
Kadıköy’ün 6 takımla temsil 
edildiği 1. Amatör Küme 
maçları bu hafta başlıyor. 
Acıbadem’in bay geçtiği ilk 
haftada Fikirtepe Dumlupınar, 
Erenköy Acarspor, Kozyatağı, 
Bostancı ve Hasanpaşa 
sahaya çıkacak  l Sayfa 13'te

“Kendine Has Sunar: Semtine 
Has” festival, 5-12 Mart 
günlerinde Kadıköy’ün pek 
çok noktasında kültür, sanat, 
müzik dolu anlar yaşatacak. 
Festivalde, konserden murala, 
atölyeden sergiye tüm 
etkinlikler ücretsiz! l Sayfa 6'da

“Semtine Has” festival başlıyor

Sanatçıların daha güzel bir 
dünya olabileceğine olan 
inançlarının iktidarları 
rahatsız ettiğini söyleyen 
İlkay Akkaya “Hangi koşulda, 
nasıl davranması gerektiği 
noktasında belki toplumun 
en deneyimli insanlarıyız 
diyebilirim. Yola çıkarken nelerle 
karşılaşacağımızı biliyorduk o 
yüzden sürpriz olmadı. Keşke 
böyle olmasaydı fakat olsa da 
yine bildiğimizi okuyacağız” 
diyor l Sayfa 11'de

“Biz de artık 
deneyimliyiz”

Haydarpaşa’dan 
Yeldeğirmeni’ne bakmak

Müsilaj geri döner mi?

 Haydarpaşa Garı’nın inşası 
Yeldeğirmeni’nin mekânsal, kültürel 
ve sosyal dokusunu nasıl etkiledi, 
neleri değiştirdi. “Haydarpaşa 
Garı’nın Yeldeğirmeni’nin Mekansal 
Kimliğine Etkisi” araştırmasını 
Elifcan Duygun ve Doç. Dr. Gökhan 
Koçyiğit ile konuştuk  l Sayfa 9’da

 Marmara Denizi’ndeki müsilaj 
sorununu değerlendiren 
Doç. Dr. Ahsen Yüksek, deniz 
ekosistemindeki tehlikelere dikkat 
çekerek, “Bizim bulgularımız şu 
anda böyle bir durum olmadığını 
gösteriyor. Ama Marmara kendini 
toparlayamadı. Her an istemediğimiz 
şeylerle karşılaşabiliriz” dedi l Sayfa 4’te

1.Amatör Küme’de maçlar başlıyor 
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Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar - 154

Bir anının 
çağrıştırdıkları

Hadi uyuyun artık!

BETÜL MEMİŞ 7’DE PINAR ERKAN 16’DA

Bu şarkılar bir başka

MELİS DANİŞMEND 11’DE

Kadıköy Belediyesi tarafından 
24 Aralık tarihinde Kalamış’ta 
açılan, 28 Şubat tarihine kadar 

tüm İstanbullulara eğlenceli 
vakit geçirme imkanı sunan 

Buzzfest’i yüz binin üzerinde 
kişi ziyaret etti l Sayfa 13’te

Kadıköylüler istasyonlarından 

VAZGEÇMİY
OR

VAZGEÇMİY
OR

KATE CHOPIN 5'TE

BUZZFEST’E rekor 
katılım

Kadınlar 8 Mart’ta alanlarda
Kadınlar, her yıl olduğu gibi bu yıl 
da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
tüm Türkiye’de meydanlarda olacak. 
İstanbul’da ise iki ayrı eylemle 
seslerini duyuracak. 6 Mart’ta 
Kadıköy’de bir araya gelecek olan 
kadınlar, 8 Mart’ta da Taksim’de gece 
yürüyüşünde buluşacak l Sayfa 2'de

Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı’nın atıl bırakılan 
tarihi istasyonların 
belediyeye devredilmesi 
için başlattığı imza 
kampanyası devam 
ediyor. Parklarına, 
kıyılarına, yeşil 
alanlarına sahip çıkan 
Kadıköylüler de ilçedeki 
tarihi istasyonların yok 
olmaması için mücadele 
veriyor. Kampanyaya 
destek veren oyuncu Mert 
Fırat, “Umarım burada 
da sivil bir dayanışmayla 
bu mekanlar belediyeye 
tahsis edilir ya da 
herkesin kullanabileceği 
bir noktaya gelir” dedi 
l Sayfa 8’de
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Tunus ile Türkiye arasında ikili işbirliği ve dostluğun ge-
lişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunacak anlaşma-
yı La Goulette Belediye Başkanı Amel Limam ve Kadıköy 
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı imzaladı. 
İki şehir arasında kültür, ticaret, turizm, sosyal, spor ve 
idari alanlarda alışveriş ve paylaşımını teşvik etmeyi 
amaçlayan anlaşma, şehirlerin ekonomik ve sosyal tanı-
tımına katkı sağlamayı amaçlıyor.
Bu anlaşma ile şu alanlarda işbirliği yapılacak:
İdari (Yönetsel) bilgi alışverişi: Staj programları oluştur-
mak, stajyer ve yönetici personel değişimi yapmak; her 
iki belediyedeki kurumsal yapılar arasında yakın işbirli-
ği kurmak. 
Ekonomik ve ticari işbirliği: Yatırımları artırmak için yet-
kililer ve iş insanlarının karşılıklı ziyaretleri; düzenlenen 
fuar ve ticaret günlerine kaşılıklı katılım; her şehir, tanı-

tım, turizm gelişimi, el sanatları için diğer şehirde kalıcı 
bir stant açmak. 
Teknik ve sosyal eğitim: Stajyer ve teknik personel de-
ğişimi; kentsel gelişimi alanında uzmanlık alışverişi; okul 
ve üniversite konularında uzmanlık belgeleri ve bilgile-
rinin paylaşımı; gözlemci değişimi; göçmen işçilere des-
tek. 
Kültür ve spor işbirliği: Her iki şehirde kültürel etkinlik-
lerin organizasyonu; spor ve gençlik ile ilgili ekipman, 
bilgi ve yayınların paylaşımı; kolektif ve bireysel spor 
oyunları ve genel olarak her iki şehirde de yaygınlaştırı-
labilecek bir etkinlik organizasyonu; bireysel ve kolektif 
kültürel grupların (müzik, tiyatro, sanat, dans ve spor) 
değişimi ve plastik sanatlar vb. sergi değişimi ve plastik 
sanatlar vb. sergi değişimi; kreş / anaokulu yöneticileri, 
eğitimciler ve sosyal hizmet uzmanları değişimi. Yüksek zamlara karşı iki ay önce Kadıköy'de “Ge-

çinemiyoruz” kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar 
“Geçinemiyoruz” diyerek elektiriğe, doğalgaza, gı-
daya gelen fahiş zamlara karşı eylemler yaptı. Kam-
panya kapsamında esnaf yüksek gelen elektrik fatu-
ralarına karşı tepkisini fatura bedellerini camlarına 
asarak gösterdi. Yürütülen bu çalışmaları, 25 Şubat 
akşamı Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 
yapılan “Böyle gitmeyecek, değiştirmek için bulu-
şuyoruz” başlıklı forum takip etti. 

“EYLEMLER DEVAM ETMELİ”
Forumda zamlara karşı yapılabilecek çalışmalar 

masaya yatırıldı; fikir alışverişinde bulunuldu. Foru-
mun sonunda çalışma önerileri sunuldu. Not alınan 
öneriler içerisinde şunlar yer aldı; zamlara ve yok-
sulluğa dair eylemler devam etmeli. Bu eylemler di-
ğer mahallelerde de yapılmalı. Kadıköy başta olmak 
üzere İstanbul’da kiracıların yaşadığı sorunlar için 
kiracı hakları çalışma grubu oluşturulmalı. Geçtiği-
miz haftalarda kadınların Tepe Nautilus AVM’de 
yaptığı eylem hatırlatıldı, kadın yoksulluğuna dikkat 
çekmek için bu eylemler devam etmeli. Gıda krizi-
nin Türkiye’yi ve dünyayı beklediği için kooperatif-
lerin önemine değinildi. Kentte yaşayanların topra-
ğa yeniden dönmesi teşvik edilmeli.”

Forum, Suavi'nin “Tükenme” şarkısının zamlara 
uyarlanmış şeklinin katılımcılar ile birlikte söylen-
mesi ile son buldu.

Yüksek zamlara karşı 
“Geçinemiyoruz” 
kampanyası 
başlatanlar, zamlar 
geri alınana kadar 
eylemlere devam 
etme kararı aldı

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Tunus Cumhuriyeti La Goulette 
Belediyesi ile Kadıköy Belediyesi 
arasında kardeş şehir anlaşması yapıldı

Kadıköy’ün 
artık Tunus’ta 
bir kardeş 
şehri var

KADINLAR 
6 Mart’ta 
Kadıköy’de 
8 Mart’ta 
Taksim’de 

Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm Türkiye’de olduğu gibi 
İstanbul’da da çeşitli etkinlikler düzenliyor. İstanbul’daki etkinlikler 
6 Mart’ta Kadıköy’de, 8 Mart’ta ise Taksim’de yapılacak

Kadınlar, 8 Mart Kadın Platformu tarafından 
yapılan çağrı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da çeşitli 
etkinliklerle bir araya gelecek. 

İSTANBUL’DA İKİ ETKİNLİK YAPILACAK
Platform, geçtiğimiz ay yaptığı açıklama ile 
kadınları, “Yoksulluğa, şiddete 
ve sömürüye karşı 
mücadelemizi 
büyütelim” sloganı 
ile eyleme çağırdı. 
Açıklamada, 
İstanbul için iki 
ayrı etkinlik çağrısı 
yapıldı. İlk etkinlik 6 
Mart Pazar günü saat 
13.30’da Kadıköy 
Beşiktaş İskelesi’nde 
yapılacak.
Kadınların ikinci buluşması ise Taksim’de 
gerçekleşecek. Kadınlar 8 Mart Salı günü 
Feminist Gece Yürüyüşü için saat 19.30’da 
Sıraselviler’de bir araya gelecek.

BMKM’DE KADIN BELGESELİ
Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi 
ve İstanbul Cervantes Enstitüsü 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde “Akdeniz Kadınları” konulu 
bir etkinlik düzenliyor.
Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de 

gerçekleştirilecek etkinlikte 
İspanyol gazeteci Sonia 
Marco’nun Akdenizli 
kadınların endişelerini, 
çalışmalarını, yaşamsal 
hedeflerini anlattığı 
“Akdenizli Kadınlar, 
Türkiye” isimli belgesel 
gösterilecek. Belgeselde, 
yazar Mimunt Hamido, 
sosyolog Dr. Nülifer Narlı, 
Avukat Hürrem Sönmez, 

iş kadını Ceren Çerçiler’in de aralarında yer 
aldığı kadınlar görüşlerini dile getirecekler.
Belgesel gösteriminden sonra yönetmen Sonia 
Marco ile belgeselde yer alan Mimunt Hamido 
ve Av. Hürrem Sönmez, simultane çeviri ile 
yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek.

45 bin nüfuslu şehir: 
LA GOULETTE
La Goulette, Tunus’un başkenti Tunus’un 
12 kilometre doğusunde yer alan bir li-
man kenti. 45 bin 711 kişilik nüfusa sahip. 
Tunus Gölü ve Tunus Körfesi arasındaki 
kumsal bölgede bulunan şehir, aynı za-
manda Tunus’un turizm bölgesi.

eylemLERE devam kararı
“Geçİnemeyenler”den 
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KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı   :E-32823597-105.02-1234952                02.03.2022
Konu : Meclis Gündemleri

T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 4. Toplantı Yılında 

yapacağı Mart Ayı Toplantısı 07 Mart 2022 Pazartesi günü 
başlayacaktır.

Mart Ayı Toplantısının ilk birleşimi 07 Mart 2022 Pazartesi günü, 
saat 10.00’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda 

yapılacağından Sayın Meclis üyelerinin toplantıya 
teşriflerini rica ederim.

Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı

GÜNDEM:
1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Zühtüpaşa Mah., 1043 ada, 
133 parsel bitişiğindeki 6 parselin kuzeyinde (Nida Çıkmazı) trafo ile 
ilgili teklifi.
2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro değişikliği ile ilgili 
teklifi.
3. Temizlik İşleri Müdürlüğünün, 2022 Yılı ücret tarifelerinin 
güncellenmesi ile ilgili teklifi.
4. Yapı Kontrol Müdürlüğünün, 2022 Yılı ücret tarifelerinin 
güncellenmesi ile ilgili teklifi.

levi Bektaşi Federasyonu, Alevi 
Kültür Denrekleri, Alevi Dernek-
leri Federasyonu, Alevi Vakıf-
ları Federasyonu, Avrupa Alevi 

Birlikleri Konfederasyonu, Pir Sultan Abdal 
Derneği tarafından organize edilen eylemle-
rin İstanbul’daki adresi Kadıköy oldu. 

27 Şubat Pazar günü öğleden sonra Kadı-
köy’de toplanan Aleviler, “Tarikat ve Cema-
at istemiyoruz”, “Parasız, bilimsel, anadilde 

eğitim”, “Diyanet, eğitimden elini çek” pan-
kartları açıldı, sloganları atıldı, zorunlu din 
derslerinin kaldırılması talebinde bulunuldu.  
Katılımcı kurumlar adına yapılan basın açık-
lamasında, “Demokrasiyi, laikliği, özgürlüğü, 
adalet ve eşitliği isteyenler olarak bugün ülke-
mizin dört bin yanında meydanlardayız. Geçi-
nemeyen milyonlar ekmek, adalet ve özgürlük 
istiyor. Bugün eğitim kurumu tamamen tarikat-
lara, cemaatlere, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 

teslim edilerek dindar ve kindar bir nesil yetiş-
tirmenin merkezi haline getirilmiştir. 4-6 yaş 
çocuğuna din dersi vermek insan haklarına ay-
kırıdır. Hiçbir inanç küçük çocuklara empoze 
edilemez” denildi. 

Açıklamada, AİHM kararlarının uygulana-
rak zorunlu din derslerinin kaldırılması, bilim-
sel, demokratik, laik, anadilde eğitim verilmesi, 
Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi 
talebinde bulunuldu. 

Kadınlara ücretsiz bisiklet dersi veren, bisiklet turları düzenleyen 
Zincir Kıran Kadınlar ekibi, ilkini 2019 yılında yaptıkları Bisiklet 
Kadınları Çalıştayı'nın dördüncüsünü düzenliyor.  Alengirli Atöl-
ye ile Koli Art Galeri'nin ev sahipliği yapacağı çalıştay, 5-6 Mart 
tarihlerinde “bisikletli gezgin kadınlar” temasıyla toplanıyor. 

Çalıştayda “bisikletli gezgin kadınlar” teması kapsamında 
Sezen Altun (Doğaya Kaçış App), Mine Erkan (Önce Kadınlar), 
İrem Çağıl (Sinek Sekiz), Dilara Ceren Duran (Kilimanjairo Tır-
manışçısı), Büşra Öztürk (Parmak Çoraplı Kız), Elif Uzer (Gü-
ney Amerika Gezgini),  Bengi Baytekin (Dünyanın Durakları), 
Hande Karaca (Pandemide Bisikletle Hindistan) konu başlıkları 
altında kendi yol deneyimlerini paylaşacaklar. 

“BİSİKLET ÇANTASI DİKİM ATÖLYESİ”
Çalıştayın programı şu şekilde; Alengirli Atölye'de 5 Mart 

Cumartesi günü 10.00 ile 13.00 saatleri arasında beş konuşmacı 
deneyimlerini aktaracak; 14.00-17.00 saatleri arasında ise  Bisik-
let Çantası Dikim Atölyesi yapılacak. 6 Mart Pazar günü 09.00-
10.00 saatleri arasında Bostancı ile Kadıköy arasında sabah sü-
rüş atölyesi olacak. Koli Art Galeri'de 10.30 ile 12.00 saatleri 
arasında da üç konuşmacı ağırlanacak. Heybeliada'da 14.00 ile 
17.00 saatlerinde ise Rahmi Gürpınar Müzesi sürüşü gerçekle-
şecek. Çalıştay hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler 0537 
984 41 86 numaralı telefonu arayabilir. 

Kadınlar “Bisiklet Kadınları Çalıştayı”nda buluşuyor

Kadıköy’de “Laİklİk” eylemİ

Eşit yurttaşlık, laiklik, özgürlük, taleplerini dile getirmek için Türkiye’nin birçok ilinde 
aynı gün aynı saatte eylem yapan Alevilerin İstanbul’daki eylem yeri Kadıköy oldu

A

Zincir Kıran Kadınlar, Bisiklet Kadınları Çalıştayı’nın dördüncüsünü 
“bisikletli gezgin kadınlar” temasıyla 5-6 Mart günlerinde düzenliyor

l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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AYŞE HILAL GÜREL

KAYIP İLANI

Kadıköy Faik Reşit Unat Ortaokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri, eTwining 
platformuna, geri dönüşüm ve geri kazanım sürecinde değerlendirilmeyen atık-
ların neden olduğu kayıpları gözönüne alarak geliştirdikleri “Zero Waste Zero 
Loss-Sıfır Atık Safır Kayıp” projesi ile katıldı.

İspanya ve ülkemizde diğer öğrenciler ile birlikte geliştirilen projenin amacı, 
dönüşüm ve geri kazanımda değerlendirilmeyen atıkların hem maddesel hem de 
enerji olarak ciddi kayıpların yaşanmasına neden olduğuna dikkat çekmek. Pro-
je ile öğrenciler, atıkların çevreye verdiği zararı ön görerek verimliliği artırma-
yı, israfın önüne geçmeyi, maliyetleri azaltmayı hedefliyor.

Projenin kurucusu olan Özel Eğitim Sınıfı Öğ-
retmeni Merve Leblebici şunları söyledi: 

“Dünyanın en temel sorunu olan atıkların geri 
dönüşüm sürecinde neler yapabileceğimizi kendimi-
ze görev edinerek yaşamak istedik. Projede yer alan 
etkinliklerimizle atıkların geri dönüşüm sürecine kat-
kı sağlayıp öğrencilerimizin bugünden doğru seçim-
ler yaparak gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam 
kaynağı bırakmalarını ve çevreye duyarlı birer bi-
rey olarak hayatlarını devam ettirebilmeleri en temel 
amaçlarımızdandı. İspanya ortaklı projemiz ile öğren-
cilerimiz diğer öğrencilerle işbirliği içinde çalışmalar 
yaparak yeni arkadaşlar edindiler.”   

Faik Reşit Unat Ortaokulu Özel Eğitim sınıfı 
öğrencileri, eTwinning platformuna, “Zero Waste 
Zero Loss-Sıfır Atık Safır Kayıp” projesi ile katıldı

FAİK REŞİT UNAT 
ORTAOKULU’NDA 
SIFIR ATIK PROJESİ

eçtiğimiz yıl İstanbul ve Marmara De-
nizi’ne kıyısı olan diğer illerin kabusu 
haline gelen müsilajın (deniz salyası) 
yeniden deniz yüzeyinde görüldüğü-

ne dair haberler paylaşıldı. 22 Şubat’ta düzenle-
nen Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme 
Toplantısı’nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya dair 
değerlendirmelerde bulundu. 

“MÜSİLAJ TABAKASI YOK”
Kurum, “Marmara Denizi’nde izleme faaliyet-

lerini yapıyoruz. Bakanlık olarak izleme ağımızı 
müsilaj özelinde de aslında genişlettik ve 152 nok-
tada izleme faaliyetlerimizi artırmak suretiyle an be 
an yapıyoruz. Haziran ayında 234, Temmuz-Eylül 
aylarında 207, Ocak 2022’de de 107 noktada izle-
me çalışması yaptık. Yaptığımız izleme faaliyetle-
ri çok çok olumlu. Haziran ayında yoğun şekilde 
denizlerimizde gördüğümüz, özellikle yaz başın-
da 10-25 metre derinlikle sıkışan müsilaj tabaka-
ları 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde 
gözlemlenmedi. Son haberde bahsi geçen bir bölge 
vardı ‘Çanakkale’de müsilaj görüldü’ diye. Bizim 
yapmış olduğumuz tespitlerde ne sahada ne uydu 
görüntülerinde yüzeye vurmuş herhangi bir müsilaj 
tabakası yoktur. Şunu da net ifade etmek isterim ki 
Marmara’da yaptığımız bilimsel araştırmalar, yine 
ODTÜ MARMOD kapsamında ve diğer üniver-

sitelerimizle yaptığımız çalışmalar neticesinde de 
Marmara Denizi’nin yüzeyinde de, dibinde de şu 
an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayaca-
ğı anlamına da gelmemektedir” diye konuştu.

“DENGESİZLİK DEVAM EDİYOR” 
Peki müsilaj tamamen temizlendi mi? Bu yıl 

yine görme ihtimalimiz var mı? İstanbul Üniversite-
si Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek ile konuştuk. “Bizim 
bulgularımız şu anda böyle bir durum olmadığını 
gösteriyor.” diyen Yüksek “Evet ne yazık ki sürek-
li müsilaj ile ilgili haberler görüyoruz. Ama bildiği-
miz ve sürekli dile getirdiğimiz gibi Marmara Deni-
zi hala çok hasta, kendini toparlayamadı. Özellikle 
pelajik sistemin dengesizliği devam ediyor ve her 
an istemediğimiz şeylerle karşılaşabiliriz.” dedi.

Yüksek, “Müsilaj tam olarak temizlendi mi? 
Çalışmalar hangi aşamada, neler yapıldı?” sorumu-
za ise şu şekilde cevap verdi: “Şu anda Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyele-
rin ve Marmara Denizi’ne atık su veren işletmelerin 
denetimleri ve alt yapı sorunlarının giderilmesi ile 
ilgileniyor. Tarım Bakanlığı da denetimleri artırdı. 
Müsilaj sadece kıyıda yığılmalar yaptığı alanlarda 
temizlendi, su kütlesinde ve açıkta dağılım yapan 
müsilaj/salya madde, bakteriler tarafından parçala-
narak dibe çöküyor. Bu ekosistemi olumsuz yönde 
etkiliyor. Bakteriyel faaliyetler arttığı için oksijen 
düşüyor, patojenik canlı grupları artıyor, bu da ba-
lık ve denizde canlı yaşamını etkiliyor.” 

NELER YAPILMALI?
Marmara Denizi’nin aşırı bir insan baskısı al-

tında olduğunu vurgulayan Yüksek, bu baskının 
azaltılması için yoğun ve radikal tedbirler alınması 
gerektiğine işaret etti. Yüksek çözüm için şu öneri-
lerde bulundu: “Öncelikle balıkçılığın durdurulma-
sı gerekirdi. Ama ne yazık ki hala boğazlarda yo-
ğun şekilde avcılık yapılıyor. Balık pelajik sistemi 
dengeye getirecek en önemli unsur. Ortamda iste-
mediğimiz fırsatçı canlıları dengede tutarak siste-
min iyileşmesini sağlıyor. Ne yazık ki boğazlarda 
ve Marmara’daki aşırı avcılık balığın Marmara De-
nizi’nde yayılmasını engelliyor. Bu kontrol altında 
olmalı. Diğer yandan tüm arıtma sistemleri ileri se-
viyelere çıkarılmalı. Bu da büyük yatırım ve büt-
çe demek. Bu konuda da radikal kararlar alınmalı. 
Yine başka önemli bir konu kıyı dolguları. Bu konu-
da en kötü uygulamalar ne yazık ki nüfusun en yük-
sek olduğu Marmara Denizi’nde. Kıyı alanlarının 
büyük kısmı dolgu alanı. Kumluk alanlar, plajlar 
deniz ekosistemlerinin önemli parçalarıdır. Bu alan-
ları yok ederseniz deniz kendini temizleyemez.”

Çevre Bakanlığı dışında diğer bakanlıkların da 
bu konuda çalışma yapması gerektiğini söyleyen 
Yüksek, “Balıkçılık, liman faaliyetleri, ulaştırma 
ve kıyı alt yapılarının durumu tekrardan ele alınma-
lı. Bana göre bir veya iki merkez bir araya gelerek 
en az aylık periyotlar ile denizi sürekli izlemeli ve 
değişimlerin nedenlerini belirlemeli. Aksi durumda 
her yaşadığımız olayda birileri çıkıp konuşacak ama 
soruna bir çözüm bulunamayacaktır.”

Geçtiğimiz yıl Marmara 
Denizi’nde görülen ve büyük 
sorun haline gelen müsilaj tam 
olarak temizlendi mi? Doç. 
Dr. Ahsen Yüksek “Marmara 
Denizi hala çok hasta, kendini 
toparlayamadı. Özellikle pelajik 
sistemin dengesizliği devam 
ediyor ve her an istemediğimiz 
şeylerle karşılaşabiliriz” dedi

“Marmara Denİzİ hala çok hasta”
l Erhan DEMİRTAŞ
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Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar” köşesi bu hafta Kate Chopin ile devam ediyor.

Bayan Mallar’ın kalp sorunları olduğu bilindi-
ğinden kocasının ölüm haberi ona son derece 
temkinli bir dille iletildi. 

Kesik kesik cümlelerle, yarı saklı yarı açık 
ipuçlarıyla ona kocasının öldüğünü söyleyen kız 
kardeşi Josephine olmuştu. Kocasının arkada-
şı Richards da orada, Josephine’nin yanındaydı.  
Demiryolu felaketinin bilgisi, “ölenler” in liste-
siyle birlikte gazete ofisine ulaştığında Richards 
oradaydı ve Brently Mallard’ın ismini listenin 
en tepesinde görmüştü. Richards sadece habe-
rin doğruluğunu ikinci bir telgrafla teyit edecek 
kadar beklemiş ve üzücü haberi daha az ihtiyatlı 
daha az hassas bir arkadaştan evvel vermek için 
acele etmişti.

Bayan Mallard aynı hikâyeyi dinleyen çoğu 
kadının aksine, insanı felce uğratıp kendisine 
anlatılanların anlamını kabullenmesini engelle-
yen bir acz içinde değildi. Derhal, aniden ve öl-
çüsüzce kendini bırakıp kız kardeşinin kolların-
da ağlamaya başlamıştı. Yas fırtınası kendini 
tükettiğinde yalnız başına odasına gitmiş, peşin-
den kimsenin gelmesine izin vermemişti. 

