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Müzik yasaklarına 
karşı kampanya

Kiraya “yüzde 25 
sınırı” yürürlükte

 Müzik sektöründe çalışan 
1000’i aşkın kişi, yasaklara karşı 
imza kampanyası başlattı. İmza 
metninde “Vicdanınıza indirilmiş 
perdeyi kaldırın. Şarkıların bizleri 
ayrıştırmadığını, aksine birleştirdiğini 
göreceksiniz.” deniliyor l Sayfa 11’de

 Kira artışlarını yüzde 25 ile 
sınırlayan düzenleme Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Dr. Öğretim 
Üyesi Mustafa Cahit Günel “Kanun 
yürürlükte kaldığı sürece kiraya 
veren ‘ben bunu kabul etmiyorum’ 
diyemez” dedi l Sayfa 9'da

İstanbul 1. Amatör Küme’de 
mücadele eden Fikirtepe 
Dumlupınar, sezonun bitimine 
bir hafta kala Örnekspor’u 7-0’lık 
skorla geçerek şampiyonluğunu 
ilan etti l Sayfa 13'te

Kadıköy Belediyesi’nin, kadınların 
ekonomik ve sosyal açıdan 
güçlendirilmesi için hayata geçirdiği 
Potlaç Projesi kapsamında kurulan 
Potlaç Kadın Kooperatifi, Moda’daki 
stantlarını yeniden açtı  l Sayfa 2'de

Fikirtepe Fikirtepe şampiyonşampiyon

Bipolar bozukluk son 
zamanlarda adını sıkça 
duyduğumuz hastalıklardan 
biri haline geldi. Kulaktan 
dolma bilgilere sahip 
olduğumuz hastalığı Bipolar 
Bozukluklar Derneği yönetim 
kurulu üyeleri Prof. Dr. Devran 
Tan ve Dr. Öğr. Üyesi Neşe 
Yorguner ile konuştuk. Tan 
ve Yorguner “Bu hastalığa 
sahip olmak kimsenin suçu 
ya da hatası değildir. Kimse 
isteyerek hasta olmaz” diyor
l Sayfa 10’da

“Kimse isteyerek 
hasta olmaz”

Potlaç Kadın Emeği Pazarı açıldı

Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Parkı, Koşuyolu Spor Merkezi ve Özgürlük 
Parkı spor merkezlerinde 7 -12 yaş grubu çocuklar için düzenlediği yaz 
spor okullarının kayıtları başladı. Kalamış Spor Merkezi’ndeki yaz spor 

okulu tam gün hizmet verecek. Üstelik bu yaz döneminde çocukları 
kaykay dersi sürprizi de bekliyor l Sayfa 13’te

Üretici üretemiyor, 
vatandaş alamıyor!

YAZ OKULLARI BAŞLIYOR

 İstanbul Barometresi’nin mayıs ayı 
sonuçlarına göre ise araştırmaya 

katılanların yüzde 69,5’i maddi yetersizlik 
nedeniyle tercih ettiği gıdalardan 
mahrum kaldığını, yüzde 54,5’i de yeterli 
gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını 
küçülttüğünü ifade etti  l Sayfa 3’te

“Türkiye gıda fiyatlarında yapısal bir 
krizin içinden geçiyor” uyarısının 

yapıldığı İPA’nın gıda raporuna göre; üretici 
sayısı 2003’ten bu yana yüzde 25 azaldı, 
SGK’ya kayıtlı üretici sayısı ise 2009 yılında 
1 milyon 16 bin iken bu yıl ilk defa 500 binin 
altına düştü l Sayfa 8’de

Plaklardaki 
Kazım Koyuncu

MURAT BEŞER  11’deBEGÜM KAKI  7’de

Kişisel tarihimiz 
bir hafıza oyunu

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 168

HİKMET ŞEVKİ 5'te

Geçen cuma /
hangi cuma

FEYZA HEPÇİLİNGİRLER  10’da
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Kadıköy Belediyesi kadınların 
ekonomik ve sosyal açıdan 
güçlenmesi amacıyla Potlaç 
projesini hayata geçirdi. 
Kadınlar Potlaç altında hem 
üretti hem paylaştı hem de 
dayanışmayı ördü. 2016 yılında 
Moda Parkı’nda kurulan 
tezgahlarda ilk olarak yerini alan 
ürünler, ardından Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde Potlaç 
Dükkan’da sergilendi. Üreterek 
ve paylaşarak dayanışmayı 
büyüten kadınlar, Potlaç Kadın 
Kooperatifi’ni kurdu. Potlaçlı 
kadınlar son olarak Atıksız 
Yaşam Pazarı’nda Potlaç 
Kafe’yi açtı. 

“EYLÜLE KADAR”
Potlaç Moda Kadın Emeği 
Pazarı, 17 Haziran tarihinden 
eylül ayının sonuna kadar cuma, 
cumartesi ve pazar günleri 
11.00 ile 21.00 saatleri arasında 
Moda Parkı’nda olacak. Pazarda 
Kadıköy’de ikamet eden ve 
Potlaç Kooperatife başvurarak 
proje üyeliği onaylanmış 
Kadıköylü el emeği (gıda dışı) 
ürün üreticisi kadınlar yer 
alabiliyor. Nakıştan, el örgüsüne, 
takı tasarımından, çantaya 
pek çok ürünü görebileceğiniz 
pazarda pek çok hediye 
alternatifi var. 
İletişim: potlackoop@gmail.com
İnstagram/potlackoop
Facebook/Potlaç Kadın 
Kooperatifi

adıköy Belediyesi’nin 2014 yılında hayata 
geçirdiği “Evde Kuaförlük” hizmeti, pan-
demi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ar-
dından yeniden verilmeye başlandı. “Evde 

Kuaförlük” hizmetinden, günlük yaşam aktivitelerini 
ve öz bakımlarını yerine getiremeyen 65 üstü birey-
ler ile fiziksel ve psikolojik engelleri olan kişiler ya-
rarlanıyor.

ÜCRETSİZ HİZMET
Evde Kuaförlük hizmeti el-ayak tırnak bakımı, 

manikür, pedikür, saç boyama, saç kesimi, sakal tı-
raşı hizmetlerini kapsıyor.   Kadıköy’de ikamet zo-
runluluğu olan hizmetten yararlanmak isteyen kişiler 

veya yakınlarının Kadıköy 
Belediyesi, Sosyal Des-
tek Hizmetleri Müdür-
lüğü başvuru yapması 
gerekiyor. Başvuru sa-
hiplerinin bilgileri Sos-
yal Servis birimi tarafın-
dan inceleniyor. Yapılan 
inceleme sonucunda uy-
gun kişilere hizmet veriliyor. 
Kuaförlük Hizmeti veren perso-
nel ise alanında uzman ekiplerden oluşuyor. Ekipler 
gittikleri evlerde talep doğrultusunda el, ayak ve tır-
nak bakımı, saç kesimi ile boyaması ve sakal traşı ya-
pıyor.

Evde Kuaförlük Hizmeti hakkında ayrıntılı bilgi 
almak isteyenler, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı (0216) 357 35 04 - (0216) 349 61 67 nu-
maralı telefonu arayabilir. 

yeniden başladı
Kadıköy Belediyesi, kendi 
ihtiyaçlarını karşılayamayan, 
engelli ve 65 yaş üstü 
Kadıköylülere evde kuaförlük 
hizmeti ile destek olmaya 
devam ediyor

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

K

Potlaç Moda’da stantlar

Potlaç Moda Kadın 

Emeği Pazarı, 

17 Haziran Cuma 

günü Moda’da 

stantlarını 
yeniden açtı

Mahalle sakinlerinin taleplerini, sorunlarını ve çö-
züm önerilerinin dinlendiği ve tartışıldığı “Mahalle-
mizi Konuşuyoruz” toplantıları devam ediyor. 

 Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe, Zühtüpaşa, 19 
Mayıs ve Kozyatağı mahallelerinde yapılan toplantı-
lara, Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, başkan 
yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. 

 Sorulara toplu yanıt veren Odabaşı, Kadıköylü-
leri belediyenin barınaklarında bulunan sahipsiz kö-
pekleri sahiplenmeye davet ederek, “Petshoplardan 
köpek alacağınıza bizim barınaklardan alırsanız hem 
sahipsiz köpeği sahiplenmiş olacaksınız hem de para 
vermeyeceksiniz. Oradaki sayıyı ne kadar azaltırsak 
sokaktaki sayı da o kadar azalıyor” dedi. 

 Bağdat Caddesi’ne deneme amaçlı bisiklet yolu 
yaptıklarını hatırlatan Odabaşşı, “Bir şeridi iptal et-
tik bisiklet yolu yaptık. Yolun sağ tarafında da park-
lanma başlayınca dört şeritli yol iki şeride düştü ve 
trafik oluşmaya başladı. Telefonum kilitlendi, niye 

yaptığımızı soruyorlar. İhtiyaç, evet. Ama ne yazık 
ki bizi yollarımız ve trafik kültürümüz bisiklet yol-
larını kaldıracak yapıda değil şu an için. Bir cadde-
de yaparsak birleştiği caddede yapmazsak o bisiklet 
yolu çalışmaz. Bisikleti ulaşım aracı olarak kullana-
caksak tüm yollarda yapmamız lazım” dedi. 

Kadıköy Belediyesi’nin “Konuşan Kadıköy” adıyla düzenlediği 
“Mahallemizi Konuşuyoruz” toplantıları bu hafta Fenerbahçe, 
Zühtüpaşa, 19 Mayıs ve Kozyatağı mahalleleri ile devam etti

BELEDİYEYE GELEN HACZİ ANLATTI
Odabaşı mahalle toplantısında geçtiğimiz hafta 
medyaya yansıyan haciz işlemini de anlattı. Odabaşı, 
“Kadıköy Belediyesi olarak kimseye borcumuz yok. 
İşçiye, SSK’ya, müteahhide, piyasaya borcumuz yok. 
Bizim kamulaştırmasız el atma ve şuyulandırmadan 
kaynaklı borçlarımız var” dedi.
 
“PARANIZA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIM”
Odabaşı konuya ilişkin şunları söyledi:
“1993-1994 yıllarında Fikirtepe, Dumlupınar ve 
Eğitim mahallelerinde imar çalışması yapıldı. İmar 
planı çalışması yapılırken vatandaşın arsa payında 
kamuya terkler yapıldı. Belediye de kamuya ayrılan 
yerlerin parasını o dönemki değer üzerinden ödedi. 
Sonra Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti, emsal 
değer üzerinden ödemelisin dedi. Sonra 1994 yılında 
yapılan imar planının iptali için dava açıldı. 2021 
yılında Danıştay o imar planını iptal etti. 28 yıl sonra. 
İmar planı Danıştay tarafından iptal edildiği halde 
belediyeye açılan şuyulandırma davaları devam etti. 
Kadıköy Belediyesi tazminat ödemekle yükümlü 
hale geldi. Oysa 2013 yılında o bölge riskli alan ilan 
edildiğinden dolayı imar planı yapma yetkimiz Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından elimizden alındı. Biz 

de mahkemeye diyoruz ki, davaya konu imar planı 
Danıştay tarafından iptal edildiği için bu davaları 
reddet. Mahkeme de bakanlığa soruyor, bu doğru 
mu diye. Çevre Bakanlığı evet doğrudur dese biz bu 
paraları ödemeyeceğiz.” 
“O dosya borcu 2 milyon 160 bin lira. Biz o an o parayı 
ödeyebilirdik. Hiç problem değil. Ama aynı nedenle 
çok sayıda dosya var ve yaklaşık değeri 100 milyon 
lira. Ben sizin paranıza sahip çıkmak zorundayım. 
Kıt kanaat geçinen sizlerin vergilerini korumak 
zorundayım.”

Dört mahallede  Konuşan Kadıköy  toplantısı yapıldı

“ÇOK BÜYÜK YARDIM ALDIK”
Evde Kuafölük hizmeti projesi kapsamında Gülşen Sürücü’nün el-ayak tırnak bakımı ve saç kesimi yapıldı.  
Kızı Gülhan Özgür ise Kadıköy Belediyesi’nin bu hizmetinden memnun kaldığını belirterek şunları söyledi; “ 
Annemin kişisel bakımını yaparken zorlanıyorduk. Biz bunları yapamıyoruz. Zarar veririz diye korkuyoruz. 

Hemşire desteği, yara bakım desteği, evde kişisel bakım desteğinden yararlanıyoruz belediyemize dua 
ediyoruz.  Çok büyük bir destek ve yardım alıyoruz. Evde kişisel bakım hizmetini duyunca nasıl memnun olduk 

anlatamam. O kadar çaresiz o kadar bitik hissediyorduk ki kendimizi böyle zamanlarda yanımızda hissettik. 
Her zaman söylüyorum. Çok büyük bir yardım aldık. Belediyemizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.”

yeniden açıldıyeniden açıldı

Evde Kuaförlük
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stanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul 
Planlama Ajansı’nın her ay düzenli ola-
rak paylaştığı  İstanbul Barometresi araş-
tırmasının mayıs ayı sonuçları yayınlan-

dı. Barometre, İstanbulluların ev içi gündeminden 
duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden 
iş memnuniyetlerine kadar birçok konuyu kapsıyor.

EKONOMİ, KİRA ARTIŞI…
Araştırmanın sonuçlarına göre, ocak ayından beri 

İstanbullunun değişmeyen ev içi gündemi
ekonomik sorunlar oldu. İstanbullulara mayıs 

ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılım-
cıların yüzde 79,4’ü ekonomik sorunları, yüzde 3,9’u 
İstanbul’da konut satış ve kiralama fiyatlarının artışı-
nın konuşulduğundan bahsetti. Bu konuları sağlık so-
runları takip etti.

Katılımcılar, “İstanbul’un gündemi ne?” sorusu-
na da cevap verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 
46,9’u ekonomik sorunların, yüzde 33’ü İstanbul’da 
konut satış ve kiralama fiyatlarındaki artışın İstan-
bul’un gündemi olduğunu belirtti. Bu konuları Ata-
türk Havalimanı’nın yıkımına başlanması takip etti.

Türkiye’nin gündeminde ise yüksek enflasyon, 
mülteci ve sığınmacı tartışmaları başlıkları öne çıktı. 
Katılımcıların yüzde 66,8’i Türkiye genelinde yaşanan 
yüksek enflasyonun, yüzde 10,1’i Türkiye’de bulunan 
mülteci ve sığınmacılara yönelik tartışmaların mayıs 
ayında Türkiye’nin gündemi olduğunu belirtti. Katı-
lımcılara göre Türkiye gündeminde üçüncü sırada Ca-
nan Kaftancıoğlu’na “Cumhurbaşkanına hakaret" suç-
larından 4 yıl 11 ay hapis cezası verilmesi yer aldı.

YÜZDE 61,4’Ü DOĞRU BULMUYOR
Atatürk Havalimanı ve pistlerinin yıkım kararını 

doğru bulan İstanbulluların oranı yüzde 18 olurken 
İstanbulluların yüzde 61,4’ü yıkım kararını doğru 

bulmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 20,6’sı ise 
fikrinin olmadığını veya kararsız olduğunu belirtti. 
Katılımcıların yüzde 45,8’i Atatürk Havalimanı’nın 
havalimanı faaliyetleri için kullanılması gerektiği-
ni belirtirken, yüzde 14,7’si millet bahçesi olmasını, 
yüzde 12,8’i de bir kısmının havalimanı olarak tutu-
larak diğer kısımlarının farklı hizmetler için değer-
lendirilmesi gerektiğini düşündü.

Katılımcıların yüzde 69’u Atatürk Havalimanı 
ile ilgili kararlar alınırken tüm İstanbulluların, yüz-
de 40,8’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, yüzde 
13’ü üniversitelerin, yüzde 12,7’si ise ilgili vakıf ve 
STK’ların fikrinin alınması gerektiğini savundu.

YÜZDE 69,5’İ MAHRUM 
Katılımcıların yüzde 69,5’i bu ay içerisinde mad-

di yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mah-
rum kaldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 54,5’i 
yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçült-
tüğünü belirtti. Katılımcıların yüzde 58,2’si Türkiye 

ekonomisinin kötüleşeceğini belirtirken yüzde 23,9’u 
değişmeyeceğini, yüzde17,9’u iyileşeceğini belirtti.

İSTANBULLU UMUTSUZ
Katılımcıların yüzde 51,2’si kendi ekonomik du-

rumunun kötüleşeceğini, yüzde 32,3’ü durumunun 
değişmeyeceğini, yüzde 16,5’i ise durumunun iyile-
şeceğini düşündüğünü belirtti.

Yakın dönem ekonomik durumlar ile ilgili bek-
lentilerde en önemli demografik farklar kredi kartı 
kullanan ve kullanmayan İstanbullular arasında gö-
rüldü. Kredi kartı kullanan vatandaşlar kullanmayan-
lara göre yakın dönem ekonomik durumlar ile ilgili 
çok daha kötümser yanıtlar verdi. Kredi kartı kullan-
mayanlar arasında Türkiye ve kendi ekonomik du-
rumlarının kötüleşeceğini düşünen vatandaşların ora-
nı yüzde 50’nin altında kaldı.

Mayıs ayında katılımcıların; yüzde 36,4’ü kıt ka-
naat geçinebildiğini, yüzde 26’sı aslında pek geçine-
mediğini, yüzde 23,9’u bazı ödemeleri yapamadığını 
ve borca girdiğini, yüzde 13,7’si ise geçinebildiğini 
ve kenara para da koyabildiğini belirtti. 

Çalıştığını belirten katılımcıların yüzde 73’ü ça-
lıştığı işten memnun olduğunu ve yüzde 67,3’ü işten 
çıkarılma korkusu duymadığını dile getirdi. İş arayan 
katılımcıların ise yüzde 66,7’si yakın dönemde iş bu-
lamayacağına inandığını, yüzde 11,1’i kararsız oldu-
ğunu belirtti.

Geçtiğimiz ay iş arayanlar içerisinden yakın dö-
nemde iş bulamayacağını düşünenlerin oranı yüzde 
48,1 iken bu ay oranın yüzde 66,7’ye çıkması dikka-
te değer bir değişim olarak öne çıktı.

Katılımcılara mayıs ayındaki duygu halleri sorul-
du ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi.

İstanbulluların ortalama stres ve kaygı seviyesi 
7,5 olarak ölçüldü. Katılımcıların 10 üzerinden de-
ğerlendirmeleri istenen mayıs ayındaki yaşam mem-
nuniyeti seviyesi 4,3 olarak belirlenirken mutluluk 
seviyesi 4,5 olarak ölçüldü.

Ekonomi
yine ilk sırada 

Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan Toplantısı Kahra-
manmaraş'ta yapıldı. 10-11 Haziran’da yapılan toplantıda 
müze özendirme yarışmasında dereceye giren belediyele-
re ödülleri verildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 
ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kadıköy Belediye-
si adına Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Sami Can Oka-
kın katıldı.

“MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kahramanma-

raş Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birli-

ği Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye’nin dört bir yanın-
da sadece kamuya ait eski eserlerin değil, sivil mimarlık 
eserlerinin de çok güzel restorasyon örnekleri ile yeni-
den hayat bulduğunu söyledi. Toplantının ardından Tarihi 
Kentler Birliği tarafından Anadolu coğrafyasında müzeleri 
özendirmek ve geliştirmek amacıyla yapılan "Müze Özen-
dirme Yarışması"na başvuran belediyelere ödülleri verildi. 

BARIŞ MANÇO MÜZE EVİ’NE ÖDÜL
Müze Özendirme Yarışmasına 15 belediye 17 

eser ile katıldı. Kadıköy Belediyesi Barış Manço 
Müze Evi, ulusal ve uluslararası ölçekte başarı-
larıyla kültürel yaşama önemli katkılar sunmuş 
bir sanatçının hatırasının günümüzde yaşatılarak 
kent kültüründeki yerinin vurgulanması, tarihi ve 
mimari açıdan önemli bir yapının kent kültürüne 
kazandırılması gerekçesi ile “Sanat ve Edebiyat 
Müzeleri” ödülüne layık görüldü.

Kadıköy Belediyesi’ne 
Tarihi Kentler Birliği ödülü

Kadıköy Belediyesi Barış 
Manço Müze Evi Tarihi Kentler 
Birliği’nin “Sanat ve Edebiyat 
Müzeleri” ödülüne layık görüldü 

İstanbul Planlama Ajansı’nın yayınladığı İstanbul Barometresi’ne göre ocak ayından beri İstanbullunun değişmeyen ev içi gündemi ekonomik sorunlar oldu

l Erhan DEMİRTAŞ

İ



outuber Emirhan Özhan ve iş insanı 
İbrahim Yılmaz, “insanların iyilik yap-
mayı unuttuğu” düşüncesiyle bundan 4 
yıl önce “İyilik Akımı” adlı bir farkın-

dalık projesi başlattı. 
Özhan, “İbrahim Yılmaz, çektiği bir videoda 

seyyar simitçinin tüm simitlerini alarak onu o gün 
evine erken göndermişti. Bu video tüm Türkiye’de 
viral olmuştu. Benim de çektiğim sosyal deney vi-
deoları da tam olarak bu insanları ele alıyor. İbrahim 
abi bu konuda bana yardımcı oldu ve bu akımı baş-
lattık. Bu iki projeyi birleştirerek “İyilik Akımı”nı or-
taya çıkardık. İnsanların unutmuş olduğu iyiliği onla-
ra tekrar hatırlatmaya ve teşvik etmeye çalışıyoruz. 

İnsanların kimi za-
man görmezden gel-
diği kimi zaman hiç 
fark etmediği yaşam-
ları onlara göstere-
rek, kendilerinin de 
bu insanlara yardım 
edebileceğini anım-
satıyoruz aslında” 
diye konuştu. 

İyilik Akımı kap-
samında, İstanbul’un 
çeşitli noktaların-
da seyyar şekilde si-
mit, çiçek, şemsiye 
ve yara bandı satan 
satıcıların yanına gi-
den Yılmaz ve Öz-
han, ellerinde kalan 
tüm malzemeleri sa-

tın alıyor. Günü erken bitirerek evlerine gitmelerini 
ve dinlenmelerini isteyen yardımsever ikili, bazı sa-
tıcıların malzemelerini de vatandaşlara ücretsiz ola-
rak dağıtıyor. 

“İNSANLARI GÖRMEZDEN GELMEMEK”
İş adamı İbrahim Yılmaz, “Biz bu projeyi far-

kındalık oluşturmak için yapıyoruz. Bu olay sosyal 

medyada paylaşıldıktan sonra izlenme rekoru kırdı. 
Bu artık bir akıma döndü. Hem seyyar satıcılar mut-
lu oluyor evine erken gidiyor. Hem de bir iyilik akımı 
başlıyor. Herkes çevresindeki insanları görmezden 
gelmiyor. Bizim tek hedefimiz insanları görmezden 
gelmemektir. Biz buna öncülük yapmak istiyoruz” 
ifadelerini kullandı. O anları kanalından yayınlayan 
sosyal medya fenomeni Emirhan Özhan da, “Kim-
senin görmemesi bence aslında kötü bir şey. Biz bu 
şekilde ayrıştık. Birbirimize desteğimizi gösterece-
ğiz ki bir dayanışma olacak. Amacımız teşvik etmek. 
Umarım yenileri gelecektir” yorumunu yaptı.

EVSİZLERE TELEFON
Yardımsever ikili, aynı zamanda evsizlere cep 

telefonu da hediye ediyor. Zira anlattıklarına göre 

yardım ettikleri evsiz kişilere kendilerine nasıl tek-
rar ulaşabildiklerini sorduklarında, aldıkları cevap 
genelde “cep telefonumuz yok bize tekrar ulaşa-
mazsınız” oluyor. O nedenle Yılmaz ve Özhan, ev-
siz kişilere cep telefonu hediye ettiler. Telefonlara 
kendi numaralarını kaydeden ikili, böylelikle evsiz 
kişilerin bir sonraki ihtiyacını daha kolay karşıla-
yabiliyor.

ÜNLÜLERDEN DESTEK
Şimdiye dek 5 binin üzerinde aileye maddi destek 

verdiklerini anlatan Özhan, şöyle devam etti: “Yar-
dımlar için finansmanı sosyal medya dışında, yaptı-
ğımız ticaretten yani tamamen kendi cebimizden sağ-
lıyoruz. Kurmuş olduğumuz İyilik Akımı Derneği’ne 
gelen yardımlar ise birikip ekip arkadaşlarımız tara-
fından aylık olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılı-
yor. Bir çok ünlü isimden destek ve tebrik mesajla-
rı aldık. Yakın zamanda Doğa Rutkay, Merve Özbey 
ve Şebnem Schaefer gibi isimler projemize destek 
oldu.”

Bu bir 
iyilik hareketi!

Sosyal medya fenomeni 
Emirhan Özhan ve iş insanı 
İbrahim Yılmaz’ın “İyilik 
Akımı” projesinde 5 binin 
üzerinde aileye destek verildi
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KASEV VAKFI

ÜLKEMİZDE  YAŞLILARA EN İYİ HİZMETTE, ÖNCÜ, ÖNDER VE ÖRNEK KURULUŞ  

DiNLENMEEVi HUZUREVi
ÖZEL BAKIM BÖLÜMÜ TESiSLERi

Alzheimer, parnkinson, felç gibi hastalıklarda yaşlıya
özel bakım uygulayan modern sistemler

Hastane sonrası tıbbi bakımevi ve psiko-sosyal destek çalışmaları

Tatile giderken aile büyüklerinizi gönül rahatlığı ile emanet edebileceğiniz,  
büyüklerinize güvenle ev sahipliği yapacak bir kurum olarak yanınızdayız.

