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Kadıköy’de devam 
eden kentsel dönüşüm 
çalışmalarından olumsuz 
etkilenen 99 yıllık Altınoğlu 
Pastanesi kapandı. 54 yıldır 
bu pastanede tezgahın 
başında olan Nezih 
Cangökçe, semt hafızasında 
önemli bir yeri olan tarihi 
pastaneyi anlatmıştı
l Sayfa 8'de

Pandemi sebebiyle 
okullarına gidemeyen 
öğrencilerin öğrenimleri 
online olarak devam 
etti. Bu süreçte 
mezun olan üniversite 
öğrencileri, içinde 
bulundukları 
durumdan dolayı buruk 
bir sevinç yaşıyor 
l Sayfa 4'te

Pandeminin gölgesinde mezuniyet

Kadıköy’deki tiyatroların 
kamusallık üzerindeki etkisini 
araştıran akademisyen 
Devran Bengü ile söyleştik. 
Bengü, “Tiyatroların, mahalle 
yaşamındaki kamusallığın 
canlanmasında etkili olduklarını, 
sokak hayatını beslediklerini, 
parklarda kamusal alanı 
canlandırdıklarını gördüm” 
diyor l Sayfa 8'de

“Tiyatrolar yeni 
kamusal alanlar 
yaratıyor”

İstanbullu “kanal”da 
söz hakkı istiyor

Meclisten deprem 
karnesi

 İBB İstanbul Planlama Ajansı’nın 
Haziran 2021 raporuna göre, 
İstanbulluların yüzde 71,1’i Kanal 
İstanbul projesine vatandaşın karar 
vermesi gerektiğini söylerken yüzde 
62,7’si maddi israf olduğunu belirtti
 l Sayfa 3’te

 TBMM Deprem Araştırma 
Komisyonu’nun hazırladığı 
raporda, 7’den büyük bir depremin 
tsunamiye sebep olma ihtimalinin 
yüzde 10 civarında olduğu, 
İstanbul’da 372 bin 269 bağımsız 
birimin risk taşıdığı tespit edildi 
l Sayfa 9’da

Bir asırlık öykü bitti

ORMANLARDA

ARTIYOR
YANGIN RISKI 

Son 10 yılda ormanlık alanlardaki yangın 
sayısının arttığına işaret eden Prof. Dr. Ünal 
Akkemik, “İklim değişikliği gerçeğiyle karşı 
karşıyayız. İnsanların ormanlara çok daha fazla 
girmesi, taş, kum, maden ocağı, HES ve RES 
gibi yatırımların ormanlık alanlarda yapılması 
yangınları artırıyor” dedi  l Sayfa 3’te

On gündür güney illerinde 
süren yangınlar nedeniyle 
8 kişi yaşamını yitirdi, 
yüzlerce ev ve canlı 
yandı, onlarca yerleşim 
yeri boşaltıldı. Kadıköy 
Belediyesi, alevler içinde 
kalan yerleşim yerlerine 
66 kişilik yardım ekibi ile 
birlikte battaniye, yorgan, 
yastık, bebek bezi, sağlık 
malzemesi ve araçlarını 
gönderdi. Muhabirimiz 
Gökçe Uygun’un izlenimleri 
l Sayfa 2’de

Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar - 125Şarkılara sığınmak

FEYZA HEPÇİLİNGİRLER  10’DA

Öteki Cazcı

MURAT BEŞER  11’DEBEGÜM KAKI  7’DE

Ve bir orman gibi…

AHMET ERHAN 5'TE

Kadıköy Beledİyesİ 66 kİşİlİk ekİbİyle 
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eçtiğimiz hafta Manavgat başta olmak 
üzere birçok ilde etkisini gösteren yangın-
lar nedeni ile şimdiye kadar 8 kişi yaşamı-
nı yitirdi, yüzlerce ev yandı, onlarca yer-

leşim yeri boşaltıldı, yüzlerce orman canlısı yaşamını 
yitirdi veya yaralandı. Muhabirimiz Gökçe Uygun da 
bir haftadır yangın bölgesinde bulunan Kadıköy Bele-
diyesi veterinerlik ekibi ile hareket ediyor. Uygun, iz-
lenimlerini kaleme aldı.

29 Temmuz Perşembe günü Kadıköy Belediye-
si’nin yangın bölgesine Destek Hizmetleri, Veteriner-
lik, Sosyal Destek ve Sağlık ekibinden oluşan 42 kişi-
lik bir ekibi göndereceğini öğrendiğimde ben de ekibe 
dahil oldum. Perşembe akşamı ekibin toplandığı Kadı-
köy Belediye binasının önüne gittim. Orada Kadıköy 
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve yöneticilerin 
de bulunduğu kalabalık bir grup vardı. 

Odabaşı, ekibe yönelik kısa bir konuşma yaptı. Ar-
dından da 42 personelden oluşan ekip ile birlikte, kıya-
fet, yorgan, yastık, bebek bezi, içme suyunun yüklen-
diği 17 araçla 22.30 sıralarında Manavgat’a doğru yola 
çıktık. Sonradan katılan ekiplerle sayımız 66’ya yük-
seldi. 11 saat sonra, 09.30 sıralarında da yangının en 
fazla hasara neden olduğu yerlerin başında gelen Ma-
navgat’a vardık.

Belediyenin ekipleri, yanlarında getirdikleri zorun-
lu ihtiyaç malzemelerini Manavgat’ta yetkililere teslim 
etti. Destek Hizmetleri, Veterinerlik, Sosyal Destek ve 
Sağlık ekibi yardım için birbirinden ayrıldı. Ben Kadı-
köy Belediyesi görevlisi veteriner hekim Hakan Dinçer 
ile birlikte hayvanların zarar gördüğü Oymapınar Bu-
cak Şıhlar Mahallesi’ndeki Deha çiftliğine gittim.

Burada Hakan Dinçer, yangın nedeni ile meme-
leri yanan ve ayakları zarar gören ineklerin tedavisi-
ni yaptı.

KADIKÖY YANGINA 
KARŞI SEFERBER OLDU

Kadıköy Belediyesi, 28 Temmuz tarihinde Manavgat’ta 
başlayan yangın için 29 Temmuz tarihinde ilk ekibi 
yolladı. Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı 
(BAK Kadıköy), Destek Hizmetleri, Veterinerlik, Sosyal 
Destek ve Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ilk 
etapta 1500 battaniye, 1500 koli kıyafet ve oyuncak, 
500 adet hiç kullanılmamış yorgan ve 100 adet yastık, 
içme suyu ve 1500 adet bebek bezi, 17 araç ile yola 
çıktı. 3 Ağustos Salı günü ise 15 kişilik bir ekip daha 
yola çıktı. Belediye, ikinci yardım ekibiyle birlikte 
Kadıköylülerin kendisine ulaştırdığı sağlık malzemesi, 
yangınla mücadelede kullanılacak araç ve ekipmanları 
da yangın bölgesine gönderdi. Belediye, 4 Ağustos 
Çarşamba akşamı da 9 kişilik BAK ekibi gönderdi. 

Ekiple birlikte bir de ambulans gönderildi. 5 
Ağustos Perşembe sabahı Marmaris’e 

ulaşan ekip, derhal yangınla mücadele 
ekiplerine dahil oldu. EKİBİ ODABAŞI 

UĞURLADI
Yangın bölgesine giden ekibi belediye 

binası önünde uğurlayan Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, burada kısa bir 

konuşma yaptı. Odabaşı, yaşananlar karşısında 
duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları söyledi: 

“Yaşanan felaketler yüreğimizi yakıyor. Bu tahribatın 
telafisi çok zor. Bütün canlıların yaralarını sarmak 
ve felaketin daha da büyümemesi için elbirliği ile 

çalışacağız. Kadıköylülerin dayanışma ruhunu 
taşımak için arkadaşlarımız felaket bölgesinde 

çalışmaya gidiyor. Biz, Kadıköy olarak, bu 
felaketin izlerini silmek için üzerimize 

düşen her şeyi yapmaya hazırız. 
Kadıköy’ün de Kadıköylünün de 

aklı bütün canlılarda.”

Ben de toplam 180 büyük ve küçükbaş hayvanın 
bulunduğu çiftliğin muhasebecisi Asude Ceritoğlu ile 
yaşadıkları süreç üzerine sohbet konuştum.

SÜTLE 130 HAYVANI KURTARMIŞLAR
Ceritoğlu’na yangını nasıl söndürdüklerini sordu-

ğumda, gülerek “Sütle söndürdük” yanıtını verdi.
Yangının çiftliğe yaklaşacağını anladıklarında 

yaklaşık 50 adet küçükbaş hayvanı hemen kamyonlar 
ile güvenli bir bölgeye taşımışlar, büyükbaş hayvan-
ları taşımadan yangın çiftliğe ulaşmış. Bu sırada itfai-
ye gelmiş, çiftliğin üst tarafına müdahale etmiş ancak 

tik ve taşıdığımız sularla ko-
vanları söndürerek yüzlerce 
arının ölmesini engelledik.  
Bizim çalışmamız sırasında 
skolyoz hastası olan 40 ki-
loluk Türkan Ceylan da, can 
havliyle 20 kiloluk suları sır-
tında taşıyarak yardım etti. 3 

Ağustos Salı günü de Bodrum 
Mazı’ya gittik. Oradakilerden 

İnceyalı mevkiinde bir eşeğin 
yaralandığını öğrendik. Vardığı-

mızda veteriner hekim Hakan Din-
çer ve Türkan Ceylan eşeğin ilk tedavi-

sini yaptılar. Ardından Bodrum Belediyesi’ni 
arayarak eşeğin Petbulance ile hayvan barınağına gö-
türülmesini sağladık. Akşam saatlerinde barınağa git-
tiğimizde hayvanseverlerin eşeğe su içirdiğini ve kar-
puz yedirdiğini gördük. 

Gece yarısı bahçelerinde 30 civarında köpeği ba-
rındıran Nilüfer ve Hakan Bektaş’ın evine gittik, Ve-
teriner Dinçer ve Türkan Ceylan, yaralı bir köpeği 
tedavi etti. 24.00 sıralarında dinlenmek için geri dön-
düğümüzde bir yangına denk geldik. İtfaiyeye haber 
verdik, bir süre sonra geldiler. Ellerinde sürekli eldi-
ven ile hayvan tedavi ettiğine tanıklık ettiğim Hakan 
Dinçer bu kez elinde itfaiye hortumu ile karşımdaydı. 
Doğrudan yangına müdahale ediyordu. 

4 Ağustos Çarşamba sabahı Bodrum Mazı’dan 
Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Fesleğen Yayla-
sı’na doğru yola çıktık. Yolda 8 inek gördük, durumla-
rı iyiydi. Hakan yaralı olup olmadığını kontrol etmek 
için ıslık çaldı fakat ıslığına karşılık alamadı. O da bir 
ağaca kırmızı tişört astı. Bunu başka ekiplerin burada-
ki hayvanlara gıda desteği vermesi için yaptığını söy-
ledi. 

BAKAN PAKDEMİRLİ İLE KARŞILAŞMA
Fesleğen Yaylasına vardıktan kısa bir süre sonra 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli helikopter 

ile bulunduğumuz bölgeye geldi. Ben de hemen yanı-
na gidip röportaj yapmak istediğimi söyledim. “Kusu-
ra bakmayın yapamam. Günde bir röportaj veriyoruz, 
orada her şeyi açıklıyoruz” dedi. Bir telefon konuşma-
sı yapmak için uzaklaştı, konuşmasını bitirdikten son-
ra geri gelerek, “Ne sormak istiyorsunuz” dedi. Ben 
de, “Sosyal medyada sizin için artık Tarım ve Orman 
Bakanı olmadığınız, orman kalmadığı için sadece Ta-
rım Bakanı olduğunuz eleştirileri yapılıyor. Bu konuda 
ne söylemek istersiniz” sorusunu sordum. Bakan Pak-
demirli sorumu, “Hiçbir şey insandan daha değerli de-
ğil. Hiçbir şey canlılardan, ormandan daha değerli de-
ğil. Bu işin iktidarı, siyaseti yok” sözleri ile yanıtladı. 

“EN KISA SÜREDE SÖNDÜRECEĞİZ”
Ardından yangınla ilgili son durumu sordum. Ba-

kan Pakdemirli, bu konuyla ilgili bilgileri sosyal med-
yada paylaştıklarını belirterek, “Merak etmeyin çalışı-
yoruz. Çok çalışıyoruz. Bu yangınları en kısa sürede 
söndüreceğiz” dedi.

TERMİK SANTRALE SIÇRADI
Aynı gece yangının Muğla’nın Milas ilçesinde bu-

lunan Kemerköy Termik Santrali’ne sıçradığını, ça-
lışanların tahliye edildiğini, Ören’in de boşaltıldığını 
öğrendim. 

gittim. Burada Barınak Mele-
ği isimli hesabı bulunan hay-
vansever Türkan Ceylan, 
Kadıköy Belediyesi vete-
rinerlik ekibine dahil oldu. 
Belediyenin ekipleri burada 
da bizzat yangına müdahale 
ederek söndürme ve soğutma 
çalışmasına katıldılar.

MAMA DESTEĞİ
1 Ağustos Pazar günü Köyce-

ğiz’den Marmaris’e geçtik. Marma-
ris Turunçlar’da İngiltere vatandaşı Lea 
Butt’a ait, İngiliz Kedi Evi’nde bulanan 150 
kedinin mamasız kaldığını öğrendik. Kadıköy Beledi-
yesi, 150 kilo kuru mama ve tıbbi malzeme temin etti. 
Yangın nedeniyle karayolu kapandığı için gidemedik. 
Kaldığımız Marmaris Grand Yazıcı otelinin yetkilisi 
de bizi sürat teknesi ile yolladı, mama ve tıbbi malze-
meyi bırakarak döndük. 

ARILAR KURTARILDI 
2 Ağustos Pazartesi sabahı da Bodrum’a geçtik. 

Bodrum Çökertme’ye gittiğimizde Bozalan mevkiinde 
arı kovanlarının yandığını öğrendik. Hemen oraya git-

yol durumu nedeni ile alt tarafa yanaşamamış. Çift-
liğin alt tarafında bulunan samanların alev alması ile 
ahırlara sıçramaya başlamış. Ahırlardaki ineklerin za-
rar görmesini engellemek amacıyla önce çarşafları ıs-
latarak üstlerini örtmüşler, ardından da depodaki suyu 
kovalarla taşıyarak ahıra ulaşmasını engellemeye ça-
lışmışlar ancak depodaki su bitmiş. Akıllarına iki de-
poda bulunan sütü kullanmak gelmiş. Ceritoğlu, “Su 
hariç tonlarca sütü kovalarla taşıyarak yangının ahır-
lara ulaşmasını, içeri girmesini engelledik” dedi. Ar-
dından Kadıköy veteriner ekibinin geldiğini söyleyen 
Ceritoğlu, “Hemen hayvanların yanan memelerini ve 
ayaklarını tedavi ettiler. Başka kimse gelmedi, bir tek 
Kadıköy Belediyesi ekibi geldi” dedi.

MANAVGAT’TAN KÖYCEĞİZ’E GİTTİK
Kadıköy Belediyesi yardım ekibi ile birlikte 31 

Ağustos Cumartesi günü de yangının çıktığı bir baş-
ka bölge olan Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Ağla köyüne 

Van’ın Başkale ilçesinde 
yaşanan sel felaketinin 
ardından harekete geçen 
Kadıköy Belediyesi, 
içinde erzak ve ihtiyaç 
malzemelerinin bulunduğu 
yardım TIR’ını Van’a 
gönderdi. Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü 
tarafından içinde bebek 
bezi, battaniye, yorgan, 
kıyafet ve gıda malzemeleri 
bulunan bin 300 koli, afet 
noktasına gönderildi.

KADIKÖY BELEDİYESİ 66 PERSONELİ İLE YANGIN BÖLGESİNDE

Fotoğraflar: Gökçe UYGUN - Gürbüz ENGİN

Bir haftadır süren yangınlar 
nedeni ile bölgeye 66 kişilik 

yardım ekibi gönderen Kadıköy 
Belediyesi ile birlikte muhabirimiz 

Gökçe Uygun da gitti. Uygun’un 
izlenimleri sayfamızda

G

VAN’A BİN 300 KOLİ YARDIM GÖNDERİLDİ
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“Yanan alan mİktarı ve
yangın sayısı artıyor” 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı 
(İPA), İstanbul Barometresi Haziran 2021 Raporu, 26 Hazi-
ran-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında 670 İstanbul sakini 
ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. Katılımcılara, 
İstanbul’un gündeminde yer alan sorunlar ve duygu du-
rumlarına ilişkin sorular yöneltildi. 

İstanbulluların görüşleri, Haziran Raporu’na şöyle yan-
sıdı:

KANAL İSTANBUL’DAN ÖNCELİKLİ SORUNLAR VAR
Katılımcıların, yüzde 39,2’si Marmara Denizi kıyılarında 

görülen deniz salyasının, yüzde 30,8’i Kanal İstanbul tar-
tışmalarının İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti. 

KANAL İSTANBUL MADDİ İSRAF
Kanal İstanbul’a ilişkin olarak yüzde 71,1 İstanbullula-

rın karar vermesi gerektiğini, yüzde 62,7 maddi israf oldu-
ğunu, yüzde 76,6 daha öncelikli sorunların bulunduğunu ve 
yüzde 65 doğayı tahrip edeceğini düşündüğünü ifade etti. 

İstanbullular Kanal İstanbul’da söz hakkı istiyor

lk olarak Antalya’nın Manavgat ilçesinde 
başlayan daha sonra farklı illerde de gö-
rülen orman yangınları 28 Temmuz’dan 
beri etkisini sürdürüyor. Türkiye Orman-

cılar Derneği’nin verilerine göre, 2011-2020 dönemin-
de yangın başına yanan alan miktarının ortalaması 3,5 
hektar iken sadece 2020 yılında bu oran 6.2 hektara 
çıktı. 

Artan orman yangınlarının nedenlerini, müdahale-
de yaşanan eksikliklerin sebeplerini ve çözüm önerile-
rini Prof. Dr. Ünal Akkemik ile konuştuk. Akkemik, 
“Yangınlardaki artışın nedeni insanların ormanlara 
çok daha fazla girmesi, taş, kum, maden ocağı, HES 
ve RES gibi yatırımların ormanlık alanlarda olması 
ve özellikle Akdeniz çevresinde de rantın yangınlar-
la elde edileceği algısının olması yangınları artıran ne-
denlerden bazılarıdır.” dedi.

l Manavgat’ta başlayan ve daha sonra faklı nok-
talarda da devam eden yangınları nasıl değerlendi-
riyorsunuz? 

Yangınların nedeni çoğu zaman belirlenemiyor. 
OGM verilerine göre insan kaynaklı yangınların yüz-
de 47’isinin nedeni belli değil diye belirtilmiş. Manav-
gat’ta ve diğer bölgelerde çıkan yangınların nedeni 
büyük olasılıkla insan kaynaklı gibi görünüyor. Diğer 
yandan da sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde, nem düş-
müş ve ortam yangın için son derece müsait. O neden-
le bu konu, yapılacak araştırmalar sonucunda ortaya 
çıkacaktır. 

l NASA tarafından yayınlanan bir 
görselde Akdeniz coğrafyasının nere-
deyse tamamında orman yangınları var. 
Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? 

Zaten Akdeniz havzası, birinci dere-
ce yangın bölgesi. Orman Genel Müdür-
lüğü personeli yaz döneminde sürek-
li meteoroloji takip eder ve yangın 
riskinin arttığı dönemlerde kurum 
içinde alarm durumuna geçerler. 
Burada sorun yangının yönetil-
mesindedir. Yangın öncesinde, 
yangın esnasında ve sonrasın-
da yapılacaklar aslında teknik 
olarak bilinmekte ancak orman 
alanlarının ranta konu edilme-
si toplumsal baskının artmasına 
neden olduğundan bu sorunlar ya-
şanıyor.  

yangınında hangi faktörün önemli olduğunu kesin bir 
şekilde söylemek olanaklı değil. Yangın öncesi bilinç-
lenmeden yangın esnasındaki söndürme çalışmalarına 
ve iklim koşullarına kadar değişik faktörlerin etkisiy-
le yangının söndürülme süresi, yayılması ve büyüklü-
ğü değişmektedir. 

l Yangınların önüne geçmek ya da bu durumu en 
az hasarla atlatmak için gerekli koşullar nelerdir?

İyi bir yangın yönetimi şart. Ülkemiz orman yan-
gınlarından birinci derece etkilenen bir havzada oldu-
ğundan yangın konusunda uzmanlaşmış teknik perso-
nelin; sürgünlere, siyasi baskılara veya kötü çalışma 
koşullarına maruz bırakılmaması ve aidiyet duygusu-
nun yok edilmemesi gerekiyor. Örneğin işçilerin bü-
yük bir kısmı dokuz ay maaş almakta ve üç ayı maaş 
almadan geçirmektedir. Bu işçiler hem yangında hem 
de diğer ormancılık işlerinde çalıştırılıyor. OGM veri-
lerine göre personelin önemli bir kısmının geçici sta-
tüde görevlendirildiği görülüyor. Bu durum da aidiyet 
duygusunu ve çalışma koşullarını olumsuz etkiliyor. 
Diğer yandan OGM bünyesinde yeterince orman mü-
hendisi kadrolu olarak çalıştırılmamakta ve geçici sta-
tülerle işlendirilmektedir. Bu durum teknik alt yapısı 
güçlü olan devamlı statüdeki personelin giderek azal-
masına neden oluyor.   

 “SİYASİ BİR KARAR”
l Son günlerde en çok tartışılan bir konuda yan-

gınları söndürmede kullanılan uçakların sayısının az 
olması. Nedir bu meselenin iç yüzü? Neden az sayı-
da uçak var?

Uçak, yangının ilk başladığı anda ilk müdahale 
açısından son derece önemlidir. Personelin yangın ala-
nına ulaşması daha uzun bir zaman aldığından uçakla 
ilk müdahale yangının daha hızlı bir şekilde söndürül-
mesine katkı sağlar. Helikopter ise yangına daha fazla 
yaklaşabilmekte fakat pervanesinin hareketinden kay-
naklı rüzgârın yangını yayma riski bulunmaktadır. Bu-
radaki tartışma teknik bir ihtiyaçtan çok siyasi bir tar-
tışmadır. Türk Hava Kurumu uçaklarının sadece 100 
litre daha az su alması nedeniyle ihale dışı bırakılma-
sı tamamen siyasi bir karardır. Uçakların başka ülke-
lerden kiralama yoluna gidilmesini de doğru bulmu-
yorum. Çünkü THK bu konuda son derece tecrübeli 
ve uçakları da bakımlarının yapılması durumunda son 
derece yeterli görülmektedir. Bakanlığın bu konudaki 
ısrarının arkasında orman yangınlarıyla mücadeleden 
daha çok başka nedenlerin olduğunu düşünüyorum.  

l Yangının üzerinden bir gün bile geçmeden he-
men ağaç ve fidan kampanyası başlatıldı. Yanan or-
man arazileri hemen ağaçlandırılabilir mi? 