Açık pencerenin 
önünde rahat, geniş 
bir koltuk duruyordu. 

Bayan Mallard bedenini aşağı 
çeken ve ruhuna da sirayet et-
mişe benzeyen fiziksel bir tü-
kenmişlikle koltuğa gömüldü. 

Evinin önündeki açık 
meydanda ilkbaharın canlılı-
ğıyla kıpırdanan ağaçların te-
pelerini görebiliyordu. Hava-
da yağmurun lezzetli esintisi 
vardı. Aşağıdaki sokakta bir 
seyyar satıcı bağırarak sattı-
ğı malları duyuruyor, sayısız 
serçe saçaklarda ötüşüyordu. 
Bayan Mallard uzaklarda söy-
lenen bir şarkının notalarını 
hayal meyal duyabiliyordu.

Batıda, penceresinin kar-
şısına toplanmış birbiri üzeri-
ne yığılı bulutlara rağmen yer 
yer mavi gökyüzünün görün-
düğü boşluklar vardı.

Başı arkaya, koltuğun 
minderine dayalıydı, tıpkı ağlayarak uykuya da-
lan ve rüyasında hıçkırmaya devam eden bir ço-
cuk gibi ara ara boğazını yoklayıp onu sarsan 
hıçkırıklar haricinde oldukça hareketsiz oturu-
yordu.

Bayan Mallard gençti, hatlarında kendini ve 
hatta bir miktar direncin izleri okunan güzel ve 
sakin bir yüzü vardı. Ama şimdi, 
uzaktaki mavi gökyüzü parçala-
rından birine sabitlenmiş gözleri-
ne donuk bir bakış yerleşmiş-
ti. Bu, düşünceli değil, tersine 
zekânın yönlendirdiği düşünce-
nin askıya alındığını anlatan bir 
bakıştı.

Bir şey yaklaşıyor ve bunu 
korkuyla bekliyordu. Ney-
di bu? Bilmiyordu, isimlendi-
remeyeceği kadar muğlak ve 
uçucuydu. Ama onu hissedi-
yordu, gökyüzünden sızıyor, 
seslerin, kokuların, havayı 
dolduran renklerin arasında 
ona uzanıyordu.

Şimdi göğsü düzensiz, 
telaşlı bir ritimle inip kal-
kıyordu. Onu ele geçirmek 
üzere yaklaşan bu şeyi tanı-

maya başlamıştı ve onun iradesiyle geldiği yere 
geri yollamaya çabalıyordu beyaz narin ve kud-
retsiz elleriyle. 

Kendini bıraktığında, hafifçe aralı dudakları-
nın arasından fısıltıyla bir kelime döküldü: Tek-
rar tekrar mırıldandı: “Özgür, özgür, özgür!” 
Gözlerindeki boş bakış ve korku ifadesi yok 
oldu. Gözleri keskin ve parlaktı. Nabzı süratle 

atıyordu ve damarlarında av pe-
şindeki tazılar gibi do-
laşan kan, bedeninin her 
santimini ısıtmış ve gev-
şetmişti. 

Onu saranın canavar-
ca bir sevinç olup olma-
dığını merak dahi etmedi. 
Berrak ve yüksek algı-
sı sayesinde bu düşünce-
yi abes buldu ve zihninden 
uzaklaştırdı.

Biliyordu ki o şefkatli, 
yumuşak elleri ölümle ka-
vuşmuş görünce yeniden 
ağlayacaktı; ona sevgiden 
başka hiçbir hisle bakmamış 
o yüzü hareketsiz, gri ve can-
sız görünce yeniden ağlaya-
caktı ama Bayan Mallard, o 

acı anın ötesinde, mutlak olarak ona ait 
uzun yıllarla dolu bir gelecek gördü ve 
onu kucaklamak için kollarını açtı.

Önündeki o yıllar boyunca baş-
ka birisi için değil kendisi için yaşaya-
caktı. Erkeklerin ve kadınların bir ben-
zerine kendi iradelerini dayatmayı hak 
görmelerinden doğan o kör ısrar, onun 
güçlü iradesini bükemeyecekti. Bu kısa 
aydınlanma anında gördü ki iyi niyet 
ya da zulmetme niyeti, eylemin suç ni-
teliğini değiştirmiyordu.

Yine de onu sevmişti zaman za-
man. Genellikle sevmemişti. Ne önemi 
vardı! Aşk, o çözülmemiş gizem ken-
di kendinin efendisi olmanın karşısında 
neydi ki! Apansız fark etmişti ki ödün 
vermeyen bir benliğe sahip olmak var-
lığın en güçlü dürtüsüydü.

“Özgür, ruhen ve bedenen özgür!” 
diye fısıldamaya devam etti.

Josephine kapalı kapının önünde 
diz çökmüş dudaklarını anahtar deliği-
ne dayamış, içeri girebilmek için ona 
yalvarıyordu. “Louise, kapıyı aç! Yal-

varırım, kapıyı aç kendini hasta edeceksin. Ne 
yapıyorsun Louise? Tanrı aşkına kapıyı aç.”

“Git buradan. Kendimi hasta etmiyorum”
Hayır, Bayan Mallard, o açık pencereden ha-

yat iksirinin ta kendisini içine çekiyordu.
Arzuları kontrolden çıkmış, önündeki gün-

lere yayılıyordu. Bahar günleri, yaz günleri, her 
türden gün ona ait olacaktı. Uzun bir ömrü ol-
ması için kısa bir dua etti. Daha dün hayatının 
uzun olabileceğini bir ürpertiyle düşünmüştü.

Nihayet ayağa kalktı ve kız kardeşinin bık-
tırıcı ısrarlarına boyun eğerek kapıyı açtı. Göz-
lerinde alev alev bir utku vardı. Zafer tanrıçası 
gibi kayıtsızca yürüyordu. Kız kardeşinin belini 
kavradı ve ikisi beraberce merdivenleri indiler. 
Aşağıda Richards onları bekliyordu.

Birisi anahtarla ön kapıyı açıyordu. Kapıdan 
giren seyahatten yorgun düşmüş, bavulunu ve 
şemsiyesini ağırbaşlılıkla taşıyan Brently Mal-
lard’dı. Kaza mahallinde değildi, hatta bir kaza 
olduğunu bilmiyordu dahi. Josephine’in tiz çığ-
lığına ve karısı onu görmesin diye Richard’ın 
hızla önüne atılışına hayretle bakmıştı.

Ama Richards geç kalmıştı.
Doktorlar geldiğinde, Bayan Mallard’ın bir 

kalp hastalığından öldüğünü söylediler- ölümcül 
bir sevinçten.

                                          (Sayfa 85-88)
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KATE CHOPIN 
(8 Şubat 1850- 22 Ağustos 1904)
8 Şubat 1850’de Missouri, ABD’de Catherine 
O’Flaherty olarak dünyaya geldi. Annesi, St. Lou-
is’deki Fransız ailelerden birine mensuptu. İrlanda 
kökenli babasının erken ölümü nedeniyle annesi ve 
anneannesi tarafından büyütüldü. Fransızca konu-
şan, açık görüşlü ve gururlu bir kadın olan annean-
ne torununu birçok yönden etkiledi. Chopin, kadın-
ların yönetimindeki bir evde büyüdü. Anneannesi 

onun yaşantısında bilhassa önemli bir rol oynadı, 
güçlü ve bağımsız bir kadın figürü olarak muaz-
zam bir örnek teşkil etti. 
Katolik bir akademide eğitim aldı. Yirmi yaşın-
dayken, varlıklı bir adam olan Oscar Chopin’le 
evlendi. Çiftin altı çocukları oldu. Kocasının 
önce işleri sonra da sağlığı bozuldu. Chopin, 
kocasının ölümünden sonra geçinebilmek için, 
çocuklarını alıp kendi doğup büyüdüğü kente, 
St. Louis’e yerleşti ve oradan hiç ayrılmadı. Yaz-
maya ciddi anlamda bu süreçte başladı. 

İlk romanı At Fault’u (Kusurlu) 
1890’da yazdı. Bundan do-

kuz yıl sonra, ailesini terk 
eden ve sonunda intihar 
eden bir kadının cinsel 
ve sanatsal uyanışı hak-
kında gerçekçi bir roman 
olan Uyanış’ı yayımlan-

dı. Uyanış’la tüm tepkile-
ri üzerine çekti ve sansü-

re uğradı. Chopin’in cesareti 

edebiyat eleştirmenleri tarafından kırıldı ve yazar 
olarak kabul edilmedi, bu yüzden sadece kısa öykü 
yazmaya başladı.
Öykü ve romanlarında kadınlık ve annelik mesele-
lerini yaşadığı dönemden beklenmeyecek bir açık 
sözlülükle ele alan Chopin, 22 Ağustos 1904’te ya-
şama veda etti.  
Eserleri, günümüzde kadın özgürleşmesi bağlamın-
da yeniden keşfedilen yazarın Can Yayınları tarafın-
dan okurla buluşturulan Bir İpek Çorap isimli kitabın-
dan “Bir Saatin Öyküsü” isimli öyküyü paylaşıyoruz.

BİR SAATİN ÖYKÜSÜ

ALTI SAAT İSTİKLAL
Gündelik hayatın yüklerini 
ve o yüklerden kurtulma 
telaşını anlatan bir başka 
öykü kitabı da Hakan Ku-
laçoğlu’nun “Altı Saat İs-
tiklal” kitabı. 
7 öyküden oluşan ki-
tap “Hayat böyle bir şey 
olmamalıydı,” diye iç-
ten içe dertlenenleri an-
latıyor. “Sonra anlama-
ya başladım, sonra gerçek 
hayal, hayal de gerçek 
oldu. Sonra ben ben ol-
dum. Sonra hafif bir rüz-
gâr esti, serin oldu. Sonra 
gördüklerimle görmediklerim, duyduklarımla duy-
madıklarım, bildiklerimle bilmediklerim, tanıdıkla-
rımla tanımadıklarım, anladıklarımla anlamadıklarım, 
yaşadıklarımla yaşamadıklarım bir oldu, aynı oldu, 
ayrılmaz oldu. Sonra, hepsi önüme geldi, yanımdan 
geçti, arkamda kaldı; hepsi aynı renk, aynı ses, tek bir 
nefes oldu. En sonunda da zaman durdu ve her şeyin 
adı hayat oldu.”

Yazar: Hakan Kulaçoğlu
Yayınevi: Yitik Ülke Yayınları

BİYOÇEŞİTLİLİK
Yirminci yüzyılın başında 
iki binden fazla armut çeşi-
di yetiştirilirken, bugün ma-
nav tezgahlarındaki armutla-
rın yüzde 96’sını yalnızca iki 
çeşit oluşturuyor. Tıpkı bin-
den fazla çeşide sahip pata-
tesin yerini dört tanesinin al-
ması gibi.
Dünyanın kaderini kendi-
ne dert edinmiş insanların zi-
hinlerini harekete geçirmeyi 
hedefleyen Stefan Mancuso 
ve Carlo Petrini gündelik hayatımızda karşı karşıya 
kaldığımız yoksulluğu tersine çevirmeye çabalıyor. 
Okuru, ilham kaynağı olarak doğaya bakmaya davet 
eden yazarlar hayvanına, gezegenin yeniden kazan-
mak zorunda olduğu bir zenginlik olan biyoçeşitlilik 
konusunu mercek altına alarak gerçek zenginliğe ışık 
tutmaya çalışıyor

Yazar: Carlo Petrini , Stefano Mancuso
Yayınevi: Yeni İnsan Yayınevi

Van’dan Vaniköy’e deneme kitapçığı, Van Şi-
irleri ve Vanlı Şairler Antolojisi kitabının ya-
zarı İstanbul Ticaret Mahkemesi Eski Başkanı 
emekli hakim Vanlı ve Kadıköy sakini Haşmet 
Sırrı Akşener, 7-12 Ağustos 1944 tarihin-
de İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Dr. 
Tevfik Sağlam’ın başkanlığında bilim insan-
larının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıyı 

“Beşinci Üniversite Haftası Van” ki-
tabında kaleme aldı.
“1940 ile 1952 arasında Türkiye ge-

nelinde yedi Üniversite Haftası gerçekleşti-
rildi. Beşincisi Van’da düzenlenen Üniversite 
Haftası, daha öncekiler gibi bilimsel bir etkin-
lik niteliği taşımaktaydı. Van Üniversitesi’nin 
kurulması öncesinde bir hazırlık etkinliğinden 
öte amaçları olduğu da görülmektedir. Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün ölümü sonrasında ve 

İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlanmadığı bir 
dönemi yaşayan devletimizin, bu tür cid-
di içerikli etkinliklerle halka moral vermenin 
yanında halkı aydınlatma ve bilinçlendirme 
düşüncesi ile hareket ettiği de söylenebilir.”
Kitapta, fotoğraflar, haritalar, literatür ve çi-
zelgelerin yanı sıra katılımcıları biyografileri 
ve dönemsel fotoğraflar da yer alıyor. 

Hazırlayan: Haşmet Sırrı Akşener
Yayınevi: Piya Art Yayınları

SERDESTAN
25 yıldır cezaevin-
de olan Cengiz Si-
nan Çelik’in ilk şiir ki-
tabı Ayrıntı Yayınları 
etiketiyle çıktı. Çeşitli 
edebiyat ve şiir yarış-
malarında derece alan 
Çelik’in kitabı 15 şiirden 
oluşuyor. Kitabın edi-
törü Levent Turhan Gü-
müş’ün, “İyi şiir, üzerini 
külün örttüğü kor gi-
bidir. Köz eşelendiğin-
de kızıl kor parçaları nasıl ışıl ışıl par-
larsa iyi şiir de sis pus içinde kendini 
belli eder, parıldar! Köz, yeni bir ate-
şe varmak içindir, imkândır; sönmüş 

ateşin özünün orada kü-
lün altında olduğunu bil-
mek iyi gelir. Has şiirin 
yaptığı da benzer bir et-
kidir. Orada bir yerlerde 
olduğunu, hep olacağını 
bilmek insana dünyanın 
geleceğine dair umut 
verir.” sözleriyle anlat-
tığı kitapta yer alan şi-
irlerin tümü hapisha-
nede yazılmış. Buna 
rağmen ileri derece-
de kanser olan Çelik’in 

şiirlerinde umutsuzluk yerine inat, 
umut ve direnç var.

Yazar: Cengiz Sinan Çelik
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

KESEKLİ TARLA
“Ovunarak kazıyacağım, ka-
nırtarak çıkarıp atamayaca-
ğım kadar derinlerde bir yer-
de koca bir kaya vardı da, 
abilerim ablalarım şuna bir el 
atıverelim demek için çıkı-
yordum dışarı. Tesellisi, te-
lafisi imkânsız bir arayış-
tı bu. Ne yapsam ne etsem 
bir milim bile yerinden oy-

natamadan o kayayı, aklımı 
oynatma noktasına gelmiştim so-
nunda. Ana-kız kendimizi kapattığı-
mız bu evde bir canlı cenaze, bir ağır 
yaralı olarak yaşamayı maharet say-
manın saçmalığına bir son vermek 
gerekiyordu artık.”

Figen Şakacı, “Bitir-
gen”, “Pala Hayriye” 
ve “Hayriye Hanım’ı 
Kim Çaldı?” romanla-
rından sonra “Kesekli 
Tarla” öyküleriyle ha-
yat gailesi içinde çır-
pınışlarımızı mizahi bir 
dille anlatıyor. 22 kısa 
öyküden oluşan Ke-
sekli Tarla’da aile ilişki-
leri, mutsuzluk, şiddet, 
olamayış, aşk, ayrılış 

arayış yani gündelik hayatın karma-
şası içinde yanımızdan ve başımız-
dan geçip gidenler yer alıyor.

Yazar: Figen Şakacı
Yayınevi: İletişim Yayınları

Gazetemize 
gelen 
kitaplardan 
küçük 
bir seçki 
hazırladık

Bize GelenlerBize Gelenler

BEŞİNCİ ÜNİVERSİTE HAFTASI VAN



Politik bir 
göçmen 
olarak Erdal 
Boyoğlu’nun, 
göç, iltica ve 
sürgünlük 
hallerine ilişkin 
gözlem ve 
çözümlemeleri, 
akademik bir 
çalışmanın 
açmasının 
mümkün 
olmadığı 

kapıları bize açıyor.
Dolayısıyla bu çalışma, gerek kendi 
gözlem ve analizleri gerekse de politik 
sürgünlerle yaptığı röportajlarıyla 
sürgünlüğün farklı hallerine dair içeriden 
ve bütünlüklü bir başlangıç yapıyor. Bu 
kitapta yapılan çözümlemeler, genel 
bir göçmenlik irdelemesiyle sınırlı 
kalmayıp, kendi ülkeleri ve zamanlarının 
dönüştürücü dinamiği olarak şekillenmiş 
politik insanların, devrimcilerin ülkeleri ve 
zamanlarından koparılmaları sonrasındaki 
farklılaşma hallerine de ışık tutuyor. 
Bir kısmının, geçmişten çok daha zorlu 
koşullarda kendilerini değerleriyle birlikte 
yeniden üretme irade ve becerisine 
karşın, bunu başaramayarak savrulanların 
yaşadıkları dramatik sorunlarla da bizi 
yüzleştiriyor. (Tanıtım Bülteninden) 
NotaBene Yayınları / 368 sf / 69 TL
Sanal kitap mağazası idefix.com’dan 
aldığımız bilgiye göre haftanın en çok 
satılan kitapları şunlar oldu: 
■ Tiamat / İhsan Oktay Anar / Everest 
Yayınları
■ Büyük Sorular Kitabım / Sandra Lebrun 
et Loic Audrain / Yapı Kredi Yayınları
■ Yaban / Yakup Kadri Karaosmanoğlu / 
İletişim Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

FİLM

Avrupa’da Sürgün, Mülteci, 
Göçmen Halleri

Özlem Soydan / Hu Ma

Benim Adım Karl

Ada Müzik 
tarafından 
yayınlanan “Hu 
Ma”, Özlem 
Soydan’ın 
ilk albümü. 
Sanatçı, 
albümde yer 
alan sekiz 
şarkısını 

baştan sona elementsel (Kozmos, 
Ateş, Toprak, Hava, Su) bir müzik dili ile 
düzenlemiş ve yorumlamış.
Hu Ma; Kozmos’dan Doğa Ana’ya, 
Orta Asya Ural topraklarından Afrika 
Okyanus şarkılarına, Kuzey Amerika 
Lakota yerlilerinin duasından Güney 
Amerika Kogi yerlilerinin Ay şarkısına, 
Mevlana Celalledin-i Rumi’nin sözlerinden 
3000 yıllık Likya şiirine uzanan bir ses 
yolculuğu ile etnik-elektronik tarzda bir 
albüm…
Gırtlak şarkıcılığının doğduğu topraklara, 
Tuva Türk Cumhuriyeti’ ne de yolculuk 
yapan sanatçı, albümünde geleneksel 
gırtlak şarkıcılığını opera şarkıcılığı ile 
birleştirmiş ve yeni  bir şarkıcılık tekniği 
geliştirmiş.
Hu Ma albümünde Özlem Soydan, 
Tibet çanakları, şaman davulu, sansula, 
okarina, ukulele, jaw harp gibi dünya 
şifa müziğinde kullanılan enstrümanları 
kendisi çalıyor.
Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Morning Sun / Melody Gardot
■ Nomads / Irit Dekel 
■ Sway / Julie London

Netflix’in 
“Festival 
Filmleri” 
kategorisinde 
yer alan “Je Suis 
Karl / Benim 
Adım Karl” 2021 
Almanya ve 
Çekya ortak 
yapımı bir film. 
Toplumsal 
konulara 
duyarlılığıyla 

bilinen Christian Schwochow’un yönettiği 
filmin senaryosunu Thomas Wendrich 
yazmış. Schwochow, 2016 yılında Neo 
Naziler tarafından 8’i Türkiyeli 10 kişi 
öldürüldüğünde, “Almanya’nın ortasında: 
NSU” (Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü) 
adlı üç bölümlük bir dizi ve bir belgesel 
çekmişti; Wendrich ise serinin ilk bölümü 
için yazdığı senaryo ile birçok ödül almıştı. 
Wendrich ve Schwochow ikilisi bu son 
filmlerinde yine Avrupa’da yükselen 
ırkçılığa dikkat çekiyor. Berlin’de bombalı 
bir saldırıda annesini ve iki küçük 
kardeşini kaybeden genç kadın Maxi 
ve hayatta kalan tek yakını olan babası 
olayları anlamaya çalışırken, medya ve 
toplum yine “Ortadoğulu teröristleri” 
suçlu ilan eder. Oysa fail, halkın 
göçmenlere öfkesini artırmak için bu 
eylemi yapan ırkçı bir örgüttür. Maxi ise 
bunu bilmeden, örgütün genç ve çekici 
lideri Karl’ın peşinden Avrupa’nın pek çok 
kentinde yapılan etkinliklere katılır ve ona 
giderek daha çok âşık olur. 

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ 
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0. İstanbul Müzik Festivali, “İstanbul” te-
masıyla üç hafta boyunca 12 farklı mekân-
da Türkiye ve yurtdışından 65’in üzerinde 
solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak. 

Festival, şef ve besteci Tan Dun ile şef ve piyanist 
Thomas Adès’e verdiği eser siparişlerinin Türkiye 
prömiyerlerine ev sahipliği yapacak. Deutches Sym-
phonie Orchester Berlin, Tekfen Filarmoni Orkestra-
sı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli 
topluluklar ve Anna Prohaska, Gautier Capuçon, Ali-
ce Sara Ott gibi yıldız solistler de festivalin konukları 
arasında yer alacak. 

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) uzun yıllar sonra 
ilk defa 50. yılında yeniden festival mekânları arasın-
da yer alacak. İstanbul Müzik Festivali kapsamında haf-
ta sonları İstanbul’un farklı park ve mekânlarında üc-
retsiz hafta sonu konserlerinin yanı sıra İKSV Alt Kat 
işbirliğiyle gerçekleştirilen Müzikli Bir Hafta Sonu et-
kinlikleri ile çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler de 
düzenlenecek. Farklı disiplinlerden isimlerin katıldığı, 
festivalin klasikleşen Konsere Doğru Konuşmaları bu 
yıl da devam edecek. 

50. İstanbul Müzik Festivali biletle-
ri, 20 yıldır İKSV’nin tüm çalışmaları-
nı destekleyen Lale Kart üyeleri için 4 
Mart’ta başlayacak indirimli ön satış dö-
neminin ardından, 11 Mart Cuma günü 
10.30’dan itibaren, passo.com.tr inter-
net sitesi üzerinden ve İKSV ana gişe-
den genel satışa sunulacak. Eczacıba-
şı Genç Bilet projesi kapsamında, her 
konser için belirli sayıda öğrenci bile-
ti ise 10 TL’den satışa çıkacak. Kon-
servatuvarların müzik ve şan bölümü 
öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl 
da İstanbul Müzik Festivali konserle-
rini ücretsiz olarak izleyebilecek. 

AÇILIŞ TEKFEN FİLARMONİ İLE  
50. İstanbul Müzik Festivali, 6 Haziran 
akşamı AKM Opera Salonu’nda düzen-
lenecek açılış töreni ve konseriyle baş-
layacak. Festivalin açılışını 2019-2022 
Festival Açılış Konseri Orkestrası olan, 
şef Aziz Shokhakimov yönetiminde-
ki Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak. 
Tekfen Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştiri-
lecek konserin solisti ise Rus asıllı Ame-
rikalı piyanist Kirill Gerstein olacak. Fes-
tivalin açılış töreni için sınırlı sayıda bilet 
satışı da yapılacak. Açılış konserinin yanı 
sıra festivalin ilk haftasında AKM’de ger-

çekleştirilecek konserler Beyoğlu Kültür 
Yolu Festivali çerçevesinde izleyiciyle buluşacak.

FAZIL SAY FESTİVALDE 
Fazıl Say, ona 2013’te ECHO Klassik Ödülü’nü geti-

ren ünlü ilk senfonisi İstanbul ile festivale konuk oluyor. 
7 ayrı bölümden oluşan ve her biri farklı konu başlıkla-
rı altında İstanbul’un değişik bir yönünü anlatan İstan-
bul Senfonisi; Aykut Köselerli, Burcu Karadağ ve Ha-
kan Göngör’ün solist olarak yer alacağı konserde başarılı 
genç şeflerimizden Can Okan yönetimindeki Bilkent 
Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilecek. 

HAFTA SONU KLASİKLERİ ÜCRETSİZ
Festival kapsamında açık hava mekânlarında ücretsiz 

olarak düzenlenecek Hafta Sonu Klasikleri, müziksever-

lerle buluşacak. Konserlerin ayrıntıları önümüzdeki gün-
lerde İstanbul Müzik Festivali web sitesi ile sosyal med-
ya hesaplarından açıklanacak.

MÜZİK ROTASI BU YIL KADIKÖY’DE
Borusan Quartet ve günümüzün önde gelen arp sa-

natçılarından Xavier de Maistre, 8 Haziran’da Süreyya 
Operası’nda bir araya geliyor. Konserde ömrünü arpa 
adayan Alvars, 19. yüzyılın şiirinin tüm derinliğini su-
nan Debussy ve romantik dönemin tutkulu bestecisi 
Çaykovski’nin yapıtları seslendirilecek.

Festivalin en özel projelerinden Müzik Rotası, İs-
tanbul Müzik Festivali’nin 50. yılında Kadıköy’e çevi-
riyor. İzleyiciler, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Kadı-
köy Hemdat İsrael Sinagogu, Bahariye’de yer alan Aya 
Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Moda’daki Meryem 
Ana – Asompsiyon Kilisesi’nde Türkiye, İtalya, Avus-
turya ve İsrail’den müzisyenler Gülin Ataklı, Barış Bü-
yükyıldırım, Paolo Tagliamento ve Duo Aliada’yı izle-
me fırsatı bulacak. 19 Haziran günü gerçekleştirilecek 
Müzik Rotası’nın sponsoru Meke.