20.04.2022 tarihinde Gebze Belediyesi Mali Hizmetler 
Müdürlüğü Emlak Servisi’nden ödemiş olduğum 

arsa vergisi 5.489.81TL’lik makbuzumu kaybettim. 
Hükümsüzdür.
Derya YILMAZ

Kadıköy Evlendirme Dairesi’nden almış olduğum Seri:K 
586620 sıra numaralı tahsilat makbuzumu kaybettim.

Hükümsüzdür.
Özgür Taner TAŞ

Kadıköy Evlendirme Dairesinden almış olduğum K   653414 
sıra no’lu makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür

Nusret Kemal DİŞÇİ

KAYIP İLANLARI

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı, 12 büyükşe-
hir belediyesinin pandemi sürecinde kadına yönelik 
şiddetin önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini ince-
ledi. Belediyelerin kadına yönelik şiddetin önlen-
mesine yönelik uygulamaları ve hizmetlerini ince-
leyen Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı, çalışması 
sonucunda hazırladığı Pandeminin Gölgesi’nde Ka-
dına Karşı Şiddet İzleme Raporu’nu yayınladı. 

“PANDEMİ GÖLGESİNDE ŞİDDET”
3 Eylül 2021-15 Ocak 2022 dönemini kapsa-

yan çalışma Adana, Ankara, Samsun, Balıkesir, 
Trabzon, Bursa, İzmir, Gaziantep, İstanbul, Erzu-
rum, Kayseri ve Malatya’da yapıldı. Belediyelerin 
web siteleri ile kurumsal belgelerinin incelenme-
si ve saha çalışmalarıyla kadınların pandemi döne-
minde belediyelerin, “Önleyici/caydırıcı, koruyucu, 
güçlendirici/destekleyici” hizmetlerine erişip erişe-
medikleri, hangi düzeyde eriştikleri; erişmemekten 
kaynaklı olarak hak ihlallerine uğrayıp uğramadık-
ları araştırıldı. Araştırma kapsamında 12 büyükşe-
hirden toplam 350 kadın ile de online anket yapıldı.

Pandemi sürecinde belediyelerin 
kadına karşı şiddete ilişkin sorum-
luluklarını ne ölçüde yerine getir-
diğini incelemek ve bu konuya 
ilişkin hak ihlallerinin olup ol-
madığının tespit etmeyi amaçla-
yan rapora göre belediyelerin kar-
nesi zayıf. Rapora göre pandemide 
büyükşehir belediyeleri kadına karşı 
şiddetin önlenmesine yönelik yükümlü-
lüklerini çoğunlukla yerine getirmedi ve derin 
hak ihlalleri yaşandı. 

“SAĞLIKLI YAŞAMA HAKKI GASP EDİLDİ”
Raporda ortaya çıkan sonuçlar özetle şöyle:

Kadınların temel bir hakkı olan “sağlıklı yaşa-
ma” hakkının gasp edildi.

Kadınların %60’a yakını anne, baba, erkek kar-
deş, eş, eski eş ve diğer aile büyükleri tarafından 
şiddete uğradı.

En yaygın şiddet türünün “psikolojik şiddet”.
Sokağa çıkma yasakları sonrası duygusal şiddet 

olarak adlandırılan psikolojik şiddet oranı fiziksel 
ve ekonomik şiddete göre daha yüksek oldu.

Psikolojik şiddete uğrayanların büyük bö-
lümü bekar kadınlardan oluşuyor.

Pandemi sürecinde kadınların daha faz-
la ihtiyaç duyduğu koruyucu ve destekle-
yici/güçlendirici hizmetler büyük ölçüde 
aksadı. 

“EVLER GÜVENLİ DEĞİL”
Evler kadınlar için güvenli alanlar değil ve ka-

dınlar evin içinde daha fazla şiddete maruz kalıyor.
Belediyelerin hizmetleri farklı koşullardan olan 

kadınlar (engelli, mülteci, genç, yaşlı vb.) için eri-
şilebilir ve ulaşılabilir değil.

Yaşadıkları şehirlerde 
hem ilçe belediyesi hem de 
büyükşehir belediyesi tara-
fından hiçbir faaliyet yapıl-
madığı/hizmet olmadığını 
belirten kadınların oranını 
yüzde 58.

Belediyelerin pandemi 
döneminde kadına karşı şid-
detle ilgili çalışmaları bilgi-
lendirme faaliyetleri ile sı-
nırlı kaldı.

Kadınlar pandemi koşullarında belediyelerin 
koruyucu hizmetlerine erişemedi ve şiddet ortamın-
dan uzaklaşamadı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre tüm bü-
yükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 bini geçen be-
lediyelerin kadın sığınma evi açması gerekiyor. An-
cak, araştırılan  oniki  büyükşehir belediyesinden 
sadece beş tanesinde kadın sığınma evi var. (İstan-
bul, Bursa, Ankara, Gaziantep ve İzmir’de),

İstanbul’da ve Ankara’da doğrudan kadına karşı 
şiddetle mücadele için açılmış “şiddet hattı”nın hiz-
met veriyor.

“KATKI SUNMASINI DİLİYORUZ”
Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başka-

nı Ayşe Kaşıkırık, “Bu izleme çalışmasının özgün 
yönü, pandemi döneminde belediyelerin kadına kar-
şı şiddetle mücadelede etkin görev ve sorumluluk 
almadığı için kadınların yaşadıkları hak ihlallerini 
ortaya çıkarmasıdır. Büyükşehir belediyelerine te-
mel bir insan hakkı ihlali olan kadına karşı şiddetin 
önlenmesi için “önleyici/caydırıcı, koruyucu, güç-
lendirici/destekleyici” başlıklarında somut öneriler 
sunulmuştur. Bu çalışmamızın kadınların hak ihlal-
lerinin olmadığı bir kentte yaşamasına ve belediye-
lerin kadına karşı şiddetle mücadele politikalarını 
güçlendirmesine katkı sunmasını diliyoruz.” dedi.

Y
l Gökçe UYGUN

“KADIKÖYLÜ DUYARLI”
Projeye ilk olarak Kadıköy’de başladıklarını 
anımsatan Emirhan Özhan, “İstanbul’un birçok 
ilçesinde de projeyi sürdürdük. Kanalıma ilk 
videoyu çekmeye de Kadıköy’de başladığım için 
buranın yeri bende çok başkadır. Yıllarca burada 
yaşamış bir Kadıköylü olarak söyleyebilirim 
ki, Kadıköy halkı gerçekten çok yardımsever” 
ifadelerini kullandı.

Kadına şİddet: Beledİyeler 
sorumluluğunu yerİne getİrİyor mu?
Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı, Pandeminin Gölgesi’nde Kadına Karşı Şiddet İzleme 
Raporu’nu yayınladı. 12 büyükşehir belediyesinden elde edilen sonuçlara göre belediyeler, 
kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini çoğunlukla yerine getirmiyor

l Simge KANSU 
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Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar” köşesi bu hafta Hikmet Şevki ile devam ediyor.  

Yakacık’ın madenlere giden şosesinin üzerin-
de çam ve akasya ağaçlarından oluşan küçük bir 
koru göze çarpıyordu. Aydos Dağı’ndan gelen 
rüzgâr bu ağaçları hırçın nefesleri altında kıv-
randırıyor, onların güzel sesler çıkararak dur-
madan hareket etmelerine yardım ediyordu. Bu 
ormanlığın arasına sıkışmış pembe yuvalı köşk, 
bütün köyün içerisindeki evlerden daha güzeldi. 
(…) Bütün köylüler bu eve “Pembe Yuva” di-
yorlardı, çünkü yolun hangi tarafından bakacak 
olursanız bu köşkün pembe boyasını görebilirdi-
niz. Köylülerin isim vereceği kadar değerli olan 
bu köşk pek sade, pek basit bir yuvadan ibaretti. 
Köşkün önündeki küçük bahçe özenle yetiştiril-
miş güzel çiçeklerle süslü bulunuyordu. Geceleri 
maden yolundaki gezmelerinden dönen gençler 
Pembe Yuva’nın biraz ilerisindeki küçük ku-
yunun başında  dinlenirler, onun yanından ge-
çen âşıklar “Ne güzel bir sevgi yuvası” demek-
ten kendilerini alamazlardı. Gerçekten Pembe 
Yuva ağaçlıklar arasındaki duruşuyla maceralar-
dan usanmış, serüvenlerden bıkmış, eski bir çap-
kına benziyordu. O artık eğlencelerden, gençlik 
âlemlerinden uzak yaşıyordu. O, yalnız bu ağaç-
lıkların arasından etrafındaki kahkahaları, neşeli 
gülümsemeleri seyrediyor ve belki kendi geçmi-
şini de hatırlıyordu.

(…)
Bol güneş, temiz hava arasında yaşamak ne 

güzeldi. Bu hayatın kucağında bir sır, anlaşıl-
maz bir nokta aramak boşuna değil mi? Bu gü-
zel köy evinin içerisinde ne kadar mutluydum. 
Saadet, insanların kendilerini sorgulamadıkları, 
durumlarını layıkıyla anlayamadıkları zamanlar-
dır. Çünkü ilk inceleme, ilk sorgulama saadetten 
ne kadar uzak bulunduklarını gösterir. Çocukluk 
en tatlı bir devre… Küçük bir oyuncak, tatlı bir 
meyve bütün gamlarınızı, kederlerinizi bir anda 
siler. İşte siz hayatın size verdiği bu suni ve yap-
ma oyuncaklarıyla avunur ve mutlu olursunuz. 
Fakat bir defa hayatın manasını anlayınca artık 
sizi avutacak ne bir oyuncak, sizin kederlerini-
zi silebilecek ne tatlı bir meyve bulursunuz. İşte 
hayatın gerçek yüzü de budur.

Pembe Yuva’nın içerisindekiler daha mut-
lu, daha neşeli olabilirlerdi. Halbuki onlar beni 
şefkatle severken, derin bir sevgiyle okşarken 
gözleri doluyor, sesleri titriyor. Bütün gençli-
ğim kederli okşamalar arasında geçiyordu. Bir 
teyzem vardı; bu teyzem evlenmemiş, bütün ha-
yatını bizlere bağlamıştı. Teyzem hayatın yeni-
liklerine, asrın değişen yüzüne küsmüş gibiydi. 
(…) Teyzemin tabiatı bulutlu yaz günlerine ben-
ziyordu. Hani bazı günler olur; siz ne güneşin 
güzel yüzüne ne de gökyüzünün ağlayan gözle-
rine şahit olursunuz. Güneş bulutlar arasında çır-
pınır. Gökyüzü ağlamak ister, başaramaz. Tey-
zem de bunlar gibiydi. Ben onun gözlerinde ne 
gülümseme ne yaşlar gördüm. Beni çok seviyor, 
hep benimle meşgul oluyordu. Anneme gelince 
bu zavallı kadın her dakika evladını düşünen an-
nelerdendi. O bana baktıkça “Dikkat et Füsun, 
üşüyeceksin” yahut “Dikkat et Füsun, düşersin” 
demekten kendini alamazdı.

Anemim yüzüne baktıkça geçmişteki hayatı-

nı kısmen keşfeder gibi oluyordum. Onun gözle-
rinden hayata küskün olduğunu anlamak müm-
kündü. O, diğer gençler gibi ne koru âlemlerine 
katılıyor ne de kendi akranı kadınlarla konuşu-
yordu. Onun bütün hayatı Pembe Yuva’nın sa-
kin sessiz köşesinde solup gidiyordu. Bazı in-
sanlar hayatı daha erken öğrenirler. Artık onların 
hayatla mücadele kuvveti kalmamıştır. Onla-
rı bir felaket, hayatın gerçek yüzüyle pek genç 
yaşta tanıştırır. Onlar,  diğerleri gibi her gün yeni 
bir emeğin, yeni bir arzunun peşinde koşmazlar. 
Onlar yalnız bu hayatı mümkün olduğu kadar az 
bir kederle tüketmeye çalışırlar. Zavallı annem 
de bunlardan biriydi. O, uzun boyu, buğday teni 
ve büyük, siyah gözleriyle herkesin güzel bula-
bileceği bir kadındı.

(…)
Yakacık’ın bir köşesinde, sessiz bir hayat 

yaşayan bu iki kadının tek meşgaleleri bendim. 
Onlar hep benimle meşgul oluyor, beni düşünü-
yorlardı. Bu kadar sevgilerine rağmen yine be-
nim neşem, kahkahalarım onları hem üzüyor 
hem de memnun ediyordu. Memnun oluyorlardı. 
Çünkü beni seviyorlardı. Fakat üzülmelerine ne 
gibi bir sebep vardı? Bunu bir türlü çözemiyor-
dum. Bu sessiz köşedeki esrar beni günden güne 
şüphelendiriyor, çözmeye çalıştıkça yeni endi-
şelerle boğuşuyordum. Bu yuvanın sakin köşe-
sinde kendi kendime şarkılar söyledikçe ihtiyar 
aşçı kadın “Allah ses vermiş” diye takdir eder-
ken teyzem gözlerini açıyor, bu güzel sesimin 
bile ona derin bir acı verdiğini anlatmak istiyor-
du. Görülüyordu ki bu iki kadını daima 
üzen ve takip eden bir karanlık 
sayfa vardı. Ben hissediyordum 
ki bu karanlık sayfa “geçmiş” de-
nilen kitabın arasında bulunuyor-
du. Geçmiş galiba her yerde bizi 
takip eden ve üzen bir düşman…

Yakacık, İstanbul’dan uzak ol-
masına rağmen yazları köyde her 
arzu ettiğimizi buluyorduk. 

(…)
Köyün içerisinde bulunan aile-

lerden hiç kimseyi tanımıyordum 
ve bizim hayatımıza benzeyen hiç-
bir aile görmemiştim. Bu esrarı za-
man bana anlattı.

Kartal’da bulunduğumuz günler, 
ben annemin yanında, yorulduğum 
halde belli etmek istemeyerek neşe-

li bir kuş gibi dolaşıyordum. Küçük dükkanla-
rın önünde durup küçük alışverişler yapmak, çok 
sevdiğim güzel denizin sahile gönderdiği küçük 
öpücük seslerini dinlemek benim için pek büyük 
bir zevkti. Saatlerce denize bakmak, tabiatın bu 
temiz ve güzel kızını seyretmek istiyordum. Ya-
kacık’ta da Pembe Yuva’nın yukarıdaki küçük  
odasından her vakit bu sevgili seyreder, onun 
bazı zaman mavi, bazı dakikalar da yeşil gözle-
rinin arsasından bir zevk çıkarmaya çalışırdım. 

Kartal’da gezerken annemin tanıdıklara rast 
geldiği ve selamlaştığı olurdu. İşte o dakikalar 
yüzü kızarır, gözleri dolar, adımlarını hızlandırır 
ve ilerlerdi. Annemin halleri, bir türlü halledile-
meyen bir bilmece gibiydi. Annem niçin yalnız 
yaşamak istiyor, neden kendisini tanıyanlardan 
çekiniyordu? Bu genç ruhum, kalbim daima ağır 
şüphelerin altında günlerce kıvranıyordu. 

(…)
Yakacık’taki komşu çocukları sık sık bahçe-

mize geliyordu. Teyzem de bana izin vermişti. 
Annemin itirazı karşısında “Bu kadar yalnız bı-
rakmak doğru değil. Madem ki bu çocuklar ken-
disine hiçbir şey söylemiyorlar, oynamasında bir 
sakınca yok” diyordu.

Onlar konuştukça, benim hayatım ile onla-
rın hayatı arasında büyük bir fark görüyordum. 
Onların yalnız annesi ve teyzesi yoktu. Aynı za-
manda babaları bulunuyordu. Babası ölenler de 
bu aziz ölünün hatırasını bir sebep bularak anı-
yorlar, her sözlerinin arasına babalarını karıştır-
mak istiyorlardı. Ya ben? Ben babamı bilmiyor-

dum; hatta onun ismini 
bile söylerken, ona ait 
bir olayı anlatırken 
duymamıştım. Bir defa 
bu şüphemi yeneme-
dim ve teyzemin yanı-
na sokularak:

- Teyze, babam 
öldü mü, diye sor-
dum.

- Teyzem derhâl 
cevap veremedi. Bi-
risinin işiteceğinden 
korkarmışcasına et-
rafına bakındıktan 
sonra yavaş ve tit-
rek bir sesle:

- Evet, baban 
öldü.

- Niçin ondan hiç bahsetmiyorsunuz?
- Annen üzülür de… Onun için…
- Onun ölümü annemi çok mu üzmüştü? 

Yine de hatırladıkça aynı acıyı mı duyuyor?
- Tabii..
- Teyzemin cevapları benim şüphemi dindir-

memişti. Şüphem daha fazla artmıştı.
(…)

Artık ben on iki yaşıma geliyordum. Bir ak-
şam teyzemle annem bahçede otururlarken ben 
de yukarıdaki pencereden adaları ve çok sev-
diğim denizi seyrediyordum. Teyzemle annem 
beni görmüyorlardı. Teyzemin sesini işitiyor-
dum. Hararetle anneme bir şeyler anlatıyordu. 
Onun söylediği sözlerden bir kısmını işitmiştim.

- Emel, Füsun maşallah büyüdü. Bu kızın 
böyle evde, köy hocalarının elinde kalması hiç 
doğru değil. Mektebe verelim. Kartal olmaz. 
Çünkü buradan giden komşu ve tanıdıkların ço-
cukları onu orada rahat bırakmazlar. Korktuğu-
muza uğrarız. Uzaklara verelim. Ben, Kandil-
li Kız Mektebi’ni düşünüyorum. Orası çok iyi. 
Hem de yabancılar içerisinde kızcağız avunup 
gider.

- Fakat biz ne yaparız?
- Hakkın var. Ben de senin gibi düşünüyo-

rum. O gidince kimsemiz kalmayacak. Bu eve 
büsbütün sessizlik çökecek. Fakat insan, çocuk-
ları kendisi için sevmez ki. Onların saadeti söz 
konusu olunca her türlü fedakârlık yapılır.

(…)
Sevilenlerden, sevenlerden ayrılmak, haya-

tın en büyük acısı. Fakat bilmem ki neden ger-
çek sevgileri hasret kadar kuvvetle ortaya çı-
karan hiçbir şey yok. Hasret kalmadıkça kalp 
yoklamıyor, kalbin duygusu anlaşılmıyor.

(…)
Ben kimin kızıydım? İşte cevap veremeye-

ceğim en önemli soru buydu. Ben, Yekta Bey is-
minde mesleğini, yaşadığı ve öldüğü tarihi bil-
mediğim bir meçhul adamın kızıydım. Annemle 
teyzemin yüzünü inceliyor ve kendimle onlar 
arasında bir benzerlik arıyordum. Gerçekten tey-
zem ve annem öz kardeş miydi? Yoksa teyzem, 
annemin annesi miydi? Birbirlerini isimleriyle 
çağırıyorlardı. Yoksa amcakızları mı oluyorlar-
dı? Belki de bu iki kadını birbirine bağlayan bir 
akrabalık vardı. Fakat ben bir türlü bu meselele-
ri halledemiyordum. 

Sonunda bir gün sabredemedim ve teyzeme 
beynimi kavuran bu önemli meseleyi sordum.
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HİKMET ŞEVKİ 
(Doğum? - 28 Nisan 1930)
Doğum yılı bilinmeyen ve hakkında oldukça az 
bilgi olan Hikmet Şevki, Türk edebiyatında 1920-
1930 yılları arasında farklı gazete ve dergilerde 
hikâye, çeviri hikâye, tiyatro eleştirileri, muhtelif 
konularda yazılar yayınlamıştır. Çeşitli kaynaklar-
da Galatasaray Lisesi’nde okuduğu ve hukukçu 
olduğu belirtilen yazar bir dönem Adana’da ya-
şamış ve Adana Lisesi’nde Fransızca öğretmenli-
ği yapmıştır. Sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’a 
dönen Hikmet Şevki’nin yazı ve öyküleri Hâkimi-
yet-i Milliye, Servet-i Fünun, Fikirler, İctihad, Türk 
Yurdu, Hayat, Resimli Kitap, vb. gazete ve dergi-

lerde yayımlanır.  Hikmet Şevki, uzun süre-
dir hasta olmasına rağmen Hâkimiyet-i 
Milliye gazetesi Tahrir Müdür Muavini 
olarak çalışmaya devam ederken 28 
Nisan 1930’da öldürülür. Ölüm ha-
beri için bir gün sonra Hâkimiyet-i 
Milliye gazetesi “Hikmet Şev-
ki Öldü”, Cumhuriyet gazetesi de 
“Çok Feci Bir Ölüm” başlıklı man-
şet atar. Otuzlu yaşlarda cinayete 
kurban giden Hikmet Şevki çocuk 
eğitiminden tiyatroya kadar pek çok 
farklı alanda yazılar kaleme aldı ve öy-
küleri farklı dergilerde yayımlandı. 
Yazarın Hayat Pınarı adlı uzun hikâyesiy-

le, Aşk Mahkûmu (1938) ro-
manı ölümünden sonra ya-

yımlanır.
Hikmet Şevki’nin 1928 

yılında Resimli Ga-
zete’de tefrika edi-
len ve ilk kez Latin 
harflerine aktarıla-
rak Koç Üniversi-
tesi Kültür Yayınla-

rı (KÜY) Tefrika serisi 
ile yayımlanan Pem-

be Yuva isimli romanın-
dan kısa bölümler payla-

şıyoruz.

PEMBE YUVA

Hazırlayan: Leyla ALP

BEZELYE ÇORBASI 
“Öğretmeni tarafın-

dan “uyumlu” olarak ni-
telendirilen Nils, yanına 
oturan Evi’nin sırasını 
işgal etmesine de sesini 
çıkaramaz. Üstelik bir-
likte takım kurmaktan 
başka seçeneği de yok-
tur. Sınıfa yeni gelen 
Lina’nın aralarına katıl-
masıyla kurdukları takı-
mın görevi de belli olur: 
Lina’ya dillerini öğre-
tecek ve entegrasyonu için yardımcı olacaklardır. 
Ama işler planladıkları gibi gitmez.”

Göçmenlik ve bir arada yaşam gibi zor konula-
rı eğlenceli bir üslupla anlatan ödüllü yazar Rieke 
Patwardhan bu kitabında küçük bir sınıftaki ilişki-
lerden yola çıkıp dünya ölçeğindeki sorunlara de-
ğiniyor. Farklılıklara rağmen aynı çatı altında ya-
şamanın empatiyle mümkün olduğunu vurgulayan 
roman, medyadaki savaş haberlerinin insanları nasıl 
etkilediğine kuşaklararası bir bakışla yaklaşıyor. 

Yazar: Rieke Patwardhan
Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınları

Sayfa: 136 Syf

DÜNYA’YI KURTARMANIN 10 YOLU
Uzaylı bir köpek, 

Dünya'nın kaderini de-
ğiştirebilir mi? İngi-
liz yazar Frank Cott-
rell-Boyce Dünyayı 
Kurtarmanın 10 Yo-
lu’nda yarım milyon 
ışık yılı uzaktan gelen 
bir köpek ile neredeyse 
hiç konuşmayan bir oğ-
lan çocuğunu fizik ya-
salarını altüst edecek 
çılgınlıktaki bir serü-
vende buluşturuyor. Arka planında dede ile torun 
arasındaki sevgi bağına dikkat çeken roman Prez 
adlı bir çocukla, uzaylı-İskoç melezi bir köpeğin 

el ele verip Dünya’nın var olmaya değer bir geze-
gen olduğunu hazırlayacak bir liste hazırlamaları-
nı anlatıyor. 

Yazar: Frank Cottrell-Boyce
Yayınevi: Tudem Yayınları

Sayfa: 288 Syf

BENİM MÜKEMMEL HATALARIM
Dicle Keskinoğlu Benim 

Mükemmel Hatalarım kita-
bında özgün, özgür ve ken-
din olmaya dair, düşündüren 
ve güldüren bir hikâye anla-
tıyor.

Sürpriz, düzenli ve di-
siplinli annesiyle ablasın-
dan farklı olarak onların 
“hata” diye adlandırdığı şey-
leri sıkça yapan bir çocuk-
tu. İstediği zaman istediği 
gibi giyinmek, gönlünce oynayıp üzerini kirletmek, 
duygularını özgürce, açıkça yaşamak gibi özellikle-
ri vardı. Bir gün okulda, daha önce kitaplarda gör-
düklerine hiç benzemeyen bir maymunla karşılaştı. 
Onun düzensiz benekli görüntüsü ve kıvırcık tüy-
leri Sürpriz’e birini hatırlatıyordu: kendisini. May-
mun Ütüsüz’le geçirdiği zamanlar bu küçük kızda 
unutulmaz hatıralar yaratacak ve yaşanan olaylar 
benzersiz ikiliyi birbirine daha da sıkı bağlayacaktı.