Ağaçlandırma çalışmasına ilişkin mevzuat açık bir 
şekilde yanan sahalar aynı yıl içerisinde ağaçlandırılır 
der. Ancak yanan sahaların kızılçam ormanları olma-
sı durumunda kızılçam tohumlarının ilk ilkbahar dö-
neminde çimlenmesinin beklenmesi gereklidir. Önce-
lik o sahadaki toprağa düşen tohumların çimlenmesi 
olmalıdır. Sonrasında da açık kalan sahalarda fidan di-
kimi yapılabilir. Diğer yandan da yaban hayatı açısın-
dan sadece doğal floranın gelmesi gereken sahalar da 
var ise o kısımların da kendi doğal sürecine bırakılma-
sı gereklidir. O nedenle öncelikle sakin olmak ve bu 
kampanyaları ötelemek gereklidir. Bu tür kampanya-
ların çevreye büyük zarar veren büyük şirketlerin fidan 
bağışı yaparak kendilerini aklama alanına da dönüştü-
rülmemesi gereklidir. 

“İSTANBUL’DAKİ TEHLİKE İNSAN BASKISI”
l Orman tahribatının önüne geçmek için bireysel 

olarak neler yapabiliriz? Sorumluluklarımız neler?
Bireysel olarak en başta ormanların canlı ve dina-

mik bir yapı olduğu, yaşamasının bizim de yaşam kay-
nağımız olduğunun bilinmesi ve ayak izimizden başka 
hiçbir şeyin ormana bırakılmaması gerektiğini bilme-
liyiz. Bu konuda duyarlılığın gelişmesi için herkesin 
üzerine düşen görevi yerine getirmesi gereklidir. Bir 
kişi giderken çöpünü alır, kırılacak olan cam şişele-
rine bırakmaz ve böylece potansiyel bir yangını önle-
miş olur. Bir başkası, bilinçlendirme çalışmalarını ya-
par, mücadele eder; herkesin bilgisi oranında yapacağı 
şeyler vardır.   

l  İstanbul’daki ormanlar için de benzer tehlike 
söz konusu mu? 

İstanbul’un kuzeyinde yapraklı ormanlar bulundu-
ğundan bu çapta bir tehlike yoktur. Ancak çam ağaç-
landırmalarının olduğu alanlarda daha küçük çaplı da 
olsa yangın tehlikesi her zaman vardır. Adalarda oldu-
ğu gibi zaman zaman orman yangınları özellikle çam 
ormanlarına zarar vermektedir. Ama hiçbir zaman bir 
Antalya ya da Muğla’daki gibi tehlike yoktur. İstan-
bul’daki yangın, ormanların aşırı derecede insan bas-
kısı altında olmasıdır.  

“6.2 HEKTARA ÇIKTI”
l Orman yangınlarının sayısında bir artış söz ko-

nusu mu?
Yangın bu coğrafyanın bir parçası. Burada sorun 

yanan alan miktarı ve yangın sayısını azaltabilmektir. 
Ne yazık ki her geçen yıl yanan alan miktarı ve yan-
gın sayısında bir artış göze çarpıyor. Türkiye Orman-
cılar Derneği’nin 7.6.2021 tarihli basın açıklaması-
na göre 2011-2020 döneminde yangın başına yanan 
alan miktarının ortalaması 3,5 hektar iken sadece 
2020 yılında bu oran 6.2 hektar.  

l Bu artışın sebepleri neler?
Yangınlardaki artışın nedeni insanla-

rın ormanlara çok daha fazla girmesi, taş, 
kum, maden ocağı, HES ve RES gibi ya-
tırımların ormanlık alanlarda olması ve 

özellikle Akdeniz çevresinde de rantın 
yangınlarla elde edileceği algısının olma-
sı yangınları artıran nedenlerden bazıları. 
Diğer yandan iklim değişikliği gerçeğiy-

le de karşı karşıyayız. Yanan alan mikta-
rının artması ve yangınların hızla yayılma-
sında nemin düşük olduğu sıcak dalgaların 

artmasıyla da ilişkilidir. Burada şunu da 
özellikle belirtmek gereklidir ki Manavgat 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İstanbul Planlama Ajansı, 
İstanbullunun nabzını tuttuğu 
İstanbul Barometresi 2021 Haziran 
Raporunu yayınladı. Katılımcıların 
yüzde 71,1’i, Kanal İstanbul projesine 
İstanbulluların karar vermesi 
gerektiği yönünde fikir beyan etti

Katılımcılar, Kanal İstanbul’a harcanacak paranın daha 
öncelikli sorunlara ayrılması gerektiğini kaydetti. Yüzde 
24,9 sosyal yardımlara, yüzde 22,8 depremle mücadeleye 
aktarılmasını belirtirken bunları, kentsel dönüşüm ve istih-
dam alanlarının artırılması takip etti. 

YÜZDE 54 GECEYARISI MÜZİK YASAĞINA KARŞI
Katılımcıların, yüzde 54’ü normalleşmeyle birlikte 

gece saat 12’den sonra müzik yayını yapılmaması kararı-
nı desteklemediğini, yüzde 37,2’si desteklediğini, yüzde 
8,8’i ise fikrinin olmadığını belirtti. 18-34 yaş arası grupta 

desteklemeyenlerin oranı yüzde 57 iken, 60 yaş ve üstün-
de yüzde 61,6 oldu. Henüz aşı olmayan katılımcıların yüzde 
41,5’i; 18-44 yaş katılımcıların yüzde 39,4’ü, 45-59 yaş ka-
tılımcıların ise yüzde 54,1’i COVID-19 aşısı olmak istemedi-
ğini ifade etti. 

YAŞAM MEMNUNİYETİ: 4,6
Katılımcıların, yaşam memnuniyeti Mayıs ayında yüz-

de 4,7 iken Haziran ayında 4,6’ya; mutluluk oranı ise yüzde 
5’ten yüzde 4,9’a geriledi.  

İLK ÜÇ SORUN DEĞŞİMEDİ
İstanbul’un ilk üç sorunu geçmiş aylarda da olduğu gibi 

yine deprem, ekonomik sorunlar ve ulaşım oldu. Yüzde 
46,4 olası İstanbul depremi, yüzde 37 ekonomik sorunlar 
ve yüzde 36,9 ulaşım olarak belirtirken, bunları göçmen ve 
mülteciler sorunu takip etti.

Detaylı rapora www.ipa.istanbul
adresinden ulaşabilirsiniz. 

l Erhan DEMİRTAŞ

İ
İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi Orman Botaniği 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Akkemik ile orman 
yangınlarının sebeplerini ve 
çözüm önerilerini konuştuk. 
Akkemik, “Ne yazık ki her 
geçen yıl yanan alan miktarı 
ve yangın sayısında bir artış 
yaşanıyor” diyor 
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ruhsatını kaybettik.Hükümsüzdür.
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KAYIP

Pedagojik formasyonlu tecrübeli 
hocadan her YAŞ GRUBUNA 

Piyano, Solfej eğitimi ve Konservatuara 
hazırlık dersleri verilir. 

Tel: 0533 3679139

ÖZEL DERS

ürk Tabipleri Birliği (TTB) Okul Sağlığı 
Çalışma Grubu, eylül ayında başlayacak 
yeni eğitim ve öğretim döneminde okul-
ların açılması yönünde çağrı yaptı. Yapı-

lan açıklamada çağrının başta hükümete, siyasi parti-
lere, sendikalara, uzmanlık derneklerine, sivil toplum 
kuruluşlarına ve velilere olmak üzere çocukların sağ-
lığı, hakları, iyiliği ile ilgili çalışan tüm kurum ve ki-
şilere yapıldığı belirtildi.

Türkiye'nin yaz aylarını yine çocuklar konusun-
da bedeli çok yüksek bir rehavet içinde geçirdiğinin, 
öğrencilerin okula dönebilmesi için hiçbir hazırlık ve 
çalışma yapılmadığının altının çizildiği çağrı metnin-
de “Geçtiğimiz bir buçuk sene içinde çocuklarımıza 
yaşatılan bilişsel, fiziksel ve duygusal kayıpların te-
lafisi için bütçe ayrılmıyor, müfredat oluşturulmuyor, 
planlama yapılmıyor. Söz konusu çocuklar iken, böy-
lesi bir ihmalin bahanesi olamaz.” ifadeleri yer aldı.

“ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İLE OYNANAMAZ”
Uzun ve sonu belli olmayan bir süre boyunca eği-

timi aksatmanın ve en önemlisi çocukların gelece-
ğiyle oynamanın bahanesinin olamayacağının vur-
gulandığı açıklamada, okulların kapalı kalmasınının 
kaynak ve imkân sorunu olmadığına, tercih olduğu-
na dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu bir tercih-
tir çünkü okullar kapalıyken çocuklar AVM’lere gi-
debilmiştir. Bu bir tercihtir çünkü okullar kapalıyken 
çocuklar dershanelere gidebilmiş, evlerde tedbir-
siz ortamlarda toplanıp özel ders almışlardır. Bu bir 
tercihtir çünkü güvenli olmadığı gerekçesiyle oku-
la gönderilmeyen çocuklar düğünlere gönderilmiş, 
salgında bakım için en yüksek riski taşıyan yaşlıla-
ra bırakılmıştır. Bu bir tercihtir çünkü merdiven altı 
bakım kurumları hep açık kalmıştır. Bu bir tercihtir 
çünkü taşıyıcılığı düşük olduğu halde çocuklar oku-
la gönderilmezken, taşıyıcılığı yüksek olan yetişkin-
ler güvensiz işyerlerinden virüsü evlere, çocuklara ta-
şımaya devam etmiştir. Bu bir tercihtir çünkü ilkokul 
öğrencilerinden daha fazla hastalık yayabildiği halde, 
sınavlara hazırlık nedeniyle önemli görülerek 8’inci 
ve 12’nci sınıflar açık tutulmuştur. Yani sınava gi-

rilmeyen yılların eğitim açısından önemsiz görüldü-
ğü itiraf edilmiştir. Bu bir tercihtir çünkü çoğu özel 
olan bağımsız anaokulları açıkken, devlet okullarına 
bağlı olan anasınıfları salgın bahanesiyle kapalı tutul-
muştur. Kısacası iktidar tercih yetkisini çocuklarımı-
zın yüksek çıkarları aleyhine kullanmıştır.”

“EĞİTİM HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR”
“Okulları kapatmanın kısa dönemli ekonomik etki-

lerinin diğer sektörlerden düşük olduğunu hesaplayan 
hükümet, sırf bu nedenle çocuklarımızın eğitim hakla-
rını ihlal etmiştir. Eğitimin ve eğitimcinin değersizleş-
mesi yıllardır süregelen bir siyasetin sonucudur” ifade-

sinin yer verildiği açıklamada, günün sorumluluk alma 
ve elini taşın altına koyma günü olduğuna işaret edildi. 
Türkiye'nin dünyada okullarını en uzun süre kapalı tu-
tan ülkelerden biri olduğunun belirtildiği açıklama, şöy-
le devam etti: “Okulların sadece birkaç ay kapalı kaldığı 
ülkelerde yapılan zekâ ölçümlerinde dahi büyük kayıp-
lar tespit edilmiş. Çocukluk obezitesinde yüksek artış 
görülmüş. Ülkemizde yaşanan kayıpların boyutunu dü-
şünmek bile korkutucudur. Haneler hem ev hem okul 
olmanın stresi altında ezilmiş, ailede ağırlıklı olarak 
bakım ve eğitim yükünü üstlenen kadınlarımız yorul-
muş ve tükenmiştir. Uzaktan eğitime katılabilen ‘şans-
lı’ çocukların psikolojisi bütün gün ekran başında otur-
maktan bozulmuş, dikkat dağınıklıkları artmış, sosyal 
yetileri azalmış, çocuklar okuldan soğumuş. Sınavla-
ra başkasını sokmak ve ödevini başkasına yaptırmak 
normalleşmiş, eğitimde ahlaki bir çöküntü yaşanmış. 
Notlama yapılması ülke çapında engellenerek bu ağır 
erozyon ve sosyal kesimler arası oluşan öğrenim farkı 
görünmez kılınmaya çalışılmıştır.”

“İSTİSMARA MARUZ KALMA RİSKİ ARTTI”
Uzaktan eğitime katılamayan çocukların eğitim-

le bağının kesildiği, bir kısmının çalışmaya başladı-
ğı, bir kısmınınsa evlendirildiği belirtilen açılamada, 
“Okulun koruyuculuğundan uzak kalan çocuklar ara-
sında kazalar ve istismara maruz kalma riski artmış 
ve okullaşma oranlarındaki kazanımlarımız yitiril-
miştir. Dezavantajlı çocuklar ile nispeten daha şanslı 
olanların arasındaki fark yıllar boyunca kapanmaya-
cak şekilde açılmıştır.” denildi.

”EN AZ BULAŞTIRAN ÇOCUKLAR”
Çocukların salgında en az bulaştırıcı ve CO-

VID-19’dan en az etkilenen kesim olduğuna vurgu ya-
pılan açıklamada son olarak şunlar vurgulandı: “Toplu-
mun tüm kesimlerine sesleniyoruz. Salgın kadar, eğitim 
de bir halk sağlığı sorunudur. Bilimsel bulgular ışığın-
da acilen gerçekçi ve güvenli eylem planı oluşturulma-
lı ve uygulanmalıdır. Çocuklarımıza duyduğumuz sev-
giyi ve saygıyı, onları korumak için elimizden geleni 
yapacağımızı göstermenin başka bir yolu yoktur. Eği-
time olan ihmalkâr tavrımız, çocuklarımızın bugününe 
ve yarınına ne kadar ilgisiz olduğumuzu göstermekten 
başka işe yaramıyor. Okulları, geleceğimiz ve çocukla-
rımız için açalım.” 

TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu, eylül ayında okulların 
açılması için çağrı yaptı. Başta hükümet yetkililerine seslenen 

grup, okulların kapalı kalmasının kaynak ve  imkan sorunu 
olmadığına, bir tercih olduğuna vurgu yaptı

“Okulların kapalı kalması 

Ülkemizde ilk korona virüsü vakalarının görülmesiy-
le beraber yüz yüze eğitime geçici olarak ara veril-
mişti. Yaklaşık iki yıl boyunca okula gidemeyen öğ-
renciler, online olarak öğrenimlerine devam etti. Bu 
süreçte diplomalarını ellerine alan üniversite öğrenci-
leri hem buruk bir mezuniyet yaşıyor, hem de aldık-
ları uzaktan eğitimin niteliğinden şüpheli. Mezuniyet 
sevinci yaşayamayan üniversiteliler, yaşadıkları du-
rumu gazetemize anlattı. 

“EŞİT ŞARTLAR SAĞLANMADI”
İstanbul Üniversitesi Ga-
zetecilik bölümü mezunu 

Mahir Halisdemir, “Daha 
önce hiç karşılaşmadı-
ğım bir salgın süreci-
nin ortasında buldum 
kendimi. Bu benim 
için de farklı bir psiko-

loji oldu. Yaşam şekli-
miz birden değişti, yeni 

normal düşüncesine ken-
dimizi alıştırmak durumunda 

kaldık. Bu durum elbette öğrenciler açı-
sından kolay geçmedi. Üniversitemizden, arkadaşla-
rımızdan, sosyal hayatımızdan uzak kalmak bizleri 
olumsuz etkiledi. Eğitim hayatımızdan uzak kalma-
mız yetmezmiş gibi, stajyer olarak iş bulma imkân-
larımız da pandemi gerekçesiyle kısıtlanmış oldu. 
Ülkedeki ekonomik koşulları ve gidişatı düşündü-
ğümde mezun olmuş olmam benim için pek bir şey 
ifade etmiyor. Çünkü mesleğimi hayal ettiğim şart-
larda yapabileceğimden emin değilim. Yarın ne ola-
cak düşüncesi her genç gibi beni de endişelendiriyor” 
diyor ve şöyle devam ediyor: “Salgın sürecinde on-
line eğitim ile devam etmiş olsak da birçok öğren-
ci için eşit şartların sağlanamadığı düşüncesindeyim. 
Öğrenciler olarak biz hem maddi anlamda zorlanır-
ken hem de gelecek kaygısı taşıyarak bu süreçten ka-
zançlı çıkamazdık elbette. Online eğitimin bu anlam-
da pek bir katkısı olmadı. Yüz yüze eğitim aldığımız 
dönemde en azından karşılıklı etkileşim sağlayabi-
liyor, üniversitede arkadaşlarımızla vakit geçirebili-
yorduk. Uzaktan eğitimde ne verimli bir öğrenme sü-
reci gerçekleştirebildik ne de derslere tam anlamıyla 
odaklanabildik.”

“NİTELİKLİ EĞİTİM ALMADIM”
Siirt Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yükse-

kokulu mezunu Melek Al-
kiş, konuyla ilgili şunları 
dile getiriyor: “Böyle bir 
süreçte mezun olmak 
gerçekten de hiç isten-
meyecek bir durumdu. 

Yani üniversite hayatına, 
mezuniyete dair çok güzel 

hayâllerim vardı. Çok üzül-
düm açıkçası çünkü yeni bir yer 

görmeyi, yeni insanlar tanımayı hep çok sevmişim-
dir ama maalesef öyle bir şey olmadı. Özgürlüğün ta-
dına varacağım zamanı yaşayamadan mezun oldum. 
Uzaktan eğitim süreci boyunca kesinlikle nitelikli bir 

eğitim almadım. Uzaktan ne kadar verimli bir eğitim 
alabilirsiniz ki? Dersler online yapıldığı için katılım 
çok az oluyordu. Zaten katılan da internet ve teknolo-
jik sıkıntılar yaşıyordu. Açıkçası kimsenin bu süreç-
te eğitimden verim aldığını düşünmüyorum ve ilerde 
bu bilgisizlikle mesleğimi nasıl icra edeceğim inanın 
hiç bilemiyorum.”

“MUTLULUĞU BURUK YAŞIYORUM”
Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bö-

lümünden mezun olan Ozan Bozdoğan, “Mezun ol-
mak mutluluk verici bir his ama maalesef bu mutlulu-
ğu buruk yaşıyorum. İki yıldır kampüste olmamanın 
da etkisi var ama beni asıl endişelendiren bu süreçte 
aldığım eğitimin kalitesi ve beni iş hayatına gerçek-
ten hazırlayıp hazırlamadığı. Türkiye’de pandemiden 
önce de üniversitelerin eğitimi tartışmalı bir durum-

daydı. Bunun üzerine bir de 
hiçbir üniversitenin hazır 
olmadığı pandemi süre-
ci başlamış oldu. Uzak-
tan eğitim başladığı 
zamandan bu yana pek 
çok arkadaşım maddi 
yetersizliklerden dola-
yı dersleri zar zor takip 
edebildiler, ders notlarına 
ulaşmakta sıkıntı yaşadılar. 
Bazıları eğitim öğretim hayatları-
nı dondurmak, bazıları ise tamamen bitirmek zorunda 
kaldılar. Derslere giremeyen akademisyenler, notları 
yükleyemeyenler, yani kısacası nitelikli eğitim bir ta-
rafa kimi yerde eğitimin kendisine bile ulaşamadığı-
mızı düşünüyorum.” diyor.

Kampüslerden uzak kalarak diploma alan üniversite öğrencileri, buruk bir mezuniyet süreci yaşıyor

Pandeminin sessiz mezunları

bir tercihtir!”l Seyhan KALKAN VAYİÇ

T

l Simge KANSU

Ozan Bozdoğan

Mahir Halisdemir

Melek Alkiş
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Usta yazar ve şairlerin eserlerinden küçük alıntılara yer verdiğimiz “Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar” köşesi bu hafta Ahmet Erhan ile devam ediyor

bugün de ölmedim anne 
Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım
Kahvelerde oturdum çocuklarla konuştum
Sıkıldım, dertlendim, sevgilimle buluştum
Bugün de ölmedim anne

Kapalıydı kapılar, perdeler örtük
Silah sesleri uzakta boğuk boğuk
Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük
Bugün de ölmedim anne

Üstüme bir silah doğruldu sandım
Rüzgar, beline dolandığında bir dalın
Korktum, güldüm, kendime kızdım
Bugün de ölmedim anne

Bana böylesi garip duygular
Bilmem niye gelir, nereye gider?
Döndüm işte; acı, yüreğimden beynime sızar
Bugün de ölmedim anne.

 (Cilt 1 Syf 47)

sıkıntı
Yağmur eritti, yüzümü
Bu dünyada bir yürek kaldım
Acılar burdu düşlerimi
Kanıksar oldu ölüm denen şey
Şaşırdım, ürktüm ağladım.

Bu iş de burada biter
Yarın bir bilet almalıyım
Nerede olursa olsun diyerek
Geceyarısı kayıp giden trenler
Uykularımda koca bir engerek
Kendimi ölümün olmadığı
Bir dünyada bulmalıyım
Yorgunluğumu, tedirginliğimi
Boynumdan bir kement gibi çıkarmalıyım.

Yağmur eritti elimi, yüzümü
Bu dünyada bir yürek kaldım.

 (Cilt1 Syf 70)

kalıt
Kalırsa bir soru kalır benden 
Yanıtı var mıdır bilmem?
Denizine, göğüne, toprağına 
Uçanına, kaçanına bu dünyanın 
Kalırsa bir soru kalır benden 
Ölüm gelir, gün akşama kavuşurken

Neyi ararım ben, neyi bulurum?
Taştan taşa, düşten düşe sekerek
Enginleri aşa da, sığda boğulurum

Kalırsa bir soru kalır benden
Yanıtı var mıdır bilmem?
Yazar elim upuzun bir şiir
Söyler dilim içli bir türkü
Kalırsa bir soru kalır benden
Gökte yıldızdır o, toprakta gömü.

