıldı. Bunda, moto kuryelerin 
iki yıldan fazladır pandeminin yükünü taşıma-
ları etkili oldu. Çalışmaya göre, tüm dünyada 
moto kurye piyasasının hacmi 2020’de 455 mil-
yar doları aştı ve 2025’te bu hacmin 736 milyar 
dolara ulaşması bekleniyor. Moto kuryelik ar-
tık pandemide işsiz kalanların geçici bekleme 
durağı değil, kalıcılaşmış ve meslekleşmiş bir 
iş kolu. Moto kuryeler de ülke ekonomilerinin 

tam ortasında yer alıyor. 
Çalışmanın ayrıntılarında şu bilgiler payla-

şıldı: “Moto kuryelik kalıcılaşan ve meslekle-
şen bir iş koluna dönüşürken büyük bir örgüt-
lenme ve hareketlilik alanı olarak görülüyor. 
Çin’de son dönemde gerçekleşen kurye grevleri 
ve örgütlenmeleri ile bugün Türkiye’de yaşanan 
emek hareketliliği benzer dinamiklerden besle-
niyor, moto kuryelerin güvencesizliğiyle birlik-
te pazarlık gücü de artıyor. Bugün yükselen di-
renişlerin özellikle bir yıl içerisinde yükselen 
enflasyon sebebiyle ücretlerin erimesi ve yaşam 
maliyetinin artması ile doğrudan ilişkili olduğu 
görülüyor.” 

TALEPLERİ NELER? 
Grev kararı alan işçilerin başlıca talepleri 

arasında ücretlere yapılan zam oranları ile enf-
lasyon oranı arasındaki makasın kapanması öne 
çıkıyor. Peki moto kuryeler neler istiyor, taleple-
ri neler? Raporda şu maddeler paylaşıldı: 

İŞVERENDEN BEKLENTİLERİ
❚ Hız baskısının ve puan sisteminin kaldırıl-

ması.
❚ Ücretlerin iyileştirilmesi.  
❚ Çalışma koşullarının iyileştirilmesi.  
❚ Örgütlenme hakkının garanti altına alınması.  
❚ Esnaf kurye sisteminin kaldırılması ve gü-

venceli istihdam koşullarının sağlanması.

HÜKÜMETTEN BEKLENTİLERİ
❚ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) 

denetlemelerinin yapılması. 
❚ Motor ve ekipman güvenliğinin işveren so-

rumluluğu olarak tanımlanması.
❚ Moto kuryeliğin “tehlikeli işler” sınıfı-

na alınması, bununla ilintili sosyal haklara eri-
şimin sağlanması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) belgesinin bu işi yapanlar için zorunlu 
tutulması.

❚ Otoyollar ve köprülerde moto kuryelerin 
yol güvenliğini sağlayacak trafik düzenlemele-
rinin yapılması. 

YEREL YÖNETİMDEN BEKLENTİLERİ
❚ Moto kuryelerin sorun ve ihtiyaçlarının 

yaygınlaştırılması. 
❚ Toplumsal 

farkındalığı artı-
racak çalışmaların 
yapılması.

❚ Mesleki yeter-
liliği destekleyecek 
ücretsiz eğitim ve 
sertifika programla-
rının oluşturulması. 

❚ Ana arterlerde 
moto kuryelerin yol 
güvenliğini sağla-
yacak trafik düzen-
lemelerinin yapıl-
ması.  

CHP Kadıköy İlçe Örgütü, elektrik ve doğalgaz 
zamlarını protesto etti. Açıklamaya CHP genel başkan 
yardımcıları Onursal Adıgüzel ve Fethi Açıkel ile 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı
l Fırat FISTIK

İkİ teker üstünde 
hayat mücadelesİ
İstanbul Planlama Ajansı’nın “İki Teker Üstündeki 
Kent İşçileri: Moto Kuryeler” çalışmasına göre, 
moto kuryeler son bir yılda ekonomik krizden en 
fazla etkilenen kesimlerden biri olurken, bu iş kolu 
büyük bir örgütlenme alanı olarak görülüyor 

protestosu

elektrik ve 
doğalgaz zamları

l Erhan DEMİRTAŞ

İ
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eni yıl ile birlikte hemen hemen her şeye 
gelen zam, faturalarda da kendini gös-
termeye başladı. Özellikle elektrikte ka-
demeli sistem ile birlikte yüzde 127’ye 

varan zam oranı faturalara yansıyor. Yüksek fatura-
lar tepki gördü, Türkiye’nin dört bir yanında camla-
ra asıldı. 

Bir işletmenin adeta ana girdisi haline gelen yük-
sek elektrik faturalar nedeni ile Kadıköy’de faali-
yetlerini yürüten tiyatrolar, atölyeler, ibadethaneler 
ayakta kalma mücadelesi vermeye başladı. Fatura-
lar ile kiralar arasında ödeme tercihi ile karşı karşı-
ya kalındı. 

Moda Sahnesi’nin kurucusu ve tiyatro yönetmeni 
Kemal Aydoğan sosyal medya hesabından kendileri-
ne gelen 20 bin 61 liralık elektrik faturasını fahiş bul-
dukları için ödemeyeceklerini duyurdu. 

Kemal Aydoğan, Kadıköy Boa Sahne Koordina-
törü Cansın Asarlı, Yeldeğirmeni’nde bulunan ESKİ 
değil YENİ Sanat Atölyesi’nin sahibi Caroline Zey-
nep Siner ve ticarethane statüsünde elektrik faturasını 
ödeyen Şahkulu Sultan Dergahı ile görüşerek yılba-
şından bu yana kendilerine gelen faturalar arasında-
ki farkı, ödeme durumlarının olup olmadığını sorduk.

“ÖDEYECEK BÜTÇEMİZ YOK”
Özel tiyatroların 

zaten zor bir dönem-
den geçtiğini söyle-
yen Moda Sahnesi’nin 
kurucusu Aydoğan, 
“Özel tiyatrolar pande-
miyle birlikte çok zor 
bir döneme girdiler. 

İki yıllık pandemi döneminin yaklaşık bir yılı kapa-
lı geçti. Diğer bir yılda da salona yarım kapasite se-
yirci alabildik. Hala salgın bitmiş değil. Seyirci hala 
kapalı salonlara girerken tereddüt ediyor. Bu durum 
özel tiyatroların gelirlerinde ciddi bir düşüşe sebep 
oldu. Bazı tiyatrolar kapanmak zorunda kaldı. Tiyat-
ro çalışanları uzun süredir işsizlik yaşıyor. Böylesi 
bir felaket yaşanırken üstüne bir de ekonomik kriz 
geldi. Döviz aşırı yükseldi. Enflasyon oranının gay-
rıresmi rakamlara göre yüzde 120 olduğu söyleni-
yor. Bu her şeyin fiyatının artmasına sebep oldu. Ti-
yatro biletine eylül ayında yaptığımız zamlar, aralık 
ayına gelince devede kulak kaldı” dedi. Aydoğan, 
“Her hafta yeniden bilet fiyatı düzenlemesi yapma-
mızı gerektiren bir ortam söz konusu. Hal böyley-
ken son darbeyi de elektrik faturasından yedik. Tu-
tar 3 katına çıktı. Aralık ayında 7.000 TL öderken, 
ocak ayında 20.000 TL elektrik faturası geldi. Gişe 
gelirinin çok düştüğü koşullarda bu faturayı ödeye-
cek bütçemiz ne yazık ki olmuyor. Bunu ödersek ça-

lışanların maaşını ödeyemeyiz. Bunu ödemek için 
bilet fiyatlarını yükseltsek maliyeti seyircimizin sır-
tına yüklemiş olacağız. Zaten seyirciler de ekono-
mik sıkıntı altındalar, onların da bütçeleri zayıfladı. 
Her seferinde onlara destek olmaları çağrısı yapa-
mayız. Tiyatroya halkın katılımının yüksek olması, 
bilet fiyatlarıyla doğrudan orantılı. Onların bütçele-
rini sarsmayacak bir bilet fiyatı olması zorunludur. 
Ödenekli tiyatrolara sağlanan ekonomik destek özel 
tiyatrolara da tanınmak zorundadır. Özel tiyatrolar 
ticarethane değildir. Toplum yararına faaliyet göste-
ren kamusal birimlerdir. Ekonomik kriz altında ezil-
melerini seyredemeyiz.” diye konuştu.

20 BİN LİRALIK FATURAYI ÖDEMEYECEK
Toplamda 20 bin 61 lira 90 kuruş elektrik fatura-

sı borcu bulunan Moda Sahnesi için EnerjiSA tara-
fından ihtar gönderildi. Konuya tepkisini sosyal med-
ya hesabından yaptığı paylaşımla gösteren Aydoğan, 
gazetemize yaptığı açıklamada faturayı ödemeyecek-
lerini belirtti. 

“KÖŞEYE SIKIŞMIŞ HİSSEDİYORUZ”
Kadıköy Boa Sahne Koordinatörü Cansın Asar-

lı ise elektrik faturasına gelen zam hakkında şunla-
rı söyledi: “Tiyatromuzun kendini toparlayabilme-
si için her türlü çabayı gösterdiğimiz bu zamanlarda, 
zamların bize yaşattığı belirsizlik bizi oldukça ağır bir 
yükün altında bırakıyor. Belki bugün bunları elektrik 
faturası üzerinden tartışıyoruz ama her şeyin orantı-
sız şekilde pahalılaştığı da göz önünde bulundurul-

malı. Pandeminin üstümüzde-
ki tahribatı hala devam ediyor. 
Geliri eriyen ve toparlanma ça-
basındaki tiyatromuzun mali-
yetlerinin her yönüyle arttığı bu 
süreçte, ayakta kalması her ge-
çen gün daha da zorlaşıyor. Bu 
tabloda nasıl çözümler üretebi-
leceğimiz konusunda gittikçe 

köşeye sıkışmış hissediyoruz. Tek gücümüz seyirci.”

“GÜNDE 4 SAAT AÇIK TUTABİLİYORUM”
Yeldeğirmeni’nde bulu-

nan ESKİ değil YENİ Sanat 
Atölyesi ‘nin sahibi Caroli-
ne Zeynep Siner, “Atölyeyi 
2019 yılının sonunda kur-
dum ve 2020’de pandemi-
nin patlak vermesi sebebiy-
le hep birlikte zor bir sürece 
girdik. İşleyişi durdurmak 
zorunda kalırken giderler, 
vergiler, ödemeler aynı hız-
da devam etti ve bu süreç birçok işyerinin kapanma-
sına sebep oldu. 2021 yılının sonuna işyerleri yeniden 
hayata dönmeye, süreçte edindiği borçları kapamaya 
çalışırken yüksek zamlar, dolar-euro oranları ve fatu-
ralardaki akıl almaz artış ile yine dibe çöktük” dedi. 

“FATURAYI ÖDERSEM KİRAYI ÖDEYEMEM”
Siner, “Pandemi sonrası işlerimiz düzelme-

ye başlasa da özellikle elektrik faturalarındaki ar-
tış, ürün fiyatlarındaki zamlar ile birlikte sürdürme-
ye çalıştığımız ev giderleri de eklenince aradaki fark 
yine eksiye düşmeye başlıyor. Eskiden sabah gidip 
akşam çıktığım atölyemi şu anda günde 4 saat açık 
tutuyorum çünkü elektrik ile ısınıyorum, elektrik ile 
iş yapıyorum. İlk defa faturalarımı ve vergimi öde-
diğim taktirde kirayı ödeyemeyecek duruma geliyo-
rum. Üstelik sadece dükkan ve giderler için çalışmış 
oluyorum. Bir başka değinilmesi gereken sorun ise 
orantısız kira artışları. Üstelik ev ve dükkan sahiple-
ri bu kiraları bahane göstererek yüksek zamlar isti-
yor ya da çıkartmak için elinden geleni yapıyorlar. 
Şu anda bulunduğunuz mülkten çıktığınız an sokak-
ta kalıyorsunuz. Her şey akıl almaz boyutlara ulaştı. 

“FELEĞİMİZ ŞAŞTI”
Göztepe’de bulunan Şah-

kulu Sultan Dergahı Genel 
Sekreteri İsmail Kanber Yıl-
dırım, gelen elektrik faturası 
hakkında şunları söyledi: “Ge-
cen yıl 4.000 – 7.000 TL ara-
sı fatura geliyordu. Aralık fa-
turası 17 bin 700 TL gelince 
şok olduk. Arkasından ocak 
ayı faturası ile feleğimiz şaş-
tı. 54 bin 350 TL fatura geldi. 
Bu ödenebilir bir fatura değil. 
Kaldı ki biz ekonomik kullanmak için elimizden gel-
diği kadar fedakarlık yapıyoruz, elektriği üçte bir ka-
pasite ile kullanıyoruz. Demek ki tam kapasite kul-
lansak ödeyeceğimiz fatura 100 bin TL’yi geçecek. 
Şu an kira ve faturaların toplam tutarı 90 bin TL civa-
rında. Dergâhın geliri bu kadar değil. Duyarlı vatan-
daşların katkısı ve bağışları ile hizmet veriyoruz. Va-
tandaşların ekonomik durumu ortada. Herkes geçim 
derdinde. Biz kurum olarak cemevlerinin ibadethane 
statüsünde değerlendirilmesini istiyoruz. Faturada ti-
carethane statüsünde fiyatlandırma yapılmış. Burada 
ne alıp ne satıyoruz söylesinler. Devlet artık Alevile-
rin inançlarının tarifini yapmaktan vazgeçmeli. Ce-
mevleri ibadethanedir. Bu konuda AHİM kararları-
nı uygulamalıdır.”

Haberimizi hazırladıktan sonra Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, cemevlerinin bundan sonra dernek ve vakıf 
statüsünde elektrik ücreti ödeyeceğini açıkladı. Yıl-
dırım, ticarethane statüsünden çıkarılmanın faturanın 
yükünü azaltacağını söyledi. 

Türkiye’nin temel gündemini oluşturan ekonomik 
kriz, elektrik zammı ile yeni bir döneme girdi. İki 
ve üç katına çıkan elektrik faturaları, gıda zamla-
rıyla birlikte ekonomik krizin etkisinin artması-
na da neden oldu. Elektrik zamlarının nedenlerini, 
elektrik sektöründeki özelleştirmenin zamlarla iliş-
kisini Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstan-
bul Şubesi Başkanı Cemil Kocatepe ile konuştuk. 
Cumhuriyet tarihinde böyle bir zammın yapılma-
dığını söyleyen Kocatepe, temel sorunun özelleş-
tirme olduğunu vurguladı. 