Yazar: Dicle Keskinoğlu
Yayınevi: İthaki Çocuk

Sayfa: 104 Syf

FRİDA KAHLO - DÜNYAYA YÖN 
VEREN DÜNÜN KÜÇÜKLERİ

Dünyaya Yön Veren 
Dünün Küçükleri, kar-
şılarına çıkan zorluklara 
rağmen yılmadan hayal-
lerinin peşinden giderek 
bütün dünyada ses getiren 
çalışmalara imza atmış 
insanların başarı serüven-
lerini anlatan bir seri. Meksikalı ressam Frida Kah-
lo’nun yer aldığı kitap yazarın çocukluğunu anlatı-

yor. Serinin diğer kitapları arasında Elon Musk ve 
Steve Jobs yer alıyor.

Yazar: Mary Nhin
Yayınevi: Güney Kitap

Sayfa: 30 Syf

EYVAH! AYAKKABILARIM KAÇIYOR
Meryem Ermeydan’ın 

yazdığı, Eren Caner Polat’ın 
resimlediği Eyvah! Ayak-

kabılarım Kaçıyor, Mert’in 
ayakkabılarının heyecanlı 

kaçamağını anlatıyor. “Eş-
yalarını her zaman özensiz-
ce sağa sola fırlatan Mert, o 
sabah erkenden uyandı. Ço-

mar’ın yemeğini vermek üzere kapıyı açtı. Ayak-
kabılarını ararken gördüklerine inanamadı. Son 
ayakkabıları da onu terk edip koşarak bahçeden 

uzaklaşıyordu. Mert, mama kabı elinde öylece arka-
larından bakakaldı. Gördükleri bir rüya mıydı yoksa 

gerçekten ayakkabıları kaçıyor muydu? Peki şimdi 
Mert ayakkabıları olmadan ne yapacaktı?”

Yazar: Meryem Ermeydan
Yayınevi: Uçan Fil

Sayfa: 28 Syf

ÇOCUK, KÖSTEBEK, TİLKİ VE AT
“Söylediğin en cesurca şey 

neydi?” diye sordu çocuk.
“Yardım et,”dedi at. 
Charlie Mackesy’nin kale-

me aldığı ”Çocuk, Köstebek, Til-
ki ve At” her yaş grubuna hitap 
eden ve her okura farklı mesajlar 
veren kitap. Özellikle ebeveynle-
rin çocuklarıyla birlikte okuması 
gereken kitap günden güne deği-
şen yaşam koşullarının getirdiği zorluklar çerçeve-
sinde birbirini olduğu gibi kabul eden dört arkadaşın 
başlarından geçen olayları hem insanın içine işleyen 
sözlerle hem de çizimlerle anlatıyor. 

Yazar: Charlie Mackesy
Yayınevi:  Mundi

Sayfa:128 Syf

Çocuklar 
için tatil 
kitabı 
önerileri
Yaz tatili başlıyor. Hem 
eğlence, hem macera, 
hem gülmece, hem 
bilgi içeren ve rehber 
olabilecek çocuk 
kitaplarından bir seçki 
hazırladık

Yazın DünyasındanYazın Dünyasından



Kâğıt Kesiği
Fakir Baykurt ve Seyhan Livaneli Öykü 
Ödüllerinin sahibi Hande Çiğdemoğlu, ilk 
öykü kitabı “Kâğıt Kesiği” ile okurların 
karşısına çıkıyor. Ataerkil bir dünyada kadını 
odağına alan kitap, İnkılâp Kitabevi tarafın-
dan yayımlandı; kitabın arka kapağında ise 
Zülfü Livaneli’nin imzası bulunuyor.
Hayatın derinliklerine kurgusal bir yol açan 
Hande Çiğdemoğlu, kaleme aldığı ilk kitabı 
“Kâğıt Kesiği” ile bir yolculuğun hikâyesini 
okurlarıyla paylaşıyor. 18 öyküden oluşan
Kitapta, 2021 Gülten Akın Yılın Yazarı 
Mektup Yarışması Büyük Ödülü, 2020 Fakir 
Baykurt Öykü Yarışması Birinciliği ve 2020 
Seyhan Livaneli Öykü Yarışması Üçüncülü-
ğü alan öyküler de yer alıyor. (Tanıtım Bülte-
ninden) İnkılâp Kitabevi / 220 sf / 36 TL
Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın en çok satılan kitapları 
şunlar oldu:
■ Sahneye Adanmış Bir Ömür: Metin Akpı-
nar / Zeynep Miraç / Mundi Yayınları
■ Ayşe Kulin: Doğdum. Kızdım / Ayşe Kulin / 
Everest Yayınları 
■ Seni Yoran Her Şeyi Bırak / Müthiş Psiko-
loji / Destek Yayınları

Elif Sanchez / Mi Voz
Elif Sanchez, 11 Grammy ödüllü, 20’den 
fazla altın ve platin plak sahibi dünyaca 
ünlü besteci, gitarist ve prodüktör Javier 
Limon prodüktörlüğünde 11 şarkıdan 
oluşan ikinci albümü “Mi Voz”u Pasion 
Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda 
dinleyicilerle buluşturdu.
Müzisyen bir aileden gelen ve 10 yaşına 
kadar ailesinden aldığı müzik eğitiminin 
ardından, İstanbul Devlet Konservatuva-
rı’ndan üstün başarı ödülü ile mezun olan 
Elif Sanchez, 2017’de Bill Pierce Ödülü 
ve Akdeniz Müzik Enstitüsü Ödülü’nü 
kazanarak Berklee College of Music’den 
mezun oldu. 2021 yılında kendi adıyla 
yayınladığı ilk albümünün ardından Sanc-
hez’in 11 eserden oluşan ikinci albümün-
de 7 orijinal Javier Limon şarkısı, “Dos 
Gardenias” ve “Perfidia” olmak üzere 
2 adet İspanyolca cover, Kenan Doğu-
lu ile düet olarak seslendirdiği “Vuelve 
(Kurşun Adres Sormaz Ki)” ve İspanyolca 
seslendirdiği “Amanecer (Gel Ey Seher)” 
yer alıyor.
Ruhu doyuran şarkılar:
■ Çiçek gibi / Bade Nosa
■ Gelme ey ecel / Sadık Gürbüz
■ Kadınım / Ceylan Ertem&Gökhan 
Türkmen

Skruk / Baby Fever 
Netflix’in Danimarka yapımı yeni komedi 
drama dizisi “Baby Fever” 8 Haziran’da ilk 
sezonuyla ekrana geldi. 
Orijinal adı “Skruk” olan yapımın hikâyesi; 
bir kadın doğum uzmanının, sarhoşken eski 
sevgilisinin spermini kullanıp hamile kalınca 
bu hamileliği açıkla(yama)masına ve kay-
bettiği aşkını geri kazanmaya çalışmasına 
odaklanıyor.
Doğum uzmanı 37 yaşındaki Nana’nın bu 
gizli hamileliği, hem ilişkilerini ve yalnız gi-
den yaşamını sorgulamasına yol açıyor hem 
de hastalarıyla kurduğu iletişimi değiştiri-
yor. Her bölümü yaklaşık yarım saat süren 
dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor.

HAFTANIN 
PUSULASI

KİTAP

ALBÜM

DİZİ
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l Hazırlayan: Semra ÇELEBİ

“Üç Maymun” kim?.

Beyoğlu merkezli Tiyatro Merdiven, 
karşıya geçerek yeni oyununu Kadı-
köy’de sergiliyor. Ekip, “Üç Maymun” 
adlı yeni oyunun prömiyerini, 20 Ha-
ziran Pazartesi akşamı saat 20.30’da 
Moda Sahnesi’nde yapacak.

Muhammet Emin Taşdemir’in yazdığı 
oyunda, Handan Delipınar (Theodot), Sel-
çuk Delipınar (Anytos), Gürkan Sinan (Me-
letos) ve Murat Akgül (Lycon) rol alıyor.

80 dakikalık oyunda, “Herkesin ken-
di hakikatini yazmaya çalıştığı ve gerçe-

ğin bilgiden koparılarak yok edildiği bir 
dönemden geçiyoruz. Peki, biz bu ger-
çekliğin neresindeyiz? Hangi soruları so-
ruyoruz?” sorularına yanıt aranıyor. Üç 
Maymun ekibi, “Sokrates'in savunması-
nı ve hatta idam edilmesini, Sokrates'i 
hiç görmeden anlatmak maharetli bir iş 
oldu. Bu idamın, hangi kapalı kapılar ar-
dında, masa başlarında, meclislerde top-
lanarak gerçekleştiğini, ölüme gönderil-
diğini bir de bu taraftan anlatmak nasıl 
olurdu acaba dedik.” diyor

Tiyatro Merdiven’in “Üç 
Maymun” oyunu Kadıköy’de 
prömiyer yapacak

ŞİİRLER

stanbul Uluslararası Mimarlık ve 
Kent Filmleri Festivali”ni organize 
eden Mimarlar Odası, bu kapsam-
da uluslararası ödüllü bir yarışma 

da düzenliyor. Festival, üretilen filmleri destek-
lemek, “mimarlık ve kent” alanına odaklanan 
yeni yapımları teşvik etmek ve bu alanda beğe-
ni toplayan filmleri izleyiciyle buluşturmayı he-
defliyor.

Bu kapsamda ön elemeyi geçen yerli ve ya-
bancı aday filmlerin tamamı veya bir kısmı, 3-8 
Ekim tarihleri arasında yapılacak XVI. İstanbul 
Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali 
gösterim programına alınacak ve bu filmler ara-
sında bir yarışma düzenlenecek. 

Mimarlar Odası’na meslek yaşamı boyun-
ca emek veren, festivalin kökleşmesinde büyük 
çaba harcayan ve 2018 yılında yaşamını yitiren 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Eski 
Başkanı Mimar Sami Yılmaztürk’ün anısına, 
ulusal kategoriden olmak üzere bir filme “Sami 
Yılmaztürk Özel Ödülü” verilecek. Ayrıca bel-
gesel ve animasyon dalı olmak üzere iki dalda, 
toplam 6 film de ödüllendirilecek.

7 KİŞİLİK JÜRİ
Yarışma Seçici Kurulu Hilmi Etikan (Belge-

sel Film Yönetmeni, İstanbul Uluslararası Kısa 
Film Festivali Yöneticisi), Gül Büyükbeşe (Bel-
gesel Film Yönetmeni), Can Candan (Belge-
sel Film Yönetmeni,  Akademisyen / Boğaziçi 
Üniversitesi), Kemal Cengizkan (Fotoğraf Sa-
natçısı), Doğuş Demir (İletişimci), Ayşe Derin 
Öncel (Mimar, Doç. Dr. Öğretim Üyesi), Eser 
Yağcı (Mimar, Dr. Öğretim Üyesi) ve Uğur Var-
dan’dan (Gazeteci-Yazar, Mimar) oluşuyor.

BAŞVURU KOŞULLARI
Yarışmaya belgesel ve animasyon türün-

de, mimarlık ve kent konularını işleyen, son 2 
yıl içinde üretilmiş filmler başvurabilir. Mimar-
lık ve kent konusu ile ilgili olarak; yaşanılabilir 
çevre, konut sorunu, kentli hakları, kent ve sos-
yal adalet, kentsel dönüşüm gibi temalar da fes-
tivalin odak noktasını oluşturuyor. Son başvuru 
tarihi 15 Temmuz. Gösterime girecek filmler 20 
Temmuz 2022’de, dereceye giren filmler 
8 Ekim 2022’de ödül töreninde ilân edilecek.

Detaylı bilgi için: www.archfilmfest.org

16. İstanbul Uluslararası 
Mimarlık ve Kent 
Filmleri Festivali yarışma 
başvuruları başladı

Kadıköylü Yitik 
Ülke Yayınları'nın 
400'üncü, yayınevi 
sahibi şair Kadir Ay-
demir’in de 8. şiir ki-
tabı “Otların Kalbi” 
çıktı.

Aydemir’in yeni 
kitabı, şairin 50 yeni 
‘haiku’sunu (Japon 
şiiri) bir araya getiri-
yor. Şiirlere, usta ta-
sarımcı Savaş Çekiç’in desenleri eş-
lik ediyor. Haikuyu, bu şiir türünü 
merak eden, ilgi duyan herkese; bir 
solukta okunacak ancak uzunca dü-
şündürecek bir kitap. 

UZAYDAKİ HAİKU
Şairin daha önce yayımlanan ve 

Japonca, Rusça, İngilizce, Fransızca, 
Bulgarca, Ermenice gibi dünya dille-
rine çevrilen Sessizliğin Bekçisi ve 

Soğuk Yazgı adlı eserlerindeki şiirler 
de bu türe katkı sunan çalışmalardı. 
Kadir Aydemir’in haikularından biri, 
AB-Japonya NewSpace2060 Ulusla-
rarası Resimli Haiku Yarışması’nı ka-
zandı ve şiir bir uzay mekiği ile uzaya 
gönderildi. Şiir kitaplarının yanında 
öykü türünde de eserler veren Ayde-
mir, 2006’da Kadıköy’de yayın ha-
yatına başlayan Yitik Ülke Yayınla-
rı’nın da kurucusu ve editörü. 

Şair Kadir Aydemir, 
8 yıl aradan sonra 
yeni bir şiir kitabı 
yazdı: Otların Kalbi

“İ

Açık Hava Yaz Oyunları
başladı
İBB Şehir Tiyatroları’nın İBB Şehir Tiyatroları’nın 
geleneksel Açık Hava Yaz geleneksel Açık Hava Yaz 
Oyunları 15 Haziran’da başladı. Oyunları 15 Haziran’da başladı. 
Harbiye Açık Hava Sahnesi bu Harbiye Açık Hava Sahnesi bu 
yaz da tiyatroyla şenlenecekyaz da tiyatroyla şenlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Şehir Tiyatroları, Açık Hava Yaz 
Oyunları'nın haziran programında, İki 
Efendinin Uşağı, 12. Gece ve Hastalık 
Hastası olmak üzere üç oyun sahneliyor.
Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in 
yönettiği İki Efendinin Uşağı,15 ve16 
Haziran tarihlerinde  Harbiye Cemil 
Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde izleyiciyle 
buluştu.
William Shakespeare’in yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği 
12. Gece, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde; Moliere’in 
yazdığı Tolga Yeter’in yönettiği Hastalık Hastası ise 21 
ve 22 Haziran tarihlerinde sahnelenecek. Oyunların 
başlama saati ise 21.00.
Oyunların biletleri, İBB Şehir Tiyatroları gişeleri, 
https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/adresi ve İBB Şehir 
Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilir.
“Açık Hava Yaz Oyunları” ağustos ayında yeni 
oyunlarla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 
sahnelenmeye devam edecek.

Hazırlayan: Gökçe UYGUN
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Yaşamaya Bak
Dokunaklı, 
insanın 
içini ısıtan 
bir yol filmi 
niteliğindeki 
Yaşamaya 
Bak‘ın 
başrolünde, 
Joker ile En 
İyi Erkek 
Oyuncu 
Oscar’ı 
kazanan 
Joaquin 

Phoenix ve çocuk oyuncu Woody 
Norman var. Radyo programcısı 
Johnny, minik yeğenine bir süreliğine 
bakma görevini üstlenir. İkili, Los 
Angeles’tan New York’a, oradan New 
Orleans’a uzanan bir seyahate çıkarlar. 
Bu yolculuk, geçmiş ve gelecek 
arasındaki bağlar üzerine hassas ve 
derin bir hikayeye dönüşür. Duygu 
yüklü filmi, Oscar adaylığı sahibi Mike 
Mills yönetti. Görüntü yönetmenliğini 
ise The Favourite ile Oscar adayı olan, 
American Honey, Marriage Story, 
Sorry We Missed You, Philomena gibi 
önemli filmlerin görüntü yönetmeni 
Robbie Ryan üstlendi.
Kadıköy Sineması
YAŞAMAYA BAK: 15.40, 19.40
MASUMLAR: 15.40, 21.40
YOLA DEVAM: 14.00, 18.00, 19.30
ADAMLAR: 13.50, 17.40
HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA: 
21.15
PROTESTO: 17 Haziran 2022 Cuma - 
23.50
UTANÇ: 18 Haziran 2022 Cumartesi - 
23.50
15+: 21 Haziran 2022 Salı - 21.40
BÜYÜK ÖZGÜRLÜK: 22 Haziran 2022 
Çarşamba - 21.40
Adres: Bahariye Cad. Kadıköy Pasajı 
No: 25 Kadıköy Tel: (0216) 337 74 00

SİNEVİZYON

Geçtiğimiz yılın sonbaharına girerken 
açılmaların da belirsizliğiyle“Her şey na-
sıl olacak?” sorusu etrafında dolanıp du-
ruyorduk. Uzun bir süre pandemiyle ilgili 
endişeler, neler olacaklar, öngörüler, ge-
lecek kaygıları ile başlayan cümleler kur-
duk, bir de baktık ki olanlar oldu, adına 
“normal” dediğimiz durumun içinde bul-
duk yine kendimizi. Bulduğumuzda ise“a-
ma bu o değil” bile diyemedik. Bir tıkanık-
lık çözülmüş gibi her şey çok hızlı akmaya, 
değişmeye ve tükenmeye başladı. Bazen 
her şeyin çok anlamsız bazense fazla-
sıyla anlamlı olduğu şu zamanlarda ya-
şayanlar diye adlandırılan “yaşa-ya-ma-
yanlar” olarak bizler, uçup giden zamanın 
elimizde neyi, ne kadar bıraktığını parmak 
hesabıyla hesaplamaya çalışıyoruz.

“Her şey nasıl olacak?” sorusuna gö-
rece daha fazla maruz kalan kültür sanat 
sektörü ve bilhassa özel tiyatrolar–tabii 
üreticileri sayesinde- bir şekilde hayatta 
kalmak için direndi bu bir yıl içinde. Sadece 
pandemiye direnmediler, zorlu ekonomik 
şartlara, sansürlere ve dahasına direndi-
ler. Tercihler minimalize edildi, inisiyatif-
ler son damlasına kadar kullanıldı. Ama 

oyun hep devam etti. Bu sezon da her 
şeye rağmen yeni oyunlarla, bunla-
rı var eden oyuncularla, yönetmen-
lerle, yazarlarla ve ekipleriyle tanış-
tık. Çokça yeni hikâye yazıldı, anlatıldı, 
uyarlamalar yapıldı. Kimi boğazımızda 
takılı kaldı, kimi göz pınarlarımıza bi-
rikti, kimi salonları kahkahalarla dol-
durdu, kimi salonda olgunlaşmaya bı-
rakıldı, kimi ise salondan çıkıp bize bir 
süre daha eşlik etti. Zor şartlar altında 
bunca çabayla, özveriyle yola devam 
edenler, iyi ki oyunu devam ettirenler var!

Tiyatro sezonunun kısa yaz ayrılığı 
öncesi oyunlar, sahnelerdeki son temsil-
lerinin tarihini vermeye başladı. Bu sezo-
na, sonuna doğru dâhil olan ve benim de 
son oyunuyla yakaladığım Yaşam Özlem 
Gülseven’in yazdığı, Ozan Ömer Akgül’ün 
yönettiği, Nadire Eda Kavak’ın yardımcı 
yönetmen olarak yer aldığı ve Tuğba Sor-
gun’un tek kişilik performansıyla izleyi-
ciyle buluşan “Hatırlarsanız Mahremiyet 
Demiştik”; hafızanın kilitli odalarını zor-
layan, anne-kız ilişkisi(zliği) üzerine ku-
rulu, ebeveynlerine ve topluma rağmen 
kendini gerçekleştirmeye çalışan kız ço-
cuklarının hikâyesini anlatıyor. Hayatı-
mız boyunca “anısı var onun” diyerek at-
maya kıyamadığımız eşyalar biriktiririz. 
Unutmak istemediğimiz anıyı üzerinde 
taze tutan, bir yandan da yığınlar hâlinde 
yüklere dönüşen eşyalar… Eşyalar sade-
ce anısı var diye de birikmez, bir gün ge-
lir buralardan göçeriz arkamızda bizim ki-

şisel tarihimizde anlamlı duran o eşyalar 
gidişimizle “anısı kaldı”ya dönüşür. Ha-
tırlarsanız Mahremiyet Demiştik; bir haf-
ta önce ölen annesinin, anısı olmadığını 
düşündüğü eşyalarını bir mezat ile elden 
çıkarmaya gelen, eli kolu bavullarla, ku-
tularla ve bir uçurtmayla dolu genç bir 
kadının salona girmesiyle başlıyor. Tun-
cay Bey’i soruyor, biraz çekiniyor da on-
dan ama onun öğütleri ışığında, eşyaların 
hikâyelerinden bahsetmek gibi, sıradan 
bir mezata başlıyor. Bu genç kadının is-
mini sonlara doğru öğreniyoruz, Açel-
ya. Bu mezatta eşyaların hikâyelerini an-
lattıkça geçmişiyle, yaşayamadığı anne 
kız ilişkisiyle, annesini gerçekten tanıya-
mayışıyla, kötü hatıralarla dolu çocuk-
luğuyla ve kendisiyle hesaplaşmaya gi-
rişiyor. Açık artırmaya koyduğu her yeni 
eşyada annesiyle yeniden karşı karşıya 
geliyor, çocukken yazdığı günlükler eli-
ne geçince ise 30’larından 10’lu yaşlarına 
dönüşler başlıyor. Bedeninin merkezin-

de büyütüp onu dünyaya getiren 
annesine ömrü boyunca yüzü-
ne üflediği dumanın arkasından 
ulaşmaya çalışan bir kız çocuğu 
Açelya. Çatışmalı ebeveyn iliş-
kisinin ortasında yetişen, bu-
gün “normal” bir insan olmak için 
gittiği terapide bile çatışmaları-
na devam ederken, şifayı barış-
tığı anılarında buluyor. Hikâyenin 
zaman aralığı geniş, 1960’lara ka-
dar gidip 1990’larda dolanıp bu-
günde yaşıyor. Annesinin gittikçe 
kaybettiği hafızasına karşı Açel-
ya hatırlayarak aradaki mesafe-

yi kapatıp, hem annesine hem de içindeki 
kırgın küçük kıza gülümsüyor.

Oyunun metni, inşa ettiği anılar sara-
yına sadece oyuncuyu değil, seyirciyi de 
davet ediyor. Ancak naçizane yorumum 
seyircinin katılımdaki çekimserliği, bek-
lenen karşılığı bulmak için geçen süreyi 
uzatıyor ve akışı yavaşlatıyor, bu o günkü 
oyun deneyimine de bağlı olabilir. Hikâye-
nin duygusal uçlarının birbirine yakın ol-
masındansa ters köşe durumlar yaratı-
larak ritmin biraz daha yükseltilmesinin 
duygunun ve hikâyenin oyuncudan seyir-
ciye daha doğal geçmesini sağlayacağını 
düşünüyorum. Ses mecmuaları, kitaplar, 
hiçbir zaman uçurulmayan bir uçurtma, 
eski bir radyo, günlükler, bavullar, elbise-
ler ve daha birçok kişisel eşya ile iki san-
dalyeden başka dekoru olmayan sah-
ne tasarımı yalın bir çerçeve oluşturuyor. 
Ayşe Sedef Ayter’in ışık tasarımı bu ya-
lınlık içinde hikâyeye katkı sağlıyor. Anne 
ve çocuk ilişkisi üzerine kurulu metinlerin 

yanına eklenen, bir kayıptan geriye doğ-
ru, yaşanılan zamanlara dair hatırlamalar 
ve hatıralarla yol alan Hatırlarsanız Mah-
remiyet Demiştik ile yeni sezonda görüş-
mek dileğiyle. 

Yaz festivallerinin, açık hava sahnele-
rinin takvimlerini beklerken sezonun son 
temsillerinden bazıları: 

❚ Aramızdaki Sarmaşık; mitolojide-
ki Kassandra’nın öyküsünü oyuncuların 
anlatılarıyla sahne ve sahne dışı alanlarda 
şekillendiriyor ve “biz”i sarmalıyor. Ara-
mızdaki Sarmaşık’ı 18 Haziran 20.00 ve 
21.30’da Kadıköy Emek Tiyatrosu’nda iz-
leyebilirsiniz.

❚ Tiyatro Hemhâl’in yeni oyunu N’Ol-
cak Bu Yusuf Umut’un Hali, sezonun öne 
çıkan oyunları arasındaki yerini çoktan 
aldı. Hakan Emre Ünal’ın hayat verdiği Yu-
suf Umut ile tanışmak ve hikâyesini din-
lemek isterseniz 22 Haziran’da Kadıköy 
Boa Sahne’de, 26 Haziran’da saat 18.00 
ve 20.30’da Moda Sahnesi’nde oyunu iz-
leyebilirsiniz. 

❚ Amerikalı oyun yazarı Lucas Hnath 
tarafından kaleme alınan Henrik Ibsen’in 
kült eseri Nora (Bir Bebek Evi)‘nın bir de-
vamı niteliği taşıyan Nora 2, Nora’nın ha-
yatının farklı ihtimallerine feminist bir ba-
kışla yaklaşıyor. Nora 2’yi 21 Haziran’da 
Alan Kadıköy’de izleyebilirsiniz.

❚ Turgay Korkmaz’ın kaleme aldığı ve 
Orkun İzan ile sahneye taşıdığı Misket, 
gökkuşağı altından bir hikâye anlatıyor. 
Ankara’nın sert ikliminde, “erkek” olmak 
ile kendi olmak arasında sıkışanların hikâ-
yesini anlatan Misket’i 27 Haziran’da Ka-
dıköy Boa Sahne’de izleyebilirsiniz.

