
İstanbul ve Anadolu Yakası’nın 
nadir yeşil alanlarından biri 
olan Validebağ Korusu’nu 
betonlaşmaya karşı savunan 
gruplar bir yılını doldurdu. 
Yapılan basın açıklamasında 
mücadeleye devam edileceği 
mesajı verildi  l Sayfa 2'de

Ölümünün 50. yılında 
çeşitli etkinliklerle 
anılan edebiyatımızın en 
üretken yazarlarından 
Suat Derviş’i, 
kitaplarının editörü 
Serdar Soydan ile 
konuştuk  l Sayfa 4'te

İranlı sanatçı Hamid Tolouei 
Fard, Avrupa’nın en çok 
sevilen çizgi romanlarından 
biri olan Tenten’i İstanbul 
manzaraları eşliğinde 
resmetti. Kadıköy’de faaliyet 
gösteren Red Art Galeri, 4-18 
Haziran tarihleri arasında 
Fard’ın sergisine ev sahipliği 
yaptı l Sayfa 10'da

İstanbul manzaraları 
eşliğinde “Tenten” 

Potlaç, Moda’yı 
renklendirdi!

  Türkiye 
ormansızlaşıyor mu?

 Potlaç Moda Kadın Emeği Pazarı, 
17 Haziran’da Moda Parkı’ndaki 
yerini aldı. Kadınların el emeği 
ürünleri; eylül ayının sonuna kadar 
cuma, cumartesi ve pazar günleri, 
11.00 ile 21.00 saatleri arasında 
sergilenecek l Sayfa 11’de

 Çok sayıda bilim insanının katkıda 
bulunduğu “Türkiye Ormancılığı: 
2022, Türkiye’de Ormansızlaşma 
ve Orman Bozulması” raporunda 
“Orman ekosistemlerinin ormancılık 
dışı amaçlar için kullanıma açılması 
son yıllarda oldukça hız kazanmıştır” 
uyarısı yapıldı l Sayfa 8’de

Validebağ mücadelesi bir yaşında
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Ekonomik koşullar 
ikinci el eşya satılan 
ve takas edilen 
pazarlara ilgiyi 
artırıyor. Kadıköy 
Belediyesi bahçesi 
de 19 Haziran Pazar 
günü “Yeniden 
Kullanım Pazarı”na 
kapılarını açtı. 
Pazarda ikinci el 
yetişkin ve bebek 
kıyafetleri ile 
oyuncaklar uygun 
fiyata satıldı veya 
takas edildi  l Sayfa 2’de

Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle 
1 Temmuz -15 Eylül tarihleri 
arasında düzenlenecek “Tiyatro 
Özgürlük Parkı’nda” başlıyor. 
50’den fazla oyunun sahneleneceği 
etkinlikler, Selamiçeşme Özgürlük 
Parkı’ndaki Açık Hava Tiyatrosu ve 
Tepe Sahne’de gerçekleştirilecek. 
Programın ayrıntıları l Sayfa 6’da

Geçtiğimiz hafta TBMM 
Adalet Komisyonu’nda kabul 
edilen yeni basın kanunu 
neleri içeriyor? Bu teklifle 
gazeteciler nelerle karşı 
karşıya kalacak? DİSK Basın 
İş Genel Başkanı Faruk Eren 
ile konuştuk

Öte yandan Oxford Üniversitesi’nin, 
46 ülkeden 93 bin kişinin katılımı 
ile hazırladığı 2022 Dijital Haber 
Raporu’na göre Türkiye’de haber 
kurumlarına güven yüzde 36, 
haberleri yanlış ve yanıltıcı 
bulanların oranı yüzde 69
l Sayfa 9’da

yoğun ilgi

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 169

Kadıköy’ün 
Kültür Atlası - 19

EMRE MUŞAZLIOĞLU 16’daFIRAT BUDACI  11’de

Susadın mı 
Emre?

UĞUR VARDAN  7’de

Tedavülden 
kalkmakta olan kimi 
‘dinozor’lara ilişkin…

MAX FRISCH  5'te

Suat Derviş’i okumak

Yeni “Basın Kanunu” ne getiriyor?Yeni “Basın Kanunu” ne getiriyor?

Tİyatro 
şenlİğİ 
başlıyor



rd arda gelen, hız kesmeden devam eden 
zamlar adeta nefes aldırmıyor. Bu ekono-
mik koşullar altında yeni eşya almak da gi-
derek zorlaşıyor; ikinci el eşya satılan ve 

takas edilen pazara ilgi yoğunlaşıyor. Kadıköy Beledi-
yesi bahçesi de 19 Haziran Pazar günü, 11.00 ile 19.00 
saatleri arasında “Yeniden Kullanım Pazarı”na kapıla-
rını açtı. Pazarda açılan stantlardaki ikinci el yetişkin 
ve bebek kıyafetleri ile oyuncaklar uygun fiyata satıl-
dı veya takas edildi.  

Pazar'da Kadıköy Belediyesi Açık Gardırop İkinci 
El Eşya Mağazası ile Kadıköy Belediyesi ile Türk Eği-
tim Vakfı'nın birlikte başlattığı “Okutan Kadıköy” pro-
jesinin standı da yer aldı. 

“OKUTAN KADIKÖY” STANTI
“Okutan Kadıköy”ün stantında yer alan Fat-

ma Karataş Bahçe, stantlarından kıyafet alan kişile-
rin üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına destek 
verdiğini söyledi. Okutan Kadıköy projesi, geçtiği-
miz mayıs ayında Kadıköy Belediyesi ve Türk Eği-
tim Vakfı’nın işbirliği ile hayata geçirildi. Proje ile 
Kadıköy’de ikamet eden bin üniversite öğrencisine 
9 ay boyunca karşılıksız burs sağlanması hedefle-
niyor.

ODABAŞI DA ZİYARET ETTİ
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odaba-

şı da pazarı ziyaret etti. Stantları gezen  Odabaşı’na 
eşi Rojvan ve oğlu Rona da eşlik etti. Yoğun ilgi 

gören pazarda stantları dolaştık, hem stant açanlar-
la hem de alışveriş için gelenlerle konuştuk. 

“MUTLU VE HUZURLUYUM”
Hasanpaşa Mahallesi'nde oturan Dilek Cidanlı, 

“Benim ve torunumun kıyafetlerini  Kadıköy Beledi-
yesi Açık Gardırop İkinci El Eşya Mağazası'na vermek 
için geldim. İhtiyaç sahiplerine verileceği için çok mut-
lu ve huzurluyum.” dedi. Açık Gardırop 2.El Giysi Ma-
ğazası Birim Sorumlusu Güley Korkmaz da “Pazarda 
stantı açtık. Mağaza için yapılan giysi bağışlarını ihti-
yaç sahiplerine ulaştıracağız. Takas için gelen vatan-
daşlar da takas edemedikleri kıyafetlerini de bıraktı.” 
diye konuştu. 

“İlk defa ikinci el pazarına katıldım. Ekonomik ko-

şullardan kaynaklı ikinci ele alıştık.”diyen Aylin Dinç, 
şöyle devam etti: “İnternet üzerinden ikinci el alışve-
rişi  yapıyordum. Böyle bir alanda yapmak da çok iyi 
oldu. Tekrar olursa yine katılırım. Takas etmek, uygun 
fiyata satmak ve almak iyi oluyor. Kadın giyim ve be-
bek kıyafetleri getirdim. Bu kıyafetleri başka kadın ve 
bebeklerin üzerinde görmek mutluluk verici olacak.”

“PAZARLAR GİDEREK ARTACAK”
Gebze'den  Kadıköy'e “Yeniden Kullanım Pazarı” 

için gelen Bilinç Topak da şunları söyledi: “Özellik-
le bu dönemde ekonomi açısından bu pazarlar iyi olu-
yor. Ekonomik koşullar nedeniyle bu pazarlar giderek 
artacak. Kızlarım Akasya ve Lavinya için oyuncak ve 
şort aldık.”
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İstanbul'un nadir büyük yeşil alanla-
rından Validebağ Korusu'nu beton-
laşmaya ve talana karşı korumak için 
harekete geçen Validebağ 
Gönüllüleri mücadele dolu 
bir yılı geride bıraktı. Bazen 
korudaki ağaçlara, bitkile-
re siper olarak bazen adliye 
koridorlarında, mahkeme sa-
lonlarında koşturmayla süren 
mücadelenin hız kesmeden 
devam edeceğini dile getiren 
Validebağ Gönüllüleri, bir 
yılın muhasebesini de koru-
da düzenledikleri basın açık-
lamasıyla duyurdu.

Açıklamalarında bir yı-
lın özetini yapan gönüllüler, 
özetle şunları dile getirdi: "Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Pa-
zartesi günü düzenleme projesi için Validebağ’a 
giriyoruz” demesi üzerine Validebağ Korusu’n-
da masa açarak nöbet tutmaya başlayalı tam 365 
gün oldu. 

“İHALEYİ İPTAL ETTİRDİK”
Kısaca özetlersek, 
-2020 Mart ayında Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı, Validebağ Korusu’nun 261 
bin 5 metrekarelik bölümünü 'bakım ve onarım 
yapılması amacıyla' iki yıl süreyle Üsküdar Bele-
diyesi’ne tahsis etti. Üsküdar Belediyesi bir firma-
ya bu işi 17 milyon liraya ihale etti. Dava açarak 
bu ihaleyi iptal ettirdik.  

-21 Haziran günü masa açarak nöbet tutmaya 
başladık. 

-10 Ağustos tarihinde Üsküdar Belediyesi, sa-
bah saatlerinden başlayarak 100’e yakın kişiyle ve 
polis eşliğinde Koru’daki otsu bitkileri biçmeye 
başladı. Mahalle sakinleri ve destekçilerimiz ile 
durdurduk. 

-21 Eylül 2021 günü sa-
bah saat 5:30’da Üsküdar 
Belediyesi, Koru'ya onlarca 
kamyon dolusu kum ve mo-
loz dökmeye başladı. En-
gelledik. Belediye başkanı 
hakkında suç duyurusunda 
bulunduk. 

-Bu arada, 2018 yılında 
açtığımız Millet Bahçesi da-
vasında ve 2021 yılında açtı-
ğımız Koruma Amaçlı İmar 
Planı davalarında yürütmeyi 
durdurma kararlarını da geç-
tiğimiz bir yıl içinde aldık. 

Bu davaların sonuçlanmasını bekliyoruz. 
-Yaklaşık iki ay önce Çevre, Şehircilik ve İk-

lim Değişikliği Bakanlığı, Koru’nun 261 bin 5 
metrekarelik bölümünü Üsküdar Belediyesi’ne 
bakım-onarım amacıyla kesin olarak tahsis etti. 
Üsküdar Belediyesi, 1. derece koruma altında olan 
Validebağ Korusu’nda toplu etkinlikler organize 
ediyor. Hatırlatalım: Validebağ Korusu 1. derece 
doğal sit alanıdır. Etkinlik alanı değil. 

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”
Sıcakta, soğukta, fırtınada, karda, yağmurda de-

vam ettiğimiz mücadelemiz, Üsküdar Belediyesi, 
Validebağ Korusu'nun koru olduğunu kabul edene 
kadar devam edecek. Rant heveslileri hiç vazgeçmi-
yorlar. Ama unuttukları bir şey var: Biz de vazgeç-
miyoruz, buradayız ve direnmeye devam edeceğiz."

Sık sık sloganlarla kesilen basın açıklaması 
sonrasında gönüllüler söz alarak geride kalan bir 
yıl hakkındaki görüşlerini ve yorumlarını dile ge-
tirdiler. Çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum ku-
ruluşlarından temsilciler de söz alarak Validebağ 
Gönüllüleri'ne desteklerini dile getirdiler.

“Gazhane Çevre Gönüllüleri ile Kentten Kırdan Mücadele Söyleşileri”nin 
konuğu olan Fenerbahçe Kalamış Dayanışması gönüllüleri, 
yat limanının özelleştirilmesine karşı verdikleri mücadeleyi anlattı

Gazhane Çevre Gönüllüleri tarafından her ayın üçün-
cü cumartesi günü düzenlenen “Gazhane Çevre Gö-
nüllüleri ile Kentten Kırdan Mücadele Söyleşileri”nin 
son konuğu Fenerbahçe Kalamış Dayanışması gönül-
lüleri oldu. Dayanışma üyeleri Kalamış Yat Lima-
nı’nın özelleştirilerek kapasitesinin büyütülmesi ve 
ranta açılmasına karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. 

Toplantı, Gazhane Çevre Gönüllüsü ve Şehir 
Plancısı Nilgün Canatar’ın, Gazhane alanının yıkı-
mına karşı verilen mücadeleyi özetleyen anlatımıyla 
başladı. Canatar’dan sonra Fenerbahçe Kalamış Da-
yanışması adına söz alan Aslı Arslan, Fenerbahçe Ka-
lamış Yat Limanı’nın özelleştirilme sürecini anlattı.

ARSLAN SÜRECİ ÖZETLEDİ
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın Mart 

2011’de özelleştirme kapsamına alındığını hatırlatan 
Arslan şöyle konuştu: “Özelleştirme Yüksek Kuru-
lu, hazırlanan imar planlarını 2013 yılında onayla-
dı. Onaylanan plana göre yat limanı alanı genişletil-
di. Fakat, tasdikli planlar ile kurul planları arasında 
farklılık olduğu için verilen onay Danıştay tarafın-
dan iptal edildi. Özelleştirme Yüksek Kurulu, 2015 
yılında yapılaşmaya izin veren yeni imar planı tekli-
fini onayladı. Böylece 435 bin metrekare alan özel-
leştirme kapsamına alınmış oldu. Özelleştirme Yük-
sek Kurulu daha sonra bu alanı 478 bin metrekareye 
çıkardı. 2014-2019 döneminde Kadıköy Belediye-
si ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 
halkın kıyıdan yararlanamayacağı, kıyının silueti-
nin bozulacağı ve ÇED (Çevresel Etki Değerlendir-
mesi) raporu olmamasını gerekçe göstererek plan-
lara itiraz etti. Özelleştirme Yüksek Kurulu yapılan 
itirazları reddetti. Bunun üzerine özelleştirme kara-
rı Danıştay’a taşındı. Mahkeme yürütmeyi durdurma 
kararı verdi ve ÇED raporu olmadığı için imar plan-
larını iptal etti.

2017 yılında özelleştirme ihalesinin yeniden ya-
pılacağı duyuruldu. Kadıköy Belediyesi, Mimarlar 
Odası, Şehir Plancıları Odası, Balıkçı Kooperatifle-
ri ve bir grup Kadıköylü vatandaş özelleştirmeye kar-
şı toplamda altı ayrı dava açtılar, ancak Danıştay da-
vaları reddetti. Davacılar kararı temyize götürdüler, 
oy çokluğuyla temyiz isteminin reddine karar verildi. 
Ancak sonrasında Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleş-
ti ve 32 Kadıköylü yurttaş, yat limanı için hazırlanan 
imar planına itiraz etmek için Anayasa Mahkeme-
si’ne bireysel olarak başvurdular. Bu durum Türki-
ye tarihinde bir ilk.”

“ŞANTİYE ALANINA DÖNECEK”
Arslan’dan sonra Fenerbahçe Kalamış Dayanış-

ması’ndan Çağdaş Kaya söz aldı. Kaya, yat limanı 
projesiyle birlikte halkın kıyıya erişimi, kentte sağ-
lıklı ve güvenli bir yaşam sürmek gibi temel anaya-
sal hakların çiğnendiğine dikkat çekti. İlgili projenin 
birtakım ekolojik tehditlere ve halk sağlığı sorunları-
na yol açabileceğini söyledi.

Fenerbahçe Kalamış Parkı’nın, projenin hayata ge-
çirilmesiyle birlikte tekrar yapılaşma tehdidiyle kar-
şı karşıya kalacağına dikkat çeken Kaya, “Yaya ula-
şım alanları, bisiklet yolları kapanacak. Halk, sahili ve 
parkı, spor alanlarını sosyal amaçlarla kullanamaya-
cak. Parkın şantiye haline dönmesinin ayrıca şöyle bir 
problemi var. 12 Mayıs 2016 tarihinde Şule İdil De-
re’yi Yoğurtçu Parkı’nda bir hafriyat kamyonunun ez-
mesi sonucunda kaybettik. Bu tip olaylar, bu tarz ka-
musal alanlarda yürütülen rant projelerinde her zaman 
karşımıza çıkabilecek bir problem.” dedi. 

Projenin faaliyete geçmesiyle birlikte hava kali-
tesinin de düşeceğini söyleyen Kaya, “Akciğer so-
lunum rahatsızlıklarına yol açacak. Hâlihazırda ak-
ciğer solunum rahatsızlıkları bulunan insanlarda çok 
büyük bir zarara sebep olacak.” diye konuştu. 

l Türker ARSLAN

bir yaşında
İstanbul’un ve Anadolu 

Yakası’nın gözbebeklerinden, 
nadir kalan yeşil 

alanlarından Validebağ 
Korusu’nu betonlaşmaya 

ve ranta karşı savunan 
Validebağ Savunması bir 
yılını doldurdu. Validebağ 
Gönüllüleri bir yılı basın 

açıklaması ve sloganlarıyla 
özetledi: “Buradayız ve 

vazgeçmiyoruz”

Validebağ direnişi Validebağ direnişi 

Gazhane’de   yat limanı 
mücadelesi konuşuldu

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

A

 Yeniden 

Kullanim 

Pazarina

Kadıköy Belediyesi’nin bulunduğu binanın bahçesi, 

19 Haziran Pazar günü ikinci el eşyanın satıldığı ve takas edildiği 

“Yeniden Kullanım Pazarı”na ev sahipliği yaptı. Ekonomik koşulların 

da etkisiyle pazara yoğunluğun oldukça fazla olduğu gözlendi

yoğun ilgiyoğun ilgi

Fatma Karataş Bahçe Aylin Dinç Dilek Cidanlı Bilinç TopakGüley Korkmaz
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Son yıllarda fay hatlarındaki aşırı ha-
reketlilik, Büyük İstanbul Depre-
mi’nin yakın zamanda beklenmesi, 
bu depremin sonuçlarının yıkıcılığı-
nın sürekli gündeme gelmesi üzeri-
ne harekete geçen Kadıköylüler, ma-
halle mahalle örgütlenmeye başladı. 
Büyük İstanbul depremi, seller, yan-
gınlar derken girdiğimiz afetler ça-
ğında bilinçli olmak, halkın bu tür 
afetler karşısında kendi örgütlü ağ-
larını kurmasını sağlamak için Ma-
halle Afet Gönüllüleri Acil Mü-
dahale Derneği (MAG-AME) bir 
dizi çalışma yürütüyor. Bu kap-
samda “Kadıköy’ün afetlere ha-
zırlıksız mahallesi kalmayacak” 
diyerek yola çıkan MAG-AME, 
ilçenin Koşuyolu, Rasimpaşa, 
Osmanağa, Caferağa mahallele-
rinde çalışmalarını başlattı. Şim-
diye dek 100’ü aşkın katılımcıy-
la eğitimlerini tamamladı. 

AMAÇ DUYARLILIĞI ARTIRMAK
Bu dört mahallenin ardından, MAG-A-

ME ve Hasanpaşa Mahallesi Muhtarlı-
ğı’nın ortaklığıyla Hasanpaşa Mahalle Afet 
Gönüllüsü eğitimleri de yakında başlaya-
cak. Afet bilinci, temel arama kurtarma, 
afet psikolojisi, temel yangın söndürme, ilk 
yardım ve afet haberleşmesi başlıklarından 
oluşan 24 saatlik eğitimin sonunda yapılan 
8 saatlik uygulama eğitiminin ardından ka-
tılımcılar, Mahalle Afet Gönüllüsü olarak 
AFAD sistemine kaydoluyorlar. 

Mahalle Afet Gönüllüleri projesi ile 
amaç; ekip ve ekipman sağlanarak, mahal-
le bazında özellikle afet sonrasındaki ilk 
kritik saatlerde müdahale imkan ve kabili-
yetlerini güçlendirmek, afet riskleri ve bu 
risklere karşı alınabilecek önlemler konu-
sunda yerel halkı bilgilendirerek afet du-
yarlığı ve bilinç düzeyini artırmak. 

Mahalle Afet Gönüllüsü çalışmasına 
katılmak ve sorularınız için Hasanpaşa Ma-
halle Muhtarlığı’na ya da 0 533 634 78 66 
numaralı telefona ulaşabilir; https://forms.
gle/o1RJLGFtkmkT31Cq8 adresinden ka-
yıt yaptırabilirsiniz.

Uzun yıllar görevde olan Feneryolu Mahallesi 
muhtarı İbrahim Aktaş’ın 9 Mayıs 2022 tarihinde 
yaşama veda etmesinin ardından mahallede 
yeniden muhtarlık seçimi yapıldı. 5 Haziran 
Pazar günü yapılan seçimde Perihan Umaç, Işıl 
Setenay Özen  ve Zuhal Kağnıcı aday oldu. 3 
kadın adayın yarıştığı muhtarlık seçimini Perihan 
Umaç kazanarak Feneryolu Mahallesi Muhtarı 
oldu. Umaç, Kadıköy 2. İlçe Seçim Kurulu’nun 
onayından sonra mazbatasını alarak görevine 
başladı. Kadıköy’de doğup büyüyen, maliye 

mezunu olan Perihan Umaç 20 yıldır Feneryolu Mahallesi’nde oturuyor.

zellikle İstanbul’da konut kira fiyatlarının 
sürekli artış göstermesi, milyonlarca kira-
cının mağduriyet yaşamasına neden olu-
yor. 11 Haziran’da yürürlüğe giren ve 1 

Temmuz 2023’e kadar geçerli olacak “yüzde 25 sını-
rı” düzenlemesiyle fiyat artışının önüne geçilmek iste-
niyor. Kira artış oranına yüzde 25 sınırı getirilse de ki-
racılar, kiralık ev sayısında yaşanan düşüş nedeniyle ev 
sahipleri tarafından teklif edilen kira oranlarını ya da 
sözleşme olmadan ev kiralamayı kabul etmek zorun-
da kalıyor. Ipsos tarafından 800 kişiyle gerçekleştiri-
len Antikriz Raporu da bu görüşü destekleyecek veriler 
içeriyor. Emlak piyasasının mercek altına alındığı bu 
raporda; toplumda ev sahibi ya da kiracı olan bireylerin 
oranı, kiraların son durumuna yönelik devletin getirdi-
ği çözüm önerileri, kiracıların oturduğu ev ya da semt 
ile ilgili düşünceleri, ev bulmaya yönelik değerlendir-

meleri, mecburiyetle kabullenmek durumunda kaldık-
ları şartlar incelendi. 

Raporda yer verilen bilgilere göre ev sahiplerinin 
yüzde 35’i kiracılarından devletin açıkladığı enflasyon 
oranından fazla kira artışı talebinde bulundu. Bu oran 
kontrat güncellemesi zamanı gelenler nezdinde yüzde 
51 olurken, kiracıların yüzde 73’ü resmi kira artışının 
üzerindeki rakamı kabul etmek zorunda kaldı. Verilere 
göre kiracıların yüzde 51’inin son bir sene içinde kira-
larına yapılan artış, gelirlerindeki artıştan daha yüksek. 
Gelirlerindeki artışın kira artışından daha yüksek oldu-
ğunu söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 14. Her 10 
kiracıdan 4’ü ise kira ve gelirlerindeki artışın aynı oran-
da olduğunu söyledi. 

 
SADECE YÜZDE 14’Ü UMUTLU
Kiracıların yüzde 86’sı taşınmak durumunda kalma-

ları halinde aynı semtte ihtiyaçlarına ve bütçelerine uy-
gun bir ev bulamayacakları görüşünü paylaştı. Bu ko-
nuda zorlanmayacağını düşünenlerin oranı ise sadece 

yüzde 14. Kiracıların yüzde 48’i oturdukları semtten 
memnun olduğunu ifade ederken, her dört kiracıdan biri 
oturduğu semtten memnun olmadığını belirtti.  Oturduk-
ları apartmandan memnun olanların oranı ise semtinden 
memnun olanların oranından daha düşük (yüzde 41). 
Buna paralel olarak memnun olmadığını söyleyenlerin 
oranı ise yüzde 31 oldu. Araştırmaya katılan kiracıların 
yüzde 69’u oturdukları eve son beş sene içinde taşındığı-
nı belirtirken, yüzde 31’i beş seneden daha uzun bir sü-
redir oturdukları evde kiracı olduğunu söyledi. 

 Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Ge-
dik verilerle ilgili şu değerlendirme-
lerde bulundu; “Yüksek enflasyon, 
hayat pahalılığı tüketim tercihlerinde 
doğal değişimler yaratıyor. Kira artış 
oranı TÜİK tarafından her ay açıkla-
nan son 12 aylık ortalama TÜFE ile 
sınırlıydı, geçen hafta bunun da öte-
sine geçilerek yüzde 25’lik bir artış tavan oranı belir-
lendi. 1-10 Haziran tarihleri arasında konuya dair bir 
araştırma yaptık. Geçtiğimiz aylarda sözleşme güncel-
leme zamanı gelen kiracıların yarısından fazlası resmi 
kira artış oranından fazla bir talep ile karşılaştıklarını 
belirtti. Ve çok büyük bir kısmı bu talebi kabul etmek 
durumunda kaldıklarını söyledi. Kiracıların sadece ya-
rısı oturduğu semtten memnun, konu eve gelince mem-
nun olanların oranı yüzde 40’a düşüyor. Her iki kira-
cıdan birinin ödediği kiradaki artış gelirindeki artıştan 

fazla. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen resmi ora-
nın üzerinde kira artış talebi ile karşılaşan kiracıların 
dörtte üçü bunu kabul ediyor. Temel nedenlerden biri 
ise her on kiracıdan dokuzunun taşınmak zorunda kalsa 
mevcutta oturduğu semtte bütçesine göre başka bir ki-
ralık ev bulamayacağını düşünmesi.”

“TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL”
Kira artışına yüzde 25 sınırı geti-

ren düzenleme 11 Haziran 2022 iti-
bariyle yürürlüğe girdi ve 1 Temmuz 
2023 tarihleri arasında yenilenen söz-
leşmeler için geçerli olacak. Endek-
sa CEO’su Görkem Öğüt’e göre dü-
zenleme olumlu ancak düzenlemenin 
tek başına kira artışına engel olacağını 
düşünmenin gerçekçi olmadığını paylaştı. Uygulama-
nın mevcut kiracıları maddi açıdan biraz rahatlatacağı-
nı ifade eden Öğüt, “Kira artışının önüne geçmek için 
sadece kiraya verilebilen ve satılamayan sosyal konut 
üretilmesi gibi daha yapısal çözümler gerekiyor. Artan 
talebe karşı arzın kırılganlığı, inşaat maliyetlerindeki 
artış, ekonomideki dalgalanmalar konut fiyatlarını, ar-
tan konut fiyatları da kirayı etkiliyor. Sürecin bir den-
geye oturabilmesi için bu başlıklarla ilgili düzelmelerin 
olması gerekir.” dedi

“HERKESİ DERİNDEN ETKİLİYOR”
“Kira düzenlemesi mevcut kiracıları koruyarak bir 

rahatlama yaratmakla birlikte yeni kiraya çıkacak in-
sanlar için de bir artış doğurabilir.” diyen Öğüt şu de-
ğerlendirmelerde bulundu: “Ev sahipleri kira için geti-
rilen sınırı düşünerek evlerini mevcut değerinden daha 
yüksek fiyatlara kiralamak isteyebilirler. Düzenleme-
nin kiracı-ev sahibi arasında bir sulh ortamı yarataca-
ğını düşünürken gerginliklere de yol açabileceğine dair 
fikirler duymaya başladık. Düzenlemenin kapsamından 
kurtulmak için ev sahibi ve emlakçıların bazı yöntem-
ler denediğine dair haberleri okuyoruz, sahadan bazı 
duyumlar da alıyoruz. Sorunun çözümünün her iki ta-
rafın haklarının korunduğu adaletli bir sistem kurmak 
olduğunu düşünüyorum.”

Türkiye genelinde kiraların son 1 yılda yüzde 152 
oranında arttığını ifade eden Öğüt, “Aylık değişimi in-
celediğimizde nisan ayına göre mayısta yüzde 24’lük 
bir artış yaşanmış. Konut piyasasındaki artışlar herkesi 
derinden etkiliyor. İnsanların tüketim harcamaları için-
de yüzde olarak kira giderleri çok fazla olmaya başladı. 
Bu sürecin bir an önce bir dengeye oturup herkesin ki-
ram ne kadar artacak? Acaba kiracım parayı yatırır mı? 
diye düşünmeden huzur içinde yaşamını sürdürmesini 
diliyorum.” diye konuştu. 

YÜZDE 230 ARTTI 
Endeksa’nın paylaştığı son verilere göre Kadı-

köy’ün bazı mahallelerinde son bir yılda kira ücretle-
ri yüzde 200’ü aşacak şekilde zamlandı. Ortalama kira 
bedelinin 8 bin 230 TL olduğu Osmanağa Mahallesi’n-
de konut kiraları son bir yılda yüzde 230,13 oranında 
artış gösterdi. Ortalama kiranın 7 bin 820 TL olduğu 
Rasimpaşa’da ise bu oran yüzde 210 oldu. Kentsel dö-
nüşümün devam ettiği Fikirtepe’de ortalama kira 8 bin 
720 olurken, son bir yılda yaşanan artış yüzde 185,22 
olarak kaydedildi. En az artışın olduğu mahalle ise yüz-
de 108,73 ile Eğitim Mahallesi oldu. 

Ortalama metrekare fiyatının 134 TL olduğu Cad-
debostan Mahallesi’nde ortalama kira fiyatı 19 bin 430 
oldu. Caddebostan’ı 17 bin 766 TL ile Fenerbahçe Ma-
hallesi takip etti. Listede son sırada yer alan mahalle ise 
5 bin 580 TL ile Eğitim Mahallesi oldu. Bu sonuçlara 
göre Kadıköy’ün bütün mahallerinde yer alan kiralık 
konutların fiyatı asgari ücretin üstüne çıktı. 