Kalırsa bir soru kalır benden
Bir de üç beş şiir, iyi kötü

(Cilt 1 Syf 159)

şair olmak zarar ömüre
Şiirler yazdım, türküler söyledim
En çok birilerini sevdim en çok
Aynalara sürdüm yüzümü olur olmaz yerde
Dişimi çiçeklerle biledim
Yorgunum diyorsam da inanma, değilim
Yaşarım daha yıllar yıllar
Ellerim hep böyle yaramın üstünde
Acının tarihini düşerim

Işık karanlıktır nice
Ayırabilirsen ayır elin erdiğince
Ben bildiğimi söylerim
Şair olmak zarar ömüre... 

 (Cilt 1 Syf 257)

Ölmek yasak
Yaşamak, yeni bir emre kadar yasaklanmıştır. 
Bundan böyle kimse soru sormayacak. Şairler-
den ve peygamberlerden çekmediğimiz kalmadı 
bunca yıl, başımıza gelmedik bela…
Tarih konuşuyor, dinleyin! Kapılar sürgülene-
cek ve özellikle geceleri kimse sokağa çıkma-
yacak. Gelecekten ve güzel günlerden söz et-
mek serbesttir; ancak, simge olarak “güneş” 
kullanılmayacak. Herkes kimlik kartına, kul-
lanıldığı maske sayısını da eklesin. Çünkü her 
biri için tarafımızdan vergi iadesi uygulanacak.
Şair konuşuyor:
– Ölmek, yeni bir emre kadar yasaklanmıştır!

(Cilt 1 Syf 329)

eylüldür
Eylüldür. Yedi dağın ardında acı yürür.
Yağmurlar yağar bakıra çalan göğün altında
Çağın aynalarında yurdumun yüzü durur
Eylüldür. Bir güvercin fırtınası dallarda.

Yalnızlığın koro halinde yaşanmışlığı vardır
Birahanelerde öğrenciler, bin türlü yaralarıyla,
Elleri titrek, başları önlerine düşmüştür
Eylüldür. Mor bir ayışığı akar dışarıda.

Geceler nasıl bu kadar uzun sürebilir?
Yastıklara gözyaşıyla bir dünya çizerim
Alnımı duvara yaslayıp oturduğum da olur
Işığı yakmaya korkarım, dikkat çekmemek için.

Eylüldür. Suda, toprakta cemreler ölür
Yurdumdan haber götürür dünyaya kuşlar
Acıdır bize kalan, mutluluk değil
O son insan da bir gün gülünceye kadar…

 (Cilt 1 Syf 353)

iki köşeli yalnızlık
Gökyüzüne asılı kalmış bir yankı
Arıyor kendisini bırakan ağzı
Yeniden, yeniden sesini bulmak için
İki köşeli yalnızlığın 
bir ucunda 
sen, bir ucun-
da ben
Birleşip ayrı-
lıyor çizgile-
rimiz
Hangi boyut-
tan koparılmış-
tık ki biz
Anı bile yok, 
ses, koku bile
Bir elin yazdığı-
nı öteki el karalı-
yor sanki
Silgiler hatırlıyor, 
kalemler unutu-
yor bizi...

 (Cilt 2 Syf 73)

yarasa’nın 21 şiiri
2 
Bütün aşkların çoğul çıktı
Neden ve nasılsa
Bir sevenimi aradım
O derin ücralarda. Yoktu.
Konuştular. Onlar hep konuşurlar
Çoktular
Kum tıkadım kulaklarıma
Bütün aşklarımı yalnız bıraktım
Kendi çoğulluğumda…
5

Işığım beni bıraktı artık
Ateşböcekleri topladım karanlığıma.
11

Beni yalnızlığımla vurdular o gece 
vakti
Kalbimi su ile yuğdular o gece vakti
Öldüğümü bile söylemediler
Bedenime sözüm vardı bir şafak üzre
Alnımı kumla ovdular o gece vakti
14

Ne kadarsan öyle gel
Kabûlüm.
Sayım suyum çok
15

Ben öleyim ücralarda
Ey şehir uleması
Siz tıpış tıpış yaşayın!
19

tanrım, çayı demledim…
daha önce hiç bu kadar ölmemiştim.

(Cilt 2 Syf 173-177)

uçurumlar
Yatıya kaldı ömrüm olmadık acılarda
Yorgan döşek
Anladım ki şu dünyada
Damarlarındaki kana daha ziyade şeyler de ek-
lemek gerek

Kalbim uyuzgezer sanrılarda
Boğuntulu camlarda tütsülenir durur
Nedir nedendir çok mu kötüdür
Arasıra tökezlemek ve diklenmek pahasına

Ancak uçurumlar elverir bana..
(Cilt 2 Syf 317)

sonun sonsuzluğu
Bir gün gelir de
Ölüme yenilirsem eğer
-Yenileceğim demiyorum
Yenilirsem eğer- 
Deyin ki, erlerindendi
Eşit olmayan bir savaşın
Kılıcı sözcüklerdi
Kalkanı sevgiler…

(Cilt 1 Syf 301)

EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR -125
Hazırlayan: Leyla ALP

8 Şubat 1958’de Ankara’da doğdu. Ço-
cukluğu ve ilkgençliği Mersin ve 
Adana’da geçti. Türk dili ve ede-
biyatı öğrenimi gördü, uzun 
yıllar Türkçe öğretmenli-
ği yaptı. Adanademirspor’da 
futbol oynarken ağır bir sa-
katlık geçirmesi üzerine şii-
re yöneldi. 
Hayatının büyük bölümü-
nü Ankara’da geçiren Ahmet 
Erhan, daha sonra İstanbul’a 
yerleşti. İlk şiirleri 1976 yılında 
dergilerde yayımlanmaya başla-
dı. Yazdığı şiir kitapları ve aldığı ödüller 
şunlardır: Alacakaranlıktaki Ülke (1981, Beh-
çet Necatigil Şiir Ödülü), Akdeniz Lirikleri (1982), 
Yaşamın Ufuk Çizgisi (1982), Ateşi Çalmayı De-
neyenler İçin (1984), Sevda Şiirleri (1984), Zey-
tin Ağacı (1984), Kuş Kanadı Kalem Olsa-Top-
lu Şiirler (1984), Ölüm Nedeni Bilinmiyor (1988), 
Deniz, Unutma Adını (1992, Yunus Nadi Şiir Ödü-
lü), Öteki Şiirler (1993), Çağdaş Yenilgiler An-

siklopedisi (1996, Cemal Süreya ve Halil 
Kocagöz Şiir Ödülleri), Resimli “Ah-

metler” Tarihi (2001), Ne Balık, Ne 
De Kuş (2002), Kaybolmuş Bir 

Köpek İlânı (2004, Yunus Nadi 
Şiir Ödülü), Şehirde Bir Yılkı Atı 
(2005, Behçet Aysan Şiir Ödü-
lü), Buz Üstünde Yürür Gibi 
(1976-2006, Seçme Şiirler), 
Sahibinden Satılık (2008, Melih 

Cevdet Anday Şiir Ödülü). Ah-
met Erhan’ın  ayrıca Köpek Yılları 

(1988) isimli hikâye ve Ankara-İs-
tanbul Karatreni (2001) adlı deneme 

kitapları da bulunuyor.
Şiirleri yabancı dillere de çevrilen ve 2005 yılın-
da bütün eserleri için Dyonisos Onur Ödülü’ne 
layık görülen Ahmet Erhan, 2013 yılında 55 ya-
şındayken gırtlak kanseri nedeniyle yaşama 
veda etti.
Ahmet Erhan’ın Kırmızı Kedi Yayınları tarafından 
yayımlanan “burada gömülüdür” şiir kitabından 
birkaç şiiri okurlarımızla paylaşıyoruz.

AHMET ERHAN (8 Şubat 1958- 4 Ağustos 2013)

Bize Gelenler
Gazetemize 
gelen 
kitaplardan 
küçük 
bir seçki 
hazırladık

SUSSAM SUSULMAZ YAZMASAM OLMAZ
“Kitabı yazmaktaki amacım, ‘tarihin teker-
rür etmesini önlemeye’ kendi çapımda kalıcı bir 
katkı sunmaktan öteye gitmez.
2020 koşullarını düşündüğümde... Her şeye 
rağmen, ‘Gazetecilik... Bağımsız, özgür, kimse-
nin kulu kölesi olmadan, inandığın gibi, saygın 
gazetecilik…’ 2020 koşullarında bile, dünyaya 
bin kez gelsem, bin kez gazeteciliği seçerim.
Bu kitap bir siyasi tarih kitabı değil. Bir oto-
biyografi hiç değil. Ama, kronolojik olmayan, 
o nedenle yıllar içinde birbiriyle bağlantılı olayların perde arka-
sını kendi penceremden anlatma denemesidir.” Sussam Susul-
maz Yazmasam Olmaz, gazeteciliğe yıllarını veren Yalçın Doğan’ın 
1970’lerin ikinci yarısından 2006’ya kadar görev aldığı gazeteler-
de, “Ancak, bazılarını yazmadım, daha doğrusu günün koşulla-
rı gereği yazamadım. Onlar bende saklı kaldı. Gün yüzü görmedi” 
dediği anılarını da kapsıyor.  (Sia Yayınları)

ABDULLAH AYDIN BİR SIRA NEFERİ
Abdullah Aydın hem öğrencileri için hem de 
meslektaşları, yan yana çalıştığı, mücadele 
verdiği insanlar için bir dönemin kıymetli isim-
lerinden. Nuri Günay, Aydın’la yaptığı nehir söy-
leşi ile hem onun kişisel tarihine hem de ülke 
tarihine tanıklık ediyor.
Abdullah Aydın’ın 1944 yılında Artvin’in Yuka-
rımaden köyünde başlayan yaşam öyküsüyle 
birlikte aynı zamanda Artvin’in 1945 sonrasına, 
27 Mayıs Darbesi’nden 1960’ların Ankara’sına; 
12 Mart’tan 12 Eylül’e ülkenin sosyal politik değişimlerini Aydın’ın 
anlatımlarıyla gözlemliyoruz.
TÖS, TÖBDER, Eğit-Sen ve Eğitim-Sen’le süren eğitim emekçi-
lerinin mücadelesine dair de birinci derece kaynak niteliğinde an-
latımların yer aldığı kitapta Halkevleri’nin 1980 öncesine ve 1980 
sonrasındaki yeniden kuruluş sürecine dair bilgiler de yer alıyor. 
(NotaBene Yayınları)

MELAHAT HANIMIN DÜZENLİ YAŞAMI
Kocası ölmüş yaşlı bir kadının, salonunun 
ortasında büyüyen ağaçla yaşayan bir baş-
kasının, yıllar sonra kapısını çalanâşığıyla 
mesafelerini fark edenin; bir iskele üzerin-
de delikanlıların dikkatini çekemeyen genç 
bir kızın, o kızı seyreden aşkı tükenmiş ka-
dının; bir adanın ortasında, değişen insan 
algıları karşında yalıtılmışlıklarını duyum-
sayan bir genç kadın ile annesinin yalnız-
lıkları... 
Peride Celal, altı kısa öyküsünden oluşan 
“Melahat Hanımın Düzenli Yaşamı”nda birbirinden farklı in-
sanların yalnızlığını ve yabancılığını büyük bir ustalıkla anla-
tıyor. (h2o kitap) 

HOCA - BABA - AMCA - BEN
Hoca - Baba - Amca - Ben, Murat Uyurkulak’ın 
2017-2020 arası yazdığı öyküleri bir araya getiri-
yor. Kitaba adını veren ilk bölümde dört karakter 
üzerinden anlatılan hikâyeler var. Bu karakter-
lerden üçü, anarşistlikten komünistliğe uzanan 
muhtelif tonları olan üç alkolik. Gururlu, dürüst, 
yoksul, dışarıdan bakıldığında “kaybeden” diye-
bileceğiniz, ama kendilerini asla kaybetmiş gör-
meyen, hayat, memleket, dünya ve insanlar hak-
kında söyleyecek bolca sözleri olan, entelektüel 
karakterler. Rakıları, muhabbetleri, şehirleri ve 
ufaktan yaşadıkları gönül maceralarıyla her şeye rağmen kendile-
riyle barışık ve eğlenceli insanlar. Onların düşüncelerini ve hikâye-
lerini “oğul, yeğen ve öğrenci” olan, ortalarındaki “Ben” karakteri 
sayesinde okuyoruz. İkinci bölüm Tuhaf Şahıslar Albümü’ndeyse il-
ginç karşılaşmalar, hayata gölgesini ya da ışığını düşüren anekdot ile 
anılar ve kimini okurların yakından tanıdığı çeşitli figürlerin ustalıkla 
hikâyeleştirilmiş dokunaklı portreleri yer alıyor. (Can Yayınları)
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Felsefe tarihine özgün katkılarıyla 
yirminci yüzyılın en önemli 
filozoflarından biri kabul edilen 
Charles Taylor bu zengin çalışmasında 
Hegel’in toplum felsefesinin günümüz 
için geçerliliğini ortaya koyuyor. 
Hegel’in özgürlük felsefesine yaptığı 
vurguyla, çağımızın en büyük 
sorunlarını düşünürken birey ve toplum 
ilişkisini, yabancılaşma ve öznellik 
meselesini tarihsel bir bakışla yeniden 
değerlendirmemize fırsat veriyor. Hegel 
düşüncesinin temellerini anlaşılır bir dille 
özetleyen bu çalışma Hegel’i keşfetmek 
isteyen okurlar için de çok değerli bir 
kaynak.
“Özgür bireylerin kendi toplumsal 
etkinliklerini salt faydalı değil, aynı 
zamanda kim olduklarını dışavuran 
etkinlikler olarak gördüğü Hegelci 
toplum tasavvuru, bugün artık kırk 
sene öncesine göre çok daha uzak bir 
hedef gibi görünüyor ve bu nedenle, 
Taylor’ın çığır açan yapıtı, günümüz 
toplum felsefecileri tarafından yeniden 
yorumlanmayı hak ediyor.” Frederick 
Neuhouser (Tanıtım Bülteninden) 
Kolektif Kitap / 284 sf / 45 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satan kitapları şunlar 
oldu:: 

■ Hazan / Ayşe Kulin / Everest 
Yayınları
■ Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / 
İnkılâp Yayınları
■ Kayıp Tanrılar Ülkesi / Ahmet Ümit / 
Yapı Kredi Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DİZİ

Hegel ve Modern Toplum

Perfume

Uluslararası ödüllere layık görülmüş 
projeleriyle geleneksel Anadolu 
müziğini dünyanın dört bir yanına 
taşıyan Coşkun Karademir’in Norveçli 
jazz piyanisti Tord Gustavsen ile olan 
dostluğu, müzik dünyası için heyecan 
verici bir albümle taçlanıyor: Silence.
Bir araya geldikleri ilk günden itibaren 
müzikal alışverişlerini genişleten, 
İstanbul konserinden hemen sonra bu 
benzersiz albüm için kolları sıvalayan 
ikiliye, albümde Türk müziğinin büyük 
ustaları Derya Türkan ve Ömer Arslan 
da katılıyor. Bir günde kaydedilen ve 
sesleri bütün doğallığıyla dinleyicilere 
sunan albümde Anadolu topraklarını 
mayalayan seslerle İskandinav ruhu bir 
araya geliyor.

Patrick Süskind’in aynı adlı romanından 
uyarlanan Perfume filmiyle benzer bir 
kurguya sahip olan bu dizi, dünyanın 
en güzel kokusunu yaratmak için 
cinayetler işleyen bir seri katilin 
hikâyesini konu alıyor. Koku bezleri 
alınmış genç bir kadın cesedinin 
bulunmasından sonra alarma geçen 
dedektifler, elde ettikleri ipuçlarıyla 
kendilerini bölgedeki bir yatılı okulda 
bulurlar. Dedektiflerin amacı daha fazla 
cinayet işlenmeden işaretleri takip 
ederek bir an önce katile ulaşabilmektir. 
Tek sezonu olan dizi, zaman zaman 
ağırlaşsa da merak uyandırıcı özelliğiyle 
sürüklüyor. 

Silence

Ruhu doyuran şarkılar:

■ Beethoven’s Silence (Konçerto) / 
Ernesto Cortazar
■ Spring Waltz / Sung Eun Choi
■ Dancing with the Wind / Omar 
Akram

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com

Kundura Sahne ile Lita YapımEvi ortak yapımı olan Re-
mote İstanbul, 7-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ma-
nolya Parkı’ndan Koşuyolu’na uzanan bir güzergâhta 
gerçekleşecek ve bir yapay zekânın sesi eşliğinde kulak-
lıklarla yola çıkacak katılımcıları oyunun bir parçasına 
dönüştürecek. Şehirle kurduğumuz ilişkiyi sorgulamaya 
ve yapay zekâ eşliğinde davranışlarımızı gözlemlemeye 
davet edecek performans, pandemi zamanlarında uzak 
kaldığımız şehre dokusuyla, sesiyle ve renkleriyle yeni-
den ve yeni gözlerle bakma şansı sunacak.

Avrupa tiyatrosunun en yaratıcı gruplarından olan ve 
tiyatronun sınırlarını teknolojiyle genişleten projeleriy-
le sayısız ödül kazanmış Alman sanatçı kolektifi Rimini 
Protokoll’ün kurucularından Stefan Kaegi’nin tasarladı-
ğı ve yazdığı “Remote X”in İstanbul uyarlamasını ko-
lektiften Jörg Karrenbauer yazıp yönetti. 

Festival kapsamında bu hafta iki özel filmin gösterimi olacak. Bun-
lardan ilki 11 Ağustos Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak olan 
2017 yapımı “Muhteşem Kadın”. Şilili yönetmen Sebastián Lelio, 
2013 yapımı filmi Gloria’nın ardından bu filminde de bir o kadar il-
ham verici bir kadın hikâyesi anlatıyor. Sebastián Lelio’nun Gonza-
lo Maza’yla birlikte yazdığı senaryosuyla Berlin Film Festivali’n-
de ödül kazanan, aynı yıl Berlin’de LGBTİ+ temalı filmlere verilen 
Teddy ödülünü alan ve Yabancı Dildeki En İyi Film Oscarı dâhil 
pek çok ödül ve olumlu eleştirilerle takdir toplayan Muhteşem Ka-
dın, Marina’yı oynayan Daniela Vega’nın abartısız, zarif, derin ve 
tutkulu performansıyla yüre-
ğe işleyen müthiş bir varoluş 
hikâyesi.

Filmin konusu ise kısaca 
şöyle: Marina ile Orlando bir-
birine âşıktır, hayatlarını bir-
likte geçirmeyi hayal ederler. 
20’li yaşlarındaki Marina gar-
sonluk yaparak ve gece ku-
lüplerinde şarkı söyleyerek 
geçinmektedir. Ondan yirmi 
yaş büyük sevgilisi, Marina 
için ailesini terk etmiştir. Ma-
rina’nın doğum günü için ye-
meğe çıktıkları bir akşam eve 
döndüklerinde Orlando fena-
laşır ve o gece hastanede ha-
yatını kaybeder. Orlando’nun ölümüyle Marina’nın hayatı altüst 
olur. Genç kadın bir anda kendini son derece düşmanca bir ortam-
da bulur. Polis sorgusunda gördüğü muamele bir yana Orlando’nun 
ailesi de ona şüphe ve öfkeyle yaklaşmaktadır. Cenazeye katılma-
sı engellenir ve ölmeden önce Orlando’yla beraber yaşadığı evi der-
hal boşaltması istenir. Bir zamanlar bir kadın olarak yaşama hakkını 
elde etmek için verdiği savaşı şimdi yeniden, bu kez acısını yaşa-
yabilmek için vermek zorundadır. Bu mücadelede çevresindekilerin 
aksine tamamen onun yanında yer alan film, bizi kelimenin tam an-
lamıyla muhteşem bir kadınla tanıştırır.

AÇIK HAVADA “PERSOPOLİS”
Bu hafta sinemasever-

lerin açık havada izleme 
şansı bulacağı, 2007 yapı-
mı animasyon film “Per-
sopolis” ise gösterildiği 
dönem özellikle ülkemiz-
de çok ses getirmişti. Mar-
jane Satrapi’nin kendi ço-
cukluğundan yola çıkarak 
resmettiği, aynı isimli çiz-
gi romanından yönetmen 

Vincent Paronnaud ile beraber uyarladığı animasyon, çoğu zaman 
komik olmakla beraber aşırı duygusal olmadan, oldukça dürüst ve 
hüzünlü gerçekçiliğiyle, gelmiş geçmiş en iyi animasyon filmleri lis-
tesinde sıklıkla kendine yer buluyor. Fransızca konuşan bir kadının 
çocukluğunu ve genç yetişkinliğini Tahran’dan Viyana’ya, 1980’ler 
ve 90’larda yaşanan kültürel, sosyal ve politik ortamları da ıskala-
madan anlatmayı başarıyor. Satrapi’nin çizgi romanda yakaladığı 
tarzı takip ederken benzersiz ve akıcı bir animasyon stili kullanan 
yönetmenler, izleyicileri alışkın olmadıkları, Doğu’nun egzotik ma-
sallarından çok farklı bir dünyanın içine çekiyor. Kültür çatışmaları, 
ergenlik sancıları ile beraber ailenin üç kuşak kadınının çatışmala-
rı da zekice bir mizahla harmanlanarak seyirciyle buluşuyor. Marja-
ne Satrapi’nin gençliğini Chiara Mastroianni seslendirirken annesini 
de gerçek hayattaki annesi Catherine Deneuve’in sesiyle izliyoruz. 
Gösterildiği yıl Cannes Film Festivali’nden iki ödülle dönen filmin 
En İyi Animasyon Film dalında da Oscar adaylığı bulunuyor.

1 TL olan sinema biletleri Mobilet üzerinden satışta. 

“Annemin Sinemaları” ve “Ter-
sine Göç” adlı belgesellerin yö-
netmeni Cansel Karacan, Yörük 
kızlarının çeyizlerine ilk konulan 
giysilerden biri olan “Mor Cepken” 
geleneğini belgesel haline getiriyor. 
Yörüklerde kadın haklarının korunmasın-
da önemli bir araç olan ‘mor cepken’i giyen 
kadının, köy meydanına, herkesin görebile-
ceği bir yere çıkması “Eşimden şiddet gö-
rüyorum ve boşanmak istiyorum.” anlamı-
na gelirdi. Mor cepkeni giyen kadına köylüler 
tarafından yardım edilir, kocası ise dışlanırdı. 