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler 
Destek Fonu projesinin bu yılki kanaat önderi, henüz 
20 yaşındayken Polonya’da Henryk Wieniawski Ulus-
lararası Keman Yarışması’nı kazandığından bu yana 
dünyanın pek çok yerinde konserler veren, kuşağının 
en ilgi çekici müzisyenlerinden Veriko Tchumburid-
ze olacak. Konser, 23 Haziran’da Süreyya Operası’n-
da gerçekleştirilecek. 

Ayrıntılı program için: https://muzik.iksv.org/

Kendine Has Sunar: Semtine Has ile birlikte 5-12 
Mart tarihleri arasında Kadıköy’ü Kadıköy yapan 
her kavramın yer alacağı etkinliklerde, Kadıköy 
sokaklarında mural tasarımları tasarımcılarıy-
la birlikte inceleyebilir, kenti hackleyebilir, plak-
çıları sil baştan tarayabilir, evcil hayvanınızla özel 
atölyelere katılabilirsiniz. Hatta Moda Havuz’un 
önünden geçerken kendinizi bir anda bir konserin 
içerisinde bulabilirsiniz...
Tüm haftayı kapsayacak etkinliklerde müziğin sesi 
tüm Kadıköy’de açılacak. Nilipek., Evdeki Saat ve 
Deniz Tekin’in pop-up performanslarının yanı sıra 
Semtine Has için yaratılacak şeffaf odada, müzisyenle-
rin ve dinleyicilerin “Biraz Yalnız Kalabilir Miyiz?” ile birlik-
te sıradışı konser deneyimi de programda yer alacak. Katı-
lımcılar aynı zamanda Mert Demir’in bir prova havasındaki 
akustik performansını izleyebilecek, Youtube’da başlayan 
kariyerinin bugünlere geliş hikayesini dinleyebilecekler. 
 
PARTİ DE VAR
Rotaların tamamlanmasının ardından yine Kadıköy ruhuy-
la örtüşen partiler de programda yer alıyor. Kadıköy Label 
Night’ta, Kadıköy merkezli bağımsız plak şirketleri Tanta-
na Records, Shalgam Records, Tamar Records ve Hexe Mu-
sic ile açılışı yapılacak olan parti serisi, Rundamental koşusu 
sonrası Post- Run Cooldown ile devam edecek. DJ kabinin-
de Asena Hayal ve Tuğçe Şenoğul’un olduğu Gizli Oturum ve 
müzik dünyasında aktif olarak yer almak isteyen kadınlarla 
uluslararası bir program yürüten Beats by Girlz gibi birbirin-
den farklı isimlerin performansları ise haftaya renk katacak.
Youtube’da yayınlanan ve Caner Özyurtlu’nun hazırladı-
ğı “Loş Sohbet” programı ise Semtine 
Has’a özel ilk defa seyircili olarak Kadı-
köy Karga’da gerçekleşecek. Loş Soh-
bet’in konuğu ise aynı zamanda bir Kadı-
köy sakini olan Uraz Kaygılaroğlu olacak.
Dünya müzik endüstrisinin önde gelen 
DAW firması Ableton desteğiyle ger-
çekleşecek “Ableton Meets Istanbul” 
etkinliğinde ise, elektronik müziği fark-
lı disiplinlerle icra eden wipeç, Rando-
mized Issues, OX ve Reverie Falls on 
All performanslarının yanı sıra, pop-up 
bir sergi ile Hoş Atölye’de ziyaretçileri-
ni ağırlayacak.

 HER ŞEY KENDİNE HAS
Hafta kapsamında, İstanbul’un 
en hareketli ve çevre dostu 
semtlerinden Kadıköy’de, pa-
tili dostlarımız için Onaran-
lar Kulübü ile birlikte kasalar-
la kedi evi yapım atölyesine 
veya Kind Cooky – Ezgi Gök-
kaya ile evcil hayvan dostu 
vejetaryen pizza atölyesine 

katılabilirsiniz. Aynı zamanda tüm rotaları sevim-
li dostunuz ile birlikte tamamlamanız da mümkün. Atöl-
yeler yalnızca sevimli dostlarla sınırlı değil, hafta boyunca 
farklı farklı birçok aktiviteye katılabilirsiniz. Rundamental 
ile rehberli Kadıköy koşusu, müzik sektörü profesyonelle-
riyle müzisyenler için çıkış stratejisine dair ipuçları söyle-
şisi, Cheesy Instruments ile şişelerle synthesizer yapımı, 
Kamufle ve Barış Demirel ile “Trombeat” atölyesi, sadece 
semt sakinlerini değil, tüm İstanbulluları kucaklayacak.
 
HER YER SANAT MAHALİ
Kendine Has Sunar; Semtine Has sanatın birçok dalında 
da Kadıköy’ü mesken haline getirecek. Lübnanlı illüstratör 
ve heykeltraş Shirine Sbaiti’nin kişisel sergisi “Are You in 
Limbo?” Hood Base’de, illüstratör ve video sanatçısı Uğur 
Acil’in tasarladığı şişme yerleştirme Thales’te, sokak sa-
natçısı Cins’in graffiti performansı ise yine Semtine Has 
rotası üzerinde sanatseverlerle buluşacak. 
5 Mart – 12 Mart 2022 tarihleri arasında, bir hafta sürey-
le, her gün farklı konseptlerde oluşturulan rotalarda, Baha-

riye Caddesi’nden 
Moda Caddesi’ne, 
Moda Havuz’dan 
Kadıköy’ün tüm 
ara sokaklarını 
yeni baştan keş-
fedeceğiniz, tüm 
program ve atöl-
yelere katılım ise 
ücretsiz.  
Katılım detayları 
için @kendinehas 
hesabını takipte 
kalabilirsiniz...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 
ilk festivali olan İstanbul 
Müzik Festivali, 2022’de 
50. yaşını kutluyor. 6-24 
Haziran tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek festival, 
“İstanbul” teması altında 
müzikseverlere zengin bir 
program sunmaya hazırlanıyor

İstanbul Müzİk Festİvalİ
5050  yasında!yasında!

Kendine Has, Kadıköy’ü 
yeniden keşfetmek, kültür, 

sanat, müzik dolu keyifli 
bir rotayla hayata 

karışmak isteyenleri, 
5 – 12 Mart tarihleri 

arasında Semtine Has 
etkinliğine 

davet ediyor

Kadıköy’ün 
“Kendine Has” 
festivali
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Tekfen Filarmoni Orkestrası

Yeldeğirmeni SanatYeldeğirmeni Sanat

Gülin Atak

Fazıl Say

Deniz Tekin “Evdeki Saat”

10.kez oda müziği…
İstanbul Uluslararası Opus Amadeus 
Oda Müziği Festivali 10. yılını kutluyor

İstanbul Uluslararası 
Opus Amadeus Oda 
Müziği Festivali 
bu sene onuncu 
yaşına girdi. Opus 
Amadeus Oda Müziği 
Festivalleri Sanat 
Yönetmeni Mehmet 
Mestçi, “İstanbul’un 
sanat hayatına 
katıldığımız 2012 
senesinden 
bu yana 
birlikteliğimizin 
gücüne ve 
büyüsüne 
inanarak Avrupa’nın ve 
Türkiye’nin başarılı ve sevilen topluluklarını 
İstanbul’da sizlerle buluşturduk. Her sene 
hazırladığımız birbirinden farklı, renkli, yaratıcı, 
heyecan ve tutku dolu oda müziği programlarını 
birbirinden güzel tarihi mekânlarda ve konser 
salonlarında sizlere sunmanın mutluluğunu 
yaşadık. 13. yüzyıl Ortaçağının derinliklerinden 
günümüzün çağdaş müziklerine uzanan engin 
repertuvarıyla festivalimiz sizleri her defasında oda 
müziğinin göz kamaştırıcı dünyasında ağırlamaktan 
mutluluk duydu” dedi.

Bu seneki konserler şöyle:
❚ Baroque For You / “Barok Semalarında”
3 Mart 2022 Perşembe, Saat: 20.00 Kadıköy 
Belediyesi Süreyya Operası
❚ New Collegium / “Rengâhenk Telemann”
12 Mart 2022 Cumartesi, Saat: 20.30 Saint Esprit 
Kilisesi, Harbiye
❚ Repicco / “Virtüöz Barok Diyaloglar”
15 Mart 2022 Salı, Saat: 20.30 Saint Esprit Kilisesi, 
Harbiye
❚ İstanbul Opera Topluluğu / “Denize Yansıyan 
Şarkılar”
29 Mart 2022 Salı, Saat: 20.30  Deniz Müzesi, 
Beşiktaş
❚ Zelenka Ensemble İstanbul / “Geçmişi Bugüne 
Bağlayan”
15 Mayıs 2022 Pazar, Saat: 20.30 Surp Levon 
Ermeni Katolik Kilisesi, Kadıköy
❚ Adalar Çocuk Orkestrası / “Martılar - Adalar - 
Müzikal Çocuklar”
22 Mayıs 2022 Pazar, Saat: 17.00 Anadolu Kulübü, 
Üst Salon, Büyükada
❚ Trio Passacaglia / “Ortaçağ - Rönesans - Barok 
Efsaneler”
28 Mayıs 2022 Cumartesi, Saat: 20.30 Sent 
Antuan Kilisesi, Beyoğlu
❚ Tuluğ Tırpan & Emre Yavuz / 4 El Piyano Konseri 
“Dört Eldeki Ustalıklar”
31 Mayıs 2022 Salı, Saat: 20.30 / Deniz Müzesi, 
Beşiktaş
Artisan Organizasyon yapımı olan X. İstanbul 
Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali  
konserlerin detaylarını www.opusamadeus.com 
adresinden öğrenebilirsiniz. Biletlerinizi www.
biletix.com adresinden, 3 Mart 2022  tarihinde 
gerçekleşecek festival açılış konserinin biletini 
ise Süreyya Operası gişesinden veya www.bilet.
kadikoy.bel.tr internet sitesinden satın alabilirsiniz.  

l Gökçe UYGUN
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Flee / Kaçış
2022 Oscar’ları için En 
İyi Uluslararası Film, 
En İyi Belgesel ve En 
İyi Animasyon olmak 
üzere 3 dalda birden 
adaylık elde ederek 
sinema tarihine geçen 
“Kaçış/Flee”, yılın en 
çok konuşulan ve övgü 

toplayan filmlerinden birisi… 36 yaşın-
da başarılı bir akademisyen olan Amin, 
çocukluğunda mülteci olarak Avrupa’ya 
gelmiştir. Amin, Afganistan’dan Danimar-
ka’ya uzanan yolculuğu ve izleyiciye “ev” 
kavramının gerçek anlamını düşündürt-
tüğü duygu yüklü hayat hikayesini ilk kez 
paylaşır. Yıllardır kendinden bile sakladığı 
sırlarla dolu göç süreci, büyük güçlüklere 
katlanarak kurduğu hayatın alt üst olma-
sına yol açabilecek niteliktedir.
El çizimi canlandırma sekanslarla gerçek 
arşiv görüntülerini harmanlayan Flee, 
şimdiye kadar  60’ı aşkın ödül kazandı. 
Dünyanın dört bir yanından harikulade 
eleştiriler alan filmin Tomatometer puanı 
yüzde 98, Metacritic puanı 90…
4 Mart’ta Başka Sinema kapsamında pek 
çok sinemada gösterimde olacak.
 
Bergen
Kadına yönelik şiddetin 
en bilinen örneklerinden 
olan arabesk şarkıcısı 
Bergen’in hayatı film 
oldu.  Caner Alper ve 
Mehmet Binay’ın yö-
nettiği filmin senaryosu 
Yıldız Bayazıt ve Sema 
Kaygusuz tarafından ya-
zıldı. Merakla beklenen 
filmde Bergen’e Farah Zeynep Abdullah 
hayat veriyor. 4 Mart’ta sinemalarda.  

Kadıköy Sineması
YARAMAZ ÇOCUKLAR: 15.00, 20.00
FLEE (KAÇIŞ): 15.20, 19.00
BENİ SEVENLER LİSTESİ: 13.40, 16.40, 
18.20
6 NUMARALI KOMPARTIMAN: 13.10, 17.00, 21.40
DRIVE MY CAR: 20.40
PETITE MAMAN: 8 Mart - 13.00
KARANLIK KIZ: 8 Mart - 15.00
SPRING BLOSSOM: 8 Mart - 17.30
KÜRTAJ: 8 Mart - 20.00
PİYANO: 9 Mart - 20.40
 Adres: Bahariye Cad. No:26 Tel: (216) 3377400

SİNEVİZYON

Edmund Burke 1700’lerde, “Savaş, buldu-
ğu ülkeyi bir daha bırakmaz” derken; Emma 
Goldman ise 1800’lerde, “Bütün savaşları 
dövüşemeyecek kadar korkak olan bu yüz-
den de kendileri adına dövüşmek için dünya-
nın gençlerini cepheye süren hırsızlar çıkarır” 
diyor. “21. yüzyıl…” diyerek çok şey bekli-
yoruz belki de bu dünyanın insanından / iki 
ayağının üstüne dikilince her şeyi kavradı-
ğını sanan kendimizden. “Üçüncü dünya sa-
vaşı…” diyorlar bugün yaşananlara ama tüm 
dünya değişmez bir hissiyatla kafasını kuma 
gömmeye devam ediyor; tıpkı “ikinci dünya 
savaşı” ve sonrasında pek çok ülkede yaşa-
nan savaş ve katliamlarda olduğu gibi! Sos-
yal medyaya yansıyan kadrajda Kiev’in boş 
sokaklarını görünce; dedikleri gibi evet, sa-
vaşta, zenginler çoktan başka ülkelere göç-
tü bile, olan her zamanki gibi fakirlere ve ço-
cuklara ol(uyor)du. (William Forster Llyod’a 
selamlar) “Müştereklerin trajedisi” der su-
sarım…

19 Şubat 2022’de, 79 yaşında bu dünya-
ya veda eden, fotoğraf ve mimarlık alanın-
daki çalışmaları kadar yazılarıyla da takdir 
edilen Amerikalı yazar ve küratör Dan Gra-
ham’ın yazıp yönettiği, 55 dakikalık, 1982-

84 tarihli “Rock My Religion (Rock: Ma-
neviyatın Davulu)” video filmi / belgeseli 
yeniden seyir hanenize almanızı salık ve-
ririm! “Benim tutkum hiçbir zaman sanat 
olmadı. Her zaman mimari, turizm, ‘rock 
and roll’ ve ‘rock and roll’ hakkında yazı-
lar olmuştur” diyen Graham bu filminde, 
rock’n roll akımının gençler arasında bir 
din gibi yayılmasını konu alıyor. Bu söy-
lemi yaparken de dayandıkları yegâne kişilik 
Patti Smith. İngiltere, Manchester’da fabrika 
işçilerinin yaşam / çalışma şartlarının zorlu-
ğuna ve heteroseksüel evlilik üzerine kuru-
lu sisteme karşı çıkan, Shaker dini doktrini-
ni kuran Ann Lee ve Iggy Pop ile Jimi Hendrix 
gibi müzisyenleri de anlatısına alan yapım-
da, özellikle The Doors’a (ve tabii ki Jim Mor-
rison’a) ve Miami konseri olayına da yer ay-
rılmış. 2008’de MoMA’da gösterime giren ve 
hâlihazırda internette dikize yatabileceğiniz 
yapımın, ayrıca kitap olarak yayınlanmış hali 
de çarpıcı. 

Hollandalı ressam Van Gogh’un öldü-
ğü gün cebinde bulunan şu not, bugünler-
de aklıselim fanilere nida ettiğim bir mesaj: 
“Eserlerime gelince, onlarda hayatımı ris-
ke attım ve aklıselimim onların içinde eriyip 
gitti...” Van Gogh’un, kimine umut kimine ef-
kâr yükleyen ‘sarı’ tonlarının izdüşümleri-
ne hiç girmeden meramıma geçeyim iste-
rim, malumunuz burası T.C. ve doğasına has 
şartları da her dakika beyin yoğuran ve yo-
ran türden… Ortaya karışık nevaleliklerimize 
geçmeden evvel, yavaştan fonumuzu sarkı-
tıyorum. Ne varsa müzikte var diyerek, hele 

de müzik endüstrisinin son iki yılının 
askıya alındığını düşünürsek müzikseverle-
re müthiş bir heyecan yaratan grubu takdim 
etmekten zevk duyarım: (Eski Post War Gla-
mour Girls solisti) James Smith, Ryan Need-
ham, Sam Shjipstone ve Jay Russell’dan olu-
şan Leeds çıkışlı Yard Act ilk albümleri “The 
Overload” ile huzurlarımızda… 2020’de pay-
laştıkları ilk teklileri “Fixer Upper”la punk’ın 
mirasına sahip çıkacağını dile getiren İngiliz 
grup, Island Records çatısından çıkardıkla-
rı bu albümle gelecekte kulaklarımıza ne zu-
hur edeceklerinin mesajını verdiler gibi! “Her 
zaman hikâyelerin gerçeği anlatmak için en 
iyi araç olduğunu gördüm” diyen politik şar-
kı sözleri, ‘kara mizah ve alaycı hikâye anla-
tımı’yla dikkat çeken grup, müzik arenasında 
sektörü havalandırdı diyebiliriz. 

Delilere sözden başka 
bir şey bırakmadılar
Ve gelelim tiyatro mesaimizin öznesine. 

“Nereye gittiğimizi ve niçin gittiğimizi biliyo-
rum Said. Bir yere gitmiş olmak için değil, bizi 
oraya gönderenler sakin bir kıyıda kafaları-

nı dinlesinler diye gidiyoruz.” Said; Fran-
sız düşünür, oyun ve roman yazarı, şair, 
politika aktivisti (eserleriyle olduğu ka-
dar yaşamıyla da sıradışı) Jean Genet’nin, 
“Yazma mutluluğu duygusunu bir kere 
tanıdım” diye tanımladığı (1961 tarihli son 
oyunu) “Paravanlar”ın kahramanı. İyi-
nin ve kötünün ötesinde, yersiz yurtsuz-
luğuyla, Cezayir Savaşı’ndan ilhamla tüm 
yaşam hikâyesini son kez bir oyun aracı-
lığıyla ortaya koyan Genet’nin bu eserini 
“Delilere sözden başka bir şey bırakmadı-
lar” kelamıyla sahneye taşıyansa Kültüral 
Performing Arts. “Başrolün, hikâyenin ken-

disinin olduğu” oyunun performansların-
da, Altay Özbek, Çiğdem Yıldız, Eren Akova, 
Gülnara Golovina, İbrahim Cem Tek, Pusat 
Ürkmez, Sercan Gülbahar, Teoman Gelmez 
ve Zeliha Gürsoy yer alıyor. Sosi Dolanoğ-
lu’nun çevirisini üstlendiği metnin proje ta-
sarımı, uyarlayanı ve yöneteni Yağmur Yağ-
mur, yönetmen yardımcısı Zeliha Gürsoy, 
müzikleri Selim Can Yalçın, Barış Manisalı ve 
koreografi Orçun Okurgan imzalı. Ezcümle, 
sahne arkası emekçileri, sahnedeki isimle-
rin sayısal bazda iki katı diyebilirim. Pandemi 
döneminde maddi-manevi terazide yoğun 
bir ekip emeği karşımızdaki. Hele de Sanayi 
Mahallesi rotasında, sahneye taşıdığı hikâ-
yelerle ortamı/havayı rengarenk bulayan 
ekibe buradan bir kez daha şükran! 

“Orijinal metinde 1950-1960’lardaki bir 
Cezayir köyünü görüyoruz. Fransız sömür-
gesi altındaki köyde tüm karakterler, kendi 
varoluşlarını ‘Genetvari’ bir deyişle açıkla-
mak gerekirse ‘varoluşsuzluklarını’ yaşat-
maya çalışırlar… Bu anlamda Ortadoğu coğ-
rafyasında ‘dün’ ile ‘bugün’ arasında pek de 

değişen bir şey yoktur... Paravanlar ölüme 
ve ölülere adanmış eğlenceli de olabilen bir 
karnavaldır,” diyen Kültüral Performing ekibi 
şöyle devam ediyor: “Bu metinde Genet’nin 
dünyasının günümüze nasıl ulaşabileceğini 
göstermek istedik. Genç ölümlerin ve sayı-
sını takip edemeyeceğimiz kadar çok ölüm-
lerin tüm acısının sadece sayı ve renklerle 
kifayet bulduğu çağımızın mezar taşları da, 
sırrı dökülmüş aynaları da, paravanları da iri-
li ufaklı bu tuhaf aynalar ile birlikte geçmişin, 
anın ve geleceğin yanılsamasını bize ‘göste-
ren’ tuhaf prizmalardır.” 

Genet ise; “Genellikle oyunların bir anla-
mı olduğu söylenir ama bu oyun için geçerli 
değil bu. Çelişik parçalardan oluşan bir şen-
lik bu, hiçbir şeyin kutlanmadığı bir şenlik,” 
diye tanımlıyor “Paravanlar”ı. İlk kez 1961’de 
Berlin’de sahnelenen hikâye, 1966’da Pa-
ris’te, Roger Blin tarafından sahnelendi-
ğinde, belli bir kesim tarafından şiddetli bir 
tepkiyle karşılanmış. Öyle ki oyunun yasak-
lanması ve tiyatroya ödeneğin kesilmesi yö-
nünde meclise önergeler verilmiş. Tartış-
malara yol açmasının sebebi ise, ‘Fransa’nın 
Cezayir konusundaki duyarlılığına’ değmiş 
olması. “Görünür dünyayı, insanların yaptık-
larını fazlasıyla birebir yansıtan bir tiyatro-
nun kasvetli hüznü”ne karşı bir ‘gölge tiyat-
rosu’nun hayalini kuran Genet de, Cezayir 
Savaşı’nın “Paravanlar”a ‘bahane’ oluştur-
duğunu kabul etmekle birlikte, oyunun doğ-
rudan Cezayir Savaşı’yla ilgili olmadığını 
söylemiş. Seyredin ve kararı siz verin!

Haftaya ve yazıya veda busemizi de 
oyundan bir sözle verip huzurlarınızdan uzu-
yorum: “Rahat bırakın geceyi! / Onun da din-
lenmeye ihtiyacı var. / Hadi uyuyun artık!”

Hadi uyuyun artık!
BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

4 Mart Cuma 20.00 
● Bir Suçlunun Yaşamı (Ensayo de un 
crimen)
Yönetmen:  Luis Buñuel
Senaryo:  Luis Buñuel, Eduardo Ugarte, 
Rodolfo Usigli (roman)
Oyuncular: Ernesto Alonso, Miroslava, 
Rita Macedo, Ariadne Welter, José María 
Linares-Rivas
Meksika / 1955 / İspanyolca / 87 dk. / 
Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

5 Mart Cumartesi 15.00 
● Saltanatın Mezarlığı (Rak ti Khon 
Kaen)
Yönetmen:  Apichatpong Weerasethakul
Senaryo:  Apichatpong Weerasethakul
Oyuncular: Jenjira Pongpas, Banlop 
Lomnoi, Jarinpattra Rueangram
Tayland, İngiltere, Almanya, Fransa, 
Malezya, Güney Kore, Meksika, ABD, 
Norveç / 2015 / Tayca, İngilizce / 122 dk. / 
Renkli / Türkçe Altyazılı

5 Mart Cumartesi 18.30

● Nazarin (Nazarín)
Yönetmen:  Luis 
Buñuel
Senaryo: Luis 
Buñuel, Julio 
Alejandro, Emilio 
Carballido (diyalog), 
Benito Pérez Galdós 
(roman)         

Oyuncular: Francisco Rabal, Marga López, 
Rita Macedo, Noé Murayama, Jesús 
Fernández
Meksika / 1959 / İspanyolca / 95 dk. / 
Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

6 Mart Pazar 15.00
● Bir Endülüs Köpeği (Un chien an-
dalou)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Salvador Dalí
Oyuncular: Pierre Batcheff, Simone 
Mareuil, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Jaime 

Miravilles
Fransa / 1929 / Sessiz / 16 dk. / Siyah 
Beyaz / Türkçe Altyazılı
* Film, yönetmenin Altın Çağ adlı filmiyle 
birlikte gösterilecektir.

● Altın Çağ (L’âge d’or)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Salvador Dalí, 
Marquis de Sade (roman)
Oyuncular: Lya Lys, Gaston Modot, Max 
Ernst, Pierre Prévert
Fransa / 1930 / Fransızca / 62 dk. / Siyah 
Beyaz / Türkçe Altyazılı
* Film, yönetmenin Bir Endülüs Köpeği adlı 
kısa filmiyle birlikte gösterilecektir.

6 Mart Pazar 18.30

● Sen Ben Lenin
Yönetmen: Tufan 
Taştan
Senaryo: Tufan 
Taştan, Barış 

Bıçakçı
Oyuncular: Barış Falay, Saygın Soysal, 
Serdar Orçin, Melis Birkan
Türkiye / 2021 / Türkçe / 82 dk. / Renkli
* Gösterim, yönetmenin katılımıyla 
gerçekleşecektir. Film sonrası soru cevap 
bölümünün moderatörlüğünü Pelin Esmer 

üstlenecektir.

8 Mart Salı 20.00 

● Yaramaz Çocuklar
Yönetmen: 
Ahmet Necdet 
Çupur
Senaryo: 
Ahmet Necdet 
Çupur
Katılımcılar: 

Ahmet Necdet Çupur, Zeynep Çupur, 
Mahmut Çupur
Türkiye / 2021 / 92 dk. / Renkli

9 Mart Çarşamba 20.00 

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

10 Mart Perşembe 20.00 
● Melankolinin 3 Odası (Melancholian 
3 huonetta)
Yönetmen:  Pirjo Honkasalo
Senaryo:  Pirjo Honkasalo
Finlandiya, Danimarka, Almanya, İsveç / 
2004 / Rusça, Arapça, Çeçence / 106 dk. / 
Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

11 Mart Cuma 20.00 

● Karabasan (The Babadook)
Yönetmen: Jennifer Kent
Senaryo: Jennifer Kent
Oyuncular: Essie Davis, Noah Wiseman
Avustralya, Kanada / 2014 / İngilizce / 95 
dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

* 11 Mart Cuma 13.00’te Yaramaz 
Çocuklar (2021) belgesel gösteriminin 
ardından yönetmenle soru-cevap, 
ardından 15.30’da Türkiye’de toplumsal 
cinsiyet rollerinin tartışılacağı bir panel 
düzenlenecektir. Sinema yazarı Ayça 
Çiftçi moderatörlüğünde gerçekleşecek 
panele, S.S Yaşam Kadın Çevre Kültür ve 
İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)’tan 
Gülmay Gümüşhan ve Uçan Süpürge 
Vakfı’ndan Funda Tuğrul konuşmacı olarak 
katılacaktır.