Ipsos tarafından hazırlanan Antikriz Raporu’na göre kiracılar 
yüksek kira fiyatları nedeniyle evinden çıkamadığını ve başka 
bir semtte kolayca ev bulamayacağını ifade etti. Araştırmaya 
katılanların yüzde 73’ü ise ev sahiplerinin resmi artışın 
üzerindeki zam talebini kabul etmek zorunda kaldıklarını belirtti

neler yaşıyor?
Kiracılar

l Erhan DEMİRTAŞ

Ö

Feneryolu Mahallesİ’ne yenİ muhtarHasanpaşa, afet gönüllülerİ arıyor!

l Gökçe UYGUN

“Kadıköy’de afete hazırlıksız mahalle kalmayacak” diyen Mahalle Afet Gönüllüleri 
Acil Müdahale Derneği, Hasanpaşa’da eğitimlere başlamak üzere gönüllüler arıyor
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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.

ırkın üzerinde romanı, iki yüzün üzerin-
de öyküsü, röportajları ve köşe yazıla-
rıyla edebiyatın en üretken isimlerinden 
biri Suat Derviş. Aynı zamanda Nâzım 

Hikmet’e “Ağlasa da gizliyor gözlerinin yaşını / Bir 
kere eğemedim bu kadının başını” sözlerini 
yazdıracak kadar da güçlü bir kadın. Ve 
bütün bunlara rağmen uzun yıllar ede-
biyat hayatımızda ismi çok bilinme-
yen yazarlar arasında kaldı. İtha-
ki Yayınları yazarın gazetelerde 
tefrika halinde olan öyküleri da-
hil kitaplarını okurla buluşturu-
yor. Ölümünün 50. yılı nedeniy-
le de bir dizi etkinlik hazırlandı. 
Biz de bu vesile ile Suat Derviş 
kitaplarının editörü Serdar Soy-
dan’la konuştuk. 

• Bundan birkaç yıl evvel Suat 
Derviş sadece sınırlı bir okur çev-
resinin bildiği onların da keşke baş-
ka kitapları olsa da okusak dediği bir 
isimdi. Siz Suat Derviş’le nasıl tanıştınız?

Fosforlu Cevriye ve Hiç romanlarını okuya-
rak tanıştım Suat Derviş’le. İkisini de çok beğenmiş 
ve diğer romanlarının peşine düşmüştüm. Ne yazık 
ki romanları kolay bulunmuyordu. Uzun yıllar önce 
birer kez basılmışlardı. Dahası Nesin Vakfı’nın ede-
biyat yıllığında yer alan Behçet Necatigil imzalı bir 
yazıya rast gelmiş, Suat Derviş’in gazete ve dergi-
lerde tefrika halinde kalan pek çok romanı olduğunu 
öğrenmiştim. İnatla, azimle ve hepsinden önemlisi 
büyük sevgi, hatta hayranlık içinde tüm bu eserle-
rin izini sürdüm. Yani yirmi yılı aşkın bir yolculuk 
bizimkisi. 

• Suat Derviş’i biz niye bu kadar geç tanıdık? 
Kadın olduğu için mi, muhalif olduğu için mi? 
Hepsi birden mi?

Ne yazık ki sadece Suat Derviş değil, pek çok 
yazar, yaşadıkları dönemde gereken değeri görme-
miş yahut ölür ölmez unutulup gitmiş. Bugün eser-
lerine kolay erişemeyeceğimiz çok sayıda isim var. 
Bunların her biri muhalif ya da kadın da değil. Yani 
pek çok gerekçeyle pek çok isim göz ardı edilmiş, 
gözlerden ırak kalmış. Kendisinin de dikkat çekti-
ği gibi, kırklı yıllardaki yok sayılışı, eserlerini bas-
tıramayışı komünist olmasından kaynaklanıyordu 
denilebilir. Fakat ya 1933 yılında Son Posta’da tefri-
ka edilen ve daha önce 1931’de Almanya’da bir ga-
zetede tefrika edilip büyük sükse elde eden Bir Ha-
remağasının Hatıraları romanı… O roman neden 
bastırılamamıştır? Kadın olduğu için demek yeter-
siz geliyor bana. Zira o dönem kitaplarını rahatlıkla 
bastıran pek çok kadın yazar vardı. Başarılı olma ya 
da popüler olmanın pek çok gereği var. Bazen ede-
bi kamunun ne kadar içinde olduğunuz yahut eseri-
nizi hangi yayınevinden çıkarttığınız bile sizi daha 
göz önünde veya gözden ırak kılabilir.  Özetleyecek 
olursam, Suat Derviş’in eserlerini bastıramaması ve 
edebiyatımızda hak ettiği yere gelememesinde ka-
dın ya da komünist olmasının muhakkak etkisi var-
dır. Ancak sadece bu iki kimlikle yetinmemek başka 
kimlik ve dinamiklere de bakmak gerek. 

“ÜSTÜ ÇİZİLMİŞ BİR YAZAR”
• İlk romanını 16-17 yaşında yazmış o dönemin 

usta yazarları tarafından övülmüş. Sonra ne oldu 
Suat Derviş adı edebiyat hayatından neredeyse si-
lindi?

Yirmilerin başında başlıyor yazmaya. Ancak 
1917-25 arası Berlin’de eğitimine devam ediyor. 
Yani sürekli bir gel-git durumu var. O sebeple tam 
bir variyet, tam bir iddia da söz konusu değil. 1925 
sonrasında da bir ayağı hep Almanya’da. Bu arada 
iki kez evlenip boşanıyor. Osmanlı İmparatorluğu 
yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluyor. Yir-
mili yıllardaki kırılmaların, karabatak gibi bir belirip 
bir kaybolmaların sebebi bunlar olsa gerek. Yine de 
beş roman ve üç öykü derlemesiyle kapatıyor bu on 
yılı. On yıla sekiz eser. Hiç de az değil. Otuzların ba-
şında da iki buçuk sene tamamen yurt dışında. Yine 
Türkiye’deki faaliyetlerini durduruyor. Ancak 1933 

baharında, kesin dö-
nüş yaptıktan sonra 

kırkların başına kadar 
durmadan, yorulmadan 

çalışıyor. Bu süreçte ede-
biyat ve matbuat dünyası-

nın tam merkezinde. Muhabir 
olarak çok önemli bir şeyi başarı-

yor. Röportajlarıyla pek çok insanın, hatta 
çöken Boğaziçi’nin bile sesini duyuruyor. Bu röpor-
tajlar onun edebi anlayışını da değiştiriyor. Ken-
di deyimiyle hayalden ziyade hakikatle ilgilenmeye 
başlıyor ve 1936 sonrasında edebi üretimi biraz ya-
vaşlıyor. Kırkların başında da komünist parti üyesi, 
politik kimliğiyle ön planda bir Suat Derviş çıkıyor 
karşımıza. Partinin yayın organı Yeni Edebi-
yat’ı çıkartıyor ama dört öykü dışında edebi bir 
üretimi ne yazık ki yok. 1943-53 yılları arası en 
üretken dönemi. Kocası Reşat Fuat Baraner ha-
piste Suat Derviş onun bakımını da üstleniyor. 
Dahası üstü çizilmiş, imzası her gazete yahut 
dergide kabul görmeyen bir isim artık. Otuzlar-
daki kadar yüksek paralar kazanamıyor. Tüm 
bunlara rağmen okuyucuyla buluşabilen eser-
leri de görmezden geliniyor genellikle.  

• 1950’li yıllardan sonra eserleri bir iki 
tane? Neden? Ne oluyor? Suat Derviş yazma-
yı mı bırakıyor? Küsüyor mu?

1953-63 yılları arasında Türkiye’den uzak-
ta, bir sürgün hayatı yaşıyor. Altmışların ba-
şında kocası hapisten çıkınca dönüyor ülke-
ye. Düşünebiliyor musunuz? Kaçıncı sıfırlanışı 
kariyerinin, kaçıncı kez en baştan, sil baştan 
başlıyor… Yorgun olmalı… Ama Necatigil’e 
yazdığı mektupta “1963 yılında memleketime 
döndüm. İş bulduğum her gazete ve dergide 
(çocuk dergisi) yevmiye ile çalışıyorum. (Ço-
cuk masalları, sahife, tercüme, müstear isim-
lerle roman ve hikâyeler) Kendi ismimle yazdı-
ğım romanlar, bu devrede Aksaray’dan Bir Perihan 
ve Şoför Mustafa’dır. Geldiğimden beri Fosforlu 
Cevriye de tekrar intişar etmiştir. Kitap halinde çıka-
mayan Ankara Mahpusu, belki beni bilenlerden biri 
okur diye, bir akşam gazetesine verilmiş ve tefrika 
olarak çıkmaktadır. (Her Gün)” diyor. 

• Varlıklı bir ailenin kızı gibi görünüyor. Daha 
doğrusu öyle doğuyor fakat sonrasında hayatı ol-
dukça fazla değişiyor. Ekonomik anlamda da ol-
dukça güçlükler yaşadı bildiğim kadarıyla. Ve sa-
dece yazarak mı geçimini sağladı?

Suat Derviş, 1933 yılında verdiği bir röporta-
jında yazarlığın yanında bir fabrikada çevirmenlik 
yaptığını söyler. Sadece Suat Derviş değil, pek çok 
yazar, eserlerinin telifiyle geçinmekte zorlanmış, çe-
virmenlik, muhabirlik, düzeltmenlik gibi yakın de-
nilebilecek işlerden başlayarak doktorluk, kasaplık 
gibi alakasız işlere kadar farklı meşguliyet bulmak 
zorunda kalmışlardır kendilerine.

• Bir sürü gazetede yayımlanan romanları var. 
Ve çoğu farklı isimlerle. Neden kendi ismini kul-
lanmamış?

Suat Derviş’in takma isimlerinin bir kısmını bi-
liyoruz. Bu isimlerin çoğu siyasi kimliği yüzünden 
yasaklı olduğu dönem öncesinde kullanmaya baş-
ladığı isimler. Bir önceki soruyla bağlantılı olarak, 
eser teliflerinin düşüklüğü sebebiyle aynı anda iki 

üç farklı yayında yazmak zorunda kalmış bazen ya-
zarlarımız. Öyle olunca da her biri için bir isim uy-
durmak icap etmiş. Bazen aynı gazetede de olabili-
yor bu çok isimlilik. 1935 yılında Peyami Safa, Tan 
Gazetesi’nde üç farklı imza ile üç farklı türde yazı-
yor mesela. Suat Derviş’in takma ad kullanma sebe-
bi de büyük oranda bu. Ancak o ömrünün son yılla-
rında verdiği röportajlarda siyasi kimliği yüzünden 
takma adlar kullandığını, imzasını atamadığını söy-
lüyor. Belki de bilmediğimiz başka takma adları da 
vardır ve halen bu takma adlarla yazdığı eserler keş-
fedilmeyi bekliyordur. 

• Suat Derviş’in Türkiye edebiyatında sizce na-
sıl bir yeri var?  

Suat Derviş, uluslararası başarı elde etmiş, ken-
disini farklı ülkelerde var edebilmiş ilk yazarları-
mızdan biri. Otuzların başında Berlin’e, ellilerin or-
tasında Paris’e gitmiş, orada kendisini sıfırdan var 
etmiş. Özellikle otuzların başındaki iki buçuk yıl-
lık Berlin serüveni örnek alınacak bir süreçtir. Suat 
Derviş, Almanya’ya gider gitmez bir menajer ve çe-
virmen tutup gayet profesyonel bir şekilde ilerle-
miştir. Edebiyatımızın en vizyoner, çalışkan ve ye-
tenekli kalemlerinden biridir Suat Derviş. Nazım 
Hikmet’in, ona ithaf ettiği “Gölgesi” şiirindeki gibi 
başını eğmeyen bir yazardır. Kalemini, ne olursa ol-
sun elinden bırakmamıştır. Eserlerinin türsel, yapısal 

ve dilsel değerlendirmesini eleştirmenlere bırakma-
yı tercih ederim, zira öyle bir iddiam yok. Ama bana 
sorarsanız, bugün müfredata girmiş, ‘kanonik’ eser-
lerin pek çoğuna nal toplatır eserleri. 

• Suat Derviş’in kaç eseri var? Ve bunla-
rın kaçı yeniden yayımlandı?

Kırkın üzerinde roman, iki yüzün üze-
rinde öykü, iki yüzün üzerinde röportaj ve 

köşe yazıları…  Romanların yirmi sekiz 
tanesi İthaki Yayınları tarafından oku-
yucuya sunuldu. (Bazı ciltlerin içinde 
birden fazla roman var.) Öykülerinin 

pek çoğu gazete ve dergi ciltleri 
arasında kalmıştı. Bunlardan bir 
kısmı da Fukara Ölüsü ve Daktilo 

Nebahat adlı kitaplarda yer alıyor. 
Röportajların şimdilik tek cildi, Çöken 

İstanbul adıyla yayınlandı ve büyük ilgi gördü. 
• Romanlarda da öykülerde de ana tema hep 

aşk. Derviş’in aşk temasından asla vazgeçmiyor ol-
masını nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Fatma da iki yıldır aşk romanları yazıyordu işte. 
Ahmet Türkan’a gelince, hiçbirini geri çevirmeksi-
zin, birbiri ardınca yayınlıyordu onları. İki yıldır ha-
yatının biricik gelir kaynağı aşk romanlarıydı.” Suat 
Derviş’in bir iki aya çıkacak Aşk Romanları adlı 
otobiyografik romanında geçiyor bu cümleler. Suat 
Derviş komünist olarak yaftalandıktan, bir anlam-
da üstü çizildikten sonra gönlünden geçen romanları 
yazmakta, yayımlatmakta zorlanmış. Durmadan ‘za-
rarsız’ aşk romanları yazmak zorunda kalmış. Öyle 
ki bu işten, sürekli aşktan bahsediyor olmaktan sıkıl-
mış ve bu otobiyografik romanı Aşk Romanları is-
mini vermiş. Öte yandan ‘aşk satar’ diye haksız ol-

mayan bir inanış vardır sinema, edebiyat 
ya da başka sanat dallarında. Aşktan ge-
çen romanlar, filmler her zaman daha ko-
lay alıcı bulur. 

• Fosforlu Cevriye romanı da , “öte-
ki” olarak konumlandırılan bir fahişe-
nin hayatını anlatıyor. Suat Derviş ve 
ötekiler arasındaki bağı nasıl değerlen-
dirirsiniz?

Röportajlarıyla toplumun ve şehrin 
ötekilerine ses vermiş, onların seslerini, 
öykülerini ölümsüzleştirmiş Suat Der-
viş. Ancak otuzlardan çok önce, mese-
la 1922’de Hiçbiri romanında halasının 
evinde sığıntı gibi yaşayan Cavide’yi, 
1930’da Emine’de öksüz ve yetim bir kız 
çocuğunu, Sonu Güzel’de savaşta yüzü 
ve vücudu paramparça olmuş bir gaziyi 
merkeze koymuş. Yani Suat Derviş ede-
bi ve gazetecilik kariyeri boyunca öteki-
leri merkeze çekmeye çalışmış ve bunu 
başarmıştır. 

• Ölümünün 50. yılında bir takım et-
kinlikler var. Biraz bu etkinlikler hak-

kında bilgi verebilir misiniz? 
Şu ana kadar iki panel yapıldı. Haziran sonu bir 

panel daha var. Feryal Saygılıgil ve Sevdagül Ka-
sap, Suat Derviş’in kadın kahramanlarından bahse-
decekler. Daha sonra 23 Temmuz’da mezarı başın-
da bir anma olacak. Ağustos ayında neredeyse her 
gün bir podcast ile Suat Derviş külliyatına önemli bir 
katkı sunulacak. Eylül ayı boyunca gazete ve dergi-
lerden, arşivlerden alınan pek çok görselin ve yine 
pek çok sürprizin yer alacağı bir sergi düzenlenecek. 
Ekim ayında da bir sempozyum ve ardından kapanı-
şı yapacağımız bir panel var. Tüm bu etkinlikler İt-
haki Yayınları ve Sanatkritik iş birliği ile yapılıyor. 

• Bundan sonra Suat Derviş’in hangi eseriyle 
buluşabileceğiz?

Az önce, Suat Derviş’in bilinen en son eseri, 
otobiyografik romanı Aşk Romanları’nın müjdesi-
ni vermiştim. Rusça olarak 1969 yılında basılmış bu 
roman. Orada tam 100.000 satmış ve şimdi, yani çok 
yakında Hazal Yalın’ın çevirisi ve Nergis Ertürk’ün 
editörlüğüyle Türkçede olacak. Bunun yanında yeni 
bir gotik seçki; Onları Ben Öldürdüm, Suat Der-
viş’in aileyi konu alan öykülerinin bir arada sunu-
lacağı Sen Benim Babam Değilsin ve kadınları, ço-
cukları merkeze alan röportaj dizilerinden oluşan 
Önce Kadınlar ve Çocuklar! şu anda İthaki Yayın-
ları’nın masasında. 

Suat Derviş’i
Edebiyatımızın en 

üretken yazarlarından 
olan Suat Derviş 

ölümünün 50. yılında 
çeşitli etkinliklerle 

anılacak. Suat Derviş 
kitaplarının editörü 

Serdar Soydan’la 
Derviş edebiyatını 

konuştuk 

l Leyla ALP

K
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Usta yazar ve şairlerin 
eserlerinden küçük 

alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından Hatırlamalar” köşesi bu hafta Max Frisch ile devam ediyor.

Dağa tırmanmak için bundan daha güzel bir 
gün olamazdı, mavi bir gökyüzü ve çok da 
sıcak olmayan bir gün. Bulutlar beyaz pamuklar 
halinde vadinin üzerinde uzanıyor usulca ve 
beraberinde çayırların arasından duyulan cırcır 
böcekleri. Yaz halen devam etse de tarlaların 
üzerinde parıldayan ışık hafiften altın rengine 
bürünmüş; yola düşmüş kahverengi kenarlı bir 
yaprak insana sonbaharı hatırlatıyor, oysa her 
yer hâlâ yemyeşil; etrafta rengarenk kelebekler 
uçuşuyor ve bayırlardaki buğdaylar yeni yeni 
olgunlaşıyor. 

Dağcı saatlerdir kısacık bir mola vermeyi 
bile kendine çok görmüştü; gömleğini çıkarmış, 
yanık tenli, parıldayan çıplak omuzlarında 
sırt çantasını taşıyor. İçinde ip, tırmanış 
kramponları, uyku tulumu, çadır, hatta kancalar 
olan ağır bir çanta bu ve dağcıyla kim karşılaşsa 
edineceği ilk izlenim, elinde buz kazması 
kuvvetli adımlarla ilerleyen bu adamın büyük 
bir gayesinin olduğu.

Fakat karşısına kimsenin çıktığı yok. 
Sessiz, tenha bir vadi bu; kimi zaman 

yarıklardan çağlayarak akan nehrin, kimi 
zaman da yüksek kayaların yanından gümüş 
bir örtü misali sis bulutu içinde akan suyun sesi 
duyuluyor. Her şey tıpkı eskiden olduğu gibi, 
on üç yıl öncesi gibi; o zamanlar ağabeyiyle 
çıkardı yola ve ağabeyi ona bir şeyler gösterip 
açıklardı, örneğin bir vadinin nasıl oluştuğunu, 
buzulların zamanla geniş çukurlar bileyip 
şekillendirişini, aynı zamanda bir planya gibi 
işleyişini ve bunun kanıtı olarak kayalıklardaki 
o kaygan yüzeyi.

(…)
Zamanı olduğu halde neden durup 

dinlenmediğini belki kendi de bilmiyor. 
Gözlerini ayakkabılarından ayırmıyor 
çoğunlukla, sağında solunda neler olduğuna 
bakmıyor, tıpkı güçlü bir hedefi olan ya da en 
azından olduğunu sanıp da sadece bu hedefi 
düşünen insanlar gibi…

Yol gittikçe tenhalaşıyor. Artık tek bir dağ 
kulübesi bile görünmüyor. Tarlalardaki öğle 
saatinin mırıltıları, havanın en sıcak olduğu 
anda dağlardan yuvarlanan bir taşın vadideki 
yankısı duyuluyor, her zaman olduğu gibi yine 
bu saate. 

Bu da tıpkı eski zamanlardaki gibi. 
Ya da belki de sadece geçmişi düşünüyor 

yalnız dağcı; uzun bir vadi bu, on üç yıl da 
uzun bir zaman, şimdiyse sürekli ilerleyerek 
hatıralarında yol alıyor. Bazı şeyler onu 
gülümsetiyor; hafif bir gülümseme, utançtan 
ya da içten içe duyumsanan bir kıskançlıktan: 
Ahşap köprüde şimdi; bu köprüde, o zamanlar 
yeni nişanlanmış yetişkin ağabeyine gençliğin 
verdiği cüretle evlenmenin sıradan bir şey 
olduğunu, asla evlenmeyeceğini söylemişti 
daha on yedi yaşındayken, çünkü o sıradan 
biri değil, bilakis bir sanatçı, mucit ya da buna 
benzer bir şeydi. İşte ilk kez o zaman bu ahşap 
köprüde düşüncelerini birine açıklamıştı; 
ağabeyi ise sanatın hangi türüyle ilgilendiğini 
yaratımının neler olduğunu sormakla yetinmişti. 
Ama gayet doğal olan bu soru genç adamı 
öylesine yaralamıştı ki yanıt verememişti çünkü 
henüz yarattığı bir şey yoktu. Sadece diğerleri 

gibi olmadığını 
hissediyordu; 
örneğin nişanlı 
olduğu için 
sıradan bir insan 
olarak görüp 
küçümsediği 
ağabeyi gibi 
olmadığını.

Bazen 
yosunlu bir 
soğukluğun 
hâkim olduğu 
ormanın içinden 
geçiliyor, hava 
ya mantar ya da 
reçine kokuyor. 
Dallardaki gri 
yeşil likenler 
rüzgârda hafifçe 
salınan çok eski 
zamanlardan 
kalma sakalları 
andırıyor, 
insan onların 
arasından 
maviye boyanan vadiye bakabiliyor.

Ağabeyi daha sonra evlenip Afrika’ya göç 
etmiş, orada bir çiftliği ve pek çok çocuğu 
olmuştu; o ise, daha genç olanı, gençlik 
parmaklarının arasından kayıp giderken 
umudunu yitirmemiş, planlar yapmaya devam 
etmişti. Çatı katında geçirdiği onca zamana 
karşın mucitlik arayışlarından sonuç alamayınca 
oyunculuğu denemiş, olmayınca eline fırçayı 
almıştı, o da olmayınca kemanı. Günün birinde 
okulu da bırakıvermişti, ne de olsa muhtemelen 
büyük bir mucitti, fakat o zamanlar keşfettiği 
tek şey parasının uzun süre yetmeyeceği ve 
tüm bunların birer yanılgıdan ibaret olduğuydu, 
yine de tıpkı sıradışı insanlar gibi kendini çoğu 
zaman çaresiz hissetse de canına kıymıyordu. 
Kendi kendine hâlâ şöyle söyleyebiliyordu: 
Henüz yirmi yaşındasın, halen her şeyi yapmak 
mümkün ve insan nasıl da gurur duyar her 
şeyin mümkün olmasından! Daha sonralarıysa, 
yirmi beş yaş mı, o da yaş mı canım demiş ve 
yirmi beş yaşında, olup da henüz hiçbir başarı 
sağlayamamışlar hakkında, 
ki bu alışılmadık bir şeydir, 
severek bir şeyler okumuştu; 
sözkonusu bu kişilerin 
çevresindekiler onların şu 
ya da bu herhangi bir başarı 
elde edeceğine ihtimal 
vermemişti. Gerçi kendisi 
hangi alanda başarı elde 
edeceğini bilmiyor ama bu 
esnafla sıradan vatandaşın 
yapmayı akıl edemeyeceği 
şekilde şapka ve kravat 
takıyordu; zaman zaman 
gülünç duruma düşeceği 
korkusuna kapılıyordu, 
hatta belki de deli 
olduğu ve dünyadaki 
tüm insanlardan daha 
gülünç, daha çılgın, 

daha kötü, daha değersiz 
olduğu korkusuna; bu 
düşünce ne denli acı verirse 
versin yine de insanı teselli 
eden tatlı bir yanı da vardı, 
en azından bu şekilde bile 
olsa özel biriydi; belki bir 
caniydi fakat kötülük de 
yapamadığını görünce, ki 
aslında bu diğerlerinin de 
yapabildiği bir şey değildi, 
tesellisi olmayan yeni 
bir korku yer ediyordu 
içinde; her şeyin sonuçsuz 
kalabileceği korkusu. Öyle 
basitçe sonuçsuz kalabileceği. 
O gün bugündür başladığı 

her şeyde bir telaştır gidiyordu, bir sabırsızlık, 
öylesine ateşli bir hırs, fakat böyle bir hırs 
nadiren verimlidir. Gerçekten de inanamıyordu 
bu denli yoğun bir hasretin, gençliğe özgü 
iyimserliğin böylesine yoğun duyguların ve 
gururlu sözcüklerin karşılıksız kalmasına, 
beyhude ve sıradan olmasına. Ancak günün 
birinde istekleri mutlaka gerçekleşmeliydi. 
Her ne kadar artık yavaş yavaş yaşlansa ve 
konuşmalarında daha dikkatli olsa da bu 
inancı halen taşıyordu. Lütuf zorlanmaya 
gelmez, insan bunu zamanla idrak eder, bazen 
zor olsa da sabrı öğrenir; de onu geleceğine 
bakarak değil de sadece şimdiki zamanı içinde 
değerlendirmeye tabi tutanlar arasındaysa. 
Fakat insan susup bekler; beklerken de diğer 
sıradan insanlar ne yaparsa onu yapar, pek tabii 
ki için için gülümser çünkü sadece öyleymiş 
gibi yaptığını ve sıradan biri olmadığını bilir; 
aslında sadece beklediğini bilir, olağanüstü bir 
şeyi, bir başlangıcı, hareketi, lütfu, doygunluğu, 
manayı beklediğini...

Bu esnada vadi giderek daralıp sarplaşıyor; 
sadece bir yük hayvanının 

geçebileceği genişlikte 
bir yol var ve maviye 
çalan buzul, sarp 
bayırlardaki pas kırmızısı 
çamların arasından 
ışıl ışıl parıldıyor, 
buzulun parçalanmış 
geniş dili aşağı sarkıyor 
ve yukarılara çıkıldıkça 
derenin çağıldaması daha 
az duyuluyor.

Fakat kim ki yalnız 
yürüyüşe çıkar, pek çok 
şeyi düşünmeye başlar; 
sanki ona hesap vermekle 
yükümlü, sanki tüm sınıfları 
geçtiğini, hatta başarıyla 
tamamladığını, yakında 

öğretmen çıkacağını, iyi 
bir işi olduğunu anlatmak 
zorunda; doktor o, teğmen 
ve nişanlı. 

Bir kayanın üstünde 
ayaklarının arasında ağzı 
açık sırt çantası ve elinde 
boş kupasıyla uzun süre 
otururken sanki susuzluğunu 
unutmuş gibi; köpürerek, 
dalgalar halinde yolun 
üzerine akan suyun 

yanında ve arkasına dönüp gölgelerin çoktan 
yükselmeye başladığı sisli vadiye bakıyor bir 
kez daha.

Demek ki benim hayatım bu diye düşünüp 
duruyor ve yaşadığının hayatla bir ilgisi 
olmadığı, bunun sadece var olmaktan ibaret 
olduğu sonucuna varıyor. 

(Syf 7-11)
İnsan yorgunsa eğer ve ertesi sabah 

uyanması için bir sebebi varsa yaşam ne 
güzeldir diye düşünüyor. Bu bilgiye nadiren 
sahiptir insan, her seferinde boş, beyhude 
bir varoluşa uyanır, bazen buna uzun süre 
katlanamayacağını düşünür. Zaman zaman 
kendini çok çaresiz hissedebilir, masanın 
üzerine yığılabilir ya da bazen başını alıp 
duvarlara çarpmak isteyebilir, düşündüğü 
ne varsa parçalanıp gitsin diye, fakat en 
sonunda bir an gelir ve uyku bastırır; her 
şeye galip gelen düşüncelerimizden ve 
çaresizliklerimizden daha güçlüdür uyku, 
sıkıntılarımızın tümünü kolayca bir kenara 
iter, böylece ölümcül düşünceler silinir gider. 
Aslında uykunun hiçbir şeye çözüm olmadığı 
bilinir, istediği sadece bizi yeni çaresizliklere 
karşı bilemektir; insan ertesi sabah bir adım bile 
ilerlememiş olduğunu bile bile ayağa kalkmak 
zorundadır, bilinmezliğe doğru, inançtan, 
amaçtan yoksun, manadan yoksun, her şeyden 
ve her türlü maharetten yoksun, böylece insan 
giderek yaşlanır, içi daha da boşalarak, daha 
çaresiz bir hal alarak…

(Syf 14)
Belki de çok duru bir vicdan gerekiyor 

duru bir sessizliğe katlanabilmek için; yoksa 
insanın hayatı boyunca itinayla inşa ettiği, 
üzerine titrediği ne varsa bir saat içinde çöküp 
dağılabilir, belki de kahramanca nitelenen hırsın 
kibirden başka bir şey olmadığı, sadece kaçış 
olduğu ortaya çıkabilir; insan orada uzun süre 
oturursa geriye sadece kara bir leke, insanın 
sezdiği ve eskiden beri her daim korktuğu, 
yüzlerce teşebbüsle üstünü kapatmaya çalıştığı, 
yüreğin esas yalanlarından biri kalır; sonuçta 
insanın cesareti yoktur açık bir içgörüye, gerçek 
bir değişime…

(Syf 24)
Neden özlemimizin peşi sıra gitmiyoruz? 

Neden? Neden özlemimizi bastırıyoruz, 
özlemimizin örf, fazilet, sadakat 
dediklerimizden ve bunlarla birlikte hayata 
dahil olmayan her şeyden daha hakiki, daha saf, 
daha güzel olduğunu bildiğimiz halde? Neden 
bunlardan silkinemiyoruz? Neden hayatımızı 
yaşayamıyoruz, bu tarifsiz ilahi dünyada sadece 
bir defaya mahsus bulunduğumuzu bildiğimiz 
halde, bunun sadece bir defalığına, tekrarsız 
olduğunu bildiğimiz halde!