Osman Şahin’in Mor Cepken ve Kamile 
Yılmaz’ın Mor Cepkenli Kadınlar isimli kitap-
larını okumasıyla konuyu araştırmaya baş-
layan Karacan; Yörük kültürüne ait birçok 
konuya değinecek olsa da asıl noktanın mor 
cepken simgesinden yola çıkarak Yörük ka-

Fransız yazar Magali Mougel’in yazdığı Suzy Storck oyunu “Alt üst 
edilmiş bir kronoloji ile tek çıkış yolunun trajik ve insanlık dışı bir biçim-
de belirdiği, birey olarak inkâr edilmiş bir kadının dramını” gözler önüne 
seriyor. Reyhan Özdilek’in çevirdiği oyunun yönetmenliğini Kemal Ay-
doğan, ışık tasarımını İrfan Varlı, sahne tasarımını Cansu Aslan yapa-
cak. Rollerini Aybanu Aykut, Reyhan Özdilek, Çağlar Yalçınkaya, Mert 
Şişmanlar’ın paylaşacağı Suzy Storck 4 Eylül’de seyirciyle buluşacak.

Eylül ayı oyunlarının biletleri 16 Ağustos’ta “online” olarak Moda 
Sahnesi’nin kendi bilet satış sitesinden satışa çıkacak.

www.modasahnesi.com

yeni sezon heyecanı
Moda 

Sahnesi 
yeni sezonu 
Suzy Storck 
ile açmaya 

hazırlanıyor

Kalamış’ta
sinema keyfi
sürüyor

Remote İstanbul İle şehİrde 
oyun başlıyor

Kundura Sahne’nin İstanbul’u 
sahneye dönüştüren ve katılımcıları 

yapay zekâ eşliğinde şehri keşfe 
çağıran performansı Remote 

İstanbul, ikinci kez Kadıköy’de!

Kundura Sahne ile Rimini Protokoll  ortaklığında 
ikincisi yapılacak Remote İstanbul, Kadıköy Belediye-
si işbirliğinde ve Tepe Nautilus AVM’nin katkılarıyla 
gerçekleşecek. 7-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında per-
şembeden pazara, dört gün boyunca sürecek performans 
Türkçe olacak; 15 Ağustos ile 29 Ağustos Pazar günle-
rinde İngilizce seçeneği de sunulacak. Öğrenci 80 TL, 
Tam 120 TL olarak satışa sunulan Remote İstanbul bilet-
lerini beykozkundura.com adresinden satın alabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi: beykozkundura.com/remoteistanbul

Moda Sahnesi’nde

Belgesel film 
yönetmeni Cansel 
Karacan, Yörük 
kültürünün kadına 
şiddeti önlemede önemli 
geleneklerinden biri olan 
“Mor Cepken”in 
belgeselini çekiyor

Mor Cepken
dınına gösterilen saygı ve toplumun ona ta-
nıdığı doğal haklar olduğunu söylüyor. Yörük 

kültüründe çok önemli bir yere sahip bu 
geleneğin modern hayatla birlikte 

unutturulmaya çalışılması, ka-
dınların ellerinden haklarının 
alınmasıyla eşdeğer bir öne-
me sahip. O yüzden Karacan 
sandıklarında mor cepken 
bulunan kadınların hikâyele-

rinden, anılarından yola çıka-
rak belgeselini çekiyor.  Kara-

can; Mor Cepken’i şiddet gören, 
katledilen kadınlara ses olması ama-

cıyla çektiğini söylerken, kadınları koruyan, 
kollayan gelenek ve yasaların hep devam et-
mesi gerektiği bilinciyle yola çıktığını, erkek 
şiddetiyle karşılaşan veya bu durumdan te-
dirginlik yaşayan kadınların artık mor cepken 
giyerek sokaklara çıkması gerektiğini, böy-
lece devlet ve sivil toplum işbirliği ile kadın-
lara bir koruma kalkanı oluşturulabileceği-
ni da ekliyor. Bir diğer dileğinin de ülkemizde 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların 
mor cepken giyerek konuya daha da dikkat 
çekmeleri olduğunu söylüyor.

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema 
Evinin, yeni sanat yönetmeni Emin Alper 
yönetiminde hazırladığı sinema gösterimleri 
Kalamış Parkı’nda devam ediyor Erkek şiddetine 

kültürel koruma:
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Bir Daha Asla Kar Yağmayacak
Büyük bir Doğu Avrupa şehrinin 
sisli bir sabahında, yanında yatak 
taşıyan gizemli bir adam görünür. 
Bu adam, oturma izni alabilmek için 
büyülü ve hipnotik teknikler uygular 
ve bir banliyö sitesinde masör 
olarak çalışır. Doğu, sürekli Batı’yı 
takip etmektedir. Hepimizin arzu-
ladığı varlıklı üst sınıf aile temsilleri, 
birbirinin aynısı evlerde oturur. 
İçlerinde bir üzüntü, özlem taşı-
yor gibidirler. Galiba artık bu Doğu 
ülkesine gelmeyen kış yüzündendir 
bu üzüntü. Onların aksine, çocukları 
artık kardan adam yapamaz. Fakat 
belki hissettikleri boşluk daha de-
rindedir. Otantik, egzotik Doğu’dan 
gelen çekici bir masör, hayatlarına 
girer. Bu masörün bir yeteneği 
vardır. Elleri, iyileştirir. Gözleri, yalnız 
kadınların ruhuna işler. Onlar için 
masörün Rus aksanı, her şeyin daha 
huzurlu olduğu geçmişten gelen 
bir şarkı, çocukluklarından gelen 
bir ezgi gibidir. Adı Zhenia olan bu 
adam, hayatlarını değiştirir.
Polonya Almanya ortak yapımı olan 
film 77. Venedik Film Festivali’nde 
özel mansiyon ödülü almıştı. 
6 Ağustos’ta sinemalarda.

Direniş

Moonwalk’tan Palyaço Bip’e, Marcel 
Marceau’nun bir şovmen olarak 
etkisi efsanevidir. Ancak bir yeraltı 
Fransız Direniş savaşçısı olarak, 
gençliğinin anlatılmamış hikâyesi, 
sanatsal mirası kadar olağanüs-
tü. Nazi işgali altında Fransa yenik 
düşerken, gölgelerde bir yaşam 
için spot ışığı hayallerini bir kenara 
bırakır. Marcel, yetim kalmış Yahudi 
çocukları Alpler’den İsviçre’nin gü-
venli bölgesine taşımak için yollara 
çıkar. İlham veren gerçek hikâyeye 
dayanan Direniş, sayısız hayatı 
sonsuza dek değiştirecek özve-
rili bir eylemin devrimci hikâyesini 
takip ediyor. 6 Ağustos’tan itibaren 
beyazperdede. 

Kadıköy Sineması
Bir Daha Asla Kar Yağmayacak: 
14.30, 16.45, 19.00
Kapan: 13.00, 16.15, 21.15
La Haine: 19.30
Skies Of Lebanon: 12.45, 17.45, 
21.15
Mainstream: 14.30
La Dolce Vita: 8 Ağustos Pazar 
12.45
Minari: 11 Ağustos Çarşamba 21.15
* Sinema pazar günleri kapalıdır.
Adres: Bahariye Cad. No:26 
Kadıköy/İstanbul
Tel: (216) 337 74 00

SİNEVİZYON

Yayın akışımız yine tek bir an bile iyi hisset-
meye imkân vermiyor. Ülkemizin her nokta-
sından takibi ve idraki güç felaket haberleri 
birbiri üstüne biniyor. Yaşananlar karşısın-
da yapılan açıklamalar ve reva görülen uy-
gulamalarla da her günü ayrı güçlükte bir 
sabır testiyle geçiyoruz. Açık, berrak bir zi-
hinle düşünmek mümkün değil, anlam ver-
mek mümkün değil, öfkelenmemek müm-
kün değil. Uzun zamandır uyarıları yapılan, 
acil önlem alınmasına dair çağrıda bulunulan 
ancak önem sıralamasında öncelenmeyen 
iklim değişikliği, varlığını ve somut gerçek-
lerini sert bir şekilde yüzümüze çarpıyor -ki 
zaten çarpıyordu görmezden gelemeyece-
ğimiz bir durumdayız artık-. Ancak alınabi-
lecek önlemler, uygulanabilecek politikalar 
mevcut ve geliştirilebilirken bugün yaşanan 
hiçbir çevre felaketinden ders almadığımız 
gibi hayatımızı “aynı şekilde” sürdürerek 
küresel ısınmaya sunduğumuz katkılarla bir 

sonraki gelecek çev-
re felaketini daha da 
büyütüp besleme-
ye devam ediyoruz. 

İnsanın kendini doğanın dışın-
da konumlandırıp efendisi san-
masının sonucunun başımıza ne 
dertler açtığının acı deneyimle-
rini yaşıyoruz kısacası. Bu nok-
tada her şeyin politik olduğu-
nun altını çizerek insanın yok 
edici tavrının insanı da yok et-
meye koşan sonuçlarını göre-
biliyoruzdur umarım. Sade va-
tandaşın da mikrodan makroya 
tüm kurumların da üzerine düşen 
görevler var, alması gereken ön-
lemler, değiştirmesi gereken normalleri var. 
Bencilce yaşadığımız bu dünyanın ısınma-
sından hepimiz sorumluyuz. Yani suçu kı-
zılçamların yanıcılığında değil kendimizde 
aramamız gerekiyor. Yani önce o “ben”i bir 
merkezden çıkartıyoruz.

İklim krizine dair yapılabilecekler üzeri-
ne kültür sanat cephesinden de bakılabilir 
mi? Mesela “Dünyalılar! Sanat Gezegeni İyi-
leştirebilir mi?” başlıklı podcast serisini duy-
dunuz mu? Şöyle ki İKSV Kültür Politikaları 
Çalışmaları geçtiğimiz şubat ayında “Ekolo-
jik Dönüşüm için Kültür ve Sanat” başlıklı bir 
rapor yayımladı. Bahçeşehir Üniversitesi İk-
tisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğ-

retim Üyesi Doç. Dr. Hande Paker tarafından 
hazırlanan bu rapor; kültür ve sanat dünya-
sının dikkatini ekolojik krize çekerek, çözü-
mün bir parçası olabilme noktasında soru-
nu çeşitli açılardan ele alırken aynı zamanda 
eyleme geçme çağrısında bulunuyor. -Ra-
poru İKSV’nin internet sitesinden okuyabi-
lirsiniz*-. Bu rapordan hareketle oyuncu Yi-
ğit Özşener’in ev sahipliğinde “Dünyalılar! 
Sanat Gezegeni İyileştirebilir mi?” podcast 
serisi her hafta farklı disiplinlerden profes-
yonellerin katılımıyla oluşturduğu bir ko-
nuşma, tartışma, düşünme ortamıyla din-
leyiciyle buluşuyor. Dikkatimizi günün de 
etkisiyle serinin ikinci programı olan “Tiyat-
ro doğa ile kopan bağımızı onarabilir mi?” 

başlıklı bölüme çekmek istiyorum. 
Çünkü bu bölümün konukları DOT’un 
kurucuları Özlem Daltaban ve Murat 
Daltaban. Sahnesini pek çok kez fark-
lı mekâna kuran DOT’un artık bildiği-
niz üzere yeni sahnesi Kemerburgaz 
Kent Ormanı. Oyunlar izleyiciyle ağaç-
ların arasında, yıldızların altında Dotor-
manda’da buluşuyor. Bu podcast bö-
lümünde de DOT’un tiyatroyu doğanın 
içine taşıma sürecine, Dotormanda’nın 
doğa merkezli yapısına, ormandaki var-
lıklarının temellerine, bir tiyatro izleyici-
sinin ormandan öğrendiklerine, “orma-
nın bildikleri”ne, sanatla hayatın şehrin 
merkezinden uzakta bir araya gelişi-

ne, tiyatronun içinde ekolojinin konumlan-
masına, tiyatroda karbon ayak izinin azal-
tılmasına ve ekoloji bağlamında tiyatroyu 
düşünmeye dair pek çok başlık konuşulu-
yor. Tiyatronun bugününü olduğu 
kadar geleceğini de kurgulayan bir 
bilinçle neler yapılabileceğine dair 
dinleyicide ve sektörde farkında-
lık yaratmaya yönelik meselelere 
değiniliyor. Podcast serisinin diğer 
konu başlıkları da müzikten ede-
biyata, mimariden kültürel miras 
alanlarına ve dahasına uzanan ge-
niş bir perspektifte ilerliyor. Nere-
den dinleyebiliriz?, diye sorarsanız 
da tüm bölümleri İKSV’nin Spotify, 

Apple Podcasts, YouTube kanallarından din-
leyebilirsiniz.

Ormanın ve doğanın gücüne inanan, 
Dotormanda’nın önümüzdeki oyun progra-
mı ise şu şekilde: 7, 13, 19 Ağustos’ta “Sesin 
Resmi”; 11 Ağustos’ta “Sevgili Arsız Ölüm – 
Dirmit”, 12 Ağustos’ta “Tırnak İçinde Hiz-
metçiler”, 21 Ağustos’ta “Muamma”; 24 
Ağustos’ta “Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde 
Olur”; 26 Ağustos’ta “Kader Can” ve 27, 28 
Ağustos’ta “Babamı Kim Öldürdü” oyunları-
nı izleyebilirsiniz.

Evimiz için yaptıklarımız kadar yap-
madıklarımızdan da sorumlu olduğumuzu 
unutmayarak güzel haberlerin yoğun akı-
cı olduğu yayın akışlarında buluşmak dile-
ğiyle…

*https://www.iksv.org/tr/raporlar/
ekolojik-donusum-icin-kultur-ve-sanat

Ve bir orman gibi…
BEGÜM 
KAKI
begumkakii@gmail.combegumkakii@gmail.com

6 AĞUSTOS CUMA
DON KİŞOT'UM BEN 
(Açık Hava Sahne)

Cervan-
tes’in ölüm-
süz ese-
ri Don Kişot, 
Bulgakov’ın 
dönemi-
ni yakalayan 
uyarlama-
sında yeni 
bir metinle 
yola düşüyor. 
Ozan Güven 

çılgın asilzade Don Kişot'a, Günay Ka-
racaoğlu ise ondan daha çılgın silahta-
rı Sancho Panza'ya hayat veriyor. Don 
Kişot Altın Çağ’ın, Sancho Panza Don 
Kişot’un izinde.

YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ
(Tepe Sahne)

Asri Şe-
hir Cezaevi 
mahkûmla-
rının kal-
dığı küçük 
bir koğuşta, 
mahkûmlar 
aralarında-
ki Yaşar Ya-

şamaz’ın hayatını oynamaya karar ve-
rirler. Hapishane müdürünün izni ile 
dışardan oyunu yönetmesi için yönet-
men Metin Zakoğlu ile anlaşırlar. Metin 
Zakoğlu mahkûmlar arasından seçtiği 
kişilerle provaya başlar, fakat kadınlar 
koğuşundan özel izinle provaya katılan 
Ayşe rolünü oynayacak oyuncu ortalı-
ğı karıştırır…

7 AĞUSTOS CUMARTESİ
RABARBA COMEDY NIGHT
(Tepe Sahne)

Mesut Sü-
re'nin mo-
deratör-
lüğündeki 
''Rabar-
ba Comedy 
Night '' Er-
man Arıca-
soy, Anlata-
nadam, Fazlı 
Polat, Cem 
İçiler ve Firu-
ze Özdemir 

ile Özgürlük Parkı Açıkhava’da seyirci-
lere eğlenceli dakikalar vaat ediyor.

8 AĞUSTOS PAZAR
KÜRK MANTOLU MADONNA
(Açık Hava Sahne)

İstanbul Ti-
yatro Top-
luluğu ku-
ruluşunun 7. 
yılında reper-
tuarına aldı-
ğı ve özenle 
uyarlama-
sını yapa-
rak, ülkemi-
zin saygın 
yazarların-

dan Sabahattin Ali’nin önemli eseri, 
yazarın ölümünün 70. yılında eserleri-
nin bir dünya klasiği olmasıyla klasik-
leşen Kürk Mantolu Madonna adlı aşk 
romanının derin dramatik yapısını sah-
neye taşıyarak seyirciyle buluşması-
nı sağlıyor… 

9 AĞUSTOS PAZARTESİ
“YÜZ YÜZE” SUNAY AKIN
(Açık Hava Sahne)

Sunay 
Akın’ın yeni 
oyununda 
işgal yılla-
rının İstan-
bul’undan 
bir vapu-
ra sallanan 
mendile, tıp 
fakültesi-

nin çiçeklerinden bir yastığa işlenen şi-
ire kadar uzanan nice hissi senet bekli-
yor sizleri…

ANNEN BURADA YAVRUM
(Tepe Sahne)

Her kadının 
anne olmak 
zorunda ol-
duğu bir yer... 
Mecburen sı-
rasını bekle-
yen iki kadın... 
Anne olmakla 
ilgili korkuları-
nı, endişelerini, 
heyecanları-
nı düşünürken 

acaba başkaları tarafından sonlandı-
rılan bir düşe mi dalarlar ya da kabus-
larından gülümseyerek mi uyanırlar? 
“Annen burada yavrum” kadınların sa-
dece anne olarak tanımlandıkları bir 
dünyada geçiyor.

10 AĞUSTOS SALI
HAREM KABARE
(Açık Hava Sahne)
Okan Bayül-
gen’in yazıp yö-
nettiği ve oy-
nadığı Harem 
Kabere’de Melda 
Gür, Merve Sevi, 
Ödül Turan, Selin 
Atasoy, Aybüke 
Albere çok farklı 
ve eğlenceli ka-
dınlara can ve-
riyor. 
“Bu kadınlar siz, arkadaşınız, geçmiş-
teki ya da gelecekteki haliniz gibi. Fena 
halde tanıdık, korkunç, şuh, drama-
tik ve komik. Bu adamı tepelesinler mi, 
sevsinler mi, öldürsünler mi? Hep bir-
likte karar vereceğiz.”

ROMEO VE JULIET "SON DURAK"
(Tepe Sahne)

Ölümleriy-
le toplum-
sal yargılara, 
otoritelere, 
yazgılarına 
başkaldıran 
bir masal… 
Bir mektup, 
bir kadın, bir 
erkek. Ve-
rona'da, bir 

masalın içinde. Kah Juliet'in evinde Kah 
Verona surlarında. Soylulukta birbiri-
ne denk iki düşman aile; Montegue ve 
Capuletler… Romeo ve Juliet. Birbirle-
rine âşık olurlar ve kavuşamazlar işte 
bütün olay bu. Kim daha soylu? Daha 
güçlü? Hiç bitmeyecek bir sidik yarı-
şı. Shakespeare tragedyası trajikomik 
uyarlamasıyla bu toprakların gelenek-
lerine selam çakan bir insanlık komed-
yasına dönüşüyor.

11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
SESİN RESMİ
(Açık Hava 
Sahne)
Yazmaya olan 
inancını kay-
betmiş oyun 
yazarı bir ka-
dın ve haya-
tın şiddetin-
den kendini 
resim çizerek 
korumaya ça-

lışan genç bir erkek, şehrin tepelerinde 
bir yerde karşılaşır. Aralarında oluşan 
her neyse, arkadaşlık, aşk veya sanat, 
yaşananlar ikisini de değiştirir. Başka-
sının sesi olmak, başkasının hikâyesi-
ni anlatmak sizi hikâyenin sahibi ya-
par mı?

GÖKHAN ÜNVER
(Tepe Sahne)
Instagram skeç-
leri ile kitlesi-
ni yakalayan ko-
medyen Gökhan 
Ünver, BKM Mut-
fak Açık Mikrofon 
stand up gece-
lerinde skeçleri-
ni sahneye taşı-
mayı başardıktan 
sonra şimdilerde tek kişilik gösteriler 
ile sahnelerde.

12 AĞUSTOS PERŞEMBE
CYRANO DE BERGERAC
(Açık Hava Sah-
ne)
Çöken impara-
torluklar ve kapi-
talizmin ilk ayak 
seslerinin duyul-
duğu zamanlar-
da yazılıp; erde-
me, iyiliğe, aşka, 
dostluğa dair ne 
varsa hatırlatan 
bir oyun. Cyrano de Bergerac’ın ger-
çekçi, bir o kadar da büyülü dünyası; 
Kumbaracı50 tarafından bir kabarenin 
danslı, müzikli dünyasında Cyrano’nun 
ruhuna yaraşır şekilde arz-ı endam 
edecek.

SUÇ MAKİNESİ
(Tepe Sahne)
18. yy Fransa'sı 
bunalımlar içinde 
savrulurken, Pa-
ris’te bir suç ma-
kinesi büyüyor-
du. O da sizden 
biriydi. Suçluy-
du. Düşünceleri 
yüzünden ölüm 
cezasına çarp-
tırılmıştı. Yapılan 
suçlamaları ka-
bul etmeyerek hapishaneden kaçıp boş 
bir tiyatro salonuna gizlenen Andre'nin 
hikâyesi bu. Bir geceliğine onu sakla-
maya ne dersiniz?

Kalamış Yelken Kulübü ile Permolit Boya, Marmara 
Denizi’ndeki müsilaj ve diğer çevre sorunlarına dikkat 
çekmek amacıyla mural/graffiti yarışması düzenliyor. 
“Denizcilik, Yelken ve Deniz Çevre Bilinci” kapsamında 
düzenlenen yarışma için başvurular alınmaya başladı.
Denizcilik kültürünün aşılanması ve başta Marmara 
Denizi’nde yaşanan kirliliğe dikkat çekerek deniz çevre 
bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen yarışmaya 
başvurular permolitboya.com.tr/yarisma adresi üzerinden 
alınıyor.
İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk aşamasında 
yarışmacılar dijital teslim ile projeyi anlattıkları serbest 

teknik kavramsal tasarım önerisinde bulunacak, ikinci 
aşamada ise uygulama yapılması için seçilen beş proje 
Kalamış Yelken Kulübü’nün mendirek duvarlarına 
uygulanacak. Uygulanan beş projeden kazanan ise yarışma 
jürisi tarafından belirlenecek.
Düzenlenen mural / graffiti yarışması kapsamında 
ilk aşamasına giren beş projenin her birine 4.000 TL, 
yarışmanın kazananına da ilk aşamadaki ödüle ilave olarak 
10.000 TL ödül verilecek.
Başvuruların başladığı yarışmada ilk aşama proje teslimi 8 
Ağustos, seçilen projelerin uygulanması 16 – 20 Ağustos 
tarihleri arasında, ödül töreni ise 26 Ağustos’ta yapılacak.