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

art ayında Sofokles, Carlo Goldoni, Alan 
Ayckbourn gibi uluslararası üne sahip yazarların 
yanı sıra genç yazarların eserleri seyirciyle 
buluşuyor. Bu ay; Gül’e Ağıt, Nora: Bir Bebek 

Evi (konuk oyun), Veba, Antigone, Yaftalı Tabut, Yatak 
Odası Komedisi, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, 
Hayat Der Gülümserim, Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor 
Artık, İki Efendi’nin Uşağı, Hastalık Hastası, Kutlama, Geç 
Kalanlar, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Öldün, Duydun 
mu?, Can Yeleği, Tatlı Kaçık, Bekçi ile Postacı, Benim Güzel 
Pabuçlarım, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Elma Kurdu Kırtık, 
Herkes Sihirbaz Olacak, Rüya adlı oyunlar sahnede olacak. 

ŞEHİR TİYATROLARI BULUŞUYOR
İBB Şehir Tiyatroları ve Bursa Nilüfer Belediyesi Kent 
Tiyatrosu, Geleneksel Şehir Tiyatroları Buluşmaları 
kapsamında mart ayında biraraya geliyor. Buluşmanın yeni 
ayağında Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun yeni oyunu 
Nora: Bir Bebek Evi 16-19 Mart 2022 tarihleri arasında 
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. 
Mart ayının iki önemli gündemini unutmayan Şehir 
Tiyatroları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 27 Mart Dünya 
Tiyatro Günü’nü kutlarken, 27 Mart’ta tüm oyunların 
ücretsiz olduğunu da hatırlattı. 

Şehir Tiyatroları’nda

23 oyun!mart boyuncaİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, mart ayında 
biri konuk tiyatro olmak üzere 23 oyunla seyirci karşısına çıkıyor 

M

KADIKÖY’DE NELER VAR?
Yatak Odası Komedisi 
Oyun, evliliklerinin farklı 
aşamalarında olan dört çiftin iç içe 
geçmiş hayatlarını sıra dışı ama 
komik bir bakışla ortaya koyuyor. 
Alan Ayckbourn’un yazdığı, Mert 
Dilek’in çevirdiği, Ali Gökmen 
Altuğ’un yönettiği oyunda Aslıhan 

Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Kubilay, Engin Gürmen, 
Gökçer Genç, Mert Aykul, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın 
rol alıyor. Oyun, 16-18 Mart 2022 tarihleri arasında Müze 
Gazhane Büyük Sahne’de izleyiciyle buluşacak. 

Can Yeleği
Mülteci bir anne yeterince 
tanımadığı bir coğrafyada, 
savaşın bıçak gibi kestiği 
eski hayatına tutunup yeni 
olanla baş etmeye çabalar.  
Aynı kaderi paylaştığı 
komşusu da savaşın 

sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır. Anladığımızı 
sandığımız, anlamak istemediğimiz, zaman zaman 
öfkelendiğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir 
öykü. Hepimiz aynı dünyada yaşıyorken, nasıl oluyor da 
ötekine dönüşüyoruz?
Gönül Kıvılcım’ın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği 
oyunda Elçin Atamgüç rol alıyor. Oyun, 30 Mart-2 Nisan 
2022 tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

Kimse Öyle 
Şeyleri 
Konuşmuyor 
Artık 
Oyun, 12 Eylül 
darbesi dönemini 
en acı şekilde 
yaşayıp parçalanan 

bir ailenin bugüne uzanan hikâyesini 
konu alıyor. Şirin Gürbüz’ün yazdığı Emre 
Koyuncuoğlu’nun yönettiği oyunda 
Caner Bilginer, Radife Baltaoğlu, Kutay 
Kırşehirlioğlu, Ebru Üstüntaş, Hazal Uprak, 
Can Alibeyoğlu, Kamer Karabektaş rol 
alıyor. Oyun, 9-12 Mart, 23-26 Mart 2022 
tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan 
Sahne’de.Kutlama 

Şehrin en lüks restoranında herkesin 
birbirini küçümseyerek kendi varlığını 
yücelttiği, ağzına geleni söylediği, 
evlilik, tanışma, yükselme gibi 
nedenlerle sözde “kutlama” yapılan 
bir akşam yemeği... Kutlama, ömrü 
boyunca insan hakları mücadelesi 
vermiş Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, 
Harold Pinter’ın son oyunu. Oyunda 
Erkan Sever, Şehnaz Bölen Taftalı, 
Can Ertuğrul, Selin İşcan, Selim Can 
Yalçın, Çağlar Polat, Pınar Demiral, 
Gizem Akkuş, Orçun Tekelioğlu, Özgür 
Efe Özyeşilpınar rol alıyor. Oyun, 23-
27 Mart 2022 tarihleri arasında Müze 
Gazhane Büyük Sahne’de.

Bir Gün Ayakkabımın 
Teki (3+ yaş)
Rengarenk bir mutfak… 
Ama her yer çok dağınık… 
Oyuncu mutfağı toplamaktan 
sıkılıp gitmeye karar verir 
ama ayakkabısının tekini 
bir türlü bulamaz. O da ne, 

önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey 
konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u aramaya 
gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir… 
Derya Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği çocuk 
oyununda Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 6, 13 Mart, 3 Nisan 
2022 tarihlerinde Müze Gazhane Büyük Sahne’de izlenebilir. 

Paravanlar
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adıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Oda-
başı, ilçede atıl bırakılan tarihi istasyon 
binalarının Kadıköylülerin görüşünü ala-
rak müze, kütüphane, kültür ve sosyal ya-

şam merkezine dönüştürmek üzere belediyeye tahsis 
edilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağ-
rıda bulunmuştu. Odabaşı, bu amaçla change.org isim-
li internet sitesi üzerinden de “Tarihi Tren İstasyonla-
rı Halkındır” başlığıyla imza kampanyası başlatmıştı. 

Odabaşı şu 
açıklamalar-
da bulunmuş-
tu: “Kadıköy'ü-
müzde altı tane 
tren istasyo-
nu bulunuyor. 
Biz Kadıköylü-
ler olarak tari-
hi istasyonları-
mızın bu şekilde 
yok olmasına 
izin vereme-
yiz, vermeyece-
ğiz! Kızıltoprak, 
Feneryolu, Göz-
tepe, Erenköy, 

Suadiye ve Bostancı... Bu istasyonlar bizim kültürel 
ve tarihi mirasımız. Anılarımız, ayrılıklarımız, ka-
vuşmalarımız, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz yani kı-
saca bunlar yalnızca birer bina değil, bizim geçmi-
şimiz, bizim hafızamız. Tam da bu yüzden Kadıköy 
Belediyesi olarak biz, istasyon binalarına talibiz.”

“Her bölgenin istasyonunu o bölgedeki yurttaşla-
rın da görüşlerini alarak, müze, kültür veya sosyal ya-
şam merkezine dönüştüreceğiz.” diyen Odabaşı, “Bu 
amaçla Ulaştırma Bakanlığı’na yaptığımız başvuru-
lar her seferinde reddedildi. Aradan geçen zaman içe-
risinde istasyonlarla ilgili halkın yararına ve kullanı-
mına yönelik hiçbir adım atılmadığı gibi bu eserler 
çürümeye terk edildi.” demişti.

“YAŞAYAN MEKANLARA DÖNÜŞTÜRMEK MÜMKÜN”
Sanatçılar, sendikaların ve meslek odalarının tem-

silcileri, demiryolu çalışanları da Odabaşı’nın çağrı-
sına destek veriyor.  

TV Kadıköy’e konuşan tiyatro ve sinema sanat-
çısı Mert Fırat “Tarihi önemi, bir kent hafızası aslın-
da. Yani o hafızayı korumakla ilgili çok değerli bir 
şey var. O tren istasyonları hem tarihi hem de çok 
özel yerler. Aslında orada yaşayanların, çalışanların 
ve çevrenin de çok içselleştirdiği mekanlar. Şimdi 
atıl durumdalar. Mekanların içine girilmedikçe, on-
ları yaşayan mekanlar haline dönüştürmedikçe daha 
da içten çürüyorlar. Günün sonunda da yok olup gi-
diyorlar. Kadıköy Belediye Başkanı’nın bunları sa-
nat kurumlarına hatta sadece sanat kurumları da değil 
farklı açılardan kullanıma açılmasıyla ilgili bir çağrı-
sı var. Ben de bu önerinin yanındayım. Yeniden ya-
şayan mekanlara dönüştürmek çok mümkün. Bu an-
lamda Kadıköy tarihini bile temsil edebilecek, mini 
bir müzeye bile dönüştürülebilir. Ben heyecanlanıyo-
rum. Kadıköylüler mahallenin her köşesine, semtin 
her köşesine sahip çıkıyor. Umarım burada da sivil 
bir dayanışmayla bu mekanlar belediye tahsis edilir 
ya da herkesin kullanımına açılabilecek bir noktaya 
gelir. Hepsinin ötesinde hepimizin sahip gereken ta-
rihi mekanlar. Tarihi bir işlev kazandırılırsa ben de 
bir Kadıköylü olarak çok mutlu olurum.” şeklinde 
konuştu. 

“GÖNÜLDEN DESTEK VERİYORUM”
Müzisyen Güvenç Dağüstün de “Dünyanın her 

yerinde bu tür binalar halk için kullanılır.” sözleriy-
le istasyonların kamunun kullanıma kazandırılması-
nın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Şimdi 
tabii uzaktan görüyoruz ama ben sizin daha önce ha-
zırladığınız videolarda da gördüm, içleri çok feci du-
rumda bu binaların. Bunlar kültür merkezi olsa, müze 
olsa, halk yararına kullanılsa, atölye çalışmaları ya-
pılsa ne kadar güzel olur tabii. Ama mevcut iktidar 

bugüne kadar sanatın, sanatçının güzel şeylerin hep 
aleyhinde çalıştı maalesef. Şimdi bir şey de yapmı-
yorlar ve çürümeye terk edilmiş şekilde bu binalar 
duruyor. Bir an önce yapılması gereken de sahibine 
yani halka, dolayısıyla yerel yönetime bu binaların 
teslim edilmesidir. Bu konuda herkesin de gerekli 
hassasiyeti gösterip sadece bizle kalmayıp ses çıkar-
ması gerektiğini düşünüyorum. Umarım bir an önce 
bu tarih hak ettiği yeri bulur. Kadıköy Belediyesi'nin 
tren istasyonlarını tekrar halka kazandırılması proje-
sine gönülden destek veriyorum.”

“KAMUSAL İHTİYAÇLAR İÇİN KULLANILMALI” 
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Mi-

marlar Odası ve Kadıköy Kent Konseyi de atıl bırakı-
lan tarihi tren istasyonlarının kamu yararına kullanıl-
masına destek veriyor. 

Birleşik Taşımacılık Sendikası İstanbul 1 No’lu 
Şube İş Yeri Temcilcisi ve Haydarpaşa Dayanışma-
sı üyesi Tugay Kartal, “Geldiğimiz noktada artık Mar-
maray Projesi inşa edildi ve eski istasyon yapıları yeni 
projeye entegre edilemedi. Artık başka kamusal ihtiyaç-

lara yönelik kullanılmaları gerekiyor. Kadıköy Beledi-
yesi’nin tarihi istasyon yapılarının korunması konusun-
da başlattığı kamuoyu çalışmasını destekliyoruz.” dedi.

Kadıköy Kent Konseyi ve Mimarlar Odası Kadı-
köy Şube Başkanı Saltuk Yüceer de  “Kullanılmadık-
ları için kaderlerine terk edilmiş durumdalar. Onun 
için buraların kültür merkezi, kütüphane gibi şeyler 
için kullanılması bence çok olumlu. Kadıköy Beledi-
yesi’ne hem Mimarlar Odası hem de Kadıköy Kent 
Konseyi olarak elimizden gelen tüm desteği veriyo-
ruz.” diye konuştu. 

İsmail Çiftçi (Emekli Tren Şefi)
“Yıllarımızı demiryoluna verdik, 35 sene çalış-

tım. Bu binaları bu vaziyette gördüğüm zaman içim 
sızlıyor, hakikaten üzülüyoruz. Tabii ki bunlara bir 
çare bulsalar, bunları güzelce değerlendirseler, vatan-
daşa hizmet verse biz de seviniriz.” 

Orhan Altuğ (TCDD Emeklileri Sosyal Yardım-
laşma Derneği Genel Başkanı)

“Bunların hepsi tarihi binalar, aynı zamanda ken-
tin, toplumun hafızasıdır buralar. Dolayısıyla her istas-
yonun o civarda yaşayan insanlarla ilgili anısı da var. 
Kültürel miras olduğu için kültürel faaliyetlerde kulla-
nılabilir. Yerel yönetimler aracılığıyla bunlar yapıla-
bilir.  Hem binalar yaşar hem de insanlar faydalanır.” 

Şenay Erduran ( Eski Makinist O. Fuat Yakar’ın 
Kızı)

“Ben Göztepe’deyim ve her gelip geçişimde is-
tasyonun bu atıl halini görmek beni çok üzüyor. Bir 
an evvel bu işin bu hallolmasını istiyoruz. Biz başka-
nımıza elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. 
Gerekirse sabahlara kadar istasyonun kapısında da 
bekleriz, imzamızı da toplarız. Yine halkımızla bir-
likte buna karar verilebilirse çok mutlu oluruz. İsti-
yorum ki bir an evvel istasyonumuz harekete geçsin, 
canlansın, tekrar o binanın kapılarından içine girelim. 
O teneffüs, o havayı alalım istiyorum.”

“Yaşayan mekanlara 
dönüştürülsün”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın Kadıköy’deki tarihi istasyonların 
Kadıköy Belediyesi’ne devredilmesi için başlattığı imza kampanyası devam ediyor.

Sanatçılar, sendika temsilcileri ve demiryolu çalışanları da kampanyaya destek veriyor

l Erhan DEMİRTAŞ

K

Tülay Sal (Eski İstasyon Şefi Kemal Sal’ın Kızı)
“Kültürel ve sanat merkezi ya da bir kütüphane 

olabilir. Halkımıza faydalı olması için destekliyo-
ruz. Çalışmalarından dolayı Kadıköy Belediye Baş-
kanımız Şerdil Dara Odabaşı’na da teşekkür ve teb-
rik ediyorum.” 
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K adıköy Belediyesi Akademi’nin Akade-
mi Serisi’nin ilk kitabı olan “Haydarpaşa 
Kitabı: Kent, Mekân, Mücadele” geçti-
ğimiz yıl okurla buluşmuştu. Garın kent 

yaşamı içindeki önemine dair kaleme alınan makale-
ler aynı zamanda bu mirasın tarihsel, sosyal ve kül-
türel etkilerine de cevap arıyor. Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi 
Kürsüsü doktora öğrencisi Elifcan Duygun ile Doç. 
Dr. R. Gökhan Koçyiğit de “Haydarpaşa Garı’nın 
Yeldeğirmeni Mahallesi’nin Mekansal Kimliğine Et-
kisi” araştırma yazısıyla Kadıköy’ün kendine has 
özellikleri olan bu mahallenin değişimine odaklanı-
yor. Duygun ve Koçyiğit ile hem Haydarpaşa Garı’nı 
hem de Yeldeğirmeni Mahallesi’nin tarihi kimliği ile 
dönüşen yüzünü konuştuk. 

◆ Haydarpaşa Kitabı’ndaki makalenize daya-
nak olan aslında sizin 2015 yılında  Yeldeğirmeni 
Mahallesi'ndeki tüketim mekanlarının katmanlaş-
ması hakkında hazırladığınız yüksek lisans teziniz. 
Bu çalışmayı konuşarak başlayalım isterseniz.  

Elifcan Duygun: Yeldeğirmeni Mahallesi hem 
akademik hayatımda hem de günlük hayatımda be-
nim için çok özel bir yere sahip. Bugün elinizdeki 
çalışma aslında 2015 yılından beri aralıklı olarak 
alana dair yürüttüğümüz araştırmanın bir çıktı-
sı. “Yeldeğirmeni Mahallesi’ndeki Tüketim Me-
kanlarının Katmanlaşması: Karakolhane Caddesi 
Örneği” başlıklı yüksek lisans tezimde Karakol-
hane Caddesi ve çevresindeki tüketim mekanları-
nı inceledim. Bu tez çalışmasını Mimar Sinan Gü-
zel Sanatlar Üniversitesi Bina Bilgisi programında 
Gökhan Hoca danışmanlığında gerçekleştirdim. 
Araştırmaya başlamadan önce Yeldeğirmeni bizler 
için kafelerinde oturduğumuz, alışveriş yaptığımız, 
arkadaşlarımla buluştuğumuz kısaca okul ve iş dı-
şında zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz bir yerdi 
zaten. Çalışmaya başlama itkim özellikle Karakol-
hane Caddesi boyunca sayıları gün geçtikçe artan 
yeme içme mekanları olmuştu. Savım yeme içme 
mekanlarının hızla çoğalacağı ve buradaki doku-
nun tek tipleşeceği yönündeydi. 

◆ Bu görüşünüz doğrulandı mı? 
Elifcan Duygun: Alan çalışması sırasında 

elde ettiğim bulgular kendi savımı yanlışladı. Tü-
ketim mekanları ve bunların mekansal organizas-
yonları alandaki tüketici gruplarını temsil ediyordu 

ve bizim düşündüğü-
müz gibi bir tek tipleş-
me söz konusu değildi. 
Aksine konut yoğunlu-
ğunun fazla olduğu Ka-
rakolhane Caddesi ve 
çevresi, özellikle be-
nim çalışmamı yürüttü-
ğüm 2015-2017 yılla-
rı arasında, farklı yaşam 
tarzı ve bununla ilişki-
li olarak farklı tüketim 
tarzlarını pratik eden mahalle sakinlerinin ve ziya-
retçilerin bir arada bulunabildiği özgün bir örnek 
sunuyor. Tabii ki benim yüksek lisans çalışmam 
kitapta iç bölge olarak tanımladığımız alanla kısıtlı 
idi. Daha sonra yürüttüğümüz çalışmalarda Rıhtım 
Caddesi paralelinde gelişen bölgeye dair araştırma-
larımız da oldu. Bu son çalışmayla iki bölgeyi bir 
arada değerlendirme ve sunma şansı elde ettik. 

“EMEK COĞRAFYASININ DA BİR PARÇASI 
◆ Haydarpaşa'yı ve Yeldeğirmeni'ni özel kılan 

şeyler neler?
Gökhan Koçyiğit: Haydarpaşa Garı, kent üze-

rinde farklı izler bırakmış. İnşa edildiği dönem iti-
bariyle, endüstri devrimi sonrasında gücünü iyi-
ce kaybeden bir devletin modernleşme ve kamusal 
alanda otoritesini yeniden sağlama çabasını temsil 
eder. Bu anlamda iki yönlü bir iletişim aracı hali-
ne gelir. Hem batıya hem de kendi halkına varlı-
ğını hatırlatır. Doğu’dan gelen yolculara Osman-
lı’nın Avrupai çehresini göstermek adına Prusya 
Neo-Rönesans üslubuyla inşa edilmiş eklektisist 
bir yapıdır. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında 
Osmanlı mimarisini temsil eden en önemli yapılar-
dan biridir. Gar yapısı aynı zamanda özgün biçemi-
nin yanı sıra konumu açısından da farklı bir değere 
sahip. Hem kara ulaşımını hem deniz ulaşımını bir-
birine bağlıyor. Uluslararası ve ulusal ulaşım trafi-
ğinin bir düğüm noktası olduğu gibi kent içi ulaşı-
mın da önemli bir noktası. Aynı zamanda limanla 
birlikte deniz ticareti için önemli bir odak yaratı-
yorlar. Benzersiz kıyı topografyasına karşın su ile 
kurduğu ilişki bir o kadar zayıf olan İstanbul içinde 
deniz ile farklı boyutlarda ilişki kurmayı başarıyor. 

Elifcan Duygun: Kent belleğinde ise pek çok 
farklı olayla ilişkili olarak yer ediyor. Haydarpa-
şa Garı tarihi boyunca pek çok göçe tanıklık etmiş 
bir yapı. Osmanlı Devleti’nin son döneminde İstan-
bul’a gelen Türkler ile Anadolu’dan buraya sürü-
len Karaman Rumları burada buluşmuş. Yıllar son-
ra, 1940’ların sonuna geldiğimizde Anadolu’dan 
İstanbul’a çalışmak için gelenlerin umutlarına ve 
1955 pogromundan sonra vatanlarından ayrılmak 
zorunda bırakılanların acılarına sahne olmuş. Pek 
çok göçün ve umut, hüzün, neşe, acı gibi duygu-
ların izi var. Haydarpaşa Garı’nı özel kılan bir di-
ğer unsur emeğin hareketine tanıklık etmesi. Gar 
çalışanı hareket memurları, teknikler, hamallar ve 
diğer memur ve işçiler ile birlikte yıllarca her gün 
banliyölerden gelip kent içinde çalışan binlerce in-
sanın geçtiği bir nokta olarak İstanbul’un emek 
coğrafyasının da bir parçası. 

GARDAN ÖNCESİ VE SONRASI 
◆ Makalenizde Haydarpaşa Garı’nın inşasıy-

la birlikte değişen bir Yeldeğirmeni panoraması da 
sunuyorsunuz. Haydarpaşa yapılmadan önce na-
sıl bir Yeldeğirmeni vardı?

Gökhan Koçyiğit: Yeldeğirmeni Mahallesi oluş-
madan önce içinde bulunduğu alan Haydarpaşa Bah-
çesi/çayırı olarak anılıyor. Bu çayır Haydarpaşa 
Garı’nın bulunduğu noktadan Acıbadem’e kadar uza-
nıyor. Bu bölge eski kent haritalarında aynı zaman-
da Talimhane olarak da isimlendiriliyor. 1802 tarih-
li Mollo haritasında ilk yerleşime örnek olabilecek 
bir köşk görülüyor. Mahalle dokusundan önce çayır 
düğün, panayır, eğlence ve spor etkinliklerinin ya-
pıldığı, yaz aylarında mesire alanı olarak kullanılan 
bir alan. III. Selim zamanında bazı çeşmeler ve so-
falar yapılıyor. V. Murat ve II. Abdülmecit’in sünnet 
düğünleri ile Adile Sultan'ın düğününün Haydarpaşa 
Çayırı’nda yapıldığı bilinen önemli etkinlikler arasın-
da sayılabilir. 

1774-1789 yılları arasında sarayın ve halkın un 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptırılan dört 
adet yel değirmeni, kendisi de mahalleli olan Se-
mavi Eyice’nin aktarımına göre yüz yıl kadar sonra 
ortadan kalkıyor. 1786 yılına ait Kauffer haritasın-
da mahallede bir yapılaşma gerçekleşmediği görül-
se de ortaya çıkan yollardan birinin günümüzdeki 
Karakolhane Caddesi aksına en yakın yol olduğu 
görülür. 19. yüzyılın ilk yarısı biterken mahallede 
görülen yollar hala organik ve düzenli bir yapı tipo-
lojisinden söz etmek imkânsız. 

Elifcan Duygun: İstanbul’da 1840 yılı sonra-
sında yeni kentsel alanların planlaması ve burada-
ki inşaat faaliyetleri, kent içi yangınları önlemek 
ve imar faaliyetlerini takip edebilmek için oluştu-
rulan Ebniye Nizamnameleri’ne göre yürütülüyor. 
Yeldeğirmeni Mahallesindeki kent planı da bu ni-
zamnamelere göre şekilleniyor. 1906 tarihli Goad 
haritasında bu planı okuyabiliyoruz. Ebniye Ni-
zamnameleri kentsel alanın büyüklüğüne göre kü-
çük meydancıklar ve anıt alanları oluşumuna da 
izin vermiş. Günümüzde Yeldeğirmeni ve İskele 
Sokak kesişimindeki meydancığın tarihi de bu yıl-
lara kadar uzanıyor. Yine Goad haritası üzerinden 
okunabilir. 

◆ Ya Haydarpaşa inşa edildikten sonra?
Gökhan Koçyiğit: Garın inşası sırasında Al-

man mühendisler ve garda çalışan işçiler ile ailele-
ri için apartmanlar ve eğitim yapıları inşa ediliyor. 
Garın inşa dönemine dair detaylı bir kentsel harita 
olmadığı için 1906 tarihli Goad haritası bize demir-
yolunun ve garın etkisinde, Rıhtım Caddesi çevre-
sinde otel, eczane, kuaför, kafe, gazoz fabrikası; 

demiryolu paralelinde lojman, 
otel, kafe, restoran, brasserie ve 
tiyatro yapısı; Karakolhane Cad-
desi’nde konuta ek olarak kafe, 
taverna, bakkal, pastane gibi gü-
nümüzdeki mekansal tiplerin ön-
cüsü olacak işlevlerin ortaya çık-
tığını gösteriyor. Haydarpaşa 
Garı’nın yolcu yüküyle doğru-
dan yüzleşen Rıhtım Caddesi’n-
de ticari işlevler artarken, ma-
hallenin içinde konut ağırlıklı 
bir yapılaşma mevcut. Ancak bu 
yıllarda mahalle arasında keskin 
doku geçişlerinden söz etmek 
mümkün değil. 