(Syf 56-57)
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MAX FRISCH
(15 Mayıs 1911 - 4 Nisan 1991)
Max Frisch 1911’de Zürih’te doğdu. 
1930 yılında Zürih Üniversitesi’nde 
başladığı Alman Edebiyatı öğrenimini, 
babasının ölümü üzerine ekonomik 
sebeplerle yarıda bırakmak zorunda 
kalarak gazeteciliğe başladı. Neue Zürcher 

Zeitung gazetesinde muhabirlik yaptı. 
1936-1940 arasında yine Zürih ’te 

mimarlık eğitimi gördü ve 1941’de 
mezun oldu; savaş çıkınca sınıra 
gönderildi. Henüz lisedeyken 
başladığı yazarlığı bu yıllarda 
sürdüren Frisch, II. Dünya Savaşı’nda 

İsviçre Ordusu’nda askeri hizmette 
bulunduktan sonra bir süre yazarlıkla 

mimarlığı beraber yürüttü. Kendini bütünüyle 
yazarlığa adayabilmek için 1955’te mimarlığı 
bıraktı. Ses getiren ilk önemli eseri “Stiller” (1954) 
oldu. Amerika, Meksika, Rusya, Japonya ve İsrail 
’de de bulunmuş olan İsviçreli yazar, tiyatro 
oyunları ve günlükleriyle de ünlüdür. Brecht 
sonrası tiyatroda Alman dilinde yazan en önemli 
isimlerdendir. Ağırlıklı olarak kimlik, bireysellik, 
ahlak, ölüm konularını ele alan yazarın en önemli 

yapıtları arasında Homo Faber, Günlükler, 
Locarno’u Eczacının Düşü, Biyografi, Mavi Sakal, 
Adım Gantenbein Olsun yer alır. 
Georg Büchner Ödülü’nün yanı sıra Conrad 
Ferdinand Meyer Ödülü, Büyük Schiller Ödülü, 
Heinrich Heine Ödülü, Alman Yayıncılar Barış 
Ödülü’nü de alan Max Frisch’in Kolektif Kitap 
tarafından yayımlanan Sessizliğin Yanıtı 
romanından kısa bölümler paylaşıyoruz.

SESSİZLİĞİN YANITI

❱ BİR AŞAĞILAMA ARACI OLARAK ÇÖP
“Bedenimiz ve evimizden dışarıya attıklarımızın niceliği 
ve niteliği kitlesel olarak dışarıya attıklarımıza da zemin 
hazırlar. Bu yüzden insan, (aynı zamanda) attıkları ve 
atamadıklarının toplamıdır.
Bu yüzden insanın kendisine karşı işlediği ilk büyük suçu, 
‘Cennetten dışarıya atılan’ olarak kendisiyle barışması, 
atılan olarak kendinden hoşnut kalmasıdır”
Ömer Faruk’un, “Bir Aşağılama Aracı Olarak Çöp” 
isimli deneme kitabı sadece ürettiklerimize ve 
tükettiklerimize 
değil attıklarımıza 
da bakmamız 
gerektiğini anlatıyor.  
Sunuşunu Besim 
Dellaloğlu’nun 
yaptığı, “Fenerbahçe 
Parkı’ndaki altı yüz 
yıllık sakız ağaçları ve 
Gezi Ayaklanması’na 
katılmış orospulara…” 
adanmış.
Yazar: Ömer Faruk
Yayınevi: Yeni İnsan 
Yayıevi
Sayfa: 256 Syf

❱ İÇİMDEN İNSANLAR DÜŞÜYOR
Birçoğumuz tekin değiliz. Tekinsizliğimiz işlediğimiz 
cürümlerden çok mahpusluğun üzerimizde yarattığı 
gerginlikten” Demet Özdemir 14 öyküsüyle okuru başka 
hayatlara, başka sorunlara götürürken o insanların 
seslerini ve çığlıklarını içimizdeki kuyuya düşürüyor
Öykü kahramanlarının kimi doğduğu coğrafyanın 
acımasız koşullarının kurbanı, kimi seçmediği yoksul 
bir hayatın. Kimi gerçeklerin, kimi hayallerinin… 
Görmezden 
gelinseler de yanı 
başımızda tüm 
gerçeklikleriyle 
duruyorlar. Kâğıt 
toplayıcısı Arif, 
hüthüt kuşunun 
kılavuzluğunda 
elini kana bulayan 
Emrullah, 
Kıraçtepe’deki 
yıkıma direnen 
Yusuf, hayalleri 
yaşamını sığdırdığı 
terzi atölyesinin 
dışına taşan Zerafet, 
devlet babadan 

kaçmaya çalışırken horoz olan Mehmet, soğuk bir 
gecede, sokağa çıkma yasağının ortasında geçmişini 
aylak ayak seslerinden takip ettiğimiz adam ve 
diğerleri...
Yazar: Demet Özdemir
Yayınevi: Notabene
Sayfa: 118 Syf

❱ İSTANBUL ANILARI
Usta öykücü 
Hagop Mıntzuri’nin 
1897-1940 yıllarını 
kapsayan anılarından 
oluşan kitap, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 
son yıllarından 
Cumhuriyet’in 
başlangıcına uzanan, 
İstanbul’a tanıklık 
ediyor.  Fırıncılık 
yapmak için ailesiyle 
birlikte göç eden 
yazar o yıllardaki 
günlük yaşam akışını 
fırınların etrafından 
anlatıyor. Beşiktaş, 
Hisar, Galata, Pera, 

Ortaköy hattındaki yaşamı anlatan kitap geçen yüzyılın 
İstanbul’una ve İstanbul’da çocuk olmaya dair naif bir 
hikâye. 
Kitabın birinci bölümünde çocuk ve ilk gençlik anılarını 
anlatan yazar ikinci bölümde kendi isteğiyle köyüne 
dönmesini, oradaki yaşamını ve sonra yeniden İstanbul’a 
geri dönmek zorunda kaldığı savaş yıllarını anlatıyor.
Yazar: Hagop Mıntzuri
Yayınevi: Aras Yayınevi
Sayfa: 118 Syf

❱ SEÇME ÖYKÜLER
Sovyet avangard edebiyatının en önemli isimlerinden 
biri olan Daniil Harms’ın öykülerinden kısa seçki Everest 
Açıkhava Kitapları seçkisiyle okurla buluştu. Şiirlere, 
kısa öykülere, deneysel oyunlara ve kendine özgü 
bir yapısı olan, bugün “mikro-kurgu” diyebileceğimiz 
sıradışı metinlere imza atan ve çoğu sansür nedeniyle 
yayınlanmayan yazarın kısa öykülerinden oluşan kitap; 
yolda, vapurda, otobüste, durakta, metroda okunacak 
kısa, komik ve 
aynı zamanda 
sarsan öykülerden 
oluşuyor. İnsanların 
gündelik yaşamları 
içinde hırslarını, 
hülyalarını, iddialarını 
ilginç sonlarla bitiren 
yazar, öykülerinde 
bir anlamda “hayat 
siz plan yaparken 
başınıza gelen 
şeydir” mesajını 
veriyor.
Yazar: Daniil Harms
Yayınevi: Everest 
Yayınları
Sayfa: 118 Syf

Bize gelen kitaplar
Gazetemize gelen kitaplardan küçük bir seçki hazırladıkl Leyla ALP



Babalar ve Kızları; delirmenin eşiğinde 
bir baba, izini sürdüğü bir dede, sığınma 
ve kaçış arzularını perçinleyen bir 
aile, yemek kokuları, deniz gezintileri, 
çocuk sesleriyle capcanlı bir 80’li yıllar 
mahallesinde büyüyen; baba, delirme, 
aşk ve koku sarmalında kadınlığını 
keşfetmeye çalışan bir kahramanın romanı. 
Bir taraftan aradığı aşkı bulduğunda 
belirsiz, hüzünlü hatıralarını unutacağına 
inanan, diğer taraftan “arayış”ın kendisini 
kaybetmekten korkan bir kadının 
dedesiyle kesişen hayatına tanık oluyoruz.
Selda Uygur, 2020 Turgut Özakman 
İlk Roman Yarışması birincilik ödülünü 
kazandığı romanında gerçeküstü ama hiç 
de uzak hissetmediğimiz bir dünyadan 
sesleniyor. (Tanıtım Bülteninden) Bilgi 
Yayınevi / 112 sf / 34 TL
Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın en çok satılan kitapları 
şunlar oldu:
■ Zamansız / Latife Tekin / Can Yayınları
■ Bozkır / Tea Obreht / Siren Yayınları
■ Meğer Ben Feministmişim / Elif Doğan / 
Doğan Kitap

HAFTANIN 
PUSULASI

KİTAP

ALBÜM

FİLM

Babalar ve Kızları 

Ozan Tekin / Anarya

Karanlık Kız

Ozan Tekin’in Anarya’da geriye doğru 
bir göç hikayesini anlattığı müzikal 
yolculuğu, Köln’de başlayıp İstanbul’a 
uğruyor ve memleketi Adana’da son 
buluyor. “Geri geri hareket etmek” 
anlamına gelen anarya gitmek, Tekin’in 
memleketi Adana’ya özgü yerel bir deyim. 
“Anarya” ise Tekin’in son yerleştiği 
şehir Köln’den doğduğu şehre doğru 
geri göçme denemesinin mecazi ifadesi. 
Albümdeki her bir parça, Tekin’in bu 
üç şehirdeki anılarını yankılayan birer 
ses hikâyesi. “Anarya”, Tekin ve duvar 
piyanosunun karşılıklı birbirini akort ettiği 
bir sürecin ürünü. Almanca’da stimmung 
diye ifade edilen nev’i şahsına münhasır 
hadisenin sanatsal bir temsili; kişisel ve 
enstrümental ifadelerin dışa vurduğu gam, 
duygulanım ve atmosferlerden mürekkep 
bir müzik şeridi. (Tanıtım Bülteninden)  
Ruhu doyuran şarkılar:
■ Babam Ahmet Say / Fazır Say, Bülent 
Evcil
■ Vur Yüreğim / Sertab Erener, Şanışer
■ Stream of Drawing / Efkan Şeşen

Bir Yunan Adası’nda, tek başına tatil 
yapan edebiyat profesörü Leda’nın (Olivia 
Colman) keyfi, ıssız plajına kalabalık 
bir ailenin gelmesiyle kaçar. Ailedeki 
çocuklardan biri kaybolduğunda, krizi 
yönetip çocuğu bulan da Leda olur. Ancak 
çocuğu bulmasıyla beraber, 20 yılı aşkın 
süredir anne olarak verdiği kararlar ve hala 
boğuştuğu seçimlerle yüz yüze gelecektir.
Anneliği sorgulayan Elena Ferrante 
uyarlaması Karanlık Kız, kadın 
karakterlerini seyirciye sevdirme 
ihtiyacı gütmeyen Maggie Gyllenhaal’un 
yönetmen olarak da doğuşunu müjdeliyor. 
Bu bol ödüllü 2021 filmi şimdi Netflix’te.
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Pandemi ve ekonomik krizin en çok etkilediği sektörler 
arasında sinema ve sahne sanatları da yer alıyor. Tiyatro 
ve sinema salonları bir bir kapanıyor. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) sinema ve sahne sanatları istatistikle-
rini açıkladı. Tiyatro salonu sayısı 2020/2021 sezonun-
da, 2019/2020 sezonuna göre yüzde 44,4, tiyatro salonu 
koltuk sayısı ise yüzde 41,8 azaldı. 2020/2021 sezonun-
da tiyatro salonu sayısı 400, tiyatro salonu koltuk sayı-
sı da 156 bin 9 oldu.

Tiyatro seyirci sayısı, 2020/2021 sezonunda yüz-
de 84,1 azalarak 714 bin 864 oldu. Tiyatro salonla-
rında oynanan eser sayısı, geçen sezona göre yüzde 
73,3 azalarak bin 665 oldu. Tiyatro salonlarında oy-
nanan telif (yerli) eser sayısı yüzde 74,4, çeviri (ya-
bancı) eser sayısı da yüzde 66,6 azaldı. Tiyatroda telif 
eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 83,6, çe-
viri eser seyirci sayısı yüzde 85,5 düştü.Geçen sezo-
na göre karşılaştırıldığında; tiyatro salonlarında oyna-
nan gösteri sayısı, yüzde 78,8 azalarak 4 bin 284 oldu. 
Tiyatro salonlarında oynanan telif eser gösteri sayısı, 
geçen sezona göre yüzde 78,6, çeviri eser gösteri sayı-
sı ise yüzde 79,4 azaldı. Tiyatro salonlarında oynanan 
yetişkin eseri gösteri sayısı, geçen sezona göre yüz-
de 73,5, çocuk eseri gösteri sayısı ise yüzde 86,1 aza-
larak bin 174 oldu. Aynı sezonda yetişkin eseri seyir-
ci sayısı yüzde 80,7, çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 
89,6 azaldı. Tiyatro salonlarında oynanan çocuk ese-
ri sayısı yüzde 84,5, oynanan yetişkin eseri sayısı yüz-
de 62,8 azaldı.

OPERA VE BALEDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
TÜİK verileri, Türkiye'deki opera ve bale gösteri-

si ve seyirci sayısındaki büyük düşüşü de ortaya koy-
du. Buna göre; Türkiye genelinde 2020/2021 sezonun-
da Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'ne bağlı opera ve 
bale gösterisi sadece 6 ilde yapıldı. Güzel Sanatlar Ge-
nel Müdürlüğü'ne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 toplu-
luk faaliyet gösterdi.

Opera ve bale seyirci sayısı, 2020/2021 sezonun-
da, bir önceki sezona göre yüzde 94,5 azalarak 14 bin 
32 oldu. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayı-
sı, yüzde 54,8 azalarak 72 bin 277 oldu. Orkestra seyir-

ci sayısı geçen sezona göre yüzde 86,1 azalarak 13 bin 
907'ye, koro seyirci sayısı yüzde 12,7 azalarak 22 bin 
792'ye düşerken topluluk seyirci sayısı ise yüzde 5,8 ar-
tarak 35 bin 578 oldu.

Orkestra, koro ve topluluk gösteri sayısı, bir önceki 

sezona göre yüzde 26,5 azalarak 314 oldu. 2020/2021 
sezonunda orkestralar 48, korolar 158 ve topluluklar 
108 gösteri gerçekleştirdi.

SİNEMA SEYİRCİSİ YÜZDE 27,9 AZALDI
TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde sinema 

salonu sayısı, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 
11,1 azalarak 2 bin 398 oldu. Bu dönemde sinema sa-
lonlarındaki koltuk sayısı, yüzde 10,3 azalarak 285 bin 
130'a düştü. Sinema seyirci sayısı, 2021 yılında, yüz-
de 27,9 azalarak 12 milyon 418 bin 777 kişi oldu. Yerli 
film seyirci sayısı yüzde 75,4 azalarak 3 milyon 264 bin 
580 kişi olurken yabancı film seyirci sayısı yüzde 130,5 
artarak 9 milyon 154 bin 197 kişi oldu. Gösterilen film 
sayısı, 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 2,0 artarak 
26 bin 483 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sa-
yısı yüzde 9,1 azalarak 9 bin 981 olurken gösterilen ya-
bancı film sayısı yüzde 10,1 artarak 16 bin 502 oldu.

Tiyatro da sinema da azaldı

Pandemi ve ekonomik kriz 
nedeniyle tiyatro ve sinema salonları 

bir bir kapanıyor. TÜİK verilerine 
göre; tiyatro salonu sayısında yüzde 

44,4, sinema salonu sayısında ise 
yüzde 11,1 azalma oldu

l Gökçe UYGUN

Kadıköy Belediyesi’nin 
desteğiyle 1 Temmuz -15 Eylül 

tarihleri arasında düzenlenecek “Tiyatro Özgürlük 
Parkı’nda”  başlıyor. Açılış Erdal Beşikçioğlu’nun 

“Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunuyla yapılacak

Festivalin temmuz ayı 
Açık Hava Tiyatrosu 
programı şöyle: 

❱ Bir Delinin Hatıra 
Defteri
1-2-3 Temmuz
Tatbikat Sahnesi
Biletix.com

❱ Yaşamaya Dair
4 Temmuz Pazartesi
Dostlar Tiyatrosu
Biletix.com

❱ Parlarda Caz Kadıköy
5 Temmuz Salı
İKSV/29. İstanbul Caz 
Festivali 
Tuba Skinny/Genç Caz 
+Grupları:
İstanbul West Side 
Collective ve Siftha
Ücretsiz

❱ Bir Baba Hamlet
6 Temmuz Çarşamba 
Baba Sahne
Biletix.com

❱ Seni Unutmak 
İstemedim ki
13 Temmuz Çarşamba 
Temaşa Gösteri Sanatları
Biletinial.com

❱ Mahşer-i Cümbüş
14 Temmuz Perşembe
Sanart Yapım
Biletix.com

❱ Celile (Nazım Hikmet’in 
Annesi)
16 Temmuz Cumartesi
Kadıköy Halk Tiyatrosu
Biletix.com

❱ Kuşlar
17 Temmuz Pazar
Semaver Kumpanya
Biletix.com

❱ Seninle Evlenir miyim?
18 Temmuz Pazartesi
Bu Tiyatro
Biletix.com

❱ İkinin Biri
19 Temmuz Salı
Tiyatro Sahnekarlar 
Biletix.com

❱ Erkek Aklı-Oksimoron 
20 Temmuz Çarşamba
Tiyatro Yeniden 
Biletix.com

❱ Ahmed Arif-
Şahdamarım
21 Temmuz Perşembe
Dostlar Tiyatrosu

Biletix.com

❱ Gomidas
22 Temmuz Cuma
Yolcu Tiyatro
Mobilet.com

❱ Doğu Demirkol
23 Temmuz Cumartesi
BKM Mutfak 
Biletix.com

❱ İyi, Kötü, Çirkin
24 Temmuz Pazar
Sanat Değirmeni
Biletix.com

❱ Notre Dame’ın 
Kamburu Müzikali 
25 Temmuz Pazartesi
Kumbara Görsel Sanatlar
Biletix.com

❱ Memleketimden İnsan 
Manzaraları
26 Temmuz Salı
Perdeci Oyuncuları 
Biletix.com

❱ Vişne Bahçesi
27 Temmuz Çarşamba
Tiyatro Sahnekarlar
Biletix.com

❱ Fırat Tanış ile Gelin 

Tanış Olalım
28 Temmuz Perşembe
Donkişot Tiyatro
Biletix.com

❱ Misket
29 Temmuz Cuma
BOA Sahne
Tiyatrolar.com.tr

❱ Taxim
30 Temmuz Cumartesi 
Baba Sahne
Biletix.com

❱ Bülent Bey’in Hikayesi
31 Temmuz Pazar
Tiyatro Bal Porsuğu 
Biletix.com

Festivalin temmuz ayı 
Tepe Sahne programı şöyle:
❱ Eylül
16 Temmuz Cumartesi
Sfrpztf
Tiyatrolar.com.tr

❱ Kedi Cenazesi
17 Temmuz Pazar
Tiyatrotiyatral
Biletinial.com

❱ Şatonun Altında 
18 Temmuz Pazartesi
Fiziksel Tiyatro 

Araştırmaları
Tiyatrolar.com.tr

❱ Piraye
19 Temmuz Salı 
Bostancı Sanat Yapım
Biletix.com

❱ Palto
20 Temmuz Çarşamba
Oyun İşleri
Biletix.com

❱ Dansöz
21 Temmuz Perşembe
Mek’an 
Biletix.com

❱ Korkuyu Beklerken 
22 Temmuz Cuma
Entropi Sahne
Biletix.com

❱ Etekler ve Pantolonlar
23 Temmuz Cumartesi
Tiyatro Yeditepe
Biletix.com

❱ Bir Serenadın Sonu
24 Temmuz Pazar
Konsept Sahne
Mobilet.com

❱ Kalabalık Duası
25 Temmuz Pazartesi

Fiziksel Tiyatro 
Araştırmaları
Tiyatrolar.com.tr

❱ Evin Kokusu
26 Temmuz Salı
Apartman Sahne
Tiyatrolar.com.tr

❱ Bir Evlilik Müzikali
27 Temmuz Çarşamba
Sanat Değirmeni 
Biletix.com

❱ Bir Garip Orhan Veli 
Müzikali
28 Temmuz Perşembe
Reha Özcan Kumpanyası
Biletix.com

❱ Satranç 
29 Temmuz Cuma
Duande
Biletix.com

❱ Bana Amy De Amy 
Winehouse Müzikali
30 Temmuz Cumartesi
Tiyatro Keyfi
Biletix.com

❱ Sevdalı Bulut
31 Temmuz Pazar
Metin Zakoğlu Tiyatrosu
Biletix.com

“Tiyatro
Özgürlük 
Parkı’nda” 
başlıyorbaşlıyor

adıköy Belediyesi’nin desteğiyle düzen-
lenen ve büyük bir ilgiyle izlenen tiyatro 
etkinlikleri bu yıl Selamiçeşme Özgür-
lük Parkı'nda 1 Temmuz’da başlayacak, 

15 Eylül’e kadar devam edecek.  Tiyatro gösterimle-
ri, Erdal Beşikçioğlu’nun “Bir Delinin Hatıra Defte-
ri” oyunuyla saat 21.00’de seyirciyle buluşacak. 

Birçok usta oyuncunun yer aldığı ve 50’den 
fazla oyunun sergileneceği tiyatro etkinliklerin-

de, Tatbikat Sahnesi - Bir Delinin Hatıra Defte-
ri, Dostlar Tiyatrosu - Yaşamaya Dair, Ahmet 
Arif – Şahdamarım, Baba Sahne - Bir Baba Ham-
let, Yolcu Tiyatro - Gomidas, Boa Sahne - Misket, 
Semaver Kumpanya - Kuşlar gibi birçok oyun sah-
nelenecek. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Doğu De-
mirkol, Emre Karayel, Zafer Algöz ve Can Yılmaz 
gibi oyuncuların da stand up gösterileri olacak. Ti-
yatro ve stand- up gösterilerinin yanı sıra müzikal-
ler de seyircilerle buluşacak. Özgürlük Parkı Açık 
Hava Tiyatrosu  ve Tepe Sahne’deki oyunlar, üc-
retli olarak izlenebilecek. 

l Erhan DEMİRTAŞ

K
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Elvis 
Film, esrarengiz 
menajeri Albay 
Tom Parker 
(Tom Hanks) ile 
olan karmaşık 
ilişkisinin 
prizmasından 
görülen Elvis 
Presley’in (Austin 
Butler) hayatına 

ve müziğine odaklanıyor. Hikâye, 
Amerika’da gelişen kültürel manzara ve 
masumiyetin kaybolması zemininde, 
Presley’in şöhrete yükselişinden 
benzeri görülmemiş yıldızlığına 
kadar 20 yılı aşkın süredir Presley ve 
Parker arasındaki karmaşık dinamiği 
anlatıyor. Bu yolculuğun merkezinde 
Elvis’in hayatındaki en önemli ve etkili 
insanlardan biri olan Priscilla Presley de 
(Olivia DeJonge) var. Dünya prömiyerini 
75. Cannes Film Festivali’nde yapan ve 
dakikalarca ayakta alkışlanan “Elvis”, 24 
Haziran’da beyazperdede olacak.

Yumrukları Gevşetmek
Kuzey 
Osetya’daki 
eski bir maden 
kasabasında 
genç bir kadın, 
reddettiği, 
ancak bir o 
kadar da sevdiği 
ailenin boğucu 
hâkimiyetinden 

kaçmak için mücadele eder. Kira 
Kovalenko’nun yönettiği Rusya yapımı 
film, 2021 Cannes Film Festivali’nde 
Belirli Bir Bakış Ödülü’nü almıştı. 24 
Haziran’da sinemalarda.
Kadıköy Sineması
YUMRUKLARI GEVŞETMEK: 16:00, 19:15
YAŞAMAYA BAK: 14:00, 17:15, 19:30
OKUL TIRAŞI: 17:45
YOLA DEVAM: 15:30, 21:30
HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA: 21:00
KADER: 24 Haziran 2022 - 23:15
MASUMİYET: 25 Haziran - 23:50
ÇİLİNGİR SOFRASI: 28 Haziran - 21:30
DIŞLANMIŞLAR: 29 Haziran - 21:30

SİNEVİZYON

Julie, geçmişte derin bir ilişki yaşadığı ve 
aralarında kuşak farkı bulunan çizgi ro-
mancı eski sevgilisi Aksel’in kanser ol-
duğu öğrenmiştir. Kendisini tedavi oldu-
ğu hastanede ziyaret eder. İkili bahçeye 
çıkar ve bir masada sohbete dalar. Aksel 
kendinden, geçmişinden, ilgi alanlarından, 
şimdiki zamandan ve ‘geleceksizliğinden’ 
bahseder: “Ben hasta olmadan önce ha-
yattan vazgeçmiştim… Tek yaptığım eski 
filmleri izlemekti. Bazen hiç bilmediğim 
şarkıları dinliyorum ama onlar bile eski, 
kendi gençliğimdendi. Hiç duymadığım 
müzikler… İnternet ve cep telefonlarının 
olmadığı bir çağda büyüdüm… Farkında-
yım, çok yaşlı biri gibi konuşuyorum ama 
durum bu. Benim büyüdüğüm dünya yok 
olup gitti. Biz sabahtan akşama kadar plak 
dükkânlarını gezerdik… Sahaflarda ikin-
ci el çizgi romanlara göz atardım, video-
cularda dolaşırdım… Kültürün objeler ara-
cılığıyla yayıldığı bir dönemde büyüdüm… 
İlginç objelerdi, çünkü onların arasında ya-
şayabilirdik. Kaldırıp bakabilirdim, elimizde 
tutabilirdik. Kıyaslayabilirdik…”

“Kitaplar gibi mi yani?” diye sorar Julie. 
“Evet, kitaplar gibi…” der Aksel. Ve devam 

eder: “Elimde bir tek bunlar var, hayatımı 
böyle geçirdim… Tüm o şeyleri biriktire-
rek… Çizgi romanlar, kitaplar vs. Bir de bi-
riktirmek 20’li yaşların başında hissetti-
ğim kuvvetli duyguları vermediğinde bile 
devam ettim. Ve şimdi elimde bir tek bun-
lar kaldı. Kimsenin umurunda olmayan ap-
talca ve boş şeyler hakkında bir yığın bil-
gi ve anı…”

Sonrasında hastalığıyla ilgili saptama-
larda bulunur: “Geçmişe tapmaya başla-
dım… Çünkü artık geleceğim yok, bu his-
settiğim nostalji bile değil… Sadece ölüm 
korkusu… Sanatla ilgisi yok, başıma ge-
lenleri sindirmeye çalışıyorum…”

Geçen yıl vizyona giren ve halen MU-
BI’de gösterimde olan ‘Dünyanın En Kötü 
İnsanı’ (‘Verdens verste menneske’) adlı 
bir Danimarka yapımı filmden alıntıladım 
bütün bunları…

Öte yandan birkaç hafta önce vizyona 
giren Gaspar Noé imzalı ‘Vortex’ Alzhei-
mer’ın kapısını çaldığı, eşinin de karısının 
yanı sıra yazacağı kitaba ilişkin dertler-
le boğuştuğu 80’lerindeki bir çifti anlatı-
yordu. Kamera ikilinin evinin içinde dolaş-
tığında her tarafta kitapların ve gazeteler 
olduğunu, duvarları ’68 Hareketi’ne iliş-
kin posterlerin yanı sıra kartpostallar, film 
afişlerinin kapladığını görüyorduk. Bir tür 
‘aydın sığınağı’nı andıran bu yapı, sanki 
kimi kollarıyla Joachim Trier’in ‘Dünyanın 
En Kötü İnsanı’na uzanıyor gibiydi. Filmin 
sinema üzerine yazıp çizen yaşlı karakteri 

de adeta ‘Aksel ihtiyarla-
dığında böyle biri olabilirdi’ 
fikrini insanın zihnine dü-
şürüyordu. Bu arada fil-
min yönetmeni Noé, pan-
demi döneminde yakın 
çevresine ait kimi yaş-
lı dostlarını yitirmiş, ken-
disi de 2019’da beyin ka-
naması geçirmişti. ‘Vortex’ böylesi zorlu 
bir sürecin ardından çekilmişti ve yaratı-
cısının hayata, ölüme, varoluşa, yaşadık-
larına ‘yeni’ bakışının, yaşadığı hesaplaş-
manın ifadesiydi. Uzun yıllardır Paris’te 
yaşayan Arjantin kökenli sinemacıyla, fil-
minin Türkiye’de vizyona girdiği hafta Ok-
sijen gazetesinde Muammer Brav’ın yap-
tığı bir söyleşi yayımlandı. Söz konusu 
röportajda Brav, yönetmene şu soruyu 
yöneltiyordu: “Filmin en üzücü sahnele-
rinden birinde adam biriktirdiği onca ki-
tabın, derginin, kasetin, fotoğrafın dağılıp 
gideceğinden endişeleniyordu. Benim de 
en büyük korkularımdan biri. Siz ne dü-
şünüyorsunuz?” Noé’nin cevabı da şöy-
leydi: “Afiş koleksiyonum, DVD’lerim, ben 
ölünce onlara ne olacak yani… Dario Ar-
gento’nun karakteri (yani filmdeki yaşlı 
adam) benim bir uzantım. Gecelerimi har-
cadım e-bay’de o afişleri, DVD’leri, kitap-
ları almak için. Beyin kanaması geçirdiğim 
zaman hastanede yatarken başımda kor-
kunç bir ağrı vardı, sürekli başıma bomba-
lar yağıyor gibiydi, hem de morfine rağ-

men. Hiç konuşamıyordum ama kafamda 
hep ‘Ailem ben ölünce koleksiyonuma ne 
yapacak?’ düşüncesi vardı. ‘Şimdi öle-
mem, bu koleksiyonla ne yapacaklarını, 
hatta değerini bile bilmiyorlar’ diye geçi-
yordu aklımdan. Beni o koleksiyon kurtar-
dı yani.”