“YÜZDE 80’İ ÖZELLEŞTİRİLDİ”
“2000’li yıllarda üretimin yaklaşık yüzde 80’i 

kamu tarafından yapılırken, dağıtım ise tümüyle 
kamunun yönetimindeydi.” diyen Kocatepe, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu: “Sistem 10-12 yılda tü-
müyle tersine çevrildi. Bugün üretimin yüzde 80’i, 
dağıtımın tümü özelleştirildi, üretimde ise yakla-
şık yüzde 20 kamu payı kaldı. İletim ise henüz ka-
muda, bunu da özelleştirmek için yola çıktılar ama 
EMO olarak TEİAŞ’ın özelleştirmesine de sonu-
na kadar karşı çıkıyoruz. Çünkü iletim sistemin 
beynidir, kalbidir, satmış olduğunuz beynimiz-
dir diyoruz. İşin aslı tümü ile yönetim anlayışın-

dan, plansızlıktan, 
ülkeyi yönetme de-
ğil de yağmalama 
anlayışından kay-
naklanıyor. Hala bir 
kamu kuruluşu ola-
rak kalan EÜAŞ’ın 
elektrik satış fiya-
tı bunun en önemli 
göstergesidir. Özel 
firmaların satış fi-

yatı EPİAŞ’ın (Elektrik Pİyasası İşletim AŞ.) kur-
duğu elektrik borsasında elektriğin (enerji bedeli) 
152 kuruş. EÜAŞ’ın sattığı elektriğin kilovatsaa-
ti (KWh) ise 31,86 kuruş.  İki bedel arasındaki fark 
özelleştirmenin topluma yüküdür.”

“HALKI YANILTIYORLAR”
 “Özelleştirmenin getirdiği yükler toplumun 

üstüne yıkılıyor.” diyen Kocatepe, elektrik tarife-
lerini oluşturma ve yayınlama yetkisine sahip tek 
kuruluşun Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu ol-
duğunu ekledi. Zammı dağıtım şirketlerinin yaptı-
ğına dair söylemlerin yanlış olduğunu belirten Ko-

catepe, şu bilgileri paylaştı: “Bu, iktidarın yaptığı 
işi perdelemeye, gizlemeye, hedef saptırmaya yö-
nelik bir yanıltma propagandasıdır. EPDK Türki-
ye çapında, tüm abone grupları için geçerli olmak 
üzere 1 Ocak, 1 Nisan,1 Temmuz ve 1 Ekim ol-
mak üzere yılda dört defa elektrik tarifesi yayın-
lar. 1 Ocak 2022 tarifesinde mesken tarifelerde dü-
şük kademede vergiler dahil nihai fiyata yüzde 50, 
yüksek kademeye yine vergiler dahil yüzde 125 
zam yapıldı. Buna göre Aralık 2021 sonu itibari ile 
kilovatsaati 91,56 kuruş olan tek zamanlı tarife fi-
yatı, düşük kademede 137,33 kuruşa, yüksek kade-
mede 2,06 kuruşa çıkarıldı. Yine aynı şekilde sana-
yi aboneleri için vergiler dahil Aralık 2021 fiyatı 
101 kuruş iken Ocak 2022’de 228 kuruşa, ticaret-
hanelerde 122 kuruş iken, 274 kuruşa çıkarıldı.”

AZ TÜKETMEK MÜMKÜN MÜ?
“Kademeli tarife güya geliri düşük olanı, az tü-

keteni korumak için uygulamaya sokuldu.” diyen 
Kocatepe, bu yöntemin de sistemli bir şekilde uygu-
lanmadığını söyledi. 

Zammın etkisini azaltmak için ayda 210 kilovat-
saatten az tüketmek gerekiyor.Tüketim bu sınırın üs-
tüne çıktıkça, zammın seviyesi de artıyor. Peki ayda 
210 kilovatsaatin altında kalmak mümkün mü?

 Kocatepe, bunun çok fazla mümkün olamaya-
cağı görüşünde. Gelir düzeyi düşük kalabalık aile-
lerin eski cihazlar kullandığını ifade eden Kocatepe, 
bu cihazların da daha fazla elektrik tükettiğini ekle-

di. “Yapılacak işlerin bilimsel veriler ışığında, hal-
kın yaşamını gözeterek yapılması lazım.” diyen Ko-
catepe, “1 Ocak 2022’den itibaren günlük tüketimin 
5 kilovatsaat ve altı için düşük, 5 kilovatsaat ve üstü 
için yüksek kademe, yani 30 günlük 150 kilovatsa-
at ve altı, üstü diye daha çok söylendi, bu kademe-
ye çok itiraz gelince 1 Şubat’tan itibaren günlük 7 
kilovatsaat ve altı ile 7 kilovatsaat üstü olarak de-
ğiştirildi, yani aylık 210 ki-
lovatsaat altı-üstü olarak de-
ğiştirildi, bugün yeniden 
değişme gündemde. Yani 
mevcut yönetim, bilhassa 
bizim muhatabımız enerji 
yönetiminin yaptıkları rast-
gele uygulamalardır.” dedi.

“GERİ ALINMALI”
“Faturalara değil de ta-

rifelerde düzenleme yapıl-
ması konuşuluyor ama ik-
tidarın sermayeye para 
aktarma anlayışı ile olabi-
lecek bir iş değil. Zamla-
rın tümü ile geri alınması 
lazım.” çağrısında bulunan 
Kocatepe, şu önerilerde bu-
lundu: “Elektriğe yapılan 
zam tek başına elektriğe ya-
pılan zam değildir, her şeye 

zam demektir. Zamlar hemen geri alınmalı, böyle-
ce tüm üretimin ve yaşamın maliyeti ucuzlar. Ener-
ji sistemi yapısının üretim ve dağıtımı bir an önce 
kamulaştırılmalı (şirketlerin borçlarının kamulaştı-
rılması değil), tek elden ve kamusal yönetim anla-
yışı ile yönetilmeli.  Elektrik üretim yapısı yeniden 
planlanmalı. Bugün 100 bin megawatt kurulu güce 
rağmen 20 Ocak’ta İran’ın 28 milyon metreküp arz 
eksilmesi nedeni ile sanayinin elektriği kesildi. Bu 
tarihteki ortalama elektrik tüketimi günlük en faz-
la 40-42 bin megawatt oldu. Yani geride kalan 58-
60 bin megawatt güç sanayiye elektrik veremedi. 
Bu durum sistem yapısının ne kadar bozuk olduğu-
nu, enerji yönetiminin yetersizliğini gösteriyor. Bu 
enerji yönetimi derhâl istifa etmelidir.”

“Elektrik her şeyin en temel girdisidir, en ucuz 
ve kaliteli şekilde sunulmalıdır.” diyen Kocatepe, 
sözlerini şöyle noktaladı: “EPDK’nın açıklama-
sı ile elektrik fiyatlarını sübvanse ettiklerini, ma-
liyetin daha yüksek olduğunu ve yapılan zamların 
yetersiz olduğunu aslında daha fazla zam yapma-
ları gerektiğini anlatmaya çalıştılar. Onların bu an-
layışını kabul etmiyoruz. Elektrik en temel insan 
hakkıdır, ticareti yapılamaz, borsası olmaz. Elekt-
riğin üretimi çevreye, ekolojiye duyarlı, doğaya en 
az zarar verecek şekilde planlarla yatırım yapılacak 
hale gelmelidir. Elektrik üretim-dağıtım üzerinde 
özelleştirmenin getirdiği yükler atılmalı, derhal ka-
mulaştırılmalıdır, tel elden ve kamucu bir anlayış-
la yönetilecek bir mekanizma ile yönetilmelidir.”

Elektrik faturaları 

İki yıldır süren pandemi ile seyirci kaybına uğrayan kültür sanat merkezleri, 
yılbaşında yapılan elektrik zamları sonrası faturalarını ödeyemez duruma geldi. 
Moda Sahnesi 20 bin liralık faturasını ödemeyeceğini duyururken,  sanat atölyesi 
sahibi Caroline Zeynep Siner de faturaları öderse kirasını ödeyemeyeceğini söyledi

dudak uçuklatıyor

l Simge KANSU 

Y

Özelleştirmenin bedeli toplumun üstüne yıkılıyor
Elektrik zamlarının Elektrik zamlarının 
nedenlerini Elektrik nedenlerini Elektrik 
Mühendisleri Odası Mühendisleri Odası 
(EMO) İstanbul (EMO) İstanbul 
Şubesi Başkanı Şubesi Başkanı 
Cemil Kocatepe ile Cemil Kocatepe ile 
konuştuk. Kocatepe konuştuk. Kocatepe 
temel sorunun temel sorunun 
özelleştirme özelleştirme 
olduğunu söylüyorolduğunu söylüyor

l Erhan DEMİRTAŞ
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ABD, zengin bir ülke ama kapitalizm, zenginliğin 
eşit dağılımını asla sağlamıyor. Büyük kentler-
de daha çok olmak üzere her kentte, elinde yazılı 
bir mukavva parçasıyla yol kıyısında dilenenler de 
çok; tüm eşyasını bir bisiklete ya da alışveriş ara-
basına doldurmuş, sokaklarda yaşayan evsizler 
de. Bunları koruma altına alan yasalar olduğunu 
hiç sanmıyorum. Eyaletten eyalete yasalar çok 
değişiyor. Sözgelimi bütün ABD’de gey evlilikle-
ri yasal güvenceye kavuşturulmuş durumda ama 
kimi eyaletlerde kürtajın yasaklanması konuşu-
luyor. Üstelik ensest ve tecavüz kurbanlarını da 
kapsayacak biçimdeki bir yasak, sıklıkla günde-
me getiriliyor ve yasalaşması için çalışılıyor. Kimi 
eyaletlerde, örneğin Teksas’ta vali tarafından im-
zalanmış ve yürürlüğe girmiş bile. Yasa, hamile-
liğin altıncı haftasından itibaren kadınların kürtaj 
yaptırmasını yasaklıyormuş. Oysa kadınlar ilk altı 
hafta içinde hamileliğin anlaşılmasının bile güç ol-
duğunu söylüyorlar. 

Amerikan tutuculuğu ülkemizde pek bilin-
miyor oysa ülkenin iç kesimlerindeki eyaletler-
de tutuculuk, gericilik sayılabilecek düzeyde. Bir 
de ırkçılık var tabii ve son yıllarda iyice tırmanışa 
geçmiş durumda. “Zenci” sözcüğünün kullanı-
mı ayıplanarak / yasaklanarak sınırlanmış sözde 
ama kara derililer pek çok yerde beyazlarla eşit 
haklara hâlâ sahip değil. Özellikle polisin gözün-
de potansiyel suçlu olarak görüldüklerine, ekran-
larımıza yansıyan haberlerden bizler de sık sık ta-
nık oluyoruz. Ülkenin yerli halkı olan Kızılderililer 
ise ortalıkta pek görünmez. “Restorasyon” de-
nen bölgelerde dışlanmış olarak yaşıyorlar çün-
kü. Meksika kökenliler Kaliforniya’nın hemen her 
şehrinde varlar ama onlar da bir alt sınıf gibi sıra-
dan işlerde çalışıyorlar. Sözün kısası, beyaz Ame-
rikalı kendisini her bakımdan üstün görmeyi sür-
dürüyor. Gençlerin 21 yaşından önce içki satın 
almaları yasak ama aynı gençler 18 yaşında si-
lah, 16 yaşında ehliyet sahibi olabiliyor. İsteyen 
herkes silah satın alabiliyor. Kafası bozulanın si-
lahla önüne geleni taramasına, okul baskınları-
na bu yüzden sıkça rastlanıyor. Araba, cep telefo-
nu gibi, kişisel bir araç. Herkesin kesesine uygun 
araba var. Bu araba bolluğuna rağmen trafik dü-
zenli sayılır. Yaya, her yerde öncelikli. Kaldırımdan 
yola adımını attığı anda sürücünün onu görme-
si ve durması gerekiyor. Durmazsa ağır cezalar 
ödemek zorunda. Kentler arası yollarda en solda-
ki şerit, yalnızca içinde çok yolcu taşıyan araçla-
ra ait. İçinde bir-iki kişi bulunan arabaların o şerit-
ten gitmesi yasak. 

Eğitim ve sağlık sistemlerinde ciddi sorun-
lar var. Sağlık hizmetleri olağanüstü pahalı. Eği-
tim alanını, ABD’yi anlattığım kitapta (Atasca-
dero’nun Sincapları – Amerikan Kasabasında 
Yaşam, Everest Yayınları- 2016) soruşturmuş, 
birkaç çeşit okul olduğunu, isteyen herkesin, bu 
arada kiliselerin de okul açabildiğini öğrenmiş-
tim. Kilise okullarında doğal olarak dini eğitim 
verilirmiş ama öteki okullarda din dersi olmadı-
ğı gibi, din konularına girmek, din içerikli konuş-
mak, propaganda yapmak kesinlikle yasakmış. 
Bu gidişimde torunlarımın devam ettiği devlet 
okulundaki kimi uygulamaları çok sevimli bul-
dum. Örneğin pazartesi günleri, çocukların hafta 
sonu gevşekliğinden çıkmalarını kolaylaştırmak 
için olmalı, dersler biraz daha geç başlıyor.  Öğ-
retmen ve öğrencilerden oluşan bir grup dış ka-
pının önünde bekliyor ve “Happy Monday” ya-
zılı pankartlarla, her öğrenciyi “Happy Monday” 
(Mutlu pazartesiler) diyerek karşılıyor. Böylece 
çocukların haftaya neşeli bir başlangıç yapmaları 
sağlanmaya çalışılıyor. Önceki gidişlerimde okul-
da velilerin de katıldığı eğlenceli, yarışmalı toplan-
tılar yapıldığına da tanık olmuştum. Şimdi salgın 
nedeniyle bu tip toplantılar yapılmıyor ama okulu 
sevimli kılmak için çeşitli etkinlikler hâlâ düzenle-
niyor. Noel öncesinde pijama günü yapılmıştı ör-
neğin, çocuklar okula pijamalarıyla gitmişlerdi. 
Serbest kıyafet günleri var. Öğrenciler seçtikle-
ri temaya uygun kıyafetler giyiyorlar. Sonuncu-
sunda torunlarımın biri 1980’lerin modasına göre 
giyinirken öteki 2020’nin “zoom” günlerini can-
landırmıştı. Görünen bölüm özenli, görünmeyen 
özgür. Üstte gömlek kravat, gözde gözlük, elde 
kalem; altta kısa bir şort ve tokyo terlik... 

Okul servisi pek kullanılmıyor. San Luis 
Obispo küçük bir Amerikan kasabası olduğu için 
ve hemen herkesin arabası olduğundan toplu ula-
şım da pek yok. Okula kimi anne-babalar araba-
larıyla getiriyorlar çocuklarını ama genellikle ai-
leden bir büyük, elinden tutup yürüyerek getirip 
götürüyor. O yüzden San Francisco’da durak ve 
durakta bekleyen insanlar gördüğümde memle-
kete gelmişim gibi hissetmiştim kendimi. 

ABD izlenimleri - 2

Nafakaya süre sınırı ve aile hıukukunda arabulucuk sis-
teminin 6.Yargı Paketi ile gündeme gelmesi beraberinde 
tepkileri de getirdi. “Nafaka haktır” vazgeçmiyoruz di-
yen kadınlar, 12 Şubat Cumartesi günü Kadıköy-Eminö-
nü İskelesi'nde biraraya geldi. 

Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Ezgi Ka-
rakuş, “İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı karar-
namesiyle hukuka aykırı bir biçimde çıkanlar, kadınların 
şiddetten uzaklaşmalarını ve bağımsız bir hayat kurabil-
melerini engellemeyi hedefleyen ve erkek şiddetini ar-
tıracak 6. Yargı Paketi’yle nafakaya süre sınırı ve aile 
hukukunda arabuluculuk sistemini getirmeye çalışıyor. 
Yoksulluk nafakasını sınırlandırma çabalarının teme-
linde kadınları şiddet dolu evliliklere ve aileye mahkum 
etme amacının yer aldığını biliyoruz” dedi.

“NAFAKA LÜTUF DEĞİLDİR”
“Evlilik öncesi ve evlilik boyunca eğitimden mahrum 

bırakılan ve bir meslek edinmelerine engel olunan, ev işi, 
çocuk ve yaşlı bakım yükü üzerine yıkılan, iş hayatından 
uzaklaştırılan ya da sigortasız, esnek ve düşük ücretle ça-
lıştırılan kadınlar boşandıktan sonra daha da yoksullaşı-
yor” diyen Ezgi Karakuş, şöyle devam etti: “Kadınların 
çalışmasını 'eve katkı’ olarak görerek ve ‘en önemli kari-
yeriniz annelik’ diyerek kadınları eve, aileye, şiddet dolu 
bir hayata mahkûm etmeye çalışan, kadınların ücretsiz 
ev içi emeğini ve bakım emeğini gasp ederek kadınları 
yoksullaştıran ve kazanılmış haklarına saldıranlara karşı 
nafaka hakkını savunacağız. Nafaka lütuf değil haktır.”

Türkiye’de kadınların istihdamdaki oranın yüz-
de 26,3, erkeklerin ise yüzde 59,83 olduğunu, aynı işte 
çalışmalarına rağmen kadınların erkeklerden yüzde 12 
daha az kazandığına dikkat çeken Karakuş, “Kadın is-
tihdamı oranı çocuk sahibi olan kadınlarda daha da düşü-
yor.Yıllarca ev ve bakım hizmetlerine ücretsiz emek ve-
ren, kendi kazandığı herhangi bir geliri olmayan kadınlar 
boşandıktan sonra ancak çok düşük ücretli ve güvencesiz 
işler bulabiliyor. Küçük yaşlarda çocuğu olan kadınlar 
çalışma saatlerinde çocuklarını bırakabilecekleri ücretsiz 
ve erişilebilir kreşler olmadığı için boşandıktan sonra da 
çalışmaya başlayamıyor” ifadalerini kullandı.

“HAKKIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ”
Ezgi Karakuş, “Boşanma davalarında kadınların 

yüzde 45’i herhangi bir gelire sahip değil ve bu dava-
larda erkeklerin gelir düzeyi ile kadınların gelir düze-
yi arasında uçurum var. Ayrıca boşanma sonrası müş-
terek çocukların velayetini erkekler değil kadınlar daha 
çok talep ediyor. Erkekler ise gelirlerini asgari ücret-
ten göstererek, mal varlıklarını başkasının üzerine ge-
çirerek zaten çoğunlukla ödemedikleri nafaka tutarları-
nı en aza indirmeye çalışıyor. Emeğimizi gasp edenlere, 
eğitim hakkımızı elimizden alanlara, çalışmamıza engel 
olanlara, ev işlerini üstümüze yıkanlara, bizi yoksullaş-
tıranlara, yasal haklarımızı, hayatlarımızı, özgürlüğü-
müzü kısıtlamaya çalışanlara karşı nafaka hakkımızdan 

vazgeçmiyoruz” diye konuştu. “Kadın-
lar nafaka talebi olan boşanma davaları-
nın yüzde 82,9’unda şiddete maruz kaldı-
ğını söylüyor”diyen Karakuş, “Hükümetin 
nafaka için yapmak istediği değişiklikler-
le kadınları daha da yoksullaştırmaya ve 
boşanmayı talep edemez hale getirmeye çalıştığını gö-
rüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanana, kadın-
ların adı üstünde yoksulluk nafakasına ihtiyaç duyma-
dığı, ev içindeki cinsiyetçi iş bölümünü dönüştüren ve 

kadın yoksulluğunu önleyen politikalar üretilene kadar 
mücadelemizden vazgeçmiyoruz.” dedi.

Mart Dünya Kadınlar Günü 
yaklaşırken, hala birçok alan-
da cinsiyete bağlı eşitsizlikler 
yaşanıyor. Kadın-erkek eşitsiz-

liğinin en çok hissedildiği alanlardan biri 
de hiç şüphesiz iş hayatı. Kadınlara iş gücü 
olarak görülmemesi ve ev işlerine mahkum 
edilmeleri yaşanan sorunların başında geli-
yor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plat-
formu Kadın Meclisleri üyesi Pınar Bodur, 
yaşanan tüm bu sorunları gazetemize anlattı.

Kadınların iş hayatında çeşitli sıkıntılar-
la karşı karşıya kaldıklarına değinen Bodur, 
“Kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ne-
deniyle iş hayatında işe başvuru sürecinden 
işten ayrılma sürecine kadar birçok sorun-
la karşılaşıyorlar. Kadınların eğitim alma-
sı, işe girmesi, iş hayatında var olması en-
gelleniyor. Kadınlar en önce eğitimde fırsat eşitsizliğiyle 
karşılaşıyorlar. Türkiye’de hala kız çocuklarının eğitime 

erişmesinin önünde engeller 
var. Daha sonra işe başvur-
duklarında aynı eğitim sevi-
yesine ve tecrübeye sahip ol-
salar dahi cinsiyetlerinden 
kaynaklı ikinci seçenek olu-
yorlar. Çalışmaya başladıkla-
rında ise aynı emeği verdikle-
ri işlerde erkeklerle eşit ücret 
alamıyorlar. Mesleklerde ‘bu 
kadın işi, bu erkek işi’ diye-
rek cinsiyet ayrımı yapılması, 

mevcut eşitsizlikleri besliyor. Kadınların ‘kadın’ olma-
larından kaynaklanan cinsiyet faktörüne bağlı karşılaş-
tıkları sorunlar yalnızca iş yerindeki sorunlar değil. Aynı 
zamanda çalışsalar bile toplumsal cinsiyet rolleri nede-
niyle ev işleri, çocuk bakımı, yaşlı, hasta bakımı gibi so-
rumluluklar da kadınların sırtlarına yükleniyor.” dedi.

“MOBBİNGE DAHA FAZLA UĞRUYORLAR”
Kadınların erkeklere göre daha fazla mobbinge uğra-

dıklarını söyleyen Bodur, “Bu ülkede kadınlar ‘ev işi ile 

meşgul’ bahanesi ile işgücü bile sayılmıyor. Buna rağ-
men çalışmak isteyen kadınlar da engellerle karşılaşıyor. 
Kadınlar, erkeklerle kıyaslandığında mobbingle daha 
fazla ve sistematik bir biçimde karşı karşıya kalıyor. 
Eşit işe karşı daha düşük ücret verilmesi, sınırlı yüksel-
me olanağı verilmesi, yaptıkları işlerin daha fazla denet-
lenmesi, erkeklere oranla daha niteliksiz işler verilmesi 

gibi eşitsizliklerin yanında kadınların işyerle-
rinde en çok karşılaştıkları mobbing türünden 
biri de cinsel şiddet şeklinde oluyor. Kadın-
lar işyerlerinde cinsel şiddete maruz kaldıkları 
zaman ise failin korunduğunu görüyoruz. Cin-
siyet eşitsizliğinin bu denli fazla olduğu bir 
toplumda cinsel şiddeti dile getirmek bile bu 
kadar zorken, kadınların işyerinde yaşadıkları 
cinsel şiddeti ispatlamak zorunda bırakıldıkla-
rını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“GÖZDEN İLK ÇIKARILAN OLUYOR”
İşe alım sürecinden itibaren kadın erkek 

arasındaki ayrımın kendini net bir şekilde his-
settirdiğini söyleyen Bodur, “İşe alımlarda ka-
dınların niteliklerinden ziyade, evli mi yoksa 
bekar mı olduğu, evliyse şayet yeni mi evlen-
diği ve çocuk sahibi olmayı düşünüp düşünme-
diği gibi sorularla karşılaştıklarını ve bu soru-
ların işe alım sürecini etkilediğini görüyoruz. 
Kadınların tüm bu zorluklara rağmen iş hayatı-

na başladıklarında ise yine aynı işi yaptıkları erkeklerden 
daha az ücret aldıklarını, alınacak terfilerde ikinci seçe-
nek olduklarını, daha niteliksiz işler ve ara pozisyonla-
rın verildiğini, yarı zamanlı, düşük statülü ve enformel 
işlerde çalıştıklarını, sendikalaşma oranlarının düşük se-
viyelerde olduğunu görüyoruz. Toplumsal cinsiyet rol-
lerinde erkeğe çalışıp eve bakmak ve kadına ev içi iş-
lerle ilgilenmek rolleri biçildiği için pandemi, kriz gibi 
dönemlerde de hakları ilk gasp edilen, gözden ilk çıka-
rılan kadınlar oluyor. Sömürüyü, sınıflı toplumu ortadan 
kaldırarak bütün alanlarda topyekün bir mücadeleyle bu 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilebilir. Bu da 
ancak örgütlü mücadeleyle mümkün olabilir.” şeklinde 
konuştu. Bodur, iş hayatında çeşitli mobbinglere maruz 
kalan kadınların neler yapabilecekleri hakkında da ko-
nuştu: “Bir kadın mobbinge uğradığında, kötü koşullarla 
çalışmaya zorlandığında, işten atıldığında bizim platfor-
mumuza başvurabilir. Nasıl şiddet gören kadınlar bize 
ulaşıyorsa ve biz onları yönlendiriyorsak, başvuru hat-
tımız ile işyerlerinde zorluklarla karşılaşan kadınlar da 
bize ulaşıyor. Alan örgütlerimiz ve işçi kadınların müca-
dele ettiği İşçi Kadın Meclisleri’miz var. İş yerinde hak-
sızlığa uğrayan kadınları da haklarını almak için İşçi Ka-
dın Meclisleri ile birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”

l Seyhan KALKAN VAYİÇ Kadıköy-Eminönü 
İskelesi’nde biraraya gelen 

kadınlar,  6. Yargı Paketi 
ile nafakaya süre sınırı 

getirilmek istenmesine 
karşı çıktı

8
l Simge KANSU 

“6 MART’TA KADIKÖY’E 
ÇAĞIRIYORUZ”
Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında da 
konuşan Bodur, “Eşit ve özgür yaşamak için şiddete 
karşı mücadele ederken ekonomik kriz bu eşitsizliği 
daha da derinleştirdi. Kadınların sömürüsüz, şiddetsiz 
bir dünyada yaşaması için mücadelemizin büyümesi 
şart. DİP, Eşitlik, FKF’li Kadınlar, İlerici Kadınlar 
Derneği, İlerici Kadınlar Dayanışma Derneği, Kadınlar 
Direnişte, Kırmızı Gazete, Sosyalist Kadın Hareketi 
ile birlikte “Şiddeti, sömürüyü bitireceğiz. Eşit, 
Özgür yaşayacağız” diyerek 6 Mart’ta saat 16.00’da 
Kadıköy Rıhtım’da buluşacağız. Tüm kadınları ve 
LGBTİQ+’ları mücadelemizi büyütmeye Kadıköy’e 
çağırıyoruz.” dedi. 

Nafaka haktır, vazgeçmiyoruz

Kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da birçok eşitsizlikle karşı karşıya kalıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyesi Pınar Bodur, “Mesleklerde ‘bu kadın işi, bu erkek işi’ diyerek cinsiyet ayrımı yapılması, mevcut eşitsizlikleri besliyor” diyor

Kadınlar, 
 iş hayatında da 
ikinci seçenek
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Kronik topluluğunun 1992 yılında Hades 
Records etiketiyle sadece kaset forma-
tında basılan “Endless War” albümü, tras-
h-metal tarihimiz açısından halen en iyi-
ler listesinin tepelerinde yer alır. İçindeki 
bir kaç şarkı bugün türünün bayrak mar-
şı olarak çalınır, söylenir, dinlenir. 

Kronik Türkçe şarkılarla başlamıştı. 
Vokal etkileri ve dışarıya açılma hayalleri 
onları sonradan İngilizce yapmaya itmiş-
ti. O zamanlar çok tartışılıyordu ve zaman 
içinde fikirler değişse de İngilizceden yana 
olanlar çoğunluktu. Sadece dil değil, Th-
rash üzerine de yoğun tartışmalar vardı. 
Yeni soundlar geliyor, metal poplaşıyordu. 
Trash soundu bitti muhabbetine “Endless 
War” kaseti boşa çıkarmıştı. 

***
Gitar-vokal Özer Sarısakal ile Ozan 

Çırak, davul Fevzi Ilgın, bas Özgünay Ünal; 
1991 yılında kendi imkânlarıyla stüdyo-
ya girip üç parçalık (Endless War, Death’s 
Scythe ve Psyhce) demo kayıt yapmış-
lar ama fiziki olarak çıkarmamışlardı. Özer 
Taksim Postanesi’nin önünde (Mümtaz 

Eryaman ve Eray 
Zat ile) tezgâh 
açarak kaset sa-
tıyor ve çekti-
ği kasetlerin so-
nuna bu parçaları 
koyuyordu. 

D e m o -
dan sonra Ozan 
Amerika’da burs 
kazanmış, oku-
maya gidecekti. 
Gitmeden eldeki 
bestelerden bir 
albüm yapmak 
istediler. Ama 
kurucu kadrodan 
iki eleman değiş-
miş; davula Torab Majlesi, basa Tolga Soy-
men gelmişti, albüm kaydına girdiklerinde. 

Sezer Bağcan’ın Tünel’deki Stüdyo 
Değişim’inde sekiz-on günde bitmişti iş-
leri, saate vurursak 40 saat gibi... Nefes 
almadan prova yapıp, neredeyse hücum 
çalmış, tulum kaydetmişlerdi. Uzatma ya 
da baştan alma lüksleri yoktu, maddi ne-
denlerle. Stüdyo bu tarz müziğe yatkın 
değildi; genelde arabesk ya da pop kayıt-
ları yapılıyordu. Yılmaz adında birisi alnının 
akıyla çıkmıştı kayıtlardan. 

Kayıtlar sırasında yeni köprünün yapı-
mı gerçekleştiriliyordu. Denize kazık çak-
ma sesleri yankılanıyordu. Gürültü başla-

dığında insanlar 
elindeki birayı 
hızla çeker, ka-
çardı. Albüm o 
seslerle açılıyor-
du. Kramp Ne-
zih’de küçük bir 
kayıt cihazı var-
dı, kayıt alması-
nı istemişti Özer. 
“kaydettim bile” 
demişti. Albüm-
deki kullandıkları 
basta onun Fen-
der Jazz Bass’ıy-
dı. 