Elifcan Duygun: Garın inşa 
sürecine kadar neredeyse boş 
olan mahalle, Osmanlı Devle-
ti’nin son döneminde hızla ya-
pılaşmış. Cumhuriyet’in ilanı ile 
birlikte yeni devletin başkentinin 
Ankara olmasıyla kentsel hare-
ketlilik başkente kaysa da 1937 
tarihli Pervititch haritasında ya-
pılaşmanın arttığı ve iç bahçele-
rin ortaya çıktığı görülüyor. İs-
tanbul’da yapılaşmanın azaldığı 
bu dönemde mahallenin nüfu-
sunun artması Haydarpaşa Ga-
rı’nın taşıdığı yoğunlukla ilişkilendirilebilir. Bu 
dönemde ayrıca çok sayıda okul ve sinemanın ol-
ması hareketli bir sosyal yaşantıyı anlatıyor. Çeper 
bölgesinde atölye, depo, garaj ve oteller görülür. 
Örneğin harita üzerinde görülen Ankara-Eskişe-
hir Oteli’nin adını Ankara-Eskişehir hattından al-
ması kuvvetle muhtemeldir. 6-7 Eylül olaylarından 
sonra Türkiye’den ayrılan Rum vatandaşlarımızdan 
boşalan konutlara iç göç ile gelenler yerleşir. Hay-
darpaşa İlave Liman inşaatı süresince alana gelen 
göçmen aileler, bu mülkleri satın alarak mahalleli 
olmuş. Bu dönem göçlerin de etkisiyle bahçe için-
deki köşklerin yıkıldığı, yap-sat inşaat döneminin 
başladığı bir süreç yaşanıyor. Bugün bu yapıları ha-
len kullanıyoruz. 

1960 sonrasına ait fotoğraflardan Rıhtım Cad-
desi’ndeki yapıların kat sayılarının arttığı, parsel 
yapılarının değişerek daha büyük kütleler hava fo-
toğraflarında görülüyor. Garın ulaşım etkisi altın-
da bu dönemde yaygınlaşmaya başlayan otobüs fir-
maları Rıhtım Caddesi’nde ortaya çıkıyor. Bununla 
birlikte bu aksın ulaşım ile olan ilişkisi geri dönüşü 
olmayan biçimde kesinleşiyor. Bölgede konaklama 
yapıları ve bunlarla ilişkili diğer işlevlerin arttığını 
söyleyebiliriz.  

KÜLTÜREL VE SOSYAL YAPI
◆ Garın, mahallenin mimari yapısını ve plan-

lamasını etkilediği aşikâr. Bölgenin sosyal ve kül-
türel yapısı nasıl değişmiş olabilir? 

Elifcan Duygun: Haydarpaşa Garı’nın inşa 
sürecinden itibaren mekansal ve sosyal dönüşü-
mü birbirinden ayırmamız mümkün değil. Gar ya-
pımı sırasında mühendis, mimar ve işçilerin alan-
da yaşamaya başlaması ile birlikte konut ve okullar 
inşa ediliyor. Osmanlı toplumunun bir parçası olan 
Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumları bir ara-
da yaşıyor zaten mahallede. Ancak Haydarpaşa Ga-
rı’nın etkisinde Almanlar, İtalyanlar, sonraki yıllar-
dan doğudan aileleriyle gelenler mahallenin içinde 
kendilerine bir yer bulabiliyorlar. Türkiye’nin siya-
si çalkantıları buradan göç vermeye neden olsa da 
bu mahallenin kendi yapısıyla ilgili bir durum de-
ğil. Günümüze yaklaştıkça uygun fiyatlı ev tutma-
ya çalışan öğrenciler, Erasmus öğrencileri, yaban-
cı çalışanlar, beyaz yakalılar, işçiler gibi çok farklı 
gelir gruplarına dahil, farklı diller konuşan yüzlerce 
insan dünün yenisi bugünün eskisi mahalle sakinle-
riyle bir arada yaşamayı sürdürüyor. Aslında rantın 
öne çıkmadığı, herkesin yaşam mücadelesi içinde 
olduğu ve emeğiyle yaşayan insanların ortak değer-
lerde buluştuğu kendi halinde bir mahalle olmasın-
dan ileri geliyor bu durum. Ancak günümüzde yaşa-
nan dönüşüm, Moda, Karaköy ya da yanı başındaki 
Acıbadem gibi tüketim odaklı bir hale evrilirse bu 
dengenin bozulacağı, insanların gerilimlerinin ar-
tacağından endişeliyim. Ancak bugüne kadar Hay-
darpaşa Garı’nın etkisinde zaten çok kültürlü bir 

Osmanlı Mahallesi olan Yeldeğirmeni bunu Cum-
huriyet’te de devam etmeyi başarmış. Bugün pek 
çok gence cazip gelen de bu yapı olsa gerek. 

◆ Haydarpaşa’yı bugünün koşullarında tar-
tışırsak neler söylersiniz? Şüphesiz Yeldeğirme-
ni için söylediğiniz olumlu şeyler, eğer Haydarpa-
şa Garı otele ya da başka bir şeye dönüştürülseydi 
bugün geçerli olamayacaktı. 

Elifcan Duygun: 2013 yılında Haydarpaşa Ga-
rı’ndan son tren kalktı ve o günden beri İstanbul 
ve Türkiye için çok önemli bir yapı kullanılamaz 
halde kaderine terk edildi. Bugün onu işlevsizleşti-
rilme çabalarına karşın kentsel bellekte yerini hala 
koruyor. Galataport Projesi de Karaköy Yolcu Sa-
lonu gibi çok önemli bir yapıyı kaybetmemize ne-
den oldu. Bugün görüyoruz ki yeni bir ölçek, yeni 
bir sirkülasyon, yeni bir kıyı tanımlıyor. Bir yapı-
nın mimari olarak iyi olabilmesi için kendi sınırla-
rı içinde çok iyi -ki çok öznel bir yorum olur- çö-
zümlenmiş olması yetmez. İstanbul gibi tarihi kent 
merkezlerinde hem geçmişimizden hem geleceği-
mizden sorumluyuz. Haydarpaşa Projesi hayata 
geçtiğinde, Galata Port’un lütfen gösterdiği koru-
ma anlayışından farklı bir koruma ile karşılaşma-
yacağımızı biliyoruz ve karşı çıkıyoruz. Haydarpa-
şa Garı, çevresi ve hatta içinde bulunduğu siluetle 
birlikte korunmalıdır. 

Haydarpaşa Garı için ortaya atılan muhtemel 
senaryolar, sadece garın kimliğini ve geleceğini 
değil, Yeldeğirmeni Mahallesi başta olmak üze-
re bütün art bölgesinin kimliğini de değiştirecek-
tir. Bugün sadece Haydarpaşa Port değil, sonra-
sında önerilen her proje, gar ve çevresinin tarihsel 
sürecini bilerek tasarlanmalıdır. Umuyoruz ki ya-
kın gelecekte Haydarpaşa trenlerine kavuşacak, biz 
de Haydarpaşa’ya.

Haydarpaşa’nın karşı komşusu: 

l Erhan DEMİRTAŞ

“Haydarpaşa Garı’nın 
Yeldeğirmeni Mahallesi’nin 
Mekansal Kimliğine Etkisi” 
araştırmasını yazan Elifcan 
Duygun ve Doç. Dr. Gökhan 

Koçyiğit ile konuştuk. 
Duygun, “Tarihi dokuyu 

deneyimleyebilmek, 
yapıları kullanabilmek 
çok kıymetli. Ancak bu 

değer sadece başlı başına 
yapıların ayakta durması 
olarak nitelendirilemez. 

Toplumsal grupların 
katmanlaşarak birarada 
yaşaması başka bir diğer 

değerli nokta” diyor

Yeldegirmeni
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adıköylü çizer Öykü Doğan, kişisel bir an-
latım aracı olarak başladığı çizerliği 20 yıla 
yakın bir zamandır sürdürüyor. Aşk acısı-
nın, ayrılıkların, anıların ve özlemlerinin 

kaydını çizerek tutan Doğan, kendi deyimiyle sade-
ce düşüncede değil pratikte de uslanmaz bir romantik. 
Öyle ki hala çalışmalarında kâğıt kullanıyor ve daha 
sonra bunları dijital ortama aktarıyor. “Hala kâğıt üs-
tünde hatalarımı yaparak, o hataları bazen bırakıp, ba-
zen başka şeylere dönüştürerek çalışmayı seviyorum.” 
diyen Doğan ile söyleştik. 

• İktisat bölümü mezunusunuz ve ama uzun yıllar-
dır çiziyorsunuz. Çizerliğe nasıl başladınız?

Her ne kadar ekonomiye dair kayda değer bir bil-
gim olmasa da bir mezuniyetim var. Yaklaşık 2004’ten 
beri çizimi bir anlatım biçimi olarak kullanıyorum. As-
lında onun öncesinde de hep bir arayış, açlık, neyi nasıl 

dışa vuracağını tam bilememe halim var-
dı. Çocukluğumdan beri bir ifade biçimi 
olarak resim, müzik ve dans konuşmak-
tan daha kolay geliyor sanki. Çok kolay 
arkadaş edinebilen bir çocuk değildim, 
iletişim kurmak da çetrefilli bir şeydi be-
nim için. 2004’te terk edilmiştim, çok 
acı çekiyordum ve beni terk eden kişinin 
dikkatini çekmeye çalışıyordum içten içe 
büyük olasılık ki derdimi çizerek anlat-
maya çalıştım. 15 yaşında da yine aşık 
olduğum çocuk okusun diye öyküler ya-
zardım. Dikkat çekme motivasyonu üret-
me arzusuna dönüştü “buradayım ve söy-
leyeceğim şeyler var’’ demeye başladım. 
Sessiz bir çocuğun sesini çıkarmaya baş-
lamasıydı belki.   

• Çizdikleriniz bir nevi aşk mektubu. Peki bunlar 
ne zaman sizin kişisellikten çıktı? Yani ürettiklerinizi 
başkalarıyla paylaşmanız uzun sürdü mü?

Bu kez tek bir kişiyle değil de 
birçok kişi ile paylaşma isteği oldu. 
2014’e kadar bir nevi kendime çizi-
yordum, bir çeşit çizgi günlük gibi. 
Yakın çevre ile paylaşıyordum ama 
tam olarak bu çizimlerle ne yapabi-
leceğimi de bilemiyordum. 2014’te 
“arthereistanbul” macerası ile defte-
rime çizdiğim karakterler sergilenme-
ye başladı. İlk defa o zaman ürettiğim 
bir işin satılabildiğini de gördüm. Ta-
nımadığım kişilerin yaptığım işlerden 
etkilenmesi ve onları yanlarında gö-
türmek istemeleri inanılmaz bir hazdı.  
Yapmayı en sevdiğim şeyden ekmek 
parası çıkarabiliyor olmak sanırım tat-
lı geldi. Ürettiğim şeyler ile kurduğum 

bağ da şekil değiştirdi büyük olasılıkla. Eskiden her-
hangi bir uzvum gibi görüyordum çizimlerimi sanırım; 
şu an ise artık benden çıkan ve benim dışımda var ola-
bilen parçalarım gibi görüyorum. 

“SÜRREAL İMGELERLE DOLU” 
• Çizimlerinizde kalabalık ve sürreal anlatımlar 

görüyoruz. Zihniniz de böyle mi? 
Siz söyleyene kadar kalabalık figürlerimin üstüne 

pek düşünmemiştim sanırım. Bir kalabalık içinde var 
olma arzusu ile o kalabalıktan kaçıp izole olma arzu-
sunun iç içe geçtiğini görüyorum oysa şimdi. Çok de-
tay kullanıyorum çizimlerimde, şöyle bir bakıp geçilsin 
istemiyorum. Gerçekten bakılsın istiyorum, uzun uzun 
satır araları okunsun. Dürüst olmak gerekirse; alaylı ol-
duğum için teknik olarak bir kaçış yolu da sayılabilir 
sürreal anlatım. Hiç havalı bir cevap da olmadı, kendi-
me de haksızlık yapmayayım şimdi, zihnimin içi de sür-
real imgelerle dolu. 

• Çalışmalarınızda cinsiyetsizlik teması öne çıkı-
yor. Bunu anlatır mısınız? 

İşlerimdeki cinsiyetsizlik 
temasını ya da cinsiyet araş-
tırmasını pek de farkında ol-
mayarak yapmışım şimdiye 
kadar aslında. Daha doğrusu 
2010’da bir karakter çizerken, 
onun cinsiyetsizliğinin çok 
farkında değildim, ya da ne-
den öyle çizdiğime dair net bir 
açıklama yoktu kafamda. Ya 
da üniversitede bir öykü ya-
rışması için yazdığım masal-
daki karakterin cinsiyetine ve 
dış görünüşüne dair bir ipucu 
vermezken okuyucuya, kafam 

karışıkmış benim, karışıkmış ama neye karışık 
olduğunun bile farkında değilmişim tam. Şimdi-
ye kadar kadın hikayeleri anlattım ya da kadına 

dair hikayeler. Çocukluğumdan beri, dünyada sü-
regelen bir eşitsizlik olduğunun farkındaydım. Sınıf-

lar arası, cinsiyetler, türler arası eşitsizlik. Hep avan-
tajlı bir grubun varlığı. Bunların hepsinin yarattığı kafa 
karışıklığını kâğıt üstüne akıtıyorum sanırım. Akışkan 
bir anlayışın içinde yoğruluyor şu an anlatım biçimim. 
Akışkanlığı anlamaya çalışmak, deneyimlemek olduk-
ça keyifli. Tek tip bireylere dönüşmeden çok renklili-
ğin içinde kendini bulma çabasını kâğıt üstünde can-
landırabilmek ise büyük şans.

“HATALARIMLA ÇALIŞMAYI SEVİYORUM”
• Çizimlerinizde teknik konuları da konuşmak gerek 

çünkü dijitalden uzaksınız. Kâğıda çizip sonra dijital 
ortama aktarıyorsunuz. Bunun özel bir sebebi var mı?

Kendi kişisel işlerimde dijital çizimi tercih etmi-
yorum hala, klişe gelecek belki ama kâğıdın dokusu-
nu, kalemin çıkardığı sesi seven iflah olmaz roman-
tiklerdenim. Basılı ve proje bazlı işler için oldukça 
kolaylık sağlayan bir mecra sonuçta, kullanmıyor de-
ğilim ama dediğim gibi kişisel üretimde hala kâğıt üs-
tünde hatalar yaparak, o hataları bazen bırakıp, bazen 
başka şeylere dönüştürerek çalışmayı seviyorum.

• Son yıllarda bu alanda başarılı sanatçıların çık-
tığını da görüyoruz. Bu gelişimi nasıl yorumluyor-
sunuz?  

Büyük markaların ürünlerinde illüstrasyona ve 
genç sanatçılara yer vermesinden kaynaklanan bir 
durum var bence. Bu bir şekilde görünürlüğü arttır-
dı, ben illüstrasyon yapıyorum dediğimde aldığım ilk 
soru genelde “çocuk kitabı mı resimliyorsunuz?’ olu-
yordu. Şu an resimlemeyi her yerde görebiliyoruz, re-
simli anlatımın çok karşılığı var.

• Eski bir Ankaralısınız ve 11 yıldır Kadıköy’de 
yaşıyorsunuz.  Kadıköy ile ilişkinizde de romantik 
misiniz?  

Kadıköy ve etrafında yaşayabiliyor olmak bir ay-
rıcalık maalesef. Keşke bu kadar zor olmasa buralar-
da ikamet etmek. Öyle boş Kadıköy romantizmi yap-
mak büyük haksızlık olur bence. Ayrıcalıklı bir kesim 
yaşayabiliyor burada. Tabii ki seviyorum ve şanslı his-
sediyorum kendimi hala buralarda ikamet edebildiğim 
için. Benim semtim Hasanpaşa gerçi, tam bir Hasanpa-
şa fanatiğiyim, yaklaşık yedi senedir aynı çevrede yaşı-
yorum, arada bir ‘pandemi’ nedenli köye göçme oldu, 
döndüm dolaştım muhitime geri döndüm. 

• Siz hayatınızı sadece çizerlik yaparak değil aynı 
zamanda kafede çalışarak kazanıyorsunuz. Bunun bir 
tercih olduğunu söylemek doğru olmaz sanırım. 

Yani tabii ki tam anlamıyla bir tercih olduğunu söy-
leyemem, keşke sadece çizdiğim şeylerle geçinebiliyor 
olsaydım. Bunun için uğraşıyorum bir yandan; üretti-
ğim çizimleri bez çantalara basıyorum, baskı olarak sat-
maya çalışıyorum. İnsanlar kullanabilecekleri bir şeyi 
almayı tercih ediyor, duvara bir şey asmaktansa. Sanat 
tüketimi de çok sınıfsal bir şey maalesef neyse ki yavaş-
tan değişmeye başlıyor gibi.

Çektiği makyaj videolarıyla ünlenen 23 yaşındaki sos-
yal medya içerik üreticisi Tuana Tezsay, özellikle Ins-
tagram, Tiktok ve YouTube üzerinden paylaştığı video-
larla sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topluyor. 
Yaptığı makyajlarla kendini Mesut Özil’den Bülent Er-
soy’a, Kylie Jenner’dan Adile Naşit’e kadar birçok ün-
lüye benzeten Tezsay, gazetemize konuştu. 

“MAKYAJ EĞİTİMİ ALMADIM”
Daha önce hiç makyaj eğitimi almadığını söyleyen 

Tezsay, “Lisede birinci sınıftayken bana kendi makyaj 
malzemelerini veren kuzenim sayesinde makyaj yap-
ma ilgim başladı. Bir süre sadece fondöten, maska-
ra ve ruj kullanıyordum. Sonra kendi kendime deneye-
rek farklı şeyler yapmaya çalıştım. Başlarda gerçekten 
kötü makyaj yapıyordum. Videolar izleyerek bir sürü 

şey öğrendim. Eyeliner düzgün sü-
rebilmek için çok kez silip tekrar-
dan yapmaya çalıştığım zamanlar 
oldu. Zaten her alanda da bu böy-
ledir. Deneyerek ve yapmaya çalı-
şarak öğreniyoruz. Makyaj da bu 
şekilde. Kimsenin ilk eyelinerı mü-
kemmel değildir.” dedi.

İnsanların göstermiş olduğu il-
giden dolayı çok mutlu olduğu-
nu dile getiren Tezsay, “Daha önce 
kimsede görmemiştim böyle vi-
deolar. Sadece ülkemizdeki içe-
rik üreticilerinden bahsediyorum. 
Bu sayede de insanların ilgisi faz-
la oluyor sanırım. İnsanların des-
teğini almak, beğenilmek, başarılı 
bulunmak, özellikle de büyük bir kitleden bunları gör-
mek beni çok mutlu ediyor, gururlanıyorum. Ailemin 
de duyması benim için ayrı bir mutluluk tabii ki. Ama 
bunun yanında içeriklerimin beğenilmediği zamanlar da 
oluyor. Bunlar işimin tuzu biberi. Her zaman dört dört-
lük iş çıkaramıyor insan. Bu çok doğal. Ama başarılıy-
ken en küçük hatanızı gören bazı insanlar sizi çok kıran, 
heves kaçıran şeyler de söyleyebiliyor. Ne de olsa inter-
net üzerinden yorum yazmak, mesaj atmak çok kolay. 
Ama genel olarak ilgi için çok mutluyum ve çok şanslı-
yım.” ifadelerini kullandı. 

“YARIM MİLYON İZLENDİM”
Çektiği videoların büyük kitlelere ulaşacağını bek-

lemediğini dile getiren Tezsay, “Aslında bu tarz video-
lar çekmeyi çok istiyordum. Denemişliğim de var ama 
olmamıştı. İlk videomu yabancı bir makyaj influence-
rın tarzından esinlenerek yapmıştım. Tek farkı, kendi-
mi farklı birine çevirmemdi. Denemek istedim, zaten o 
zamanlar da karantina zamanlarıydı. Sıkılıyordum. Te-
levizyonda Türkan Şoray’ı gördüm ve neden olmasın 
ki dedim. Onun makyajını yaptım. Yaparken bir yan-
dan da TikTok çektim. O zamanlar belki 5 bin takipçim 
bile yoktu. Paylaştıktan sonra telefonu kenara koydum 
ve bir süre bakmadım. Telefonu elime aldığımda video-
mun yarım milyon izlendiğini gördüm. Sadece 1-2 saat 
içinde olmuştu tüm bunlar. Heyecan vericiydi.” dedi ve 
şöyle devam etti: “İlk başta ilgi biraz bana korkutucu 
geldi ama sonrasında hoşuma gitmeye başladı. Yorum-
lar çok güzeldi ve özellikle TikTok mecrasında farklı bi 
içerik çıkarttığımı farkettim. Devam ettirdim, şansım ve 
becerim sayesinde şu an buradayım.”

Yaptığı işin büyük bir emek istediğini belirten Tez-
say, “İnsanlar işimin gerçekten emek gerektiren bir şey 
olduğunun farkındalar. Ben takipçilerimin bunun far-

kında olduğunu düşünüyorum. Ge-
nellikle herkes yorum yaptığında 
bunları bilerek yapıyor ve bunun 
için minnettarım. Tek düze mak-
yaj videolarına eğlence katıyorum. 
Gündemi takip ediyorum, ne se-
vilir ne sevilmez bunlara bakıyo-
rum. Zaten yorumlara bakarsak in-
sanların talepleri çok fazla. Birçok 
ünlünün ismi geçiyor istek olarak. 
Genel olarak onların istekleri doğ-
rultusunda ilerlemeyi tercih ediyo-
rum.” dedi. 

Tezsay, makyajını yaptığı ünlü-
ler tarafından da olumlu geri dönüş-
ler aldığını dile getirdi: “Makyajını 
yaptığım ünlülerin çoğu bu video-

ları görüyor, geri takip edip çok tatlı mesajlar atıyor-
lar. Kendileri de hesaplarında paylaşıyorlar. Bazıları da 
beni de yapar mısın diye soruyor ve isim vermiyorum 
ücret teklif eden de olmuştu. Bunun dışında güzel me-
sajlar atıp keyifle izlediğini belirten ünlülerden örnek 
vermem gerekirse; Ahmet Kural, Murat Övüç, Hasibe 
Eren, Timur Acar.”

“MAKYAJIN 9 SAAT SÜRDÜĞÜ OLDU”
Çektiği videoların hazırlık aşamalarını da anlatan 

Tezsay, “Öncelikle arkada çalacak olan müziği seçiyo-
rum, bu adım kolay gibi duruyor ama can alıcı noktası 
müzik oluyor. Neredeyse yaptığım makyaj kadar mü-
zik seçimim de önemli. Müzikleri ve karakterlerin dizi/
film sahnelerinden konuşmaları birleştiriyorum. Daha 
sonra giyeceğim kıyafeti seçiyorum. Peruk gerekirse 
önce gidip arıyorum ve satın alıyorum. Ekstra bir plas-
tik makyaj ürünü gerekiyorsa da alışverişe çıkıyorum. 
Zaman kalırsa akşamına videoları çekiyorum, kalmaz-
sa ertesi güne sarkıyor. Genellikle makyaj videoları 4-5 
saat kadar sürüyor. Minimum 2, maksimum 9 saat sür-
düğü olmuştu. Bazen silmek zorunda kalıyorum, baş-

tan yapıyorum, bazen aldığım bir ürün uymuyor. Fark-
lı alternatifler denerken de zaman su gibi akıp geçiyor. 
Makyaj ve videonun çekimi dışında her yaptığım şeyde 
annemin rolü büyük. Bana çok yardımcı oluyor yaratı-
cılığı inanılmazdır. İkimiz bir olunca çok komik ve eğ-
lenceli şeyler ortaya çıkarıyoruz. O olmasa makyaj ka-
riyerim bitebilir diyebilirim. Babam ve kardeşim de çok 
destek oluyor. Önce onlara gösteriyorum, onlar yorum-
luyor, sonra da sosyal medyada paylaşımı yapıyorum.” 
şeklinde konuştu. 

“HERKES YAPABİLİR”
Makyaj videolarıyla ünlenen Tezsay, makyaj ala-

nında kendini geliştirmek isteyenlere tavsiyelerde de 
bulundu: “Ben kendim tek başıma bunu öğrenebildiy-
sem herkes yapabilir. Şu zamanda her kaynağa ulaş-
mak çok kolay. Tek sıkıntı makyaj malzemelerinin artık 
çok pahalı olması. Ama öğrenmek isteyen herkes vide-
olar açıp, deneyerek bu işi kapabilir. Kesinlikle makyaj 
kurslarına katılmak, başkasından öğrenmek tek çözüm 
değil. Bunun okulu yok. Kimse diploma da almıyor. 
Deneyeceksiniz, olmayacak ama tekrar tekrar yaptığı-
nızda güzelliğini göreceksiniz. Aynı benim yaşadığım 
gibi. Makyaj yapmak çok keyifli. Kendinizi güzelleştir-
mek, iyi hissetmek kadar güzel bir şeyin olduğunu dü-
şünmüyorum şu hayatta. İşin içine girdikçe, kendinizi 
geliştirdikçe iş olanağı sağlıyor. Ayrıca bence mükem-
mel bir seçenek. Belki bir makyaj influencerı olmayabi-
lirsiniz ama gelinlere ya da mezuniyete hazırlanan genç 
kızlara makyaj yapabilirsiniz. Sadece kendinizi iyi his-
setmenizi sağlayacak bir şey değil, aynı zamanda bir iş 
olanağı. Öğrenin ve sevin.”

Kadıköylü çizer Öykü Doğan ile yıllar evvel “küçük 
canavarlarım” şimdi ise “ekmek teknem” dediği 
resimlerini konuştuk. Doğan, “Eskiden herhangi bir 
uzvum gibi görüyordum çizimlerimi, şu an ise benim 
dışımda var olabilen parçalarım gibi görüyorum” diyorİflah olmaz

romantiklerdenim
K

l Erhan DEMİRTAŞ

Kadıköylü sosyal medya fenomeni: Tuana Tezsay
Çektiği makyaj videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Tuana Tezsay, “Daha önce hiç 
makyaj eğitimi almadım, kendi kendime deneyerek ve videolar izleyerek bu işi öğrendim” dedi
l Simge KANSU 
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Moda Burnu’nda, her bir köşesinde sa-
nat işlerinin olduğu retro bir apartman-
da pazar kahvaltısındayız. Kahvaltı dedi-
ğim aslında öğle kahvaltısı yani yabancı 
arkadaşlarımızın tabiriyle bir tür ‘brun-
ch’. Masada dostlar ve birbirini sevenler 
var. Ve hiç tükenmeyen bir sohbet. Mü-
zik, konserler, Kadıköy’de akıl durduran 
kiralar baş konular. Bir konudan diğeri-
ne atlanıyor, çaylar tazeleniyor ve çok-
ça gülünüyor. Aslında evde olan biten her 
şey çok basit. Ama etrafımızda olanları, 
şimdi savaşı ve daha fazlasını düşünün-
ce bir lüks bu. Bunu bildiğim için şanslı ol-
duğumuzu hissediyorum ve balkona çık-
tığımda suratıma vuran şubat güneşini 
selamlıyorum.