Kişisel tarihimiz bir hafıza oyunu
BEGÜM 
KAKI

begumkakii@gmail.combegumkakii@gmail.com

17.06.2022 Cuma 20.00
● Salo ya da Sodom’un 120 Günü 
(Salò o le 120 giornate di Sodoma)
Yönetmen: Pier Paolo Pasolini
Senaryo: Pier Paolo Pasolini, Sergio Citti
Oyuncular: Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, 
Umberto Paolo Quintavalle, Aldo Valletti
İtalya, Fransa / 1975 / İtalyanca, Fransızca, 
Almanca / 117 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

18.06.2022 Cumartesi 14.00

● Aziz Matyas’a Göre İncil (Il vangelo 
secondo Matteo)
Yönetmen: Pier Paolo Pasolini

Senaryo: Pier Paolo Pasolini
Oyuncular: Enrique Irazoqui, Margherita 
Caruso, Susanna Pasolini
İtalya, Fransa / 1964 / 137 dk. / Siyah 
Beyaz / İtalyanca / Türkçe Altyazılı
 

18.06.2022 Cumartesi 16.30

● Pasolini ve Kurtuluş Teolojisi
Nuray Mert ve Emin Alper’in 
konuşmacıları olacakları “Pasolini ve 
Kurtuluş Teolojisi” söyleşisi 18 Haziran 
Cumartesi 14.00’teki Aziz Matyas’a Göre 
İncil filminin ardından gerçekleşecek.
Pasolini’nin Marksizm ve Hıristiyanlık 
ittifakı önerisinden yola çıkarak din 
ve eşitlikçi radikal hareketler üzerine 
konuşacak olan konuşmacılar, Aziz 
Matyas’a Göre İncil  filminde “Kurtuluş 
Teolojisi” fikrinin izlerini sürecekler.
Söyleşinin bir diğer konusu ise 
Pasolini’nin 68 hareketi ile olan tartışmalı 
ilişkisi olacak.
*Söyleşiye katılım ücretsizdir.

 18.06.2022 Cumartesi 18.30

● Şahinler ve Serçeler (Uccellacci e 
uccellini)
Yönetmen: Pier Paolo Pasolini
Senaryo: Pier Paolo Pasolini, Dante Ferretti
Oyuncular: Totò, Ninetto Davoli
İtalya / 1966 / 89 dk. / Siyah Beyaz / 
İtalyanca / Türkçe Altyazılı

19.06.2022 Pazar 14.00

● Teorem (Teorema)
Yönetmen: Pier Paolo Pasolini
Senaryo: Pier Paolo Pasolini
Oyuncular: Silvana Mangano, Terence 

Stamp, Massimo Girotti, Anne 
Wiazemsky, Laura Betti
İtalya / 1968 / İtalyanca, İngilizce, 
İspanyolca / 98 dk. / Renkli / 
Türkçe Altyazılı
*Filmin ardından Mehmet Açarla 
film analizi olacak.

21.06.2022 Salı 20.00

● Kral Oedipus (Edipo Re)
*Son gösterim
Yönetmen: Pier Paolo Pasolini
Senaryo: Pier Paolo Pasolini
Oyuncular: Silvana Mangano, Franco Citti, 
Alida Valli
İtalya, Fas / 1967 / 104 dk. / Siyah Beyaz / 
İtalyanca, Rumence / Türkçe Altyazılı
 

22.06.2022 Çarşamba 20.00

● Medea
*Son gösterim
Yönetmen: Pier Paolo Pasolini
Senaryo: Pier Paolo Pasolini
Oyuncular: Maria Callas, Laurent Terzieff, 

Massimo Girotti, Giuseppe Gentile
İtalya, Fransa, Almanya / 1969 / İtalyanca 
/ 118 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
 

23.06.2022 Perşembe 20.00

● Domuz Ahırı (Porcile)
*Son gösterim
Yönetmen: Pier Paolo Pasolini
Senaryo: Pier Paolo Pasolini
Oyuncular: Pierre Clémenti, Jean-Pierre 
Léaud, Alberto Lionello
İtalya, Fransa / 1969 / 99 dk. / Renkli / 
İtalyanca / Türkçe Altyazılı
 

24.06.2022 Cuma 20.00
● Aziz Matyas’a Göre İncil (Il vangelo 
secondo Matteo)
Yönetmen: Pier Paolo Pasolini
Senaryo: Pier Paolo Pasolini
Oyuncular: Enrique Irazoqui, Margherita 
Caruso, Susanna Pasolini
İtalya, Fransa / 1964 / 137 dk. / Siyah 
Beyaz / İtalyanca / Türkçe Altyazılı

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

Sinematek/Sinema Evi, geçtiğimiz hafta ilkini düzenlediği 
Sinematek Günleri: Sektör Buluşmalarını geride bıraktı. 
Buluşmalara gösterilen yoğun ilginin ardından Pasolini Toplu 
Gösterimi’ne kaldığı yerden devam ediyor.

2 – 5 Haziran tarihleri arasında ilki 
gerçekleştirilen Kaş Uluslararası Kısa 

Film Festivali, İstanbul ayağını Kadıköy 
Sineması’nda gerçekleştirecek. T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema 
Genel Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi 

tarafından desteklenen festival, Kaş’ın 
havasını Kadıköy’e taşıyacak. 21-22-

23 Haziran tarihlerinde her gün 13.00’te 
başlayacak olan gösterimlerde tüm Ulusal 

ve Uluslararası Yarışma’daki filmler 
ile Ulusal Öğrenci Filmleri yer alacak, 

filmlerin katılımcılarıyla söyleşiler 
yapılacak. Tüm gösterimler Kaş’ta da 

olduğu gibi ücretsiz olacak.
60 ülkeden 550 filmin başvurduğu 
festivalde 32 film yarıştı, 20 ödül 
ise sahiplerini buldu. Ulusal Film 

Yarışması’nda En İyi Film ödülünün 
sahibi “Büyük İstanbul Depresyonu” ile 

Zeynep Dilan Süren olurken, Uluslararası 
Film Yarışması’nda En İyi Film ödülünün 

sahibi “White Eye” ile Tomer Shushan 
oldu. Kadıköy Sineması’ndaki programa 

göre 21 Haziran’da Ulusal Film Yarışması 
finalistleri ve öğrenci filmleri, 22 

Haziran’da Uluslararası Film Yarışması 
finalistleri ve 23 Haziran’da da yine 
Ulusal Film Yarışması finalistleri ve 

öğrenci filmleri gösterilecek. 

Kaş Kısa Film Festivali
KadıkOy’deKaş Uluslararası Kısa 

Film Festivali’nde 
gösterilen tüm filmler 

ücretsiz olarak Kadıköy 
Sineması’na geliyor
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BB’ye bağlı İstanbul Planla-
ma Ajansı’nın “Gıda fiyatla-
rı krizi: Neden Şimdi, Neden 
Yine?” adlı raporu yayınlan-

dı. Raporda, son altı ayda market rafla-
rındaki temel ürünlere alarm takıldığı, 
meyve ve sebzelerin taneyle satıldığı, 
gıda enflasyonunun her ay daha da arta-
rak tarihi zirvesine ulaştığı ifade edilerek, 
“Türkiye bugün gıda fiyatlarında patlak 
veren bir yapısal krizin içinden yeniden 
geçiyor. Sadece üç buçuk yıl önce, ben-
zer bir süreç yaşandığında pek çok uz-
man kalıcı ve yapısal çözümlerin hayata 
geçmesi için çağrıda bulunmuş fakat hal-
ciler krizin sorumluları olarak gösterilmiş, ‘tanzim 
satış' gibi kısa vadeli stratejilerle yaşanan krizin de-
rinliği göz ardı edilmişti. Bugüne değin yaşanan pek 
çok kriz karşısında atılmayan adımların faturası ise 
bugün çok daha ağır şekilde ödeniyor.” denildi.

“BİR YILDA 161 MİLYON KİŞİ ARTTI”
Raporda, Covid-19 pandemisiyle başlayan hızlı 

gıda fiyatı artışlarının Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliy-
le tarihi zirvesine ulaştığı kaydedilirken, dünyada gı-
daya erişim sorunu yaşayan kişilerin sayısındaki artış 
şu verilerle paylaşıldı: “2020 yılında dünya genelin-
de açlık yaşayan insan sayısı bir önceki yıla göre 161 
milyon artarak 768 milyona ulaştı. Yeterli gıdaya eri-
şemeyen insan sayısı 320 milyon kişilik artışla 2,37 
milyar kişi olarak açıklandı. 2021 yılında ‘artan ça-
tışmalar, ekonomik şoklar ve aşırı hava olayları’ ne-
deniyle 53 ülkede 193 milyon kişi akut gıda güven-
sizliği yaşıyor ve acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu 
sayı 2016 yılında 108 milyonken, sadece bir yılda 40 
milyon artış gösterdi. Obezite oranları 2000 yılında 

dünya genelinde yüzde 29,7’den, Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün açıkladığı en güncel veriye göre 2016 yılın-
da yüzde 39,1’e çıktı.”

“ÜRETİCİ  SAYISI DÜŞÜYOR!”
Rapora göre, küresel gıda fiyatları son 30 yılın ta-

rihi zirvesine ulaştı ancak Türkiye son birkaç ay içe-
risinde dünya genelinden çok daha yüksek gıda fi-
yatları artışına tanık oluyor. 2007-2008 küresel gıda 
fiyatları krizinin Türkiye’yi görece daha az etkiledi-
ği ifade edilirken, en son tarım envanterinin  2001’de 
hazırlandığı paylaşıldı. Veri toplamadaki süreksizli-
ğin tarım sisteminde meydana gelen dönüşümün iz-
lenmesini zorlaştırdığı vurgulanırken, şu bilgiler pay-
laşıldı: “Türkiye’deki toplam tarımsal üretici sayısı 
konusunda net bir sayıya erişilemiyor. Sosyal Güven-
lik Kurumu’na kayıtlı sigortalı üretici sayısı 497 bin-
ken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımsal destek 
sağlamak için üye olmayı şart koştuğu ‘Çiftçi Kayıt 
Sistemi’ne göre 2 milyon 111 bin üretici ve Ziraat 
Odaları kayıtlarına göre 3 milyonu aşan üretici bu-

lunuyor. Daha da önemlisi, söz konusu 
kaynaklardan herhangi biri incelendiğin-
de üretici sayısındaki hızlı düşüş daha net 
ortaya çıkıyor. ÇKS verilerine göre, ka-
yıtlı üretici sayısı 2003’ten bu yana yüz-
de 25 azaldı. SGK’ya kayıtlı üretici sayısı 
ise 2009 yılında 1 milyon 16 bin iken bu 
yıl ilk defa 500 binin altına düşerek Şubat 
2022 itibarıyla 497 bin olarak açıklandı.”

İKLİM KRİZİNİN ETKİSİ
Mazot, gübre gibi temel tarımsal gir-

dilerde Türkiye’nin çok büyük oranda 
dışa bağımlı olduğu ve kur artışlarının 
üreticilere maliyetinin çok daha ağır ol-
duğu belirtilirken bu sorunlara bir de ik-
lim krizinin eklendiği vurgulandı. Rapor-
da, kişi başına düşen su miktarı açısından 

“su baskısı yaşayan ülke” konumundaki Türkiye’nin 
önümüzdeki yıllarda bu konuda en ciddi sorun yaşa-
yacak ilk 30 ülke arasında yer alacağı ifade edilirken, 
kuraklığın etkisi şu verilerle paylaşıldı: “2021 yılı 
Türkiye için son 20 yılın en kurak, son 41 yılın ise 
ikinci en kurak yılı olarak kaydedildi. Kuraklık so-
nucunda bitkisel üretim bir önceki yıla göre yüzde 13 
düştü, buğday üretimi son 14 yılın en düşük seviye-
sine geriledi.”

İSTANBULLULARA NASIL YANSIYOR?
Raporda, üretim ve tedarikte yaşanan sorunların 

tüketiciyi olumsuz etkilediği vurgulanırken, İstan-
bulların yaşadığı sorunlar şöyle özetlendi: “Yaşanan 
ekonomik krizin en temel görünümü artan fiyatlarla 
birlikte gıdaya erişimin herkes için büyük bir sorun 
haline gelmesi oldu. İstanbul Planlama Ajansı tara-
fından yürütülen Ekonomik Krizin Kıskacında: İs-
tanbul’da Geçim ve Dayanışma araştırmasına göre, 
yaşanan ekonomik krizin en temel görünümü artan 
fiyatlarla birlikte gıdaya erişimin herkes için büyük 

bir sorun haline gelmesi oldu. Görüşülen ev kadın-
larının yüzde 62’si temel gıda ürünleri dışında gıda 
alışverişi yapmayı kesmiş durumda. Ayrıca, kadınla-
rın yüzde 42’si taneyle ve gramla alışveriş yapmaya 
başladığını, ancak bu şekilde temel gıda ihtiyaçlarını 
karşılayabildiklerini belirtti. Görüşülen pazarcıların 
tümü akşam pazarıyla birlikte ‘çıktı’ diye tarif edi-
len ve çürümeye yüz tutmuş ürünleri en uygun fiyata, 
hatta çoğu zaman ücretsiz bir şekilde almaya gelen-
lerin sayısının son altı ay içerisinde belirgin bir şekil-
de arttığını söylüyor. Görüşülen her iki ev kadının-
dan biri akşam pazarlarında ‘kalan’ bu ürünleri çok 
ucuz fiyata aldığını ifade etti. Yaşanan temel gıda-
ya erişim krizinin en görünür olduğu alan ise kahval-
tılık ürünler oldu. Derin Yoksulluk Ağı’nın bulgula-
rına göre, son bir yıl içerisinde ekonomik sebeplerle 
yeterli gıdaya erişemeyeceğine dair kaygı taşıyanla-
rın oranı yüzde 23, öğün atlamak zorunda kalanların 
oranı yüzde 13 oldu.”

Oturduğumuz sitenin bahçesin-
de dinlenirken, parkta çocuğu-
muz ile oynarken, evimizin 
musluğundan akan suyu kul-
lanırken yavaş yavaş zehir-
leniyoruz. Tarımda yaygın 
olarak kullanıldığı için gı-
dalar yoluyla soframıza 
gelen zehirler; parklardan 
okullara, yol kenarların-
dan kaldırımlara, mezar-
lıklardan çöp alanlarına, 
site bahçelerinden kam-
püslere kadar, yaşam alan-
larımızda da kullanılarak 
sağlığımızı ve doğal var-
lıkları tehdit ediyor. Bu teh-
didin farkında olan Buğday 
Ekolojik Yaşamı Destekle-
me Derneği, Zehirsiz Kentlere 
Doğru projesi kapsamında “Va-
tandaşlar İçin Zehirsiz Kentlere 
Doğru Uygulamalar Rehberi” ya-
yımladı.

Rehber, pestisit (tarım zehiri) ve 
biyosidal ürünler ve bunların zararları ile 
birlikte, evlerde ve bahçelerde uygulanabilecek 
alternatif yöntem ve teknikler hakkında vatandaş-
lara yol göstermeyi amaçlıyor. Kemirgenler, ke-
neler, hamam böcekleri, sinekler, pireler, karın-
calar ve otlar ile mücadelede alınması gereken 
önlemleri anlatan rehberde, ekolojik ve doğa dos-

tu tarifler yer alıyor. 
Batur Şehirlioğlu’nun 

yayına hazırladığı, Oya 
Ayman’ın editörlüğünü 
yaptığı rehberde, illüst-
rasyonlarda Tolga Demi-
rel ve tasarım/uygulama-
da Nur Çakmak’ın imzası 
bulunuyor. 

“Evlerimizde, bah-
çelerimizde uygulaya-
bileceğimiz yöntem ve 

teknikler neler olabilir?” sorusunun soruldu-
ğu rehberde, “işte bu rehber ile sizlere bu konu-
da yardımcı olmayı amaçlıyoruz” yanıtı veriliyor. 
www.zehirsizkentler.org web sitesinden çevrimiçi 
ve ücretsiz olarak ulaşılabilen rehber, “Çevremiz-
deki zehirlerden kurtulabiliriz” ana başlığı altında, 
kene, böcek, sinek gibi hayvanlara karşı yapılabi-
lecekleri özetliyor.

 İşte birkaç örnek:
❱ Kemirgene şeker
125 ml (yarım su bardağı) un ile 125 ml (ya-

rım su bardağı) şeker ve 125 ml (yarım su bardağı) 
sodyum bikarbonatı karıştırın. Elinizdeki kavanoz 
kapaklarını veya kavanozları bir miktar bu karı-
şımla doldurun. Fare dışkısı gördüğünüz her yere 
yerleştirin. Fareler genelde bir kere geldikleri yere 
bir daha gelirler. Çocukların veya evcil hayvan-

ların bu karışımı yanlış-
lıkla yemeyeceğine emin 

olun. Ölü fareleri çöp tor-
basına koyun ve kapaklı bir 

çöp kovasına atın.
❱ Hamam böceğine İngiliz Na-

nesi
Karanlık ve sıkışık yerleri sever. Bu yüz-

den mücadele sırasında duvarlardaki ve dolaplar-
daki boşlukları, çekmeceleri ve lavabolar ile ev-
yelerin altındaki boşlukları unutmayın. Hamam 
böcekleri İngiliz Nanesi’ni sevmez. İngiliz Nane-
si yapraklarını veya yağını beyaz sirkeyle karıştı-
rıp tezgahlar ile dolapları bu karışımla temizleyin.

Fıstık ezmesi tuzağı: Yapışkan bir banttan kü-
çük parçalar kesip, üstüne fıstık ezmesi sürün ve 
plastik bir tabağa koyun. Hamam böceği gördü-
ğünüz yerlere bırakın. Yapışkan bantın üzeri ha-
mam böcekleriyle dolduğu zaman alın ve yenisi-
ni hazırlayın.

❱ Karasineğe sirke
250 ml (1 su bardağı) sirke ile 250 ml (1 su 

bardağı) suyu karıştırın ve fısfıs şişesine doldurun. 
Sinek gördüğünüz diğer yerlere fısfıslayın. Ölü si-
nekleri nemli kağıt havluyla alın, naylon poşete 
koyun ve kapaklı bir çöp kovasına atın.

❱ Sivrisineğe maya tuzağı
2 litrelik bir plastik şişeyi alt kısmı biraz daha 

büyük olacak şekilde ikiye bölün. 125 ml (yarım 
su bardağı) esmer şekeri, 125 ml (yarım su barda-
ğı) kaynar suda çözdürerek bir şerbet hazırlayın. 
Soğumaya bırakın. Şerbeti, kestiğiniz plastik şişe-
nin alt kısmına dökün. 1 tatlı kaşığı kuru mayayı 
şerbetin üzerine serpiştirin, karıştırmayın. Maya, 
şerbetin üzerinde yüzmeli. Kestiğiniz şişenin üst 
kısmında kalan kapağı çıkarın, baş aşağı çevire-
rek alt parçanın üzerine oturtun. İki parçayı birbi-
rine bantlayın. Kapak kısmının şerbete değmediği-
ne emin olun. Tuzağı, sivrisineklerin çok olduğu 
bir noktaya asın.

❱ Pireye karşı tuz
Evde pire gördüğünüz yerlere, masaların altı-

na, koltuk minderlerine, halılara, kilimlere veya 
dışarıya kalınca bir katman halinde tuz serpin. 
Tuzu gece boyunca bırakın, süpürüp çöpe atın.

❱ Karıncaya karbonat
10 tatlı kaşığı reçel veya şerbet ile 1 tatlı kaşığı 

sodyum bikarbonatı karıştırın. Birkaç kaşık karı-
şımı plastik bir tabağa koyun ve karınca gördüğü-
nüz yere bırakın. Karıncalar taze yem sevdiği için 
sık sık yenileyin. Ölü karıncaları nemli kağıt hav-
luyla alarak kapaklı bir çöpe atın. 

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın “Gıda fiyatları krizi: Neden Şimdi, 
Neden Yine?” raporuna göre küresel gıda fiyatları 15 yıl içerisinde üçüncü defa krizden 
geçerken Türkiye, dünya ortalamasının çok üzerinde bir fiyat şokuyla karşı karşıya

neden yükseliyor?neden yükseliyor?
Gıda fiyatlarıGıda fiyatları

İ
l Erhan DEMİRTAŞ

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Raporda, sorunun çözümü için kalıcı reformlar 
öneren uzmanların çağrısının yanıtsız kaldığı 
ifade edilirken herkesin sağlıklı gıdaya ve suya 
erişimini güvence altına almak için şu öneriler 
sıralandı: 
❚ Beşer yıllık dönemlerle dinamik tarım politikası 
oluşturulmalı.
❚ Tarım bütçesinde kökten reform yapılmalı. 
❚ Girdi piyasaları  düzenlenmeli. Gübre, yem, 
tohum, mazot, elektrik, su başta olmak üzere 
girdi fiyatları uygun düzeye çekilmeli. 
❚ Tarımsal üretim planlanarak geliştirilmeli, 
bölgesel ürünlere özel önem verilmeli. 
❚ Kapsamlı bir tarım sayımı yapılmalı ve veriler 
kamuoyu ile şeffaf biçimde paylaşılmalı. 
❚ Hayvancılık politikalarında yeni bir sayfa 
açılmalı. Çayır, mera ve yaylaklar korunarak 
geliştirilmeli.
❚ Gıda egemenliğini tesis edecek şekilde 
tekelleşmenin önüne geçilmeli. 
❚ Tedarik zincirinde üretici ve tüketiciyi 
doğrudan buluşturacak şekilde ve mağduriyet 
oluşturmadan aracı sayısı azaltılmalı. 

Evdeki haserata
doğal çözümler

Kemirgenler, keneler, hamam böcekleri, 
sinekler, pireler, karıncalar ve otlar ile 
mücadelede alınması gereken önlemleri anlatan 
“Vatandaşlar İçin Zehirsiz Kentlere Doğru 
Uygulamalar Rehberi”, ekolojik tarifler veriyor

l Gökçe UYGUN
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stanbul’da ve diğer illerdeki konut ve kira 
sorunu özellikle son iki yıldır milyonlarca 
insanın temel gündemi haline geldi. Sü-
rekli artan fiyatlar yüzünden sağlıklı ve 

dayanıklı konuttan uzaklaşan İstanbullular için barın-
ma, bir krize dönüşmüş durumda. Bahçeşehir Üniver-
sitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi 
(BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileri 
üzerinden hazırlanan “Sahibinden Kiralık Konut Piya-
sası Görünümü” mayıs raporuna göre Türkiye gene-
linde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki 
yıllık artış oranı nisan ayında yüzde 182,7 olurken or-
talama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 48,5 TL'ye 
yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 140, 
Ankara'da yüzde 133,9, İzmir'de ise yüzde 110,8 oldu. 
Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan 
metrekare fiyatları İstanbul’da 60 TL’ye, Ankara’da 
29 TL’ye, İzmir'de ise 38,3 TL’ye yükseldi.

DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Kira fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam 

ederken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışları-
nın yüzde 25 ile sınırlanacağını açıkladı. Bozdağ’ın 
açıkladığı düzenleme 11 Haziran’da Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 11 Haziran 
2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilene-
cek konut kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yı-
lın yüzde 25'ini geçemeyecek. Bir yıl süreyle 12 ay-
lık TÜFE ortalaması yerine sabit oran uygulanacak. 

Peki milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren 
düzenlemenin ayrıntıları neler? İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Dr. 
Öğretim Üyesi Mustafa Cahit Günel ile konunun de-
taylarını konuştuk. 

“SADECE KONUTLARI KAPSIYOR”
◆ Bu düzenleme tam olarak neleri kapsıyor, ge-

nel hatlarıyla açıklar mısınız? 
7409 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Ka-

nunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 Ha-
ziran 2022 günlü Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. Bu düzenlemenin 4. maddesi şu şekilde: 
“Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe gir-
diği tarih ilâ 1/7/2023 tarihleri arasında yenilenen kira 
dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaş-
malar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 
yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önce-
ki kira yılının Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki on iki aylık 
ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin 
altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu ku-
ral, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de 
uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleş-
meler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hük-
mü, 344’üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim 
tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

Öncelikle belirtilmelidir ki bu düzenleme sadece 
“konut kiralarını” kapsıyor. Yani “çatılı işyeri kirala-

rı” ve diğer kira sözleşmesi tipleri (adi kiralar ve ürün 
kiraları) bu düzenleme kapsamına dâhil değil. 

◆ Bir diğer sınırlama da zamanla ilgili.
Bilindiği üzere konut ve çatılı işyeri kiralarında 

bu artışa yönelik sözleşme hükümleri için “on iki ay-
lık ortalamalara göre TÜFE oranı” bir üst sınır idi. 
Ancak son zamanlarda enflasyonda görülen aşırı ar-
tış kira paralarının da aşırı şekilde artmasına neden 
oluyordu. Haziran 2022’de yenilenen kira sözleşme-
leri için artış oranı yüzde 39,33 oldu ve bu oranın 
daha da artması bekleniyordu. Geçici düzenlemey-
le 1.07.2023 tarihine kadar yenilenen kira sözleşme-
lerinde artış oranı yüzde 25’i geçemeyecek. Bu ku-
ral bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde 
de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan 
sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayıla-
cak. Ayrıca 01.07.2022 tarihine kadar on iki aylık or-
talamalara göre TÜFE yüzde 25’in altına inerse kira 
parası bu düşük miktar için uygulanacak.