***
Şubat ayında 

kayıtlar, mart-
ta yapılan miks 
beğenilmeyince 

ikinci miks nisan gibi bitmişti. Bir iki par-
çayı sağda solda dinlettiler, nasıl tınlıyor 
diye merak ediyorlardı. Köprüde (sonra-
dan basçıları olan Serdar Pala’nın çalıştığı) 
Gitar Kafe’de çaldıklarında dinleyenler se-
vip, sormuşlardı. Özer o zamanlar hazır-
lık aşamasındaki Kent FM’de çalışıyordu. 
Radyonun deneme yayınlarında da çal-
mıştı bu parçaları.  

Özer, Volkan Olgun ile üniversite yılla-
rından tanışıyordu. Volkan Yıldız’da öğren-
ciydi, Beşiktaş’ta Çello Kafe’de buluşur-
lardı, 84-85 yılları. Volkan Unkapanı’nda 
Güneş Plak’ta çalışmış, sonradan Raks’ta 
çalışan Kemal Güzaltan ile ortak, Hades 

Records’u kurmuştu. O şirket Özer’le-
rin tezgâhta çekip sattığı şeyleri basıyor-
du. Volkan “Size kaset vereyim, çekme-
leri satacağınıza bunları satın” demişti. O 
günlerde albüm kaydettiklerini duyunca 
basmak isteyince Volkan ve ortağı Kemal 
ile randevulaşmışlardı. Köprüaltında otu-
racaklardı.

Radyo Etiler’de bir villadaydı. Oradan 
saat 3-4 gibi köprüye geçecekti, ama Be-
şiktaş’ta trafik tıkandı. Meğerse köprü 
yanmış. Yürümeye kalktı ama ne müm-
kün. Buluşma suya düşmüştü. 

***
İki parti halinde yaklaşık 6-7 bin kaset 

basılmıştı. Volkan arada ödeme yapmıştı, 
büyük para değildi. O zaman yapımcılar 30 
bini geçtikten sonra yüzdeyi arttırıyordu 
ama dönemin metal topluluklarının böyle 
bir rakamı görme ihtimali yoktu. 

Masrafları kendileri karşılamış, iki ar-
kadaşları destek ol-
muştu; biri Ragıp 
Okumuş diğeri de ge-
mici Engin Tanrıkulu. 
Özer stüdyoya borç-
lanmıştı, Engin’e “bi-
raz dolar sökül baka-
lım, moruk” deyince 
elini cebine atmaktan 
çekinmemişti. 

Kartonete eski 
elemanlar ve iki des-
tekçinin adını yaz-
mış, altına “bu kişiler 
dışında hiç kimse ve 

hiçbir kuruma teşekkürümüz yoktur” no-
tunu düşmüşlerdi. Baskı için Raks’tan gün 
alınmıştı, bir buçuk ayları vardı ve kartonet 
hazırlanacaktı. Aniden Volkan arayıp:

- “Bir boşluk bulduk, kaseti araya sı-
kıştıracağız, hemen tasarımı gönderin”. 

Ancak işi üstlenen arkadaşları bir şey 
yapmamıştı. Bir günleri varken Volkan: 

- “Yetiştiremezsen bir tane klasik tab-
lo koyarım kapağa!” diye dalga geçti. 

Kurşun kalemle çizilmiş taslak bir logo 
vardı onu verdi aceleyle. Neyse ki fotoğ-
raf çekimleri yapılmıştı. Arasından sudaki 
yansımalarını gösteren fotoğrafı seçmişti. 
Fotoğraf Moda’da sahilde yapılmıştı; oto-
parklar yeni yapılıyor, arkalarında iş maki-
neleri çalışıyordu. O koşturmada öyle kız-
mıştı ki, ona istinaden yazmıştı. Volkan 
sormuştu:

- “Kime teşekkür ediyoruz?”
- “Hiç kimseye.”   

***
30 yıl sonra “End-

less War” ilk kez CD 
olarak basıldı, 1000 
adet. Bunu büyük fir-
malardan biri sponsor 
eşliğinde yapmadı. 
Tüm maliyeti bir me-
tal mücahidi olarak 
yaşayan Kronik Özer 
elindekini avcunda-
kini koyarak üstlendi. 
Buna rağmen bu kez 
teşekkürler kısmını 
ekledi. 

30 yıl sonra Kronik  

MURAT MURAT 
BEŞERBEŞER

muratbeser@muratbeser.commuratbeser@muratbeser.com

ir süre önce Oyuncular Sendikası öncülü-
ğünde #SesimizHakkımızdır kampanyası 
başlatan seslendirme oyuncuları, stüdyo-
larla imzaladıkları "Seslendirme Proto-

kolü"nün 2022'de ihtiyaçlara cevap verecek biçim-
de yenilenmesini istemişti. Sendika ile seslendirme 
stüdyoları arasında devam eden görüşmeler sonun-
da seslendirme protokolü yenilendi. Yeni protoko-
le göre seslendirme oyuncularının taban ücretlerine 
yüzde 36-37 oranında zam yapıldı.

Bu protokolün ne anlama geldiğini ve önümüz-
deki süreci Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri, 
oyuncu ve seslendirme oyuncusu Kadıköylü Ser-
can Gidişoğlu’na sorduk. 

• “Bu protokol ile sektörde ilk kez, iş ilişki-
si ve çalışma düzeninin asgari koşulları ve ta-
ban performans ücretleri belirlendi” deniliyor. 
Bu sözleşme seslendirme oyuncuları/sanatçıla-
rı açısından somut olarak ne gibi değişiklikler 
yarattı?

Aslında bu protokol, son 20-30 yıla yakın sü-
redir her stüdyoda değişen tamamen keyfi uygu-
lamaların sona erip mesleğe bazı standartlar ve 
kurallar bütününün gelmesini sağladı. Çok çok 
düşük olan ücretlerin belli oranda iyileştirilme-
sini sağladı. 20 yıla yakın zamandır hiç zam almamış 
bir sektörün çalışanlarının her yıl - minimum resmi 
enflasyon oranında - zam almasını garanti altına aldı. 
Ve en önemlisi neredeyse hiç bir kanuni iş ilişkisi ve 
hak olmadan çalıştırılan seslendirme oyuncularının 
bir kanuni çerçevede, kullanımını devrettikleri ses-
lerinin haklarını alarak ve bunları bilerek çalışmasını 
sağladı. Eskiden bir seslendirme yapar, genelde çok 
düşük bir ücret alır ve o işin nerede yayınlanacağı-
nı bile bilmezdik. Sesimizi her yerde duyar ve sadece 
hayıflanırdık. Şimdi yaptığımız iş karşılığında - bence 
maalesef hala dünya standartlarına göre düşük ama - 
nispeten iyileştirilmiş ücretler alıyoruz. Ve sesimizin 
kullanım hakkını hangi yayıncıya ne süreyle devretti-
ğimizi biliyoruz. Eğer yayıncı sesimizi başka mecra-
lara satarsa sanatçıya ek ücret (yeniden satıştan pay) 
ödemek zorunda ve ödüyor. Bu şe-
kilde bakıldığında aslında sektörün 
işleyişinin neredeyse temelden de-
ğiştiğini ve olması gereken çağdaş 
koşullara doğru gittiğini söyleyebi-
liriz. Bir sektör temelinden değişti 
ve bu sosyal diyalog ve sendikal ör-
gütlülük gücüyle oldu. 

• Şimdi de bu protokolün gün-
cellenmesi için çalışma yürüttü-
nüz değil mi?

Evet. Protokolün her yıl yine 
sosyal diyalog yöntemi benimse-
nerek kendini yenileyip geliştirme-
si öngörülüyor.

• Ses Stüdyoları Birliği kaç üye 
işyerinden oluşuyor?

Bu sayı ve resmi isimleri geçen yıl içinde değişi-
me uğradı. Protokole dahil 27 stüdyo var. Geçen yıl 
bunların hemen tamamı ses stüdyoları birliği adıyla 
bizimle muhataptı. Ancak 2021 sonu itibarıyla resmi 
olarak dernek formunda kuruldular ve "Ses Stüdyola-
rı Derneği" adını aldılar. Zaman içinde artması muh-
temel sanırım ama şu an bildiğim kadarıyla SSD'nin 
12 üyesi var.  

• Bu protokol kaç seslendirme sanatçısını ilgi-
lendiriyor?

Bu protokol aslında az önce saydığım mecrala-
rın (sinema, tv, platform, vb.) eserlerinde seslendir-
me yapan herkesi ilgilendiriyor. Tam sayı vermek 
mümkün değil ancak düzenli olarak bu alanlarda 
seslendirme yapanların sayısı 300 ila 400 arasında 
değişiyor.

• “Süreç içerisinde seslendirme oyuncularının 
beklentileri ve dolayısıyla bizim kurum olarak ta-
leplerimiz daha yüksek bir orandı. Ancak maalesef 

anlaşamadığımız için protokolün garanti ettiği mi-
nimum olan resmî enflasyon oranında zam almış 
olduk.” deniliyor son açıklamanızda. Sizin talep et-
tiğiniz rakam neydi? Kaç alabildiniz?

Biz son olarak tarafımızca kabul edilebilir artış 
oranının yüzde 50 olduğunu belirttik. Ancak maa-
lesef bu talep kabul edilmeyince süreç 'tarafların oy 
birliği ile anlaşamaması' durumuyla sona erdi. Bu du-
rumda da protokolün ilgili maddesi gereği (9.madde); 
diğer maddeler sabit kalmak koşuluyla taban ücretler 
TÜİK tarafından Ocak ayında açıklanan 2021 yılı yıl-
lık resmi TÜFE artış oranında (yüzde 36.08) artırıldı.  

SESLENDİRMECİLER İŞ BIRAKIRSA?
• Bu kararı seslendirmeciler nasıl karşılıyor? ‘İş 

bırakmak’ gibi bir eylem düşü-
nüyor musunuz?

Seslendirme oyuncuları mut-
lu değil. İş bırakmak ya da başka 
bir eylemlilik gerekip gerekme-
diğine sendika olarak tüm ses-
lendirme oyuncularıyla toplantı-
lar yapıp ortak bir şekilde karar 
vereceğiz. Ancak elbette Oyun-
cular Sendikası olarak en büyük 
sorumluluğumuz her zaman üye-
lerimize karşı. Yani seslendirme 
oyuncuları ortak iradeyle her-
hangi bir eylemliliğe karar verdi-
ğinde - bu iş bırakmak da olabilir 
- biz bunun sonuna kadar yürütü-

cüsü olmakla mükellefiz. 
• Seslendirme sanatçıları iş bıraksa ne olur? Ek-

ranın ses kısılır mı mesela, yahut akşam eğlencele-
rinin vazgeçilmezi tv dizileri nasıl etkilenir bu du-
rumdan?

Seslendirme oyuncuları iş bırakırsa bence sektör 
bir krizin içine girer. Ülkede herkes altyazılı yayın 
izlemiyor ya da fiziki zorunluluklardan izleyemiyor. 
Seslendirme hala çok önemli bir iş. Bunun takdirini 
seyirciye bırakıyorum ancak geçen yıl içinde yaşa-
dığımız küçük bir örnek aslında sorunuza bir cevap 
oluşturuyor. Geçen yıl protokol imzalandıktan sonra 
ülkenin en çok üyesi olan ve en büyük yayıncı plat-
formlarından biri başlangıçta protokol ücretlerini ka-
bul etmemişti. Sonrasında sendikamızın önderliğinde 
seslendirme oyuncularının kararlı duruşu ve eylemli-
liği sonrası o platformda tam bir ay sadece altyazı ile 
yayın yapıldı. Yeni içerikler seslendirilemedi. Ve o 
dönem platform, seyircilerinden aldığı ciddi tepkiler 
ve bizim kararlı duruşumuz sonrası istediğimiz şart-

ları ve protokolü kabul etti. Kriz öyle aşılabildi.  
• Aslında şunu sormak istiyorum; bir belediye-

nin temizlik elemanlarının eylemi her zaman ses ge-
tirir zira bir gün sonra bile sokaklar çöp dolar. Siz-
ler için bu durum nasıl tezahür edebilir diye merak 
ediyorum?

Bizim iş bırakma benzeri bir eylemimiz, bir be-
lediye işçisinin iş bırakmasının sonuçları kadar doğ-
rudan etkili sonuçlar doğurmaz bence insanların 
hayatında, en azından kısa vadede. Seslendirme Tür-
kiye'de hala çok kaliteli yapılan önemli bir iş. Özel-
likle çocuklar, yaşlılar, görme engelliler için seslen-
dirme olmayan bir görsel-işitsel dünya düşünmek 
kolay değil. Ama sadece bu gruplarla da sınırlı değil. 
Bu topraklarda seslendirme ile orjinalinden bile daha 
değerli hale gelmiş binlerce eser var. Seyirci seslen-
dirmeyi seviyor ve değer veriyor.

• “Yüzde 36 gibi bir rakamda kalırsa eğer, biz sa-
natçılarla bir tür referanduma da gitmeyi düşünüyo-
ruz. Bu noktada sanatçılar dublajları durdurma nok-
tasına da gelebilir. Sanatçılarda o kararlılığı gördük” 
demişsiniz son röportajınızda. Ne yapacaksınız?

Bunu söylediğim zaman sürecin sonlarına yakın-
dık ve açıkçası stüdyoların ekonomik olarak gerçek-
ten makul olan ve biz sanatçıların da psikolojik ola-

rak kabul etmeye daha hazır olduğumuz bir oran olan 
yüzde 50 teklifimizi kabul edeceklerine inanıyordum. 
Belki protokol açısından bakıldığında çok sorunlu bir 
yaklaşım değil ancak maalesef stüdyoların son tahlil-
de sanatçıların taleplerine yeterince değer vermediği-
ni görmek yaralayıcı oldu. Bu sebeple, seslendirme 
oyuncularının dublajı durdurma noktasına gelme ih-
timali mevcut. Bu konuda yakın zamanda tabanımız-
la toplantılara başlayacağız. İş durdurma kararı çıksa 
da çıkmasa da sanatçıların taleplerinin değer görme-
diğini öğrenmesi yaralayıcı oldu ve kısa dönemde ol-
masa bile orta ve uzun dönemde bunun bazı etkile-
ri olacaktır.

• Bir kriz/yas vb. olduğunda eğlence-kültür-sa-
nat alanındaki faaliyetler ilk gözden çıkarılacak 
alan olur ya genelde, o açıdan soruyorum; seslen-
dirme alanında iş bulmakta zorlanıyor musunuz?

Aslında, karantina döneminde evlerde daha çok 
zaman geçiren insanlar platform, tv içeriklerine daha 
çok ilgi gösterdi. O yüzden bu pazar büyüyor. Burada 
da bir kez daha seslendirmenin ve seslendirme oyun-
cularının önemini görüyoruz. Bu kadar büyüyen bir 
sektörde kriz yaşanmaması için işverenlerin seslen-
dirme oyuncularının beklenti ve taleplerini daha iyi 
anlamaları gerek. 