Birazdan evdeki bir sepeti aşağıda-
ki bakkala iple sarkıtıp sanki 1985 yılın-
daymışız gibi sipariş vereceğiz. Ve içecek-
lerimizi yukarı çekerken son zamanlarda 
duyduğum en güzel şarkılardan birini din-
leyeceğiz. Salondaki ekipte tam karşımda 

oturan kişi Özge Fışkın. Onun 
yeni şarkısı söz konusu olan. 
Ben Sana Vurgunum’u yo-

rumlamış. Sözleri Sabahattin Ali, beste-
si Ali Kocatepe’ye ait bir başyapıt. Nükhet 
Duru’dan dinlemeye alıştığımız harika şar-
kı. Canlı kaydettiklerini, sonradan hiç mü-
dahale yapılmadığını anlatıyor, yani “o an” 
ne kaydedildiyse o. Şarkı başlıyor. Salon-
da sessizlik hakim. Kimi camdan dışarı ba-
kıyor, kimi önüne. Ben yerdeki ahşap par-
kelere bakıyorum. Bu parkelerden artık hiç 
bulunmuyor. Soğuk laminat parkeler var 
yeni evlerde, aslının tuhaf bir kopyası. Tıpkı 
onlar gibi artık böyle şarkılar da yapılmıyor. 
Yapılıyor elbet güzel şarkılar ama hiçbiri bu 
kadar kalbinin içine sızmıyor. 

Özge, “Seneler sürer her günüm / 
Yalnız gitmekten yorgunum / Zannet-
me sana dargınım / Ben gene sana vur-
gunum” derken öyle yaşamış, öğrenmiş 
ve sindirmiş şekilde aktarıyor ki sözleri… 
İlk kez 2000’lerin başında, Beyoğlu’nda-
ki Manhattan Bar’ın açılış gecesinde duy-
duğumdan beri bayıldığım bir ses onunki. 
Sadece iyi bir ses değil, iyi bir his aktarı-
cı da. Yayınladığı albümlerin yanı sıra Be-
yoğlu Hayal Kahvesi’ndeki unutulmaz 
çarşamba performanslarıyla müdavimler 
oluşturan, Sertab Erener’in 2003 Eurovi-
sion zaferinde sahnede vokal yapıp dans 
eden, uzun yıllardır müzik sektöründe 
emek veren, işi konusunda titiz ve disip-
linli bir müzisyen.

Şarkı bittiğinde salonda bir alkış 
kopuyor (itiraf ediyorum, be-
nim gözler dolu dolu). Bayağı 
sanki bir konser bitiminde ya-
şanan o coşkulu alkış gibi. Ben 
Sana Vurgunum’un 3 Mart’ta 
(yani bugün) dijital platform-
larda yayınlanacağını ve üç haf-
ta sonra çıkacak sekiz şarkılık 
bir EP’nin ilk çalışması olduğu-
nu öğrendiğimizde dayanama-
yıp hepsini dinlemek istiyoruz. 
Herkesten önce bu ayrıcalığa sa-
hip olduğumuz için çok mutlu-
yum çünkü hakikaten dinlemeye 
doyamayacağınız bir EP geliyor. 
Her bir şarkının kayıt videosu da 
mevcut.

Fikrin nereden çıktığını sordu-
ğumda Özge, “Youtube kanalım 
için bir süredir yeni içerikler üret-
meye gayret ediyorum. Bu seçki 
kanal için ekip arkadaşlarımla be-
raber düzenlediğimiz ve çok seve-
rek icra ettiğimiz şarkılardan olu-
şuyor. Kayıtları dinlediğimizde çok 
kanlı, canlı geldi. Ben de yıllardır co-
ver söyleyen bir şarkıcı olarak yo-
rumladığım bu şarkıları sadece Youtube 
değil tüm dijital platformlar aracılığıy-
la dinleyiciyle paylaşmak istedim” diyor. 
Seçtiği şarkıların hepsi dinlemekten de 
söylemekten de çok zevk aldığı eserler. 
Hepsinin farklı hatıraları bulunuyor. “Tüm 

şarkıların yazarlarına da yorumcuları-
na da büyük hayranlığım var. Bazılarını 
konserlerimde de söylüyordum. Bağlantı 
kurduğum, bana çok şey hissettiren özel 
şarkılar” dediği bu çalışma Merzigo&Ta-
mar Records etiketiyle ve Özge ile Yeni-
den adıyla yayınlanacak.

Özge’yle birlikte çalan Efe Ek-
şioğlu (elektrik gitar), Cem Konuk 
(bas gitar), Barış Baykan (davul), 
Mehmet Kartal (keyboard) ve Se-
mih Çelikel’in (keman) performan-
sını Hünkar Çalışkan kaydetmiş. 
Miks ve mastering Barış Baykan’a 
ait. Albümün yürütücü yapımcısı 
ise Yeşim Doran. 

Pandemi sürecinde sahnede 
olmayı çok özleyen Özge şöyle di-
yor: “İnsan pandemi psikolojisin-
de kavramları yeniden düşünü-
yor, hatta sorguluyor. Fark ettim 
ki sahnede olmak, müzisyen ar-
kadaşlarım ve izleyiciler ile bu-
luşmak anlamına geliyormuş 
benim için. Birbirimize misafir-
liğe gitmişiz gibi. Samimi ancak 
bir o kadar da özenli olma hali. 
Bu hissedişin peşinden gidince 
aynı samimiyet ve özeni gös-
terdiğim canlı kayıtlarla yayın-
lar yapmak istedim.”

Yıllarca cover söyleyen ama ilk kez bir 
cover albüm yayınlayacak olan Özge Fış-
kın, bu kayıtlarla bizi evine misafir ediyor 
ve en özenli, samimi haliyle ağırlıyor. Bir-
birinden güzel şarkılar çok etkileyici bir 
performansla sunulmuş. Çok hakiki ve 
sıcak. Bugün açılış Ben Sana Vurgunum 
ile yapıldı, çok yakında ise diğer sürpriz 
şarkılar karşınızda olacak. Ve emin olun, 
beklediğinize değecek. 

Bu şarkılar bir başka

MELİS MELİS 
DANİŞMENDDANİŞMEND

İlkay Akkaya: 
zgün müzik deyince akla gelen ilk isimler-
den biri İlkay Akkaya. 1988’den günümü-
ze sadece konserleri, albümleriyle değil, 
eylem alanlarında, grevlerde, mitinglerde 

kısaca hak arama taleplerinin yükseldiği hemen her 
yerde sesiyle, sözüyle yer aldı. Cumartesi Annelerinin 
kızı, işçilerin kardeşi, yoldaşı, öğrencilerin her daim 
İlkay ablası oldu. Her daim tez canlı, her daim cana 
yakın ve elbette her daim gıpta ile izlenen.11 Mart’ta 
Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek konser 
öncesi onca yoğunluğun ortasında yakalayıp geçen 
yılları, müziği ve memleketi konuştuk.

◆ İlkay Akkaya benim ve birçok kişi için her za-
man güçlü, her zaman zarif, her zaman samimi ve 
her zaman güzel bir kadın. Siz kendinizi nasıl ta-
nımlıyorsunuz?

Çok teşekkür ederim. Çok katmanlı sorunları olan 
bir toplumda yaşıyoruz. Bu sorunların barış içinde 
çözülmesi için mücadele eden herkesle birlikte çalış-
maya gayret eden bir kişiyim.

◆ Yaklaşık 35 yıldır Türkiye’nin resmi olmayan 
tarihinin müziğini yapıyorsunuz. O günden bu güne 
şarkılarınızı dinleyen bir insan olarak bazen ‘bir ül-
kede hiç mi bir şey değişmez’ diye düşünüyorum. 
Siz neler düşünüyorsunuz?

Evet ben de öyle tanımlıyorum. Türkiye’nin gay-
ri- resmi vak‘anüvistiyiz. 

Bir iş yapmaya çalışan insanların umudunu kıran, 
mutsuzluğa sürükleyen olaylar bizim ülkemizde çok 
daha fazla yaşanıyor. Çocukluğumda Sevgi Soysal’ın 
bir lafına çok inandım ve hep öyle davranmaya çalış-
tım. Soysal “Ağacın en güzel filizi en yoz yerinden 
yeşerir” demişti. Buna çok inanıyorum. Şu an top-
lumda çürüme var ama bu çürümenin güzel bir filiz 
verebilmesi için uğraşan insanların sayısı da gün geç-
tikçe çoğalıyor. Sadece seslerini duyurmakta güçlük 
çekiyorlar. Çünkü iletişim olanaklarının tümü muk-
tedirlerin elinde. Ama biz birbirimizi bulabilme nok-
tasında da gayretli insanlarız. Hiçbir şey değişmedi 
diye bir umutsuzluğa kapılsam bile aklıma bu sözler 
geliyor ve ayağa kalkabiliyorum.

“BİZ DE ARTIK DENEYİMLİYİZ”
◆ Bu 35 yılın bir kısmı pek güllük gülistanlık da 

geçmedi. Albümleriniz ve konserleriniz yasaklandı, 
gözaltına alındınız. Bir sürü iktidarla aynı sorun-
ları yaşadınız. Sizce müzikle iktidarların ne gibi ve 
niye bir derdi var?

Sanatçılar daha güzel bir dünya olabileceğine ina-
nıyorlar. Oysa iktidara gelenler statükodan yana olu-
yorlar, öncelikleri kendi çıkarları oluyor. Bunu son 
dönem Türkiye toplumu çok net bir şekilde gördü. 
Önceki iktidarlarda da tv kanallarında ya da güzel sa-
lonların verilmesinde hep yasaklı olduk ama bir şe-
kilde sesimizi duyurmayı da başardık. Biz de artık 
çok deneyimliyiz. Hangi koşulda nasıl davranma-
sı gerektiği noktasında belki toplumun en deneyim-
li insanlarıyız diyebilirim. Bizi görmek istemiyor, 
yok etmek istiyorlar. Medyada göstermeyerek yok 

sayma yoluyla bunu başarmaya çalışıyorlar ama biz 
üretimin içinde olduğumuz, hakları için direnen bü-
tün mazlumların yanında olduğumuz için karşımızda 
çok durabildikleri söylenemez. Sadece bizi yoruyor-
lar bu yorgunluk da değiyor. Yola çıkarken nelerle 
karşılaşacağımızı biliyorduk o yüzden sürpriz olma-
dı. Keşke böyle olmasaydı fakat olsa da yine bildiği-
mizi okuyacağız. 

◆ 35 yıllık müzik serüveni içinde sizin hayatınız-
da da pek çok şey değişmiş olmalı. Sizde neler de-
ğişti? Şimdi bunu yapmam dediğiniz şeyler var mı?

“Hiç pişmanlığım yok” diyen insanları anlayama-
dım. Benim pişmanlıklarım var. Mesela politik kim-
liğimi daha sonra açıklasaydım belki daha çok insanı 
etkileyebilirdim diye düşündüğüm oluyor. Bu politik 
kimliğimin dışında kendimi asla tarif edemem. Tür-
cü, ırkçı değilim, faşist değilim. Enternasyonalist bir 
insanım. Bütün hayatımı solcu olmanın temel pren-
siplerine zeval getirmemek üzerine kurdum. Kırdı-
ğım kalplerden pişman olabilirim ama sonrasında 
onarmışımdır diye düşünüyorum.

“AİLENİN PARÇASI OLARAK GÖRÜLÜYORSUN”
◆ Pek çok çocuğun adına da vesile oldunuz, bir 

tanesi de benim arkadaşın kızı Aze. Böyle tesadüfler 
karşılaşmalar oluyor mu? Neler hissettiriyor?

Ben de üç Aze ile tanıştım. Çok mutlu hissettiri-
yor. Bu güne kadar yürümüş olduğum yolun bundan 
sonrasını yine bu şekilde gidebilmek için hem duy-
gusal hem düşünsel olarak onarıcı bir etki yaratıyor. 
Bu bir yoldaşlık duygusu ve bir ailenin parçası olarak 
görülüyorsun anlamına geliyor. Onları incitmemek, 
utandırmamak boynumun borcu diyorum.

◆ Pek çok sanatçının politika ile daha içli dışlı 
hikâyesi oldu. İçlerinde vekil olarak gördüklerimiz-
de oldu. Siz böyle bir şey düşünmediniz mi? Niye?

Çok teklif geldi ama hiç düşünmedim. Bulundu-
ğum alanda daha etkili olduğumu düşünüyorum. Dü-
şündüğümü, düşündüğüm anda söylemek gibi bir 
huyum var. Bu da şu an ülkemizde var olan politik ör-
gütlenmeler için sorun teşkil eder diye düşünüyorum. 
Alanımda çok özgürüm. Bulunduğum yerde kendimi 
ifade edebiliyorum, bu nedenle gerekli bulmuyorum. 

◆ Bugüne kadar verdiğiniz konser sayısını kaba 
taslak hatırlıyor musunuz?

Hiç saymadım. Keşke saysaydım, herhalde bin-
den fazladır. Sadece konser salonları değil Cumarte-
si eylemleri, mitingler, grevler, dayanışma etkinlik-
leri de var.

BÜYÜK İSTANBUL KONSERİ
◆ 11 Mart’ta Bostancı’da konser var. Bu konse-

rin özelliği ne?
Pandemiden sonra İstanbul’daki ilk konser. Nor-

mal orkestramız 6 kişilik bu konserde farklı bir dü-
zenleme olacak bir oda orkestrası olacak. Deniz Te-
kin konuk olacak. Bir aksilik olmazsa Mehtap Meral 
de bir şarkı söyleyecek. Çok önemsediğim bir konser.

◆ Binlerce konser dediniz heyecan devam mı 
hala yoksa zamanla sıradanlaşıyor mu?

Her seferi çok heyecanlı. Ya yanlış olursa, ya bir 
şey ters giderse kaygılarıyla çıkıyorum, ilk şarkıdan 
sonra geçiyor. En başından kendime bir söz verdim; 
heyecan duymadığım ilk konserde bırakacağım. 

◆ Sahneye çıkmadan önce yaptığınız bir hazır-
lık var mı?

Sessiz kalmaya, sesimi ısıtmaya çalışıyorum. Sah-
neye adımımı atarken her şeyin yolunda gitmesi için 
dua ediyorum. Arkadaşlarıma şans dileyin diyorum.

◆ Pandemi sanatçılar için çok zordu. Sizin için 
nasıl geçti?

Pek çok arkadaşımın yaşadığı zorlukları yaşama-
dım. İzmir Seferihisar’da yaşıyorum. Otlarımız da 
bol. Onları pişirdik yedik. 

0rada küçük bir lavanta bahçesi oluşturmuştuk. 
Bunun hasadını zorluk içinde olan arkadaşlarımızla 
dayanışma için kullandık. 

◆ Müzik yaptığınız yıllar boyunca dayanışma 
için pek çok konserde yer aldınız, söz söylediniz. 
Sizce müzik insanları neden bir araya gelemiyor, 
dayanışamıyor?

Ülkemizdeki müzik alanında oluşmuş olan mes-
lek örgütleri aslında müzisyenlerin pek çoğunu kap-
samıyor. Bence temel sorun gerçek anlamda sektör-
de emek veren bütün insanları kapsayan sendikanın 
olmayışı.

◆ Peki bir sendika neden kurulmuyor?
Müyorbir’in başkanı Burhan Şeşen ile birlikte bir 

grup oluşturduk. Ankara’da kurulan müzik sendikası-
nı İstanbul’a taşınması ve genişletilmesi için bir çaba 
harcandı ama bu sektörde bu tür girişimler nedense 
sonuçsuz kalıyor.

◆ Pek çok sanatçı sizinle birlikte şarkı söylemek 
istiyordur ve söylüyor ama sizin keşke birlikte şarkı 
söyleyebilseydim dediğiniz biri var mı?

Yetişebilseydim Mercedes Sosa ile birlikte söyle-
mek isterdim. Ses aralıklarımız da benziyor. Onunla 
Gracias A La Vida söylesek çok güzel olurdu.

◆ Uzun yıllar Kadıköy’de yaşadınız. Sonra gitti-
niz neden ve nereye? 

Ben İstanbul’da doğdum ve hep orada yaşadım. 
Artık çok yorucu bir hale gelmişti. İnsanların birbi-
rine davranışına tanık olmak insan sevgisini zedele-
yebilecek bir hale gelmişti. Kendimi de düşünsel ve 
duygusal anlamda korumak istiyordum. Çok sayı-
da hayvanım da vardı buraya 16 kedi 2 köpekle gel-
dik. Onlara daha rahat koşullar sağlamak istiyordum, 
tarım yapmayı istiyordum. Artık pazardan alışveriş 
yapmıyor, kendi yetiştirdiklerimizi yiyoruz. Doğanın 
içindeyiz ve doğanın içindeki dengeye daha yakın-
dan tanık oluyoruz. Doğa içinde üzücü dengeler de 
var herkes birbirini yiyor.

Türkiye’nin resmi olmayan tarihinin müziğini yapan isimlerden 
İlkay Akkaya “Türkiye’nin gayri- resmi vak‘anüvistiyiz” diyor

◆ Sizi dayanışma etkinliklerinde de çok sık görüyo-
ruz. Son zamanlarda SMA’lı çocuklar için sürekli daya-
nışma içindesiniz. Sürekli yayınlar yapıyorsunuz. 
O dünyalarda ne yaşandığını öğrendiğinizde gerçekten 
dışında kalamıyorsunuz. Çok büyük bir şeyle mücade-
le ediyorlar. 
◆ SMA’lı çocukların aileleri ne söylüyor, ne istiyor?  Ve 
siz onların hangi taleplerinin karşılanmasını istiyorsunuz?
Yaklaşık iki yıl önce bir ilaç bulundu. Bütün deneysel 
çalışmaları tamamlandıktan sonra bebeklere uygulan-
maya başlandı. İlaç sadece bir kez uygulanıyor, bir nevi 
gen transferi. Şu anda kampanya yapan aileler bu ilaca 
ulaşmaya çalışıyor. Başlangıçta 2 milyon Euro gibi ra-
kamlardı, Dubai’de iki hastane açıldı fiyatlar biraz düştü. 
Biz çocukları bu tedaviye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir 
taraftan da bu ilacın ülkemizde uygulanması için Sağ-
lık Bakanlığı’na talepte bulunuyoruz. Novartis’in verdi-
ği teklife göre ilaç ülkemizde uygulanırsa 400 bin dolar 

gibi bir fiyat olacak. Yani bugün bir çocuk için topladığı-
mız parayla üç çocuk tedavi olacak. 
Bu ilaç Almanya, Kanada, 
İngiltere, Macaristan gibi 
pek çok ülkede devletle-
rin sağlık sigortası kapsa-
mında. Bizim ülkemizde de 
o kapsama alınsın istiyo-
ruz. Bakanlığın “SGK kap-
samında” dediği ilaç ise altı 
ayda bir uygulanan ve sade-
ce belirtilerin yavaşlamasını 
sağlayan bir ilaç. Tüm çocuk-
lara uygun değil, belli kriter 
testlerinden geçen çocuk-
lar bu ilacı alabiliyor. Fahret-
tin Koca “kriterler kaldırıldı” 
dedi ama pratikte görüyoruz 
ki kalkmış değil. 

◆ Özetle SMA’lı çocuklar ve aileleri yalnız bırakılmış 
durumda
Yalnız bıraksalar yine dert, fakat yapılan açıklamalarla 

daha büyük bir dert haline getiriyor-
lar. İnsanlar bize  “SGK kapsamınday-
mış niye para topluyorsunuz “ diyor. Bir 
de bu açıklamalar yüzünden dert an-
latmaya çalışıyoruz. Mesela ülkemiz-
de Bilim Kurulu diye bir kurul var. Şu 
ana kadar 94 çocuğumuz yürütülen 
kampanyalarda toplanan parayla te-
davi edildi ve dönenler oldu. Bilim Ku-
rulu’ndan hiç kimse arayıp nasıl bir 
sonuç elde ettiniz diye sormadı.
◆ Nasıl sonuçlar elde edildi?
Başını tutamayan çocuklar başı-
nı tutmaya başladı, bisiklete binme-
ye başlayan çocuklar var. Sondayla 
beslenen çocuklardan yemek ye-
meye başladı. Yani çok olumlu ge-
lişmeler var.

SMA’LI ÇOCUKLAR ÖLÜME TERK EDİLİYOR 

l Leyla ALP

Ö

Fotoğraf: Ayşegül Karacan
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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...

Kronik böbrek hastalığı son yıl-
larda tüm dünyada adeta bir sal-
gın şeklinde artış göstererek cid-
di bir sağlık sorunu haline geldi. 
Bu hastalığın önemine dikkat 
çekmek için her yıl Mart ayının 
ikinci Perşembe günü “Dünya 
Böbrek Günü” olarak kutlanıyor. 
Dünya Böbrek Günü dolayısıyla 
Türk Böbrek Vakfı’nda renal di-
yetisyen ve eğitmen olarak görev 
yapan Gökçen Efe Aydın ile gö-
rüştük. Aydın, ülkemizde her 6 – 
7 kişiden birinde kronik böbrek 
hastalığı görüldüğünü dile getirdi. 

Böbreklerin insan vücudu açısından önemini anlatan Ay-
dın, “Böbreklerimiz vücudumuzun süzgecidir. Kanımızdaki 
atık maddeleri süzerek idrar yolu ile vücudumuzdan atmamı-
zı sağlarlar. Ayrıca vücudumuzdaki sıvı – tuz dengesinin dü-
zenlenmesi, tansiyonumuzun dengede tutulması, kemik iliğinin 
kan elemanlarının yapımı konusunda uyarılması ve kemiklerin 
daha sağlam olmasını sağlarlar” dedi ve şöyle devam etti: “Böb-
rek hastalıkları; kronik böbrek hastalığı, akut böbrek yetmezliği, 
böbrek taşı, polikistik böbrek hastalığı, glomerülonefrit ve idrar 
yolu enfeksiyonu olarak sıralanabilir.”

“MUCİZE BESİN YOKTUR”
Böbrek sağlığının korunması için neler yapılması gerektiğin-

den bahseden Aydın, “Sağlıklı beslenerek böbreklerimizi büyük 
ölçüde korumuş oluruz. Yeşilliklerin, bitkisel proteinlerin, deniz 
ürünlerinin, süt ve süt ürünlerinin olduğu Akdeniz tipi beslen-
me, sağlıklı insanların böbrek sağlıklarının korunması için uy-
gundur. Aşırı şeker ve tuz tüketiminden kaçınmak, bol su içmek 
ve hareketli bir yaşam sürmek de böbrek sağlığının korunması 
için yapılması gerekenlerdir” dedi. 

“BOL BOL SU İÇİN”
Aydın şöyle devam etti: “Bugün pek çok kaynakta, sosyal 

medyada gösterildiği üzere ‘mucize’ veya ‘süper’ besin yoktur. 
Bu yüzden bütün besin gruplarının yer aldığı ölçülü ve denge-
li bir beslenme planımızın olması böbreklerimiz için yararlı ola-
caktır. Bol bol su içmenin önemi de daima hatırlanmalıdır. Aşı-
rı şeker ve tuz içeren besinler böbreklerimiz için zararlıdır. Bu 
zararlı besinleri düzenli şekilde tüketmek de böbrek sağlığımı-
zı bozabilir.”

Aydın, böbrek hastalıklarında kontrol yaptırmanın önemine 
de dikkat çekti: “Günümüzde diyaliz gerektiren böbrek yetmez-
liği hastalarının %60’ı 20 – 25 yılı geçmiş şeker ve tansiyon has-
talarıdır. Bunun dışında glomerülonefrit, böbrek taşı, tek böb-
rekli olmak, polikistik böbrek hastalığı olanlar da risk altındadır. 
Bu hastalıklara sahip kişilerin doktorlarının belirleyeceği aralık-
larla böbreklerini kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Sağlıklı in-
sanların da senede bir kere basit bir idrar tahlili ve kan kreatinin 
değerlerine baktırmaları yeterlidir.”

Hangi durumlarda doktora görünülmesi gerektiğine de deği-
nen Aydın, “İdrar yapma alışkanlıklarındaki yeni başlayan deği-
şiklikler (gece idrara çıkma, daha sık idrara çıkma), idrar renginin 
değişmesi, idrarda köpük gözlemlenmesi, geceleri ağız kuruması, 
yeni başlayan yüksek tansiyon ve buna bağlı baş ağrısı, yeni baş-
layan halsizlik ve buna bağlı kan sayımındaki düşüş gibi belirtiler 
böbrek hastalığını işaret edebilir.” ifadelerini kullandı. 

“HER 6-7 KİŞİDEN BİRİ KRONİK BÖBREK HASTASI”
İlaç tüketiminin böbrek sağlığını etkilediğini dile getiren Ay-

dın, “İlaç tüketimi mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. Başta 
ağrı kesiciler olmak üzere birçok ilaç böbreklerimizin etkinliği-
ni bozabilir. İlaç kullanımı bırakıldığında bu durum geçecektir. 
Bol su içmek böyle bir durumda faydalı olacaktır. Ülkemizde 
her 6 – 7 kişiden birinde kronik böbrek hastalığı görülmektedir. 
Yaklaşık 62 bin kişide de kronik böbrek yetmezliği görülmek-
tedir. Ayrıca böbrek nakli bekleyen 23 bine yakın hasta vardır. 
2021 yılında da 3 bin 375 böbrek nakli gerçekleşmiştir. Ülke-
mizde böbrek nakli sayısının artırılması gerekiyor.”