Son yıllarda yaşanan çevre problemleri ve Marmara Denizi’ndeki müsilaj 
sorununa dikkat çekmek için mural / graffiti yarışması düzenleniyor

Deniz bilinci için mural yarışması 

Özgürlük Parkı’ndaki tiyatro şenliği Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla devam ediyor. 
Bu hafta izleyiciyle buluşacak oyunların bilgilerini derledik

Kadıköy Belediyesi’nin tiyatro ekiplerini konuk ettiği Özgürlük Parkı Açıkhava Sahnesi ve Tepe Sahne’deki oyunların gösterimi devam 
ediyor. Usta oyuncu Genco Erkal’ın oynadığı Şahdamarım ile başlayan şenlikte pandemi nedeniyle izleyiciyle buluşamayan oyunların 

gösterimi yapılıyor. Her gece saat 21.00’de başlayan oyunların biletleri, bilet satış sitelerinden online olarak alınabiliyor. 
6 Ağustos-13 Ağustos haftası izleyiciyle buluşacak oyunlar şöyle:



6 - 12 AĞUSTOS 20218 Kent - Yaşam

stanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Mi-
marlık Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi 
olan Devran Bengü, “Kamusal Mekânın 
Yapılanmasında Kamusallık ve Ekinsel 

Üretim Mekanlarının Rolü: Kadıköy Örneği” başlıklı 
doktora tezinde, Kadıköy’deki tiyatroların kamusallık 
üzerindeki etkisini araştırdı. Araştırması üzerine ko-
nuştuğumuz Bengü, “Tiyatroların birleşerek mahalle 
yaşamındaki kamusallığın canlanmasında etkili olduk-
larını, sokak hayatını beslediklerini, parklarda kamu-
sal alanı canlandırdıklarını gördüm.” diyor.

l Tezinizde, tiyatro mekânları üzerinden kamu-
sal alanların varlığının izini sürüyorsunuz. Bir mi-
mar olarak bu konuya ilgi duymanızın sebebi neydi? 

“Demokrasiyi ve demokratik bir yaşamı besleyen 
mekânlar, canlı bir şehir hayatında acaba nasıl kurgu-
lanmalı?” diye merak ediyordum. Ayrıca “Tüketime 
yönelen zihinlerin üretken bir yapıya dönüşmesinde 
bu mekânlar etkili olabilirler mi?” diye de düşünüyor-
dum. Mimari açıdan, bu tür mekânların nasıl bir şe-
hir kurgusu içinde var olabildiklerini tespit etmeyi ve 
planlama yaklaşımlarında bu tespitler üzerinden fark-
lı bakış açılarına bir kapı aralayabilmeyi amaçladım. 

l Araştırmanızda “kamusal alanı” da tanımlıyor-
sunuz. Bu konuyu biraz açar mısınız? 

“Kamusal alan” kavramı demokratik toplumların 
varoluşunda ve gelişiminde önemli kavramlardan biri 
olarak karşıma çıktı literatür araştırmalarında. Kamu-
sal alanı; toplumun her kesimden bireylerinin biraraya 
gelebildiği, iletişimde bulunabildiği, tartıştığı, eleştiri-
ler geliştirdiği sanal bir ortam olarak tanımlayabilirim. 
Sanal diyorum zira İngilizcesi ‘public sphere’ olan bu 
ifade, fiziksel bir mekân anlamına gelmiyor. Maale-
sef bizim toplumumuzda yanlış yerleşmiş olan bir kanı 
mevcut. Kamu denilince bu kelime devlet olarak anla-
şılıyor. Oysaki kelimenin gerçek anlamıyla hiç alaka-
sı yok. Kamu aslında halk demektir. Dolayısıyla ka-
musal alan toplumun her kesimine açık bir tartışma 
atmosferidir ve çeşitli mekânlarda bu ortam oluşabi-
lir. Bu kavram benim için demokrasiyi besleyen temel 
unsur olması açısından önemliydi. Kavramı tanıdık-
tan sonra kamusal alanın oluşmasını sağlayan, kamu-
sal alanın canlanmasını güçlendiren fiziksel mekânlara 
odaklanmak ikinci adımım oldu. Zira bu mekânları ve 
bu mekânların canlı şehir merkezlerinde, nerelerde ko-
numlandığını ve nasıl biçimlendiklerini belirlemek be-
nim cevabını aradığım sorular için yeterli olabilecekti. 

“KAMUSAL MEKÂNLARI BESLİYOR”
l Çalışmanızda sanat ile kamusal alan ortak bir 

paydada buluşuyor. Temel noktanız da tiyatro...
Kamusal alanın bir düşünce alışverişi ortamı oldu-

ğu ve düşüncenin gelişimini beslediği düşünüldüğün-
de, sanatı bu alanı besleyen önemli bir araç olarak ele 
almak gerekti. Dolayısıyla sanat dallarının icra edil-
diği mekânları incelemeye başladım. Sanatı icra eden 
kişilerle seyirci arasında canlı iletişimin kurulabildiği 
temel sanat dalı olarak tiyatro hemen öne çıktı. İzledi-
ğim oyunlarda eleştirel yaklaşımların sergilenebildiği 
ve hatta seyircilerin de oyuna dâhil edildiği örnekle-
re şahit oldum. 1980 sonrası tiyatro alanında interak-
tif yaklaşımların gelişmesi ve 30-40 kişilik küçük kara 
kutu sahne modelinin başka bir ifadeyle alternatif sah-
nelerin yaygınlaşmasının İstanbul’daki varlığını tes-

Kadıköy’de 1922 yılında şekerci olarak hizmet vermeye 
başlayan Altınoğlu Pastanesi, 99 yılın ardından kapandı 

Kadıköy’deki tiyatroların, semtte yeni kamusal 
mekanlar yarattığını söyleyen akademisyen Devran 
Bengü, doktora tezinde hem kamusallığı hem de 
tiyatronun kamusallık üzerindeki etkilerini araştırdı 

Sokağa, parka, caddeye taşan 

Kadıköy’ün tarihi pastanelerinden biri olan 
99 yıllık Altınoğlu Pastanesi semte veda 
etti. Söğütlüçeşme Caddesi’nde bulunan 
ve Kadıköylülerin yakından tanıdığı dük-
kanın kapanma sebebi ise kentsel dönü-
şüm. Pastanenin sahipleri Nezih Cangök-
çe ve Semih Cangökçe, imalathane olarak 
kullandıkları apartman yıkılınca bu tari-
hi pastaneyi kapatma kararı almışlardı. 1 
Ağustos Pazar günü de tezgahlar sökül-
dü, duvardaki ustaların resimleri indirildi. 

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ETKİSİ 
Lise yıllarında bu dükkânda çırak ola-

rak işe başlayan ve 54 yıl boyunca da tez-
gahın başında duran Nezih Cangökçe ile 
konuşmuştuk. Cangökçe şunları söyle-
mişti: “Kadıköy’ün eski esnafları bir bir 
dükkanlarını kapatıyor. Maliyetler artıyor, müşte-
ri profili de değişti. İnternetten ya da sanal market-
ten şu an her şeyi alabiliyorsunuz. Tarihi esnafın ye-
rini zincir mağazalar alıyor. Bizim yerimiz kira olmadığı 
için bugüne kadar dayanabildik. İsim hakkımızı satın 
almak isteyenler oldu. Ama biz vermek istemedik. Bi-
zim için burası sadece bir pastane değil, aynı zaman-

tıyatrolar

Tarihi pastane kapandı

parkları da şenlendiriyorlar. Bu bir canlılık yaratmak 
demektir. Bu canlılık AVM’lerdeki kitlesellikten fark-
lıdır. Bu ortamda çeşitli kamusal alanların oluşması 
kaçınılmazdır. Ortamdaki kamusallık, eleştirel düşün-
ce ve farklı bakış açılarını da besleyebilen bir canlı-
lık oluşturur.

İZLEYİCİNİN İÇİNDE OLDUĞU OYUNLAR
l Daha küçük ve yerel mekânları kullanan tiyat-

rolar kamusallığı nasıl etkiliyor?
Mekânların küçüklüğü ya da büyüklüğü açısın-

dan değerlendirecek olursak, mekân ebatları değil 
mekânların nasıl kullanıldığı önemli! Örneğin Kadı-
köy Hasanpaşa’da D22 adlı tiyatro grubunun sergile-
miş olduğu “Dünyaya Gözlerimden Bak” adlı oyunda, 
izleyiciler olarak biz, ahşap bir evdeydik. Ahşap evin 

yor. Hem işimizi devredeceğimiz kimse de yok. Ço-
cuklarımız kendi işleriyle ilgileniyor.”

DEDEDEN TORUNA KALAN MİRAS
Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde bulunan Al-

tınoğlu Pastanesi 1922 yılında Şevki Altınoğlu ta-
rafından kuruldu. Kastamonu’dan Kadıköy’e gelen 
ve semtin ilk şekercilerinden olan Şevki Altınoğlu 
ölünce, işleri oğlu Rıdvan Altınoğlu devralmış. Şe-
ker ve helva satılan dükkân 1950 yılında pastane-
ye dönüştürülmüş. Rıdvan Altınoğlu’nun ölümünün 
ardından da yeğeni Nezih Cangökçe dükkânın ba-
şına geçmiş. 99 yıl önce kurulan dükkân, Söğütlü-
çeşme Caddesi üzerinden bulunan ahşap bir evmiş. 
Adnan Menderes döneminde çıkarılan imar yasası 
ile caddenin bir kısmı istimlak edilmiş ve yerine mo-
dern bina yapılmış. Ancak pastane 1964 yılında şu 
anki yerine taşınmış. Fakat dönüşüm o yıllarda da 
hız kesmemiş. İki katlı olan bina 1989-1990 yılında 
yıkılarak yeniden yapılmış.

da burası bizim mazimiz. Hem başkası bizim gibi özen 
de gösteremez. İmalathanemizin yıkılması, müşteri 
profilinin değişmesi ve ekonomik sebepler kapanma-
nın en önemli nedenleri. Tabii aynı zamanda yorulduk. 
Başka bir yere imalathane yapabilirdik ama değmez-
di. Yani her şeyin fiyatı arttı. Kadıköy’de kiralar da belli. 
Müşterilerimiz üzülüyor ama elimizden bir şey gelmi-

nin tartışma ortamının sağlanmasına imkân veren, bu-
nun için gerekli sosyalleşmeye imkân tanıyan sanat 
mekânlarını ele almak istedim. Bu amaç doğrultusun-
da tiyatro ön plana çıktı. Sanat dalı olarak pek çok per-
formans sanatı ile de bu durumun yaratılması müm-
kün olur. Sanat ile ilgili tüm alanlar sinema da dahil 
eleştirel düşünceye ve farklı bakış açılarına imkan ver-
dikleri oranda kendi mekanlarında olmasa bile bu me-
kanları besleyen kafelerde, parklarda, sokaklarda hatta 
sosyal medyada kamusal alanların oluşmasına imkan 
verirler.

l Kadıköy’ü tercih etmenizin sebepleri nelerdi?
Geçtiğimiz yüzyılda, İstanbul’un hatta Türkiye’nin 

kültürel hayatında belirleyici bir merkez olan Beyoğ-
lu son on beş yıldır turizm odaklı politikalar çerçeve-
sinde bu niteliğini kaybetmeye başladı. Turizme da-
yalı faaliyetler ve konaklama odaklı 
işlevler baskın hale geldi. Beyoğlu’n-
da hem kiraların yükseldiği hem kul-
lanıcı kitlesinin değiştiği hem de yaşa-
yan kitlenin farklılaştığı görülüyordu. 
Tüketime yönelik mekânlar hızla art-
tı. Beyoğlu özgün kültürel kimliğini 
yitiren bir bölge haline geldi. Kültür 
ve sanatla ilgilenen kesimlerin Beyoğ-
lu’ndan kısmen çekilmesi ve yerleşik 
kesimin yerini turistlere bırakması da 
bunda etkili oldu. 

Tiyatro ekiplerinin, ticarileşen 
ve turistik niteliği ön plana çıkarılan 
bölgede arsa değerlerinin ve kirala-
rın yükselmesiyle burada tutunmakta 
zorlandıklarını tespit ettim. Özellikle 
1990 sonrası kuşağın, yeni nesil genç 
sanatçılarımızın oluşturdukları tiyatro 
gruplarının, 2014 yılından itibaren ağırlıklı olarak Ka-
dıköy ilçesi tarihi kent merkezi çevresinde kendilerine 
mekân üretmeye başladıkları ortaya çıktı. Türkiye’de 
gelişen üç farklı tiyatro kuşağının sanatçılarının, Ka-
dıköy’de var olan ve en az on yıldır tarihi kent mer-
kezinde yerleşmiş özel tiyatroların yakın çevrelerinde 

kümelenme eğilimi gösterdikle-
rini anlayınca, araştırmamı Ka-
dıköy’de yapmaya karar verdim.

l Kadıköy’de sadece mekân-
lara değil aynı zamanda Tiyatro 
Gününde yapılan yürüyüşlere, 
etkinliklere de yer veriyorsu-
nuz. Bu etkinliklerin de kamu-
sal alanda bir karşılığı var mı? 

Kesinlikle var. Hatta bunlar, 
en önemli araçlar. Önceki soru-
lardan birinde değinmeye çalış-
mıştım. Bu sorunuz ile onu aç-
mak gerek. Tiyatrolar bağımsız 
yer alabildikleri gibi oluşturduk-
ları platform çerçevesinde orta-
ya koydukları projelerle kamu-
sal mekân dediğimiz sokak ve 

pit ettim. Bu mekânların ise şehrin canlılığı ile ilişkili 
olduğunu ve şehirdeki kamusal mekânları da besledi-
ğini gözlemledim. Bu tespitler sonrası tiyatro sanatını 
ve özellikle yaygınlaşan alternatif sahneleri ele almak 
doktora çalışmamın ana konusu oldu.

l Tiyatro mekânlarının kamusallığı canlandırdı-
ğını söylüyorsunuz. 

Kamusallık bir kitlesellik değildir. İçinde yaşanı-
lan toplum hayatına katılan ve katkı sağlayabilen bi-
reylerin birlikteliğidir aslında. Örneğin bir AVM için-
de biz hep beraber hareket eden bir kitle olabiliriz 
sadece. Ama bir kafede masa etrafında günlük olayla-
rı tartışırken aslında orada bir kamusallık oluştururuz. 
Artık kitle değilizdir. Ayrı bireyler olarak bir düşünce 
etrafında ya da bir tartışma ortamında birliktelik sağlı-
yoruzdur. Ben bu birlikteliği gerek son dönemdeki al-
ternatif sahnelerinin oyunları esnasında gerek salonun 
fuayesinde gerekse bu salonlar ile birlikte, birbirlerini 
besleyen kafelerde gözlemledim. Tiyatroların birleşe-
rek mahalle yaşamındaki kamusallığın canlanmasında 
etkili olduklarını, sokak hayatını beslediklerini, park-
larda kamusal alanı canlandırdıklarını gördüm. Arta-
rak da devam etmesini çok arzu ediyorum. 

KADIKÖY’E GÖÇ
l Sinema ya da başka sanatlarda da bu mümkün 

olamaz mı?
Doktora çalışmamda sanatın sahnelendiği mekân-

da kamusal alan oluşturabilen ve eleştirel düşünce-

her bir odasında farklı bir hikâye oynanıyordu. Oyun-
cu olarak bizler de o hikâyenin birebir katılımcıları ol-
muştuk. Yine de çok büyük salonlarda mesela 500-600 
kişilik salonlarda bu katılımcılık zor gibi gözükebilir. 
Ancak ona da şöyle farklı bir örnek verebilirim. Son 
dönem tiyatro oyunlarında oyun sonrası seyircilerle 
tartışma platformları ve bu platformlarda işlenen konu 
hakkındaki eleştirel düşüncelerin alındığı ortamlara da 
şahit oldum. Bu da o mekânda geniş bir kamusal ortam 
oluşmasına imkân sağlıyor. 

l Yeni nesil tiyatroları da konuşmak bu açıdan 
anlamlı olacaktır. Kişisel çabalarla kurulan ve ayak-
ta kalmaya çalışan çok sayıda tiyatro var Kadıköy’de. 

Ayrıca bu mekânların özerkliğinin de önemli ol-
duğu çıktı araştırmamda. Kadıköy’de hızla sayıları ar-
tan bu yeni nesil tiyatro mekânlarının üretimi ne devlet 
desteğinin ne de sermaye çevrelerinin prestij amaç-
lı sponsorluğunun olduğu bir ortamda biçimlenmek-
te; aksine, sanatçıların kendi kişisel sermaye ve emek-
leriyle ortaya çıkıyor. Bu mekânlar, öncelikle maddi 
bağımsızlık açısından alternatif bir oluşum ortaya ko-
yuyor. Bu bağlamda, kendilerini daha özgür hissettik-
lerini ve bu yönelimin kendi tercihleri olduğunu çeşitli 
mülakatlarda sanatçıların özellikle belirttiklerine şahit 
oldum. Bu mekânların yerelliği ise ayrı bir önem arz 
etmekte… Yerellik derken ne kastettiğimi açmam ge-
rek. Yerel yönetimlerin destekleyebileceği bir ölçek-
te dağılmış olmaları önem taşıyor. Yerel idarenin ile-
ri görüşlü vizyonlarının, stratejik planlarının, maddi 
ve manevi desteğinin var olabildiği ortamlarda bu ba-
ğımsız sahneler o ilçeyi çok farklı uluslararası kültü-
rel kulvarlara taşıyabilir. Bunun dünyada da örnekle-
ri vardır.

KAPANAN DA VAR AÇILAN DA
l Araştırmanızda Kadıköy’de kapanan tiyatro 

mekânlarıyla karşılaştınız mı? 
Evet! Daha doktora sürecinde Kadıköy’de çalışır-

ken bile böyle durumlara şahit oldum. Ancak pande-
mi öncesinde her ne kadar bazı mekânlar kapansa da 
yenilerinin de açılmaya devam ettiğini gözlemliyor-
dum. Kapatılan bazı mekânlar yine Kadıköy’de fark-
lı bir yere taşınmış da olabiliyordu. 

l Pandemi ile birlikte bazı sahneler kapandı. Bir-
çok oyun çevrimiçi olarak sahnelendi. Siz tezinizi 
salgından önce tamamladınız. Kamusal mekân an-
layışının değiştiğini söylemek için erken olabilir mi? 

Kamusal alan kavramı daha önce belirtmiş oldu-
ğum gibi fiziksel bir mekân değildir. Bir tartışma ve 
iletişim ortamıdır. Dolayısıyla sosyal ağlarda ve in-
ternet ortamında da kamusal alan oluşur. Ancak ka-
musal mekân dediğimizde artık fiziksel bir mekândan 
bahsediyoruzdur. Sokaklar ve parklar kamusal mekân-
larımızdır. İnsanoğlu iletişimin kuvvetlenmesinde fi-
ziksel temasa da ihtiyaç duyar. Dolayısıyla kamusal 
mekânlarda oluşan kamusal alanların insanın düşünsel 
ve bilişsel gelişimi için daha önemli ve etkili olduğu 
kanısındayım. Ancak bu farklı bir araştırma konusu, 
bilemiyorum belki yapılmış araştırmalar vardır. Pan-
demi sonrası, ortaya çıkan sonuçlar, akademik çalış-
malar açısından çok önemli ve zengin araştırma alan-
ları ortaya koyacaktır.

Nezih Cangökçe

.
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epreme karşı alınabilecek önlemlerin belirlenme-
si için kurulan TBMM Deprem Araştırma Komis-
yonu’nun hazırladığı 522 sayfalık rapor tamamlandı. 
Tespit ve çözüm önerilerinin yer aldığı rapor, TBMM 

Başkanı Mustafa Şentop’a sunuldu. Raporda öne çıkan başlık-
lar şöyle:

372 BİN YAPI RİSKLİ
Raporda yer alan bilgilere göre, ülke genelinde dönüştürül-

mesi gereken 6 milyon 700 bin riskli konut bulunurken, toplam 
riskli yapı tespiti yapılan bağımsız birimlerin yüzde 53’ü İstan-
bul’da yer alıyor. 2012-2020 yılları arasında ülke genelinde 701 
bin 710 bağımsız birime sahip 213 bin 533 yapının riskli olduğu 
tespit edildi. Kentsel dönüşümde öncelikli olarak ele alınması ge-
rektiği değerlendirilen İstanbul’da toplam riskli bina sayısı 72 bin 
829  olarak belirlenirken, 372 bin 269 bağımsız birimin de riskli 
olduğu kaydedildi. İstanbul’da riskli yapı tespiti tamamlanan ya-
pıların yıkım yüzdesi yüzde 87,62. 

Raporda, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü’nün 02.12.2020 tarihinde TBMM Deprem Araştırma 
Komisyonu’na yaptığı sunumda, riskli yapı tespitine konu edi-
len yapıların yüzde 92’sinin 1997 yılı öncesi, yüzde 8’inin ise 
1997-2007 yılları arasında yapıldığı belirtildi. “Bu sonuç 1997 
yılı öncesi inşa edilen yapıların risk değerlendirilmesinin ivedi-
likle tamamlanmasının ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır.” denildi. 

MARMARA’DA TSUNAMİ TEHLİKESİ
Raporda, Marmara Denizi’nde ve Akdeniz’de oluşabilecek 

7 büyüklüğünün üzerindeki bir depremin tsunamiye sebep olma 
ihtimalinin yüzde 10 civarında olduğu kaydedilirken, Marmara 
Denizi için gerçekleştirilen çeşitli modelleme çalışmalarına göre 

ilk tsunami dalgasının deprem oluş zamanından sonra 10 dakika 
içinde, en yüksek tsunami dalgasının da yaklaşık 60-90 dakika 
arasında kıyılara varacağı belirtildi.   

“Yine aynı çalışmalar, özellikle Adalar başta olmak üze-
re Doğu Marmara’nın daha yüksek tsunamiye maruz kalacağı-
nı göstermektedir. Marmara Denizi’nin kuzeyinde deniz içi he-
yelanlarının tetikleyeceği olası tsunami tehlikesinin araştırılması 
ve kıyıların tsunami tehlike haritalarının hazırlanması; Marmara, 
Ege ve Akdeniz’de Tsunami Erken Uyarı Sisteminin kurulması 
ve bölge halkının tsunamiye karşı erken uyarılmasını sağlayacak 
duyuru ve bilgilendirme sistemlerinin oluşturulması gerekiyor.” 
ifadelerine yer verildi. 

EN FAZLA SİGORTALILIK ORANI İSTANBUL’DA
Rapora göre, ülke genelinde 10 milyon 36 bin 183 zorunlu 

deprem sigortası poliçesiyle sigortalılık oranı yüzde 57. En fazla 
sigortalılık oranı yüzde 68 ile Marmara, en düşük sigortalılık ora-
nı yüzde 45 ile Karadeniz Bölgesi’nde. Deprem yaşayan illerde 
sigortalılık oranları ise İstanbul’da yüzde 67. 