Görüldüğü gibi Gaspar Noé’yle Ak-
sel’in kaygıları ayrı. Öte yandan naçiza-
ne benim de kaygılarım aynı! Hayatım bo-
yunca hep bir şeyler biriktirdim. Önce 
Tarkan, Kara Murat, Doğan Kardeş, Milli-
yet Çocuk, Seksek, Tercüman Çocuk gibi 
dergiler; sonra Tommiks, Teksas, Kap-
tan Swing, Mandrake, Kızılmaske, Zagor, 
Teks, Tom Braks, Karaoğlan, Tolga, Red Kit, 
Zembla, Superman, Mister No, Tarzan, Je-
riko, Jungla, Conan ve Ken Parker gibi çiz-
gi romanlar. Yaş ilerledikçe kitaplar, başka 
dergiler, DVD’ler ve sonrasında da ‘futbol-
cu olma hayalleri’nin yetişkinlikteki teza-
hürü olarak belki de birçok takıma ait for-
malar…

Lakin bugün gelinen noktada Noé, 
Aksel ve ben; zamanında büyük gayret-

lerle biriktirdiğimiz bu kolek-
siyonların ne yazık ki sonraki 
kuşaklarca pek de ‘değer-
li’ şeyler olarak addedilme-
yeceğinin farkındayız! Ama 
maalesef hayatın döngü-
sü böyle, her yeni gelişme 
eskilerini tarihin boşluğu-
na (çöplüğüne demek belki 
daha doğru) atıveriyor. Bu-
gün dijital çağın hükümran-
lığı altındayız; örneğin ev-

lerimizde bir zamanlar koskoca yerleri 
kaplayan DVD’lere gerek yok, her şey in-
ternette el altında duruyor… Platform-
lar adeta sinema kütüphaneleri. Ama ben 
yeni çıkmış bir DVD’yi, hele hele barındır-
dığı film bir klasikse elime aldığımda duy-
duğum heyecanı, hiçbir şeye değişmem. 
Bu kuşkusuz insan denen varlıktaki ‘mül-
kiyet’ duygusunun dışavurumlarından bi-
riydi. Kimi ev, araba, para biriktirirken ben 
ve benim gibilerin hesabını da bu türden 
şeyleri biriktirmek düşüyordu. Ama artık 
Aksel’in vurguladığı gibi elimizde kimse-
nin umurunda olmayan, onca tarihe karış-
mış boş şeylerle, onlar hakkındaki bir yı-
ğın bilgi ve anıdan başka bir şey yok. Tam 
da ‘Jurassic World: Hâkimiyet’in vizyona 
girdiği şu günlerde biz de bir nevi dinozor-
lar olarak türümüzün yok oluşuna doğru 
ilerliyoruz. Ben yine de kendi adıma bütün 
bu yaşadıklarımdan, biriktirme sevdam-
dan dolayı mesut ve bahtiyar olduğumu 
söylemeliyim… Bu yazı da “Bir Dinozor’un 
Anıları”ndan (Mina Urgan’a sevgilerle bu 
arada) küçük bir kuple olsun!

Tedavülden kalkmakta olan kimi ‘dinozor’lara ilişkin…

24.06.2022 Cuma 20.00

● Aziz Matyas’a Göre İncil (Il vangelo 
secondo Matteo)
* Son gösterim.
 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

25.06.2022 Cumartesi 14.00

● Dilenci (Accattone)
* Son gösterim.
 Yönetmen: Pier Paolo Pasolini
Senaryo: Pier Paolo Pasolini, Sergio Citti
Oyuncular: Franco Citti, Franca Pasut, 
Silvana Corsini
 
İtalya / 1961 / Siyah Beyaz / Latince, 
İtalyanca / 117 dk. / Türkçe Altyazılı

25.06.2022 Cumartesi 18.30

● Mamma Roma
* Son gösterim.
Yönetmen: Pier Paolo Pasolini

Senaryo: Pier Paolo Pasolini
Oyuncular: Anna Magnani, Ettore Garofolo, 
Franco Citti, Silvana Corsini
İtalya / 1962 / 106 dk. / Siyah Beyaz / 
İtalyanca / Türkçe Altyazılı

26.06.2022 Pazar 14.00

● Ro.Go.Pa.G
* Son gösterim.
Yönetmen:  Roberto Rossellini (Illibatezza), 
Jean-Luc Godard (Il nuovo mondo), Pier 
Paolo Pasolini (La Ricotta), Ugo Gregoretti 
(Il pollo ruspante)
Senaryo: Roberto Rossellini (Illibatezza), 
Jean-Luc Godard (Il nuovo mondo), Pier 
Paolo Pasolini (La ricotta), Ugo Gregoretti 
(Il pollo ruspante)
Oyuncular: Rosanna Schiaffino, Bruce 
Balaban (Illibatezza), Jean-Marc Bory, 
Alexandra Stewart (Il nuovo mondo), 
Orson Welles, Mario Cipriani (La ricotta), 
Ugo Tognazzi, Lisa Gastoni (Il pollo 
ruspante)
 
İtalya / 1963 / İtalyanca / 122 dk. / Siyah 
Beyaz / Türkçe Altyazılı

 

26.06.2022 Pazar 18.30
● Merhaba Canım
Gösterim Tarihi: 26.06.2022 Pazar 
18.30
Yönetmen:  Ulaş Tosun

Türkiye / 2021 / Türkçe / 58 dk. / Renkli / 
İngilizce Altyazılı
* Gösterimin ardından yönetmenin 
katılımıyla söyleşi gerçekleşecektir.

 

28.06.2022 Salı 20.00
● Şahinler ve Serçeler (Uccellacci e 
uccellini)
* Son gösterim.
Yönetmen: Pier Paolo Pasolini
Senaryo: Pier Paolo Pasolini, Dante Ferretti
Oyuncular: Totò, Ninetto Davoli
 İtalya / 1966 / 89 dk. / Siyah Beyaz / 
İtalyanca / Türkçe Altyazılı
 

29.06.2022 Çarşamba 20.00

● Aşk Buluşmaları (Comizi d’amore)
* Son gösterim.
Yönetmen:  Pier Paolo Pasolini
Oyuncular: Lello Bersani, Alberto Moravia, 
Cesare Musatti 
İtalya / 1964 / İtalyanca / 92 dk. / Siyah 
Beyaz / Türkçe Altyazılı

30.06.2022 Perşembe 20.00

● Pasolini
* Son gösterim.
Yönetmen: Abel Ferrara
Senaryo: Maurizio Braucci, Abel Ferrara 
(fikir), Nicola Tranquillino (fikir)
Oyuncular: Willem Dafoe, Ninetto Davoli, 
Riccardo Scamarcio
Fransa, Belçika, İtalya / 2014 / 84 dk. / 
Renkli / İngilizce, İtalyanca, Fransızca / 
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

UĞUR 
VARDANVARDAN

Sinematek/Sinema Evi, İtalyan Kültür 
Merkezi işbirliğiyle düzenlediği Pier 
Paolo Pasolini Toplu Gösterimi’nin 
sonuna yaklaşıyor. 

ürkiye'nin uzun 
soluklu belge-
sel festivali Do-
cumentarist, 25-

30 Haziran'da son dönemin 
en yaratıcı belgesellerinden seçilmiş programı 
ve yerli yabancı konuklarıyla 15. yılını kutlamaya hazırla-
nıyor. Belgesel sinemanın en taze ürünlerinden ve yan et-
kinliklerden oluşan programda 70'ten fazla film seyirciy-
le buluşacak. 24 Haziran akşamı CRR Konser Salonu'nda 
“Aşk, Mark ve Ölüm”ün gösterimiyle açılacak festivalde 
Almanya konuk ülke; arşiv belgeselleri, ekolojik sorunlar, 
büyüme hikâyeleri, müzik/dans belgeselleri ise öne çıkan 
temalar arasında.

Documentarist 15. İstanbul Belgesel Günleri, İstan-
bul'un iki yakasında altı mekâna yayılan geniş bir prog-
ram sunuyor. Festival haftası boyunca Türkiye'den ve 
dünyadan 70'ten fazla film, Fransız Kültür Merkezi, Cine 
Majestic, Aynalı Geçit ve Müze Gazhane'de gösterilecek. 
Atölye ve diğer etkinlikler ise Yapı Kredi Kültür Sanat 
(Beyoğlu) ve Postane'de (Galata) gerçekleşecek.

KONUK ÜLKE ALMANYA
Bu yılın “Konuk Ülke”si olarak seçilen Almanya'dan 

“Aşk, Mark ve Ölüm”ün yanı sıra hepsi Berlinale'de gösteri-
len “Bettina”,  “Lutz Pehnert”, “Bay Bachmann ve Sınıfı” ve 
“Genderation” dahil sekiz belgesel olacak. “Genderation”ın 
yönetmeni Monika Treut'un üç filmini içeren özel bir bölüm 
de bulunacak. Festivalin, her yıl üç belgesel ustasını üç fil-
miyle tanıtmayı amaçlayan 3x3 adlı yeni bölümünün diğer 
isimleri Documentarist'in konuğu olarak İstanbul'a gelecek 
olan İsveçli Magnus Gertten ve Hollandalı yönetmen Alio-
na van der Horst olacak. Programda Gertten'in dünya prömi-
yerini bu sene Berlinale'de yapan “Nelly & Nadine” ile Van 
der Horst'un IDFA'da açılışını yapan son filmi “Bedenini 
Güneşe Dön” dahil yönetmenlerden üçer film gösterilecek. 

GAZHANE’DE EKOLOJİ FİLMLERİ
Documentarist 15. İstanbul Belgesel Günleri'nin öne 

çıkan bölümlerinden biri dünyayı tehdit eden ekolojik so-
runların ele alındığı “XR Yok Oluş İsyanı” başlıklı bö-
lüm. Program kapsamında, mikroplastiklerden denizler-
deki kirliliğe, biyolojik çeşitliliğin azalmasından termik 
santrallere kadar çevreyi ve canlı yaşamını tehdit eden pek 
çok soruna dair sekiz belgesel Müze Gazhane'de seyirciy-
le buluşacak. Filmler, 25-30 Haziran arası beş gün boyun-
ca saat 20.00'de Müze Gazhane'deki açık hava gösterim-
lerinde ücretsiz olarak izlenebilir.

Bu filmler şöyle: 
• Yok oluş sürecine karşı ellerinden geldiğince mü-

cadele eden dört bilim insanı ve bir sanatçını anlatıldığı 
“Doğadan Sonra”. 

• Plastik atıkların denizlerdeki yolculuğunu takip eden 
“Kuzey Akıntısı”.

•  Myanmar'da kendi olanaklarıyla petrol çıkararak ge-
çimini sağlayan bir ailenin hikâyesi “Bin Yangın”.

• Küresel ısınmanın Kuzey Kutbundaki hayvanlara etki-

sini çarpıcı bir görsellikle aktaran “Haulout”.
• Dünyadaki varlıkların dijital bir kopyasını yaratma 

çabasını anlatan “Our Ark”
• Doğayla barışık ilişkisini sürdürmeye çalışırken kendi 

hastalığıyla cebelleşen bir adamın portresi “Mısırlı Emmi”
• Kömürlü termik santral projesine karşı 

yıllarca direnen bir köy “Çırpılar: Bir Müca-
delenin Anatomisi”.

İBB Kültür Varlıkları işbirliğiyle hazırla-
nan programda film gösterimlerinin yanı sıra 
Türkiye'nin çöp ithalatı politikası üzerine bir 
panel ve çocuklarla çevre temalı bir yaratıcı 
drama atölyesi de düzenlenecek.

 YENİ YETENEK ÖDÜLÜ
Türkiye'den pandemi şartlarına rağmen 120'den fazla 

başvuru alan, bunlar arasından seçilen 30 belgeselin göste-
rileceği festivalde, yerli yönetmenlerin ilk ve ikinci filmle-
ri her sene olduğu gibi Johan van der Keuken Yeni Yetenek 
Ödülü'ne aday olacak. JvdK Yeni Yetenek Ödülü'nün bu 
yılki jürisi sinema akademisyeni Özlem Güçlü, programcı 
ve dijital iletişim uzmanı Karen Cirillo, yönetmen Ahu Öz-
türk, kurgucu Selda Taşkın ve belgesel sinemacı akademis-
yen Can Candan'dan oluşuyor. Uluslararası seçkiyi değer-
lendirip Eleştirmenler Ödülü'nü verecek olan FIPRESCI 
jürisinde ise Ukrayna'dan Natalia Moussienko, İsviçre'den 
Teresa Vena ve Türkiye'den Övgü Gökçe yer alıyor.

ANIMADOC ATÖLYESİ YENİDEN
Bu yıl belgeselciler için uluslararası fon arayışı ve pro-

je geliştirmenin ilk adımları üzerine DAE (Avrupa Belge-
sel Birliği) kurucusu Brigid O'Shea ve IDFA Marketler 
Yöneticisi Selin Murat ile iki günlük atölye düzenlenecek. 
FAMU'dan Tomaş Doruşka ve A. Nazlı Kaya'nın hazırla-
dığı Belgesel Animasyon (AnimaDoc) atölyesi de geri dö-
necek. Belgesel pratiğine dair bir başka etkinlik de Kurgu-
cular Dayanışması'ndan kurgucuların katılacağı Belgeselde 
Kurgu ve Fragman Hazırlama başlıklı sunum olacak.

Belgesel festivali 
Documentarist, 25-30 

Haziran’da birçok yenilikle 15. 
yaşına merhaba diyor. Belgesel 

sinemanın en taze ürünlerinden 
ve yan etkinliklerden oluşan 
programda 70’ten fazla film 

seyirciyle buluşacak

15 yaşında!
Belgesel şenliği
T

l Gökçe UYGUN

Aşk, Mark ve Ölüm

Mısırlı Emmi

Documentarist, bu sene Avrupa Birliği Sivil Düşün 
Programı, Hollanda Kraliyeti, Goethe Enstitüsü, German 
Films, Fransa, İsviçre ve İsveç Başkonsoloslukları, 
Dimitrie Cantemir Kültür Merkezi, Litvanya Elçiliği, 
Anadolu Kültür, Istanbul Büyükşehir Belediyesi ve 

Müze Gazhane’nin katkıları, FKM, Yapı Kredi Kültür 
Sanat, Postane, Aynalı Geçit’in mekân desteği ve pek 
çok kurumun işbirliği ile gerçekleşiyor. Fransız Kültür 
Merkezi ve Cine Majestic’teki gösterimler mekân 
girişlerinde temin edilecek biletlerle 15 TL’ye; Aynalı 
Geçit ve Gazhane’deki gösterimler ile tüm yan etkinlikler 
ise ücretsiz izlenebilir.

BAZI GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ

Vortex
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ürkiye Ormancılar Derneği’nin “Türkiye 
Ormancılığı: 2022, Türkiye'de Ormansız-
laşma ve Orman Bozulması” adlı raporu 
yayınlandı. Prof. Dr. Erdoğan Atmış’ın 

editörlüğünü yaptığı ve çok sayıda bilim insanının 
katkıda bulunduğu raporda; Türkiye’deki ormansız-
laşma ve orman kayıpları verilerle açıklanıyor.

Raporun “Türkiye’de Ormansızlaşma” bölümün-
de resmi verilere göre ülke ormanlarının 1970’li yıl-
lardan beri artış eğiliminde olduğu aktarılsa da bu-
nun gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Ağaçlandırma 
olarak kabul edilmeyen rehabilitasyon çalışmaları-
nın, ağaçlandırma çalışmasıymış gibi gösterildiğinin 
belirtildiği raporda şu bilgiler paylaşıldı: “Ülkemizde 
2005 ile 2015 yılları arasında 60 ilin orman alanı art-
mış, 2’si değişmemiş, 19’unda ise orman alanı azal-
mıştır. Ormanı artan illerin göç veren iller olduğu, or-
manı azalan illerin ise İstanbul ve Kocaeli gibi yoğun 
göç alan sanayileşmiş ve aşırı kentleşmiş iller olduğu, 
örneğin Marmara Bölgesi’nde sadece üç ilde orman-
ların arttığı, geri kalan illerde ormanların azaldığı tes-
pit edilmiştir. Bu nedenle ülke ormanlarının azalma 
riskinin olduğu söylenebilir.”

“620 BİN HEKTARA ULAŞTI”
“Ormanlar ülke ekonomisine kaynak sağlamak 

amacıyla yok edilmektedir” görüşünün paylaşıldığı 
raporda orman kayıplarına ilişkin şu veriler paylaşıldı: 
“1973’ten beri 2/B ile orman dışına çıkarılan alanların 
toplamının 620 bin hektara ulaştığı biliniyor (tüm or-
manların yüzde 2,7’si). Diğer yandan herkesin bildiği 
gibi ormanlarımız maden, enerji ve turizm vb. kulla-
nımlar için ormancılık dışı amaçlarla kullanıma açıla-
bilmekte ve bu alanlar ‘kamu yararı’ gerekçe gösteri-

lerek 49 yıla kadar sürelerle kiralanabilmektedir. Ne 
yazık ki; orman ekosistemlerinin bu şekilde orman-
cılık dışı amaçlar için kullanıma açılması son yıllar-
da oldukça hız kazanmıştır. Kullanıma açılan alanların 
orman ekosistemi olarak varlığını sürdürme şansı çok 
azdır. Üstelik bundan sonra tekrar orman ekosistemi 
oluşturamayacak şekilde yok edilmiş olan bu alanlar, 
halen arttığı iddia edilen orman alanı rakamları için-
de yer almaktadır. İşte bu tür ormancılık dışı amaçla-
ra tahsis edilen ormanların miktarı 2020 yılı itibariyle 
748 bin hektarı (tüm ormanların yüzde 3,3’ü) bulmuş-
tur. Yani 2/B ile orman dışına çıkarılanları (yüzde 2,7) 
da katarsak ormanlarımızın toplamda yüzde 6’sı poli-
tik kararlarla fiili veya hukuki olarak orman olma nite-
liğini kaybetmiş durumdadır.”

Rapora göre, son 20 yılda ağaçlandırmayla kaza-
nılan orman miktarının tüm ormanların sadece yüz-
de 0,6’sını (144 bin hektar) oluşturduğu belirtilirken, 
“Aynı dönemde 2/B ile orman dışına çıkarılan alan 
178 bin hektarı (yüzde 0,7), ormancılık dışı amaçlarla 
yapılan orman tahsisi miktarı da 484 bin hektarı (yüz-
de 2,2) bulmaktadır.” denildi.

MADEN, TURİZM, ENERJİ…
Raporda yer verilen bilgilere göre her yıl orman 

yangınlarıyla kaybedilen orman alanlarının 4 katın-
dan fazlası maden, enerji, turizm, ulaşım gibi orman-
cılık dışı amaçlarla yapılan tahsisler nedeniyle yok 
oluyor. Raporda, yanan orman alanlarının tekrar or-
mana dönüşmesinin mümkün olduğu fakat enerji 
santraline, maden sahasına, otele, golf sahasına dö-
nüştürülmüş alanların artık ormana dönüşmesinin 
çok zor olduğu da hatırlatıldı.  

“TAHSİSLER DEVAM EDİYOR”
“Bu tür tahsislerle yok edilen ormanların mik-

tarı 2020 yılı itibariyle 748 bin hektara ulaşmış fa-

kat yine de bu tahsis 
uygulamalarına, mev-
zuatta değişiklikler yap-
mak suretiyle yeni tah-
sis başlıkları eklenerek 
devam edilmektedir.” 
ifadelerinin yer veril-
diği raporda “2004 yı-
lından 2020 yılına ka-
dar verilen izinlerin 
toplamı 494 bin hekta-
ra ulaşmıştır. Bu miktar 
tüm zamanlarda veril-
miş olan izinlerin yüz-
de 66’sına yani üçte iki-
sine denk gelmektedir. Üstelik bu izinlerin kapsamı 
yapılan mevzuat değişiklikleriyle, gün geçtikçe ge-
nişletildiği için verilen izin miktarı özellikle 2012 yı-
lından beri artış eğilimindedir. Hızla artmakta olan 
bu tahsisler; 2012 ile 2020 yılları arasındaki dokuz 
yılda toplam 51 bin 663 izin ve bu izinlerle verilmiş 
olan 342 bin 846 hektar alana ulaşmıştır. Bu verile-
re göre yılda ortalama 5 bin 740 izin işleminde 38 bin 
94 hektar orman alanı ormancılık dışı amaçlar için 
tahsis edilmektedir.” bilgileri paylaşıldı. 

“Ormansızlaşmayla birlikte ormanların ürettiği 
birçok ekosistem hizmeti de ortadan kalkmaktadır. 
İklim değişikliğiyle birlikte şiddetini artıran sel ve 
taşkın felaketleriyle heyelanlar ormansızlaşma arttık-
ça daha da sık görülmeye başlanacaktır.” uyarısının 
yapıldığı raporda çölleşme riskine de dikkat çekildi.

“15 KAT ARTTI”
Raporda 2021 yılı “Mega Orman Yangınları Yılı” 

olarak adlandırıldı. “2021 yılı Türkiye’de orman yan-
gınları konusunda bir felaket yılı olarak tarihe geç-
miştir.” ifadelerinin yer verildiği raporda, “2021 yılı 

içinde toplam 2 bin 793 yangında 139 bin 503 hektar 
orman ekosistemimiz yanarak kül olmuştur. Bu mik-
tar yıl içindeki toplam yanan alan miktarı

itibariyle son 70 yılın en yüksek rakamıdır. Diğer 
yandan son yıllarda yangın sayısının düşük bir hızda 
artmasına rağmen, yanan alan miktarının hızla artma-
sı orman yangınlarının boyut değiştirmekte olduğu-
nun önemli bir göstergesidir.” denildi. 

Raporda ayrıca 2021 yılında orman yangınlarıyla 
mücadele noktasında başarısız olunduğu belirtilerek 
şu bilgilere yer verildi: “2021 yılından önceki 12 yı-
lın yangın verileri incelendiğinde, yıllık ortalamalar 
itibariyle yangın sayısının 2 bin 497, yanan alan mik-
tarının 8 bin 246 hektar ve yangın başına düşen ya-
nan alan miktarının 3,30 hektar olduğu görülmekte-
dir. Buna karşın 2021 yılında yangın sayısı 2 bin 793, 
yanan alan miktarı 139 bin 503 hektar ve yangın ba-
şına düşen yanan alan miktarı ise 49,95 hektar olarak 
gerçekleşmiştir. Bu verilere göre; 2021 yılında yanan 
alan sayısı önceki 12 yılın yıllık ortalamasına göre 
yüzde 11 artarken, yanan alan miktarı 17 kat, yangın 
başına düşen yanan alan miktarı da 15 kat artmıştır.”

Doğada yaşanan hak ihlallerine karşı ku-
rum ya da kişiler itirazlarda bulunuyor, 
Türkiye’de davalar açıyor ya da Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvu-
ruyor. Bunların dışında bir yöntem daha 
var o da BM İnsan Hakları Konseyi’ne 
başvuru yapmak. Fakat bu yöntem Tür-
kiye’de çok bilinmiyor. Doğa Derneği, 
doğa mücadelesinde yaşanan hak ihlal-
leri için BM İnsan Hakları Konseyi’ne 
başvuru süreci ve izlenecek aşamaları 
anlatan bir rehber yayımladı. Doğa Der-
neği Hukuk Danışmanı Av. Özlem Al-
tıparmak tarafından hazırlanan rehber, 
BM mekanizmalarının nasıl kullanabile-
ceği konusunda yol gösteriyor. 

Türkiye’de doğa ve onun bir parça-
sı olan yaşam alanlarının yok edilmesi-
nin her geçen gün arttığının hatırlatıldığı 
rehberin hazırlanış amacı şöyle açıklanı-
yor: “Doğanın yok edilişine karşı Türki-
ye’de verilen mücadele de her geçen gün 
artıyor. Ancak doğayı savunan sivil grup-
lar ne yazık ki, uluslararası prosedürle-
ri bu süreçte sınırlı seviyede kullanıyor. 
Bu projelere ve yanlış uygulamalara kar-
şı destek alabileceğimiz uluslararası pro-
sedürlerden biri Birleşmiş Milletler insan 
hakları başvuru mekanizmaları. Türki-
ye’de doğa koruma alanında neredeyse 
hiç kullanılmayan bu mekanizmalar, in-
san hakkı ihlallerini gerekçe göstererek 
savunuculuk çalışmalarına destek oluştu-
ruyor. Bu rehber, doğa tahribatı nedeniyle 
yaşanan insan hakları ihlallerinde Birleş-
miş Milletler Özel Prosedürlere başvuru 
yöntemini açıklamak ve bu mekanizmaya 
başvurmak isteyen kişi ve kurumlara yol 
göstermek amacıyla hazırlandı.”

Doğa mücadelesindeki insan hakları 
ihlalleri için her birey ya da sivil toplum 
kuruluşunun BM İnsan Hakları Konseyi 
Özel Prosedürlerine başvuru yapılabildi-
ğinin belirtildiği raporda başvuru kriterle-
ri şöyle sıralanıyor.

• Başvuru, açıkça temelsiz veya siyasi 

amaçla yapılmış olmamalıdır.
 • Başvuru, ihlal edildiği iddia edilen 

insan haklarının gerçekçi bir açıklaması-
nı içermelidir. 

• Başvurunun hakaret içeren bir dilde 
yapılmamış olması gerekir.

 • Başvuru, güvenilir ve ayrıntılı bilgi-
lere dayanarak sunulmalıdır. 

• Başvuru, yalnızca medyada çıkan 
haberlere dayanmamalıdır.

BM Özel Prosedürlerine başvuru için 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi baş-
vurusunda olduğu gibi, mağdurun kendi 
ülkesinde dava açıp neticesini bekleme-
si, yani iç hukuk yollarını tüketmiş ol-
ması şart değil. Ve başvuru internet üze-
rinden  https://spsubmission.ohchr.org/ 
adresinden yapılabiliyor. Fakat başvuru 
dili Türkçe değil. Başvuru sadece İngiliz-
ce, Fransızca veya İspanyolca olarak ya-
pılabiliyor. 

Başvuruda sunulan belgeler Özel Pro-
sedürler Birimi altındaki Hızlı Yanıt Ma-
sası tarafından sınıflandırılıp ve Özel 
Prosedür yetkililerine gönderiliyor. Yet-
ki sahibi uzmanlar, ihlalle ilgili inceleme 
yapıp ve gelen bilginin güvenirliği, ihlalin 
kapsamı, sunulan detaylar doğrultusunda, 
harekete geçip geçmeme kararını veriyor. 
Acil başvurular için ilgili hükümetin ce-
vap süresi 30 gündür. Acil niteliği taşı-
mayan başvurular ve başvuru öncesinde 
vuku bulmuş insan hakları ihlallerine id-
dialarla ilgili iletişimlerde, hükümete bir 
mektup gönderilir ve iddialara 2 ay içeri-
sinde yanıt vermesi talep ediliyor.

Doğa mücadelesinde BM’ye başvuru rehberi
Doğa mücadelesi ve hak ihlallerinde Birleşmiş Milletler mekanizmalarının 
nasıl kullanılabileceğini gösteren, ‘Doğa Mücadelesi ve Hak İhlallerinde 
Birleşmiş Milletler Özel Prosedürlere Başvuru Rehberi’ yayımlandı
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HANGİ DURUMLARDA 
BAŞVURU YAPILABİLİR?
Peki hak ihlali örnekleri neler? Yani 
hangi durumlarda başvuru yapılabilir? 
Rehberde sıralanan örneklerden birkaçı 
şöyle:  Yanlış su politikaları sonucunda 
bir sulak alanın zarar görmesi 
durumunda, denizlerde zehirli atık veya 
müsilaj durumunda,  kömürlü termik 
santral veya benzeri bir işletme faaliyeti 
kaynaklı hava kirliliği durumunda.

Rehberde doğa tahribatı ve zararları 
nedeniyle yapılacak başvurularda nelere 
dikkat edilmesi gerektiği de özetle şöyle 
sıralanmış: 
• Doğa tahribatı ve zararlar söz konusu 
olduğunda, olayın ve gerçekleşen ihlalin 
insan haklarıyla olan bağı ve ilgisi tespit 
edilmeli, yaşanan tahribatın mağdurların 
insan haklarına olan etkisi mümkünse 
verilerle desteklenmelidir
• İhlalden etkilenen kişilere dair güvenilir 

ve somut veriye ulaşmak için muhtarlar, 
yerel sivil toplum kuruluşları ve hizmet 
sağlayıcı kurumlarla iletişime geçilmeli ve 
başvuru konusunda kapsamlı bir çalışma 
yürütülmelidir.
• İhlali açıklamaya yarayacak fotoğraflar, 
mümkünse akademik görüşler ve uzman 
incelemeleri, ihlalin giderilmesine dair 
idareye veya ilgili resmî kurumlara yapılmış 
daha önceki dilekçeler forma eklenebilir.
• Olayla ilgili bilgi verilirken, ihlalin ilişkili 

olduğu alanlar sadece doğaya verilen 
zararla sınırlandırılmamalı; sağlık, barınma 
ve gıdaya erişim gibi etkilendiği iddia edilen 
diğer alanların işaretlendiğinden emin 
olunmalıdır.
Doğa Mücadelesi ve Hak İhlallerinde 
Birleşmiş Milletler Özel Prosedürlere 
Başvuru Rehberi‘ni https://www.
sivilsayfalar.org/raporlar/doga-dernegi-
doga-mucadelesi-ve-hak-ihlallerinde-
birlesmis-milletler-ozel-prosedurlere-
basvuru-rehberi/ adresinden 
indirebilirsiniz.

BAŞVURUDA BU HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ

Ormanlar, Ormanlar, 
maden ve enerji uğruna maden ve enerji uğruna 
yok ediliyoryok ediliyor
“Türkiye Ormancılığı: 2022, Türkiye'de Ormansızlaşma 
ve Orman Bozulması” raporuna göre her yıl orman 
yangınlarıyla kaybedilen orman alanlarının 4 katından 
fazlası maden, enerji, turizm, ulaşım gibi ormancılık dışı 
amaçlarla yapılan tahsisler nedeniyle yok oluyor

l Erhan DEMİRTAŞ
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Türkiye dahil 46 ülkede 93 bin kişinin katıldığı araş-
tırmanın sonuçlarına göre her 10 kişiden dördü "ba-
zen" ya da "çoğunlukla" haberleri takip etmekten ka-
çınıyor. Araştırmacılar, bu oranın 2017 yılından bu 
yana 9 puan artış gösterdiğine dikkat çekiyor. İngil-
tere ve Brezilya dahil bazı ülkelerde haberleri takip 
etmekten kaçınanların sayısının son beş yılda nere-
deyse iki katına çıktığı belirtiliyor. Özellikle 35 yaş 
altındakiler olmak üzere çalışmaya katılanların yüz-
de 36'sı, haberleri takip etmenin ruh sağlığını olum-
suz etkilediğini söylüyor. 