Seslendirmeciler susabilirSeslendirmeciler susabilir
Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri, seslendirme oyuncusu Kadıköylü Sercan Gidişoğlu, “Pandemi döneminde evlerde 
daha çok zaman geçiren insanlar platform, tv içeriklerine ilgi gösterdi. Bu da seslendirmenin önemini ortaya çıkardı. Bu 
kadar büyüyen bir sektörde kriz yaşanmaması için işverenler, seslendirme oyuncularının taleplerini karşılamalı.” dedi
l Gökçe UYGUN
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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...

30 yılı aşkın süredir kadına yöne-
lik şiddetle mücadele eden Mor 
Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, ev içi 
şiddetin çocuklar üzerindeki etki-
sini detaylı olarak inceledi. Aralık 
2021’de hazırlanan “Türkiye’de 
Erkek Şiddetinin ve Erkek Şidde-
tiyle Mücadele Mekanizmalarının 
Çocuk Haklarına Etkisi” başlıklı 
rapor, Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Komitesi’ne sunuldu.

Çocuklar, erkeklerin ev içinde 
uyguladığı şiddete doğrudan ma-
ruz kalabildiği gibi, annelerinin 
şiddet gördüğü ortamda bu şidde-
tin etkilerini de yaşadıkları kayde-
dilen raporda, kadına yönelik şid-
detle mücadele mekanizmalarının 
işleyişinde çocuğun üstün yararı-
nın gözetilmemesi, devletin yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi, mevzuattaki ek-
siklikler ve uygulamadan kaynaklanan keyfilik gibi 
sorunların, çocukların ihtiyaçlarının sistem içinde gö-
rünür olmamasına ve ikincil mağduriyetler yaşaması-
na neden olduğu vurgulandı.

ETKİ, ANA KARNINDA BAŞLIYOR
Rapora göre, çocuklar şiddetten duygusal ve dav-

ranışsal olarak çeşitli biçimlerde etkileniyor. Uzman-

lara göre, Türkiye’de çocukların erkek şiddetinden 
etkilenmesi gebelik döneminde annenin sağlık hiz-
metlerine erişiminin kısıtlanması, yoğun fiziksel şid-
det ve yetersiz beslenme gibi nedenlerle erken do-
ğum, genetik sorunların tespitinin mümkün olmaması 
gibi durumlarla başlamaktadır. Şiddet ortamında bü-
yüyen çocuklar ise maruz kaldıkları şiddet nedeniyle 
içe kapanma, kendini ve duygularını ifadede güçlük, 
kaygı, agresyon, öfke patlamaları, özellikle ergenlik-

ten itibaren rastgele ve güven-
siz ilişkilere girme, madde kul-
lanımı, yoğun suçluluk, kafa 
karışıklığı, kızgınlık ve özlem 
gibi duygular ve davranışlar or-
taya koymaktadırlar. Ayrıca alt 

ıslatma, gece uyuyamama, ilişki kuramama, dissosi-
yatif bozukluklar, intihar düşüncesi ya da girişimi, 
dikkat eksikliği, tikler, obsesif kompulsif bozukluk, 
yeme bozuklukları, konuşma bozuklukları, tekrarlı 
davranışlar, konuşma geriliği, uyaran eksikliği kay-
naklı zeka geriliği gibi psikiyatrik zorluklarla da kar-
şılaşılabilmektedir. 

 “EVLİLİK YAŞI 18 OLMALI”
Türkiye’de ev içi şiddetle mücadelede çocuk hak-

ları temelli bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu ifade 
edilen raporda, şu öneriler sıralandı:

❚ İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olunmalı, 
ulusal yasalar Sözleşme’nin hükümlerine uygun şe-
kilde uygulanmalı.

❚ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdürlük-
lerinin görev tanımı net bir şekilde yapılmalı, ev içi 
şiddete maruz kalan çocuklarla ilgili hizmetlerin yü-

rütülmesi konusunda Çocuk Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü müdahil olmalı. Kadın ve çocuklara yönelik 
hizmetlerin sunumunda, mahremiyetleri korunması 
gözetilerek, bakanlıklar ve kurumlar arası bilgi akı-
şı sağlanmalı.

❚ Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem 
Planında, ev içi şiddetin önlenmesi ve erkek şiddeti 
ile etkili bir şekilde mücadele edilebilmesi için doğ-
rudan çocukların haklarına ve ihtiyaçlarına yönelik 
net, ölçülebilir, denetlenebilir hedef ve faaliyetler be-
lirlenmeli; bu eylem planının oluşturulması sırasında 
kadınların, çocukların ve alanda çalışan sivil toplum 
örgütlerinin deneyimleri dikkate alınmalı.

❚ Ev içi şiddete maruz kalan çocuklara ve ev içi 
şiddetle mücadelede önleyici tedbirlerin hayata geçi-
rilmesi için kaynak aktarımı yapılmalı, ayrıntılı bütçe 
ve harcama planı şeffaf bir şekilde kamuoyu ile pay-
laşılmalı.

❚ Erkek şiddeti ile mücadelede etkili politikala-
rın yürütülebilmesi için verilerin analize uygun ola-
cak şekilde toplanıp açıklanmalı. 

❚ Tüm adli personele ev içi şiddetle mücadeleye 
yönelik hak temelli eğitimler verilmeli.

❚ Medeni Kanun’da yasal değişiklik yapılmalı ve 
istisna kabul edilmeksizin evlilik yaşı 18 olarak ka-
bul edilmeli.

❚ Çocukların şiddete maruz kaldıklarında alabi-
lecekleri desteklere ve başvurabilecekleri kurumla-
ra ve haklarına ilişkin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır 
ve bu haklara erişebilmeleri güvence altına alınmalı.

❚ Sığınaklarda sunulan hizmetler başta olmak üzere 
ve şiddete maruz kalan kadınlara her türlü sosyal hiz-
met sunumunda çocukların ihtiyaçları da görünür hale 
gelmeli ve çocuklar için özellikli hizmet sunulmalı.

❚ 12 yaş üstü oğlan çocuklarının sığınaklara kabul 
edilmemesi yönündeki Kadın Konukevlerinin Açıl-

ması ve İşletilmesi Hakkında Yönetme-
lik’in 13/c maddesi değiştirilmeli, yaş ve 
toplumsal cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm 
çocuklar anneleriyle birlikte sığınak deste-
ğinden faydalandırılmalı.

❚ 6284 sayılı Kanun kapsamında su-
nulan her türlü koruyucu ve önleyici ted-
birlerin verilmesi ve takibinde çocukların 
ihtiyaçlarının görülmesi ve kararların bu 
doğrultuda verilmesi, uzaklaştırma ve giz-
lilik başta olmak üzere, geçici velayet, ge-
çici nafaka ve geçici maddi yardım gibi 
desteklerin ve boşanma davası süreçlerinin 
çocukların üstün yararı gözetilerek uygu-
lanması gerekli. 

❚ Adli görüşme odaları gibi uygula-
malardan tüm çocukların faydalanmasının 
sağlanması, çocukların adli süreçlerde ya-
şadıkları ikincil mağduriyetlerin ortadan 
kaldırılması için her türlü tedbir alınma-
lı ve uygulayıcılardan kaynaklı sorunlara 
ilişkin yaptırım uygulanması sağlanmalı.

ocuklarda kansere neyin sebep olduğu bi-
linmiyor. Genetik ve çevresel faktörlerin 
birlikte etkili olduğu düşünülüyor. 
İştahsızlık, kilo kaybı, beslenme 

bozukluğu veya ateş, kan-
serlerin genel belirtileri 
olarak gösteriliyor. Dünya-
da yılda 300 bin, Türkiye'de 
ise 3 bin 500- 4 bin çocuk 
kanser tanısı alarak teda-
vi görüyor. Çocukluk çağı kanseri hak-
kında kamuoyunda farkın- dalık yaratmak, 
hastalıkta erken teşhisin önemine dikkat çekmek 
amacıyla “15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü”n-
de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Gün vesilesiyle 
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) mütevel-
li üyesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Doktoru 

Prof. Dr. Tülin Tiraje Celkan ile 
konuştuk. 

• “Çocukluk çağı kanseri”ni 
biraz açar mısınız?

0-18 yaş arası görülen kanser-
ler, çocukluk çağı kanserleri ola-
rak adlandırılmaktadır. Çocukluk 
çağı kanserleri tüm kanserlerin 
yüzde 2.4’ünü oluşturur. Günü-
müzde gelişmiş ülkelerde her 
900 erişkinden biri çocukluk çağı 

kanseri geçirmiş ve kurtulmuştur. 
• Çocukluk çağında görülen kanser türleri ne-

lerdir?
Türkiye ve dünyada çocukluk çağında görülen 

kanserlerin yüzde 30’unu lösemiler oluşturur.
Lösemiyi beyin tümörü, lenfoma (Hodgkin ve 

Hodgkin dışı lenfoma), nöroblastom, Wilms tümö-
rü, yumuşak doku sarkomları (rabdomyosarkom) iz-
ler. Kemik, deri, göz ve karaciğer tümörleri ise daha 
nadirdir.

• Ülkemizdeki ve dünyadaki çocukluk çağı kan-
serlerinin şu an ki durumu hakkında bir değerlen-
dirme yapabilir misiniz?

Dünyada yılda 300 bin, (15 yaş altı) Türkiye'de 
ise 3 bin 500- 4 bin çocuk kanser tanısı alarak tedavi 
görüyor. Kanser, çocuklarda yetişkinlere oranla çok 
daha nadirdir ama yine de enfeksiyonlar, kalp has-
talıkları ve kazalardan sonra dördüncü en sık ölüm 
sebebidir. Çocuklarda kanser yetişkinlere oranla 100 
kez daha az görülüyor. Günümüzde gelişmiş ülkeler-
de her 900 erişkinden biri çocukluk çağı kanseri ge-
çirmiş ve kurtulmuştur.  Türkiye’de ve dünyada her 
yıl oluşan kanserlerin yüzde 2'si ve 4’ü 19 yaş altı yaş 
grubunda gelişmektedir.

• Kanserlerin nedenleri nelerdir? 
Çocuklarda kansere neyin sebep olduğu bilinme-

mektedir. Genetik ve çevresel faktörlerin birlikte et-
kili olduğu düşünülmektedir. Sigara içmek, çok yağ-
lı beslenmek, obezite, zehirli kimyasallarla çalışmak 
gibi sebepler yetişkinlerde görülen kanserlere ze-
min oluşturabilir ama çocuklarda böyle bir neden pek 
yoktur. Geçirilen bazı virüs enfeksiyonlarının (EBV 
ve HIV gibi virüsler), ışına maruz kalmanın bağışık-

lık sistemini çökerttiği ve kansere zemin hazırladığı 
düşünülmektedir. Bazı genetik yatkınlıklar da tümör 
oluşumuna sebep olabilir (Li - Fraumeni sendromu, 
Beckwith Wiedemann sendromu gibi). Böcek ilaçla-
rı, tarlalara sıkılan hormon tipi gübreler besinlere ge-
çerek kanserojen etki yapabilir.

İŞTAHSIZLIK, KİLO KAYBI…
• Belirtileri ve risk faktörleri nelerdir?
Kanserin tek bir belirtisi yoktur. Her kanser türü 

kendine özgü belirtiler gösterir. 
İştahsızlık, kilo kaybı, beslenme bozukluğu veya 

ateş gibi genel belirtiler ile gelebilir.
Çocuklarda en sık rastlanan tür olan lösemi, ateş 

ve enfeksiyonla gelebileceği gibi solukluk ve deri ka-
namaları, dalak ile karaciğer büyüklüğüne bağlı karın 
şişliği ve bezelerde büyüme ile karşımıza gelebilir. 

Lösemi dışındaki kanserlerin çoğu vücutta bir böl-
gede şişlik, kitle yapma bulgusu ile belirti verir. Ör-
neğin beyin içindeki kitle dışarıdan görülemez. Çev-

resindeki dokulara bası yaparak şiddetli ağrı, bulantı, 
kusma, felçlere neden olur. Çocuklarda iki santimet-
reden  büyük bir lenf bezi (özellikle boyun, kasık ve 
koltuk altında) kesinlikle araştırılmalıdır. Kolda, ba-
cakta, kalçada ağrı ile birlikte büyüyen kemik tümö-

rünün belirtisi olabilir. 
Üreme organlarından çıkan kötü huylu tü-

mörler erken ergenlik belirtilerine yol 
açabilir. Devam eden karın ağrısı ka-

rın içi kanserlerin belirtisi olabilir. Bazı 
tümörler veya metastazları omuriliğe 
baskı yaparlar. Hastalarda sırt ağrısı, 
idrarını ve dışkısını tutamama, kol ve 

bacaklarda uyuşma, karıncalanma gibi his ve kuvvet 
kaybı görülebilir. Küçük bebeklerde gözde kedi gözü 
parlaması gibi bir beyazlık göz içinde gelişen bir tü-
mörün belirtisidir. Göz çevresinde morluk, gözde öne 
fırlama da tümör işareti olabilir.

“ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR”
• Tedavi yöntemleri nelerdir?
Kanser tanı ve tedavisinde kaydedilen önemli ge-

lişmeler ile günümüzde çocukluk çağı kanserlerin 
erken tanı alan olgularda sağ kalım oranları anlam-
lı olarak yüksektir. Türkiye’de çocuk kanserlerinin 
üçte ikisi tamamen iyileşiyor. Hastalık tanı koyduk-
tan sonra onkoloji merkezlerinde iyileşme sağlanı-
yor. Cerrahi ve radyoterapiye, kemoterapinin eklen-
mesiyle çoğu çocukluk çağı kanserlerinde sağ kalım 
gözleniyor. 

Kanser tedavisine baktığımızda da dört ana tedavi 
yöntemini paylaşabiliriz. Bu tedavilerin bazen sade-
ce bir tanesi bazen de birden fazlası süreç içerisinde 
uygulanır. Bunların dışında farklı tedaviler de (Atom 
tedavisi) kullanılmaktadır.

Cerrahi Tedavi: Tümörlü bölgenin veya tümör 
dokusunun tamamen veya kısmi olarak ameliyat ile 
çıkarılması

Kemoterapi: Kanser öldürücü ilaçların farklı yol-
larla (ağızdan, damardan vb.) vücuda verilmesidir. 

Radyoterapi: Tümörlerin radyoaktif ışınlarla kü-
çültülmesi

Kemik İliği Nakli: Kemik iliği nakli her kanser 
tedavisi için gerekli değildir. Bir de kesin tedaviyi 
sağlayamayabilir.

• Beslenmenin tedavideki rolü nedir? 
Her yıl kanser dünyada giderek artıyor. Önlem 

olarak riskleri en aza indirmeye çalışabiliriz. Beslen-
me ile kanseri kısmı olarak engelleyebiliriz. Bu ne-
denle organik beslenmeye dikkat etmeli, hormonlu 
ve katkılı besinlerden uzak durmalıyız. 

“AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK”
• 15 Şubat neden önemli?
KAÇUV olarak çocukluk çağı kanserine dikkat 

çekmek için her sene 15 Şubat haftasında farkındalık 
ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. En 
önemli amacımız çocukluk çağı kanseri hakkında ka-
muoyunda farkındalık yaratarak, hastalıkta erken teş-
hisin önemine dikkat çekmek, korunma yolları ve be-
lirtileri konusunda sağlıklı bireyleri bilinçlendirmek. 
Kanser konusunda bilinç arttıkça ve hekime ulaşım 
kolaylaştıkça tedavi başarısı da yıllar içinde yüksel-
mektedir.