OKUL BAHÇELERİ KULLANILABİLİR
Raporda, son yıllarda okulların depreme dayanıklılığının artı-

rıldığı bu nedenle, toplanma ve geçici barınma alanı olarak belir-
lenen okul bahçelerinin deprem sonrasında da kullanılmasına yö-
nelik çalışmaların yapılması gerektiği vurgulandı. “Bu kapsamda 
deprem sonrasında okul bahçelerini kullanacak depremzedelerin 
ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli sayıda mobil tuvalet, su 
deposu, jeneratör ve basit düzey ilk yardım malzemelerinin te-
min edilmesine yönelik planlamaların yapılması yararlı olacak-
tır.” değerlendirmelerine yer verildi. 

“KANALA DEĞİL YAPI GÜVENLİĞİNE KULLANILSIN”
Komisyona üye Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, ra-

porun sonuç kısmında ek görüş bildirdi. 2011 yılında Bakan-
lar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Ulusal Deprem Stratejisi 

ve Eylem Planın-
da yer alan hedefle-
rin yerine getirilme-
diği ifade edilirken 
şu değerlendirmeler-
de bulunuldu: “Ka-
nal İstanbul gibi acil 
olmayan ya da ge-
reksiz yatırımlar dur-
durulmalı ve bu kay-
naklar yapı güvenliği 
için kullanılmalıdır. 
Ülkemizdeki yapı sto-
ku hala depreme ha-
zır değildir. Bir milat 
olarak kabul ettiğimiz 
1999 Kocaeli depre-
minden bu yana geçen 
yıllar boşa geçmiştir. 
Bu büyük deprem son-
rası verilen sözler yerine 
getirilmemiştir. 

2017 yılına kadar başta kamu binaları, okullar ve hastane-
ler olmak üzere tüm Türkiye’deki yapıların deprem risk grup-
landırılması yapılmamıştır. Yaşayacağımız olası deprem üzeri-
ne senaryolar oluşturulmuş, bu senaryoda yıkılacak, ağır hasar 
görecek ve can kaybı yaşanılacak binaların toplam sayıları ifa-
de edilmesine rağmen esas soru olan hangi binalar yıkılacak/ha-
sar görecek sorusunun cevabı verilmemiştir. Deprem zararlarını 
azaltmaya yönelik politikaların hızlı bir şekilde uygulamaya ko-
nulabilmesi amacıyla gerekli mevzuat hazırlanarak merkezi yö-
netim bütçesinden ve muhtelif işlemlere konulacak vergilerden 
kaynak aktarılarak deprem başta olmak üzere afet risklerini azalt-
maya yönelik çalışmalara finansman desteği sağlayacak sürdürü-
lebilir bir deprem fonunun oluşturulması gerekli görülmektedir.”

RISKLI 
yapıların
YÜZDE 53’ü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İs-
tanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından ya-
pılan “İstanbul'da Madde Bağımlılığı: Algılar, 
Deneyimler ve Çözüm Önerileri” raporu ya-
yımlandı. 
12-25 yaş arası çocuğu olan 411 hane ile madde 
bağımlılığına ve madde bağımlısı bireylere bakış 
açısını ölçmek amacıyla yapılan saha araştırma-
nın sonuçlarına göre, bağımlılıkta arkadaş çevre-
si ve aile ortamı önemli etken. Ailelere bağımlılık-
la mücadele ederken yalnız kalıyor ve en önemlisi 
uyuşturucu maddeye ulaşmak çok kolay.

ARKADAŞ VE AİLE ETKİLİ  
Bağımlılığa giden yolun ailevi, toplumsal, ekonomik ve mekânsal pek 
çok faktörle kesiştiği bilgisine yer verilen araştırma sonuçlarına göre 
arkadaş çevresi, aile içerisinde huzursuzluk, ebeveynlerin çocuğa kar-
şı davranışları; bireyleri bağımlı olmaya yönlendiren sebepler arasın-
da yer alıyor.
Araştırma kapsamında yüzde 68.2’si arkadaş çevresinin, yüzde 48.3’ü 
aile içerisindeki huzursuzluğun, hakaret veya şiddetin, yüzde 45.6’sı 
ise ebeveynlerin çocuklarına karşı olan davranışlarının madde kullanı-
mına başlamada en önemli üç neden olduğu belirtildi. 

UYUŞTURUCUYA ERİŞİM KOLAY
Araştırmaya katılanların yüzde 94.6’sı İstanbul’da uyuşturucu madde 
bağımlılığının bir problem olduğunu, yüzde 84.2’si ise bağımlılık yapan 
maddelere kolayca erişilebildiğini düşünüyor. 
Yaşadığı çevrede uyuşturucu madde bağımlılığının önemli bir problem 
olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 64,5. Katılımcıların yüzde 95,1’i, 
madde bağımlısı bireylerin toplumunun huzur ve güvenliğini tehdit et-
tiğini düşündüğü beyan etti. 

AİLELER YALNIZLAŞIYOR
Bağımlılıkla mücadele etme yöntemlerinin büyük ölçüde birbirine ben-
zediğinin ifade edildiği araştırma raporunda, görüşme yapılan kişilerin 
İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen, farklı yaş gruplarında ve farklı sos-

yoekonomik statülere sahip kişiler olsa da anlattık-
ları hikâyelerin, pek çok açıdan birbirine benzediği 
belirtiliyor.  Görüşme yapılan anne ve babaların ne-
redeyse tamamı, çocuğunun bağımlı olmasından 
kendilerini “yetersiz” ebeveyn olarak görüyor ve 
bu durumdan kendilerini sorumlu tutuyor. Bağımlı 
bireylerin aileleri, toplum tarafından dışlanma en-
dişesi sebebiyle bu durumu en yakınlarıyla dahi 
paylaşmaktan çekiniyor. Bağımlılık bir “aile sır-
rı” olarak bir süre aile üyelerinin destek almadan 
yüklendiği bir süreç olarak ilerliyor. 
Çözüm konusunda sorumlular: aileler, devlet ve 
medya. 
Katılımcılar uyuşturucuyla mücadele konusun-

da aile, devlet ve medyanın sorumlu olması ge-
rektiğini ve madde bağımlılığının ancak bu şekilde tedavi edilebi-

leceğini düşünüyor. Ancak katılımcıların %26.7’si madde bağımlısı bir 
bireyi hangi kurumlara yönlendireceği konusunda bilgi sahibi değil.

POLİTİKA ÖNERİLERİ
Araştırma sonuçlarına göre hem yerel yönetimler hem de merkezî ku-
rumların bağımlılıkla mücadele politikalarına ilişkin İPA tarafından ha-
zırlanan talep ve öneriler şöyle:
Bağımlıların tıbbi tedavi ve rehabilitasyon sürecine eşlik eden sosyal 
rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerini destekleyecek sosyal hiz-
met temelli bağımlılıkla mücadele merkezlerinin açılması.
✔ Mesai sistemiyle çalışmayan, her an ulaşılabilir olan, bağ kurmaya 
ve güvene dayalı ilişki geliştirmeye odaklanan 7/24 hizmet sunabile-
cek birimlerin bağımlılıkla mücadele merkezleri ile ilişkili olarak faaliyet 
göstermesi; gerekli hâllerde bağımlı kişiler ve aileleri ile doğrudan ileti-
şim kuracak ve ilgilenecek mobil ekiplerin oluşturulması.
✔ Hem bağımlılar hem bağımlı aileleri için ücretsiz psikolojik destek 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bu alanda çalışan uzmanlarla güç-
lendirilmesi.
✔ Bağımlılık tedavisini tamamlamış fakat hâlâ risk grubunda olan kişi-
lerin mesleki güçlenme odaklı bireysel mentorluk ve istihdam olanak-
ları ile desteklenmesi.
✔ Bağımlılıktan kurtulan kişilerin açılan bağımlılıkla mücadele merkez-
lerinde akran desteği kapsamında istihdam edilmesi.
✔ Bağımlılıkla mücadele eden ailelere ekonomik destek verilmesi.  

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) raporuna göre 
İstanbulluların yüzde 84.2’ si uyuşturucu 
maddelere kolayca erişilebildiğini düşünüyor, 
bağımlılıksa bir “aile sırrı”...

Bağımlılık bir
aile sırrı

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı rapora göre, ülke genelinde dönüştürülmesi gereken 6 milyon 
700 bin riskli konut bulunurken, riskli yapı tespiti yapılan bağımsız birimlerin yüzde 53’ü İstanbul’da yer alıyor 
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insel istismar, adli kontrol ve soruşturma 
usullerine ilişkin yeni düzenlemelerin ol-
duğu 4. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde (TBMM) kabul edildi. Pa-

ketteki katalog suçlarda (terör, kasten insan öldürme, 
soykırım, cinsel istismar) “somut delil” kriteri ise pek 
çok tartışmaya neden oldu. Yeni yargı paketini, çocuğa 
yönelik istismar davalarında yaşanan sorunları avukat 
Seda Akço ile konuştuk

l 4. yargı paketindeki “çocuğa cinsel istismar suç-
larında kuvvetli somut aranacak” maddesi ne anlama 
geliyor?

Yeni bir şey söylenmiş olmuyor. Herhangi bir ceza 
muhakemesi işlemi ile ilgili gereken şüphe derecesine 
uygun delilin her zaman olması gerekir. Yani kimse so-
yut bir şüpheden bahsederek bir ceza muhakemesi işle-
mi yapamaz. Yeterli delil düzeyine ulaşmadan bazı iş-
lemler yapıldığı için insan hakları alanında güvenceyi 
artırma amacıyla bir reform olarak düşünüldü ama tek-
nik olarak yanlış bir düzenleme.

l Neresi yanlış? Daha önce delil gerekmiyor muy-
du?

Çünkü işlemin kendisi zaten delilin gerektiğini söy-
lüyor. Başına bunu tekrar yazdığınızda hem soyut de-
lil varmış gibi bir intiba uyanıyor,  hem de başına bu-
nun yazılmadığı durumlar için sanki delil aranmaksızın 
o işlem yapılacakmış gibi bir mana çıkabiliyor. Kanu-
nen her zaman her şüphe için delil gerekir. Delil de so-
yut bir şey olmaz. Ancak somut dendiğinde de sadece 
madde anlaşılmaz. Delil olma özelliğine sahip olan her 
şey delildir. Şüpheye dayalı yapılacak her işlemde, bah-
si geçen şüphenin derecesini destekleyecek düzeyde de-
lil her zaman gerekir. Eskiden de gerekiyordu. 

“DELİL TOPLAMAYI BİLMİYORUZ”
l Bu kanun çocuk istismarına yönelik suçlarda so-

mut delil meselesini nasıl etkiledi?
Delil şartı getirildiği için problem çıkmıyor. İnsan-

lar, delil toplamada yaşanan sorunlardan kaynaklı tep-
ki gösteriyor. Çocuk istismarı davalarında öncelikle ey-
lemi ispat etmek sonra da faili ispat etmeye dair delil 
bulmakta sorun yaşıyoruz. “Bu suçlar kapalı kapılar ar-
dında işleniyor o yüzden delili olmaz, delil şartı getiril-
mesi doğru değildir” demek, bu suçların delilinin olma-
yacağı iddiası doğru değil. Her suçun delili olur. Böyle 
bir savunma yapmak stratejik olarak da yanlıştır, çün-
kü mağduru sindirecek bir şeydir. İkincisi, “delili olmaz 
o nedenle delil aranması yanlış olmuştur” dediğimizde 
“delil olmadan tutukla kararı verin” der gibi oluyoruz, 
bu da insan hakları standartlarına aykırı. Bizim isteme-
miz gereken şey cinsel istismar suçlarının delillerinin 
düzgün biçimde toplanması olmalı.

l Delillerin toplanmasında ne gibi sorunlar yaşa-
nıyor?

Birincisi çocukla çalışan kişiler bildirim yükümlülü-
ğünü ya bilmediklerinden ya da çekindiklerinden yerine 
getirmiyorlar. Dolayısıyla geç haberdar olunuyor. Özel-
likle faili ispat edecek deliller zamanla ortadan kalkıyor. 
Bildirimin zamanında ve doğru biçimde yapılmaması 
bir engel. Mesela babası tarafından istismara maruz ka-
lan bir çocuk başka bir nedenle hastaneye götürülüyor. 
Doktorlar muayenede çocuğun cinsel istismara maruz 
kaldığını anlıyor, çocukla konuştuklarında da bunu ba-
basının yaptığını öğreniyorlar. Ama babanın hastaneden 
çıkaracakları olaydan korktukları için savcılığa bildiri-
mi çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı biçiminde 
yapıyorlar. Savcılığa bir çocuğun cinsel istismara ma-
ruz kaldığına dair hastaneden bir rapor gidiyor. Savcı-
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Ortalık toz duman, bir yanımız selle boğuşurken 
öbür yanımız alev alev. “Türkiye yanıyor, canlar gi-
diyor, bu kadın da şarkılara takmış kafayı, o sözün 
anlamı, bu şarkının yanlışı diye durmadan şarkıla-
rı konu ediyor,” diye düşünen, neden boyuna şarkı-
lardan söz ettiğimi merak eden vardır. Şarkılara sa-
rılmamın nedeni tam olarak bu işte! Bir yanımızın da 
diri kalması gerekiyor. Ben de Türkiye’yi kasıp ka-
vuran orman yangınlarından, sel felaketlerinden mi 
söz etseydim; tümüyle yalan dolana dayalı iç siya-
seti mi parmağıma dolasaydım; sığınanlara, göçen-
lere, göçemeyenlere mi dertlenseydim? “Bu terazu 
bu kadar sıkleti çekmez,” diyor ya Ziya Paşa, bizim 
bünyelerin de bir dayanma - direnme gücü var ve o 
güç sınıra geldi dayandı. Akıl ve ruh sağlığımızı yitir-
memek için başka limanlara sığınmak, mola, bakım, 
arınma için azıcık oralarda dinlenmek ihtiyacımız 
var. Konuyu değiştirip başka âlemlere dalmamız, 
yanımızı yöremizi kuşatan karabasanlardan, kendi 
acı gerçeklerimizden uzaklaşıp azıcık soluklanmak 
için hayal kurmamız gerek. 

Şimdi örneğin şu şarkının dünyasına girmeye 
çalışalım. Şiir, Recaizade Mahmut Ekrem’in. Yaşa-
dığı dönem: 1847 - 1914. Osmanlı dönemi... Kişisel 
yaşamında üzüntüleri olmuş elbette Recaizade’nin; 
olmaz mı, her insanın var. Oğlunu yitirmenin acısı-
nı yaşamış. Ama genel olarak ortamı düşünürse-
niz Birinci Dünya Savaşı bile çıkmamış daha. Dünya 
bugünkünden çok daha huzurlu. Ne ekolojik denge 
diye bir kavram var, ne fosil yakıtlardan ya da iklim 
krizinden söz ediliyor; kişisel silahlanmayı, kuru-
yan gölleri ya da eriyen buzulları konu eden de yok. 
“Asude” bir yaşam sürdürülüyor. Şiire de yansımış 
işte. Bakın ne diyor Recaizade?

Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nim-habını
Neden ya rağbet etmemek dağıtmağa sehabını
Gönül beğendi sevdi pek hitabını, cevabını
İç imdi iç şerabını, ko bir yana hicabını
Aç imdi aç nikabını, ayan et afitabını.

Şair ”melek” dediği, gözleri mahmur, yarı uy-
kulu bakan bir güzeli karşısına oturtmuş. Biraz dal-
gın gibi melek, kafası bulutlu. O dalgınlıktan sıy-
rılmaya davet ediyor onu. Seslenişini de verdiği 
yanıtları da pek beğenmiş çünkü. Şarap içmekten 
utanıyorsa eğer ‘Utanma’ diyor. Peçeni kaldır, şa-
rabını iç; iç ki yüzünü görelim. 

Şarkılardan, türkülerden ve şiirlerden ne çok 
şey öğreniriz. Bu şiirden peçenin şarap içmeye en-
gel olmadığını öğrendik mesela. Yunus Emre’nin, 
öyle çabucak, geçerken söylenivermiş gibi duran 
şu “İliklemiş düğmelerin / Çözer elif elif diye,” di-
zelerinden de on üçüncü yüzyılda Anadolu’da ilik 
ve düğme kullanıldığını öğreniyoruz. Oysa bir söy-
lentiye göre Fransız askerleri, burunlarını ünifor-
malarının kollarına silerlermiş. Askerin bu kötü alış-
kanlığını önlemek için tam oraya çıkıntılı bir şeyler 
eklenmeye çalışılmış; düğme Batı’da böyle ortaya 
çıkmış. Sonra, “Hazır düğme var, o düğmeye ge-
çecek delikler de açabiliriz,” diye düşünmüşler, ilik 
yapmak da böylece, daha sonra gelmiş akıllarına. 

Giyim kuşam bile yansıyor şarkılara. “Ne ya-
man şeysin” diye anlatılan “Karşıyakalı”nın “İpek 
siyah mantolu / Beyaz beyaz yakalı...” olduğunu 
da Udi Cemal Efendi’nin kantosundan öğreniyoruz. 
Ama durun, daha iyisi var: Hacı Arif Bey’in beste-
si... Osmanlı’da tatil, eğlenme, gezme günü, bildiği-
niz gibi cuma. Güfte şairi diye başka bir isim belirtil-
mediğine göre güfte de bestecimize ait. Hacı olan 
bestecimiz pembe ipekli kumaştan bir üstlük giy-
miş güzelin saçının tek telinin görünmemesini değil, 
tersine saçının görünmesini istiyor; bu yüzden ba-
şını ince bir yaşmakla örtmesini rica ediyor sevgili-
sinin. Bununla yetinmiyor, süslenmesini de istiyor; 
‘Hatırım için toka da tak saçına,’ diyor. Yalnız saçla-
rı değil, saça takılı tokayı da görecek. Nereye gidi-
lecek derseniz, Kâğıthane’ye elbette. Kayık da gel-
miş zaten, hazır bekliyor. 

“Muntazır teşrifine hazır kayık
İnce yaşmakla bu cuma seyre çık
Pembe mantinden feracen pek de şık
İnce yaşmakla bu cuma seyre çık.

Kırma lütfet hatır-ı mestaneyi
Süslenip tak zülfün üzre şaneyi
Eyle ihya semt-i Kâğıthane’yi
İnce yaşmakla bu cuma seyre çık.”

Demek ki neymiş, Osmanlı’ya özenenler Os-
manlı’da nasıl yaşandığını pek de bilmiyorlarmış. 
Kadınlar saçlarını örtüyorlarmış evet, ama “Tek 
teli bile görünmemeli,” diye üzerlerinde baskı ku-
ran yokmuş. Şarap da içiyorlarmış, rengârenk giy-
sileriyle gezinti yerlerinde boy da gösteriyorlarmış. 
Şarkılara bakarsanız “taassup”ta Osmanlı’yı geri-
de bırakmış durumdayız.

Şarkılara sığınmak
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Yüksel KOÇ

“Toplum çocuklara
karşı sorumlu”

Çocuğa yönelik cinsel istismar davalarında 
“somut delilin” değil delillerin toplanmasında 

sorun yaşandığını belirten avukat Seda 
Akço “Bizim istememiz gereken şey cinsel 

istismar suçlarının delillerinin düzgün 
biçimde toplanması olmalı” diyor

l Leyla ALP

C
nüyorlar. Hal böyle olunca bildirmemek gibi bir eğilim 
doğuyor. Korunma ihtiyacı bildiriminde kimseyi itham 
etmiyorsunuz “bu çocuğun risk altında olduğunu düşü-
nüyorum” diyorsunuz. Bu çok daha kolay yapılabilir bir 
bildirim. Fakat bu bildirimde de çok geç kalınıyor.  Bu 
sürede ise çocuk çok ciddi zarar görmüş oluyor.

l Diyelim ki ben bir yurttaş olarak bir çocuğun is-
tismar edildiğinden şüpheleniyorum, ne yapmalıyım?

Komşunuzun çocuğunun dövüldüğünü görüyor ya 
da sesleri duyuyorsunuz. Hem kolluk güçlerine hem de 
sosyal hizmetlere bildirmeniz lazım. Ama çocuğun yü-
zünde gözünde olmadık zamanlarda morluk görüyor ve 
şüpheleniyorsunuz, o zaman sosyal hizmetlere bildir-
meniz yeterli. Kolluğa bildirdiğinizde polis gelip çocu-
ğa “sen dayak mı yiyorsun” diye sorduğunda çocuk ”ha-
yır” derse polisin yapacağı bir şey yok geri dönecek. 
Ama sosyal hizmet uzmanı geri dönmez.

Herhangi bir kimsenin tüm bu kanalları bilmesi ve 
takip edebilmesi elbette zor. Biz http://www.cocukko-
rumaharitasi.info/ web sayfasında bir harita hazırladık. 
Kim istismarı fark ederse, ne yapmalı diye anlatıyoruz. 
Bu konuyla ilgilenen herkesin bir yandan da hizmetlerin 
iyi işlemeyen yanlarının takipçisi olması gerekiyor. Fa-
ili cezalandırmak kadar sistemin eksiklerinin takipçisi 
olmak önemli. Ben mi uğraşacağım diyemezsiniz. Çün-
kü toplum çocuklara karşı sorumlu. İyi bir koruma sis-
teminin oluşmasından hepimiz sorumluyuz.

Bizim temel eksikliğimiz “faile ne kadar ceza ver-
diniz” den daha önemli bir soru olan “bu çocukla ilgi-
li ne yaptınız” sorusunu sormuyor oluşumuz. Sivil top-
lum örgütlerinin, devletin, yerel yönetimlerin bir takım 
faaliyetleri var, bunları etkin olarak kullanabilmek la-
zım. Burada elbette zafiyetler de var, toplumun da o za-
fiyetleri dikkate alması lazım. Çünkü çocuğun korun-
ması hem devletin hem de toplumun sorumluluğu. Çok 
ciddi çocuk nüfusumuz, çok ciddi bir çocuk yoksullu-
ğu, çok ciddi çocuk istismar sorunumuz var. Böyleyken 
yerelleşmiş sosyal hizmetimiz yok. Yerelleşmiş bir sos-
yal hizmet müessesine ihtiyaç var. Burada örneğin yerel 
yönetimlere çok büyük görevler düşüyor. Mesela gün-
düz bakım hizmetleri istismarla mücadelenin en önem-
li araçlarından biri. Anne- baba bakım becerilerini des-
teklemek, ayni, nakdi yardımlar istismarı önlemenin en 
önemli araçlarından biri. 