Araştırmacılar, koronavirüs pandemisi ve Rus-
ya-Ukrayna savaşı gibi olayların bu artışa neden ol-
duğunu öne sürüyor. Katılımcıların yüzde 43'ü, ha-
ber akışında siyasete ve koronavirüse çok fazla yer 
verildiğini belirtiyor, akışın yeterince değişken ol-
madığını savunuyor. Araştırmaya katılanların yal-
nızca yüzde 47'si hâlâ haberlerle çok ilgilendiklerini 
söylüyor. 2015'te bu oran yüzde 67'ydi.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?
Katılımcıların yüzde 29'u doğrudan haberlere 

olan güvenlerinin azaldığını ve haberlerin "güvenil-
mez" veya "taraflı" olduğu yönünde görüş bildirdi. 
23 ülkedeki okurlar / izleyiciler haberleri güvenil-
mez ve taraflı bulurken, yedi ülkede okurlar / izleyi-
ciler haberlere hem güveniyor hem de tarafsız bulu-
yor. Raporun Türkiye bölümündeki sonuçlara göre 
haber kurumlarına olan güven, geçen seneye kıyas-

la azalarak yüzde 36'ya indi. Haber kurumlarının si-
yasi olarak kutuplaştığını 
ve taraflı olduğunu düşü-
nenlerin oranı yüzde 38. 
Buna rağmen araştırma-
cılar, haberciliğe olan gü-
venin pandemi öncesi-
ne kıyasla yükseldiğini 
kaydetti. Katılımcıların 
yaklaşık yüzde 42'si ha-
berlere "çoğunlukla" gü-
vendiğini ifade etti. Bazı 
kişiler etrafındaki insan-
larla tartışmaya yol açtı-
ğı gerekçesiyle haberler-
den kaçındığını söylerken 
(%17), bazısı haberlerin 
kendilerini 'güçsüz' his-
setmelerine yol açtığını 
(%16) belirtti. Katılım-
cıların yüzde 5'i haberle-
ri hiç takip etmediklerini 
söyledi.

Rapora göre Türki-
ye’de haber tüketiminde 
basılı medyadan uzaklaş-
manın sürdüğü göze çar-
pıyor. Basılı medyadan 
haber takibi yapanların 
oranı geçen seneye göre 2 
puan azalışla yüzde 28’e 
gerilemiş. Buna karşın 

online medyadan haber tüketimi 2 puan artışla yüz-
de 83’e, televizyondan haber takibi ise 2 puan artış-
la yüzde 63’e yükselmiş. Sosyal medyadan haber tü-
ketimi ise yüzde 60 ile geçen seneyle aynı oranda 
gerçekleşiyor.

Araştırmaya göre Türkiye’de geleneksel ha-
ber kurumları genç nesillere ulaşmakta zorlanıyor. 
Araştırmanın sonuçlarına bakılacak olursa 18-24 
yaş arası gençler, genellikle sosyal medya platform-
ları aracılığıyla haber tüketiyor, yalnızca yüzde 23'ü 
haber uygulamalarını veya web sitelerini kullanıyor. 
Gençlerin birçoğu ise Facebook'tan da uzaklaşarak 
Instagram ve TikTok gibi platformlara yöneliyor.

Raporun Türkiye’ye ayrılan kısmında 20 yılın en 
yüksek enflasyonun medyayı büyük ticari baskı al-
tında bıraktığına dikkat çekildi. Halihazırda zor siya-
si koşullar altında çalışan bağımsız gazetecilerin gi-
derek artan finansal güvence sorununa işaret edildi.

‘Hükümet karşıtı ve alternatif medyanın, hükü-
met yanlısı olanlara göre ekonomik kriz karşısın-
da daha kırılgan’ olduğu ifade edilerek, AKP hükü-
metini eleştiren Fox, Tele 1, Halk TV gibi kanallara 
RTÜK tarafından birçok kez para cezası verildiği 
hatırlatıldı. Siyasi sansürün bağımsız medyanın üze-
rine ekstra bir baskı uyguladığı belirtildi ve haber 
sitelerine erişim engeli ile haberi yayından kaldır-
ma taleplerinin devam ettiği yazıldı. Özellikle devlet 
ihalelerinin kötüye kullanılmasıyla ilgili haberlerin 
hızlı mahkeme kararlarıyla yayından kaldırılma-
sı örneği verildi. Bütün bunlar vatandaşların habere 
erişim hakkını etkileyen girişimler. Bu dikkate alın-
dığında vatandaşların yalnızca yüzde 23’ün medya-
nın siyasi etkiden bağımsız olduğunu düşünmesinin 
şaşırtıcı olmadığı dile getirildi. Türkiye’de yanlış ve 
yanıltıcı haberin yaygın (Yüzde 62) bir endişe kay-
nağı olarak kalmaya devam ettiği belirtildi.

ansüre ve çok sayıda cezaya yol 
açacağı gerekçesi ile eleştirilen 
sosyal medya ve internet haberci-
liğine ilişkin düzenlemeleri içeren 

“Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM 
Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AKP ve 
MHP'li 72 milletvekili tarafından dezenfor-
masyonu önlemek iddiasıyla sunulan ve 40 
maddeden oluşan teklif sadece gazetecileri 
değil sosyal medya kullanıcılarını da ilgilen-
diren önemli değişiklikler içeriyor.

Muhalefet partilerinin Anayasa'ya aykırı-
lık, sansüre ve çok sayıda hak mahrumiye-
tine yol açacağı için geri çekilme önergesi 
verdiği fakat reddedilen kanun teklifine göre 
internet haber siteleri de süreli yayın tanımı 
kapsamına alınacak, basın kartları yeniden 
düzenlenecek. 

Önümüzdeki haftalarda Genel Kurul’da görü-
şüldükten sonra yasallaşacak ve 1 Ocak 2023 tari-
hinden sonra yürürlüğe girecek kanun teklifi ile bir-
likte nelerin değişeceğini derledik. 

HABER SİTELERİ KANUN KAPSAMINDA
Kanun teklifi ile 'internet haber sitesi', 'İletişim 

Başkanı', 'İletişim Başkanlığı', 'Basın Kartı Komis-
yonu', 'medya mensubu', 'enformasyon görevlisi' 
gibi ifadelerin tanımı düzenleniyor ve internet ha-
ber siteleri de süreli yayın kapsamına alınacak.

İnternet haber sitelerinde, faaliyet gösterdi-
ği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta ad-
resi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi, 
yer sağlayıcısının adı ve adresi, kendilerine ait in-
ternet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğru-
dan ulaşabileceği şekilde ve "iletişim" başlığı altın-
da bulundurulması zorunlu olacak.

Bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih 
ile sonraki güncelleme tarihleri, her erişildiğinde 
değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek.

İNTERNET SİTELERİ KAPATILABİLECEK
Basın duyurularının ve yargı organlarınca veri-

len yayın yasağı kararları için beyannameler artık 
Cumhuriyet Başsavcılığı yerine Basın İlan Kuru-
mu'na verilecek. Basın İlan Kurumu (BİK) yayı-
mın durdurulmasını hemen talep edebilecek. Yayım 
durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakı-
mından uygulanmayacak fakat verilen süre içerisin-
de eksikliklerin giderilmemesi ya da gerçeğe aykırı 

bilgilerin düzeltilmemesi halinde internet sitesi ka-
patılabilecek.  

İnternet sitelerinde yayınlanan içerikler gerekti-
ğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim 
edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış 
şekilde 2 yıl boyunca muhafaza edilmek zorunda 
olacak. 

İnternet haber sitelerinde zarar gören kişinin dü-
zeltme ve cevap yazısını sorumlu müdür, hiçbir dü-

zeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarih-
ten itibaren en geç bir gün içinde, ilgili yayının yer 
aldığı sayfa ve sütunlarda, URL bağlantısı sağlan-
mak suretiyle, aynı puntolarla ve aynı şekilde ya-
yımlamak zorunda olacak. 

BEŞ TÜR BASIN KARTI OLACAK
Teklifle basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri 

de değiştirildi. Buna göre, basın kartı baş-
vurusu İletişim Başkanlı-
ğı'na yapılacak ve bu kart, 
resmi nitelikte bir kimlik 
belgesi olarak kabul edi-
lecek.  

Beş tür basın kartı ola-
cak ve basın kartı alabile-
cekler arasına, “Medya ala-
nında faaliyet göstermeleri 
şartıyla, sendikalar ile kamu 
yararına faaliyette bulun-
duğu Cumhurbaşkanı kara-
rıyla tespit edilen dernek ve 
vakıfların yöneticileri” de 
eklendi. 

Basın Kartı Komisyonu 
9 üyeden oluşacak ve 2 üye 
İletişim Başkanlığı’nı tem-
sil edecek. Dokuz üyelik ko-
misyonda sendikalardan basın 
kartı sahibi üyesi en fazla olan 
sendika tarafından belirlene-
cek bir üye olabilecek. İletişim 
fakültesi dekanları ve veya ba-
sın kartı sahibi gazeteciler ara-
sından üyeler yine İletişim Baş-
kanlığı tarafından seçilecek. 

ÜÇ YILA KADAR HAPİS 
Teklifle “halk arasında korku ve 
panik yaratmak saikiyle kamu 
barışını bozma" gibi gerekçeler-
le “halka yanıltıcı bilgiyi alenen 
yayma” biçiminde yeni bir suç 
tanımlaması yapılıyor.

Türk Ceza Kanunu’na (TCK) 
eklenmesi planlanan teklifte “sırf 
halk arasında endişe, korku veya 
panik yaratmak saikiyle, ülkenin 
iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve 
genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykı-
rı bir bilgiyi, kamu barışını bozma-

ya elverişli şekilde alenen yayan kimse”, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Eğer suç “failin gerçek kimliğini gizlemek su-
retiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde iş-
lenirse verilen ceza yarı oranında artırılarak uy-
gulanacak. Bu madde ile birlikte sosyal medya 
kullanıcıları hakkında da yaptıkları bir paylaşım ne-
deniyle dava açılıp ceza verilebilecek. 

İnternet siteleri ve sosyal medya platformlarına dair 
düzenlemeleri içeren kanun teklifi muhalefetin ve basın 
örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen Meclis Adalet 
Komisyonu’ndan geçti. Sadece gazetecileri değil sosyal 
medya kullanıcılarını da ilgilendiren kanun teklifi ile ilgili 
konuştuğumuz Disk Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren 
teklifin bir sansür yasası olduğunu söylüyor

neler getiriyor?
Yeni basın kanunu

S
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DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren’e kanun 
teklifi ile ilgili görüşlerini ve neden karşı çıktıklarını 
sorduk. 
• Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin 
düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne neden 
dezenformasyon yasası deniyor? Ve siz teklife neden 
karşı çıkıyorsunuz?
Birincisi bunu biz demiyoruz, teklifi getiren iktidarın 
kendisi diyor. Dezenformasyon, yanlış bilgi, çarpıtılmış 
bilgi, bizim dilimizdeki yalan haber, asparagas gibi bir 

şey. Teklif, sosyal medyayı zapturapt altına almayı 
amaçlıyor. Yani aslında iyice daraltılmış olan basın 
ve ifade özgürlüğü alanını tamamen imha etmeyi 
planlıyorlar.
İktidarın basın ve ifade özgürlüğünü daraltıcı, imha 
edici her hamlesine karşıyız. Bu gazeteci olarak değil, 
yurttaş olarak da yapmamız gereken bir şey. Yapılmak 
istenen şu: “İnternet siteleri bizim denetimimizde 
olsun.” Daha vahimi “sosyal paylaşım platformları da 

bizim denetimimize olsun. İstemediğimiz hiçbir 
görüş paylaşılmasın.” Meclis’e gelen büyük bir 

sansür teklifi.
• Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra gazetecileri ve 
sosyal medya kullanıcılarını neler bekliyor olacak?
Bu teklif yasalaşırsa bırakın gazeteciliği herhangi 
bir sosyal medya paylaşımı bile suç haline gelecek. 
Hatta o sosyal medya mecrası engellenebilecek. 
Ama bunların hiçbir manası yok. Gazetecilik devam 
edecek, yurttaşlar düşündüklerini söylemeye devam 
edecek.

“BÜYÜK BİR SANSÜR TEKLİFİ”

l Simge KANSU 

Oxford Üniversitesi 
Reuters Gazetecilik 

Çalışmaları 
Enstitüsü’nün 

hazırladığı 2022 
Dijital Haber Raporu 

yayımlandı. 
Rapora göre 

habere güven 
ve ilgi düşüşte

2022 Dijital Haber Raporu yayımlandı
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on yıllarda oldukça popülerleşen or-
tak çalışma alanları, kimi zaman sergile-
re de ev sahipliği yapıyor. Onlardan biri 
de, Kadıköy’de Yoğurtçu mevkiinde bu-

lunan Archerson adlı bir co-working şirketi. Sosyal 
sorumluluk kapsamında “Değişimin Parçası Olmak” 
adlı karma sergiye ev sahipliği yapan Archerson 
Köşkü’nün antresinden hollerine, merdi-
venlerinden çalışma odalarına dek pek 
çok alanda 14 sanatçının çeşitli eser-
leri yer alıyor. Biz de sergiyi ziya-
ret ederek, küratörü Gamze Alius-
taoğlu ile konuştuk.

◆ Bu sergi fikri nasıl ortaya 
çıktı?

Ben burada İnovasyon Kuru-
lu Başkanı’yım, şirketin sosyal so-
rumluluk projelerini tasarlıyor ve 
yönetiyorum. Bu sadece karma bir 
sergi olarak değil aynı zamanda bir 
sosyal sorumluluk projesi olarak oluş-
turuldu. Geçtiğimiz sene de pandemi sonra-
sı sanatçılara destek olmak için sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında “Buraya Nasıl Geldik?” isimli bir 
grup sergisi oluşturmuştuk. Amacımız komünde aktif 
bir rol oynayarak değişik ögeler için farkındalık ya-
ratmak ve topluma destek olmak.

“DEĞİŞİM KAÇINILMAZ”
◆ Değişim parçası olmak... Sergiye bu başlığı 

seçme nedeniniz neydi?
Archerson bir co-working alanı olduğu için bam-

başka sektörlerden farklı insanlarla bir arada olma 
imkanı sağlıyor. Böyle bir çevrede olduğunuz za-
man ise gerek ülkede, gerek dünyada meydana ge-
len olayların insanlar ve sektörler üzerindeki etkisini 
birinci elden deneyimleyebiliyorsunuz. Doğal ola-
rak gerçekleşen her yeni olay da bir değişimi doğuru-
yor. Bazılarımız değişim sürecine adapte olurken, ne 
yazık ki bazılarımız başarısız oluyor. Biz öncelikle 
buna dikkat çekmek istedik. Çünkü ne kadar zor olsa 
da değişim, insanlık tarihi boyunca hangi perspektif-
ten bakarsak bakalım kaçınılmaz olmuştur. Değişimi 

reddedip, görmezden gelmek yerine 
değişimin parçası olarak var olmanın 
önemini vurgulamak istedik.

 “SANAT ZİHNİ UYARIR”
◆ Sanatla değişim nasıl müm-

kün sizce?
Sanat -her ne kadar “eseri” du-

yularımızla algılasak da- yankısı-
nı daha çok zihnimizde 

bulduğumuz bir öge 
bence. Fazlasıyla 

öznel olmasının güzelliği de 
her birey için farklı anlamlar ta-
şımasında yatıyor. Sanat, her bi-
rimizde yeni düşünceler ve far-
kındalıklar oluşturma gücüne 
sahip. Sanatla değişimin böyle 
mümkün olduğuna inanıyorum. 
Sanat zihnin uyarılmasını, haz 

almasını ve hatta bazen rahatsız 
olmasını sağlıyor. Biz de sanatın 

zihnimizde yarattığı bütün oluşum-
larla eyleme geçiyoruz ve işte deği-

şim karşımızda…
Sizi temin ederim ki değişimin en zor mey-

dana geldiği, sindirildiği ve adapte olduğu yer zihin-
dir. Sanat, biz her zaman bütünüyle anlayamasak bile 
bize zihnimizi değişime adapte edebilmek için gerek-
li olan veriyi sağlıyor.

◆ Sergideki sanatçılar kimler ve nasıl belirlen-
di?

Mehmet Babat, Baysan Yüksel, Nursun Hafızoğ-
lu, Ekber Sursal, Kemal Kara, Sevil Kuranel, Hazal 
Özdemir, Nazlı Kocaçınar, Cem Demirel, Fulya Ok-
bay, Faruk Özcan, Linanil, Işıl Acar ve Mustafa Tur-
han. Herhangi bir ajans ya da galeriyle çalışmadık. 
Tamamen bireysel iletişim kurarak, tek tek konuş-
tuk sanatçılarımızla. Sanatçılarımız tamamen kendi 
gönüllülükleri esasında sergiye katıldılar. Bu sebep-
le onlara “görmek istediği değişimin parçası olanlar” 
diyoruz. Her bir sanatçıya teşekkür etmek istiyorum 
çünkü sanatçıların bu minvalde gerçekleştirdiği ey-
lemler toplumun her kesimi için ilham oluyor. 

◆ Kaç tane ve ne tür eserler var?
Bu bir grup sergisi olduğu için her türden eser 

mevcut sergimizde. Bambaşka tekniklerle, bam-
başka işler görebilirsiniz. Toplamda 33 adet ese-
rimiz mevcut.

◆ Gelirin Çevre Dostu Yeşil Binalar Derne-
ği’ne (ÇEDBİK) bağışlanması kararı nasıl alındı?

Bu sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmeye 
karar verdiğimiz ilk anda toplum yararına güzel işler 
yapan bir derneğe destek vermek istediğimizi biliyor-
duk. Yaşadığımız son birkaç seneyi ve genel olarak kü-
resel çapta durumları da incelediğimizde aslında sağ-
layacağımız bu faydayı tüm insanları etkileyen çevre 
üzerinden yapmak istediğimize karar verdik. Çünkü 
insanı desteklemenin yaşadığı çevreyi desteklemek-

ten daha gü-

zel bir yolu yoktu bizim fik-
rimizce. Bu sebeple çevreyle 
ilgili işler yapan pek çok der-
neği araştırmaya başladık. 

ÇEDBİK’in toplumda olduk-
ça aktif rol oynayan, güzel pro-

jeler çıkaran bir dernek olduğunu 
görünce de kendileriyle iletişime geç-

tik. Onlar da projemizi  takdir ettiler. Bu şekilde bir 
iş birliği doğdu. Bu tarz projeler çoğaldıkça insanla-
ra iyilik yapma fırsatı buluyoruz. İlham almak ya da 
vermek hiçbir zaman kolay değildir ama böyle proje-
ler sayesinde bu ender olayı görebilme şansına erişi-
yoruz. Umuyorum ki bu röportajı okuyan, sergiyi zi-
yaret eden herkes, görmek istediği değişimin parçası 
olmak için ilham bulur ve aksiyona geçer.

Archerson Köşkü’nde açılan “Değişim Parçası Olmak” 
adlı karma serginin küratörü Gamze Aliustaoğlu, 
“Umuyorum ki sergiyi ziyaret eden herkes, görmek 
istediği değişimin parçası olmak için ilham alır” dedi

Köşkte karma sergi

İranlı sanatçı Hamid Tolouei Fard, sevilen çizgi ro-
man kahramanı Tenten’i İstanbul manzaraları eşliğin-
de resmetti, Kadıköy’de faaliyet gösteren Red Art Ga-
leri İstanbul’da bu resimlerden oluşan bir sergiye 4-18 
Haziran tarihleri arasında ev sahipliği yaptı. 

Belçikalı çizer Georges Remi’nin “Herge” adıyla 
yayınlanan Tenten, Avrupa’nın en çok bilinen, sevilen 
ve her yaş grubu tarafından takip edilen çizgi romanla-
rından. Tenten İstanbul’da isimli 1961 yapımı bir film 
de yapıldı. Filmi izleyen İranlı sanatçı Hamid Toloud 
Fard, İstanbul manzaraları eşliğinde çeşitli Tenten re-
simleri yaptı. 

Fard ile hem sergisini, hem sergiye gelen tepkileri 
hem de sanat yaşamını konuştuk. 

“BAŞKALARI DA GÖRSÜN İSTEDİM?
Çocukluk döneminde sanatla tanışan Fard, “20 ya-

şına kadar klasik hat eğitimini tüm kurallarıyla, İran’ın 
çok kıymetli hocalarından öğrenerek kendimi geliştirme-
ye çalıştım. Üniversite yıllarında aldığım illüstrasyon ve 
grafik tasarım eğitimleri, daha önce aldığım klasik hat 
eğitimine farklı bir gözle bakmama sebep oldu. O ara-
da birçok ülke gezme imkanım da oldu. Gezdiğim yerler-
deki her bir manzarada bile hat görüyordum. Klasik hat 
sanatlarının kurallarından biri de yazdığınız hattın oku-
nuyor olması gerektiğidir. Ama ben sadece okunsun is-
temiyordum. Şekil olarak da çok şey ifade ettiği haliyle 
kullanmayı seçtim. Böylelikle neden benim gördüğümü 
başkaları da görmesin diye düşündüm. Özellikle son yıl-
larda farklı serilerde olmak üzere daha önce görmüş ol-
duğumuz karakterleri ya da ünlü sanat eserleri üzerinde 
hat çalışmaları yaptığım eserler ürettim. Yakın zamanda 

ortaya çıkmış olmasına rağmen hala bizleri etkilemeye 
devam eden pop-art sanatı oldukça ilgimi çeken bir sanat 
dalı olmuştur. 2015 yılına kadar aldığım tüm eğitimler ile 
pop-art sanatını da harmanlamaya başladım. Şu an klasik 
hat, modern kaligrafi, grafik tasarım ve pop-art çalışma-
larım ile meşgulüm diyebilirim” dedi.

“ÇOK MERAK VE İLGİ VARDI”
4-18 Haziran tarihleri arasında Kadıköy’deki Red 

Art Galeri İstanbul’da sergisi yapılan Fard, “Bildiği-
niz gibi Red Art Galeri’nin arkasında iki büyük isim 
var. Yiğit Aydın ve Mert Aydın. Birbirimize iyi ge-
len, yücelten her projeye karşılıklı açığız. Hem dijital 
platformda hem de fiziksel sergilemede Türkiye’de ve 
dünyada birçok programımız mevcut. Yeni gerçekle-
şen sergim de bunlardan biriydi. Henüz sergi başlama-
dan çok merak ve ilgi vardı. Açılış günü ve sonrasın-
da da bu devam etti. Sergimiz sold out bir sergi oldu. 
Çok onur verici bir durum bu benim için. Hem doğ-
madığım ama üzerinde yaşamaktan keyif aldığım bir 
ülkede böyle başarılı bir sergi deneyimi yaşadım hem 
de harika geri dönüşler aldım” şeklinde konuştu.

“DEĞİŞMEYE DEVAM EDECEĞİM”
Meslek hayatının ilk yıllarında klasik üsluba yatkın 

olduğunu, aldığı eğitim ve değişen bakış açısı ile mo-
dern kaligrafi alanında işler çıkarmaya başladığını söyle-
yen Fard, “Eserlerimin ilgi görmesi ben genç yaştayken 
başladı. Eserlerim uluslararası birçok platformda sergi-
lenme fırsatı buldu. Dünyada birçok müzede eserlerime 
de yer verildi. Değişmeye, dönüşmeye potansiyelimi son 
nefesime kadar geliştirmeye devam edeceğim, bunu bi-
liyorum.” dedi.

İranlı sanatçı Hamid Tolouei 
Fard’ın, Tenten’i çeşitli İstanbul 

manzaralarında resmettiği sergisi 
Kadıköy’de gerçekleşti

“Tenten Istanbul'da” 
.

l Simge KANSU

Sergi,  
6 Temmuz’a 

dek (pazar hariç) her 
gün 09.00-20.00 
saatleri arasında 

Zühtüpaşa, Archerson 
Köşkü, Şefik Bey 

Sk. No: 3 adresinde 
ziyarete açık. 

l Gökçe UYGUN

S
Hazal Özdemir’in ‘Pandemik Panik Atak’ adlı tablosu

 Baysan Yüksel’in ‘Kurdun Arıyla Karşılaşması’ adlı tablosu

Nursun Hafızoğlu’nun doğa-kent ilişkisini 
sorgulayan eserlerinden biri
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adınların eko-
nomik ve 
sosyal açı-
dan güç-

lenmesini amaç edi-
nen Potlaç projesinin 
önemli bir ayağı olan 
Potlaç Moda Kadın 
Emeği Pazarı, 17 Ha-
ziran Cuma günü yeni-
den Moda Parkı'na merhaba 
dedi. Potlaçlı kadınlar, heye-
can ve coşku ile el emeği ürünle-
rini standlarda sergilemeye başladı. Çan-
tadan kıyafete, takıdan süs eşyasına kadar farklı 
renk ve malzemeye sahip olan ürünler, kadınla-
rın yaratıcılığını yansıtıyor.

Potlaç Moda Kadın Emeği Pazarı, eylül ayı-
nın sonuna kadar cuma, cumartesi ve pazar günü 
11.00 ile 21.00 saatleri arasında Moda Parkı'nda 
olacak. Pazar'da 37 stant yer alıyor. Bir standı iki 
kişinin paylaştığı Pazar'da, her hafta bir stant da 
sivil toplum örgütüne veriliyor. 

Kadın Emeği Pazarı'nı ilk gününde ziyaret 
ettik; Potlaçlı kadınların düşüncelerini dinledik. 

“BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM”
“Burada olmaktan mutluyum. Umarım iyi 

bir sezon geçiririz.” diyen Hülya Karakoca, şöy-

le devam etti: “Stantımda çanta, saç ak-
sesuarları, çok renkli küpeler, broş, 

nakışlı aynalar var. Bu alanda in-
sanlarla birlikte olmak, sosyal-
leşmek keyifli. Günün sonunda 
bir şeyler öğrenerek gitmek ay-
rıca çok iyi. ”

“BUGÜN İLK GÜNÜM”
Potlaç'a bu yıl üye oldu-

ğunu dile getiren Tuğçe Ya-
vuzsoy, “Bugün ilk günüm ve 

standım. O yüzden benim için he-
yecan verici. Emeğimizi sergileye-

bileceğimiz bir alan var. Tığ ve şiş ile 
yapılabilecek bütün ürünleri yapabiliyo-

rum. Yaptığınız ürünlerin beğenilmesi motive 
edici. Potlaç Kooperatifi'ndeki arkadaşlar da çok 
ilgililer. Bizimle iyi bir iletişim içindeler. ” ifa-
delerini kullandı.

“BURADA OLMAK DEĞERLİ”
Gülnur Aydın da şunları söyledi: “Takı ta-

sarımı yapıyorum. Genel olarak doğal taşlar ve 
bodrum boncukları kullanıyorum. Kaliteli mal-
zemeler kullanmaya özen gösteriyorum. Emeği-
mizin karşılık bulmasını istiyoruz. Potlaç bizim 
için bir ayrıcalık oldu. Desteklenmek bize güven 
veriyor. İyi ki var. Pandemiden çıktık. Hepimiz 
evlere kapanmıştık. Hem maddi hem de manevi 
olarak sıkıntılar çektik. Bu süreçlerden sonra bu-
rada olmak değerli bir şey. ”

yeniden Moda’da!

Potlaç Moda Kadın Emeği Pazarı, 17 Haziran’da Moda Parkı’nda yerini 
aldı. Çantadan oyuncağa, 
takıdan kıyafete kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip El 

Emeği Pazar’ı, haftanın 
üç günü Kadıköylüleri bekliyor

K
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Gülnur Aydın Hülya Karakoca Tuğçe Yavuzsoy

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve 
Gençlik Programları kapsamında 2020-2023 yılları 
arasında sürecek olan projenin “Çevre ve Doğa” ko-
nulu bölümü Kadıköy Bahariye Ortaokulu ev sahip-
liğinde yapıldı. 

FARKINDALIK ÇALIŞMASI YAPILDI
Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, çevresel ko-

nularda farkındalığı artırmak, STEAM teknolojilerini 
kullanarak yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek amacıy-
la yapılan proje kapsamında Avrupa çapında çevre ve 
doğayı korumak, sürdürülebilirliği devam ettirebilmek 
için çeşitli aktiviteler düzenlendi, öğrencilerin konuyla 
ilgili çalışmalar yapması sağlandı. 

“Çevre ve Doğa” konulu, “Doğanın güvenli-
ği için bencilliğe son” başlıklı çalışmalar, Litvanya, 

Romanya ve İtalya’nın katılımı ile 30 Mayıs-3 Hazi-
ran 2022 tarihleri arasında Kadıköy Bahariye Ortao-
kulu’nda değerlendirildi. 

İTALYA’YA GİDECEKLER
Bahariye Ortaokulu Müdürü Meltem Gencer, 16-

22 Ekim 2022 tarihleri arasında 5 öğrencinin ve 3 öğ-
retmenin İtalya'ya gideceğini söyledi. Gencer, "Pro-
je ile kültürümüzü, bölgemizi, çok ulusluluğun bir 
gücü olduğumuzu gösterecek, farklı etkinliklerle on-
lara hem İstanbul’u hem de ülkemizi tanıtıp Erasmus 
fırsatlarını diğer okullara anlatma fırsatını bulacağız. 
Onların ailelerini, okullarını, sistemlerini tanıma fır-
satını bulacağız. Böylelikle Avrupa Birliği’nin temel 
ilkelerinden olan çok ulusluluğu bir güç haline geti-
receğiz. Oraya gittiğimizde kültürümüzü en iyi şekil-
de anlatacağız." dedi.

“KÜLTÜR ELÇİSİ OLARAK GİDECEĞİZ”
Proje koordinatörü İngilizce öğretmeni Banu 

Kumla da kendilerine destek veren herkese teşek-
kür ederek, “Amaçlarının proje kapsamında Türk 
kültürünü, Türk dil anlayışını, misafirperverliğini 
ve eğitim anlayışını Avrupa ülkelerindeki okullara 
tanıtmak, oradaki insanlarla iletişimi sağlamak ve 
Avrupa kültüründeki etkileşimi de yine Türk kültü-
rüne taşıyarak kültür çeşitliliğini sağlamak” oldu-
ğu belirtti.

Kumla, “Avrupa'ya bir nevi kültür elçisi olarak 
gideceğiz. Ve Avrupa'daki kültürü de Türk kültü-
rüyle bağdaştırarak oryantasyonu sağlamak istiyo-
ruz." dedi.