“BÖBREKLERİMİZİN DEĞERİ BİLİNMİYOR”
Aydın, 10 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla şu mesa-

jı verdi: “Ne yazık ki böbreklerimizin değeri diğer organları-
mız kadar iyi bilinmiyor. Bu nedenle bu seneki Dünya Böbrek 
Günü’nün konusu ‘Herkes İçin Böbrek Sağlığı’ olarak belirlen-
di. Her yaştan insanın böbrek sağlığına gereken önemi verme-
si gerekir. Bu nedenle sağlıklı beslenmek, hareketli bir yaşam 
sürmek, düzenli uyku ve bol su tüketimi sağlıklı böbreklerin 
formülü olarak gösterilebilir. COVİD-19’dan dolayı insanların 
hastaneye gitmeme isteği, böbrek hastalıklarının teşhisini gecik-
tirebilir. Bu nedenle düzenli olarak doktor kontrollerine gitmek 
böbrek sağlığımızın korunması için çok önemlidir.”

Türk Böbrek Vakfı’nda renal diyetisyen 
ve eğitmen olarak görev yapan 

Gökçen Efe Aydın, Türkiye’de her 6 -7 
kişiden birinde kronik böbrek hastalığı 
görüldüğünü, 23 bine yakın kişinin de 

böbrek nakli beklediğini söyledi 

“Herkes 
İçİn böbrek 

sağlığı”
bezite, vücutta sağlığı bozacak ölçüde yağ 
birikmesi olarak tanımlanıyor. Gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler için önemli bir halk 
sağlığı sorunu. Paketli ve hazır gıda tüketimi-

nin artması, hareketsiz bir yaşam nedenleri arasında yer 
alıyor. Diyabete, kalp damar hastalıklarına, kansere ve 
birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Obezite ile mücadele 
etmek, obezite hakkında farkındalık oluşturmak amacıy-
la da “4 Mart Dünya Obezite Günü”nde çeşitli etkinlikler 
düzenleniyor. Obezite Günü vesilesiyle Kadıköy Beledi-
yesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği diyetisyeni Figen 
Fişekçi Üvez ile obeziteyi konuştuk. 

◆ Obezite nedir?
Obezite, besinlerle alınan enerjinin harcanan enerji-

den fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak de-
polanması sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve sü-
resini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak kabul 
edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi, “Sağlığı 
bozacak ölçüde yağ dokularında anormal veya aşırı mik-
tarda yağ birikmesi’’ olarak ifade etmektedir. 

◆ Kimler neye göre obez kabul edilir? 
Kişilerin ağırlıklarının, boylarının metre cinsinden karesine oranı 

yani beden kitle indeksi zayıflık, normal aralık veya obezite durumuy-
la ilgili bir göstergedir. Kişinin beden kitle indeksi eğer 30 kg/ m2 ve 
üzerinde çıkarsa obez olarak nitelendirilir. Ancak bu değer tek başına 
yeterli değildir. Yağlanma ile bilgiyi bir profesyonel eşliğinde yağ ana-
lizi yapılarak veya kişi kendi başına bel çevresini ölçerek anlamlı bir 
şekilde tespit edilebilir. Bel çevresi kadınlarda 80 santim erkeklerde 
ise 94 santim ve altı ise en ideal. Bu sınır uyarı sınırdır. Eğer kadınlar-
da 88 santim, erkeklerde ise 102 santim üzeri ise şişmanlık ve şişman-
lığın beraberinde getirdiği riskler açısından dikkatli olmak gerekiyor. 

“HAREKETSİZ YAŞAM ÖNEMLİ BİR NEDEN”
◆ Nedenleri ve risk faktörleri nelerdir?
Obezite son yıllarda maalesef oranı artarak devam eden çok önem-

li bir sağlık sorunu. Kişinin metabolizmasına ve aktivitesine bağlı har-
cadığı enerjinin çok üzerinde beslenmesi, özellikle yiyecek seçim-
lerinde basit şekerli yiyecek ve içeceklerin, poğaça, kek, börek gibi 
beyaz unlu gıdaların ve bunların yanı sıra fastfood gibi doymuş yağ 
ve beyaz un gibi karbonhidratlar içeren yiyeceklerin, abur -cuburla-
rın daha fazla tercih edilmesi diyebiliriz. Ayrıca hareketsiz bir yaşam 
önemli bir etken. Pandemi süreci de maalesef bu durumu derinleştir-
di. Bunların dışında genetik olarak obeziteye yatkınlık, hormonal ne-
denler örneğin tiroit fonksiyonlarında azalma, çocukluk çağı şişmanlı-
ğı, stres, ilaç kullanımı, sıklıkla çok düşük kalorili diyetler yapmak, az 
su içmek sıralanabilir. Son yıllarda fazlaca araştı-
rılan uykusuzluk veya kaliteli uyku uyuma-
mak ve bağırsaklarımızda kötü beslen-
meye bağlı kötü bakterilerin artması 
da obeziteye neden olmaktadır.

◆ Obeziteye bağlı olarak 
oluşabilecek hastalıklar ne-
lerdir?

Obezite beraberinde bir 
çok hastalığı da getiriyor. 
Kalp damar hastalıkları, hiper-
tansiyon, insülin direnci, Tip 2 
diyabet, karaciğer yağlanması, 
akciğer hastalıkları (KOAH), 
uyku apnesi, reflü, eklem ra-
hatsızlıkları, migren, ro-
matizma, kanser, dep-
resyon gibi birçok 
hastalığa davetiye 
çıkarmaktadır. 

“BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILMALI”
◆ Obezite nasıl önlenir?
Eğer ölçümleriniz obezite sınırları içinde olduğunuzu gösteriyorsa, 

öncelikle hekim desteği ile kan değerlerinin değerlendirilmesi ve ge-
rekirse medikal bir destek sonrasında bir diyetisyenden yardım almak 
çok önemli. Çünkü insülin direnci, şeker hastalığı, ürik asit yüksekli-
ği veya karaciğer yağlanması ve benzeri oluşabilecek durumlara göre 
diyet protokolleri değişebilmektedir. Kişinin ayrıntılı beslenme ve ha-
yat tarzı ile ilgili durumlar ayrıntılı sorgulanmalı ve hatalar tespit edil-
melidir. Kişiye uygun programlar belirlenip mutlaka takip edilmelidir. 
Sonrası için de koruma ile ilgili beslenme eğitimleri verilmeli ve kont-
roller devam etmelidir. Ayrıca obeziteyi bir halk sağlığı sorunu ola-
rak görüp biz belediyelerde bu konu ile ilgili öncelikle çocuklar olmak 
üzere eğitimler ve etkinlikler ile bilinçlendirme çalışmalarıyla bu du-
ruma dikkat çekmeliyiz. Kadıköy Belediyesi'nin bu konu ile ilgili bir 
çok çalışması mevcut. 

◆ Obeziteden korunmak içi neler yapmalıyız?
Korunmak için biraz önce de dediğim gibi çocuklardan başlamak 

hatta anne karnından temellerini atmak çok önemli. Doğumla birlikte 
en önemli unsur anne sütü kullanımı. Ek gıdalara geçişte ise  doğru be-
sinleri seçerek beslenme alışkanlıklarını olumlu yönde geliştirmek bu 
işin temelini oluşturuyor. Çocuğa doğru beslenme alışkanlıkları mut-
laka kazandırılmalıdır. Ayrıca gebe beslenmesi, anne sütü kullanımı, 
ilk 3 yaş bebek beslenmesinin doğru yapılması kişilerin bağırsak mik-
robiyotasının olumlu yönde gelişimini sağlamaktadır. Bu da birçok 
hastalık ve obeziteyi engellemede önemli bir unsur olabileceği düşü-

nülmektedir. 

“YETERLİ SU ALIMI, KALİTELİ UYKU...”
Yetişkinlikte de yüksek lif/posa içeriği ile 

bağırsak floramızı olumlu yönde destekleyen 
sebze ve meyve ağırlıklı yoğurt, peynir ve ke-
fir, tam tahıl, badem, ceviz, fındık vb. yağ-
lı tohumlar, kurubaklagil, ölçülü miktarda 
et, yumurta, tavuk, hindi, balık gibi iyi kali-
te proteinleri de belli oranda içeren bir bes-
lenme programı benimsemelidir. Aşırı tuz, 
sofra şekeri, beyaz un, aşırı doymuş yağ-
dan uzak durmak çok önemli. Bunun yanı 
sıra yeterli miktarda 2-3 litre arası su alı-
mı, haftada en az 150 dakika orta tempo-
da bir egzersiz, mutlaka 6-7 saatlik doğanın 
aydınlık- karanlık döngüsüne uygun kali-

teli ve bölünmeyen uyku, stres yönetimi-
ni öğrenmek bize yardımcı olabilir.

Diyetisyen Figen 
Fişekçi Üvez, 

kanser, depresyon, 
hipertansiyon gibi 

birçok hastalığa 
davetiye çıkaran 

obeziteden 
korunmak 

için beslenme 
temellerinin gebelik 

sürecinde atılması 
gerektiğine dikkat 

çekiyor

l Simge KANSU

Birçok hastalığın temelinde

yatıyor!yatıyor!
l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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adıköy Belediyesi tarafından düzenle-
nen kış festivali Buzzfest, 24 Aralık günü 
başladı 28 Şubat günü sona erdi. Buzz-
fest, iki ay boyunca sadece Kadıköylüle-

re değil, İstanbul’un her yerinden gelen ziyaretçilere 
ev sahipliği yaptı. 

YÜZ BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
Tüm İstanbullulara eğlenceli vakit geçirme imkâ-

nı sunan Buzzfest’i bu yıl yüz binin üzerinde kişi zi-
yaret etti. 500 metrekare alan üzerine kurulan festival 
alanı aynı zamanda su ve elektrik kullanımının en dü-
şük düzeyde tutulmasıyla çevre dostu özelliği taşıdı.

DÖRT YAŞ ÜSTÜ HERKES FAYDALANDI
Kalamış Atatürk Parkı içinde bulunan Kadıköy 

Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki iki alanda 
özel bir teknoloji kullanılarak buz pisti ve buz kaydı-
rağı pisti hazırlandı. 4 yaş üstü her kullanıcıya açık 
olan pistlerde, İstanbullular yarım saatte bir değişen 
seanslarda hem buz pateni hem de şişme botlarla buz 
kaydırağından kayma keyfini yaşadı.

KASKLAR VE PATENLER ÜCRETSİZ 
Yoğun talebi dengelemek amacıyla sembolik bir 

ücretin alındığı festivalde, buz pistine gelenlere ücret-
siz olarak kask ve paten temin edildi. Buz pateni yap-
mak isteyenlere eğitmenler tarafından temel eğitim 
verildi. Temel eğitimden sonra kaymaya çalışan ço-
cuklar ve yetişkinler kimi zaman düştü kimi zaman da 

birbirinden destek alarak büyük bir heyecan ve mutlu-
luk yaşadı. Festivalde en çok eğlenen şüphesiz çocuk-
lardı. Özellikle küçük çocuklar, festival boyunca şiş-
me botla buz üzerinde kayma keyfini doyasıya yaşadı.  

EĞLENCE HİÇ DURMADI
Ses ve ışık gösterileriyle renklenen festivalde iki 

ay boyunca eğlence hiç durmadı. Yılbaşını Uninvi-
ted Jazz Band grubunun konseri ve DJ performans-
larıyla karşılayan festivalin yeni yıl partisine Kadı-
köylülerin ilgisi yoğundu. Karnaval korteji, jonglör 
show, bubble show gibi etkinliklerle çocuklara fark-
lı alternatifler de sunan Buzzfest’in minik katılımcı-

lar için bir başka eğlencesi ise Şubadap Çocuk gru-
bunun konserleri oldu.

FESTİVALE KATILANLAR ANLATTI
Arkadaşlarıyla birlikte festivale gelen Sıla Polat, 

“Benim ikinci gelişim. İlk gelişimden daha iyi kaydım. 
Hatta ben ilk geldiğimde çok şaşırdım belediyenin ol-
duğu için ve fiyatlar bu kadar uygun olduğu için. Keş-
ke daha çok gelseydim diyorum.” diye konuştu.

Üsküdar’dan gelen Erman Oran, “Bu etkinlik gü-
zel bir etkinlik. Açıkçası belediyenin böyle farklı şey-
leri desteklemesi gençler açısından çok güzel. Sosyal 
belediyecilik anlamında da olumlu etkileri var.  Keş-

ke daha uzun sürseydi, daha fazla olsa diye insan is-
tiyor. Bizim de ilk gelişimizdi.  Zor da olsa kayma-
ya çalıştık” dedi.

Babası ile birlikte festivale gelen dört yaşındaki 
Aras Taylan Çatal, “Ben burada çok eğlendim devam 
etmesini istiyorum. Seneye de devam etsin çok isti-
yorum” diye konuştu.

Cevizlibağ’dan festivale ikinci defa gelen Zeynep 
Suna ise şunları söyledi: “İlk geldiğimde çok beğen-
miştim. Arkadaşlarımla tekrar toplandık geldik. Kadı-
köy Belediyesi burayı baya güzel yapmış. Ortam çok 
güzel, akşam çok güzel. Her sene yapabilirler bu et-
kinliği daha da uzatsınlar süresini daha çok gelelim.”

Buzzfest

ziyaretçi ağırladı
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BEYZBOL: Resmi olarak ilk kez 1838 yılında oy-
nandığı belgelenen beyzbol geleneksel bir ABD spo-
ru olarak bilinir. Japonya, Küba ve Venezuela gibi ül-
kelerde de popüler olan oyun diğer ülkelerde ise 
aynı popülerlik ve izlenme oranını yakalayamamış-
tır. Oyunda dokuzar kişiden oluşan iki takım beyz-
bol sopası ile topa vurmaya çalışır ve dört kale de-
nilen noktaları koşarak geçip sayı yapmayı çalışır. 
Hücum takımında amaç vurucunun sopayla topa 
vurması ve savunma takımının topu yakalaması-
na kadar 4 kaleyi koşarak geçmektir. Savunma ta-

kımı ise vurucunun 
koşuya çıkmasını 
ya da koşuya çık-
tıysa da en az me-
safeyi yapmasını 
sağlamaktır. Maç 
sonunda en fazla 
koşu yapan takım 
kazanır.

SPOR SPOR 
ANSİKLOPEDİSİANSİKLOPEDİSİ

KRİKET: Aynı beyzbol gibi topa sopayla 
vurma mantığına sahip kriket, popülerlik 
ve izlenme olarak Güney Asya, Avustralya 
ve İngiltere’ye sıkışmış gibidir. Geniş oval 
bir alanın içindeki dikdörtgen sahada 
oynanan krikette 11 kişilik iki takım mücadele 
eder. Atıcı takımının oyuncusunun amacı 
topu vurucu takım oyuncusuna hızlıca 
atarak oyuncunun arkasında kalan kaleye 
değdirmektir. Vurucu ise topa hızlıca vurarak 
diğer kaleye doğru koşar. Top oyun alanının 
dışına çıkmadan yakalanırsa 1, oyun alanının 
dışına çıkarsa 4, yere hiç değmeden oyun 
alanı dışına çıkarsa 6 puan kazanılır. Atıcı 
takım ise topu yere değmeden yakalayarak 
kalelerden birine değdirmeye çalışır.  

Tarihe geçmek 
istiyor

Kadıköy Spor Kulübü sporcusu Seren Ay Çe-
tin, İstanbul’da 13 Mayıs tarihinde düzenlene-
cek organizasyonda, boks sporunda dünyanın 
en büyük organizasyonlarından Dünya Boks 
Konseyi’nin (WBC) gümüş kemer maçına çı-
kacak. Rakibi ise kariyerinde iki kez WBC dün-
ya şampiyonluğu bulunan Avusturyalı Golden 
Baby lakaplı Eva Voraberger. Gümüş kemer 
maçına çıkacak ilk Türk kadın boksör olmaya 
hazırlanan Seran Ay Çetin, bugüne kadar çıktı-
ğı 9 uluslararası maçında da rakiplerini mağlup 
etmeyi başardı.

ASIL HEDEF ALTIN KEMER
Kariyerinin en önemli maçlarından biri-

ne çıkacak olan Seran Ay Çetin, önce bu maçı 
kazanmak daha sonra da asıl hedefi olan altın 
kemer maçına çıkmak istiyor. “Kemeri Türki-
ye’ye getirmek, bu başarıyı yaşatmak istiyo-
rum. Daha sonrasında ise dünya şampiyonası 
altın kemeri için ringe çıkmak istiyorum. Asıl 
hedefim de bu. İlk hedefim, gümüş kemer çok 
önemli Türk tarihi için. Bu kemere yakışır bir 
maç olsun istedim ve rakibimi seçtim. Şampi-
yonu yenmeden şampiyon olunamaz.”

Hem 13 Mayıs’ta çıkacağı maç hem de daha 
büyük hedefleri için yoğun bir çalışma döne-
minden geçen 24 yaşındaki sporcu, bu dönemi 
sabah ve akşam olmak üzere günlük beş, altı sa-
atlik antrenman süreçleriyle geçiriyor. 

TÜRK KADINI ADINA
Aynı zamanda Alanya Ala-

addin Keykubat Üniversitesi’n-
de beden eğitimi öğretmenliği 
okuyan Seren Ay Çetin, kemer 
maçına bütün İstanbulluları 
beklediği gibi özellikle kadın-
ları çağırıyor. Kadınlar adına 
bu maçı kazanmak isteyen genç 
sporcu, “Başaracağıma çok ina-
nıyorum ve maçı İstanbul’a en 
çok da bu yüzden aldırmak is-
tedim. Türk kadınları adına ka-
zanmak istiyorum. İnşallah 
kemeri alacağım ve burnun gu-
rurunu hep birlikte yaşayaca-
ğız” diyor.

EĞİTİM İÇİN KOŞ
Kurulduğu günden bu yana maddi 
olanakları sınırlı olan öğrencilere burs 
desteği veren Türk Eğitim Vakfı (TEV) yeni 
bir projeyle gençlerin eğitimleri, hayalleri 
‘yarıda kalmasın’ diyor. TEV bu kapsamda 
13 Mart Pazar 
günü üç seçenekli 
Büyükada Koşusu 
düzenliyor; 5.5 
km’lik yarım ada 
parkuru, 11.1 km’lik 
tam ada parkuru 
ve bu parkurun iki 
kez koşulmasıyla 
gerçekleşecek 
iki ada parkuru. 
Projeye destek 
vermek isteyen 
koşucular, TEV 
Anadolu Yakası 
Bağışçılarla 
İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime 
geçerek Büyükada Koşusu’na katılabilir. 
Projeye https://fonzip.com/tev/
kampanya/tev-buyukada-kosusu 
adresinden de bağış yapılabiliyor.

AMATÖR HEYECAN BAŞLIYORAMATÖR HEYECAN BAŞLIYOR  
İstanbul Süper Amatör Küme’de mücadele devam ederken 
1. Amatör Küme’de mücadele bu hafta başlıyor. Süper Ama-
tör’de mücadele eden tek Kadıköy temsilcisi olan Yeldeğirme-
ni, geçtiğimiz hafta Başakşehir’le 3-3 berabere kalırken Kü-
çükçekmece’ye 4-0 mağlup oldu. Yeldeğirmeni’nin bu hafta 
rakibi grubun lideri Kartalspor. 1. Amatör Küme’de ise heye-
can bu hafta başlıyor. Ligde Kadıköy’ü 6 takım temsil ediyor

Genç boksör Seren Ay Çetin, 
İstanbul’da çıkacağı 

gümüş kemer unvan maçını 
kazanarak tarihe geçen ilk Türk 

kadın boksör olmak istiyor. 
Tarihe tanık olmak isteyen 

herkesi de maça bekliyor

Sadece Kadıköylülere 
değil her yaştan tüm 

İstanbullulara eğlenceli 
vakit geçirme imkânı 

sunan kış festivali Buzzfest, 
sona erdi. Festivali iki ay 

boyunca yüz binin üzerinde 
İstanbullu ziyaret etti

K
yüz binin üzerinde

Aras Taylan Çatal

Erman Oran Sıla Polat Zeynep Suna

KADIKÖY’ÜN MAÇ TAKVİMİ
Fikirtepe Dumlupınar-Pendik Gülbağları: 

5 Mart Cumartesi 14:00 Pendik Çamlık Stadı
Hasanpaşa-Fetih Kelkit: 

5 Mart Cumartesi 14:00 Esatpaşa Stadı
Kozyatağı-Aydınlıspor: 

5 Mart Cumartesi 15:00 Tuzla Orhanlı Stadı
Erenköy Acarspor-Haydarpaşa: 

6 Mart Pazar 14:00 Yenisahra Stadı
Bostancı-Şilespor: 

6 Mart Pazar 13:00 Kartal 75. Yıl Sahası 
Acıbadem (Bay) 



Kıymasız çok lezzetli bir köfte tarifi, mutlaka 
denemelisiniz.

Malzemeler;
5 adet orta boy patates
1 çay bardağı galeta unu
1 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates 
salçası Yarım demet 
maydanoz
Tuz, karabiber, pul biber, 
kimyon
Bulamak için 1 adet yumurta
Kızartmak için sıvıyağ

Hazırlanışı;
Öncelikle patatesleri soyduktan sonra 
bir tencerede haşlayalım. Bir kaseye 

soğanları küçük küçük 
doğrayalım (rondodan da 
geçirebilirsiniz). Haşlanan 
patatesleri ilk sıcağı 
çıktıktan sonra bir kaba 
alalım ve rendeleyelim. 
Üzerine doğradığımız 
soğan, sarımsak rendesi 
ve diğer malzemeleri 
ekleyerek iyice yoğuralım. 
Köfte harcından parçalar 
alarak elimizle şekil 

verdikten sonra çırpılmış yumurtaya bulayalım 
ve bir tavada kızdırdığımız yağda arkalı önlü 
pişirelim. Sıcak sıcak servis yapalım.

Malzemeler;
1 adet ince doğranmış kapya biber
2 adet rendelenmiş havuç (küçük)
1/2 adet piyazlık doğranmış soğan
1 bağ ince doğranmış ıspanak
zeytinyağı, tuz, karabiber

Yoğurtlu sos için;
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt
1 diş rendelenmiş sarımsak

Kızarmış nohut için;
1 su bardağı haş-
lanmış nohut
zeytinyağı, kırmızı 
toz biber, sarımsak 
tozu, tuz
Yapılışı;
Bir tavada zeytin-
yağında soğanla-
rı kavuruyoruz ar-
dından kapya biber ve havucu da ekleyip 
kavurmaya devam ediyoruz. Ispanakları 
da ekleyip tekrar kavuruyoruz ve tuz, ka-

rabiber ekleyerek ocak-
tan alıyoruz. Bir tavada 
haşlanmış nohutları zey-
tinyağında hafif kızara-
na kadar çeviriyoruz ve 
baharatlarını ekleyerek 
yüksek ateşte kızartma-
ya devam ediyoruz.Yo-
ğurt sosu için tüm mal-
zemeleri çırpıyoruz ve ilk 

hazırladığımız harcın üzerine ekleyip karış-
tırıyoruz. Kızarmış nohutları da üzerine ila-
ve ederek servis yapıyoruz.

PATATES KÖFTESİ

KIZARMIŞ 
NOHUTLU SALATA

5-11 Mart  2022     |     Başvuru Tel: 0216 346 57 57

BESK-Ü NAĞME KOROSU  
Şef Gürkan Ortakale

Tarih/Saat: 7.03.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri    

KADINDA ŞİİR  MASALDA 
KADIN 

Tarih/Saat: 09.03.2022 / 16.00
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri    

KADIN ve EDEBİYAT 
22 KADIN 22 ÖYKÜ

Tarih/Saat: 09.03.2022 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri    

RASİMPAŞA GÖNÜLLÜLERİ 
TÜRK MÜZİĞİ TOLULUĞU

Şef Şule Mantık
Tarih/Saat: 9.03.2022 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri    

İNSAN HAKLARI 
TEMELİNDE KADININ 

TOPLUMDAKİ YERİ ve ÖNEMİ 
İBB İstanbul Vakfı Genel Müdürü 

Perihan Yücel
Tarih/Saat: 10.03.2022 / 14.00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi 
Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri   

CUMHURİYET TSM KOROSU
Şef Serap Kuzey

Tarih/Saat: 10.03.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri    

ETKİLİ İLETİŞİM NEDİR? 
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ 

NELERDİR?
Eğitmen Aynur Durukan

Tarih/Saat: 11.03.2022 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi 
Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri    

KADIKÖY BELEDİYESİ 

GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

RİSOTTO
İtalyan mutfağının en sevilen 
yemeklerinden, ekip arkadaşım sevgili 
Gökçe Uygun’un isteği ile evde çok lezzetli 
bir risotto tarifi…

Malzemeler;
1 adet orta boy soğan
⅓ çay bardağı zeytinyağı
200gr. risotto pirinci (Arborio)
1 litre tavuk suyu (arzuya göre et, balık 
veya sebze suyu)
¼ su bardağı beyaz şarap veya beyaz 
sirke
2 yemek kaşığı tereyağı 
50 gram rendelenmiş parmesan peyniri
1 çay kaşığı tuz
1 dal taze kekik (arzuya göre)

NOT: Risotto yu istediğiniz şekilde 
lezzetlendirebilirsiniz; kuru domates, farklı 
sebzeler, mantar ya da deniz ürünlerini 
kullanabilirsiniz.

Yapılışı;
Soğanı  ince ve eşit boyutlarda küp küp 
doğrayın. Tencereye zeytinyağını koyup kı-
sık ateşte ısıtın.  Ardından soğanları ekleyip 
kısık ateşte pişirin. Soğanlar iyice yumu-
şayıp şeffaflaştıktan sonra pirinci ekleyin. 
Pirinçlerin ısındığına emin olduktan son-
ra beyaz şarap ya da beyaz sirkeyi ekleyin.