SOSYAL MEDYADA ADALET ARAYIŞI
l Çocuk istismarı davalarında insanların sosyal 

medyada adaleti arama yöntemi ile ilgili ne düşünü-
yorsunuz? Ne gibi sakıncaları var, nasıl faydaları var?

Faydası mutlaka vardır ama göz ardı edilebilir bir 
fayda olduğunu düşünüyorum. Daha çok zararı var. Bir 
kere linç kültürünü besliyor. İkincisi çok popülist yak-
laşımlar öne çıkabiliyor, o da meselenin esas yönlerini 
konuşmayı engelliyor. 

l Bir yandan da bazı davalarda fail sosyal medya-
nın etkisi ile tutuklanıyor...

Eğer bir kişi sosyal medya kampanyası sonrasında 
tutuklanıyor ise ve eğer o toplum o kampanyadan me-
det umuyor ise o toplum çok büyük tehlikelere gebe de-
mektir. 

l Ne yapacaklar peki?
İnsanlar bir suçun failinin bulunup cezalandırılması-

nı talep edebilir ama insanların önüne bir şeyler koyup 
bu suçun failine nasıl bir işlem yapılacağına karar verin 
demek linç kültürü yaratmak demektir.  Bu toplumdaki 
adalet arayışını çok yanlış yönlendiren savunu biçimi. 

l Bir de Elmalı davasında çokça tartışıldığı gibi, 
çocukların istismarı anlattıkları seslerini ve çizimleri-
ni sosyal medyada yayma meselesi var. Bu tür payla-
şımlar çocuklar üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? 

Elmalı davası çok iyi bir örnek. O davada çocuğun 
yararını önceliklendiren bir haber okumadım. Çocukla-
rın çizimlerinin paylaşılması ya da anne babanın tutuk-
lanmaması değil sadece sorun. Bu çocuklara ne yapıldı-
ğı ile yeterince ve hatta neredeyse hiç ilgilenen olmadı. 
Çocuklara ne oldu şu anda hiç birimizin haberi yok. 
Gündem bitti. Elbette medya sorun çözmenin aracı ol-
malı ama böyle kullanıldığında tetikçiye dönüşmüş olu-
yor. İşlevsel kullanılmamış oluyor. Bu çocukların ba-
şına gelen hikâyenin doğdukları andan itibaren her bir 
aşamasının sorgulanması gerekiyor. Çünkü çocuk koru-
ma sisteminde sorumluluğu olan çok kişi görmüş, doğ-
duklarından itibaren çok ciddi sorunlar yaşamışlar ama 
fark eden veya etkili biçimde müdahale eden olmamış. 
Neden şimdiye kadar bir tedbir alınmamış sorusunu ve 
şimdi ne yaptınız sorusunu sormamız lazım. Her ikisini 
de sormuyoruz. Eğer dava izlemesi yapılacak ise, top-
lumu bir açık hava mahkemesi haline getirmek yerine,  
adil yargılama ile ilgili nerede sorun görüyorsak toplu-
ma onu anlatmamız lazım. Elbette izleme yapalım ama 
linç etmek üzere değil mahkemenin adil işlemesini sağ-
lamak için yapalım. Hakimler keyfi karar veriyor ise 
keyfi karar vermemeleri için ne yapılması gerektiğini 
anlamaya çalışacak bir merakımız olması lazım. Sorunu 
konuşmak yerine, hâkimin yerine geçerek karar verme-
ye veya verdirmeye çalışıyoruz. 

nın kimden şüphelenmesini bekleriz? Bu durumda hiç 
kimseden şüphelenmesini bekleyemeyiz. Ancak çocuk-
la görüşecek, çocuk bu bilgiyi savcıya verecek ki sav-
cı için bu şüpheyi birine yöneltmesi mümkün olsun. Bu 
durumda da savcının iyi bir görüşme yapmak için ge-
rekli teknik altyapıya, uzmanlık desteğine ve beceriye 
sahip olması gerekir. Bu her zaman olmayabiliyor. Ay-
rıca bildirim eksik olunca başka handikaplar da olabili-
yor. Örneğin, çocuk savcının önüne geldiğinde doktor 
anlattı diye biliyor. Çocuk hastanede anlatıyor ama anne 
baba çocuğu alıp gidiyor. Çocuk “ben hastanede anla-
tım ama gene beni istismar eden babama verdiler” diye 
düşünebilir ve bu koşullarda çocuk savcıya olayı tekrar 
anlatmazsa gene doğru ipucu elde edilemez. Yani ikinci 
problemimiz de mağdurlarla görüşme teknikleri konu-
sunda. Mağdurlarla uygun ortamda, uygun bir dilde, uy-
gun zamanda görüşme yapılması lazım ki deliller elde 
edilebilsin. Adli görüşme odaları, çocuk izlem merkez-
leri gibi yerler var ama bunlar her yerde yaygınlaştırıl-
mış değiller. Bir diğer önemli delil, şüpheliden ya da 
tanıklardan alacağınız beyandır. Eğer doğru teknikleri 
biliyorsanız birçok ipucu çıkar bu ifadelerden. Ancak 
bunun için, çapraz sorgu konusunda uzman hâkim, sav-
cı, avukat gerekir. Ama uygulamada bu üç meslek ele-
manları genellikle çapraz sorgu yapmayı bilmez. Yani 
olayın delili yok değil, bizim delil toplamada yaşanan 
sorunlarımız var. Yeterli delil toplamayı bilmiyoruz, o 
donanıma sahip değiliz.

l Çocuğun kollukta, hastanede, savcılıkta tekrar 
tekrar dinlenmesi çocukta ne gibi sonuçlar yaratıyor?

Hem çocuğun ruh sağlığını hem de delilin sıhhati-
ni bozacak konulardan biri de bu. Kanunun onu telafi 
etmek için iki hükmü var; biri ses ve görüntü kaydının 
alınması, ikincisi ifade alımı sırasında yanında uzman 
bulundurulması. Uygulamada da ikincil travmada önle-
mek için getirilen iki müessese var biri adliyelerde adli 
görüşme odaları, diğeri de hastanelerde çocuk izlem 
merkezleri. Ama maalesef her yerde yok.

“ÇOCUĞUN KORUNMASINDAN SORUMLUYUZ”
l Çocuk istismarı konusunda herkes çok hassas. 

Öğretmenin ya da yakınının çocuğun istismara uğra-
dığına dair şüphesi olduğunda ne yapması gerekiyor?

İki ayrı bildirim yükümlülüğü var. Biri suçun bildi-
rimi, diğeri korunma ihtiyacı içinde olan çocuğun bildi-
rimi.  Bir suçun bildirimi konusu TCK’de suç olarak dü-
zenleniyor. Korunma ihtiyacının bildirimini ise Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Koruma Kanunu düzenliyor.  Bir 
çocuğun korunma ihtiyacı içinde olduğunu fark ederse-
niz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirmeniz 
gerekiyor. TCK ise suçun bildirimi bakımından Cum-
huriyet savcılığı ve kolluğu adres gösteriyor. Uygulayı-
cılar sadece suçun bildirimini önemsiyor ve korkuyor-
lar. Biri hakkında bir suç itham ederek bir bildirimde 
bulunduklarında başlarına bir şey gelebileceğini düşü-
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15 yılı aşkın süredir tanırım. Mülayim 
ve durgun görüntüsünün altında ya-
tan renkli ve coşkulu karakteriyle kendi-
ni ana akımın dışına savurmuş gönüllü bir 
mülteci bana göre; kalabalığın uzağında, 
azınlığın da kenarında. Muzip bir zekâya, 
hüzünlü bir şefkate, üretken bir çalışkan-
lığa sahip oluşu en büyük hazinesi. Ce-
maatin ritmine ayak uydurmamış, ana-
fora kapılmamış; bir ağacın dibinde hercai 
bir türkü tutturmuş. İnce sazdı, kaba saz-
dı derken şimdi de peşinden koşturduğu 
kırık havanın divanelerini derledi bir ki-
tapta. Kitabının adı Öteki Caz, kendisi ise 
Öteki Cazcı... 
Besteci, gitarcı, yapımcı ve eğitmen Şev-
ket Akıncı, 526 sayfadan oluşan bu kitapla 
(en azından benim kütüphanemde) büyük 
bir boşluğu doldurdu. Umutsuz bir temen-
ni olsa da, Allah da onun cebini doldursun. 

***
Adım gibi eminim, (bir başka özgür caz 
delisi Volkan Terzioğlu tarafından çekil-

miş etkileyici bir davulcu Han Bennink 
fotoğrafını gösteren kapakla basılmış) bu 
kitabı o yazmasaydı hiç kimse yazmaz-
dı. Yukarıda doldurdu dediğim bu boşlu-
ğun acısını herkesten evvel kendisi çeki-
yordu, yıllardır. Zira caz müzik adına ana 
akım dışında ka-
lan ne varsa, biz-
de kaynak yok de-
necek kadar azdı, 
mevcutlar ise bölük 
pörçük ve darma-
dağınıktı. Şevket bu 
malzemeyi bulduk-
ça düzenliyor, ders-
lerinde kaynak ola-
rak kullanıyordu. 
Şevket’e ilham ve-
ren Joachim E. Be-
rendt’in Caz Kita-
bı olmuş. Kapsamlı bir 
kitap olmasına rağ-
men ana-akım ağırlıklı 
olduğu için Şevket’i 
yeterince tatmin etmi-
yordu. Oysa işin avan-
gart kısmını anlatmak 

için çağdaş müziği, özgür cazı, no-wave 
gibi post-modern eğilimleri ve gelenek-
sel cazın diyalektiğini açmak gerekiyor-
du. Buralar pek kapsamlı değildi, kısacık 
gelip geçiyordu. Oysa Berendt’in kita-
bının dışında çok büyük bir dünya daha 
vardı. Şevket ise bu dünyanın ta göbe-
ğindeydi. 

Bir gazeteci-yazar ol-
mayan Şevket’in bir çe-
şit Gonzo olarak aldığı bu 
göbek pozisyonu kita-
bı alabildiğine inandırıcı 
kılıyor. Anlattığı müziği 
ve müzisyenleri siya-
si, toplumsal çerçeve-
ye oturtmaya çalışı-
yor. Belli bir zaman ve 
coğrafyadan bağım-
sız olmayan açıkla-
malara girişiyor. Cazın 
doğuşunu anlatmak 
istiyorsanız, siyah 
adamın köle edilişi-
nin ne anlama geldi-
ğini ve mücadelesini 
açıklamak zorunda 
oluşunuz gibi, her 
biri kendinden bir 
öncekinden daha 

cesur olan müzisyenleri, müzikte özgür-
lük mücadelesinin bir parçası olarak gö-
rüyor. O nedenle bu özelliği taşıyan isim-
lere daha fazla odaklanıyor, çünkü onlar 
temsil ettiği akım ve düşüncelerin kilit fi-
gürleri.

***
2009 yılında öğrencileri için yazdığı not-
larla başlamış kitabın hikayesi. Zaman 
içinde dili ve yorumları başkalaşmış. Al-
fabetik ilerliyorken E harfine gelince dur-
muş; bakmış tam bir deli işine dönüşüyor, 
dipsiz kuyu gibi biteceği yok, o zaman 
daha dar bir çerçeve çizmeye çalışmış, 
yirminci yüzyıla odaklanmış. Arada satır 
eklemediği üç yıl olmuş. Onu kitaba kar-
şı sıcak tutan en önemli şey verdiği ders-
ler şüphesiz.  
Müzik gibi soyut ve akıldışı bir sanatı an-
latmak, somut bir dille anlatmak konu-
sunda çırpınmış; zaman zaman kaybol-
muş bu büyük dünyanın içinde. Arada bir 
Berendt’e ya da batıdaki bazı benzer ko-
nulardaki kitaplara bakarak havlu ata-
cakken öğrencileri tarafından gayrete 
getirilmiş.  
Dinleme tavsiyeleri dışında her bölüm için 
soyağacı ve avangart manifestolar dü-
şünmüş ama bu da tuğla gibi olan kitabı 
daha da kalınlaştırmış. Yayınevine sun-

duğu kitap 1000 sayfaymış, Pan Yayıncı-
lık’ın sahiplerinin (müzik yayıncılığımızın 
Don Kişot’ları olan Işık ve Ferruh Gen-
cer çiftinin) basılabilmesi için önerisiyle 
500’e indirmek, ağırlıklı olarak alıntılar-
dan vazgeçmek durumunda kalmış; isa-
bet olmuş, bu da kitabı olabildiğince aka-
demik bir inceleme ya da tez havasından 
kurtarmış. 

***
Bizim coğrafyada özgür caz aleminin 
geçmişinin yakın oluşu ve yeni yeni oluş-
maya başlaması nedeniyle Türkiye kıs-
mını sadece söyleşilerle sınırlı tutmuş; 
belki bunu ileride materyal fazlalaşırsa 
ayrı bir kitap yaparım ileride diye. Albüm 
önerileri ve söyleşiler kitaba kolektif bir 
hava vermiş. Yaprak Melike Uyar’ın söy-
leşileri daha önce Jazz Dergisi’nde, Matt 
Gustavson ise bir fanzinde yayınlanmış. 
Diğerleri bu kitap için yapılmış. Referans 
ve kaynaklar zaten gani; Edward Said, 
Brecht, Delezue, Adorno gibi… Konsepti 
itibarıyla özgün bir kitap, yöntemi açısın-
dan geniş bir derleme. 
Şevket Akıncı’nın Öteki Caz kitabında bir 
müzik yazarından ziyade tutkulu bir mü-
zisyen, disiplinli bir mücahit kimliği öne çı-
kıyor. Ya da uzatmayalım, biz buna kısaca 
Öteki Cazcı kimliği diyelim. 

Öteki Cazcı
MURAT 
BEŞER

muratbeser@muratbeser.commuratbeser@muratbeser.com

NERDESİN
İki müzisyen arkadaş; Açelya Sakarya ve Hüse-

yin Balcı’dan oluşan Evin İçinde’nin ilk teklisi “Ner-
desin” dinleyiciye buluştu. Sözleri Sakarya, müziği 
Balcı ve düzenlemesi Sakarya & Balcı ortak çalışma-
sı olan şarkının klibini de  Murat Özdil çekti. Bir par-
ça karamsar sözlerin olduğu şarkıya elektronik alt ya-
pılı sound eşlik ediyor. 

SOLUKLAN
Nail, Selin ve Çağrı tarafından 2020 yılında An-

talya’da kurulan Açık Hava Diskosu, 2 Temmuz 
2021 tarihinde “Soluklan” adlı ilk teklisini BBI Mu-
sic Co. etiketiyle yayınladı. 

Müziğinde disco, funk ve synth-pop öğelerine yer 
veren Açık Hava Diskosu, ilk teklisi “Soluklan” ile 
şehir hayatını geride bıraktığınız, kimi zaman dertle-
rinizi anlatıp kimi zaman ise kendinizi dans pistinde 
bulduğunuz bir yolculuğa davet ediyor. Müziğinde 
Akdeniz ikliminin sıcaklığını hissettirmeye çalışan 
grubun şarkısının sözlerine bir yerlere kaçma isteği 
ve sıkışmışlık hali yansıyor.

BENCE GERÇEK HEPSİ
Alternatif sahnelerin söz ve müzik yazarlarından 

Güneş Özgeç’in yeni teklisi “Bence Gerçek Hepsi” 
çıktı.

Sözü ve müziği Güneş Özgeç’e ait olan şarkının 
vokalleri, enstrümanları, düzenlemesi ve prodüksiyo-
nu da sanatçının imzasını taşıyor. Mistik sözleri ile 
dikkat çeken “Bence Gerçek Hepsi”, ritmik öğeleriy-
le tam bir yaz şarkısı. Mix’lerini Alp Turaç’ın yap-
tığı, mastering’ini Erdem Helvacıoğlu’nun üstlendi-
ği şarkının video klibinde ise Dinçer İşgel’in imzası 
bulunuyor. 

KARANLIK
Mavi Huydur Bende yeni teklisi “Karanlık” ile 

alıştığımız akustik sounduna uygun bir şarkıyla yeni-
den dinleyicilerle buluştu.

Şiirsel şarkı sözlerine sahip şarkının sözü, müziği 
ve bütün prodüksiyon işlemleri Mavi Huydur Bende 
tarafından yapılan şarkı; varoluş mücadelesi veren ve 
kendini bulmaya çalışan bir insanla toplum arasında-
ki çatışmayı ele alıyor.

HER YER BAHAR
Merve Durcey-

lan, yeni çalışma-
sı “Her Yer Bahar”ı 
dinleyiciyle buluştur-
du. İlk teklisi “İki Kü-
çük Balık” ile beğe-
ni toplayan sanatçı, 
bu defa enerji dolu bir 
yaz şarkısı ile hikâye-
sini anlatmaya devam 
ediyor. Söz ve müzi-
ği Merve Durceylan’a 
ait olan, düzenleme-
sini Kerem Çakıroğ-
lu’nun üstlendiği şar-

kının kayıt, mix, mastering süreci FadeOut İstanbul 
Stüdyoları’nda tamamlandı.

YANGIN ÇIKSA DA
Derin Sarıyer’in yeni şarkısı “Yangın Çıksa da” 

dinleyiciyle buluştu. Sözleri ve müziği Derin Sarıyer’e 
ait olan şarkının ana vokallerini ise Nilay Özkara üst-
leniyor. Bu şarkıyı söylemekten ve yorumlamaktan 
çok keyif aldığını söyleyen Özkara, “Derin, bu şarkı-
nın taslağını gönderdiğinde heyecanla dinlemiş ve çok 
beğenmiştim. Söylerken birilerinin elinden tutup, onları 
düştükleri boşluktan, karanlıktan gerçekten çıkartacak-
mışız gibi hissettim.” diyor

Düzenlemesini Derin Sarıyer’in yaptığı “Yangın 
Çıksa da”nın mix ve masteringini Berk Bayri yaptı.

BAHAR YOLCUSU 
Tolay Günyaşar “Aklımdasın” isimli single’ı-

nın ardından yeni teklisi “Bahar Yolcusu”nu yayın-
ladı. Beste ve sözlerini yaşanmışlıklar ve kendi ha-
yatı üzerinden üreten Günyaşar’ın yeni teklisi gerçek 
bir hikâye üzerine yazılmış. Eşinin hayal kırıklığı-
na uğradığı müzik macerasından ilham alarak yazı-
lan şarkıda, hayatı paylaşırken yaşadıkları kayıplar, 
sevinçler ve birbirlerine olan aşk anlatılıyor. Tanıdık 
tınıların yer aldığı şarkının kayıtları Stüdyo Koma, 
B&B Müzik tarafından yapıldı.

MESAJ BIRAK 

Rap müzik sahnesinin başarılı temsilcilerinden 
Hazel, yeni şarkısı “Mesaj Bırak”ı Universal Music 
Türkiye etiketiyle yayınladı. Sözleri Hazel tarafından 
yazılan şarkının prodüktörlüğünü Da Poet üstlendi. 
Enerji dolu ritmik beatleriyle dinleyiciyi kendine çek-
meye hazırlanan şarkının sözleri de müzikseverlerde 

aynı etkiyi bırakmaya hazırlanıyor. Parçaya Onur Cabi 
yönetmenliğinde çekilen bir video klip eşlik ediyor.

PELESENK DİLLERDE
Rap sanatçısı G0kay, 

Velet’le bir araya gel-
diği yepyeni parça-
sı “Pelesenk Dillerde”yi 
Universal Music Tür-
kiye etiketiyle yayım-
ladı. Sözleri G0kay ve 
Velet’in ortak çalışma-
sı olan şarkının prodük-
törlüğünü Cihad Özbulut 
üstlendi. Rap sevenle-
rin beğenerek dinleyece-
ği Pelesenk Dillerde’nin 
Sero Films prodüktörlüğünde çekilen müzik videosu 
da dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Yeni çıkan ve dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan albüm ve teklilerden 
küçük bir derleme hazırladık

urdun dört bir yanını saran yangınlar nedeniy-
le bazı konserler ve etkinlikler iptal edilse de 
Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış 
Festivali devam ediyor. Bu kapsamda önü-

müzdeki hafta dört özel konser Kadıköylüleri bekliyor. 
9 Ağustos’ta Harun Tekin ve Koray Candemir’i bir 

araya getiren “Şakalı Akustik” konseri olacak. Yılla-
rın rock grupları Mor ve Ötesi’nin solisti Tekin’i ve Kar-
go’nun solisti Candemir’i buluşturan konser şimdiden me-
rak konusu. 

10 Ağustos’ta ise son yılların sevilen isimlerinden Can 
Kazaz, Kalamış’ta müzik severlerle buluşacak. Kazaz, 
“Sürsün Bahar”, “Kızılgerdan” gibi çok tutulan şarkıları-
nı seslendirecek. 

Festivalin 12 Ağustos programında Gaye Su Akyol 
var. Akyol farklı tarzıyla seslendirdiği şarkılarla sahilde 
müzik rüzgârı estirecek.

13 Ağustos’ta ise 1996'da Levent Akman, Murat Ertel 
ve Emre Onel tarafından kurulmuş olan müzik grubu Baba 
Zula’nın konseri olacak. Geleneksel müzik aletleriyle halk 
müziği ve elektronik müziği harmanlayan grubun konseri 
de ses getireceğe benziyor. 

Sadece 1 TL olan konserlerin biletleri mobilet.com’dan 
edinilebilir.

Müzİk Kalamış’tan yükselİyor
Y

Yeni sesler yeni sarkılar
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orona virüsüyle mücadele kapsamında 
aşılamalar hızla devam ederken, yeni 
yöntemler de geliştiriliyor. Bir süredir 
gündemde olan sprey aşının detayları 

merak konusu. Henüz geliştirilme aşamasında olan 
nazal aşı, burundan sprey yöntemiyle uygulanıyor. 
Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin başarılı ol-
duğunu belirten Uzman Doktor Şafak Göktaş, “Na-
zal sprey aşı geliştirildikten sonra virüsle alakalı ola-
rak diğer yöntemlere gerek kalmayacak.” diyor.