“Suluğun nerde? Suluğunu kayıp mı et-
tin? Nerde suluk?” Çocuktan cevap gelmi-
yor ama anne hızla sormaya devam ediyor: 
“Okulda mı unuttun suluğu? Oğlum cevap 
versene, okulda mı unuttun yeni aldığımız 
kırmızı suluğu?” Hayatımda hiç bu kadar art 
arda “suluk” dendiğini duymadım. Çocuk 
bu hastalıklı sorguyla ilgilenmeyince, anne 
bu defa yanındaki yetişkine açıyor konuyu: 
“Yeni aldığımız suluğunu kaybetmiş. Daha 
altına etiket bile yapıştırmamıştık. İsim ol-
mayınca kimin suluğu belli değil tabi. Kim 
bilir nerde suluk?” Bu bilgilendirmenin ar-
dından tekrar çocuğa dönüyor anne: “Oğ-
lum nerde suluğun? Suluğun olmazsa na-
sıl su içeceksin okulda? Ben karışmam, o 
suluğu bulmazsan susuz kalırsın... Emre 

sana soruyorum, nerde suluğun çocu-
ğum?” Annenin bu inanılmaz hızı ger-
çekten baş döndürücü. Bazı kelimeler 
tekrar edildikçe yabancılaşarak algıda 

bulanıklık yaratır. Belki suluk yerine mata-
ra kelimesi kullanılsa bu kadar hastalıklı bir 
görüntü sergilemezdi bu ana oğul ilişkisi. 
Anneyle göz göze geliyorum. Yakalanmanın 
telaşıyla, “Benim suluğum burada, bana hiç 
bakma” der gibi önümdeki su şişesini kafa-
ma dikiyorum. Bir alışveriş merkezinin ye-
mek katındayız. Emre’nin histerik anne-
si, altı yaş civarındaki Emre ve annenin bir 
arkadaşı hemen karşımdaki masada otu-
ruyorlar. Emre onca baskıya rağmen ka-
yıp sulukla ilgili bir türlü çözülmediğine göre 
sorgu bir süre daha devam edebilir. Anne, 
sanki suluğu ben almışım gibi bir bakış daha 
atıyor. Kafamı çevirip etrafı seyreder gibi 
yapıyorum, ama aklımda sadece suluk var. 
Sahi nerede bu suluk Emre?  

Nihayet, “Okulda” diyor Emre. “Okulda 
nerde?” diyor anne. Emre düşünür gibi ha-
vaya bakarak, “Okulda işte” diyor. Anne oğ-
lunun kayıtsızlığına iyice sinirleniyor. Belli ki 
anne böyle bir Emre değil, hatalarıyla bile 
yıldızlaşan başka bir Emre istiyor: “Anne-
ciğim, nasıl da unuttum suluğumu, bir anlık 

dalgınlık işte... Çantamı toplarken suluğumu 
dolabın yanına koymuştum oysa, koyarken 
de, ‘Aman ha Emre, şu suluğu sakın unu-
tayım deme’ diye kendi kendime tembih-
lemiştim. Sonrası malum anneciğim... Ama 
merak etme sen, yarın hemen gidip sulu-
ğumu bulacak ve bir daha asla unutmaya-
cağım. Her şeyi unutan sorumsuz babama 
benzemeyi ben de hiç istemem, sen sa-
kın üzülme, o suluk yarın ellerinde anneci-
ğim.” Emre masaya tuz ekmeye başlıyor. 
Tuzu ekerken “Vuuuu!” diye ses çıkardığına 
göre, ektiği tuz değil bütün alışveriş merke-
zini hatta dünyayı yok edecek bir tür “süper 
toz” olmalı. Fakat annenin bu kötü emellere 
göz yummaya niyeti yok, tuzluğu Emre’nin 
elinden alıp, “Kim bilir kim aldı suluğu? Gitti 
o suluk, artık sana suluk muluk yok” diyor. 
Bu suluk sorgusu daha ne kadar sürecek? 
Emre’den tam olarak ne istiyor bu anne? 
Kafasında, suluğu olmadığı için çatlak du-
daklarıyla okul koridorlarında sürünen bir 
evlat hayali mi var? Bir koşu gidip suluk ala-
rak anneye vermek ve bu hastalıklı ilişki-
yi sonlandırmak istiyorum: “Al sana suluk! 
Rahatla artık, ama çocuğu senden alıyo-
rum, zira çok su kaybetmiş, biraz bende ka-
lacak. Yoo telaşlanma, kendine gelir gelmez 

altına etiket yapıştırıp geri vereceğim.”
“Ay düştü!” diye bağırıyor anne. “Ah ah 

ah!” diye karşılık veriyor arkadaşı. Birlikte 
fırlayıp ay’lamaya devam ederek bir ambu-
lans görkemiyle yaklaşıyorlar Emre’ye. Em-
re’nin etrafındaki stereo telaş bitecek gibi 
değil. Zemini pırıl pırıl bir alışveriş merkezin-
de olduğumuza göre, anne dizlerdeki tozu 
silkelerken aslında dövüyor Emre’yi. Anne-
nin arkadaşı, “Neren acıyor?” diye soruyor. 
Bağırarak ağlayan Emre’den anlaşılır bir ha-
sar raporu gelmediğinden tahmin oyunu-
na başlıyorlar. “Nereni çarptın?”, “Dizini mi 
çarptın?”, “Çeneni mi çarptın yoksa?” diye 
uzayıp giden vücut taraması, “Aç bakayım 
ağzını”ya kadar ilerliyor. Emre açıyor ağzı-
nı. Oturduğum yerden ben bile görüyorum, 
içi kırılmış bu çocuğun. Taramadan fiziksel 
sonuç çıkmayınca, böyle davranmaya de-
vam etmesi halinde yaşanabilecek kazalar 
hakkında bilgilendiriyorlar Emre’yi. Gittik-
çe dozu artan tehditler inanılmaz bir finalle 
sonlanıyor: “ Hastaneye mi gitmek istiyor-
sun? İlla bir yerlerine dikiş mi atılsın istiyor-
sun?” Kanasın bu çocuk, yemin ederim ka-
nasın, hiç olmazsa pis kanı atsın.  

Sandalyeye oturttuğu Emre’ye hiç kı-
pırdamamasını söylüyor annesi. Başlarda 

fena gitmiyor, ama yaşı hareketsizliğe mü-
sait olmadığından ayaklardan başlayan kı-
pırtılar çok geçmeden tüm bedenini sa-
rıyor. Kıpırtılar tehditlerle donan beynini 
çözmeye başlıyor. Belli ki koşacak bu ço-
cuk, koşacak ve dikilmek üzere hastane-
lere kaldırılacak. Koşuyor. Anne patlayan 
sesiyle koşu alanını daraltıyor, cesareti-
nin bittiği noktadan (Pilav Dünyası’nın önü) 
geri dönüp koşmaya devam ediyor. Bana 
doğru koşuyor. Aslında çelme takıp bütün 
suçu üzerime alarak bu çocuğu kurtarabi-
lirim. Gelip tam önümde duruyor. Masam-
daki suya uzanarak, “Su istiyorum!” di-
yor. “Hayır Emre!” diyor annesi, “başkasının 
suyu içilmez.” Olay büyümesin diye şişe-
yi elime alıyorum. Suluğunu buluncaya ka-
dar sana su yok Emre. Başkasının suyun-
dan içersen ağzını dikerler. Emre’ye dönüp 
en medeni sesimle, “Annen doğru söylü-
yor, başkasının suyundan içilmez” diyorum. 
“Su istiyorum” diye bağırmaya devam eden 
Emre’nin koluna yapışıyor anne: “Kaybet-
meseydin o zaman suluğunu, yürü eve gi-
diyoruz.” Sürükleye sürükleye götürüyor-
lar Emre’yi. Elimdeki şişeyi masanın altında 
eğip Emre’nin arkasından su döküyorum. 
Yolun açık olsun Emre. 

Susadın mı Emre?

FIRAT 
BUDACI

Bahariye Ortaokulu “Erasmus 
Projesi”ni tamamladı

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Orkestrası 
ile Gençlik Sanat Merkezi Orkestrası ve Çocuk Sa-
nat Korosu'nun yıl sonu etkinliği “Yaza Merhaba” 
konseri,  21 Haziran Salı günü Adalar Müzesi bah-
çesinde gerçekleşti.  Çocuk Sanat Merkezi ile Adalar 
Vakfı'nın işbirliği ile gerçekleşen konserde, hem Ka-
dıköylüler hem de  Adalılar yer aldı. Baran Aytaç'ın 

orkestra şefliğinde gerçekleşen,  “Gülnihal, sevme 
zamanı, mavi gezegen” gibi eserlere yer verilen kon-
sere, Adalar Çocuk Orkestrası da son eserde katıla-
rak renk kattı. 

“ADALI ÇOCUKLAR RENK KATTI”
Çocuk Sanat Merkezi Proje Koordinatörü ve mü-

zik eğitmeni Yeşim Altınay, konser hakkındaki dü-
şüncelerini şöyle dile getirdi: “Pandemiden sonra ilk 
büyük konserimiz. Açık havada bir araya gelelim, 
müzik rumuzu dinlendirsin istedik. Yıl sonunu yaza 
merhaba konseriyle taçlandırdık. Adalar Vakfı işbirli-
ğiyle bu güzel konsere imza attık. Adalı çocuklardan 
oluşan orkestra da konserde yer alarak renk kattı.” 

“ÇOCUKLARI MİSAFİR ETTİK”
Adalar Vakfı'ndan Cihan Yiğin de şunları söyle-

di: “Vakıf olarak sivil toplum kuruluşları ile etkinlik-
ler yapıyoruz. Bu etkinlik kapsamında da Kadıköylü 
çocukları ağırladık. Bu da bizi çok mutlu etti. Kadı-
köylüler ile Adalılar Müzesi'nin bahçesinde müziğin 
dinlendirici havasını birlikte soluduk. Adalı çocuk-
larımız da konserde yer aldı. Bu ayrıca bir mutluluk 
kaynağı oldu.”

Kadıköylüler, Büyükada’da
   dedi

Litvanya, İtalya, Romanya ve Türkiye’nin ortaklığında sürdürülen 
“Çevre ve Doğa” konulu Erasmuş Projesi Kadıköy Bahariye 
Ortaokulu ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı

Kadıköy 
Belediyesi Çocuk 
Sanat Merkezi 
ile Adalar Vakfı 
işbirliğinde 
Adalar Müzesi 
bahçesinde 
“Yaza Merhaba” 
konseri 
düzenlendi

  Yaza merhaba

Yeşim Altınay Cihan Yiğin

Potlaçlı kadınların ürünleri 
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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.

adıköy Belediyesi, 2016 yılında 65 yaş 
üstü bireylere ve onlara bakım verenlere 
“Sağlıkla Yaş Alalım’’ adı altında eğitim 
semineri başlattı. Seminer, yaşın getirdiği 

sağlık sorunları, yalnızlık duygusuyla baş edebilme, 
ev kazalarından korunma gibi daha birçok konu hak-
kında yol gösterici bilgiler vermeyi amaçlıyor. 

Kadıköy Belediyesi Prof. Dr. Korkmaz Altuğ 
Sağlık Polikliği'nde düzenlenen eğitim semineri, 5-7 
kişilik gruplar halinde gerçekleşiyor. Doktorlar ilk 
gün, 15’er dakikalık periyotlar halinde kendi branşla-
rıyla ilgili konular hakkında bilgiler aktarıyor. İkinci 
gün ise tansiyon ve şeker hastalarına cihazları doğru 
kullanma eğitimi veriliyor.  

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN BİLGİLER
Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından ilk se-

miner, 16 Haziran'da gerçekleşti. Eğitimde, Dr. De-
niz Özkan “kronik hastalıklar”, Dr. İlhan Makinacı 
“kronik hastalıklarda beslenme”, Hemşire Ayten Ku-
zucu “ev kazalarından korunma”, Diş Doktoru Gür-
can Oktayoğlu “ağız ve diş sağlığı”, Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Gül Yavuzer de 
“menapozda istemsiz idrar kaçırma” konusunda ka-
tılımcılara önemli bilgiler verdi. 

“ÜRETEN DEPRESYONDAN UZAK KALIR”
“Yaş alma, canlı ve cansız bütün varlıklar için-

dir ve kişinin fiziksel ile ruhsal yönden  gerilemesi-
dir.” diyen Doktor Deniz Özkan, “Bu dönemde ha-
fıza zayıflar, yeni şeyler öğrenme zorlaşır. Bununla 
birlikte yaş ilerlediğinde bilgi birikimi, tecrübe, ol-
gunluk, sabır artar. Kişi eğer yalnız yaşamak duru-
mundaysa yalnızlığın kimseye has olmadığı, herke-
sin hayatının bir döneminde yalnızlık hissedebileceği 
unutulmamalıdır. Yine unutulmamalıdır ki sevebilen, 
üreten, yaşamdan doyum sağlayan insanlar depres-
yondan uzak kalır.”dedi.  

“TAVSİYE İLE İLAÇ KULLANILAMAZ”
Kronik hastalıkların uzun süre devam eden, hat-

ta ömür boyu süren hastalıklar olduğunu ifade eden 
Dr. Özkan, şöyle konuştu: “Kronik hastalıklar kişinin 
çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenme-
sine neden olur, süreklidir ve tedavi gerektirir. Kan 
hastalıkları, kalp damar hastalıkları, sindirim sistemi 
hastalıkları, idrar yolları ve üreme organı hastalıkla-
rı, cilt hastalıkları, kanserler, endokrin ve metabolik 
hastalıklar, ruhsal davranış bozuklukları, sinir sistemi 

hastalıkları kronik hastalıklardandır. Kronik hastalık-
larda verilen ilaçları düzenli, uzun süre, hatta ömür 
boyu kullanmak gerekebilir. İlaçlar doktorun önerdi-
ği şekil ve miktarda kullanılmalıdır. İlaçlar kendili-
ğinden azaltılamaz, bırakılamaz. Kimsenin tavsiye-
siyle ilaç kullanılamaz.” 

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME
Doktor İlhan Makinacı, kronik hastalıklarda iş-

tah azalması, emilim bozulması ve yıkımın artması 
nedeniyle kötü beslenme ile sık karşılaşıldığının altı-
nı çizdi ve şöyle devam etti: “Kötü beslenme, yeter-
siz gıdanın yanı sıra çok fazla ve yanlış türde gıdayla 
beslenme şeklinde özetlenebilir. Besin maddelerinin 
emilim bozukluğu veya doğru kullanılmaması sonu-
cunda vücut direnci düşer. Kronik hastalıklarda ge-
nel prensip, her zaman olduğu gibi ‘yeterli ve denge-
li beslenme’ olmakla beraber her hastalıkta kendine 
özgü bir beslenme şekli ve dikkat edilecek yiyecek-
ler vardır.”

Doktor Makinacı, “Kronik hastalığı olanların ye-
terli ve dengeli beslenebilmeleri için enerji ve tüm 
besin öğelerinden önerilen miktarda almaları gerekir. 

Fazlası zararlıdır. Vücut ağırlığı korunmalı, öğün at-
lanmamalı, öğünlerde her besin grubundan besin bu-
lunmalıdır. Sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. 
Tuz alımı kısıtlanmalı, rafine tahıllar ve şeker yeri-
ne tam taneli tahıllar seçilmelidir. Özellikle yağ içe-
riği yüksek ve işlenmiş kırmızı et tüketimi sınırlandı-
rılmalıdır. Yerine tavuk, balık, kuru baklagiller tercih 
edilmelidir.”diye konuştu. 

RİSKLİ ALANLAR DÜZENLENMELİ
Ev kazalarının bazen dikkatsizlik, tedbirsizlik, ba-

zen de kullandığımız ilaçlar ve hastalıklarımız sebebi 
ile  meydana gelen baş dönmesi, denge kaybı gibi bi-
reysel faktörler ya da evdeki fiziki koşulların yeterli 
olmaması gibi çevresel faktörler sebebi ile olduğuna 
dikkat çeken Hemşire Ayten Kuzucu, “Düşme, ileri 
yaşlarda en sık görülür ve ciddi yaralanmalara sebep 
olur. 65 yaş üstündeki kişilerin birçoğu evde düşme 
sonucunda bacağını ya da kalçasını kırarak sakatla-
nıyor. Düşme sonucunda  kaburga kırıkları oluşuyor, 
kafa travması geçiriliyor. Ev içerisinde ve evin çevre-
sinde kişinin yaşı ve durumu göz önüne alınarak, risk 
oluşturan alanlarda gerekli düzenlemelerin yapılması 
ile kazalar ve düşmeler büyük ölçüde önlenir.” dedi. 

“DİŞLER YATMADAN ÖNCE FIRÇALANMALI”
“Dişleri fırçalayarak yatınız. Gün boyunca ağzı-

nızda kalanlarla uyumayın.” diyen Diş Hekimi Gür-
can Oktayoğlu, “Dişler günde bir defa akşamları fır-
çalanmalı. Diş fırçası orta sertlikte olmalı. İçinde 
kimyasal olmayan diş macunları tercih edilmeli. Diş 
macunu da mercimek tanesi kadar kullanılmalı. Kar-
bonat  kullanılmamalı. Diş minesine zarar verir. Hin-

distan cevizi yağını kullanabilirsiniz. Çünkü antibak-
teriyeldir. Diş ipinin de diş temizliğinde önemli bir 
yeri var.” diye konuştu.

“MENAPOZDA DAHA SIK GÖRÜLÜR”
Menapozun yumurtalıkların yumurta üretmesinin 

durması, kadınlık hormonu olan östrojeni salgılama-
ması olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı Dr. Gül Yavuzer, istem dışı idrar kaçırmanın 
menapoz döneminde daha sık görüldüğünü söyledi. Dr. 
Yavuzer, idrar kaçırmayı etkileyen durumları şöyle sı-
raladı: “Menapoz yaşı, hormonal durum, geçirilmiş ra-
him ameliyatları, doğum sayısı ve şekli, ideal kilonun 
üstünde olma, obezite, kilo verme, kilo alma, bazı sis-
temik hastalıklar  hipertansiyon ve şeker hastalığı.”

Dr. Yavuzer, sıvı alımının kısıtlanması, yatma-
dan iki saat önce sıvı alımının kesilmesi, ilaç teda-
visi, mesane egzersizi ve cerrahi tedavi ile istem dışı 
idrar kaçırma vakalarında iyileşme sağlanabileceği-
ni söyledi.

“FAYDALI BİR EĞİTİM”
Eğitim seminerine katılan Mustafa Görgün dü-

şüncelerini şöyle dile getirdi: “Bütün mahalle halkı 
bu eğitimlere katılmalı. Eğitimler ara ara devam et-
meli. Çünkü çok faydalı. Bilgilerimi hatırladım, tek-
rar ettim ve yeni bilgiler öğrendim.”

BAŞVURU VE BİLGİ İÇİN
Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği'nde-

ki “Sağlıkla Yaş Alalım’’ eğitim seminerine katılmak 
ya da bilgi edinmek isteyenler, (0216)  565 13 44, 
(0216) 565 25 94 numaralı telefonu arayabilir.

Kadıköy Belediyesi'nin ileri 
yaştaki bireyler için verdiği 
“Sağlıkla Yaş Alalım’’ eğitim 
seminerlerine, iki yıllık 
pandemi arasından sonra 
yeniden başlandı

Sağlıkla yaş almanın 
yollarını gösteren eğitim!

Kas hastaları yasal düzenleme istiyor

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER), 
ülkemizde sayıları 100 bini aşan kas hastaları-
nın daha kaliteli yaşam sürmelerini sağlamak, 
hastalara ve topluma rehber olmak, çözüm 
önerileri geliştirerek uygulanmasını sağlamak 
amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bilimsel 
olarak tanımlanabilen 500 çeşit kas hastalı-
ğı olduğunu belirten Türkiye Kas Hastalıkla-
rı Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Çoban, 
hastalıkların doğuştan gelebileceği gibi son-
radan da ortaya çıkabileceğini belirtti. 
Kendisi de LMGD2E olarak adlandırılan kas 
hastalığı yaşayan Çoban, 30 yıl önce dernek 
ile tanıştı, 12 yıldır da aktif çalışanı ve yönetim 
kurulu üyesi. 

“500 ÇEŞİT KAS HASTALIĞI VAR”
Kas hastalıkları hakkında bilgi paylaşan Ço-
ban, “Kolay anlaşılabilmesi için bu tür has-
talıklar ‘kas hastalıkları’ olarak anılmaktadır. 
Ancak tıp literatüründe bu hastalıklara nöro-
müsküler (Sinir-kas) hastalıklar denilmekte-
dir. Zamanla kaslarda zaafa yol açan ve kasları 
güçsüz düşüren, atrofiyle (erime) karakterize 
bir grup hastalıktır. DMD, SMA, ALS, LMGD bu 
hastalıklardan bazıları. Şu an için bilimsel ola-
rak tanımlanabilen 500 çeşit kas hastalığın-
dan söz edilmekte” dedi 

AKRABA EVLİLİĞİNİN ETKİSİ 
Çoban, “Nöromusküler hastalıklar vücu-
dumuzu hareket ettiren kasların ve sinirle-
rin hastalığıdır. En önemli bulgular uyuşma, 
yanma, karıncalanma, kuvvetsizlik ve kas 
kramplarıdır. Güçsüzlük birçok kası etkileye-
bilir. Merdiven çıkma, koşma, yürüme, kolları 
kaldırma, başı yastıktan kaldırma, göz kapak-
larını açma, yutma ve soluk alma etkilenebilir. 
Hasta bazen yürüme, koşma gibi eylemler sı-
rasında normalden çok daha şiddetli yorulma 
yaşayabilir. Nöromusküler hastalıkların birçok 
tipi vardır. Bunların bazıları doğuştan gelebi-
leceği gibi sonradan da ortaya çıkabilirler. Do-
ğuştan olan nöromusküler hastalıklarda ak-

raba evlilikleri önemli risk oluşturmaktadır. 
Nöromüsküler hastalıkların çoğunluğunun 
günümüz koşullarında yazık ki tedavisi henüz 
mümkün değildir.” diye konuştu.
“Ülkemizde kas hastalıkları ile ilgili yapılmış 
epidemiyolojik bir çalışma ne yazık ki mevcut 
değil. Yalnız bizler istatistiklerden yola çıkarak 
100 binin üstünde kas hastası olduğunu tah-
min etmekteyiz” diyen Çoban, sözlerine şöy-
le devam etti: “Gelişmiş toplumlarda genetik 
danışmanlık söz konusu. Bizde de var bu ama 
devlet bu çalışmayı ödemediği için çok paha-
lı. imkanı olan insanlara evlilik öncesi genetik 
danışmanlık almalarını öneriyoruz. Ailesinde 
hasta olan insanların taşıyıcı olup olmadıkla-
rını mutlaka netleştirmeleri gerekiyor. Taşıyıcı 
olan kişilerin yine uzmanların danışmanlığın-
da çocuk planlamaları gerekiyor.”

“DOKTORUN HASTASINI DİNLEMESİ ÖNEMLİ”
Kas hastalıklarının psikolojik etkilerinden de 
söz eden Çoban, “Kişi böyle bir hastalık tanı-
sı ile karşılaştığında tanının doğruluğu, hasta-
lığının geleceği ve tedavi olasılıkları hakkında 
ciddi kaygılar duyar. Başka doktorlara baş-

vurmak, tekrar tekrar tahlil ve görüntüleme 
yaptırmayı istemek gibi patolojik olmayan ‘in-
kar’ şeklinde bir savunma mekanizması içine 
girebilir. Daha sonra bir ‘öfke evresi’ beklene-
bilir. Bu dönemde kişi ‘bu niye benim başıma 
geldi?’ sorusuna yanıt arar, iş ve aile yaşan-
tısında sorunlar 
olabilir. Tıbbi te-
daviye uyum-
suzluk olabilir, 
alkol, sigara veya 
madde kullanı-
mı artabilir. Ardından da ’depresif evreye’ gi-
rilir. Bu depresif dönem, bir hastalık değil yine 
uyuma yönelik bir başa çıkma çabasıdır ve 
ilaçlı tedavi gerektirmez. Doktorun hastası-
nı dinlemeye vakit ayırması, sorularını özen-
le yanıtlaması ve hasta ile yapılan görüşmede 
hastanın ifade ettiği duygularına saygı gös-
termesi çok önemlidir” ifadelerini kullandı. 

GENETİK DANIŞMANLIĞIN ÖNEMİ
Türkiye’de de sağlık alanında ve sosyal ha-
yatta yasal değişikliğe gidilmesi gerektiğini 
savunan Çoban, “Ailesinde kas hastalığı olan 
insanlar teşhis konduğu zaman genetik da-
nışmanlık alarak taşıyıcı olup olmadığını öğ-
renebilir. Öğrendiği takdirde çocuğun has-
ta doğmaması için tedbir alabilir. Tabii sosyal 
devlet olgusu içinde bu uygulamaların devlet 
tarafından ücretsiz karşılanması beklentimiz 
iken ne yazık ki bu uygulama ödeme kapsa-
mında olmadığı için ekonomik anlamda kı-
sıtlı aileler bu olanaktan faydalanamıyor. Öte 
yandan genetik danışmanlıkta birey taşıdı-
ğı bütün kalıtsal hastalıkları taratabiliyor gü-
nümüzde. Bu uygulama da oldukça maliyetli 
bir uygulama ve devlet ödemesi kapsamın-
da değil. Böyle olunca çoğunluk uygulamalar-
dan faydalanamıyor. Oysa biz genetik danış-
manlığın yaygın olduğu ülkelerde yıllar önce 
kalıtsal hastalıkların oldukça az olduğunu bili-
yoruz. Bizim beklentimiz Türkiye’de de sağlık 
alanında ve sosyal hayatta insanın sorunları-
nı rahatça çözüm üretebileceği yasal değişik-
liklerin yapılması. Daha sağlıklı bir toplum için 
gereken tedbirlerin alın 

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

K

l Simge KANSU

Sayıları 100 bini bulan kas hastalarının sorunlarının çözümü için yasal düzenleme gerektiğini söyleyen  KASDER 
Başkan Yardımcısı Fatma Çoban, genetik danışmanlık hizmetinin Türkiye’de ücretli olduğunu hatırlatarak, “Oysa 
biz genetik danışmanlığın yaygın olduğu ülkelerde kalıtsal hastalıkların oldukça az olduğunu biliyoruz” dedi

TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ (KASDER)
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER), 1978 yılında, kalıtımsal olan 

nöromüsküler hastalıklarla ilgili olarak hastaların toplumla bütünleşmesini ve 
daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak, sağlık sorunları olmayan kişilerle 

aynı sosyal standartları yaşayabilecekleri bir Türkiye vizyonuyla kuruldu. 
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İstanbul’un en güzel noktalarından biri 
olan Haliç'te geçtiğimiz hafta Uluslara-
rası Haliç Kürek Yarışları (Golden Horn 
Rowing Cup) düzenlendi. 18 Türk kulübü 

ve 4 yabancı kulübün yer aldığı etkinlikte 360 sporcu 
kürek çekti.

Masterlar Mix, Kadınlar, Erkekler, Master Kadın-
lar, Master Erkekler, U19 Kadınlar ve U19 Erkekler 
kategorilerinde düzenlenen yarışlara İstanbulluların il-
gisi de yoğundu. Mücadeleler Azapkapı Sahil Parkı, 
Eyüp Sahil Parkı, Hasköy Parkı ve Nuri Killigil Par-
kı’na kurulan ekranlardan da takip edildi.

Golden Horn Rowing Cupta ilk üçe giren ekipler 
çin Miniatürk İskelesi’ndeki etkinlik alanında ödül tö-
reni de gerçekleştirildi. Ödül törenine İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

AQUATLON: Yüzme ve koşma sporlarının bir 
kombinasyonundan oluşan aquatlon sporunun ortaya çıkışı, 
1950’li yıllarda Avustralya’da dayanıklılık üzerine yapılan bir 
yarış türüne dayandırılır. Bu fikir ABD’nin Pasifik Okyanusu 
kıyısındaki en kalabalık eyaletlerinden California’da 
yaşayanlar tarafından 1960’l yıllarda geliştirilince aquatlon 
sporunun tanımı ve kuralları da netleşti. Katılımcılar önce 
2.5 km’lik bir sahil parkurunu koşar, daha sonra 1 km’lik bir 
yüzme etabı gerçekleştirir ve son olarak da bir kez daha 2.5 
km koşarak yarışı tamamlarlar. En hızlı olan yarışı kazanmış 
sayılır. Dayanıklılık temelli bu spor günümüzde dünyanın her 
bölgesinde ilgi görmektedir.

SPOR SPOR 
ANSİKLOPEDİSİANSİKLOPEDİSİ

MODERN PENTATLON: Modern 
olimpiyatların kurucusu Pierre de Coubertin 
tarafından geliştirilen bu spor, yüzme, koşu, atıcılık, 
eskrim ve binicilik disiplinlerinin oluşturduğu bir 
spordur. Kurallar, her spor dalının ayrı ayrı yarışıldığı 
oyunlardakiyle aynıdır. Yarışma parkuru tüm 
yarışmacılar için standarttır. Havuzda 200 metre 
serbest yüzme, epe disiplininde eskrim, engel 
atlama disiplininde binicilik ve 3.200 metre koşu 
ile 4×5’lik koşu atış kombinasyonu içermektedir. 
Ayrıca bu sporun Laser-Run adlı alt kategorisi atış 
ve koşudan; Biathle kategorisi yüzme ve koşudan; 
Triathle kategorisi atış, yüzme ve koşudan; Tetrathlon 
ise yüzme, 
eskrim, atış 
ve koşudan 
oluşmaktadır. 
Sporun adı, 
Yunanca 5 
anlamına 
gelen ‘penta’ 
sözcüğünden 
gelmektedir.  

Spor rekabetine hile karıştırılması 
sporun tarihi kadar eski bir olgu. 
Bilimin ve teknolojinin geliş-
mesiyle beraber spora karıştı-
rılan hile, adil olmayan oyun 
anlayışı da zamanla evrim ge-
çirdi. Sporcuların yüksek per-
formans için vücutlarına al-
dıkları ilaçlar, dopingler hem 
çeşitlilik hem de gelişme gös-
terdi. Anti doping uygulamala-
rı bir adım geriden gelerek doping 
testleriyle gerçeği açığa çıkartsa da do-
ping dünyası da hiçbir zaman hız kesmedi. An-
cak doping tartışmalarının çatallandığı, farklı 
görüşlerin ortaya atıldığı kısım ise devlet eliy-
le organize şekilde yapılan doping uygulama-
ları oldu. 2015 yılına kadar bu konu bir spekü-
lasyon olarak kaldı. Tüm spor dünyası, Soğuk 
Savaş döneminde Doğu Alman sporcuların or-
ganize şekilde doping yaptığına inanıyor ancak 
bu kanıtlanamadığı için sadece spekülasyon 
olarak kalıyordu. 2014 yılında Almanya’da 
çekilen bir belgeselle başlayan süreç ise Rus-
ya’yı spor tarihinin en büyük doping skanda-
lının merkezine oturtup yine tarihin en büyük 
cezasını yemesine sebep oldu.