Türkiye’de

kansere 
yakalanıyor

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Doktoru 
Prof. Dr. Tülin Tiraje Celkan,“Türkiye’de yılda yaklaşık 

3 bin 500-4 bin çocuk yeni kanser tanısı alıyor. Erken tanı 
alan olgularda sağ kalma oranları  yüksek” diyor

Ç
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Anneye şiddet, çocuğa da yansıyor
Mor Çatı Vakfı’nın raporuna 
göre çocuklar; erkeklerin 
ev içinde uyguladığı 
şiddete doğrudan maruz 
kalabildiği gibi, annelerinin 
şiddet gördüğü ortamda bu 
şiddetin dolaylı etkilerini 
de yaşıyor. Vakıf, “Kadına 
yönelik şiddeti engelleyin, 
destek mekanizmalarında 
çocukların yüksek yararını 
gözetin!” çağrısını yapıyor

l Gökçe UYGUN
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Ülkemizde de önemli bir 
satış rakamına ulaşan ve 
aforizma olarak da dilimi-
ze sabitlenen, Hollandalı 
gazeteci Simon Kuper’in, 
Futbol Asla Sadece Fut-
bol Değildir kitabına ufak 
bir takla attırarak söyler-
sek, olimpiyatlar asla sa-
dece olimpiyat değildir. 
Bunun en önemli örnek-
lerinden biri de 1972 Mü-
nih Olimpiyatları’nın bas-
ketbol finalidir. 1970’lerin 
dünya siyasetinin kargaşa-
sı ve Soğuk Savaş’ın sıcak-
lığı birleştiğinde, SSCB ile 
ABD arasındaki bu final 
maçını sıradan bir basket-
bol maçı olmaktan çok 
uzaklara taşımıştır. İki 
ülke arasındaki rekabe-
tin tarihinde uzay yarışı 
ya da Küba füze krizi na-
sıl bir yer etmişse bu final 
maçı da kendine önemli bir 
yer bulmuştur. 

KATLİAMIN GÖLGESİNDE SPOR
1972 Münih denilince ilk akla gelen tabii ki 4 

Eylül gecesi Filistinli militanların olimpiyat kö-
yünü basarak 11 İsrailli sporcuyu katletmesi gelir. 
Dünya şoktadır. Buna rağmen 
komite oyunların devam et-
mesi kararı alır. Bu elim olay-
dan dört gün sonra ise SSCB 
ile ABD basketbol takımla-
rı final maçı için parkedeki 
yerlerini alırlar. ABD basket-
bolda tam anlamıyla bir he-
gemonya sahibidir. O güne kadar olimpiyatlarda 
hiçbir maçını kaybetmeyen ABD üst üste 8 kez 
altın madalyayı kazanmıştır. SSCB ise son Avru-
pa Şampiyonluğunu kazanmış ve olimpiyatlarda 
güçlü Yugoslavya’yı devirmiş olmanın özgüveni 
ile ABD karşısındadır. İki ülke kamuoyunun So-
ğuk Savaş’ın da etkisiyle karşılaşmaya çok fazla 
anlam yüklemesi maç öncesi gerilimi doruk nok-
taya taşır.

ÖZGÜVENE KARŞI TAKIM OYUNU
1960 Roma Olimpiyatları’nda ABD rakibini 

81-57 yenmişti. Finale çıkarken sadece olimpi-
yatlara koydukları ambargo değil rakiplerine kar-
şı aldıkları can acıtıcı skorlu galibiyet de özgü-
venlerine tavan yaptırıyordu. ABD’liler bir adım 
ileri giderek SSCB’nin basketbolu kendilerinden 
öğrendiğini bile iddia ediyordu. Ruslar ise son dö-
nemde aldıkları başarılı sonuçlar ve taktik disipli-
ne tam anlamıyla uyum sağlayan takımlarına gü-
veniyorlardı. 

ABD de izlenebilmesi için gece yarısına yakın 
başlayan finalin ilk yarısında, tecrübesi ve atletik 
yapısıyla baskı kurmaya çalışsa da SSCB bu rüz-
gâra yetenekli oyun kurucusu Sergei Belov öncü-
lüğünde tempoyu hep düşürerek ve set oyunuyla 
cevap veriyordu. İlk yarı görece sakin ve denge-
de sonuçlandı. 

GERİLİM ARTIYOR
İlk yarıdaki dengeden sonra dananın kuyruğu-

nun kopacağı ikinci yarıda gerilim adım adım art-
maya başlamıştır. Bir hava topu mücadelesi son-
rasında iki takımdan da birer oyuncu diskalifiye 
edilir. Belov öncülüğünde set hücumlarıyla fark 
yaratan SSCB, sadece ABD’lileri değil tüm dün-
yadaki izleyicileri şaşırtmaya başlamıştır. Fark 
SSCB lehine 10 sayıya kadar çıkar. Ancak son bir 

gayretle maça asılan ABD, bitime 7 sani-
ye kala farkı 1’e indirir: 49-48

Üstelik tam bu esnada kaptırılan bir 
top ve bunun neticesinde kazanılan bir 
faul ABD’ye öne geçme fırsatını getirir. 

BİTMEK BİLMEYEN 3 SANİYE
Faul atışları için çizgiye gelen Doug 

Collins iki atışını da sayıya çevirir ve ABD’yi 
öne geçirir: 49-50 Ancak kelimenin tam anla-
mıyla film burada kopar. Maçın bitimine 3 sa-
niye kalmıştır ve dip çizgiden topu bir an önce 
oyuna sokan SSCB’li oyuncular hücumu iyi de-
ğerlendiremez. ABD’liler saha içinde şampiyon-

luklarını kutlama başlar ancak 
Sovyet kenar yönetimi de ha-
kem masasına hücum etmiştir. 
Saha içine kadar gelen FİBA 
yetkilileri de işin içine karı-
şınca tam bir curcuna yaşanır. 
Sovyet teknik ekibi atışlar kul-
lanılmadan önce mola istemiş 

ancak hakem masası bunu görmemiştir. FİBA, 
Sovyet ekibine hak verir ve karşılaşma 3 saniye 
kala dip çizgiden tekrar başlatılır. Bir kez daha 
skoru değiştirmeyen başarısız bir hücum girişimi 
ve karışan saha içi… ABD’liler sevinirken SSCB 
ekibi hakem masasına bir kez daha itiraz ediyor-
dur. Bu kez gerekçe 3 saniyelik sürede yapılan 
hatadır. Gerçekten de daha 1 saniye geçtiğinde 
maçın sonlandığını bildiren hatalı bir bitiş düdü-
ğü duyulmuştur. FİBA tekrar SSCB lehine karar 
verir. ABD’liler çok kızgındır ve sahadan çekile-
ceklerini söylerler. Yetkililerin araya girmesi ve 
ikna çabaları sonuç verir ABD tekrar parkede ye-
rini alır ve dünyanın en uzun 3 saniyesi bir kez 
daha başlar. Dip çizgiden rakip pota altına atılan 
uzun pas, pota altında topu alan Sergei’nin kar-
deşi Aleksandr Belov’un basketiyle sonuçlanın-
ca rollerin değiştiği saha içi curcuna bir kez daha 
tekrarlanır. Bu kez SSCB tarafı seviniyor ABD’li-
ler itiraz ediyordur. Ancak bu kez sonuç değiş-
mez. Son 3 saniyesi dakikalarca oynanan ve 3 kez 
tekrarlanan ‘soğuk savaş finalini’ SSCB kazan-
mış ve rakibinin olimpiyat hegemonyasına nok-
ta koymuştur. ABD takımı haksızlığa uğradığını 
düşünerek seremoniye çıkmaz ancak tarih bir kez 
yazılmıştır artık; SSCB olimpiyat şampiyonudur.            

‘Soğuk Savaş’ın en uzun üç saniyesi

KAYAKLA ATLAMA: 1892 yılında 
Norveç’te düzenlenen Kral Kupası yarışlarından 
sonra resmiyet kazanan kayakla atlamanın 
temelinde cesaret, hatta bir ‘erkeklik gösterisi’ 
yatıyor. Ancak zamanla evrim geçirerek estetik bir 
spor dalına dönen kayakla atlamada temel amaç, 
dik bir rampadan kayakla atlamayı, havada estetik 
bir şekilde süzülmeyi ve norm noktası kabul edilen 
çizgiyi geçerek yumuşak bir iniş yapmayı amaçlar. 
Norm noktasını geçmek yarışmacıya temel bir 
puan kazandırırken 5 kişilik jüriden alınacak teknik 
ve estetik puanlar sıralamayı belirler. Kalkışta 
vücudun duruşu, uçuş sırasındaki stil ve inişteki 
teknik puanlamanın ölçütüdür. 

SPOR SPOR 
ANSİKLOPEDİSİANSİKLOPEDİSİ

ARTİSTİK PATİNAJ: Ülkemizde 
de çok sevilen ve kış sporlarının olmazsa 
olmazlarından olan artistik patinaj izlemesi 
zevkli ancak puanlaması oldukça ayrıntılı 
olduğu için tam da anlaşılamayan bir spor. 
Bu sporda tek ya da çift olsun patinajcılar, 
teknik becerilerinin yanında seçtikleri 
müzikle uyumlu estetik sunumlarını bazı 
temel hareketleri tüm bir pisti kullanarak 
gerçekleştirmek zorunda. Bilgisayar 
tarafından gelişigüzel atanan 9 jüri üyesinin 
verdikleri en yüksek ve en düşük puanlar 
silindikten sonra kalan yedi jüri üyesinin 
puan ortalaması yarışmacının son puanını 
oluşturur. Puanlamada ise jüri, atlayış, 
dönüş ve spirallere dikkat eder. Bu üç teknik 
konunun yanında çiftler için kusursuz bir 
uyum da aranır.   
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Mart ayının 27’sinde koşulacak  
olan 17. Yarı İstanbul Maratonu için 
son kayıt tarihi 1 Mart

17. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart’ta 
koşulacak. 21 kilometrelik bu senenin 
parkuru Tarihi Yarımada olarak belirlendi. 
Sporun yanında 8000 yıllık tarihin içinden 
geçme fırsatı da veren parkurun bir önemli 
özelliği daha var, rakımsız olması. Rakım farkı 
olmayan bu parkur sporculara en iyi dereceyi 
yapma fırsatı da veriyor. Geçtiğimiz yıl 
koşulan yarışta Ruth Chepngetich 1:04:02’lik 
derecesiyle Kadınlar Dünya Yarı Maratonu 
Rekoru’nun sahibi olmuştu. 27 Mart’ta 
koşulacak yarış için son kayıt tarihi ise 1 
Mart. Kayıt olmak için https://event.spor.
istanbul/ adresini ziyaret etmeniz yeterli.  

İstanbul Maratonu İçİn son kayıt tarİhİ 1 Mart

andemi sürecinin insanın gündelik 
yaşamına etkileri tüm dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde de derinden his-
sedildi. Özellikle evde kalmak, ha-

reketsizlik, insani iletişimlerin asgari düzeye 
inmesi insanların hem fiziksel hem de ruhsal so-
runlar yaşamasına sebep oldu. Bu sürecin haya-
tımıza soktuğu gerçeklerden biri de evde online 
olarak gerçekleştirilen spor aktiviteleri olmuştu. 
İBB Şehir Hatları ile Spor İstanbul’un ortakla-
şa gerçekleştirdiği bir başka proje ise hem onli-
ne olmadan hayatın içinde hem de sosyal mesafe 
kurallarına uyarak insanlara spor imkânı sunu-
yor: Sabah vapurda spor…

HAFTADA İKİ GÜNE ÇIKARILDI
Proje kapsa-

mında ilk etapta 
iki hat ve hafta-
da tek gün belir-
lenmişti. Buna 
göre, Kadıköy-E-
minönü ve Üs-
küdar-Eminönü 
hatları projenin 
gerçekleştirile-
ceği hatlar oldu-
lar. Haftada tek 
gün sabah saat-

lerinde başlayan projeye ilgi ve katılım yüksek 
olunca projede gün sayısı ve saatler de arttırıldı. 
Artık pazartesi ve çarşamba günleri 08.30-11.30 
saatleri arasındaki Kadıköy-Eminönü seferlerinde 
sabah sporuna siz de katılabilirsiniz.

HOCALAR EŞLİĞİNDE  
Spor İstanbul’un deneyimli spor hocaları eş-

liğinde yapılan egzersizlerde yolcular yerlerin-
den kalkmadan boyun, sırt ve omuz kaslarını ça-
lıştırarak kendilerini hem gevşetiyor hem de yeni 
güne zinde başlama fırsatı yakalıyor. Sosyal me-
safe kuralının temel alındığı egzersizler ayrıca na-
bız yükseltmiyor ve güne yeni başlayan, işe gi-
den insanlar için önemli bir ayrıntı, terletmiyor. 
Genelde yolcuların büyük çoğunluğunun katılım 
sağladığı egzersiz programları 15 dakika sürüyor. 
Spor hocaları ayrıca egzersizlerin omurga ve kas 
sağlığı üzerindeki olumlu katkısını da yolculara 
anlatıyorlar.

YOLCULAR MEMNUN
Sabah sporuna eşlik ettiğimiz vapurdaki yol-

culardan İsmail Mutlu, ilk kez karşılaştığı proje-
yi önce şaşkınlıkla karşılamış ancak çevresindeki 
diğer yolcuların katılımını gördüğünde kendisi 
de katılmış. Mutlu, “Tereddüt etmiştim ama yap-
tıkça gerçekten insana iyi geldiğini fark ettim. 
Güzel düşünülmüş, yerinizden kalkmadan kendi-
nizi mutlu hissediyorsunuz” diyor. Bir diğer yol-
cu Eylem Çakır ise çalıştığı iş gereği gün boyu 
masa başında, bilgisayar karşısında olduğunu ve 
kronik boyun, omuz ağrıları çektiğini belirtiyor. 
Bu egzersizler ağrılarına iyi geldiği gibi öğrendi-
ği teknikleri gün boyu iş yerinde de uygulama-
ya başlamış.  