“KABUL ETMİYORUM DİYEMEZ”
◆Bu düzenlemeden kimler faydalanacak? 
Bu düzenlemeden yukarıda da bahsettiğimiz üze-

re bir konuta yönelik kira sözleşmelerinde kiracılar 
yararlanacak. Yoksa çatılı işyeri kira sözleşmelerinde 
kiracılar yararlanamayacak. Yine adi kiralarda örne-
ği boş bir arazinin veyahut otomobilin kiralanmasın-
da bu sınırlar uygulanmayacak. Yine ürün kiralarında 
(örnek olarak tarla kirasında) bu üst sınır yine uygu-
lanmayacak. 

◆ Mülk sahiplerinin kabul etmeme gibi bir hak-
kı var mı ya da yüzde 25’in üzerinde kira artışı talep 
etmeleri durumunda neler olacak? 

Kanunun ifadesinden de anlaşılacağı üzere bu 
düzenleme “emredici” niteliktedir. Yani taraflar ak-
sine bir anlaşma yapamaz. Kanun yürürlükte kaldı-
ğı sürece kiraya veren “ben bunu kabul etmiyorum” 
diyemez. Kiracı yüzde 25’lik artış yaparak kira pa-
rasını ödediğinde kiraya veren kiracının eksik ödedi-
ği iddiasıyla tahliye prosedürünü işletmeye kalkarsa 
(icra takibi yapmak, tahliye davası açmak gibi) başa-
rılı olamaz. Örneğin açacağı dava reddedilir. Yaptığı 
masraflar da kendisine kalır. 

◆ Sözleşme süresi beş yılı geçenler de bu düzen-
lemeden faydalanacak mı?  

Söz konusu düzenleme beş yıldan uzun süreli ki-
raları kapsamıyor. Yani taraflar, böyle bir ihtimalde 

kira parasını rayice göre ayarlamak için aralarında 
anlaşamaz ise konut sahibi tespit için dava açabi-
lir. Yapılacak yargılamada yüzde 25’lik sınır dikka-
te alınmayacaktır.

◆ Düzenleme neden bir yılla sınırlandırıldı? 
Geçici düzenleme yaklaşık bir yıl ile sınırlandı-

rıldı çünkü bu hüküm esas itibariyle Borçlar Huku-
ku’nun en önemli prensibi olan sözleşme özgürlüğü 
prensibini sınırlamaktadır. Ayrıca enflasyon oranı-
nın altında bir artış oranının sürekli olması, mülkiyet 
hakkının ihlali anlamına gelirdi ve muhtemelen Ana-
yasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal ederdi. Bun-
dan yaklaşık 22 yıl önce de kanun koyucu kira ar-
tış oranının sınırlayan geçici bir düzenleme yapmıştı. 

◆ Son bir yıldır kira tespit ve tahliye davalarının 
sayısında bir artış söz konusu. Bu düzenleme dava-
ların sayısını artırır mı?

Salgın hastalığın azalması, ülkemize çevre ülkeler-
den yoğun göç ve inşa edilen konut sayısının azalması 
kira rayiçlerini yükseltti. Bu durum da beş yıldan faz-
la süren kira sözleşmelerinde kiraların rayice göre ar-
tırılmasına yönelik tespit davalarının sayısını artırdı. 
Ayrıca kiraya verenler çeşitli bahanelerle mevcut ki-
racılarını çıkarmak için kiracı aleyhine tahliye davala-
rı açıyorlardı. Burada tabii amaç çoğunlukla kiracıla-
rı çıkarıp kiralananı daha yüksek bir fiyata kiralamak. 
Bu durumun böyle devam edeceğini düşünüyorum.

Kİra artıSında yüzde 25 sınırı
nasıl uygulanacak?

Uluslararası Çalışma Konferansı’nda 16 Haziran 
2011’de “Ev İşçilerine İnsanca İş Sözleşmesi” ILO 
C189 kabul edilmesiyle ev işçilerinin asgari hakla-
rı tanındı. Konferans’ta 16 Haziran tüm dünyada Ev 
İşçileri Günü ilan edildi. Bu karar sonrasında Ulusla-
rarası Ev İşçileri Ağı, tüm hükümetleri ILO C189’u 
imzalamaya davet etti. İlk imzalayanlar Uruguay ve 
Filipin hükümetleri oldu. Sözleşmenin yürürlüğe gir-
mesi için iki ülkenin imzalaması yeterliydi. Böylece 
“Ev İşçilerine İnsanca İş Sözleşmesi” yürürlüğe gir-
miş oldu. 

Yaklaşık 21 yıldır ev içi emeğin görünmesi için 
mücadele eden İMECE Ev İşçileri Sendikası, Avru-
pa'nın ilk resmi ev işçileri sendikası olma özelliğini 
taşıyor. Sendika ayrıca, Uluslararası Dünya Ev İşçile-
ri Federasyonu'nun üyesi de oldu. İMECE Ev İşçileri 
Sendikası üyesi Tülay Korkutan ile hem sendika hak-
kında hem de ev işçiliği hakkında konuştuk. 

“MÜCADELEDE YER ALIYORUM”
İMECE Ev İşçileri Sendikası üyesi Tülay Korku-

tan, “2003 yılında lise öğrencisiyken Esenyurt’ta ev 
işçisi annem ve halam, ev işçilerinin güvenceli ve ka-
yıtlı çalışması için mücadele eden kadın örgütlenme-
si İMECE ile tanıştılar. Ben de o günden beri ev işçisi 
kadınların mücadelesinin içinde yer alıyorum. Aynı 
zamanda Kırkyama Kadın Dayanışması’nda kadınla-
rın eşit, özgür, şiddetten uzak bir yaşamı kurmak için 
mücadele ediyorum” dedi.

Ev işçiliği kavramını açıklayan Korkutan, “Ev iş-
çisi, istihdam ilişkisi içinde ev ve bakım işlerini ya-
pan kişidir. Buna göre ev işçisi tanımı, tam zamanlı 
veya yarı zamanlı ev ve bakım işleri yapan; bir veya 
birden fazla işveren için çalışan; ülke vatandaşı olan 
veya olmayan ev işçilerini kapsar. Ev temizliği, bah-
çıvanlık, aşçılık, çocuk, yaşlı bakıcılığı gibi işler ev 
işçilerinin sunduğu ev hizmetleri içerisinde yer al-
maktadır” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELE İLE KURDUK”
İMECE Ev İşçileri Sendikası hakkında bilgi ve-

ren Korkutan, “İMECE yaklaşık 21 yıldır ev içi eme-
ğin görünmesi için mücadele ediyor. Şimdiye kadar 
mesleki, örgütsel ve hukuki olarak pek çok başarı-
ya imza attık. Ev işçilerinin emeğinin görünmesi ve 
haklarının verilmesi için çalışıyoruz. İMECE Ev İşçi-
leri Sendikası’nı kurmak bile bir mücadele ile oldu. 
Bir avuç ev işçisinin yürüttüğü uzun ve zorlu müca-

delenin ardından 2013 yılında 
resmen kurulabildi. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara-
fından büyük uğraşlardan sonra 
tanındı. Avrupa'nın ilk resmi ev 
işçileri sendikası oldu. Sendika-
mız bununla da kalmadı, Ulus-
lararası Dünya Ev İşçileri Fe-
derasyonu'nun üyesi oldu” dedi 
ve şöyle devam etti: “İMECE 
ev işçilerinin sosyal güvencesi, 
emeklilik hakkı ve ev işçilerinin 
iş yasasına alınması için müca-
dele ediyor. Faaliyetlerimiz ev 
işçilerine sendikamızı tanıt-
mak, ev işçilerinin haklarının 
olduğunu ve bunu ancak birlik-
te mücadele edersek başarabi-
leceğimizin sesini yükseltmeye 
çalışıyoruz. Ev işçilerinin ça-
lıştığı villaların ve iş yerlerine 
ulaşmak için bekledikleri durakların önünde broşür-
lerimizi dağıtıyoruz. Ayrıca çalışırken yaşamını yiti-
ren ev işçilerinin davalarını takip ediyoruz. Hizmet 
tespit davası açan ev işçisi arkadaşlarımızın davala-
rını takip edip kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. 
Amacımız, ev işçisi kadınların güvenceli iş ve ge-
lecek talebini daha fazla yükseltmek, İLO C-189’un 
imzalanması için kampanya yapmayı ve üye sayısını 
yükseltmeyi  hedef olarak koyduk.”

“SOSYAL GÜVENCE İSTİYORUZ”
Korkutan, ev işçilerinin taleplerini de dile getirdi: 

“Ev emeği görünmeyen bir emek olduğu için ev işçile-
rinin emeği de değersiz. Biz ayrımcılığa itiraz ediyor, 
emeğimizin karşılığını almak istiyor, güvenceli iş talep 
ediyoruz. Ev işçileri İş Yasası kapsamına alınmalıdır. 
ILO C-189 kapsamında iş sözleşmesi imzalanmalıdır. 
Ev işçilerine sosyal güvence, emeklilik hakkı istiyo-

ruz. Salgın sürecinde aile bireylerinin karantina ile ev 
içinde olması, kadınların ve ev işçisi kadınların ev iş-
leri mesaisini artırmıştır. Çocuk bakımı, yaşlı, engelli, 
hasta bakımı… Ev işleri sadece kadınların sorumlulu-
ğu değildir. Eşit bir iş bölümü için devleti, işverenleri 
ve erkekleri sorumluluğa davet ediyoruz. Göçmen ev 
işçilerinin çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Emeği-
mizin yok sayılmasına karşı çıkıyoruz. Sigortalı, gü-
venceli çalışmak istiyoruz. Ev olan işyerlerinde can 
güvenliği, iş güvenliği istiyoruz. Zararlı kimyasallara 
maruz kalmak istemiyoruz. Uzun iş saatlerini, keyfi-
yeti, belirsiz, tanımsız işleri reddediyoruz. Mobbinge, 
tacize, tecavüze karşı duruyoruz. İnsana yakışır iş, üc-
ret, güven, güvenceli hakkımızı arıyoruz.”

“KADIKÖY’DE SOKAKLARDA OLACAĞIZ”
16 Haziran Dünya Ev İşçileri Günü ile ilgili konu-

şan Korkutan, “16 Haziran 2011 tarihinde ILO (Ulus-
lararası Çalışma Örgütü) tarafından Ev İşçilerine İn-
sanca İş Sözleşmesi kabul edildi ve 16 Haziran’ın 
Dünya Ev İşçileri Günü olarak kutlanmasına karar 
verildi. Dünya’da ve Türkiye’de ev işçileri her yıl 16 
Haziran’da sokaklarda oluyor. Biz de İMECE olarak 
16 Haziran Dünya Ev İşçileri Günü’nde başta İstan-
bul olmak üzere Bursa ve Antalya’da ev işçilerine gü-
venceli iş ve gelecek sloganıyla sokaklarda olacağız. 
18 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da Kadıköy 
Süreyya operası önünde basın açıklaması yaparak ev 
işçilerinin gününü kutlayacağız, taleplerimizi dile ge-
tireceğiz” şeklinde konuştu. 

Sigortalı ve güvenceli çalışmak istiyoruz

Kira artışlarını yüzde 25 
ile sınırlayan düzenleme 

yürürlüğe girdi. Milyonlarca 
insanı ilgilendiren ve 1 Temmuz 

2023’e kadar geçerli olacak 
düzenlemenin detaylarını Dr. 
Öğretim Üyesi Mustafa Cahit 

Günel ile konuştuk

l Erhan DEMİRTAŞ

İ

l Simge KANSU

Avrupa'nın ilk resmi ev işçileri sendikası olma özelliğini taşıyan 
İMECE Ev İşçileri Sendikası, ev içi emeği görünür kılmak için 

çalışmalarına devam ediyor



ipolar bozukluk son yıllarda oldukça çok 
duyduğumuz bir hastalık. Araştırmala-
ra göre dünyada erişkin nüfusun yakla-
şık yüzde 2-3’ünde bipolar bozukluk var. 

Aynı zamanda hakkında kulaktan dolma ve önyargı-
lı bilgilere sahip olduğumuz bir hastalık. Bir yandan 
da davranışları hoşumuza gitmeyen insanları damga-
lamada kullandığımız bir terim. Bipolar bozukluk ne 
demek? Nasıl ortaya çıkar? Tedavisi nedir? Damga-
lama bipolar bozukluğu olan insanları ve yakınlarını 
nasıl etkiliyor? Bipolar Bozukluklar Derneği yönetim 
kurulu üyeleri Prof. Dr. Devran Tan ve Dr. Öğr. Üye-
si Neşe Yorguner ile konuştuk.

◆ Bipolar bozukluk ne demek?
Neşe Yorguner: Bipolar bozukluk, diğer adıyla iki 

uçlu bozukluk, tüm dünyada yaklaşık her 40-50 kişiden 
birini etkileyen, kişinin kendisini aşırı coşkulu (mani/
hipomani dönemleri) veya durgun (depresyon) hissetti-
ği tekrarlayıcı hastalık dönemleri ile seyreden, ataklar 
arası dönemde ise tamama yakın iyilik halinin görüldü-
ğü, tedavi ile kontrol altına alınabilen bir duygudurum 
bozukluğudur.

* Görülme yaşı nedir? Ya da böyle bir yaş aralı-
ğı var mı?

Devran Tan: Her yaşta görülebilir ama erkek ve ka-
dınlarda 20’li yaşlarda ortaya çıkıyor. 

◆ Belirtileri neler?
Neşe Yorguner: Bütün insanların duygusal dün-

yasında, ruh halinde değişiklikler, inişler-çıkışlar olur. 
Herkes günlük yaşamında dakikalar, saatler veya bazen 
birkaç gün süren öfke, neşe, üzüntü, coşku, keder, huzur-
suzluk, endişe duyguları arasında değişimler yaşayabi-
lir. Ancak bipolar bozuklukta yaşamsal olaylarla kısmen 
veya tamamen ilişkisiz olarak, uzun süren, keskin iniş çı-
kışların olduğu, yoğun duygudurum değişimleri yaşanır. 
Bu değişimler kişinin düşüncelerini, duygularını, fiziksel 
sağlığını, davranışlarını, işlevselliğini ve yaşamını etkiler.

“KİMSE İSTEYEREK HASTA OLMAZ”
Devran Tan: Duygu durumunda mani dediğimiz 

aşırı yükselme ve depresyon dediğimiz çökkünlük dö-
nemlerinin aralarındaki dönemlerde çoğu zaman normal 
duygudurum dönemleri görülür. Yükselme dönemlerin-
de; kişi kendini aşırı mutlu, coşkulu ve enerjik hisseder, 
bazen de aşırı öfkeli olabilir. Uyku ihtiyacında azalma 
görülür ve az uykuya rağmen çok fazla enerjiktir, başka-
larının yetişemeyeceği kadar hızlı konuşur, düşüncele-
rinde hızlanma olur, zihninde düşünceleri hızla akmaya 
başlar. Konsantrasyon kaybı olabilir, dikkati çabuk da-
ğılır. Kendine güveni artar, kendini güçlü, önemli, diğer 
kişilerden üstün görür. Fazla para harcama, hediyeler 
alma, cinsel aktivitede artma, alkol kullanımında artma, 
hızlı araba kullanma, kumar oynama gibi riskli davra-
nışlar olabilir. Aşırı miktarlarda iş yapma (yeni plan-
lar ve projeler) gibi davranış değişiklikleri görülebilir. 
Daha ağır durumlarda gerçekte olmayan sesler duymak, 
nesneler görmek gibi halüsinasyonlar ve dış gerçeklikle 
ilişkisiz yanlış inanışlar ve düşünceler (şüphecilik, takip 
edildiğini düşünmek, kendini önemli ve üstün özellikle-
ri olan biri zannetmek vb.) görülebilir. 

Çökkünlük döneminde ise kişi kendini üzgün, keder-
li hisseder veya normalde zevk aldığı şeylere karşı ilgisi-
ni kaybeder. Kendine bakımı azalır, çok uyumaktan veya 
hiç uyuyamamaktan veya sabah çok erken uyanmaktan 
yakınır. İştah kaybı veya artışı görülebilir, dikkatini top-
lamada veya karar vermede güçlükler yaşar. Unutkan-
lıktan şikâyet eder. Kendini değersiz, suçlu hissedebi-
lir. Enerji kaybı vardır, halsizlik ve yorgunluk hisseder. 
Daha ağır durumlarda intihar, ölüm düşünceleri olabilir.

◆ Atak ne kadar sürüyor? 
Devran Tan: Değişken oluyor. Maniler daha kısa 

sürer ama depresyonlar çok uzun süreli olabiliyor. 
◆ Bipolar bozukluk bir akıl hastalığı mıdır?
Neşe Yorguner: Akıl hastalığı deyimi kelime anla-

mı olarak bir sorun içermemesine rağmen maalesef yıl-
lar içerisinde damgalayıcı bir ifade haline geldi. Bipolar 
bozukluk bir beyin hastalığıdır, aslında şeker ya da kalp 
hastalığı gibi tıbbi bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip ol-
mak kimsenin suçu ya da hatası değildir. Unutulmama-
lıdır ki “kimse isteyerek hasta olmaz”.

◆ Herkeste görülebilir mi? Genetik mi? 
Neşe Yorguner: Hastalığın tek ve kesin bir nede-

ni henüz belirlenememiş de olsa genetik, biyokimyasal 
ve çevresel nedenlerden kaynaklanan bir hastalık oldu-
ğu biliniyor. Genetik yatkınlığı olan kişilerde stresli ya-
şam olayları, madde kullanımı ve düzensiz yaşam gibi 
bazı durumlar hastalığın ortaya çıkışını kolaylaştırabilir. 

◆ Tedavisi nedir? Sadece ilaçla mı tedavisi oluyor?
Devran Tan: Bipolar bozukluğun ana tedavisi ilaç-

larla yapılır. Hastalığın doğası gereği, çoğunlukla ma-
nik ve depresif belirtileri kontrol altına tutmak için tek 
ilaç yeterli olmayabilir. Dolayısıyla, hastalık döneminin 
tipine ve belirtilerin şiddetine göre birden fazla ilaç kul-
lanılması gerekebilir. Tedavilerin temel hedefi mani ve 
depresyon dönemlerinin iyileştirmenin yanında hastalık 
dönemlerinin tekrarlamasını da önlemektir. İlaçları dü-
zenli kullanmak hastalığın kontrol altında tutulmasında 
büyük bir öneme sahip. 

Bir diğer yardımcı tedavi de psikoterapiler. İlaç te-
davisiyle birlikte psikoterapi uygulandığında hastaların 
ve ailelerinin hastalığı anlamalarına ve yaşamlarını ye-
niden kurmalarına yardımcı olur. Psikoterapiler bipolar 
bozukluğu olan kişilere büyük yarar sağlayabilir. 

“HEKİM- HASTA ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖNEMLİ”
◆ İlaçları ne kadar süre alması gerekir?
Devran Tan: Buna hasta bazlı karar vermek gerekir 

ama şimdiki durumda ömür boyu alması gerekir. Bazı 
ilaçların alımının çok yakından takip edilmesi gerekir.  

◆ İlaçların yan etkileri yok mu?
Neşe Yorguner: Yan etkileri olan ilaçlar var ama 

yan etkiler kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Biz uy-
gun ilacı uygun hasta ile buluşturmaya çalışıyoruz. He-
kim- hasta arasındaki ilişki iyi olursa hasta görüşmele-
re düzenli devam ederse daha az yan etki yapan ilaçlarla 
hastayı buluşturmak mümkün. Yeter ki hastalar ‘yan etki 
oldu’ ya da ‘olacak’ düşüncesiyle tedaviyi bırakmasın.

◆ Bipolar bozukluğu olan insanlar çalışıp okuya-
bilir mi yani herkesin yaptığı işleri yapabilir mi?

Neşe Yorguner: Bipolar bozukluğu olan kişilerin 
okuması ya da çalışmasının önünde engel yok. Bipo-
lar bozukluk, atak dönemleri (mani, depresyon) arasın-
da düzelmelerle giden bir hastalık. Bu nedenle bipolar 
bozukluğu olan birçok kişi hastalık dönemleri dışında 
çalışma yaşantısını sürdürebilir. Ancak hastalık dönem-
lerinin; yoğun stres, uyku ile uyanıklık döngüsünde bo-
zulma, düzensiz yaşam sürme gibi bazı faktörlerle daha 
fazla tetiklenebildiği bilindiğinden mümkün olduğun-
ca bunlardan kaçınabileceği bir işte çalışması, hastalı-
ğın daha iyi kontrol altında tutulmasını sağlayabilir. Ör-
neğin vardiyalı çalışma bu kişiler için zorlayıcı olabilir. 
Bunun yanında bipolar bozukluk hastaları mevzuat ge-
reği polislik, askerlik, pilotluk, kaptanlık gibi bazı mes-
lekleri yapamazlar ancak memurluk için bir engel söz 
konusu değildir.

Devran Tan: İyi bir doktor ve hasta işbirliği çok 
önemli. Kişinin hayatında ve akışında bir problem ol-
maz. Pek çok meslekte görev alabilir.

“HASTA YAKINLARINA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR”
◆ Hasta yakınlarının tutumu ne olmalı?
Neşe Yorguner: Sosyal destek hastalığın kontro-

lünde önemli bir yere sahip. Bazı dönemlerde hastalar 
ataklarının tetiklendiğinin farkında olamayabilirler. Bu 
dönemlerde hastaların tedaviye ulaşmasında hasta ya-
kınlarına önemli bir görev düşüyor. Ancak hasta yakın-
larının aşırı tetikte olması veya hastayı sürekli kontrol 
ediyor olması hastalar için de zorlayıcı olabilir. Bu du-
rumda yaşanabilecek çatışmaları önleyebilmek için dü-
zenli takiplerin sürdürülmesi, erken hastalık belirtileri-
nin önceden hasta ve hasta yakınların ile konuşulması, 
acil durumlarda yapılacakların hasta ve hasta yakınları 
ile önceden kararlaştırılması iyi olabilir.  

◆ Özellikle bizim coğrafyamızda kabul biraz zor 
oluyor sanırım.

Devran Tan: Hastalık bir seçim değildir ancak tedavi 
bir seçimdir. Hastalığı inkâr etmek veya gizlemeye çaba-
lamak maalesef tedavi başvurularının önündeki en önem-
li engel. Oysa bipolar bozukluk etkili bir şekilde tedavi 
edilebilir. Bipolar bozukluğu olan kişilerin yüzde 40’ın-
dan fazlasında tam düzelme ve yaklaşık yarısında da has-
talık belirtilerinde çok belirgin düzelme görülür. Tedavi 
edilmediğinde ise hastalık genelde daha sıklıkla yinele-
mekte ve sonuçta hastanın iş ve sosyal yaşamını bozarak 
ciddi kayıplara yol açmaktadır. Ayrıca tedavi edilmeyen 
atak sayısı arttıkça daha sonra uygulanacak tedavilere ya-
nıt oranı düşmekte ve hastalık daha ciddi bir seyir izle-
mektedir. Bu nedenle hastalığın kabulü etkili bir şekilde 
kontrol edilebilmesinin en önemli adımlarındandır.

“ETİKETLEME DUYGUSAL İSTİSMAR”
◆ Daha önceden şizofren hastalığında gördü-

ğümüz etiketlemeyi bipolar bozuklukta da görme-
ye başladık. Davranışlarını beğenmediğimiz, ken-
dimizce tutarlı bulmadığımız birine ‘bipolar’ teşhisi 
koyuyoruz. Bu etiketleme konusunda ne düşünü-
yorsunuz?

Neşe Yorguner: Maalesef son dönemde dizi ya da 
filmlerde tutarsız davranışlar sergileyen karakterler bi-
polar bozukluğa sahipmiş gibi yansıtılmakta. Ruhsal 
hastalıkların tanısının bilinçsizce kullanılması hastalı-
ğa sahip kişileri ve yakınlarını damgalamakta ve de-
rinden etkilemekte. 

◆ Etiketlemeler bipolar bozukluğu olan hastala-
rı ve yakınları nasıl etkiliyor?

Neşe Yorguner: Bu konuda hastalar çok zorlanı-
yor. Bu insanların çalışamayacağı, evlenemeyeceği ile 
ilgili düşünceler hastaların bir işe başlarken, biriyle ta-
nıştığında hastalığı gizlemelerine neden oluyor. Bu da 
hastalığı yönetmeyi zorlaştırıyor. Oysa hastalık iyi yö-
netildiğinde bipolar bozukluğu olan insanlar diğer in-
sanlarla benzer bir hayat sürebilir.

Dünyada erişkin nüfusun yaklaşık yüzde 2-3’ünün 
bipolar bozukluğa sahip olduğu düşünülüyor. Bu da, 
ülkemizde yaklaşık bir buçuk- iki milyon kişinin, 
dünyada ise yaklaşık 250 milyon insanın bu hastalı-
ğa sahip olduğu anlamına geliyor. Bu sayıda insanın 
yaşadığı bir rahatsızlık olmasına rağmen toplumsal 
farkındalığın düşüklüğü bireylerin hastalıklarını dil-
lendirmelerinin önünde engel. Oysa hastalık ne kadar 
erken tanınırsa ve tedavi edilirse o oranda iyi kontrol 
edilir. Hastalık belirtilerini bilmek, bu belirtilerin or-
taya çıktığı anda bir psikiyatriste başvurmak tedavi ve 
süresi açısından çok önemlidir. 