HER ŞEY BİR BELGESELLE BAŞLADI
2014 yılının aralık ayında Alman gazeteci 

Hansjoachim Seppelt, ARD kanalın-
da ‘Rusya Nasıl Şampiyonlar Ya-

ratıyor?’ isimli bir belgesel ya-
yınladı. Belgeselde ortaya atılan 
iddialar yenilir yutulur cinsten 
değildi. İçlerinde Londra Ma-
ratonu’nu kazanan atlet Liliya 
Shobukhova ile madalyalı eski 
disk atıcı Yevgeniya Pecheri-

na’nın da olduğu bazı Rus spor-
cular, ülkelerinde dopingin her 

türlüsünün yapıldığını, devletin bu 
duruma bildiği hatta bilmenin ötesine ge-

çerek sistemli bir organizasyonla doping test-
lerini örtbas ettiğini, Rus sporcuların neredey-
se tamamına yakınının doping yaptığını iddia 
ediyordu. Belgesel spor dünyasında büyük ses 
getirdi. Rusya iddiaları yüksek perdeden ya-
lanlarken Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) 
ile Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği 
(IAAF) iddiaları araştıracaklarını açıkladı.

2014 SOCHİ DÖNÜM NOKTASI
WADA ilk bağımsız bir kurul tarafından 

yazılan ilk raporunu 2015 yılında açıkladı. 

Buna göre Rusya Spor Bakanlığı, Rus-
ya Anti Doping Ajansı ve Moskova Do-
ping Laboratuvarının merkezinde olduğu 

bir yapı, dopingli çıkması muhtemel sporcula-
rın numunelerini ya da dopingli çıkanları te-
miz numunelerle değiştiriyordu. Üstelik rapora 
göre bu yapı, ev sahipliğini yaptığı 2014 Soc-
hi Kış Olimpiyatları’nda bu durumu tamamen 
sistemleştirmiş ve yüzlerce Rus sporcunun nu-
munesiyle oynamıştı. Rusya’nın bu iddiala-
ra cevabı çok sert oldu. İddialar kesin bir dille 
yalanlanırken, kurulan sistemin başında oldu-
ğu iddia edilen Rusya Spor Bakanı Vitaly Mut-
ko terfi ettirilerek Başbakan Yardımcılığı’na 
atandı. Kılıçlar artık çekilmişti. WADA ise 
karşı bir hamle yaparak ilk raporu yazan eki-
bin içinde yer alan Prof. Richard H. McLaren’i 
çok daha detaylı bir rapor yazması için görev-
lendirdi. Bu ikinci rapor çok ise detaylı ve ce-
sur iddialarla ortaya çıktı; McLaren, Rusya’nın 
yaz ve kış olimpiyatlarında, en az dört yıl bo-
yunca devlet destekli bir doping programı yü-
rüttüğünü iddia ediyordu.

MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI
Rusya her ne kadar itirazlarını yükseltse 

de yayınlanan raporlar sonrasında uluslarara-
sı cezalar almaya başladı. İlk olarak 2016 Rio 

Olimpiyatları ile 2018 PyeongChang 
Kış Olimpiyatları’na ülke olarak ka-
tılmaları yasaklandı. Rusya Atletizm 
Federasyonunun (RUSAF) üyeliği 
de askıya alındı. Ancak cezalara rağ-
men Rusya geri adım atmayıp işbir-
liğine yanaşmayınca en büyük ceza 
geldi. WADA, Rusya’nın 4 yıl bo-
yunca daha tüm uluslararası spor 
müsabakalarından men edileceğini 
açıkladı. Ancak Rus sporcular müsa-
bakalara Rusya bayrağı, ulusal mar-
şı gibi simgeleri taşımadan katılabi-

lecekti. Buna çözüm olarak da ROC (Rusya 
Olimpiyat Komitesi) bayrağı kullanılması ve 
ulusal marş olarak da Rus besteci Pyotr Çay-
kovskiy’nin 1. Konçertosu’nun bir bölümü-
nün çalınması kararlaştırıldı. Spor Tahkim 
Mahkemesi (CAS) Rusya’dan gelen itiraz-
lar sonrasında aldığı kararla 4 yıllık cezayı 2 
yıla indirdi. Ancak bugün hâlâ Rusya’nın ce-
zası devam ediyor. Kasım ve aralık aylarında 
Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası, Rus-
ya’nın cezasını bitireceği uluslararası turnu-
va olacak. 

Tarihin en büyük doping skandalı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya’da 
oynanan Milletler Ligi’nin 2. hafta karşılaşmala-
rını 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle kapattı. Milletler 
Ligi’nin 2. haftasına ev sahibi Brezilya ile kar-
şılaşarak başlayan Milliler salondan 3-1 mağ-
lup ayrıldı. Çok çekişmeli bir mücadeleye sah-
ne olan 2. maçta ise rakip Sırbistan oldu. Öne 
geçtiği maçta rakibine yakalanan Filenin Sul-
tanları bu maçta da 3-2 ye-
nildi. 3. maçında Almanya’yı 
3-0 gibi net bir skorla geçen A 
Milli Takım, Brezilya etabının 
son maçında ise Güney Kore 
ile karşılaştı. Filenin Sultanları, 
Ebrar ve Zehra’nın yıldızlaştı-
ğı maçta Güney Kore’yi 3-1 ye-
nerek Milletler Ligi’nin Brezilya 
etabını tamamlamış oldu.

Filenin Sultanları’nın, Milletler Ligi 3. hafta 
karşılaşmalarını Kanada da oynayacak. 29 Hazi-
ran ile 2 Temmuz tarihleri arasında Calgary’de 
gerçekleşecek turnuvada rakipler bu kez Kana-
da, ABD, Japonya ve Hollanda olacak.

İLK HAFTA ANKARA’DA OYNANMIŞTI
Milletler Ligi’nin ilk hafta 
maçları Ankara’da oynanmıştı. 
Milliler ev sahibi olarak İtal-
ya, Bulgaristan ve Belçika’yı 
yenerken tek mağlubiyeti-
ni Çin karşısında almıştı. Bu 
mücadeleler Kadıköy Bele-
diyesi’nin Kalamış Parkı’na 
kurduğu dev ekrandan Kadı-
köylüler tarafından da heye-
canla takip edilmişti.  

Sultanlar İkİncİ haftayı galİbİyetle kapattı 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki 
Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstan-
bul Sprint Triatlonu, Beylikdüzü Gürpınar 
Parkuru’nda gerçekleştirildi. Triatletler 
zorlu yarışmada 750 metre yüzme, 20 ki-
lometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etap-
larını tamamlayarak varış çizgisine ulaş-
tı. Dereceye giren sporcular için yapılan 

ödül töreninin ardından organizasyon 
sona erdi.
İstanbul Sprint Triatlonu’nda günün en 
iyi derecesi 1:08:21’lik süresiyle Bu-
rak Pak’tan geldi. Genel Klasman Er-
kekler’de ikinci sırayı 1:08:55 ile Beh-
zad Nobaripour aldı. Bahadır Tama ise 
1:09:06’lık derecesiyle üçüncü oldu.
Kadınlar Genel Klasman’da ise Özge 
Uzun 1:17:28’lik derecesiyle birin-
ci oldu. Elena Norenko, 1:26:23’lük 
derecesiyle üçüncü, Merve Önler ise 
1:26:50’lik derecesiyle üçüncü sırada 
yer aldı.

İstanbul’ta triatlon heyecanı
Filenin Sultanları, geçtiğimiz hafta oynanan Milletler Ligi 2. hafta 
karşılaşmalarını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapattı. Milliler 
3. hafta karşılaşmaları için Kanada’nın Calgary şehrine gidecek
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Haliç’ten kürekçiler geçti
Haliç geçtiğimiz hafta 

yapılan uluslararası 
kürek yarışlarıyla tüm 

İstanbullara su sporlarını 
tekrar hatırlattı. Türk 
ve yabancı toplam 22 

kulüpten 360 sporcunun 
kürek çektiği yarışlarda, 

Kadıköy temsilcisi 
Moda Kürek Kulübü de 

dereceye girmeyi başardı

HALİÇ’TE KADIKÖY 
ESİNTİSİ:
Daha bir yaşını doldurmayan, 
geçtiğimiz yıl ekim ayında amatör 
bir ruhla kurulan Kadıköylü kürek 
takımı Moda Kürek Kulübü, 
Haliç’teki yarışlarda dereceye 
girmeyi başardı. Kadıköy temsilcisi 
Master Erkekler kategorisinde 
2. oldu. Ulaş Gürpınar’ın 
arkadaşları ve ‘kürek dersi almak 
istiyoruz’ diyen yaklaşık 50 
öğrenciyle kurduğu Moda Kürek, 
Fenerbahçe’de Dalyan Sahil’de 
bulunuyor. Teknelerine katledilen 
kadınların isimlerini veren, kadın 

ağırlıklı bir kulüp olarak logolarına 
mor renk ekleyen Moda Kürek, 
kısa sürede su sporlarında 
Kadıköy’ün gururlarından oldu.    
Yarışlar sonunda kategorilerde ilk 
üçe giren takımlar şöyle oluştu:
MASTERLAR MIX
1- Galata Kürek C
2- Canottieri San Remo
3- Galata Kürek A
KADINLAR
1- Galatasaray
2- Altınboynuz A
3- Haliç Kürek
ERKEKLER
1- Galatasaray
2- Fenerbahçe

3- Şişecam Çayırova
MASTER KADINLAR
1- C.R.C Thessaloniki
2- İdealtepe Amatör Balıkçılar
3- Haliç Kürek B
MASTER ERKEKLER
1- Galata Kürek A
2- Moda Kürek A
3- Altınboynuz A
U19 KADINLAR
1- Fenerbahçe
2- Galatasaray
3- Şişecam Çayırova
U19 ERKEKLER
1- Galatasaray
2- Fenerbahçe
3- Şişecam Çayırova

İ

Koşu, yüzme ve bisiklet gibi 
üç sporun bir arada yapıldığı 
triatlon heyecanı İstanbul’da 
yaşandı. Yaklaşık 400 
sporcuyla yapılan yarışlara 
ilgi büyüktü
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1929
u Eski bir asker emeklisi olan Aydınlı Mustafa 
Güler, Suadiye Plajı ve tesislerini hizmete açtı. Plajın 
bulunduğu yer,  o yıllarda Kadıköy merkezine dahi 
ulaşımın neredeyse imkansız olduğu sapa bir yerdi. 
Plajın hayata geçirilmesi için ustalar haftalarca kayaları 
kırmak zorunda kalmış, üstelik plajın kumu da buraya 
kayıklarla taşınmıştı. Plaj ve yanında bulunan otel 
yıllarca İstanbul’un en görkemli eğlence merkezi 
olmuştu. Plaja giden yol, iki tarafı ağaçlı güzel bir 
asfalttı. “Antre”, yani giriş 40’lı yıllarda 35 kuruştu. En 
büyük özelliği ise denize merdivenle inilmesiydi. Plajdan 
geceleri de yararlanılabilmesi için deniz, iki kuvvetli 
projektörle aydınlatılıyordu. Mustafa Güler, ölüm 
tarihi olan 1952 yılına kadar işleriyle bizzat ilgilendi. 
Ardından işin başına geçen oğlu Murat Güler ancak 10 
yıl dayanabildi ve 1962 yılında plajı ve oteli sattı.

1930
u 23 Mart: Kadıköy, 1869 yılında o zamanlar daha 

büyük ve önemli bir merkez olan Üsküdar Sancağı’na 
bağlı olan Kadıköy, 1930’da ilçe oldu. Bu tarihte 
Kadıköy’ün Kızıltoprak ve Erenköy olmak üzere iki 
bucağı vardı. 
u Süreyya İlmen, Yoğurtçu çayırına ağaç 
diktirerek, Yoğurtçu Parkı’nın ilk temelini attı. 
Ancak Süreyya Paşa’nın burayı park yapması çok 
da kolay olmamış. Kadıköy Kızılay Şube Başkanlığı 
görevi aracılığıyla çayırı ıslah etmek için gerekli 
olan finansmanı sağlamak üzere bağış toplama 
girişiminde bulunulmuş. Bunun için kartpostallar, 
biletler bastırılmış. Tahta köprü girişine Kızılay çadır 
kurmuş, geçip içine oturmuşlar. Marangoz Abdullah 
Efendi’ye yaptırdıkları camlı, kapaklı, kilitli panolarda 
dere ve çayırın ileride alacağı manzaranın krokisini 
yerleştirmişler. Panolarda ayrıca toplanan yardımların 
listesi ile yapılan harcamaları gün gün işliyorlarmış. 
Gelip geçerken yapılan çalışmaların dökümünü 

okuyan Kadıköylüler ciddi katkılarda bulunmaya 
başlamışlar. İş o kadar ses getirmiş ki gazetelerde 
“Kadıköylüler kendi işlerini kendileri görüyor… 
Belediyenin yapması gereken düzenlemeleri halk 
yapıyor…” haberleri çıkmaya başlamış. Kadıköy 
halkının ellerinde kazma kürek, Süreyya Paşa’yı da 
el arabasıyla toprak taşırken resmeden bir karikatür 
bile yayınlanmış. Daha sonra Kadıköy Belediyesi 
yapılan işleri üstlendip Yoğurtçu Parkı’nı açmış.
u Avustralya kraliyet ailesi mensubu Maria 
Pia’nın Moda deniz hamamlarının üzerinde yer alan 
malikanesi yandı.
u Süreyya Sineması’nda ilk sesli film gösterimi 
sunuldu.
u Sakızgülü Sokak ve Kadife Sokak’ın kesiştiği 
köşede yer alan, Kadıköy’de varlığı bilinen en eski 
tiyatro salonu olan (Modalı banker Zanni Stefanos 
Skilitçis’in bağışladığı arsa üzerine Kadıköy Rum 
Cemaati Vakfı tarafından 1873 yılında yaptırılmıştı) 
Apollon Tiyatrosu, Hale Sineması adını aldı. 1961 
yılında da Reks sineması olarak hizmet vermeye 

başladı. Bina, 1996 ve 2006’daki tadilatlarla çok 
salonlu hale geldi ve adı salon sayısındaki artışı 
ifade etmek üzere iki x içerecek şekilde Rexx olarak 
değiştirildi. Sinema, Mart 2020’de kapandı.

u 30 Eylül: 
Yerli havacılığın efsane ismi tayyareci Vecihi Hürkuş, 
Fikirtepe’de Vecihi x adını verdiği tek motorlu bir 
eğitim uçağı yaptı ve bu uçakla uçtu.

Tarihsever Gazete Kadıköy okurları; bugüne dek sizlere ilçemizin geçmişine dair pek çok haber sunduk, köşeler yayınladık ve yayınlamaya da 
devam ediyoruz. ‘KADIKÖY’ÜN KRONOLOJİSİ’ de bu zincirin halkalarından… Bu yazı dizisinde temel rehberimiz Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat 
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. F. Nalan Türkmen’in Yeditepe Yayınevi tarafından basılan “Kadıköy Kronolojisi” adlı kitabı. 
Bu eserden alıntıladığımız kimi ilginç tarihsel olayları, kendi arşivimiz ve diğer kaynaklarla zenginleştirerek size sunuyoruz.
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azıları 300 yaşının üzerinde, bazıları ise 
200’ün. Savaşa, yıkıma, değişime ve daha 
birçok şeye tanıklık eden anıt ağaçlar, şeh-
rin yaşayan en yaşlı üyeleri. Metrelerce 

uzunluktaki gövdeleri ve dalları; kentsel dönüşüme, 
mega projelere, insana ve zamana karşı hayata tutun-
maya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin anıt ağaçlar için yaptığı çalışma ve belgelemeye 
göre Kadıköy’ün en yaşlı ağacı Fenerbahçe Cemil To-
puzlu Caddesi’nde bulunan 360 yaşındaki sakız ağacı. 
Kadıköy’de anıt ağaç statüsünde olan tek sakız ağacı 
bu değil. Semtin son 300 yılına şahitlik eden çok sayı-
da anıt sakız ağacı mevcut. Uzun yıllardır anıt ağaçla-
rın izini süren ve bunları belgeleyen araştırmacı Vol-
kan Yalazay “Eski İstanbullu Ağaçlar” adlı kitabında 
Kadıköylü sakız ağaçlarını anlatıyor. 

MODA: SAKIZ DALLI MARMARA
Yalazay kitabında, Moda semtinin ve civarının sa-

kız ağaçlarıyla fazlasıyla haşır neşir olduğunu anlatı-
yor. Sakız ağaçlarının arasından Marmara Denizi’ni 
seyretmenin keyifli olduğunu aktaran Yalazay şöyle 
anlatıyor Moda’nın sakız ağaçlarını: “Yalıyar ile yük-
selen Moda Burnu’nda Marmara, sakız dallarının ara-

sından görünür. Yalnız bugün değil, yüz, yüz elli yıl 
önce de Marmara yine sakız ağaçları arasından bakı-
larak ufka kadar serilir, seyredilirmiş. Bugün de yak-
laşık olarak aynı keyifli manzaralarla karşılaşmak ga-
yet mümkün.”

Lodosun kıyıyı dövdüğü ve dalgaların kayalar-
da veya yalıyar duvarında patladığı zamanlarda Moda 
Burnu ve üzerindeki sakız ağaçlarının eski fotoğrafçı-
lara ilham verdiğini söyleyen Yalazay, ağaçların sana-
ta etkisini şöyle anlatıyor: “Yıllar yılı buranın tadını 
çıkarmayı bilen insanların ziyaretleri hiç eksik olma-
mış. 1900’lü yılların başlarında çekildiği tahmin edi-
len bazı fotoğraflar bu dalların arkasından görünen 
gün batımının bir dizi posta kartı olarak basılmış o 
yıllarda. Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya ve başka birkaç 
ressam daha burayı sakızlarıyla birlikte resmetmişler. 
Biraz daha geriye gidelim, 1861 yılında İstanbul’u ge-
zen M. Felix Bourquelot buraya geldiğinde civarı ör-
ten muazzam sakızlar görmüş. Seyyah, bu ağaçlar için 
menengiç ve sakızı kimi zaman ortaklaşa yüklenen bir 
isim olan ‘terebynth’ sözcüğünü kullanır.”

“KOCA BİR BOŞLUK”
“Günümüzde Moda Burnu’nda sakızlar altında yan 

yana dizilmiş çay bahçelerinde çaylar demlenir, cezve-
lerde kahveler gelir, yudumlanır, dallar ardından Mar-
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1909
◆ Kadıköylü Rum ressam Eleni Zangopulu doğdu.

1910
◆ İstanbul Şehremaneti tekrar yapılandırıldı. Bağlı 9 dai-
reden, Kadıköy 7. daire olarak hizmetini sürdürdü.
◆ Kadıköy’de verem ve tifo vakaları daha çok Çarıkçı 
Mahallesi, Kuşdili ve Ayrılık Çeşmesi mevkiinde görüldü.
◆ Kadıköy’de Fenerbahçe’den sonra ikinci büyük spor 
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kulübü ‘Progress International’ kuruldu. Daha sonra 
(1914) Altınordu İdman Yurdu olarak adı değiştirildi. Al-
tınordu İdman Yurdu, Galatasaray’dan ayrılan öğret-
men Aydınoğlu Raşit Bey ve arkadaşları tarafından ku-
rulmuştu. Renkleri kırmızı-lacivertti. Türk futbolunun ve 
sporunun kuruluşu ve gelişme aşamasında önemli ku-
lüplerden biri oldu. 
◆ Moda’da yaşayan İngilizler tarafından 
Moda Yacth Kulübü kuruldu. Sosyal ve 
kültürel etkinlikleri Moda vapur iskelesin-
de yapıldı. Daha sonra adı Türk İngiliz Ku-
lübü oldu. Moda’da ilk tenis maçı oynandı.
◆ İstanbul Yedinci Gün Adventist Kilise-
si’nin Kadıköy’de kurduğu çadırlarda ger-
çekleştirilen ibadetler yasaklandı.

tol Ailesi’ adlı bir kitap yazan Osman Öndeş, “Çok saygın 
insanlardı. Son kuşağı hep Moda’lı kalmak için yaşama 
karşı direniyorlardı. Moda Caddesi’ndeki ‘Vitol Çıkmazı’ 
onların anılarıyla süslenmiştir.” demişti.
◆ Kadıköy nüfusu 35.641 olarak tespit edildi.

1911
◆ Ermeni Katolik Ce-
maati Vakfı tarafından 
Altıyol’daki Surp Levon 
Ermeni Kilisesi yap-
tırıldı.
◆ Rıdvan Paşa Köş-
kü’nde İnas Numü-

ne Mektebi adıyla Erenköy Kız Lisesi açıldı. 
1906’da Erenköy İnas Sultanisi adını aldı.
◆ Gazeteci, yazar, siyasetçi Ziyad Ebüzziya 
Kadıköy’de doğdu. İstanbul Hukuk Fakülte-
si mezunudur. Merkez Bankası Memurluğu, 
İş Bankası İstanbul Şubesi Memurluğu, Ro-
bert Koleji Öğretmenliği, Matbaa-i Ebüzziya 
sahipliği ve Müdürlüğü, Tasvir-i Efkâr Gaze-
tesi sahipliği, İdare Müdürlüğü ve Başyazar-

lığı, Son Saat gazetesi Kuruculuğu ve Yöneticiliği, Tas-
vir Gazetesi sahipliği ve Başyazarlığı, 
Beyoğlu Kitap Sarayı Müessesele-
ri Kuruculuğu, Yazarlık, Hürriyet Par-
tisi Kurucu Üyeliği, TBMM IX. ve X. 
Dönem Konya Milletvekilliği, Avru-
pa Konseyi, Dünya Parlamentolar Bir-
liği, Avrupa Parlamentolar Birliği Türk 
Temsilciliği, Avrupa Konseyi Kalkınma 
Fonu Türk Temsilciliği yaptı. 

l Hazırlayan: GÖKÇE UYGUN

◆ Saint Joseph Lisesi 
bünyesinde Tabiat Bilgisi 
Müzesi açıldı. Frère Pos-
sesseur Jean ve Frère 
Paramont-Félix, bu mü-
zeyi, yıllarca Türkiye’nin 
ve dünyanın her tarafın-
dan topladıkları böcek 
ve taş parçaları ile kur-
dular. Günümüzde bu 
müzede 1200 çeşit taş ve maden ile 10.000 çeşit böcek, 
kuş ve hayvan bulunuyor.
◆ Moda’daki İngiliz kolonisinin önemli simalarından Sir 
James William Whitthall Moda’da öldü. Haydarpaşa İn-
giliz Mezarlığı’na gö-
müldü. Bugün dün-
yanın her yerine 
dağılmış Whittall ai-
lesi, Osmanlı’nın son 
döneminde Moda’da 
adeta bir duka-
lık kurmuştu. Arazi, 
Moda Çıkmazı’ndan 
başlar, Moda Çay Bahçesi’ne kadar devam ederdi. James 
Whittall’ün konağı, günümüzde Moda Çay Bahçesi’ne 

bitişik olan en geniş parselde yer 
alırdı. 1950 sonrasında Whittall 
ailesi konakları elden çıkartmaya, 
‘yap sat’çılara devretmeye baş-
ladı. Moda’da 60’lı yıllara kadar 
Whittall’lardan birkaç büyükan-
ne kalmıştı. Mahalle halkı onla-
ra ‘Vitol Teyze’ derdi. ‘Modalı Vi-

l Erhan DEMİRTAŞ
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Kadıköylü sakız ağaçları
Kadıköy’ün geçmiş yüzyıllarına tanıklık eden ağaçları 

dönüşüme, insan baskısına ve zamana karşı direniyor. 

İstanbul’un anıt ağaçlarını belgeleyen araştırmacı Volkan 

Yalazay, “Eski İstanbullu Ağaçlar” kitabında Kadıköylü 

sakız ağaçlarının öykülerine de yer veriyor

mara seyrine nesilden nesile devam edilir” sözleriyle 
bugünün sakız ağaçlarını tasvir eden Yalazay, ağaç-
lar ile insanlar arasındaki ilişkiyi ise şöyle aktarıyor: 
“Genciyle, yaşlısıyla birçok sakızın mekânı burası ve 
burada başlayan sakızlar tek sıra halinde burnu döner-
ler. Çay bahçelerinin olduğu bu yerde günümüze ula-
şamamış pek çok koca sakızın yaşamış olduğunu sanı-
yorum. Ben birini gördüm; yakın zaman önce devrilen 
bu sakız aynı civarda bulunan diğer sakızlardan yaş-
lı, kocamış bir ağaçtı. 27 Nisan 2009 günü öğle vak-
ti devrildi. Çay bahçelerinin sıralandığı bu alanın Mü-

hürdar tarafına bakan kısmında bilenler için 
koca bir boşluk var şimdi. 

Yalnızca duyduğum, hiç görmediğim yaş-
lı bir sakızın kovuğunda ise 50’li yıllarda Sey-
han adlı bir genç, serdiği gazeteler üzerine ya-
tıp kalkmaya başlamış ve bir süre sonra da 
Moda Deniz Kulübü’nün o sıralar boş olan ar-
sasında ölü bulunmuş. Ağaç da sonraki yıl-
larda yaşlılıktan eceliyle kuruyup gitmiş. Bu 
ağaçtan, kitabı Kadıköy’de bahseden rahmet-
li Müfid Ekdal, ağacın türünü yazamamışsa da 
kendisiyle muhabbetimde oldukça yaşlı ve bü-
yük bir sakız olduğunu söylemişti.”

YARIMADANIN SAKIZLARI 
Yalazay’ın kitabında özellikle değindiği bir diğer 

semt ise Fenerbahçe ve Fenerbahçe Yarımadası’dır. 
Deniz dolgusu, yapılaşma ve marinayla birlikte bölge-
nin yıprandığını ifade eden Yalazay, her şeye rağmen 
yarımadanın yaşlı serviler ve sakız ağaçlarıyla ilmik-
leri sıkı atılmış bir motife sahip olduğunu vurguluyor. 

Müfid Ekdal gibi bu yarımadaya eğilenlerden bi-
rinin de Çelik Gülersoy olduğunu aktaran Yalazay, 
şöyle devam ediyor: “Çelik Gülersoy’un kocaman bu-
ketlere benzeterek bahsettiği ulu ağaçlar sakız ağaç-
larından başkası değil…Tablo gibi sakızlardan başka, 
yarımadanın eski tasvirlerinde sarayın veya köşkün 
etrafını çeviren ve günümüzde çok azı kalmış 
olan serviler dikkat çeker; seyyahlar da bah-
seder bu servilerden ancak buna karşılık 
sakızların adını ananlar çok az. Bu du-
rum eski zamanlarda servilerin yo-
ğunluğundan, gözü çeken koyuluk-
larından ve iyi tanınmalarından 
kaynaklanıyor olmalı. Buradaki 
sakız ağaçları da bir zamanlar 
çokça bulunan serviler gibi 
yüzyıllar boyunca yarımada-
nın peyzajını belirlemişse de 
hem pek iyi tanınmazlar hem de her 

da servilerden ve sakız ağaçlarından bahseder. Tenha 
bir kenarda denize girdiklerini, suda biraz çırpındıktan 
sonra büyük sakız ağaçlarından birinin gölgesinde de-
nize karşı yemek yediklerini ve türlü oyunlarla koştu-
rup durduklarını anlatır ve ‘o zamanlar Fener’de çok 
selviler ve sakız ağaçları vardı.’ diye yazar.”

KÖKÜ DERİNDE 
Yalazay kitabında, Fenerbahçe Yarımadası’nın 

birbirlerinden farklı yaşlarda, farklı görünüş ve güzel-
liklerde sakızları barındırdığı gibi yaşlı sakız ağaçla-
rı için de önemli bir yer olduğunu yazar. Fenerbahçe 
Yarımadası’nın bu bakımdan İstanbul’un en önem-
li üç yerinden biri olduğunu vurgulayan Yalazay, ya-
rımadada bulunan sakız ağaçlarının özelliklerini şöy-
le anlatıyor: “Florya’daki Atatürk Ormanı, Fenerbahçe 
Yarımadası ve Tuzla’da Kamil Bey Adası denilen ya-
rımada. Üçü de Marmara kıyısında, kimi yanlarıyla 
birbirlerine benzer özellikler gösteren sakız cennetleri. 
İstanbul’un yaş, çap ve görkem bakımından sayılı sa-
kızlarından biri ve daha başka pek çok yaşlı sakız, üç 
yanı denizle çevrilmiş bu düzlükte köklenmiş, güzelce 
dallanmış, yapraklanmış.

İçlerinde en yaşlı olanı yalnızca gövde genişliğiy-
le değil, dallarının yayılması ve tacının genişliğiyle de 
dikkat çeker. Gövdesi ve dallanması kusursuz bir gü-
zellikte; uzaktan bakılası, altında da oturulası bir sa-
kızdır bu ağaç. Çelik Gülersoy da bunu sezmiş ola-
cak ki düzenleme esnasında gövdenin dibi bir kaide ile 
çevrelenmiş, etrafına da oturmak için beyaza boyan-
mış banklar dizilmiş; halen öyledir. Yaz mevsiminde, 
günün hayli eğik olan ilk ve son ışıklarının vurduğu 
zamanlar hariç diğer tüm vakitlerde bu bankların altın-
da oturanlar ağacın gölgesinden nasiplenir.”

BETON MU YEŞİL Mİ?
Kuruyan ağaçların yerine yeni sakız ağaçlarının di-

kilmesi gerektiğini vurgulayan Yalazay, yazısının de-
vamında şu önerilerde bulunuyor: “Peki ya bahsettiği-
miz yaşlı sakızlar ve serviler asırlar geçirdikten sonra, 
özellikle de son 60 veya 70 yıl içerisinde etraflarını sa-
ran beton yapılar? Çelik Gülersoy da bunların farkın-
da olarak 90’lı yılların başındaki düzenlemenin eksik 
kaldığına üzülmüş. ‘Bundan sonra yapılacak işlerden 
biri, kenarlardaki yapılaşma ve betonlaşmaları kaldırıp 
yeşilin bütünlüğünü geri getirmek olmalı.’demiş. İşte 
bunlar da kalkar ve fener daha bir ortaya çıkarsa, Kala-
mış koyu serviler arasından görünürse veya servilerin 
gövdeleri Kalamış’ta bekleyen yelkenlilerin direkle-
riyle karışırsa, kıyı çizgisine de yer yer kayalar döşenir 
ve dalgalar bu kayalara çarparak erirse ne âlâ iş olur...”

an görülen birçok ağaç gibi açık ve yeşil formludur-
lar. Hal böyle olunca görürüz ki sakızlardan bahseden-
ler ya eski İstanbullular, ya botanikle haşır neşir olan 
seyyahlar ya da kendi memleketinden bu ağacı tanı-
yanlar olmuş.”