Birkaç saniye içerisinde buharlaşacak ve 
geriye çok az sıvı kalacaktır. Pirinçler sı-
vıyı çekene dek karıştırmaya devam edin. 
Başka bir tencerede ısıtmış olduğunuz ta-
vuk suyundan bir kepçe alarak üzerine ek-
leyin. Suyu tek seferde değil her seferinde 
birer kepçe olmak üzere ekleyerek pirinç 
iyice çekinceye kadar devam edin. Üç kep-
çe tavuk suyu ekledikten sonra pirinç ni-
şastasını iyice salacak ve risotto yoğun-
laşmaya başlayacaktır. Pirinçler çekinceye 
dek tavuk suyu ekleyip karıştırarak pişir-
meye devam edin. Çekebileceği kadar ta-
vuk suyunu azar azar yedirip nişastasını 
iyice saldığına emin olduktan sonra kı-
vam kontrolü yapın. Spatula ile tencerenin 
bir ucundan diğer ucuna doğru çektiğiniz-
de tavanın dibini görebiliyorsanız doğru kı-
vamı yakalamışsınız demektir. Son olarak 
tereyağını ve rendelenmiş parmesanı ek-
ledikten sonra dikkatlice karıştırın. Servis 
tabağına alıp hafifçe yaydırın. Arzuya göre 
üzerine taze kekik serpin.

Kadıköy Belediyesi’ne gelen engelli sandalye talepleri doğrultu-
sunda Erenköy gönüllüleri ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. 
Gerek ilçe sınırları içinde gerekse Anadolu’nun her yerine en-
gelli sandalyesi gönderdiklerini ifade eden Erenköy Gönüllü Evi 

Başkanı Necla Karaman, engelli sandalyeleri bağışı nedeniyle 
Lale Çilenti’ye teşekkür ederek Kadıköyü ve ülkemizi engel-
siz bir yaşam alanına dönüştürme konusunda kararlı olduklarını 
söyledi. Erenköy Gönüllüleri Kadıköy’de bir Şanlıurfa Siverek’e 
iki engelli sandalyesi desteğinde bulundu.  Kadıköy Belediyesi 
Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Kumru da sandal-
ye teslim töreninde; ‘’Gönüllülerimiz engeli bulunan ancak ha-
yata tutunmak için umudu olanlara destek vermektedir. Her bire-
yin yaşama hakkına, eşit derecede sahip olduğunu unutmamamız 
gerekiyor’’dedi.      

ERENKÖY’DEN KITAP DESTEĞI
Erenköy Gönüllüleri Eğitim ve Gençlik Komitesi, Mediha 

Turhan Tansel Özel Eğitim Uygulama Okulu için kitaplık ve ki-
tap desteğinde bulundu. Okul yönetimi komite başkanı Saime 
Akçay ve gönüllülere teşekkür etti.

14 YaşamYaşam

Merdivenköy Gönüllüleri, 60 yıllık evli olan Gülten ve Erol 
Karma çiftinin evlilik yıl dönümlerini kutladı. Etkinlikte 

konuşan Merdiven Gönüllü Evi Başkanı Sevim Satılmış, ’’Bu 
organizasyon hayatın bütün zorluklarını birlikte göğüsleyen 

ve mutluluklarını paylaşan, nikah masasında söyledikleri 
‘hastalıkta ve sağlıkta’ sözünün özeti olan sevgi, saygı, 

hoşgörü ve sabrın ayakta tuttuğunu” ifade ederek etkinliğe 
katılan tüm konuklara teşekkür etti. 

GÖNÜLLÜLERDEN GELENLER

Günlük kazalarda temel ilk yardım
Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesi “Günlük Kazalar ve Temel İlk Yardım” 
konulu seminer düzenledi. Seminerde, genel ilk yardım bilgileri, yaralanmalarda ilk 
yardım, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, 
göz, kulak ve buruna cisim kaçmasında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk 
yardım konularında neler yapılabileceği hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Engelsiz yaşama destek

Merdivenköy’de Merdivenköy’de 
yıldönümüyıldönümü

Sabahattin Ali Sabahattin Ali 
anmasıanması
Sahrayicedit Gönüllü Evi Kültür ve Sanat 
komitesi Sabahattin Ali Şiir Buluşması’nda 
Sabahattin Ali’yi andı. Etkinlikte 
Sabahattin Ali’nin hayatı, şiirleri ve 
bestelerini paylaşıldı. Sahrayicedit mahalle 
sakinleri etkinliğe ilgi gösterdi. 

Merhaba, bu haftada sizlere yapımı pratik ama lezzeti tarifler 
vereceğim. Şimdiden hepimize afiyet olsun.

İstiklal mücadelesinin kadın kahramanların-
dan Kastamonulu Şerife Bacı, şehit oluşunun 
101. yılında KAS-DER Kadıköy 
Şubesi’nin düzenlediği anma 
programıyla anıldı
KAS-DER (Kastamonulular 
Dayanışma Derneği) Kadıköy 
Şubesi, İstiklal Savaşı’nın kadın 
kahramanlarından Kastamonu-
lu Şerife Bacı’yı, ölümünün 101. 
yılında Kadıköy’de düzenlediği 
bir tören ile andı.
KAS-DER Kadıköy Şubesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Betül 

Uğur ve KAS-DER Yönetim Kurulu Başka-
nı Remzi Şen’in açılış konuşmalarıyla başlayan 

gecede, Şehit Şerife Bacı ile bir-
likte İstiklal Savaşı’nda Ulu Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk’ün 
yanında yer alan diğer kadın 
kahramanlar da anıldı.
Gülsen Tuncer Ayça’nın sunu-
muyla barkovizyon gösterisi 
yapıldı, Duygu Çelik, Ebru Çelik 
ve Tuncay Kalaycı türkü söyledi.
Gecenin finali ise bir Kastamo-
nu türküsü olan Çanakkale Tür-
küsü ile yapıldı

Şerife Bacı 
şehit oluşunun 

101. yılında 
Kadıköy’de 

anıldı

Mutfağımızdan

4-10 MART 2022
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Ne çapk›n komflumuzdun sen Fahriye Abla!

KUM SAATİ
1. Bakara. 2. Bakar. 3. Kaba. 4. Aba. 5. Ab. 
6. Bo. 7. Bor. 8. Bora. 9. Borda. 10. Aborda.

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

BAT‹K
BEZ‹R
FIRÇA
F‹GÜR
GUVAJ
KALEM
KOLAJ
MOT‹F
PALET

SEPYA
TABLO
TALAR
TONOZ
TORSO
TOTEM
ÜSLUP  

AKVAREL

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Kur’an’da bir sure. 
2. Öküz, s› €›r. 
3. Özen siz, yon tul ma m›fl. 
4. Es ki bir Türk gü re fli. 
5. Bir kan gru bu. 
6. Sü mer ina n› fl›n da 

sa€ l›k tan r› ça s›. 
7. ‹fl len me mifl, sert top rak. 
8. Çok flid det li bir rüz gar. 
9. Ge mi nin ya da ka y› €›n ya n›. 
10. Bir de niz tek ne si nin 

bafl ka bir tek ne ye, bir 
is ke le ye ya da bir r›h t› ma 
ya n› n› ve re rek ya nafl mas›.

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

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

sözcükleri oluflturacaks›n›z.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

R

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Resimdeki gazeteci, yazar - Birinin yerine seçilebile-
cek bir başka yol, yöntem, tutum 2. Kişilerin bir haktan
yararlanmaları için bir kuruluş tarafından verilen belge
- Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü
davranışından sorumlu kimse - Kahraman, yiğit - “Dario
...” (yazar) 3. Geleneksel Japon türkü ve şarkılarına ver-
ilen ad - Çadır, büyüklere mahsus çadır - Matematik 4.
Anlamlı ses veya ses birliği, söz - Verniyeyi taşıyan
bölümden ve cetvelden oluşan açı ölçme aracı - Ganj
nehrinde kullanılan kayık - Rubidyum elementinin sim-
gesi 5. Ateş - Kötülük, fenalık - Çoğu tek parça kadın gi-
ysisi - Palamut, torik vb. balıklardan dilim dilim
kesilerek yapılan salamura 6. Sıfat eki - Piyasada tepki
veya etki - Açı - İlişkin 7. Hede vurma - Süslü cadde
kemeri 8. Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan
madde - Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindik-
leri kovuk - Çok ince taneli kil minerallerinden ve
kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul
kayaç, pekmez toprağı 9. Hedef - Üreteç 10. Anadolu'-
nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum
yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritimli bir
halk oyunu - Satranç oyununda özel bir hareket - Bir iş
yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yarar-
lanılan nesne - Bir nota 11. İşe yatkın, becerikli, mahir
- Külde pişen yağsız çörek - Baş, kafa - Parlaklık, ay-
dınlık 12. Ayakkabı çekeceği - Karadeniz bölgesinde ke-
mençe ile oynanan halk oyunu 13. Boy, klan - Su - Bir
sayı - Nikel elementinin simgesi 14. Bir partinin veya bir

kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle
görevli kimse - İyi duyulan ses - Toprağın
kaymasını veya suyun akmasını önlemek
için yapılan kalın duvar 15. “... Fos-
foroğlu” (yitirdiğimiz tiyatro sanatçısı) -
Sülfürik asit - Bir sözleşmede taraar-
dan birinin öbürüne işten caymayacağını
belirtmek amacıyla önceden verdiği
güvence parası 16. Hasır otu - Üniver-
sitelere girebilmek için lise öğrenimin-
den sonra verilen olgunluk sınavı -
Vilayet 17. Muğla’nın bir ilçesi - Tırsi
balığı - Başıboş, erkin, serbest - Kimi
örtülerin veya çamaşırların kenarına
makineyle yapılan bir süs türü 18.
Takunya - Seyrek, az bulunur - Uzaklık
anlatan sözcük - Hoşa giden duygu-
lanma, hoşlanma 19. Evcil bir geyik -
Doku teli - Yunan mitolojisinde, içenleri
ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi - Bir
nota 20. Doğada olduğu gibi kalarak
işlenmemiş olan - Doğru cevabın
seçenekler arasından bulunmasına
dayanan bir sınav türü - Senato üyeleri -
Etek ucuna doğru genişleyen giysi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Soy, sülale - Küçük limon - Davranışını,
görüşünü çıkarına göre değiştiren kimse
2. Alan topu - Şımarık, nazlı yetiştirilmiş
- Güney Amerika’da yaban hayvanlarını
yakalamakta kullanılan kement 3. Bilgiç-
lik taslayan - Kılık, kıyafet (yöresel) -
Köklü, kesin, kökten 4. Eski Mısır’da bir
tanrı - Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan
yeni çıkmış kurtçuğu - Balıkesir ve yöre-
sine verilen ad - Şarkı, türkü 5. Sahnede
oynanmak için yazılmış oyun - Bakma,
gözetme, gözetim - Tanrı'nın mer-
hametinden yoksun olma 6. Şöhret - Aynı haklardan
yararlanan, aynı düzeyde olan kimse - Havacılar ve pi-
lotlar için yayımlanan bülten - Islandığı zaman kolayca
biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak - Soru sözü
7. Matrix lmindeki temel karakter - İlave - Adana’nın
bir ilçesi - Ata binen kadın 8. Bağ budamaya ya da ağaç
kesmeye yarayan, eğri bir çeşit bıçak - İçinde yabancı bir
öge bulunmayan, mutlak 9. Asya’da bir göl - Açık saman
renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı
türü 10. Leke izi - Baryum elementinin simgesi - Görevi
yerine getirme 11. Bir ilacın bir defada veya bir günde

alınması gereken miktarı - Telli balıkçıl 12. Baştan başa
- Bir mevsim adı - Olumsuzluk öneki 13. Seçkin - Cüz-
zamlı 14. Havada buğu durumundayken akşamın ve
gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan
küçük su damlaları - Tasye - Mihrak 15. Bir görev, bir
iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri
sürülen kimse - Nereye? (yöresel) - Beklenmedik hoş
ve şaşırtıcı sözler söyleyen, güldürücü hikâye anlatan
kimse - Bir cetvel türü 16. Başkalarına karşı saygılı ve
incelikle davranma, incelik - Tüketiciyi korumak
amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî

makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan yat
- At yavrusu - Kadife, çuha, yün vb.nin yüzeyindeki ince
tüy 17. Taht , gelin tahtı - Ulaşmak istenilen sonuç,
maksat - Bir sayı - Ekmek, peynir ve et suyu veya süt
ile yapılan bir yemek türü 18. Sayıları göstermek için
kullanılan işaretlerden her biri - Tütsüleme suretiyle
kurutulmuş ringa balığı - Yeşim Ustaoğlu tarafından
yönetilmiş, 1994 yılı yapımı sinema lmi 19. Bireysel -
Bir binicinin yabani at, sığır veya boğa üzerinde dura-
bilmesine dayanan Amerikan oyunu - Bir meyve 20.
Numara (kısa) - Mide - Kuş bilimi.
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Küçücük bir anı aklımdan çıkmayıp bana bu 
yazıyı yazdıran.

19. yüzyılın son çeyreğinde özellikle Ab-
dülhamit devrinde paşaların satın aldıkla-
rı arazilere yaptırdıkları köşk ve konaklarla 
Kadıköy, Bostancı’ya kadar son derece ha-
reketli ve renkli bir sayfiyeye dönüştü. An-
cak köşkler ve konaklar sadece sayfiye 
değil, yaz kış oturulan daimi aile konutları 
olarak Cumhuriyet döneminde de kullanıl-
dı. Osmanlı devrinden Cumhuriyete geçişte 
yaşanan tüm değişim ve dönüşümlerin izle-
ri bu yapılarda kendini göstermekle kalma-
yıp köşk ve konakların akıbeti, değişimlerin 
doğrudan sonucudur. Bu eşsiz yapılardan 
Gazi Osman Paşa’nın şaşalı günler görmüş 
köşkünden günümüze kalan tek bir kısa anı 
çarptı gözüme. 100 yıl öncesi ile ilgili bile o 
kadar az şey biliyoruz ki. 

Ali Neyzi, Kızıltoprak’taki köşkte kendi 
ailesini anlatırken ilk başlarda neşelenir, Os-

manlı devrinin son dö-
nem köşk konak ya-
şamı ile yönetici sınıfın 

sosyal ilişkilerinin tüm inceliklerine vakıf 
olur, bazen şaşırır, çokça gözleriniz kamaşır, 
en sonunda ise ağır bir hüzün içinde kalırsı-
nız. Sözü geçen zamanlarda Osmanlı Devleti 
son bulmuş. Cumhuriyet kurulmuş. Devran 
değişmiş. Bu süreçte doğal olarak Osman-
lı yöneticileri makamlarını, gelirlerini kay-
bettiler. Bir kısmı geriye ne kaldıysa onunla, 
maddi anlamda giderek azalan bir hayat sü-
rer oldu. Osmanlı devrinin son dönemlerinde 
görevde olan paşaların bir çoğunun çocuk-
ları, cumhuriyet dönemi 
İstanbul’unda kültür, ya-
zın, sanat ve toplumsal 
hayatın önemli figürleri 
olarak öne çıktılar.

Ancak konakların par-
lak saltanatında aile bi-
reyleri birlikte yaşıyorlar-
dı. Cumhuriyet döneminde 
bu yaşam biçimi giderek 
kayboldu. Aile büyükleri bi-
rer birer hayattan çekildik-
çe geriye kalan paşazade-
ler de kendi küçük çekirdek 
aileleriyle kendi içlerine çe-
kildiler. Modernizmin getir-
diği yeni koşullar o debde-
beli, masraflı konak hayatını 
sürdürmeye elverişli değil-

di artık. Tüm fertleri bir arada tutacak aile 
büyükleri kalmayınca kopuşlar kaçınılmaz 
oldu. Konaklar, köşkler devam ettirilemedi. 

Ali Neyzi’nin anılarında Osmanlı döne-
minden cumhuriyet dönemine geçişte paşa 
aileleri ve çocuklarının yaşamlarının na-
sıl değişip dönüştüğü görülür. Aile fotoğ-
rafı çok zengindir. Mehmet Ali Ayni Bey, 
Osmanlı devrinin bürokratlarından, muta-
sarrıflık, valilik yapmış. Darülfunun’da felse-
fe, tasavvuf tarihi, siyaset tarihi konularında 
dersler vermiş, çok sayıda eserleri bulunan 
bir düşünür ve yazar aynı zamanda. Kızıl-

toprak’taki evde çatı ka-
tındaki odasından pek az 
çıkarak günlük hayata ka-
rışıyor. II. Mahmut’un he-
kimi İsmail Paşa’nın kızı 
bestekar Leyla Saz Ha-
nımefendi’nin damadı. Ali 
Neyzi, çocukluğunu Kızıl-
toprak’ta dedesi Mehmet 
Ali Ayni Bey ve annean-
nesinin yanında geçi-
riyor. Annesi ve baba-
sı Muzaffer Halim Bey’in 
yanı sıra köşkte teyzesi-
nin ailesi de var. Hep bir-
likte yaşıyorlar.

Bir Pazar saba-
hı Muzaffer Halim Bey, 
Ali Neyzi’nin de arala-
rında olduğu 3 oğluyla 

birlikte bir yere gidecek-
lerini haber vermiş. Saat 
on civarı gelen taksiye 
binmişler ve Göztepe’de 
büyük bir bahçe için-
de yer alan görkemli bir 
köşkün önünde inmiş-
ler. Plevne Kahramanı 
Gazi Osman Paşa, ken-
disine yazlık olarak yap-
tırmış bu köşkü. Meşhur 
paşa burada padişah bile 
ağırlamışmış. Yapının 
zenginliği, içinin dışının yaldızlı oymalarının 
yanı sıra bir mahalleye hizmet edebilecek 
kadar büyük hamamı çevrede konuşulur-
muş. Paşa hakkın rahmetine kavuşunca mi-
rasçıları köşkü devam ettiremiyor. 

Muzaffer Halim Bey’in çocuklarının elin-
den tutup bir devrin son izlerini onlara gös-
termek için geldiği gün, köşkün eşyalarının 
açık arttırma ile satılacağı günmüş. Sonra-
sında bina yıkıcılara teslim edilecek. Çok sa-
yıda köşk ve konağın akıbeti bu olmuştur 
yüzyılımızda. Mirasçılar içindeki eşyayı satıp 
konakları köşkleri yıkıcılara verdiler. 

Saray yavrusu köşkte adeta at koştu-
rulacak geniş salonlar, her köşesine kadar 
Fransız marketri ile kaplıymış. Öyle ki üzeri-
ne basmaya kıyamazmışsınız... “Giriş holün-
den başlayıp üst kata dönerek çıkan merdi-
ven trabzanının sona erdiği yerde başımdan 
büyük kristal bir top vardı”, diyor Ali Ney-

zi. Onlarca yıllık aile ko-
nutları köşklerin yıkıcılar 
elinde son bulan hayatla-
rı anlatılırken ortasından 
görkemli avizeler sarkan 
tavanların sökülüp na-
sıl kimlerin eline üç kuruş 
parayla geçtiği, mülk sa-
hipleri tarafından hep bir 
buruklukla ifade edilir. 

Böyle salondan sa-
lona gezerken Muzaffer 
Halim Bey, tamamen ka-

ralar giyinmiş yaşlı bir kadını yakalamış. “Ku-
suruma bakmayın ama acaba siz paşanın 
yanında çalışanlardan mıydınız, merak et-
tim” diye sormuş. Kadın “Öyledir efendim” 
demiş. Muzaffer Halim Bey bu sefer, “Bu 
muhteşem salonlar, bu süslü eşyalar nasıl 
temizlenirdi?” diye sorunca kadın gülmüş: 
“Biz 42 kapı yoldaşıydık paşamızın hizme-
tinde” diye yanıt vermiş. 

Göztepe’de sadece kadın hizmetli sayı-
sının 42 olduğu bir köşk ve burada sürülen 
hayatı siz düşünürsünüz elbette. Kızıltop-
rak’taki benzersiz yaşantılar başka bir yazı-
nın konusu olacak fakat bir küçücük anı, bu-
gün ile geçmiş arasındaki çarpıcı tezatların 
şehrin biçimlenişi ve günümüz kullanıcıları-
nın zihninde bunları bilmemekten kaynak-
lanan kaybın boyutlarını göstermesi açısın-
dan ne muazzam bir manzara koyuveriyor 
önümüze.

Bir anının çağrıştırdıkları

PINAR 
ERKAN

Kadıköy’de 100 sene evvel icra edilen tarihi 
bir konser, günümüzde tekrar edilecek

asırlık bİr konserİn hİkâyesİ...
l Gökçe UYGUN

T ürk müziğinin sembol isimlerinden olan Tanbûrî 
Cemil Bey'in ölümünden sonra, 1920'de Şark Mu-
siki Cemiyeti tarafından Kadıköy Apollon Tiyat-
rosu’nda bir konser düzenlenmişti.  Bu konser, 

aynı zamanda Tanzimat’tan itibaren yoğunlaşan Batılılaşma 
hareketlerinin pek çok bakımdan Türk müziğine yansıdığı ilk 
konserdi. Daha önce elinde tef olan bir “serhanende”nin ida-
resiyle icra edilen müzik, bu konserde ilk defa eli bagetli bir 
şefin yönetiminde gerçekleşmişti. Konserde armonyum ve pi-
yano kullanılması, yine bu  konserin taşıdığı ilklerdendir. O 
yıllarda Millî Mücadele ruhuyla şiirler yazan ve henüz 18 ya-
şında olan Nâzım Hikmet de konsere katılarak Tanbûrî Cemil 
Bey için yazdığı şiiri okumuştu.

Musiki tarihi açısından önem taşıyan bu “Cemil Konseri”, 
aynı repertuvar ve akışla günümüzde yeniden canlandırılacak. 
“Tanburi Cemil Bey'den Nazım Hikmet'e 100 Yıllık Bir Kon-
serin Hikayesi” başlıklı konser, Cemal Reşit Rey Konser Sa-
lonu’nda 7 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de yapılacak. Hü-
seyin Kıyak’ın projeyi anlatacağı konserde, şef İhsan Özer ve 
solist Bekir Ünlüater sahne alacak. O gün Nâzım Hikmet’in 
okuduğu şiiri ise bu kez tiyatro sanatçısı Genco Erkal okuyacak.

Etkinliğin biletleri, biletix.com adresinden alınabilir

ENTERESAN 
GÜNLER TAKVIMI

Mart
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 sıralıyoruz.

❚ 1 Mart Atları Koruma Günü / Dünya İltifat Günü
❚ 2 Mart Eski Şeyler Günü (Antika)
❚ 3 Mart İrlanda Viskisi günü /  Mavi Giyinme Günü / Personeli Takdir Etme Günü
❚ 4 Mart Dilbilgisi Günü / Bando Günü / Oyuncak Asker Günü
❚ 5 Mart Çok Kişiliklilik Günü / Peynirli Cips Günü / Adaş Günü 
❚ 6 Mart Beyaz Çikolatalı Çizkek Günü / İsimlerle İlgili Komik Gerçekler Günü
❚ 8 Mart Yerfıstığı Toplama Günü / Düzeltme Günü
❚ 9 Mart Takma İsim Günü / Köfte Günü / İyileşme Günü / Panik günü / Takma 
Diş Günü
❚ 10 Mart Mükemmellik Günü/ Yaban mersini Günü /  Etek Günü  /  İkinci Ad Günü 
/ Tulum Günü /  Peruk Günü /  Öğle Yemeği Günü
❚ 11 Mart Uyuklama Günü / Denizaltı Günü / Tesisatçı Günü / Soyağacı Günü
❚ 12 Mart  Batarya Kontrol Günü / Çiçek Ekme Günü / Bel çantası günü /  Kız İzci 
Günü
❚ 13 Mart  Evin İçinde Şemsiye Açma Günü /  Kulaklık Günü / Zımba Teli Günü 
/  Zeka ve Güzellik Günü /  Hindistan Cevizi Turtası Günü / Mücevher Günü / 
Anlama Günü
❚ 14 Mart Kelebek Günü / Patates Cipsi Günü /  Ofis Düzenleme Günü
❚ 15 Mart Brütüs Günü / Uyku Günü  / Sır Açıklama Günü
❚ 16 Mart Bilgi Günü /  Selfisiz Gün / Panda Günü /  Dudak Takdir Günü
❚ 18 Mart İlginç Anlar Günü / Anne ve Babayı Affetme Günü / Yorgan Günü 
❚ 19 Mart Çikolata Karamel Günü / Hasta Günü /  Kümes Hayvanları Günü /  
Kişinin kendine zaman ayırma günü / Masabaşı Kahvaltı Günü
❚ 20 Mart Serçe Günü / Masal Anlatma Günü / Börek günü /  Mutluluk Günü /  
Teklif Günü / Kardan Adam Yakma Günü / Komşu Günü
❚ 21 Mart Bekar Veli Günü / Fransız Ekmeği Günü / Hafiza Günü /  Hoş Koku Günü
❚ 22 Mart Hissettiğin Yaşta Olma Günü / Tembellik Günü
❚ 23 Mart Özleme Günü / Tost Günü / Cips Sosu Günü
❚ 24 Mart Ev Arkadaşı Günü
❚ 25 Mart Waffle Günü
❚ 26 Mart Ispanak Günü /  Mor Günü
❚ 27 Mart İspanyol Tavuğu Günü 
❚ 28 Mart Kara Orman Pastası Günü / Otları Sevme Günü
❚ 29 Mart  Sigara (duman)ve Aynalar Günü / Niagara Şelaleleri Günü / Deniz 
Ayısını Sevme Günü
❚ 30 Mart Parkta Yürüyüş Yapma Günü / Kurşun Kalem Günü
❚ 31 Mart Eyfel Kulesi Günü / Kandil Yakma Günü / Dünya Destek Olma Günü

Uluslararası 
Dünya Doğayı 
Koruma Birliği’nin 
listesine göre 
nesilleri tehlike 
altında olan 
pandalara dikkat 
çekmek için her 
yıl 16 Mart’ta 
Panda Günü 
kutlanıyor.

Duman ve Aynalar 
Günü, her yılın 29 

Mart’ında kutlanıyor. 
Bu özel gün ismini, 
yanıltıcı, manipüle 

edici ve eksiksiz bir 
açıklama eksikliği 

olan her şeyi anlatan 
“Smoke and Mirrors” 

deyiminden alıyor

Tarihin en ünlü oyuncak bebeği olan 
Barbie, Mattel oyuncak firması tarafından 

9 Mart 1959 günü piyasaya sunuldu. 
O günden bu yana 9 Mart Barbie Günü 

olarak kutlanıyor
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