CAS’tan Valieva’yı sevindiren haber
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), doping yaptığı gerekçesi ile 2022 
Pekin Kış Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyasını alamayan 
Rus patenci Valieva’nın yarışmalara devam etmesine karar verdi
Çin’in başkenti Pekin’de devam eden 2022 Kış 
Olimpiyatları’na damga vuran isim Rus pa-
tenci Kamila Valieva oldu. 15 yaşın-
daki sporcunun takım yarış-
malarında ortaya koyduğu 
performans tam anlamıy-
la kusursuzdu. Sunumun-
da yaptığı dörtlü atlayı-
şı tarihte gerçekleştiren ilk 
kadın sporcu olan Valieva 
takımına altın madalyayı da ka-
zandırdı. Ancak birkaç gün sonra 
ajanslara düşen bir haber adeta şok 
etkisi yarattı. 15 yaşındaki sporcu-
nun kanında doping maddesi tes-
pit edilmişti. Komite takım madal-
ya törenini iptal etti, Valieva cephesi 

ise Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvurdu. 
CAS aldığı kararla genç sporcunun olimpiyatlarda 

yarışmasına izin verdi. Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi de CAS’ın bu kararına uya-

cağını ve Valieva’nın bireysel 
yarışmaya da katılabileceği-
ni açıkladı. Ancak madalya 
kazanması durumunda çi-

çek sunumu ve madalya töre-
ni yapılmayacak. CAS’ın kara-

rının arkasında, 16 yaşından küçük 
sporcular için anti doping kurallarında-

ki esneklik yatıyor. Bu kurala göre, küçük 
yaştaki sporcular yasaklı madde kullanımı 
konusunda sorumlu tutulmuyor. Sorumluluk 
antrenör, doktor ve diyetisyen gibi takım yö-
neticilerine yükleniyor.  

Şehir Hatları ile Spor İstanbul iş birliğinde pandemi 
sürecinde hayata geçirilen vapurda spor projesinde 
gün sayısı arttırıldı. Artık Kadıköy-Eminönü hattında 
haftada iki gün sabahları spor yapabilirsiniz

P

Vapurda sabah sporuVapurda sabah sporu
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ENTERESAN 
GÜNLER TAKVIMI

ŞUBAT
Anneler Günü, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü... vb. Bunlar bilinen ve dünyanın büyük çoğunluğu tarafından 
kutlanan özel günler.  Oysa kutlanacak pek çok gün var, öyle ki hepsini kutlamaya kalksak 365 gün yetmez. 
Kimi tuhaf, kimi eğlenceli özel günler ve hikayelerini sizler için ay ay sıralıyoruz.

Mutfağımızdan 

TAHİNLİ KAKAOLU KEK

MİLFÖYLÜ SODALI BÖREK 

Gönüllülerden gelenler

19 - 25  ŞUBAT 2022     |     Başvuru Tel: 0216 346 57 57

NİHAVENT KADINLAR KOROSU 
Şef Recep Alper Çevirel

Tarih/Saat: 21.02.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri    

BERK ÖZÇAM TSM KOROSU 
Şef Berk Özçam

Tarih/Saat: 23.02.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri    

ALTIYOL TMT KOROSU 
Şef Taner Tamer

Tarih/Saat: 24.02.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri    

GÜNLÜK KAZALAR VE 
TEMEL İLK YARDIM

Üsküdar Üniversitesi Paramedik Acil Servis 
Hemşiresi Serdal Özer

 Tarih/Saat: 22.02.2022 / 14.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri   
 

EFSANE OZANLARIMIZLA T
ÜRKÜ SEVDAMIZ MAHZUNİ ŞERİF/

MUSA EROĞLU / NEŞET ERTAŞ 
TÜRKÜLERİ

Tarih/Saat: 22.02.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri   
Not: Davetiyelidir Tel: (0216) 346 57 57

KADIKÖY BELEDİYESİ 

GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

Kriton Curi’den ‘Gürbüz’ oyunu
Kadıköy Belediyesi Kriton Curi Gönüllüleri Yetişkin Tiyatro Grubu, Kozyatağı 
Kültür Merkezi’nde ‘Gürbüz’ oyununu yoğun bir seyirci katılımıyla sahneledi.
Karısı ile geçinemeyen evden kovulan bir adamın bir köşkte iş bulması ve bu iş 
sayesinde 7 kadınla tanışması sonucu başına gelen komik olayların anlatıldığı oyun, 
seyircinin büyük beğenisini topladı. Oyun sonunda Covid 19 rahatsızlığı nedeniyle 
geçtiğimiz ay vefat eden Tiyatro Gönüllüsü Ahmet Haytaç slayt gösterisi ile anıldı.

Kozyatağı’ndan 
Siverek’e
Kriton Curi Gönüllüleri, Şanlıurfa Siverek Kulaksız 
İlkokulu öğrencileri için çeşitli kırtasiye malzemeleri 
desteğinde bulundu. Kriton Curi Gönüllü Evi Başkanı 
Oktay Özdil, dezavantajlı ailelere ve öğrencilere 
yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.  

Fenerbahçe Gönüllüleri Doç. Dr.Haluk Berkmen’in konuk olarak 
katıldığı ‘Doğanın Estetiği’ konulu seminer düzenledi. Fenerbahçe 
Gönüllü Evi’nde düzenlenen seminerde konuşan Haluk Berkmen, 
doğadaki estetiğin evrensel bir güzellik içerdiğini, kişisel bir güzellik 
tercihi olmadığını ve evrimin dahi matematiksel bir temele dayandığını 
söyledi. Berkmen, Platon’dan başlayarak 13.yüzyılda yaşamış 
Fibonacci’den ve Benoit Mandelbrot’dan da söz etti. 

“Doğanın Estetiği” semineri yapıldı

Malzemeler;
 3 tane yumurta (oda 
sıcaklığında)
 1 su bardağı toz şeker
 1 su bardağı yağ
 1 su bardağı süt 
 2-2,5 su bardağı un
 1 paket kabartma tozu
 1 paket vanilya
 1 tatlı kaşığı dolusu kakao
 2-3 yemek kaşığı tahin
 Ceviz

Yapılışı;
Bir karıştırma kabında yumurta 
ve şekeri köpürene kadar çırpın 
(ne kadar çok çırparsanız o 
kadar güzel olur). Sütü ve yağı 
da ekleyip biraz daha karıştırın. 
Daha sonra kakao hariç tüm 
kuru malzemeleri (un, kabartma tozu, vanilya) yavaş yavaş elek yardımıyla ekleyip tahta 
kaşık veya bir spatula ile güzelce karıştırın (burada artık mikser kullanmıyoruz).Yağlanmış kek 
kalıbının içerisine harcı döküp biraz ayıralım, ayırdığımız harca kakaoyu ekleyip karıştıralım ve 
kek harcının üzerinde gezdirerek dökelim. Tahin ve cevizi de üzerine döküp önceden ısıtılmış 
180 derece fırında pişirelim (kürdanla test yaparak). Fırından çıkarıp, dinlendirdikten sonra 
üzerine çekilmiş ceviz ile süsleyip servis yapabilirsiniz.

Su böreği tadında, bir gece 
önceden hazırlarsanız sosunu 
iyice çekmiş olur.

Malzemeler;
 3 tane yufka
 2 tane yumurta
 1 çay bardağı sıvı yağ
 1 su bardağı süt
 Beyaz peynir (ya da istediğiniz 
herhangi peynir, evde olanları da 
değerlendirebilirsiniz)
 Kaşar peyniri rendesi
 Maydanoz
 6 tane milföy
 1 şişe soda
 1 yumurta sarısı
 Çörek otu

Yapılışı;
İlk olarak sosu için gerekli tüm malzemeleri bir kaba alarak karıştıralım 
(yumurta, sıvı yağ, süt) daha sonra ayrı bir kapta iç harcını hazırlayalım peynir 
ve kıyılmış maydanozu karıştıralım. Fırın tepsisini az sıvı yağ ile yağladıktan 
sonra yufkaları 4-5 parçaya bölüp sosun içine batırıp fazlasını süzerek tepsiye 
güzelce yayalım, bunu tüm yufkalar bitene kadar yapalım. Hazırladığımız iç 
harcı yufkaların üzerine yayalım, eğer kalan sos olursa peynirlerin üzerine 
dökebilirsiniz. Milföyleri bir merdane yardımıyla biraz açalım ve tepsinin 
üzerini örtecek şekilde kapatalım, küçük kareler şeklinde keselim ve 1 şişe 
sodayı tepsinin her yerine gelecek şekilde dökelim. Yarım saat, 1 saat kadar 
buzdolabında bekletelim(bir gece beklerse çok daha güzel oluyor). Üzerine 
yumurta sarısı ve çörek otu koyarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında 
kızarana kadar pişirelim. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis yapabilirsiniz.

‘Ben Anadolu’ tiyatro oyunu
Tiyatro Gönüllüleri, Güngör Dilmen’in 
yazdığı Gülin Ekşi’nin yönettiği ‘Ben 
Anadolu’ oyununu sahneledi. Kozyatağı 
Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, ilk 
çağlardan başlayarak Anadolu’da kurulan 
uygarlıklarda iz bırakmış tarihin akışını 
değiştirmiş güçlü kadın karakterlerin 
tarihin derinlerinden günümüze kronolojik yolculuğunu anlatıyor. ‘Ben Anadolu’ oyunu 19 Şubat 
Cumartesi günü saat 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezinde yeniden sahnelenecek. 

“Merdivenköy’e bekliyoruz”
Merdivenköy Gönüllüleri’nden komşularına çağrı: “Kadıköy’e hizmet arzularını gerçekleştirmek, 
mahallelerini sahiplenmek, yeni dostluklar kurulmasını isteyen tüm mahalleliyi Merdivenköy 
Gönüllü Evi’ne bekliyoruz.”  Adres: Melih Cevdet Anday Sokak Sevim Apartman No:29 
Merdivenköy Telefon: (0216) 478 37 12

Herkese güzel haftalar, bu hafta çay saatlerinize çok yakışacak 
lezzetli ve pratik tarifler vereceğim. Ansızın gelen misafirler 

içinse tam bir kurtarıcı, şimdiden afiyetler olsun...

❚ 1 Şubat Kırmızı Giyme Günü/Sakız Günü
❚ 2 Şubat Krep Günü
❚ 5 Şubat Meteoroloji Uzmanı Günü 
❚ 6 Şubat Donmuş Yoğurt Günü / Kadın Sünnetine Sıfır Tölerans 
Günü / Lame Duck Day (topal ördek yani gitmekte olan politikacı)
❚ 9 Şubat Güvenli İnternet Günü / Çikolata Günü /  Pizza Günü / 
Küvette Okuma Günü /Dişağrısı Günü
❚ 10 Şubat Şemsiye Günü
❚ 11 Şubat Beyaz Gömlek Günü / Yaşlı Kadınlar Günü / Bir Arkadaş 
Edin Günü /Gitarını Dışarı Çıkart Günü
❚ 12 Şubat Dünya Evlilik Günü / Darwin Günü
❚ 13 Şubat Bilgisayar Temizliği Günü / Farklı Bir İsim Kullan Günü 
❚ 14 Şubat Hayvan Hırsızlığı Farkındalık Günü / Dünya Bağışlama Günü
❚ 15 Şubat  Dünya Bekarlar Günü
❚ 17 Şubat Rastgele Kibarlık Günü
❚ 18 Şubat Şarap İçme Günü / Balina Günü
❚ 20 Şubat Evcil Hayvanını Sevme Günü / Kelepçe Günü
❚ 25 Şubat Sakladığın Şişeyi Bu Gece Aç Günü
❚ 26 Şubat Hikaye Anlatma Günü
❚ 27 Şubat Çilek Günü / Dünya Pembe Günü / Zorbalığı Durdurma 
Günü / Kutup Ayısı Günü
❚ 28 Şubat Dijital Öğrenme Günü / Sufle Günü

Fransa’da her yıl 2 Şubat’ta kutlanan 
Hazreti Meryem Yortusu’nun (Candlemas) 
zaman içinde dönüştüğü Krep Günü’nde 
(jour des crêpes), krep yapan kişilerin, 
bir ellerinde para tutarken havaya 
attıkları hamuru tavaya isabet ettirmesi 
durumunda, ailesinin tüm yıl boyunca 
refah içinde yaşayacağına inanılıyor. Krebe 
konulan yumurta yaratılış; un hayatın 
bileşenleri; tuz sağlık ve süt de saflık 
anlamına geliyor.

Uluslararası Kadın Sünnetine Karşı Sıfır 
Tolerans Günü, BM’nin kadın sünnetini 
ortadan kaldırma çabalarının bir parçası 
olarak 6 Şubat’ta düzenlenen, Birleşmiş 
Milletler sponsorluğundaki yıllık farkındalık 
günüdür. İlk olarak 2003 yılında tanıtıldı.

Rastgele 
Kibarlık Günü ilk olarak 1995 
yılında Denver, Colorado’da 

yaratıldı ve dokuz yıl sonra 2004’te 
Yeni Zelanda’ya yayıldı. Rasgele 
Nezaketler, basit şeyler de dahil 

olmak üzere hemen 
her şeyi içerebiliyor. Bu özel günün 

ardındaki fikir, dünyaya 
biraz ışık yaymak suretiyle 

dünyayı daha iyi bir yer haline 
getirmek...

Bilim insan Alessandro Volta, iki farklı metal 
ve bir sıvı ile elektrik üretilebileceğini keşfetti 
ve bu çalışma 1800 yılında Volta pili adı 
verilen pili bulmasıyla sonuçlandı. 18 Şubat 
Pil Günü de kendisinin doğum günüdür.

22 Şubat Dünya 
İzci Düşünce Günü, 

izcilerin birbirleriyle 
uluslararası 

dostluklar kurması, 
birbirini düşünmesi, 

şükretmesi ve 
teşekkür etmesi 

için özel bir gündür. 
22 Şubat, izciliğin 
kurucusu Robert 

ve lave Baden-
Powell çiftinin 

doğum günleridir.
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Bakakal›r›m giden geminin ard›ndan / 

atamam kendimi denize

KUM SAATİ
1. Çarpan. 2. Çapar. 3. Çapa. 4. Çap. 5. Aç. 

6. ‹ç. 7. Çil. 8. Çile. 9. Çilek. 10. Çeltik.

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

ABAKA

AHLAT

BAKAM

BAMBU

KAKAO

KAYIN

LAD‹N

L‹MON

MANGO

OKUME

SED‹R

SERV‹

SÖ⁄ÜT

SUMAK

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.

 M   B   A    K   A   M   A   N   G    O   A   T
 U   A   K    A   L   H    I    R    I    M   Ü   G
 B    ‹    K   D   E   N   L    A   G    ⁄   E   O
 M  M    ‹    A   N   N   K   A   Ö    ‹    K   N
 A   A   R    O   B   A   K   S   T    U   D   R
 B   K   M   L   B    I     ‹    A   M   N    ‹    S
 D    ‹    A    A   A    V   A   E   Y    D   N   U
 L   A   T    K   R   D   A   M   E    I    A   M
 M   K   E    E   A   N    ‹    S   D    ‹    N   A
 M    ‹    S    D   E   O   N   N    ‹     Z   E   K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Bir çarpma işleminde çarpılan
sayının kaç kez tekrarlanacağını
gösteren sayı. 

2. Benekli, alacalı (hayvan ve bitki). 
3. Tar la lar da top ra €› 

ifl le mek için kul la n› lan 
a€aç sap l› de mir ka z› ara c›. 

4. Ge nel lik le ci sim le rin 
ge nifl li €i, ku tur. 

5. Ye mek ye me ih ti ya c› 
du yan kim se. 

6. Da hil. 
7. Ye ni ve par lak. 
8. ‹p lik kan ga l›. 
9. Bir mey ve. 
10. Ka bu €u ay›k lan ma m›fl 

pirinç.