Devran Tan: Kişinin kendisinin ve ailenin kabul 
etmesi ile ilgili de bir durum var. Aileye de kabul ettir-
mek zaman alabiliyor. Kişinin kendisinin de kabul et-
mesi gerekiyor. Çünkü hayatınızı hastalığa göre ayar-
lamanız gerekiyor. Bu hastalık ömür boyu süren bir 
hastalık olduğu için ilk etapta kabul etmek kolay ol-
muyor. O nedenle kişi ve aile yakını dışında toplumun 
da etiketlemesi olunca kişi kabuğundan çıkmış, kabul-
lenmişken tekrar kendi kabuğuna dönüyor. 

◆ Sizce neden bu kadar tanı koyma, etiketleme 
meraklısıyız?

Devran Tan: İletişim problemi ve özgüven eksik-
liği. Bu çocuklukla başlıyor. Anne- babadan rol model 
olarak etiketlemeyi gören bir kişi bunu devam ettiri-
yor. Bu sadece bipolar bozuklukta değil pek çok has-
talık için geçerli. Küfür, hakaret gibi kullanılıyor. Eti-
ketleme aslında duygusal bir istismar.

◆ Son olarak Bipolar Bozukluk Derneği’nin ne 
gibi çalışmaları var?

Devran Tan: Dernek 2007 yılında kuruldu. Pro-
fesyonellere yönelik bilimsel çalışmalar ve toplantılar 
yapıyoruz. Aynı zamanda Bipolar Yaşam Derneği ve 
hasta yakınları ile de birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bu 
konuda ne kadar çok eğitim verilirse hastalığa ilişkin 
farkındalığın artacağını ve yaklaşımın daha doğru ola-
cağını düşünüyoruz
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Siyaset ortamı gergin, gündelik yaşam koşulla-
rı ağırlaştıkça ağırlaşıyor; kimsenin gülecek değil, 
gülümseyecek hali kalmadı. İçki zamlarıyla terbiye 
edildiğimiz için teselliyi kadehlerde aramak çok pa-
halı. En iyisi biz yine şarkılara dalalım, oralarda avu-
nalım. 

“Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kala-
yım,” diyor güfte şairi, biz de buradan başlayalım. 
Besbelli sevgilisine kırılmış, ayrılık acısını kalbine 
gömüp yalnız kalmak istiyor. Bunda anlaşılmaya-
cak bir şey yok ancak sonrasında işler biraz karı-
şıyor. Çünkü yalnız kalmak istediğini unutup, “Kim-
sesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım,” diyecek 
şairimiz. Böyle yapınca bizim kafamızı da karıştır-
mış olacak. Gerçekten unutulmak, kalbindeki ayrı-
lık acısıyla yalnız kalmak mı istiyor; yoksa ağlarken 
sevgilisinin kucağında olmak mı? Sevgilinin kuca-
ğında ve yalnız... O pek olmaz işte. Sevgilinin kuca-
ğında yalnız mı kalınırmış hiç!

Şarkı sözlerini böyle didiklemek hoşuma gidi-
yor. Beni eğlendirdiği gibi, okurlarımı da eğlendirir 
belki diyerek başka bir şarkıya bakalım şimdi. 

Bu şarkıda kucağın yerini dizler alıyor; sevgili-
nin kucağında yalnız kalmak yerine dizlerinde uyu-
mak istiyor âşık: 

“Seni hayal ederek şu gözlerimi yumsam
Düşlerimde sen varken dizlerinde uyusam
Kalbime zincir vursan bir ömür kölen olsam,
Sana yine doyamam yıllarca uyanmasam”

Dizlerinde uyuma isteğine bir diyeceğim yok. 
İster ister, âşık bu, canı ne çekiyorsa onu ister. 
Ama dizlerinde uyurken, üstelik yıllarca uyurken 
bir yandan da sevgiliye doymak... İşte o olmaz. Hiç 
mi olmaz? Yok, bu isteğin daha güzel dile getirilmişi 
var. Hem doymak hem uyumak, ikisi bir arada an-
cak bu kadar güzel ifade edilebilir:

“Çaldığım saza mı yanam?
Ettiğin naza mı yanam?
Alam yâri koynuma
Kış yatam yaz uyanam.”

Türkünün ortasından bir bölüm aldığım için ta-
nımamış olabilirsiniz. Oysa Ahmet Kaya’nın söy-
lediği, onun ulaşamadığı çevrelerde İbrahim Tatlı-
ses’in meşhur ettiği çok bilinen bir türküdür. Söz 
yazarı kim? Belirtmek gereğini genellikle duyma-
mışlar. İnternette, bir yerde “Lamia Benek–Diyar-
bakır” notuna rastladım. Kimse söz yazarının pe-
şine düşmediğine göre şiirin sahibi Lamia Hanım 
olmalı. Zaten bir kadının ağzından çıktığını ele ve-
ren söyleyişler var: 

“Saza niye gelmedin?
Söze niye gelmedin?
Gündüz belli işin var
Gece niye gelmedin?”

Üçüncü dize, İbrahim Tatlıses’in söylediği biçi-
miyle daha güzel. Anlaşılmaz diye düzeltilmiş ol-
malı. Oysa bu düzeltmeler hep “ihanet” kapsamına 
alınmalı. Şu söyleyişin güzelliğine bakın: “Gündüz 
var kârın eyle / Gece niye gelmedin?” Gündüzle-
ri çalışıyorsun, tamam, git çalış, paranı kazan ama 
geceleyin de bana gel, diyen bir kadının sesi apaçık 
duyuluyor bu dizelerde. 

Sıra geldi o türküdeki “geçen cuma” sorunsalına. 

“Üç gün dedin, beş gün dedin
Aylar oldu gelmedin
Geçen cuma gelecektin
Aylar oldu gelmedin.”

Geçen cuma, hangi cumadır? Üstünden ay-
lar ya da haftalar geçtikten sonra “geçen cuma” 
sözünün hükmü kalır mı? Kastettiğimiz cumanın 
üstünden geçen sekizinci gün ila on üçüncü gün 
aralığında bir günü belirler “geçen cuma” sözü. 
Sekizinci günden önce “geçen cuma” olmamıştır 
daha, on üçüncü günden sonra da kastedilen gün, 
“geçen cuma” olmaktan çıkar, geçip gitmiş cuma-
ların arasına karışır. 

Herkesin görebileceği bu yanlıştan değil, sözü 
buraya kadar getirmişken ay ve gün adlarının ya-
zılışından söz etmek istiyorum asıl. İngilizcenin –
ne yazık ki geri döndürülmesi zor– etkisi ile bütün 
ay ve gün adları büyük harfle başlanarak yazılıyor. 
Oysa Türkçenin bu alanda çok güzel, çok anlamlı bir 
kuralı vardı. Yanında rakam olan ay ve gün adları bü-
yük harfle başlanarak yazılırdı, çünkü rakam onlara 
görece bir ayrıcalık, belirginlik kazandırmış olurdu. 
Sözgelimi “17 Haziran Cuma”, hangi yılın cuma-
sı olduğunu söylemeseniz bile sıradan cumaların 
arasından sıyrılmış, az çok varlığı tek olan bir kav-
ram niteliğine kavuşmuş, başka bir deyişle özel ad 
kapsamına girmeye yaklaşmıştır. O yüzden büyük 
harfle başlanarak yazılır. Türküdeki “geçen cuma”, 
hele üstünden haftalar, aylar geçtikten sonra, artık 
sıradan bir cumadır, hiçbir belirginliği kalmamıştır; 
büyük harfle başlanarak yazılması son derece an-
lamsızdır. Ama işte İngilizcenin güdümündeki yazı-
lımlar, siz küçük harfle başlatsanız bile büyütüveri-
yor ay ve gün adlarının ilk harfini. Türkçenin o güzel 
kuralını yaşatmak da elimizden gelmiyor.  

Geçen cuma / Hangi cuma

FEYZA 
HEPÇİLİNGİRLERHEPÇİLİNGİRLER

l Leyla ALP
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Yaprak gibi titreyen ince vücudu ve uzun 
bacaklarıyla çok sevdiği İstiklal Caddesi’ni 
arşınlarken onu görenleriniz çok olmuş-
tur. Yüzünden eksik etmediği ışığıyla gü-
lümserdi hep.

“Müzisyenim, sonra bir Karadenizliyim, 
ama hepsinin ötesinde bir devrimciyim” 
derdi soranlara, oturup ince bellilere kon-
muş çaylar eşliğinde iki kelam edenlere. 

Kanser düşmüştü payına kavanoz dipli 
dünyanın adaletsiz terazisinden. 25 Hazi-
ran 2005 günü amansız hastalığının pen-
çesinde henüz 33 yaşındayken soldu. 
Oysa daha söylenecek ne çok şarkı vardı. 
Şair Ceketli Çocuk diyorlardı, düzenin değil 
Karadeniz’in uşağıydı. Dinmeyen ile Zugaşi 
Berepe topluluklarının yanında, kısa yaşa-
mına ne yazık ki sadece iki solo albüm sığ-
dırabilmişti: 2001 yılında çıkan “Viya!” ile 
2004 tarihli “Hayde”. Çıktığı yılların olum-
suz piyasa koşullarını düşünecek olursak, 
mainstream olmayan albümler için hiç 

umut edilmeyen bir satış başarısı da ya-
kalamıştı. 

Kazım Koyuncu’nun bu iki albümü za-
manında sadece CD ve kaset formatların-
da basılmıştı. Şimdi her iki albüm de, Be-
yoğlu Metropol ve La Luna ortaklığında, 
açılır kapak ve 180 gram plak baskısıyla 
elimizde.

***
“Viya!”, Zugaşi Berepe topluluğunun 

sounduna yakın olmasa da, bazı benzer-
likler taşıyordu. Akustik gitar, vurma-
lı çalgılar ve renk sazları üzerine kurulmuş, 
vokaller ve şarkı sözleri öne çıkarılmış-

tı. Kazım’ın yapmak istediği müziğe giden 
yolda bir geçiş döneminin ürünüydü. 

Kazım giderek şehirli kültüre adap-
te olurken, ilk albümü de gelecekte yap-
mak istediği müziğin ipuçlarını taşıyordu. 
Burada hiçbir şarkıya söz yazmamış; Laz-
ca, Gürcüce, Hemşince şarkıları seslen-
direrek, rock soundu kıyısında dolanmış 
ama kemençe ile tulumu öne sürerek et-
nik-pop albümü yapmıştı. 

Kafasında Türkçe sözlü bir albüm yap-
ma fikriyle dolanırken, müzikal istikame-
tin çizilmesinde Metropol Müzik firmasının 
sahibi Faruk Altun’un tavsiyeleriyle hare-
ket etmiş, albümünü sekiz ayda tamam-
lamıştı. “Viya!”, atacağı sıradaki adımları 
müjdeliyordu. Kazım, büyüdüğü ve 17 ya-
şına kadar kaldığı toprakların kültürüne 
karşı bilincini, saygısını sonuna değin ser-
gilemişti bu albüm ile.  

Kapağa koymak amacıyla stüdyoda 
çekilen profesyonel fotoğraflar Kazım’ın 
içine sinmemişti. Askerden yeni gelmiş ve 
saçları üç numaraydı. Bunun yerine daha 
evvel Dinmeyen döneminde uyduruk bir 
makineyle topluluk arkadaşı Ali Elver’in 
evinde çekilen bir fotoğrafı tercih etmişti. 
Üzerindeki (baskıda daha soluk ve farklı 
bir tonda görünen) kırmızı tişört de Ali’den 
emanetti. Yarısında ince ve kemikli yü-
züyle bıyıkları henüz terlemekte bulunan 
Kazım’ı gösteren albüm kapağının diğer 

yarısı, Karadeniz doğasını tahrip eden sahil 
yolu projesinde karşı duruşunu ifade eden 
bir fotoğrafla süslenmişti. Albümün adı da 
buna istinaden konmuştu. 

***
“Viya!” albümüne göre daha olgun bir 

çalışmaydı üç yılın ardından gelen “Hay-
de”. Dilsel zenginliğinin yanı sıra çok-kül-
türlü bir yapısı vardı. 14 parçadan oluşan 
Hemşince, Türkçe, Lazca, Gürcüce, Meg-
relce türkülerle dolu bir repertuara sahipti, 
ayrıca “Gülbeyaz” dizisi için yapılmış iki de 
sözsüz beste bulunuyordu. 

2004 baharında çıkan çalışmada Ka-
radeniz ezgilerini, rock, reggae ve pop gibi 
batı müziği formlarıyla buluşturan Ka-
zım, böylelikle idealindeki müziğe bir adım 

daha atmıştı. Karadeniz’den, çocukluğun-
dan kendine miras kalan sesleri modern 
dünyanın müziği eşliğinde temize çeki-
yordu. Bu konseptin müzikal hattını oluş-
tururken bir Gürcistan gezisi yapmış, not-
larını müziğe dökmüştü. Kazım yerel ve 
anonim türkülere yaptığı çağdaş müdaha-
lelerle bambaşka bir hüviyet kazandırır-
ken, Gökhan Birben, Selim Bölükbaşı, Hilmi 
Yarayıcı ve Şevval Sam sesleriyle katkıda 
bulunmuştu. Burada biraz da Kazım’ın İs-
tanbul’da İstiklal Caddesi’nde beslediği 
rakçı hüviyetinin de tesiri vardı. 

Aslında Kazım’ın kafasında filizlenen 
görüşlere göre “Hayde” albümü de var-
mak istediği müzikal nokta için bir ara 
çalışmaydı. Doğup büyüdüğü toprakla-
rın kültürünün misyoneri olmakla evren-
sel bir çizginin tam arasındaydı bulundu-
ğu konum. Kısa ömrü vefa etmediği için 
düşüncelerinin hayata geçmesi yarım 
kalmıştı ama kendinden sonra gelen bu 
kulvardaki müzisyenler için bir kılavuz ol-
muştu. Sonrakiler hep onun etkilerini ta-
şıyordu. Kazım’ın müziği Karadeniz’i tüm 
memleket sathına taşımış, barışçıl ve öz-
gürlükçü söylemi ile bölgeler arasındaki 
sınırları yumuşatmıştı. 

Şimdi insanı bir taraftan mesut ediyor, 
beri taraftan da elemini kederini anımsatı-
yor; Kazım’ın sesini kendisinin göremediği 
plaklardan dinlemek…

Plaklardaki Kazım Koyuncu

MURAT MURAT 
BEŞERBEŞER

muratbeser@muratbeser.commuratbeser@muratbeser.com

ovid-19’la mücadelenin gece 01.00’da 
müzik yasaklamak şeklinde tezahür etti-
ği, türlü gerekçelerle konserlerin yasak-
landığı, bazı sanatçıların sahneye çıkma-

sına izin verilmediği Türkiye’de, sektör emekçileri 
isyan etti.

1.135 SANATÇI İMZALADI
Müzik yorumcusu, besteci, söz yazarı, aranjör, 

müzik yapımcısı, müzik yazarı, müzik teknisyeni, 
menajer ve hayatını müzik sektöründen kazanan tüm 
meslek gruplarından katılımcılar, müzik üzerindeki 
baskıları, yasaklamaları kabul etmediklerini yetkili-
lere ve kamuoyuna duyurmak için bir metin kaleme 
aldı. İlk caz sanatçılarımızdan 91 yaşındaki Rüçhan 
Çamay’ın ilk imzacılarından olduğu metinde, Ari 
Barokas (Duman), Aylin Aslım, Aynur Doğan, Bora 
Gencer,  Bülent Ortaçgil, Ceylan Ertem, Demet Sa-
ğıroğlu, Deniz Arcak, Diljen Ronî, Erdal Erzincan, 
Erdal Güney, Feridun Düzağaç, Grup Munzur, Grup 
Yeldeğirmeni, Grup Yorum, Jehan Barbur, Lobna 
Allami, Ömür Göksel, Umay Umay, Yeşim Salkım, 
Zuhal Olcay, Zülfü Beyhan, Zülfü Livaneli gibi isim-
lerin bulunduğu  bin 135 kişinin imzası bulunuyor. 
Metin, müzik sektörünün tüm bileşenlerinden gele-
cek imzalara açık.

“YASAKLANAN TÜRKÜLER BİN YILDIR DİLLERDE”
“Umarız biz yeni imzalarla müzik dayanışmamı-

zı güçlendirirken yetkililer de yeni yasak ve baskılar-
la karşımıza çıkmaz” denilen açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Yanılanlar yok olup gitti; yasakladıkla-
rını zannettikleri türküler bin yıldır dillerde. Müziğe 
saldırı tümden insanlığın ruhuna saldırıdır. İki yıldır 
pandemi tedbirleri gerekçe gösterilerek müzisyenle-
re yönelik yasaklar ve kısıtlamalar, sektörde faali-
yet gösteren birçok müzisyeni derin bir yoksulluğa 

mahkûm etti. Sanatından başka geçim kaynağı olma-
yan, enstrümanlarını satmak zorunda kalan, müzik-
le sanatla hiç ilgisi olmayan işlerle hayatta kalmaya 
çalışan binlerce müzisyenin sorunları, çığlıkları ya-
zık ki bu yasakları koyanların vicdanına ulaşamadı.”

“BASKILAR YENİ BOYUTA TAŞINDI”
“Tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de peş peşe 

gelen konser yasaklarıyla iktidarın sanat ve sanatçı-
lar üzerindeki baskıları son bir ayda yeni bir boyu-
ta geçti. Bu yasaklara gerekçe olarak ‘kamu güvenli-
ği’, ‘toplumun ahlâkî değerleri’ gibi ucu açık ifadeler 
kullanılıyor.”

“Bu kararların ardında talimatı, altında imza-
sı olanlara seslenmek istiyoruz: Bu uydurma gerek-
çelerin neyi perdelemek için kullanıldığını hepimiz 
biliyoruz. Bir konser yasaklandığında, sadece mü-
zisyenler değil, o müziğin tüm dinleyenler de ceza-
landırılıyor. Bu kadarla da kalmıyor, menajerleri, or-
ganizatörleri, ses ve ışık teknisyenlerini, doğrudan ya 
da dolaylı olarak sektörden beslenen herkesi, ailele-
riyle birlikte cezalandırmış, sofralarındaki ekmeği al-
mış oluyorsunuz.” 

YAŞAM TARZINI DAYATMA VURGUSU
“Kendi yaşam anlayışınızı bütün topluma dayat-

maya çalışıyorsunuz. İstiyorsunuz ki, koca bir toplum 

sizin istediğiniz gibi, siz istediğiniz sürece ve sizin 
izin verdiğiniz kadar yaşasın. Bunun için sanata, sa-
natçıya, emeğe, şarkılara saldırarak insan ruhuna top-
yekûn pranga vurmak istiyorsunuz.”

“ÜLKENİN TEK SAHİBİ DEĞİLSİNİZ”
“Büyük yanılgı içindesiniz. Bu ülkenin tek sahi-

bi değilsiniz. Bu ülkenin sahibi hepimiziz ve bu ‘he-
pimiz’in içinde sizin kadar bizde varız. Bizler, yarat-
mak istediğiniz gri dünyayı her zaman şarkılarımızla, 
türkülerimizle danslarımızla gökkuşağının tüm renk-
lerine boyamaya devam edeceğiz… Dilediğimiz kı-
yafetle sahneye çıkıp; şarkılarımızı istediğimiz dilde, 
dilediğimiz gibi söyleyeceğiz. sanatçıların koruma 
altında olduğunu söyleyen yasalar günü gelecek ger-
çekten uygulanacak.”

“SANAT HEPİMİZ İÇİN”
“Sanat hepimiz için. Müzik hepimiz için. Gözünüze, 

kalbinize, vicdanınıza indirilmiş perdeyi kaldırın. Şar-
kıların, dünü bugüne, bugünü yarına bağladığını; bizle-
ri ayrıştırmadığını, aksine birleştirdiğini göreceksiniz.”

AÇIKLAMA METNİNİ SANATÇILAR OKUDU
Sanatçılar tarafından hazırlanan videoda ise açık-

lama metnini Rüçhan Çamay, Tolga Sağ, İlkay Ak-
kaya, Edip Akbayram, Belkıs Akkale, Şükrü Erbaş, 
Kemal Sahir Gürel, Ayşe Tütüncü, Gökhan Şeşen, 
Mehtap Meral, Saki Çimen, Mercan Erzincan, İrşad 
Aydın, Deniz Arcak, Serdar Keskin, Melike Demi-
rağ, Erdal Bayrakoğlu, Fuat Talay, Kemal Kahraman, 
Hüseyin Turan, Yasemin Göksu, Hayko Cepkin, Se-
rap Yağız, Babazula, Ceylan Ertem, Cahit Berkay, 
Esra Öztürk, Burhan Şeşen, Metin Kahraman, Al-
per Bakıner  okudu. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=bEwMNSXvDk0

İmza kampanyası düzenleyen 
1000’i aşkın müzik sektörü 

çalışanı, “Yaratmak istediğiniz 
gri dünyayı her zaman 

şarkılarımızla gökkuşağı 
renkleriyle donatacağız” dedi

“Müzik Susmayacak”

İstanbul yepyeni bir açık hava etkinlik mekanı ile bu-
luşuyor. Şehrin kalbinde konumlanan ‘Festival Park 
Kadıköy’; müziği, kültür-sanatı, İstanbul’u ve hayatı 
kutlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından İstanbullula-
ra kazandırılıyor. Şehrin dinamizmini ve heyecanını 
yansıtan, farklı sanat dallarına ev sahipliği yapması 
için tasarlanan Festival Park Kadıköy, yaz boyunca 
kültür-sanat etkinliklerine sahne olacak. Ayrıca ye-
me-içme alanları ve tasarım dükkanları ile İstanbul-
lulara yeni bir deneyim yaşatacak.

AÇILIŞ KONSERLERİ GERÇEKLEŞTİ
Festival Park Kadıköy, açılış kapsamında üç 

gün süren açılış konserleri ile başladı. Birbirin-
den değerli müzisyenler açılış konserleri kapsa-
mında verdikleri ücretsiz konserlerle İstanbullu-
lar ile buluştu. Açılışın ilk günü olan 6 Haziran 
tarihinde Anatolian Sessions ve Gaye Su Akyol 
sahne aldı. Açılış konserlerinin ikincisi 7 Hazi-
ran tarihinde verildi. İkinci gün, Avrupa’nın en 

önemli müzik festivallerinde sahne alan Yasak Hel-
va ve Türk psikedelik müziğinin kendine has ekiple-
rinden Baba Zula sahneye çıktı. Açılışın son konseri 
8 Haziran’da düzenlendi. Alternatif popun yeni ku-
şak yorumcularından Soft Analog ve Fransız müzik 
sahnesinin yıldızlarından Papooz, son gün İstanbul-
lularla buluştu.

YAZ BOYUNCA ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK
Kadıköy İSKİ arıtma tesislerinin karşısında yapı-

lan Festival Park Kadıköy, 8 bin 500 metrekare ala-
nıyla 10 bin kişiye unutulmaz deneyimler yaşatmaya 
devam edecek. 

Açık hava konserlerinin yeni adresi 
‘Festival Park Kadıköy’, iki muhteşem 
konserle kapılarını açtı. Binlerce 
İstanbullunun akın ettiği konserlerde 
Anatolian Sessions ritimleriyle coşturdu, 
Gaye Su Akyol performansıyla büyüledi

Açık hava konserlerİnİn yenİ adresİ:

l Gökçe UYGUN

C

l Simge KANSU
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Laboratuvarlarımız, yaygın şubeleri ve görevlileriyle, 
İstanbul’un çoğu merkez bölgelerinde 

EVDEN KAN ALMA hizmeti yürütmektedir.

Evden kan alma hizmetimiz için laboratuvarlarımızla, 
telefon ya da www.gelisimlab.com.tr adresinden  

iletişime geçebiliriz.

Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Di-
yet Uzmanı Derya Fidan, yazın sıcak günlerini 
sağlıklı girmek için bol bol su içilmesi, yemek 
öğünlerinin atlanmaması gerektiğini söyledi.

BOL BOL SU İÇİLMELİ
Vücudun günlük olarak en çok ihtiyaç duy-

duğu minerallerden birisinin su olduğunu söy-
leyen Fidan, “Su çok önemli bir yaşam kay-
nağıdır. Özellikle yaz aylarında sarf ettiğimiz 
eforun karşılığında bol bol su içmeliyiz. Çün-
kü vücuttan sıvı, gerek idrar gerek solunumla 
atılır. Bunun karşılığında sadece yaz aylarında 
değil; hayatımızın genelinde en az 10 bardak su iç-
meyi ihmal etmeyelim. Bunun beraberinde bitki 
çayları da içilebilir” dedi.

KAÇ ÖĞÜN YEMEK YENMELİ?
Yemek öğünlerinin düzene sokulma-

sı gerektiğini hatırlatan Fidan, “Öğün-
lerimizi düzene sokmamız gerekmekte-
dir. Günde 3 ana ve 3 ara öğün olmak 
üzere, öğün periyodumuzu atlamama-
mız gerekmeli. Çünkü öğünler atlan-
dığında daha fazla acıkma ile düzensiz 
bir şekilde besin depolamamıza neden ol-
maktadır. Bu tükettiğimiz besinler kilo al-
mamızda oldukça etkin bir rol oynayacak-
tır.” önerisinde bulundu.