“SAKIZ AĞAÇLARIYLA DOLUYDU”
Yalazay, 1861 yılında bölgeyi ziyaret eden M. Fe-

lix Bourquelot’ın Fenerbahçe Yarımadası’nı nasıl tas-
vir ettiğini şu sözlerle aktarıyor: “Seyyah, Fenerbahçe 
peyzajının o dönemlerden iki nebati mimarı olan ser-
viler ile sakızları da anlatır. Önce yarımadanın tasviri-
ni yapar; çimenlerinden, üç tarafının denizlerle çevrili 
oluşundan, her yanındaki farklı manzaradan bahseder. 
Boğaziçi’nin girişini, İstanbul tepelerini, adalarını gö-
rür. Bu düzlüğün servi ve sakız ağaçlarıyla dolu ol-

duğunu, gölge verdiklerini ama gökyüzünü ta-
mamen kapladıklarını yazar ve sonra 
da servilerle sakızları karşılaştırır. 
Servilerin düz ve uzun olup gemi di-
rekleri gibi durduklarını, koyu yeşil 
oluşlarını, sakızların ise güçlü geniş 

yapılarını, yapraklarının açık ve yu-
muşak renklerini güzelce betimler. M. 
Felix Bourquelot Fenerbahçe’yi ziyaret 
ettiği sıralarda belki orada olan 1850 do-

ğumlu Leyla Saz ise çocukluk anılarına 
karışan eski Fenerbahçe’yi anlattığında 

“Nazmi Ziya imzalı yağlıboya tabloda, Moda Burnu’nda sakız 
ağaçları gölgesinde dinlenenler resmedilmiş”

Fenerbahçe Yarımadası - 1900’lerin başı - Çelik Gülersoy arşivi

Mutfağımızdan 

SOĞUK ÇORBA

SEMİZOTLU BÖRÜLCE SALATASI

Gönüllülerden gelenler
Suadiye’den Diyarbakır’a malzeme desteği
Suadiye Gönüllüleri Anadolu’daki ihtiyaç 
sahibi okullara desteklerini sürdürüyor. 
Gönüllüler bu kez, Diyarbakır Beşyüzevler 
İlkokulu’na laptop bilgisayar, yazıcı, A4 kağıt 
ve çeşitli kırtasiye malzemeleri gönderdi. 
Suadiye Gönüllü Evi Başkanı Suat Ağan; 
“Aydınlık bir gelecek için bilgisayar’ın 

eğitimde en önemli araçlardan biri olduğunu 
biliyoruz. Bilgisayar bağışları ile teknolojik 
altyapısı eksik olan okulların ihtiyaçlarını 
karşılayarak teknolojik sınıflar oluşturmaya 
çalışıyoruz.’’ dedi. Okul yetkilileri ve 
öğrenciler destekleri nedeniyle Suadiye 
Gönüllüleri’ne teşekkür etti. 

Erenköy Gönüllüleri konseri
Şef Bülent Yılmaz yönetimindeki Erenköy Gönüllüleri ve Turkuaz Türk Halk Müziği 
Topluluğu, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde konser verdi. Konserin açılış 
konuşmasını Gönüllü Evi Başkanı Necla Yılmaz Karaman yaptı. Sunumu Handan Oldaç’ın 
yaptığı konserde, şef Bülent Yılmaz’ın büyük bir titizlilik ve özenle yetiştirdiği koristlerin, 
birbirinden güzel okudukları türküler, salonu dolduran seyirciler tarafından defalarca alkışlandı. 
Konsere konuk olarak katılan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim üyeleri Ali 
Yılmaz, Mustafa Demir Kaya ve Nişantaşı Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi 
Müslüm Akdemir, “Sarı Saçlım Mavi Gözlüm” şarkısını birlikte söyledi. 
Erenköy Gönüllüleri Başkanı ile Müzik Gönüllüleri Başkanı Bahar Arduç bu güzel ve başarılı 
konser için şef Bülent Yılmaz ve sunumu yapan Handan Oldaç’ı tebrik ederek çiçek takdim etti.  

Malzemeler;
500 gram yoğurt
4  su bardağı soğuk su
3 adet salatalık
4 yemek kaşığı ince 
bulgur
1 tepeleme yemek kaşığı 
kuru nane

3 yemek kaşığı 
haşlanmış nohut
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı 
zeytinyağı
1 tutam tuz
Süslemek için:
1 tutam dereotu

Yapılışı;
Bulguru bir tencereye  alın ve üstüne geçecek 
kadar su ekledikten sonra ocağın altını açıp 10 
dakika kadar haşlayın. Haşlanmış bulgurları soğuk 
sudan geçirin ve süzün. Salatalıkları küp küp 

doğrayın. Yoğurdu suyla birlikte güzelce çırpın ve 
içerisine salatalıkları, haşlanmış nohutu, haşlanmış 
bulguru, tuz, zeytinyağı ve rendelenmiş sarımsağı 
ekleyin. Son olarak kuru naneyi de ilave edip, 
güzelce karıştırın, dereotu ile süsleyerek servis 
edin. Afiyet olsun.

Yapılışı;
Derin bir salata kabında tüm malzemeleri 
karıştırın. Sos için; bir kasede tüm malzemeleri 
iyice karıştırıp salatanın üzerine döküp karıştırın, 
üzerini cevizle süsleyip servis yapabilirsiniz.

Yazın gelmesiyle birlikte hafif yemekler tercih ederiz. 
Ben de sizler için yenilmesi rahat hazmı kolay küçük bir menü 

hazırladım. Şimdiden herkese afiyetler olsun...

VANİLYALI BUZLU YEŞİLÇAY
Malzemeler;
1,5 litre su
4 tatlı kaşığı yeşil çay
1 yemek kaşığı esmer şeker
1 tatlı kaşığı bal

4 adet nane yaprağı
1 adet limon suyu
2 su bardağı buz küpü
Servisi için:
6  top vanilyalı dondurma

Yapılışı;
Suyu derin bir tencerede kaynatın 
ve kapalı bir çay süzgecine aldığınız 
iri yapraklı yeşil çayı kaynayan 
suya atın, ocağın altını kapatın. 15 
dakika kadar demleyerek yeşil çayı 
hazırlayın. Ilınan çaya bal, esmer 
şeker ve limon suyunu ilave edip, 
hızlıca karıştırın. Hazır durumda 
olan demlenmiş yeşil çayı geniş 

ağızlı bir sürahiye alın. Ayıklayıp, 
yıkadığınız nane yapraklarını 
incecik kıydıktan sonra sürahiye 
koyun ve hazırladığınız çayı 
buzdolabında soğutun. Servisi 
öncesinde buz küplerini ilave 
edip, karıştırdıktan sonra servis 
bardaklarına alın. Birer top vanilyalı 
dondurma ilavesi ile bekletmeden 
servis edin.

Malzemeler;
400 gr. haşlanmış 
börülce
1 demet semizotu
1 adet kırmızı soğan
1 tutam dereotu
3-4 adet közlenmiş 
kapya biber
5-6 adet kornişon 
turşusu

200 gr. haşlanmış mısır
Sosu için;
1 diş sarımsak
3-4 yemek kaşığı nar 
ekşisi
1 çay bardağından biraz 
az zeytinyağı
3 yemek kaşığı 
mayonez
Tuz
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SOLDAN SAĞA
1. Kendikendineyetişen,üzerinearmutaşılananağaç,
yabanarmudu-İbrahimîdinlerdeveMandaizmdeken-
disindensözedilenTufanpeygamberi-Tırmıkdenilen
tarım aracı - Akıllı 2. Saldırı - Genel - Hayvansal bir
besinmaddesi-Hitit3. Favori-Yüküm,mecburiyet-Toz
halindekicevherveyakömürünsu ilekarışmışhali -
Karakış4. Metalgibiparlakolanrenk-Şekerinkay-
natılarakkatılaşmasıyoluileyapılan,renklivekokulu,
ağızdagüçeriyenşeker -Çin,VietnamveMalezya'da
yetişendeğerlibirbitki5. Uygulamalı-Hile,entrika-
Hazır-Sütşekeriniüzümşekerineçevirenbirbağırsak
enzimi 6. Damla hastalığı - Eksiklik - Kurmaca veya
gerçekolaylaradayananuzunedebîtür-Verme,ödeme
7. Sonuolmayangelecekzaman-İşeyatkın,becerikli-
Kalayelementininsimgesi8. Olumsuzluköneki-Çevik
-Zayıf,çelimsiz,sıska-Uluslararasıaförgütü9. “...Fet-
tahoğlu”(dizi,sinemaoyuncusu)-Molibdenelementinin
simgesi-Hammaddeişlenerekyapılanhertürlümal
10. Yağ,peynirveyoğurdunyeşilimsisuyu (yöresel) -
Personalcomputer(kısa)-Birrmanınanibatışı11.
Özelgezintigemisi-Ağabey(yöresel)-Kalori12. Birgök
cisminintekerbiçimdegörülenyüzü-Balıkavlamakta
veyayüktaşımaktakullanılan,tekveyaikidirekliveaçık
güverteli,büyükkayık 13. Dar,uzunvehafbir yarış
kayığı-Aynalarınarkasınavekaplamametaleşyanın
yüzünesürülenincetabaka-Birilimiz14. “...Fawer”
(yazar)-Akıl-Maundanyapılmış 15. DoğuveGüneydoğu

Anadolu'yaözgübirtürköfte-Anayasa
ileilgili-Gidilenyerdegeceyigeçirme16.
Erzurum’unbirilçesi-Değerlibirorkide
türü-Cennet-Hollanda’nınplakaişareti
17. Yetersizmiktarda-Dumankiri-Ki-
raya verilerek gelir getiren ev, dükkân,
tarla,bağvb.mülk-Kuşbaşındandaha
küçüketparçalarınınsoğan,biber,may-
danoz,domatesvb. ilebirsacüzerinde
pişirilmesisonundahazırlanankebaptürü
18. Fırındapişirilentatlıçörek-Kazakis-
tan'ınbaşkenti-Genişlik-Kalsiyumele-
mentininsimgesi-Antalya’nınbirilçesi
19. Gökçeada’da,yurdumuzunbatıdakien
uçnoktasıolanburun-Ölenbirkimsenin
vasiyetiniyerinegetirmekleyükümlüolan
kimse-Sahnedeoynanmakiçinyazılmış
oyun-Birnota20. Kellik-Zaviye-Bir
palmiyetürü.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. EskiTürklerdekutsalsayılanhekim-
Mah - Gereksiz, anlamsız, boş söz 2.
Özgü-14binyılöncebatarakyokolduğu
ilerisürülmüşefsanevikıta-Lahza-Na-
muslu-Haydi,haydin,haydinbakalım!-
Tat, lezzet 3. Bir nota - “... Horozoğlu”
(dizi,sinemaoyuncusu)-Genelliklesebze
veetleri,hamurlakapakkenarıiyicekap-
atılmış tencere içinde pişirme tekniği -
Güreştebirdal4. Tahtadanyapılankaryo-
la(yöresel)-Çit-Avrupakıtasındakalan
topraklarımızaverilenad-Bağışlama5.
Birayaklaüzerinebinilipöbürayaklayeri
teperekyolalınanvebiryönetmekoluile
arkaarkayaikitekerleğibulunançocuk
oyuncağı-Doğru,düzgün-Zambiya'nın
başkenti 6. Mersin’de antik bir kent -
Tayinetmek-Altınelementininsimgesi-Düzvekor-
kuluksuzsutaşıtı7. YeniZelanda’nınplakaişareti-
Uzak Doğu’da yetişen Amerikan elmasından çıkan
zamk-Pulluk,büyüksaban-Şarteki-Satrançtabir
taş8. Kilim,yündendokunmuşyaygı-Boksmaçında
yumruketkisiyleyeredüşenveonsaniyeiçindekalkıp
devamedemeyenoyuncununyenilmesidurumu9. Bir
çizgidizikarakteri-Birilimiz10. Su-Birhaberajansı
(kısa)-Vücuduyumuşaksıkkıllarlakaplı,iskeletleri
hafyapılı,uçabilenmemelihayvan11. Havalanantoz-

ların veya sisin oluşturduğu bulanıklık - Dahili 12.
Merhem,ilaç-Kentdışıpiknikalanı-İlkÇağdakendi
yasalarıylayönetilenbirveyabirkaçkenttenoluşande-
vlet13. Zararauğramatehlikesi-Utanmaduygusu-
Neodim elementinin simgesi 14. Edebiyat (kısa)-
“Ahmet....Dıranas”(resimdekiyitirdiğimizşair)-Soy-
luluk-EskiMısırtanrısı15. Gereklişeylerleilgilen-
mekten kaçınma durumu, bir şeyi umursamama
durumu-Avrupa’dabirulus16. Toryumelementinin
simgesi-Enkısazaman-Radyumelementininsim-

gesi-Tekirdağ’ınbirilçesi-Mektup17. Birişiyapa-
bilmegücü-Anasaptançıkanyançiçekleri,sapları
hepaynıuzunluktaolançiçekdurumu-Taşıtlarda,
lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki
bölümü-Beyaz18. Yapılarıoluşturanproteinlimadde
-Balkanlar’dabirülke19. Güven-Cet-Sodyumele-
mentinin simgesi - Taneli bir meyve 20. Sıfat eki -
Göreceli-Birmotordabiyellerindoğrusalhareketini
daireselhareketeçevirendingil-Donanmaveşenlik-
lerdekullanılançeşitliyanıcıveyapatlayıcımaddeler.

ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Yarinduda€›ndangetirilmifl/
Birkatrealevdirbukaranfil

KUM SAATİ

1.Kaptan.2.Tapan.3.Pata.4.Pat.5.Pa.
6.Po.7.Pos8.Post9.Posta.10.Postal.

KAKURO BULMACA

SUDOKU BULMACA

SULTA

SULUK

SUMAK

SUMEN

SUMER

SUNAK

SUNGU

SUNTA

SUPAP

SUPYA

SURAT

SURET

SUSAK

SUSAM

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.
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1. Gemisüvarisi.
2. Tarlayaat›lantohumu

örtmekiçingezdirilen,
a€açtangeniflaraç,sürgü.

3. Oyundaberaberekalma.
4. Yass›,bas›k.
5. Panama’nınplakası.
6. ‹talya’dabir›rmak.
7. Birb›yaktürü.
8. Tüylühayvanderisi.
9. Biryeregelenyadabir

yerdengönderilenmektup
veemanetlerintümü.

10. Konçluvekabapotin.

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

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

sözcükleri oluflturacaks›n›z.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA
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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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Kültür AtlasıKültür Atlası
ir Kadıköy sakini olan Nazım 
Hikmet’in Erenköy yılları 1932’de 
başlar. Piraye’yle evlenme kararı 
almalarından sonra Piraye ve 

Nazım’ın aileleri birleşip Erenköy’de Mehmet Ali 
Paşa köşkünün karşısındaki Mithat Paşa köşkünü 
tutarlar. Büyük bahçesi, çamlıkları, yemişliği, bağı, 
sebzeliği, kümesi, ahırı, ayrı bir otlağı bulunan 
ama yıllar yılı bakımsız kalmış bu güzel köşke 
yerleşirler. 1930’lu yıllarda değişik takma adlarla 
gazete ve dergilerde fıkralar yazan Nazım Hikmet’in 
en ünlü mahlası Orhan Selim’dir ve kendisi de 1935 
yılında yayımladığı “Portreler”de Orhan Selim’e 
yer veren dizeler yazmıştır. Yine aynı yıl Orhan 
Selim olarak, Akşam Gazetesi’ndeki köşesinde, 
Nazım Hikmet’ten aldığı 
bir mektuptan söz eder. 
Nazım’ın Orhan Selim 
hakkındaki düşüncelerini 
ve genç yazara tavsiyelerini 
sıralar. Nazım Hikmet, 
1935 ve 1936 yıllarında 
Akşam ve Tan gazetelerinde 
Orhan Selim adıyla yazdığı fıkralarda bir 
çok kez hem Kadıköy’ün hem Erenköy’ün 
sorunlarına değinmiş ve o günlerin şikayet 
konuları hakkında bilgilenmemizi de 
sağlamıştır. Okur mektuplarına ve onlardan 
gelen şikayetlere sıkça yer veren şair 1936 
yılındaki bir yazısında şöyle demektedir: 
“Kadıköy’de çok oturdum. Çocukluğumun 
bir parçası bu kasaba-köyde geçti. İşte bunun 
içindir ki, bir semtçilik irticaiyle, Kadıköylü 
okuyucularımdan gelen mektupları -ne yalan 
söyleyeyim- daha merakla okurum.”

“ERENKÖY YAŞANACAK YERDİR”
21 Aralık 1934 tarihli “Bize Buyrun” 

başlıklı yazısına Bizim Erenköy diyerek başlar. 
Erenköy’ün yazın toz, kışın çamur derdinden 
yakınır. Bu çileyi görmesi için bir belediye 
yetkilisini Erenköy’e davet eder. İroni yaparak, 
yetkiliye bir köşk tutacakalarını söyler ve hatta 
yetkilinin bir dediğini iki etmeyeceklerinin 
de noter karşısında ant içerek garantisini 
vereceklerini ilave eder. Nazım Hikmet yazının 
başında o yılların Erenköy’ünün güzelliklerini şöyle sıralar: “Bizim 
Erenköy, gerçek yaşanacak yerdir. Buram buram reçine kokan, 
yaz kış yemyeşil çamları vardır. Suyumuzun tadına doyulmaz. 
Ağaçlıklar arasında, irili ufaklı kuş yuvaları gibi köşklerimizi bir 
görseniz; bağlarımızın kabuğu ince, suyu ballı üzümlerini bir yeseniz 
Erenköyümüzden bir daha ayrılmak istemezsiniz.”

Şairin, aynı dönemde gazete köşesindeki yazılar vasıtasıyla 
tartışmaya tutuştuğu Peyami Safa, 1929 yılında yazdığı “Dokuzuncu 
Hariciye Koğuşu” romanında Erenköy’le ilgili şu cümleyi kurmuştur 
: “Başımızın ucunda, tâ uzaklara kadar sıralanarak ötüşen ağustos 
böcekleri, bütün Erenköyü’nü bir ses zinciriyle çeviriyordu. Sıcak bir 
rüzgar, sanki ilkbahardan yaza geçilen mevsim çizgisinin üstündeyiz, 
etrafımızda gizli bir coşkunluk var.” 

Böylelikle şairin reçine kokan yemyeşil çamlarla kafamızda 
oluşturduğu Erenköy tablosuna, ötüşen ağustos böceklerini ve gizli 
bir coşkunluğu da ekleyebiliriz. Nazım Hikmet 1930 yılında Resimli 
Ay Dergisi’nde imzasız olarak yazdığı kitap eleştirisi yazısında 
Peyami Safa’nın bu romanından büyük övgüyle söz etmiştir. 
Eleştirisine romanı üç defa okuduğunu söyleyerek başlamış ve son 
cümlesi de “9’uncu Hariciye Koğuşu’na hayranım ve susuyorum 
işte” olmuştur.

“KOSKOCA OVALAR, KIRLAR, DENİZLER...”
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 1912 yılında basılan önemli eseri 

“Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç”ta ovalar ve kırlarıyla yer alan 
Erenköy’de, Nazım Hikmet’in yazısında kuş yuvalarına benzetilerek 
yer alan köşkler henüz Erenköy manzarasında yer almaz: “Hiç 
Erenköyü tarafına gittiniz mi? Koskoca ovalar, kırlar, göz alabildiği 
kadar denizler... İşte dünya o değil mi ? Bunun neresi yuvarlakmış? 
Gözüme mi inanayım, size mi?” 

Nazım Hikmet, 1935 yılında Tan Gazetesi’nde Orhan Selim 
mahlasıyla yazdığı bir fıkrayı Hüseyin Rahmi’ye ayırmış ve yazıya 
şu cümleyle başlamıştır: “Çocukluğumu, delikanlılığımı ve kırkına 
merdiven dayayan yaşımı kitaplarında toplayan bir yazıcı olduğu 
için, onu şu veya bu düşüncenin dışında, tabiatın bir görünüşünü 
sever gibi severim.”

ERENKÖY’ÜN KUSURU: SİVRİSİNEKLER
Nazım Hikmet’in Erenköy’le ilgili şikayetlerinin biri de 

sivrisinek sorunudur. Boğaziçi’nin havasını methedip de, 
bu sivrisineklerle burada nasıl yaşayabiliyorsunuz diyenlere 
Erenköylülerin cevabı şöyle olurmuş: “Şakağımızda şimendifer, 
yanımızda Caddebostanı vapuru, şuracıkta Kayışdağı suyu. Manzara, 
bağ çayır çimen. Her güzelin kusuru olur.” 

Yabancılara pek dillendirilmek istenmese de sivrisinek sorunu 
Erenköylülerin canına tak etmiştir ve Nazım Hikmet 1935 yılı 
Ağustos’unda gazetedeki yazısında şöyle sitem eder: “Sivrisinekler 
için bir yazdım, bir daha yazdım, bir cevap verdiler. Bir daha 
yazıyorum, bir daha cevap verecekler. Bu böyle, yaz geçene kadar 
sürüp gidecek.” 

Nazım Hikmet bu yazısında açık ev adresini de vererek şöyle 
bir ironi yapar: “Bizim evin adresi Erenköy Ethem Efendi Caddesi 
No:13’tür. Sivrisinekle savaş kurumu başkanı bir gecelik konuk 
gelsinler bize. Kendilerini yiyecek içecekten yana ağırlayamazsak 
da, altlarına bir şilte serip sivrisinek orkestrasının tatlı melodileri 
arasında deliksiz bir uyku geçirtebiliriz.” 

Şair aynı ay çıkan bir başka yazısında, Akşam 
Gazetesi’nde İstanbul’un 

Anadolu yakasında sivrisinek mücadelesi iyi sonuç verdi diye 
bir haber gördüğünde gazeteyi elinden fırlattığını söyler ve 
ekler: “Ya iyi sonucun ne olduğu bilinmiyor, ya da Erenköy, 
İstanbul’un Anadolu kıyısından Rumeli kıyısına geçirilmiş ve biz 
Erenköylülerin bundan haberi olmamış.”

1930’lu yıllarda farklı zamanlarda gazetelerde Kadıköy’ün 
aydınlatma sorunuyla ilgili şikayetler yer alır. Geceleri karanlıkta 
kalan sokak ve meydanların olması eleştirilir. 1934 yılındaysa 
Havagazı Şirketi sokak fenerlerinin lambalarının tahrip edilip 
çalındığını söyleyerek iki yüz adet fenerin parasını belediyeden 
talep eder. 1935 yılının yaz mevsiminde yetersiz aydınlatma 
sorununun Erenköy’de de olduğunu yine 
Orhan Selim’in bir yazısından anlarız. 
Nazım Hikmet eski zamanlarda yapılan 
yolculukların zorluklarından söz edip 
yazısını şöyle sonlandırır: “Artık ne yollar 
korkulu, ne yolculuk işkence ne de yolcu 
kahramandır. Bütün bunlar doğrudur ama; 
mesela yıldızsız bir gecede bizim Erenköy, 
Etem Efendi Caddesi’nde yapılacak bir 
yolculuk için değil.”

Kadıköy’ün en çok şikayet alan 
konularından biri bozuk yollarıdır. Bir türlü 
bitirilemeyen hatta Bağdat Caddesi örneğinde 

olduğu gibi yapıldıktan kısa süre sonra 
bozulan, çukurlar açılan asfalt yolları 
hep konu olmuştur. 1935 yılında Orhan 
Selim, Erenköy’den yola çıkıp sözde 
asfalt denen yolda yürüdüğünü söyler. 
Nükteli yazısında iki aksakallı dedeyle 
karşılaşır. Çamurla kaplı asfalt yolu 
anlattığı yazısı şöye sonlanır: “Aksaçlı 
ve aksakallı bilgililer uzun uzadıya 
çamurun kalınlığını ölçtüler biçtiler ve 
şöyle bir sona ulaştılar: Üstündeki çamur 
yığınına göre Maltepe’den Selamiçeşme’ye kadar uzanan 
yolun üstündeki asfalt bundan beş bin yıl, on dört ay, yirmi 
sekiz gün önce döşenmiştir.” 

Nisan 1936’daki başka bir yazısında, Erenköy’de 
Ethem Efendi Caddesi’nde oturan bacanağı, Orhan Selim’e 
sokaklardaki taş yığınlarının sebebini anlatır: “Yol üstündeki 
evler el birliği oldu. Belediye de yardım edeceğini vadetti. 
Mahalleli dişinden tırnağından arttırıp dört yüz lira kadar 
topladı. Hemen yolun tamirine başlanıldı. Fakat bizim dört 

yüz papel ancak taşları kırıp yolun kenarına yığmaya yetti. Taşların 
döşenmesi için belediyenin mev’ud (söz veilen) yardımı gerekti. 
Fakat...”Bacanak ‘fakat’ deyince işin sonunu anladık..” 

ERENKÖY’ÜN SU SORUNU
Üsküdar-Kadıköy Su Şirketi’nden şikayetlerin yoğun olduğu, 

Kadıköylülerin şirket aleyhinde dava açtıkları bu yıllarda, su 
sorunu Orhan Selim’in yazılarına da yansır. Ağustos 1935’de şair 
Erenköy’ün su sorununu ele alan yazılarından birinde şöyle der: 
“Dört beş gündür bizim Erenköyü’nde sular sabahın saat altısında 
yedisinde kesiliyor. Musluklar kuruyor ve ancak gece sekizden sonra 
açılıyor, gece yarısından sonra bollaşıyor ve güneş doğana kadar 
gürül gürül akıyor.” 

Aynı haftalar içinde bir başka yazısında konuya tekrar değinip 
şu soruları sorar: “Terkos gölü mü kurudu? Bizim Erenköy yakasına 
gelen su boruları gündüzleri sıcaktan mı tıkanıyor? Gece suyu bırakıp 
gündüz kesen kimdir? Bunlara kim cevap verecek?”

VAPUR, TREN, TRAMVAY...
Bir Kadıköylü, Erenköylü olup da o yıllarda vapur, tren ve 

tramvaylardan söz etmemek ve şikayet dile getirmemek olmaz. Nisan 
1935’de Tan Gazetesi’ndeki Orhan Selim imzalı yazısında şairin 
ulaşım ve taşımacılık konusuna ne kadar çok değindiğini de anlarız: 
“Vapurları, trenleri, tramvayları dilime doladım. Ne onlar kusura 
baksınlar, ne de daha dilime dolamadıklarım, bize sıra gelmeyecek 
diye sevinmeye kalkışsınlar.” 

Şair, aynı gazetede beş gün sonra çıkan yazısına önce Erenköy’de 
oturduğunu belirterek başlar: “Erenköy’de otururum. Erenköy’de 
otururum demek, günde iki kere vapura, iki kere ya trene ya 
tramvaya binmeye zorlanmışım demektir. Gidiş gelişin kara 
yolculuğunda hem tren hem tramvayın olması işi kolaylaştırıyor. Biri 
olmazsa biri bulunuyor. Deniz yolculuğunda ise vapura binmekten 
başka yol yok.”

Şair bu yazısında vapur tarifelerini bilmek, ezberlemek 
gerekteğini ve bunun zor olduğunu belirtir. Kadıköy’den Bostancı’ya 
kadar olan kesimin artık yalnız yazları oturulan bir yer olmadığını 

ve yaz-kış tarifelerinden vaz geçilebileceğini 
söyler. Her yarım saatte bir vapur çıkarılsa 
tarife ezberlemeye gerek kalmayacağını da bir 
görüş olarak ekler. 

Ekim 1934’te Kadıköy-Bostancı tramvay 
seferleri başladıktan kısa bir süre sonra ilk 
kaza da geçekleşir. Selamiçeşme yakınlarında 
tramvayın çarptığı bir adam hayatını kaybeder 
ve bu olay üzerinden tramvay hattının aslında 
aceleye getirilerek eksik olarak işletmeye 
açıldığı anlaşılır. Orhan Selim Kasım 
1934’teki yazısında bu kazaya ve yaşanılan 
soruna değinir: “Bu acıklı iş 8:30’da olmuş. 
Ben Erenköy’deydim. Dokuzu bilmem kaç 
vapuruna yetişmek için tramvay beklemeye 
başladım. Bekle de bekle, bekle de bekle. 
İki yoldan birisi işlemediği için aktarma 
maktarma ancak 11:45 vapuruna güç bela 
yetişebildim... Bu işin neden böyle uzun 
sürdüğünü sordum, soruşturdum. Gidiş 
geliş yolları arasında ‘makaslar’ yok 
denecek kadar az da ondan dediler.”

Son olarak Nazım Hikmet’in toplu 
taşımaya biniş ve inişlerde Kadıköy ve 

İstanbul yakası arasında nasıl bir fark gözlemlediğine bakalım. 
Orhan Selim imzasıyla 1935 Eylül’ünde çıkan yazının başında Nazım 
Hikmet’in Kadıköy yakası değil de Erenköy yakası demesi de dikkat 
çekicidir: “Dikkat ediyorum, bizim oralarda, Erenköy yakasında 
işleyen tramvaylarda binişlerle inişler İstanbul tramvaylarındakilerine 
hiç benzemiyor. Selami Çeşmesi ile Bostancı arasında oturan 
yerlilerin birçoğu tramvaya, çek çek yahut uzun arabalara biner gibi 
biniyorlar, öyle ağır ağır, öyle edalı ve yine öyle iniyorlar... Bu hal 
kumpanyanın da gözüne çarpmış ki ‘Tez bin, tez in ki, tez gidesin!’ 
diye yazılar yazdırmış.”

Hazırlayan: 
Emre MUŞAZLIOĞLU

KADIKÖY’ÜNKADIKÖY’ÜNB
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Nazım Hikmet ve Erenköy

Şeker Ahmet Paşa Erenköy

Mehmet Ruhi Arel, Erenköy, 1929

Nazım Hikmet ve Piraye köşk bahçesinde
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