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

veriyoruz. Ç’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

Ç

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Yalvarma, yakarma - Üzerinde yazı yazmaya,
arasında evrak saklamaya yarayan deri kaplı altlık -
Ateşli silahla bir merminin atılmasına veya herhangi
bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı madde -
Soru sözü 2. Yeni olgunlaşmaya başlamış meyve -
Türk mitolojisinde Ergenekon Destanı’nda adı geçen
dişi kurt - Şömine 3. Hayvanlarda besili olma durumu
- Dar ve kalınca tahta - Açık saman renginde, ipekten
yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü - Bir tür
antilop 4. Buyurucular - Serbest meslek adamlarını
içinde toplayan resmî birlik - Nişastayı parçalayarak
şekere çeviren bir enzim - Zehir 5. Bir nota - Hardal
kokulu savaş gazı - Boyun eğme - Rüzgar 6. Pişmiş
yemek - Halatın örselenecek yerinde tel ya da sicimle
yapılan sargı - Piston - Rutubet 7. İri uskumru - Ken-
disinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı ol-
mayan bir duruma gelmiş kimse 8. Kemik içi sıvısı -
Tellür elementinin simgesi - Gözlemler, deneyler
sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü, deneyim 9. Zarar
- “Timuçin ...” (dizi, sinema oyuncusu) - Hayır an-
lamında ünlem 10. Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uz-
manı - Litvanya'nın plaka işareti - Bir çeşit sivrisinek
11. Genişlik - Özellikle de Laos’ta kullanılan ağızlı org
türü - Cet 12. Gazete ilavesi - İzmir’in bir ilçesi - Güç,
kuvvet- Bir bağlaç 13. Asur Devleti'nin başkenti - Tıraş
için kullanılan, açılır kapanır, çok keskin bıçak 14. Tas-

dik - Eski Mısır tanrısı - “... ve Siyah”
(Halit Ziya Uşaklıgil tarafından yazılan
roman) 15. Doğrusu, doğrusunu isters-
eniz - Değişken bir niceliğin inebileceği
en alt olan sınır, asgari - Radyum ele-
mentinin simgesi 16. İri taneli bezelye -
Vakit kazanmak için aldatmak - Değişe-
bilen, geçici nitelik, san karşıtı 17.
Yadırganacak yönü olma, gariplik,
tuhaık - Süratli bir biçimde - Alacak
18. “... Gençlik” (Başrollerinde James
Dean ve Natalie Wood'un yer aldığı lm)
- İridyum elementinin simgesi -
Düşünce - Bir kimsenin ölümünden
sonra yapılmasını istediği şey 19. Sevgili
- Judo ve karatedeki en üst derecelere
verilen ad - Encümen, komisyon, komite
- Tavır, davranış 20. Bir tür düz ve ensiz
kılıç - “... Atabeyoğlu” (dizi, sinema
oyuncusu) - Küçük limon - Kanun
gereğince çalışmaya ara verileceği be-
lirtilen süre, dinlenme. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Doğalcılık - Ağustos 1945'te Hi-
roşima’ya atom bombasını atan ABD
uçağının adı 2. Bir davanın mahkemece
nasıl bir hükme bağlandığını gösteren
resmî belge - Güney Amerika’da bir ülke
- “... Türkmen” (resimdeki dizi, sinema
oyuncusu) - Habeş soylusu 3. Emir sub-
ayı - Mantara benzeyen kabarcıklarla or-
taya çıkan, ciltte yaralar yapan, bulaşıcı
sıcak bölge hastalığı - Kuram 4. Favori -
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma -
Bükerek germek için iki kat edilmiş bir
ipin ucuna geçirilen tahta parçası -
Haris 5. Kaçak ya da yasak şeylerin saklandığı gizli yer
- Güzel sanat - Söz dizimi - Rüya yorma, yorumlama 6.
Bir nota - İçilecek şey - Kıvılcım - Aşamasız asker 7.
Topu karşı takımın kalesine sokmak temeline dayanan,
yedi yüzücüden oluşan iki takım arasında havuzda oy-
nanan spor türü - Marangozların dört köşe delik aç-
makta kullandıkları alet - Bir elektroliz aygıtındaki artı
kutup - Adın durum eklerinden biri 8. Yemen’de bir
şehir - Taşıtların ön bölümünde bulunan, kısa ve uzun
mesafeyi aydınlatmaya yarayan ışık düzeneği 9. Su -

Renkli bir papağan türü - Sinema, tiyatro vb.de gündüz
gösterisi 10. Avrupa Uzay Ajansı (kısa) - İncir sineği 11.
Bitkisel - Başkalarına karşı saygılı davranan 12. Ün -
Belirti, işaret - Oyuncunun yaptığı hareketler 13. Bir-
denbire ortaya çıkan tehlikeli durum - Satranç oyu-
nunda taraardan birinin yenilgisi - Bir nota 14. Duyuru
- Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, lm
vb., vesika - Karşı koyan, başkaldıran 15. Romanya’nın
plaka işareti - Süs taşı olarak kullanılan, mor renkte
bir kuvars türü - Özellikle atlarda görülen ve insanlara

da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı - Mevki 16. Az
emekle elde edilen - Yeryüzü, dünya - Ters - İçinde,
görüntü ve seslerin kaydedildiği manyetik şeritli kutu
17. Azeri çalgısı - Burun iltihabı - Büyük tepsi 18. Fab-
rika, çiftlik vb. gelir kaynaklarının gelirini satın alma
işi, iltizam - Ağırbaşlı - Giysi vb. işlemek için kullanılan
küçük, pırıltılı pul 19. Şehremaneti - İridyum elemen-
tinin simgesi - Evcil bir hayvan 20. Bir ay adı - Yaprak-
ları akasya yaprağına benzeyen bir süs bitkisi - Çevik -
Bir bitkinin yaşama ve büyüme organı.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

  K    İ           A    Ç           A    T    A    R          A    K    O          U    R           S     İ

  Ö    N    A    L     I    M          R    U    L    O          O    L    A    S     I     L     I     K

  L    E    M    A    N          K    A    L          M   A    R    A    L           Z    O    N    A

  E    B    E           A    S    A    P           K   U    Y    U    M          S    A    B    A

        O           A    R    A    D    E    N     İ     Z          M    A    N   A          U    M    A

  E    L    E    M          H    I     Z    A    R          K    A    Z    A    R    A    T    A    R

  R    U   M    E    L     İ                                                          H    I     R           K    A

  İ           A    R    A    B    A                                            P    İ     Y    A    Z           P

  K    A    R     İ     Y    E    R                                            Ü    Y    E           A    T
        T    E    K    E           A                                            N    E    R     İ     T    E    L

  K    A           A   M   A    Ç                                            E   M          M          V    A

  A    D    A           U    N                                                   Z    Ü    R    A    F    A

  P    E    R     İ     T    O    N                                                   D    A           E    Z    A

  A   M    İ     R           F    E                                            H    Ü   M   A    Y    U    N

  R     İ     Y    A    Z    E    T           P    A   K          N    U    R          H    E            I
  O    R    A           İ     L    A    N    İ     H   A    Y    E           Ü    S           Z    Ü    L

  Z    E           E    Y          M   A    R     İ    N   A           O          A    R    A    N

        R     İ    M          R    E    N           R   A          A    B    A    L    O    N           F

  İ           T    A    D    İ     L    A    T           T    A    B    A          E    T           T    A

  D    N    A           E    F     İ           E     L    A    R    A           A    P    A    L    A    K

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



www.gazetekadikoy.com.tr

Yıl: 23 / Sayı: 1128 18 - 24 ŞUBAT 2022

Ad res: Hasanpaşa Mahallesi 
Sarayardı Caddesi 

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

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

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

llüstrasyon sanatı 
son yıllarda ede-
biyat, gazetecilik 
ve müzik alanla-

rında yerini sağlamlaştırma-
yı başardı. Yazdığı ve çizdi-
ği kitaplarla çocukların düş 
dünyasına kapı aralayan Elif 
Yemenici de buna katkı sağ-
layan sanatçılardan biri. Ulu-
sal ve uluslararası başarılara 
imza atan Elif Yemenici Es-
kişehir Anadolu Güzel Sa-
natlar Lisesi Resim Bölümü, 
ardından Anadolu Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları ve İle-
tişim Fakültesi Sinema ve Televizyon bölümlerinde 
okudu. Baskı Sanatları Bölümü’nden birincilikle me-
zun olduktan sonra Siyah Martı Animasyon Stüdyo-
su’nda yaklaşık iki yıl çalıştı. Burada farklı animas-
yon projeleri için karakter tasarımları yaptı.

Üniversite yıllarından başlayarak bugüne dek 
80’den fazla çocuk kitabı resimleyen Yemenici aynı 
zamanda çocuk dergilerine 300’den fazla çizgi öykü 
yazıp resimledi. Reklam afişleri, müzik albümü kapa-
ğı ve kartonet tasarımı gibi farklı alanlarda çalışma-
lar yapan Yemenici, yurt içi ve yurt dışında sergilere 
katıldı. 21 yaşındayken yazıp resimlediği çocuk kita-
bı olan “Kar Masalı” Yapı Kredi Yayınları tarafından 
2017’de basıldı. “Eyvah Kalbim Kırıldı!” Redhouse-
Kidz tarafından 2015’te basıldı. Eyvah Kalbim Kı-
rıldı! dünyanın en önemli çocuk ve gençlik kitapları 
seçilerek oluşturulan The White Ravens 2016 liste-
sine seçildi. Kitap; İspanyolca, Katalanca, Korece, 
Çince, Makedonca olarak farklı ülkelerde yayımlan-
dı. Devam kitabı olan “Eyvah Kim Oldum Ben!” ise 
2017’de RedhouseKidz, İtalyanca olarak da Ludatti-
ca tarafından yayımlandı. Yazıp resimlediği "Yıldız 
Tamircisi Lorin" (2019) ve son kitabı “Pina” (2020) 
yine RedhouseKidz tarafından yayımlandı.

DUVARA ÇİZİLEN RESİMLER
Çalışmalarına hayatını sürdürdüğü Kadıköy’de 

devam eden Elif Yemenici ile çizerliğe başlama hika-
yesini, çocuk edebiyatını, çocukları ve düş dünyasını 
konuştuk. 

• Resim ve daha genel 
olarak çizimle olan ilişkiniz 
nasıl başladı?

Bebekliğimde evin kâğıt 
duvarlarını ve sehpaların alt-
larını karalarmışım hep. An-
nem hala o sehpaları saklıyor 
hatta. Erken çocukluk dönemi-
me ait kafadan çıkma bacaklı 
tuhaf karakterler halen bizim-
le yaşıyor. 

• Çizdiğiniz ilk şeyi hatırlı-
yor musunuz?

Çizdiğim anı hatırlamıyorum 
tabii ama bahsettiğim sehpalar-

daki karakterler ilk resimlerimdi. 
• Çocuklarla ilgili çizimler 

yapmaya ne zaman başladınız?
Lisede ilk illüstrasyon dosyam 

kabarmaya başladı. Üniversite-
ye başladığım yıl artık profesyonel 
olarak çocuk kitaplarına ve dergile-
rine resimlemeye başlamıştım.

“SU YOLUNU BULDU”
• Sizi bu alana yönlendiren şeyler 

nelerdi?
En önemlisi içimden gelmesi. İçim-

den gelenleri kâğıda döktüğüm zamanlar o 
çizimlerle ne yapacağımı, ucunun nereye çı-
kacağını bilmediğim zamanlardı. Sadece he-
sapsızca üretiyordum. Sonra sonra su yolunu 
bulmaya başladı.

• Çocuk kitapları da yazıyorsunuz. Yazmak res-
mi de besliyor mu sizce?

Yazmak, okumak, seyahat etmek, bir film izle-
mek, gökyüzünü seyretmek, bir çocukla oturup soh-
bet etmek... Reseptörler açık olursa her yerden bes-
lenilir.

• Çizimlerinizle masal diyarları yaratıp okuyan-
ları da bu diyarlara götürmek istiyorsunuz. Mesleki 
anlamda örnek aldığınız kişiler kimler? Elif Yeme-
nici kimleri örnek alıyor?

Örnek aldığım, yolundan gittiğim kimse olmadı. 
Hatta yıllar evvel bunun bir eksiklik 
olduğunu düşünüp biraz karın ağrısı 
haline bile getirmiştim. Bazen şöyle 
tavsiyeler dahi duyuyorum; "örnek 
aldığınız kişilerin tarzlarını kopya-
layın, sonra zamanla kendi yolu-
nuzu bulursunuz" gibi... Ben hep 
kendi inşa ettiğim ayak basılma-
mış yollardan gittim, taklit ederek 
kendi yolunu bulma hikayesini de 
çok sakıncalı buluyorum ve sıkıcı 
da. Zaten istesem de yapamazdım 
muhtemelen.

• Çocukların dünyasını da 
bilmek gerekiyor sanırım. Sizin 
çocuklarla ilişkiniz nasıl?

Yıllardır -hem yoğunluk hem 

de pande-
minin araya 
girmesiyle her 
ne kadar şimdi-
lerde gidemesem de- 
çok fazla okul ziyaretin-
de bulunup, imza günleri ve 
atölyeler düzenlerdim. Çocuk-
larla bir araya gelip sohbet etme fır-
satı buldum. Fakat onun dışında yakınım-
da, hayatımda iç içe olduğum bir çocuk yoktu hiç 
açıkçası. Bu sene dünyaya gelen oğlumla macera baş-
ladı. Konuşacağımız ve yapacağımız şeyler için aşı-
rı heyecanlanıyorum. Bununla birlikte zaten çocuk-
luğumla her an iç içe matruşka gibi yaşadığım için, 
başka çocuklarla bir arada olmamak gibi bir eksiklik 
de hissetmedim bugüne kadar. Her durumda içimden 
çıkan o farklı yaş gruplarına mensup matruşkaların re-
aksiyonlarını duyuyorum zihnimde. Çocukluğumdan 
uzaklara savrulmadım sanırım, aynı düşünce yapısını 
hala muhafaza ediyorum. Tabii bu bazen çocuk kitap-
ları üretmek için pozitif olsa da hayatta kalmak için 

her zaman pozitif bir durum olmayabiliyor. (gülüyor)
• Şu an bir kitap ya da proje hazırlığınız var mı?
Şu günlerde bir Tuva Masalı resimliyorum, Al-

manya yolcusu olacak bitince. Artık çizdiğim karak-
terlerin polimer kilden üç boyutlu figürlerini de ya-
pıyorum. Kitap resimlemesi bittikten sonra bir de o 
süreç olacak ki en keyifle beklediğim kısım oluyor 
bu. Yemeğin üzerine gelen tatlı benim için. 

Kırık kalpler için Kırık kalpler için 
masallar
Üniversite yıllarından başlayarak bugüne dek 
80’den fazla çocuk kitabı resimleyen yazar 
ve illüstratör Elif Yemenici ile çizerliğe 
nasıl başladığını, çocukluğunu ve her an içinde 
sakladığı masalları konuştuk
l Erhan DEMİRTAŞ
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