HIZLI YEMENİN ZARARLARI
Yemeği yavaş yemenin, doygunluk hissini arttırdığını kaydeden 
Fidan, “Hızlı yemek sizi daha çok acıktıracaktır. Besinleri tü-

ketirken doygunluk hissinizi hemen almazsınız. Ara vererek 
yemek, size doyduğunuzu hissettirecektir. Besinleri küçük 

lokmalar ile yemek, midede sindirimi de kolaylaştıracak-
tır.” dedi. 

HANGİ TATLI TÜKETİLMELİ?
Fidan, bir çok işlemden geçen, kızartılıp yapılan tat-

lılar yerine meyve veya sütlü tatlılar tüketilmesini önere-
rek, “Yine de tatlı yemenin bir sınırı olmalıdır. Porsiyon 

olarak aşırıya kaçmamak kaydı ile bu tatlıları tüketebilir-
siniz.” diye konuştu.

Birçok kişinin kapalı spor salonlarında spor vakti bulma-
yabileceğini kaydeden Fidan, bu açığı yapılacak olan yürüyüş-

ler ile kapatılabileceğini söyledi. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Derya Fidan, sıcak yaz 
günlerini sağlıklı ve fit 
geçirmenin inceliklerini anlattı 

YAZI SAĞLIKLI GEÇIRMEK

için uzmandan öneriler

Karaciğerin en sinsi 
düşmanı:

epetçiler Kasrı’nda 9 Haziran Uluslararası NASH Günü 
dolayısı ile doktor ve hastalar farkındalık günü buluşma-
sı yapıldı. 

Buluşmada, Türkiye’de 2 milyon kişide görülen ve 
dünyanın en yaygın kronik karaciğer hastalığı olan NASH hastalığına 
ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Çok sayıda hasta, hasta yakını ve alanında uzman doktorun katıl-
dığı buluşmada konuşan Marmara Üniversitesi Gatroenteroloji Ens-
titüsü Müdürü ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yağlı Kara-
ciğer Alt Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, NASH’in 
çok önemli ve tehlikeli bir hastalık olmasına rağmen yeteri kadar bili-
nirliğinin olmadığına söyledi. En önemli hedeflerinin bu hastalığa dair 
bilinirliliği arttırmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, “Ülkemiz-
de yaklaşık 150 bin kişide NASH’e bağlı siroz hastalığı gelişmiş du-
rumda. Önümüzdeki 10 yılda bu sayının 500 bine çıkması öngörülü-
yor” dedi.

“ALKOLE BAĞLI OLMAYAN KARACİĞER YAGLANMASI”
Prof. Dr. Yılmaz, “NASH, alkole bağlı olmayan karaciğer yağ-

lanmasının iltihapla birlikte seyretmesi sonucu ortaya çıkıyor. Türki-
ye’de 20 milyon yağlı karaciğer hastası var. Bunlardan en az 2 milyon 
NASH hastası ve NASH hastalarının da önemli bir kısmı siroz riski ta-
şıyor. Dünya rakamları da iç açıcı değil. 2030 yılına kadar tahminen 
yarım milyar insan bu hastalıktan etkilenecek. Bu hastalık vücutta ka-
raciğere özgü sinyal vermediği için, hastalık sinsi ilerliyor. Sinyal ve-
recek noktaya geldiğinde ise artık hastalığın geri dönüşü maalesef ol-
muyor. Hastaların yüzde 70'inden fazlası obezdir, yüzde 75'e kadarı 
tip 2 diyabetlidir ve yüzde 20-80 arasında herhangi bir yerde hiperlipi-
demi vardır. Kontrol edilmezse, NASH siroz, karaciğer kanseri ve ka-
raciğer nakline yol açabilir” şeklinde konuştu. 

TEDAVİSİ YOK
Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, son 10 yılda NASH'ın tedavisine yöne-

lik ilaç araştırmalarında büyük ilerlemeler kaydedilse de bugüne ka-
dar sağlık otoriteleri tarafından onaylanmış bir NASH tedavisi bulun-
madığına da hatırlatarak, “Kilo kaybı ve fiziksel aktivite, şu ana kadar 
etkisi kanıtlanmış en iyi NASH tedavi yöntemleridir” diye konuştu.

“SANILDIĞI GİBİ ALKOLLE İLGİSİ YOK”
Prof. Dr. Yılmaz şöyle konuştu: “NASH; yüksek şekerli, yüksek 

yağlı beslenme ve hareketsiz yaşamın sonucu. Ve şişmanlık, tip 2 di-

yabet ve insülin direnci ile yakından ilişkili. Bu sebeple; karaciğer 
yağlanmasında erken müdahale ve önlemler bu hastalıkta hayat kur-
tarıcı rol üstleniyor. NASH sinsi seyreden bir hastalıktır, yani hasta-
lar genellikle ileri evre siroz oluşana kadar hiçbir belirti vermez. Diya-
bet ve kolesterol gibi kronik metabolik hastalığı olanlar, kilolu olanlar, 
hareketsiz kalanlar, düzenli ya da düzensiz alkol tüketenler, çoklu ilaç 
kullanmak zorunda olan kişilerin tamamı karaciğer yağlanması yö-
nünden risk grubundadır.”

Yılmaz, “Erken teşhis edildiği takdirde çoğu hasta nakil olmak zo-
runda kalmaz. Bu nedenle hastalığı önleyecek farkındalığı yaratma-
mız gerekiyor. Bir siroz hastası ile NASH hastasının maliyeti arasında 
20 kat fark vardır. Hastalığı siroz olmaksızın önlemek, çok önemlidir. 
Karaciğer kanserine yakalanma riskleri de çok yüksek, bunun tedavisi 
de çok büyük bir maliyet" diye konuştu.

“EN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNUMUZ NASH OLACAK”
Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, sözlerini şöyle bitirdi: “Türkiye’de bu 

hastalığın önüne geçmek için yoğun çaba ve uğraş içindeyiz. Çün-
kü önümüzdeki 10-15 yılllık süreçte en önemli sağlık sorunlarımızdan 
biri NASH hastalığı olacak. Ne yazık ki ülkemizde her 3 kişiden 1'i 
obez. Covid belki unutulacak, çözümü, aşısı tamamen bulunacak ama 
modern çağın vebası hatta en sinsi hastalığı olan NASH, yakın gele-
cekte insanoğlunun en büyük düşmanı olacak! Bir an önce toplumsal 

Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, alkola bağlı 
olmayan, iltihaplı karaciğer yağlanması 
olarak bilinen NASH’ın, yakın gelecekte 
insanoğlunun en tehlikeli düşmanı 
olacağını savundu

Sıcak yaz günlerinde bir çok hastalık 
gibi diyabet hastaları için de risk 
oluşturabilir. Vücutta oluşan 
sıvı kaybı, beslenme düzeni-
nin bozulması kan şekerinde 
düzensizlikler yaşanmasına 
neden olabilir. 

Acıbadem Kozyata-
ğı Hastanesi İç Hastalıkla-
rı Uzmanı Dr. Meltem Bat-
macı, diyabet hastalarını 
yazın karşılaşacakları olası 
risklere karşı uyardı. 

Sıcak hava, güneş ile tatilin 
rehavetine kapılıp ilaçların ve ru-
tin kontrollerin aksatılmaması gerek-
tiğini söyleyen Dr. Batmacı, “Hekiminizin 
tedavisini düzenli olarak uygular ve yaşam alışkanlıklarınıza dikkat 
ederseniz, yaz aylarında da kan şekerinizin dengede kalmasını sağla-
yabilir, böylelikle hastalığın yan etkilerinden korunabilirsiniz” dedi. 

Dr. Batmacı, şu önerilerde bulundu: 
“Sussuz kalmayın, güneşin zararlı ışınlarından korunun, ilaç dü-

zeninize dikkat edin ve yemek öğünlerini atlamayın. Bunlar, dikkat 
etmeniz gereken en önemli 4 kuralı oluşturuyor.”  

“SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN”
“Diyabet hastalarında su kaybı yaşamsal öneme sahip. Yaz mev-

siminde havaların ısınmasıyla birlikte vücuttan daha fazla su kaybe-
dildiği için günlük su tüketiminizi mutlaka arttırın. Günde 2-2.5 litre 
su içmeyi asla ihmal etmeyin.”   

 
“ÖĞÜN ATLAMAYIN”
“Yemek düzenin bozulması kan şekerinde dalgalanmalara ve 

hastalık kontrolünün zorlaşmasına neden oluyor. Yaz kış fark etmek-
sizin 3 ana ve 2 veya 3 ara öğün düzenine mutlaka uyun.”

 GÜNEŞE ÇIKMA SAATLERİ
“Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 11:00-16:00 saatle-

ri arasında doğrudan güneşe çıkmamaya özen gösterin. Bu saatlerde 
vücutta sıvı kaybı oluşur, kan şekerinde düzensizlik yaşanır. Sokağa 
çıkmanız gerekiyorsa başınızı mutlaka şapka ile korumaya ve müm-
kün olduğuna gölgede kalmaya dikkat edin.“

 
İLAÇLARINIZI AKSATMAYIN
‘Kan şekerinizin dengede kalması için ilaç saatlerinizi aksatma-

mayı alışkanlık edinmeniz gerekiyor. Saatinde alınmaması nedeniy-
le ilacın etkisi azalıp kan şekerinde aşırı yükselmeler olabiliyor ya da 
ilaç sonrasında öğün atlanması aşırı düşmelere yol açabiliyor.” 

SIVI TÜKETİMİ
“Sıcak havalarda serinlemek ve sıvı ihtiyacınızı karşılamak için 

gazlı içecekler ve meyve sularına yönelmek gibi bir hataya düşmeyin. 
Zira, şeker içeren içecekler kan şekerini hızla yükseltebiliyor. Ayrıca 
kafein içeren çay ve kahve de vücuttan daha fazla sıvı kaybına neden 
oldukları için bu tür içeceklerden kaçınmanız da çok önemli.”

“KUMSALDA ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜMEYİN”
“Duyu kusurları olabileceği için diyabet hastaları ayak sağlığına 

ayrı bir özen göstermeli. Örneğin kızgın kumlar üzerinde yürüyen bir 
birey, o sıcaklığı algılayıp ayaklarını hemen korumaya geçer. Ancak 
diyabetik birey o sıcaklığı algılayamayıp yürüyüşüne devam edebilir 
ve bunun sonucunda ciddi yanıklar gelişebilir. Dolayısıyla kumsalda 
veya denizde çıplak ayakla yürümeyin.”

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Meltem Batmacı, diyabet 
hastalarının sıcak yaz günlerinde kan 
şekerlerini kontrol altında tutarak sağlıklı bir 
yaz geçirebileceklerini söyledi

DIYABET 
HASTALARININ

YAZIN
DIKKAT ETMESI 

GEREKEN KURALLAR

NASH
S



Kadıköy Belediyesi’n in Özgürlük Parkı, 
Kriton Curi Parkı ve Koşuyolu Spor Mer-
kezi gibi tesislerinde gönüllülük esasına 
göre gerçekleşen sabah sporları hız kes-
meden devam ediyor. Tecrübeli spor eğit-
menleri eşliğinde sabah saatlerinde gerçek-
leşen organizasyonlarda Kadıköylüler hem 
güne sporla başlıyor hem de sosyalleşiyor. 
Kadıköy’deki spor tesislerinde gerçekleşen 
en yoğun katılımlı organizasyon olan sabah 
sporuna ilgi gün geçtikçe de artıyor. 

Kadıköy Belediyesi de bu ilgiyi karşılık-
sız bırakmadı ve haftada üç gün olan sabah 
sporunu beş güne çıkardı. Belediye ayrıca, 
sembolik bir ödül karşılığında da olsa ayın 
sporcusunu seçmeye başladı. Haziran ayı-
nın sporcuları geçtiğimiz hafta belirlendi. 
Özgürlük Parkı’nda Nazan Çağlar ve Ülkü 
Okay ayrı ayrı kategorilerde ayın sporcusu 
seçilirken, Kriton Curi Parkı’nda Aysel Kı-
zılgün, Koşuyolu Spor Merkezi’nde de Ka-
dir Tunç ayın sporcusu seçildi.. Ayın spor-
cularına madalyalarını Kadıköy Belediyesi 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Anıl 
Çobanoğulları verdi. Ayrıca bütün katılım-
cılara da tişört hediye edildi. 

Ayın sporcuları 
madalyalarını taktı
Kadıköy Belediyesi’nin 
spor merkezlerinde 
sabah sporuna katılan 
Kadıköylülerin arasından 
seçilen “Ayın sporcularına” 
madalyaları verildi

stanbul 1. Amatör Küme’de Kadıköy’ü 
temsil eden Fikirtepe Dumlupınar, son 
haftaya girmeden şampiyonluğunu ilan 
etti. 17. Grup’ta 46 puana ulaşan Fikirte-

pe Dumlupınar, son haftaya girerken en yakın rakibi 
Selamsız’a 5 puan fark atmayı başardı.

Şampiyonluk maçında Örnekspor’la karşılaşan 
Kadıköy temsilcisi, rakibini gole boğarak zaferini 
ilan etti: 7-0

Şampiyonluk sevincini doyasıya kutlayan Fikirte-
pe Dumlupınar, önümüzdeki sezon Kadıköy’ü Süper 
Amatör Lig’de temsil edecek tek kulüp olacak. Fikir-
tepe Dumlupınarspor Başkanı Murat Ünal ise takı-
mın başarısı hakkında “Maçlarımıza Sakarya’dan ve 
Afyon’dan gelen Fikirtepeliler var. Semtimiz kent-
sel dönüşümden dolayı yıkıldı ancak dostluklarımız 
ve komşuluk ilişkilerimiz sayesinde Fikirtepe’de hep 
var olan semt kültürünün de olumlu havası takımımı-

za yansıdı ve başarılı oluyoruz” dedi.

DÖRT TAKIMIMIZ KÜME DÜŞTÜ
18. Grup’ta mücadele eden bir diğer Kadıköy 

temsilcisi Erenköy Acarspor, Küçükbakkalköy’e 3-2 
mağlup oldu. Erenköy son hafta mücadelesinde gru-
bun lideri Balkan Yeşilbağlar ile oynayacak. Kozya-
tağı 19. Grup’ta Yakacık ile oynadığı kritik mücade-
lede 3-2 mağlup olarak son haftaya girerken küme 
düştü. Karşılaşmada 2 kırmızı kart görmesine rağmen 
öne geçmeyi de başaran Kozyatağı, rakibinin golle-
rine engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 

Sezon boyunca sadece 1 galibiyet alabilen Bos-
tancı geçtiğimiz hafta da Üsküdar İcadiye’ye 2-0 ye-
nildi. Bostancı da küme düşen bir diğer temsilcimiz 
oldu. 21. Grup’ta mücadele eden Hasanpaşa, küme 
düşen bir diğer ekibimiz oldu. Hasanpaşa, Anadolu 
Üsküdar’a 7-2 yenildi. Ligde maçlara çıkmayan Acı-

badem’in ise küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.
2. Amatör Küme 13. Grup’ta mücadele eden Ko-

şuyolu ise Üsküdar Çınarspor’u çekişmeli geçen 
maçta 4-3 yenmeyi başardı. 
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Olimpiyat oyun-
larına katılmak 
her sporcu 
için gerçek-
leşmesi zor 
bir rüya. 
Dünya üze-
rinde o spor 
dalında yarı-
şan tüm spor-
cular arasında 
belli bir derece-
ye ulaşmanız önce-
likli sınavınız. Ancak amacım sadece 
katılmak değil madalya da almak di-
yorsanız sizi çok zor başka sınavlar da 
bekliyor. Bir sporcu olimpiyat madal-
yası alabilmek için neredeyse kendi-
ni o spor dalına adamak zorunda. Peki 
tüm bunları yaptıktan sonra elinizde 
olmayan nedenlerle, organizasyonun hatasıyla 
madalya şansınızı yitirirseniz ne düşünürsünüz? 
İşte bu 2000 yılında Avustralya Sydney’de ger-
çekleşen olimpiyatların artistik jimnastik katego-
risinde yaşandı.

BU İŞTE BİR YANLIŞ VAR
Artistik jimnastiğin atlama beygiri dalında 

yarışmalar başladığında salonda ilginç gelişme-
ler yaşanmaya başladı. Madalyalar için favori 
olan isimler bir bir sahne alıyor ancak neredeyse 
hepsi atlama beygirinde başarısız oluyordu. Dü-
şenler, inişini tamamlaya-
mayanlar, sakatlananlar… 
Üstelik favorilerden Çinli 
Kui Yuanyuan ve ABD’li 
Kristen Maloneyher dü-
şerken sakatlandılar. 2000 
olimpiyatlarında jimnas-
tiğin en büyük favorile-
rinden olan Rus Svetlana 
Khorkina ise başarısız at-
lamasından sonra ilk itiraz 
eden oldu. Ancak hakem 
heyeti onun bu itirazlarını 
duymazdan geldi. Khorki-
na çok sinirliydi… Spor-
cuların başarısız atlayış-

ları devam ederken en önemli itiraz ev sahibi 
ülkeden, Avusturalyalı jimnastikçi Allana Sla-
ter ve koçu Peggy Liddick’den geldi. İkili hakem 
masasına giderek, atlama beygirinde bir sorun 
olduğunu, bu kadar başarısız atlayış ve neticesin-
de gelen sakatlıkların tesadüf olamayacağını ilet-
ti. Hakem masası da ikna olmuş gibiydi.

‘HATALI BEYGİR’
Yarışmaya ara verildi ve atlama beygiri ve ze-

min incelemeye alındı. Çıkan sonuç çarpıcıydı. 
Atlama beygiri uluslararası standartlardan 5 cm 

daha alçaktı. Bütün spor-
culuk hayatları boyunca 
aynı ölçüdeki atlama bey-
girinde çalışan ve bunu kas 
hafızalarına kazıyan spor-
cular 5 santimlik hatayla 
olimpiyatlar gibi kariyer-
lerini adadıkları bir orga-
nizasyonda madalya şan-
sını yitirmek üzereydiler. 
Bütün takımlar ve sporcu-
lar duruma itiraz etti. Ha-
kem heyeti bu itirazları ele 
aldıktan sonra çok tartış-
malı bir karara imza attı. 
Daha önceki atlamalarda-

ki puanlama silinmedi ancak sporculara bir atla-
ma hakkı daha tanındı. Bu bireysel karışıkta al-
tın madalya hedefleyen Rus Khorkina için kabul 
edilemezdi. Sporcu itirazlarına devam etti ancak 

hakem heyeti kararından vazgeçme-
di. Svetlana Khorkina ise tekrar at-
lamayı reddetti ve 10. sırada kalarak 
altın hayallerini veda etmek zorunda 
kaldı. Sporcu daha sonra verdiği bir 
röportajda o günü, “Olimpiyat köyü-
ne doğru yürüdüm, manzarayı izle-
dim ve ağladım. Etrafta kimse yoktu. 
Bu hikâye sonsuza kadar benimle ka-
lacak” diyerek anlattı.

SKANDALLAR BİTMEDİ 
Organizasyon hatasıyla oluşan 

yeni sıralama bütün madalya tahmin-
lerini altüst etti. Ancak 2000 olim-
piyatlarında artistik jimnastikte ya-
şanan skandallar bununla da sınırlı 
kalmadı. Favorilerin elenmesiyle al-
tın madalyaya ulaşan Romanyalı 
sporcu Andreea Raducan’ın doping 

testlerinin pozitif çıkması ikinci bir şok etkisi ya-
rattı. Raducan teste itiraz etti ve bilinçli olarak 
doping kullanmadığını öne sürdü. Hakem heye-
ti sporcunun kullandığı bir ilaçtaki etken mad-
de nedeniyle testinin pozitif çıktığını, bilinçli bir 
doping kullanımının olmadığını kabul etse de ka-
rarından dönmedi ve altın madalyası Raducan’ın 
elinden alındı. Bireysel yarışta sıralama tekrar 
değişti. Üçüncü bir skandalsa Çin takımından 
geldi. Dong Fangxiao isimli sporcunun yarışlara 
katıldığında 14 yaşında olduğu ve yarışma hak-
kı olmadığı için kimliğinde sahtecilik yapılarak 
16 yaşına yükseltildiği anlaşıldı. Bu kez takım sı-
ralaması yer değiştirdi ve Çin’in takım halinde 
oyunlarda aldığı tüm sonuçlar kayıtlardan silin-
di. 2000 Sydney Olimpiyatları, jimnastikte skan-
dallarla tarihe geçti.

Jimnastiğin utanç yılı
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Kadıköy Belediyesi’nin spor merkezlerinde 7 -12 yaş çocuklar için 
düzenlediği yaz spor okullarının kayıtları 13-18 Haziran tarihleri arasında 
gerçekleşecek. Kalamış Tesisleri’ndeki yaz okulu çocuklara tam gün 
hizmet verecek. Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış, Koşuyolu ve Özgürlük 
Parkı spor merkezlerinde çocuklara sunacağı yaz spor okulları ile kaykay 
derslerinin kayıtları 13 ve 18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 

Kalamış Spor Merkezi’ndeki yaz spor okulu çocuklara tam 
gün hizmet vereceği için kayıtlar için 

ebeveynlerin tesise direkt başvuru 
yapması gerekiyor. Koşuyolu Spor 
Merkezi, Özgürlük Parkı Spor 
Merkezi ve kaykay dersleri içinse 
spor.kadikoy.bel.tr adresinden 
çevrimiçi kayıt yapılacak. Yaz spor 
okulları için ilk dönem 20 Haziran 
– 29 Temmuz arası, ikinci dönem 
ise 1 Ağustos ve 2 Eylül arasında 
gerçekleşecek. Yaz spor okullarının bir 
dönemlik fiyat bilgisi ise şu şekilde:
Kalamış Spor Merkezi ( 
Tam gün): 810 TL
Özgürlük Parkı Spor Merkezi: 100 TL
Koşuyolu Spor Merkezi: 200 TL
Kaykay: 50 TL

Yaz spor okulları kayıtları başladı

Fikirtepe 
Dumlupınar

Şampiyon 

İstanbul 1. Amatör Küme 17. Grup’ta mücadele eden Fikirtepe 
Dumlupınar, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

İ SON HAFTAYA 
MECBURİ SINAV ENGELİ
Türkiye Futbol Federasyonu’nun İstanbul 
Temsilciliği yaptığı açıklamada, 18-19 Haziran’da 
yapılacak üniversite giriş sınavlarını dikkate 
alarak, futbolcusu sınava giren takımların 
maçlarını 20-21 Haziran tarihinde oynama 
şansı tanıdı. Kadrolarında sınava girecek 3 
futbolcunun olduğunu bildiren takımlar bu haktan 
faydalanabilecek.  

HAFTANIN PROGRAMI
Fikirtepe Dumlupınar – Beykoz Yenimahalle
Erenköy Acarspor – Balkan Yeşilbağlar
Kozyatağı – Üsküdar Anadolu
Bostancı – Kavakpınar
Hasanpaşa – Sarıgazi
Koşuyolu - Rüzgarlıbahçe
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Marmara’dan 
30 ton çöp!
Marmara Denizi’nden toplanan 30 
ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. 
Bu rakam 25 bin kişinin bir günde 
ürettiği atığa eşit…
DenizTemiz Derneğ / TURMEPA ve Garanti BBVA 
işbirliğiyle deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri 
gerçekleştirmek amacıyla Marmara Denizi’nde başlatılan 
“Mavi Nefes Projesi” sürüyor.  Proje kapsamında hazırlanan 
6 aylık rapor, çevre sorununun ulaştığı boyutun ciddiyetini 
bir kez daha gözler önüne serdi Raporda, 21 Eylül 2021- 21 
Mart 2022 tarihleri arasında deniz süpürgesiyle 28 bin 290 
kilo atığın toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığı bilgisine 
yer verildi. Toplanan 30 tona yakın atık, 25 bin kişinin bir 
gün içinde ürettiği atığa eşit.

MARMARA’DA PLASTİK ÇOK
Toplanan atığın üçte birinin, yani 10 tonunun poşet, pet 
şişe vb. plastik atıklardan oluştuğu raporlandı. Temizlik 
kapsamında Marmara Denizi’nden 2,7 ton giyim ve tekstil 
malzemesi, 2,5 ton metal, 1,8 ton balık ağı gibi balıkçılık 
atıkları ile 4,5 ton deniz salyası ve deniz çöpü toplandı.  
Projenin farkındalık yaratma ayağında ortaokul seviyesinde 
gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimlerle, “Küresel İklim 
Değişikliği”, “Küresel İklim Değişikliği ve Denizlerimiz”, 
“Deniz Salyası (Müsilaj)”, “Kirlilik Kaynakları”, “Sıfır Atık 
Hareketi”, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Karbon 
Salımı” konularında eğitimler gerçekleştiriliyor. Projenin 
başlangıcından bu yana sırasıyla Kocaeli, İstanbul ve 
Bursa’da gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimlerle toplam 107 
kurumda, 20 bin 371 öğrenci ve öğretmene ulaşıldı.

EĞİTİMLER FARKINDALIĞI ARTIRIYOR
Proje kapsamında hayata geçirilen “Bilgi Testi” ile ön 
ve son testler öğrencilere uygulanarak eğitimlerin 
verimliliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor. Bu 
doğrultuda “Mavi Nefes Projesi’nde” eğitimlere katılan 
öğrencilerin farkındalık seviyelerinde ciddi oranlarda 
değişimler göze çarpıyor. Yapılan testlerde, öğrencilerin 
denizlerin oksijen kaynağı olması konusundaki bilgi 
seviyelerinin %51’den %91’e, kıyı ekosistemlerinde 
depolanan karbonu ifade eden “Mavi Karbon” 
kavramının bilinirliğinin de %42’den %88’e yükseldiği 
görüldü.  Okullarda halihazırda yürütülmekte olan “Sıfır 
Atık Projesi” ile ilgili farkındalığın ise %66’dan %84’e 
çıktığı, atık oluşumunun önlenmesi ve geri dönüşüm 
konularına hassasiyetin de arttığı gözlemlendi. Aynı 
şekilde çevrimiçi eğitimlere katılan öğretmenlerde ise 
denizlerin soluduğumuz oksijenin temel kaynaklarından 
biri olması konusunda farkındalığın %59’dan %93’e, 
fitoplanktonun oksijen üretmesinin %57’den %87’ye, 
mavi karbon yutak alanlarını tanımlama oranlarının ise 
%28’den %70’e yükseldiği görüldü.

armara Belediyeler Birliği (MBB) ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığında “Mar-
mara Denizi’nde Müsilaj Problemi ve Çö-
züm Önerileri” başlıklı çevrimiçi çalıştay 

gerçekleştirildi. 
Üç gün süren çalışmaların ardından hazırlanan ey-

lem planı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ta-
rafından kamuoyuna açıklandı. Kurum, eylem planını 
bakanlıklar, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve üye-
leri, ilgili tüm kurumlar, valiler, Marmara Belediyeler 
Birliği, belediye başkanlarıyla birlikte imza altına aldık-
larını söyledi. 

22 MADDELİK EYLEM PLANI
Eylem Planı maddeleri ise şu şekilde;
Eylem 1: Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması 

ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla; Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üni-
versiteler, sanayi odaları ve STK’lardan müteşekkil Ko-
ordinasyon Kurulu; Marmara Belediyeler Birliği bünye-
sinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak.

Eylem 2: Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Pla-
nı üç ay içerisinde hazırlanarak çalışmalar bu plan çer-
çevesinde yürütülecek.

Eylem 3: Marmara Denizi’nin tamamını koruma 
alanı olarak belirleme çalışmaları başlatılacak, 2021 yılı 
sonuna kadar tamamlanacak.

Eylem 4: Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 
2021 tarihinden itibaren, 7/24 esasıyla, Marmara De-
nizi’ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tama-
men temizlenmesine yönelik çalışmalar başlatılacak.

Eylem 5: Bölgede bulunan mevcut atıksu arıtma te-
sislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştü-
rülecek. Atıksuların ileri biyolojik arıtım yapılmaksızın 
Marmara Denizi’ne deşarjını engelleyici hedefler doğ-
rultusunda çalışmalar yürütülecek.

Eylem 6: Marmara Denizi’ne deşarj yapan atık-
su arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ay içerisinde 
güncellenerek hayata geçirilecek.

Eylem 7: Arıtılmış atıksuların mümkün olan her 
yerde yeniden kullanımı artırılacak, desteklenecek. Te-
miz üretim teknikleri uygulanacak.

Eylem 8: Atıksu arıtma tesislerini gerektiği gibi iş-
letmeyen OSB’lerin rehabilitasyon ve iyileştirme ça-

lışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlan-
dırılacak.

Eylem 9: Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işle-
tilmesini çok daha kolay hale getirmek için kamu-özel 
sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek.

Eylem 10: Marmara Denizi’ne gemilerin atıksuları-
nın boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içerisin-
de düzenleme yapılacak.

Eylem 11: Tersanelerde temiz üretim teknikleri 
yaygınlaştırılacak.

Eylem 12: Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafın-
dan yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj 
yapan atıksu arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izle-
necek. Marmara Denizi’ndeki 91 izleme noktası 150’ye 
çıkarılacak. Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Deni-
zi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler uzaktan algıla-
ma, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçla-
rı ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak.

Eylem 13: Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak 
şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz 
Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde hazırlanarak uygu-
lamaya konulacak.

Eylem 14: İyi tarım ve organik tarım uygulamala-
rı ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaş-
tırılacaktır.

Eylem 15: Marmara Denizi’yle ilişkili havzalarda, 
dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölge-
ler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecektir.

Eylem 16: Zeytin karasuyu ve peynir altısuyu kay-
naklı kirliliğin önlenmesi için, atık su azaltımını gerçek-
leştirecek teknolojik dönüşümler sağlanacaktır.

Eylem 17: Fosfor ve yüzey aktif madde içeren te-
mizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azal-
tılacaktır. Organik temizlik ürünleri teşvik edilecektir.

Eylem 18: Marmara Denizi’mizdeki tüm hayalet 
ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek.

Eylem 19: Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temel-
li yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek.

Eylem 20: Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçıla-
ra ekonomik destek sağlanacaktır.

Eylem 21: Deniz kirliliğinin önlenmesi ve vatan-
daşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar 
yapılarak, kamuoyunun bilgilendirecek bir platform 
oluşturulacak.

Eylem 22: Soğutma suları ve termal tesislerden olu-
şan sıcak suların Marmara Denizine etkilerinin azaltıl-
masına yönelik tedbirler alınacak.

Gönüllülerden gelenler

“Yetenek Biziz”
Tiyatro Gönüllüleri, Kozyatağı Kültür Merke-
zi’nde “Yetenek Biziz” tiyatro oyununu sahne-
ledi. Yönetmenliğini Gülin Ekşi’nin yaptığı, bir 
huzur evinde geçen olayları konu alıyor. Oyu-
nun sonunda kursiyerlere katılım belgesi verildi.

Erenköy’ün kuruluş 
yıldönümü kutlaması
Erenköy Gönüllüleri, Gönüllü Evi’nde bir araya 
gelerek kuruluş yıldönümünü kutladı. Kutlama-
da konuşan Erenköy Gönüllü Evi geçmiş dönem 
başkanlarından Yasemin Başöz, kuruluşlarından 
bugüne kadar yardımlaşma, dayanışma, daha 
güzel bir Kadıköy yaratma bilinci olan gönül-
lülerle birlikte bu faaliyetlerin nasıl yapıldığı-
nı anlattı. Üç yıllık görev süresini anlatan Nec-
la Karaman, Gönüllü Evi’ndeki çalışmalarından 
dolayı kuruluşundan bugüne kadar çalışan Eren-
köy yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerine te-
şekkür etti. Karaman, etkinliklere verdiği önem-
li desteklerinden dolayı Kadriye İkizler’e plaket, 
komite başkanları ve üyelerine ise teşekkür bel-
gesi verdi. 

Kriton Curi’den  
muhteşem konser
Şef Ercüment Doymaz yönetimindeki Kriton 
Curi Gönüllüleri Vokalist Pop Korosu, Kadı-
köy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde kon-
ser verdi.
Pop müziğinin sevilen şarkılarının seslendiril-
diği ve yoğun katılımın olduğu konser sonun-
da, Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri 
Süleyman Şahin ve Nurhan Sözer, şef Ercü-
ment Doymaz’a, müzik direktörü Ali Hakan 
Uzunoğlu’na Tema Vakfı fidan sertifikası ve 
teşekkür belgesi takdim etti. Kriton Curi Gö-
nüllü Evi Başkanı Oktay Özdil’in belgesini ise 
gönüllü evi geçmiş dönem başkanlarından İs-
met Ağırkaya takdim etti.  

Yaza merhaba 
şenliği
Acıbadem Gö-
nüllüleri “Yaza 
Merhaba” şen-
liği düzenledi. 
Acıbadem Gö-
nüllü Evi’nde 
mahalle sakin-
lerinin katıldığı 
etkinlikte çeşit-
li yarışmalar, 
müzik dinleti-
leri yapıldı, ikramlar sunuldu. Acıbadem 
Gönüllü Evi Başkan Yardımcısı Nilgün 
Ceyhan, ’’Mahallemiz için çalışmalara 
devam ediyoruz. Mahalle olarak koca-
man bir aileyiz birlikte daha güçlüyüz. 
Daha nice etkinliklere ve başarılara bir-
likte imza atacağız’’dedi.

Feneryolu’ndan  
anlamlı hediye
Feneryolu Gönüllüleri, Hamit İbrahimiye Özel 
Eğitim Uygulama Okulu’na, otizmli öğrenci-
lerin kullanacağı bir Trambolin armağan etti. 
Okul yönetimi gönüllülere bu hediye için te-
şekkür etti.

Halk Kütüphanesi’ne 
destek
Feneryolu Gö-
nüllüleri, Dilo-
vası Halk Eği-
tim Merkezi’nin 
yeni kurduğu 
kütüphanelere 
kitap bağışında 
bulundu. Çeşitli hikaye kitapları ve ansiklopedi-
lerden oluşan bağışa birçok gönüllü destek verdi.

Fenerbahçe’de  
sezon kapanışı
Fenerbahçe Gö-
nüllüleri, 2021-
2022 sezon ka-
panışını Gönüllü 
Evi’nde tüm ma-
hallenin katılımı 
ile gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Gö-
nüllü Evi Başka-
nı Nilgün Pamuk, 
“Yaşadığımız eko-
nomik dalgalan-
maların sonuçlarını, gelecek beklentile-
rini tartıştığımız görüş aldığımız bir yıl 
oldu. Mahallelinin ve gönüllülerinin so-
runlarına belediyemiz ile birlikte çözüm 
aradık ve çözdük. Fenerbahçe Gönül-
lü Evi, Kadıköy’de sahip olduğu değerler 
çerçevesinde aktif bir gönüllü evi olmuş-
tur. Fenerbahçe gönüllüleri katılımcı, 
proje odaklı çalışan, kurumsal yönetim 
anlayışıyla yönetilen, kurum kültürü-
nü koruyan ve geliştiren bir yapıyla iler-
ledikçe uzun yıllar başarılı bir gönüllü 
evi olarak başarısını sürdürecektir’’de-
di.   Yönetim kurulunda birlikte çalıştığı 
arkadaşlarının desteğinin başarılı çalış-
malara zemin hazırladığının altını çizen 
Pamuk, “Birlikte görev yaptığımız arka-
daşlarla bir çok projeyi hayata geçirdik. 
Kendilerine huzurlarınızda samimiyetle 
teşekkür etmek istiyorum.’’ dedi.   

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

18 - 23 HAZİRAN 2022
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

KIZ KULESİ KOROSU 
Şef Mustafa Sağyaşar

Tarih/Saat: 20.06.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri      

KÜÇÜK NÜANSLAR ÇOCUK KOROSU
Şef Suzan Bünül

Tarih/Saat: 20.06.2022 / 20.00 
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri       

CİHAT HIRÇIN HOŞ SEDA KOROSU
Şef Cihat Hırçın

Tarih/Saat: 21.06.2022 / 20.00 
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

Marmara Denizi’ni müsilajdan temizlemek amacıyla 
oluşturulan 22 maddelik bir eylem planı açıklandı

Marmara Denizi için eylem planı
l Simge KANSU 

M

DENİZDEN KALAŞNİKOF ÇIKARILDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başlattığı Marmara Denizi 
Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi’nin korunmasında toplumsal 
farkındalığın önemini vurgulamak amacıyla denizden toplanan atıklar da 
sergilendi. “Marmara Hepimizin” adıyla başlayan etkinliklerde İBB İSTAÇ 
Kadıköy’de üç, Eminönü’nde altı olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşan 
su altı dip temizleme ekibi atık topladı.  Denizden kurusıkı silah (Kalaşnikof), 
darbeli matkap, cam şişeler, motosiklet, bisiklet, tabanca, kelepçe, dizüstü 
bilgisayar, cep telefonları, saz ve yangın tüpü gibi çok sayıda obje çıktı. 
Denizden çıkan atıkları Eminönü ve Kadıköy İskeleleri’nde görmek mümkün.
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Beni burada arama anne / kap›da ad›m› sorma 

/ saçlar›na y›ld›z düflmüfl

KUM SAATİ
1. Yaflmak 2. Yaflam. 3. Yafla. 4. Yafl. 5. Afl. 
6. Ka. 7. Kap. 8. Apak. 9. Klapa. 10. Alpaka.

KAKURO BULMACA

SUDOKU BULMACA

S‹LLE

S‹LME

S‹MGE

S‹M‹T

S‹MYA

S‹NEK

S‹N‹R  

S‹NS‹

S‹NÜS

S‹PER  

S‹PS‹

S‹REN  

S‹RK

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Başla birlikte yüzü, 
ağzı kapatan örtü

2. Ha yat. 
3. Hofl nut luk, se vinç gi bi 

duy gu la r› an lat mak için 
söy le nen bir ün lem. 

4. Nem li, ›s lak. 
5. Ye mek. 
6. Kiloamper (kısa). 
7. Kapak, cilt. 
8. Çok te miz. 
9. Ya ka n›n gö €ü se 

do€ ru inen dev rik bö lü mü. 
10. Gü ney Ame ri ka’da ya fla yan, 

bir hay van.

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

veriyoruz. A’dan 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

A

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Kariyerinde önemli eser verdiği Osmanlı padişahları
Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat
dönemlerinde başmimar olarak görev yapan mimar -
İnce dokunmuş, mavi, pembe, fıstıki renklerde ipek
kumaş - Kakım 2. Safran, amber ve misk karış-
tırılarak yapılan güzel bir koku - Kök boyası - Bir nota
- Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya
gaz türbiniyle hareket eden taşıt 3. Güzel sanat - Ce-
hennem bekçisi - Aromalı 4. Romanya para birimi -
Beyaz perde, yedinci sanat - İyilik, kayra - İşaret sıfatı
5. Haris - Saygı duruşunda boru sesi - Kazanma, ikti-
sap - Gizli 6. İleri sürülerek savunulan düşünce - Kut-
sal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse - Şimdi
ancak fosili bulunan iri, kıllı bir hayvan - Ağaçların
kabuğundan sızarak pıhtılaşan besi suyu 7. Marangoz-
ların delik açmakta kullandıkları bir araç - Geveze 8.
Elektromanyetik indüklemeyi, manyetik alanın ışığın
kutuplanma düzlemini döndürdüğünü bulan zikçi -
Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş bir
oyun türü 9. Gölge - Gizli yer, köşe bucak - Sergen 10.
İcar - Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı
içine doğru konik örülmüş sepet 11. İşletilen paranın
faiz katılmamış bütünü - Bir tür yağmur kuşu, su
tavuğu 12. Yasaklama - Bir zaman birimi - Bir nota 13.
Hane - Osmanlılarda ilmiyenin giydiği bir üstlük türü
- “... Yücel” (ressam) - Kırılmış kemiklerin düzgün bir

biçimde sarılabilmesi için kullanılan
türlü malzemelerden yapılmış destek
14. Kahramanmaraş'taki Sır Baraj
Gölü’nden başlayıp Hatay ilinin Saman-
dağ kıyılarına doğru uzanan 175 km
uzunlukta dağ silsilesi - İstenç 15.
Ayrıntı, özellik, nitelik - Afrika ile Asya
kıtalarının kesişiminde yer alan bir ülke
- Dingil - Sebzeyi, eti ezerek veya
süzgeçten geçirerek elde edilen ezme
16. Teklik ikinci kişiyi gösteren söz - Bir
değiş tokuşta üste verilen şey - Yengi -
Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir
direnmeyi yenme gücü 17. Azla yetinen,
elindeki ile yetinen - Bir çiçek türü -
Kötü, fena göz 18. İçine ok konulan
torba veya kutu biçiminde kılıf - Do-
nanma - Adana’nın bir ilçesi 19.
Havadar - Yankı - Polonyum elemen-
tinin simgesi - Kamu - Vilayet 20. Kü-
tahya’nın bir ilçesi - Mağara - Tavlada üç
sayısı - “... Algöz” (resimdeki sinema
sanatçısı) - Hala, babanın kız kardeşi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki -
Kumaş veya metal parlaklığı verilmiş
deri - “... Çelik” (fotoğraf sanatçısı) -
Yemen’in plaka işareti 2. Çam, ardıç,
sedir vb. ağaçların yaprağı - Atılgan -
Azık - Zehir 3. Bir nota - Emir subayı -
Soy - İletki 4. Sunma - Kısmet, talih,
baht - Mikroskop camı - Tane 5. Notada
durak işareti - Klasik Türk müziğinde
bir şet makam - Şefkatli, anne gibi
davranan 6. Bir formülde geçen ve
önceden belirlenmiş bulunan değişmez nicelik -
Değer, derece - Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır,
% 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım 7. Sonsuza
kadar - Kimi zaman, zaman zaman - Hayvanlara veya
eşyaya vurulan damga 8. Torunu olan kadın, büyük-
anne - Çarşı 9. Gidiş - Kırlarda ve ormanlarda, hen-
deklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve
akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu 10. Olumsuz-
luk öneki - İsim - Sakağı hastalığı 11. Eski Mısır tanrısı
- İşaret - Sahnede yerde bulunan kapak 12. Zeytinin,

sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yi-
tirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan
küspesi - Namuslu - Bir ilacın bir defada veya bir
günde alınması gereken miktarı 13. Adı sanı bilin-
meyen - Manisa’nın bir ilçesi 14. Bilgi - Kara yolunda
oluşmuş çukurlar ve tümsekler - Suçu bağışlama 15.
Hayvan topluluğu - Boru çiçeği - Tümör - Çeyrek sona
katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen
seçme yarışı 16. Doğrusu, doğrusunu isterseniz - Yu-
muşak yünden örülmüş veya dokunmuş, haf ve

gevşek kumaş - Kumaş veya derinin cilalanması, per-
dahlanması - En gelişmiş röntgen 17. Borç ödemede
güvenilir olma durumu, kredi - Köprü yol - Demir ele-
mentinin simgesi 18. Yayla atılan, ucunda sivri bir
demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk - “Yarim ...”
(Can Dündar tarafından yazılan kitap - Miras 19.
Satrançta bir taş - Ankara’nın bir ilçesi - Ön gün - Bir
ay adı 20. Sıkıntı veren durum, dert - İzmir'in Kemal-
paşa ilçesinin eski adı - İçinde yabancı bir öge bulun-
mayan, mutlak - Gündelikle çalışan işçi.
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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.
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adıköy Belediyesi, 8-12 Haziran tarihleri ara-
sında Defne Park'ta çocuklar için oldukça öğ-
retici, eğitici ve eğlenceli bir şenlik düzenledi.

Çocuklar, 8 Haziran’da başlayıp 12 Ha-
ziran’da sona eren “Çocuk Kitapları Şenliği'de kitaplar-
la buluştu. Kitap okuma, manga çizim, kitap ayracı yapı-
mı gibi öğreten ve eğlendiren atölyelere katılan çocuklar, 
sevdikleri kitapların yazarları ile de bir araya gelme şan-
sını yakaladı, film ve sahne gösterileri izledi. 

“ÇOK DA GÜZEL OLDU”
Çocuk kitapları yazarı Görkem Kantar Arsoy, “Ço-

cuklarla parkta buluşmaya geldik. Çok heyecanlıyız. 
Çünkü uzun zamandır yüz yüze görüşemiyorduk. Bu et-
kinlik vesile oldu. Çok da güzel oldu. Mutluyuz. ”

“EĞLENCELİ BİR ETKİNLİK”
“Buradan çok güzel kitaplar almayı düşünüyorum” di-

yen Ela Taşpınar, “Eğlenceli bir etkinlik. Behiç Ak'ın ki-
taplarını okumayı seviyorum. Parkta olması çok güzel. İs-
tediğiniz zaman parkta da oynayabiliriz. Evim de zaten 
parka çok yakın.” dedi. 

“TÜM PARKLAR DA OLSUN”
Renkli kartonlardan kitap ayracı yapımı atölyesine 

katılan Azra Zeynep Arslan da şunları söyledi: “Çok gü-
zel bir yer. Uzaylı, tavşan, insan ve cetvel şeklinde ayraç-
lar yaptım. Kitap aldım. Bu parka gelemeyen çocuklar da 
var. O yüzden tüm parklarda böyle etkinlikler olsun. Ço-
cuklar gidebilsin.”

Moda'da çocuk kitaplığı kurmak için Caferağa Ma-
halle Muhtarı Zeynep Ayman, Yazar Hafize Çınar 
Güner ve mahalle sakinleri 2019 yılında el ele ve-
rerek yola çıktı. Amaçları nitelikli edebiyat eserleri-
ni çocuklarla buluşturmak ve okuma kültürüne kat-
kı sunmaktı. Bu amaca hizmet etmek isteyen Moda 
Gönüllü Evi, evin bir bölümünü kitaplık için ayırdı. 
Kitaplığa yazar ve yayınevlerinden kitap desteği de 
geldi. Kitaplığın ilk kurulma evresinde üye olanlara 
kitaplık için oluşturulan listede bulunan kitaplardan 
iki tanesini alma koşulu getirildi. 

Üç yıl önce başlatılan bu girişime ilişkin son du-
rumu öğrenmek için muhtar Zeynep Ayman ile Yazar 
Hafize Çınar Güner ile görüştük. 

“GEÇEN AY AÇILIŞINI YAPTIK”
“Muhtarımız ile birlikte 2019 yılında ‘Modalı ya-

zarlar Modalı çocuklarla’ buluşuyor isimli bir çalış-
ma yapmıştık. Bu çalışmada çocuklar hem yazarlarla 
hem de mahalledeki diğer çocuklarla buluştu.” diyen 
Yazar Hafize Çınar Güner, “Atölyeler yapıldı. Ma-
hallemizin potansiyelini gördük. Daha sonra ebevey-
nler olarak birbirimizden kitap almaya başladık. Bu 

gidişat bir kitaplığa ihtiyacı-
mız olduğunu gösterdi. Na-
sıl olur, neler yapabiliriz diye 
düşündük. Oya Hanım bize 
Gönüllü Evi'nin kapısını açtı. 
Muhtarımız ve mahalle sakin-
leri ile çalışmaya devam ettik. 
Araya pandemi girdi. Geçen 
yıl Ağustos ayının 25'inde ki-
taplığı görünür kılmak adına 
açılışını yaptık.” dedi. 

YAZAR VE OKUR BULUŞMASI
Yazar Çınar, “Şu an kitap sıkıntımız yok. Üye 

olmak için kitap almak şart değil. Mahalle sakinle-
ri kitap bağışlıyor. Hepsine tek tek bakıyorum. Ona 
göre dolaplara koyuyoruz. Çocuğuma ve öğrencile-
rime okumayacağım kitapların kitaplıkta durmasının 
bir anlamı yok. Nitelikli kitapları koyuyoruz. 2 ile 14 
yaş arası kitaplar var. Kitaplığımızın logosu karga. 
Çocukların da çok hoşuna gitti. Her hafta perşembe 
günü saat 18.00 ile 19.00 arasında kitaplıkta bir araya 
geliyoruz. Hafta sonları da yazar ile okur buluşmaları 
yapmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

“GÜVENLİ VE SAĞLIKLI OLMALI”
“Kitaplığın kütüphaneye dönüşmesi için yeterli 

kitap sayımız var. Kitaplık ile kütüphanelerin çocuk-
lar için güvenli alanlar olması gerekir.” diyen Güner, 
şöyle devam etti: “Merdivenden dolap köşesine, yer-
deki zemine kadar fiziki alanın güvenli ve sağlıklı ol-
ması lazım. Raflar çocuğun göz seviyesinde ve boy 
hizasında olmalı. Alan çocuğun düşünce dünyasına 
hitap etmeli. Ona göre tasarlanmalı. Sıcak, sevimli 
ve yumuşak olmalı. Çocukça olmalı. Çocuğun kitap-
la bağ kuracağı materyaller yer almalı. Hayalimiz ve 
isteğimiz bu kitaplığın bu koşullara sahip bir kitaplık 
olması ya da kütüphaneye dönüşmesi. ”

“ÇOCUKLARIN COŞKUSU…”
Muhtar Zeynep Ayman da şunları dile getirdi: 

“İstediğimiz gibi bir kitaplık açabilmenin şartları ve 
bütçesi çok farklıydı. Biz Moda Çocuk Kitaplığı'nı 
kurarak bir şeylerin olabileceğini gösterdik. Kitaplık-

ta yapılan etkinlikler, çocukların heyecanı ve coşkusu 
doğru bir iş yaptığımızı gösterdi. Şimdi de isteğimiz 
burayı genişletmek, içinde çocuk edebiyatı eserleri, 
oyuncakları, küçük masa ve sandalyeleri ile cıvıl cıvıl 
bir kitaplığa ya da kütüphaneye dönüşmesi.”

hem de öğrendi!
Kadıköy Belediyesi, Defne Parkı’nda 

atölyelerin, kitap stantlarının, film 
gösterimlerinin içinde olduğu “Çocuk 

Kitapları Şenliği’ düzenledi

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

KÇocuklar

hem eğlendi 
Defne Park’ta 

Ela TaşpınarEla Taşpınar Azra Zeynep ArslanAzra Zeynep Arslan

Modalı çocukların kitaplığı
Kadıköy Moda’da çocukları nitelikli edebiyat eserleri ile buluşturmak amacıyla mahalleli, 
mahallenin muhtarı, yazarlar, yayınevleri ve Moda Gönüllü Evi işbirliği ile geçen yıl kurulan 
Moda Çocuk Kitaplığı’ını, muhtar Zeynep Ayman ve yazar Hafize Çınar ile konuştuk
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