“FARELERDE BAŞARILI OLDU”
Bağdat Caddesi’nde bulunan kliniğinde enfek-

siyon hastalıkları muayenesi ve mezoterapi uygu-
lamaları yapan, aynı zamanda Maltepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Doktor Şa-
fak Göktaş, korona virüsüne karşı geliştirilen sprey 
ilaç hakkında şunları söylüyor: “Bahsettiğimiz şey 
nazal sprey aşıdır. Dünyanın birçok ülkesinde na-
zal sprey aşıları hayvan deneylerinde başarılı oldu. 
Aşı, enfeksiyonu önlüyor. Faz çalışmalarında yüz-
de 100’e yakın etkinlik olduğu tespit edildi. Hem 
enfeksiyon önlenmesi hem de yayımı açısından na-

Genel Yönetmen: Prof. Dr. Paşa Göktaş

facebook.com/gelisimtiplab instagram.com/gelisimtiplab

T-SPOT.COVID Hücresel Bağışıklık Testi, hastalığı 
geçirenlerde ve aşı yapılanlarda en güçlü bağışıklık 

testi olup, Türkiye’de ilk olarak laboratuvarlarımızda 
yapılmaya başlanmıştır. Antikor oluşmayanlarda da 
pozitif sonuç verebilmektedir. Hücresel Bağışıklık 

Testi tek olarak, Antikor ile birlikte Bağışıklık Paneli 
olarak, PCR+Antikor ile birlikte Tam Kovid Test 

Paneli olarak yapılmaktadır.

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hasta-
lıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evren-
kaya yazın en sık görülen bakteriyel, viral, 
paraziter ve mantar enfeksiyonlarından 
korunmanın yollarını anlattı, önemli uyarı-
lar ve önerilerde bulundu. 

Evrenkaya, “Yaz mevsimi tatil plan-
larının yapıldığı, sosyal mesafenin 
kısaldığı ve dikkatin daha çok 
dağıldığı bir dönem. Toplum-
sal aşılanma oranının ar-
tışıyla birlikte Covid-19 
tedbirleri konusunda bi-
raz daha rahatız, daha 
serbest hareket edi-
yoruz. Ancak, Covid-19 
salgını hala bir risk ve 
aslında bu rahatlığa, sos-
yal mesafelerin kısalması-
na da izin vermiyor. Bir yandan 
Covid-19’un bulaşma riski devam 
ederken bir yandan da, yaza özgü enfek-
siyon hastalıkları hayatımızı zorlaştırıyor, 
kısıtlıyor. Yaz enfeksiyonlarından korun-
mak için bazı kurallara mutlaka dikkat edil-
mesi gerekiyor” diyor. 

Dizanteri
Dışkıyla, iyi yıkanmamış ellerle ve be-

sinler aracılığıyla bulaşır. Yüksek ateş, 
kusma, kanlı ishal,  iştah kaybı ve kırgınlık 
vardır. Korunmak için el ve tuvalet hijyeni-
ne özen gösterilmeli, meyve ve sebzeler 
bol sirkeli suyla yıkanmalıdır. Tedavisinde 
mutlaka bir hekimin düzenlediği antimik-
robiyal ilaçlar kullanılmalıdır. Bazen hasta-
nede tedavi gerekebilir.

Besin zehirlenmesi
Çoğunlukla stafilokok adındaki bakte-

rilerin toksinleriyle oluşur. Nadiren E.co-
li ve salmonella da neden olabilir. Stafilo-
kok toksinleri en çok çiğ/pişmiş et, krema, 
dondurma ve açıkta tutulan yiyeceklerde 
bulunur. Bulaşık besini yedikten 6-8 saat 
sonra kusma, ishal, kırıklık başlar. Bu sü-
reç gürültülü olsa da, yaklaşık 12 saat için-
de kendiliğinden tamamlanır. Antibiyotik 
tedavisine ihtiyaç yoktur. Kaybedilen sıvı 
ve elektrolitler ağız yolu ile ya da damar-
dan takviye edilir.

Vİrüsle mücadelede yenİ yöntem: 
Uzman Doktor Şafak Göktaş, 
ilerleyen süreçlerde nazal sprey 
aşının, şu an uygulanan aşının 
yerini alabileceğini söylüyor

Yazın en sık görülen 12 hastalık

tamonu illerinde yaşayan kenelerin aracılık 
ettiği ölümcül bir viral hastalıktır. Özgül bir 
tedavisi yoktur. Isıran keneyi gelişigüzel çı-
kartmamak ve mutlaka bir sağlık kuruluşu-
na başvurmak gerekir.

Lyme hastalığı
Çok geniş bir belirti grubu vardır, her sis-

temi tutar. Borrelia adı verilen bir mikroorga-
nizma ile bulaşır. Antibiyotik tedavisi ile ba-
şarılı sonuçlar alınmaktadır.

Sprey Aşı
göre daha az olacağını ön görüyoruz. Mutasyonla-
ra karşı da etkili olacak. Nazal sprey aşı geliştiril-
dikten sonra virüsle alakalı olarak diğer yöntemlere 
gerek kalmayacak.”

“MUTASYON VİRÜSÜN DOĞASINDA VAR”
Genel olarak pandemiyi ve vaka sayılarındaki 

artışı değerlendiren Göktaş, “Zaten bayram sonrası, 
sosyalleşmelerin artmasıyla vaka sayılarındaki artışı 
ön görebiliyorduk. Şu an yapılan aşıların en önem-
li özelliği, hastalığı çok hafif geçirmemizi sağlama-
sıdır. Aşı, hastane ve yoğun bakım yatış ihtiyacını 
azaltıyor. Aşı olmasına rağmen yoğun bakım yatış 
ihtiyacı olan hastalar nadir görülüyor. Mutasyon ge-
çirmek virüsün doğasında var. Başka farklı mutas-
yonlar da olacaktır gelecekte. Ama son geliştirilen 
aşıların varyantlara karşı etkili olduğunu görüyoruz. 
Önlemlere yeterince uyulmazsa sonbaharda yeni bir 
kapanma gelebilir. Hepimiz dikkatli olmalıyız” di-
yor ve son olarak şunları ekliyor: 

“Kapanmayı engelleyecek en önemli unsurlar-
dan biri toplumun aşılanmasıdır. Biz henüz o seviye-

ye gelmedik. İngiltere bunu başardı. 
Şu anda bize göre daha rahatlar. 

Aşıda hastalara önerim; kar 
zarar hesabı yapmaları. Aşı-
sız olarak virüse yakalanır-
larsa, hastalığı ağır geçirip, 
yoğun bakım ünitesine ih-
tiyaç duyabilirler. O süreç 
çok zor. Amaç, yoğun ba-
kım ve hastaneye yatış ora-

nını düşürmek. Hepimizin 
toplum sağlığını düşünme-

miz gerekiyor.”

antikor geliştirdiği tespit edil-
di.” diyor. 

“TEK DOZ NAZAL AŞI”
İlerleyen süreçlerde nazal 

sprey aşının, şu an olduğumuz 
aşının yerini alabileceğini söy-
leyen Göktaş, “Virüsün giriş 
yolu üst solunum sistemidir, 
yani burun ve ağız. Biz sprey 
ile önlem alırsak, yılanın başı-
nı küçükken ezmiş oluruz. Şu 
an yapılan klasik aşı ile virü-
se hava tesir ettikten sonra etki 
alabiliyoruz. O yüzden na-
zal aşının daha etkili ola-
cağını söyleyebilirim. 
Bunun dışında, so-

ğuk zincir gerekmiyor. Oda sıcaklığında 
kalabiliyor. Bu da bir diğer avantaj. Bir 
çok insanda enjeksiyon fobisi var. O fo-
biyi de engelleyecek bir çözüm yolu ola-
caktır” diyor ve şöyle devam ediyor: “Na-
zal aşının tek doz yapılması yeterli oluyor. 
Ig A dediğimiz antikorların üretimini bağ-
lamış oluyoruz. Yan etkilerinin, klasik aşıya 

l Simge KANSU
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Rota virüsü
Rota virüsü özellikle 5 yaş al-

tındaki çocuklarda bağırsak il-
tihabına yol açan bir virüstür. 
Hastalık şiddetli ateş, ishal ve 
kusma ile kendini gösterir, 
dışkı ile bulaşır, her mevsimde 
görülür. Çok şiddetli sıvı kay-

bıyla ölüme neden olabilir. Öz-
gül bir ilacı yoktur,  korunmak 

için aşı geliştirilmiştir.

Turist diyaresi
Seyahat, tatil, iş gezisi gibi nedenlerle 

gezen kişilerde görülür. E.coli ya da giardia 
adlı mikroplar ile hastalık oluşur. Genellikle 
az gelişmiş coğrafyalara yapılan gezilerde 
daha sık görülmektedir. Tedavisinde anti-
mikrobial ilaçlar kullanılır. Temel neden el, 
tuvalet hijyeni eksikliğidir.

El-ayak-ağız hastalığı
En sık çocuklarda görülen, yakın temas 

ile bulaşan ve en sık coxakie ile enterovi-
rüslerin neden olduğu bir hastalıktır. Adın-
dan da anlaşılacağı gibi ağızda çok ağrı-
lı yaralar, el ve ayak içlerinde ağrılı şişlikler 
ile karakterizedir. Özgül bir tedavisi yoktur. 
Tedavide ağrı kesiciler kullanılır. 

Konjonktivit
Göz akını döşeyen konjonktivanın ilti-

habıdır. Çok ağrılıdır. Genellikle ekovirüsler, 
enterovirüsler neden olur. Havuzlar, ortak 
kullanılan havlular, kirli eller ile bulaşır. Üze-
rine genellikle bakteriyel enfeksiyon eklen-
diği için, antibiyotikli göz damlaları ile teda-
vi yapılır.

Suçiçeği
Varisella zoster virüsü etkendir, çok 

bulaşıcı bir hastalıktır. Temas ya da hava 
yolu ile bulaşır. Özgül bir tedavisi yoktur. 
1995 yılından bu yana etkin olarak aşılama 
yapılmaktadır.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)
Viral bir hastalıktır, özellikle Tokat-Kas-

Dış kulak yolu hastalıkları
“Eksternal otit” ya da “yüzücü kulağı” 

adı ile bilinirler. Yaz mevsiminde çok sık gö-
rülürler. Bakteri ya da mantar enfeksiyon-
larıdır. Çok ağrılıdır ve işitme kaybına neden 
olurlar. Yüzme, suya dalma, kulağı yaban-
cı cisimle karıştırma sonucunda oluşurlar. 
Ağrı kesici ve antimikrobiyal kulak damlaları 
ile tedavi edilirler. Yüzerken kulak tıkacı kul-
lanmak, kulak çöplerini dış kulak yoluna sok-
maktan kaçınmak gerekir.

İdrar yolu enfeksiyonları 
Yaz mevsiminde, özellikle kadınlarda çok 

sık görülür. Kadınların idrar yollarının kısa ol-
ması, onları bu enfeksiyonlara karşı koruma-
sız hale getirir. Havuz/sauna kullanımı ve 
cinsel ilişki sonrasında sık rastlanır. Alt üriner 
sistem enfeksiyonları mesane ile sınırlıdır ve 
“sistit” adını alır. Üst üriner sistem enfeksi-
yonlarında böbrek iltihabı (pyelonefrit) olu-
şur. Sistitler daha kolay ve kısa sürede teda-
vi edilirler. 

Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya “Kişi-
sel hijyene özen göstermek, temizliğinden 
emin olunan havuz ve tuvalet gibi yerler-
den yararlanmak enfeksiyon olasılığını azal-
tır. Kadınlarda önden arkaya doğru temizlen-
me vurgulanmalıdır, böylece kendi kendine 
bulaştırma engellenir. Enfeksiyonlar hangi 
mevsimde görülürse görülsün, engellemenin 
yolu kişisel ve çevresel hijyenden geçmek-
tedir. Elleri bol sabunla yıkamakla, bu enfek-
siyonları önemli ölçüde azaltmak mümkün-
dür” diyor. 

Salmonella enfeksiyonları
En tipik örneği tifo ve paratifodur. Yük-

sek ateş, kırgınlık, ishal, eklem ağrıları, ka-
rın ağrıları sık görülür. Dışkı aracılığı ile bu-
laşır. Aracıları eller ve besinlerdir. Genellikle 
hastanede yatırılarak, antibiyotik deste-
ğiyle tedavi gerekir. 

zal sprey aşı, solunum yollarını kaplayan mukoza-
da hücreleri hedefliyor. Burası korona virüsü için 
giriş ve üreme yeri olduğu için, virüsün burundan 
içeri girer girmez aşı sayesinde etkinliği ve yayılı-
mı azalıyor. Çünkü virüs, aşı sonrası mukozada ço-
ğalamıyor. Bu da hastalığın alt solunum yollarına, 
yani akciğerlere inmesini engelliyor. Farelerde ya-
pılan çalışmalarda, nazal sprey sonrasında farelerin 

Pandeminin gölgesinde geçirdiğimiz yaz 

mevsiminde beslenmeden tatil planlarına 

dek birçok konuya her zamankinden fazla 

özen göstermek gerekiyor
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Almanya’da işçi sınıfının, 
özellikle de maden işçile-
rinin yoğun olduğu Kuzey 
Ren-Vestfalya eyaletin-
de 1904 yılında kuruldu. Ma-
vi-beyaz formalı takımı, 
Ruhr bölgesindeki devrimci 
işçileri kurdu. 

117 yıllık kulüp, 1962 yı-
lında kurulan Bundesliga’dan 
58 yıl önce kuruldu. Bun-
desliga’dan önce Alman-
ya’da varolan ligde toplam 
7 şampiyonluk kazandı. Bu 
şampiyonluklar, belki de dünyada en çok konuşulan 
şampiyonluklar oldu. Çünkü takım, Hitler öncesi ve 
Hitler sonrası başarı gösteremedi. 

HİTLER DÖNEMİNİN ŞAMPİYONU
1933-1945 yılları arasında Hitler iktidarı döne-

minde Almanya’da şampiyonluklara ambargo koy-
du. 7 şampiyonluğun 6’sını Hitler döneminde kazan-
dı; 1933-1934, 1934-1935, 1936-1937, 1938-1939, 
1939-1940, 1941-1942... 

Son şampiyonluğu ise Hitler’in ölümünden 13 yıl 
sonra, 1957-1958 sezonunda tadan Schalke 04, 63 
yıldır mutlu sona ulaşamadı. Bundesliga’da sıfır şam-
piyonluğu olan takım. 

117 yıllık kulübün neredeyse bütün başarısını Hit-
ler döneminde yaşaması, sportif başarı ve başarısız-
lık anlamında en çok konuşulan konulardan biri oldu. 

TIMES KONUYA EL ATTI
The Times dergisi Mart 2015 sayısında Hitler’in 

taraftarı olduğu için bu şampiyonlukların kazanıldı-
ğını öne sürdü. Ancak Hitler’in bu takımı destekle-
diğine dair somut bir verinin bulunduğu da söyle-
nemez. Futbolu 
sevmediği sa-
vunulan Hitler, 
hayatında bir 
kez maça git-
ti, o da 1936 yı-
lında Münih 
olimpiyatla-
rında oynanan 
Almanya’nın 
2-0 yenildiği 
Norveç maçı 
idi.

İKİ BAŞKANI NAZİ
Hitler dönemi hariç sportif başarısı olmayan ku-

lübün bu dönem Alman futbolunu domine etme-
si, 1933-1939 döneminde başkanlığını yapan Firtz 
Unkel ve 1939-1940 döneminde başkanlığını yapan 
Henrich Tschenscher’in Nazi üyesi olmasına bağla-
yanlar oldukça fazla. Aynı dönem aynı eyaletin takımı 
olan Borussia Dordmund ise Nazi muhalifiydi, baş-
kanı dahil birçok yöneticisi cezaevine atılmıştı. Sc-
halke’nin aynı dönemde Dortmund’u 10-0 yenmesi, 
olsa olsa siyaseten açıklanabilecek bir skor.

Tüm zamanlarda Almanya’nın en güçlü takımı 
olan Bayern Münih ve Dortmund Hitler döneminde 
hiç şampiyon olamadılar. Münih’in başarısızlığı, bazı 
yöneticilerinin Yahudi olmalarına bağlandı. 

Yarım asırdan fazladır şampiyon olamayan Sc-
halke 04’ün popülaritesi başarısının çok çok ötesin-
de. Mart 2014 itibari ile 129 bin 672 üyesiyle Alman-
ya’da ikinci, dünyadaki en büyük üçüncü spor kulübü. 

Avrupa’daki tek başarısı da 1997 yılındaki UEFA 
kupası zaferidir. Schalke 04, seri penaltı atışları so-
nucu İtalya’nın İnter takımını 4-1 yenerek kupanın 
sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi’ndeki en büyük başarı-
sını da 2011 yılında oynadığı yarı final ile elde etti.

2017-2018 sezonunu da Bundesliga ikincisi ola-
rak tamamladı. Bayern Münich’in olduğu ligde ikinci-

lik şampiyonluk gibi bir şey olmalı onlar için. 
Hele son şampiyonluğunu 63 yıl önce 
kazanan bir takım için...

Papa Jan Pol, 1987 yılında stad-
yumda düzenlenen bir tören ile kulübün 

onursal üyesi oldu. 
Pandemi dönemi yaramadı. 2020-

2021 sezonunda sadece 3 galibiyet alan 
Schalke 04 26 maç üst üste kazanama-
dı. Geçen yıl dibe vuran takım, doğal ola-
rak ikinci lige düştü. Maçlarını 62 bin kişilik 
Velting Arena’da oynuyor. 

Madencilerin takımı 
Hitler’in şampiyonu: 

FC Schalke 04

FC Schalke 04
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Hazırlayan: Yüksel KOÇ

krayna’da Universal Boxing Organiza-
tion (UBO) Kıtalararası şampiyonluğu-
nu kazanan Arda Turan Avcı, UBO Yarı 
Hafif Siklet Dünya Şampiyonluğu için 3 

Eylül Cuma günü 17.00’de Caferağa Spor Salonu’n-
da ringe çıkacak. 

Avcı, Caferağa’da Tanzanya vatandaşı Idd Pia-
lari ile “Dünya Şampiyonluk Kemeri” için mücade-
le edecek.

CAFERAĞA’DA RİNGE ÇIKACAK
Avcı’nın şampiyonluk maçı öncesi iki de unvan 

maçı yapılacak. 17 yaşındaki Dilara Yücel ve Kubi-
lay Alcu da Avrupa Şampiyonluğu unvanı için mü-
cadele edecekler. Unvan maçı öncesi Türkiye’yi 
olimpiyatlarda temsil eden ve Avrupa Şampiyonlu-
ğu yaşamış olan Kadıköy Spor Kulübü boksörü Fa-
tih Keleş de ringe çıkacak. 

Kıtalararası şampiyonluk yaşayan Arda Tamer 
Avcı, “Dünya Şampiyonluk Kemeri”ni de kazanmak 
istediğini söyledi. Bu kemer için ülkesinde ringe çı-
kacağını hatırlatan Avcı, bu maç için İstanbul’da 
kampa girdiğini ifade etti. 

KADIKÖY BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Avcı, bu süreçte kendisine teşekkür eden Kadı-

köy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü 
Orhun Güngördü’ye de teşekkür etti. 

Ukrayna’da UBO Kıtalararası 
şampiyonluğunu kazanan Arda 
Tamer Avcı, UBO Yarı Hafif 
Siklet Dünya Şampiyonluğu için 
Kadıköy’de ringe çıkacak

Avcı, dünya şampiyonluk 
maçına Kadıköy’de çıkacak

Dört haftayı geride bırakan İBB Doğa Kampı’nda be-
şinci hafta etkinlikleri için başlayan kayıtlar devam edi-
yor. Kampın yeni dönem kayıtları spor.istanbul ad-
resinde yapılabilir. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 
Spor İstanbul iş birliğinde, Çekmeköy Nişantepe Or-
man Park’ta düzenlenen kamp renkli görüntülere sah-
ne oluyor.

SPOR VE EĞİTİM BİR ARADA
Çocuklar kamp boyunca tırmanma, oryantiring, bisik-
lete binme, atletizm ve okçuluk gibi sportif etkinlikle-
re katılıyor. Sporun yanı sıra sağlıklı beslenme; bitkiler-
le ilgili ekim, dikim ve bakım bilgilerinin verildiği ekolojik 
atölye; sanat atölyesi, acil durumlarda hayati önem ta-
şıyan ilk yardım ve müdahale eğitimi; deprem başta ol-
mak üzere sel ve heyelan gibi doğal afetlere karşı alın-
ması gereken önlemlerin, afet sırasında ve sonrasında 
yapılması gerekenlerin anlatıldığı afetten korunma eği-
timleri de kamp boyunca gerçekleştirilen eğitici ve öğ-
retici etkinlikler arasında yer alıyor. 

DOĞADA YAŞAMANIN PÜF NOKTALARI
Etkinlikler arasında çocuklara doğada yaşamla ilgili bil-
giler de veriliyor. Kampta kaldıkları süre içinde çocuklar 
temel izcilik, çadır kurma ve toplama, ateş yakma, ip ve 
halat bağlama gibi konularda doğada kamp yapmanın 
inceliklerini öğreniyor. 

HEYECAN DOLU PARKURLAR
Güvenlik önlemlerinin eksiksiz olarak uygulandığı ipli 
macera parkında çocuklar zorlu parkuru geçerken hem 
heyecanlanıyor hem de oldukça keyifli anlar yaşıyor. 
Survivor parkurunda ise önlerindeki engelleri aşan ço-
cuklar birbirleriyle yarışıyor. 

İLK 4 HAFTADA BİN 700 KİŞİ KATILDI
Pazartesiden cumaya, konaklamasız olarak günü birlik 
gerçekleştirilen İBB Doğa Kampı için çocuklar istedik-
leri gün kadar kayıt olabiliyor. İlk dört haftada yaklaşık 
bin 700 çocuğun katıldığı kampa, 5 – 17 yaş arası özel 
çocuklar da kayıt olabiliyor.

İBB DOĞA KAMPI 
kayıtları devam ediyor

U

İBB tarafından 9-15 yaş arası çocuklar için düzenlenen Doğa Kampı 
beşinci hafta faaliyetleri için başlayan kayıtlar devam ediyor



yorum. Sokakta yaşayan kedilere destek olmak adına arkadaşlarımız ile 
aramızda bir dayanışma da var. Kedileri bir oyuncak ve eşya olarak görüp 
sahiplenmek büyük bir vicdansızlık. Çünkü daha sonra o kediler sokağa 
bırakılıyor. Pandemi de sokağa bırakılmış çok sayıda kedi ile köpek gör-
dük. Bu durumlar canımızı acıtıyor. Sorumluluk alamayan kişiler sahip-
lenmesin” dedi.

“İYİ Kİ KEDİLER VAR”
Nehir Kılıç ise kedi ile dostluğunu 

şu sözlerle anlattı: “Bir arkadaşım dep-
resyondaydı. İyi geleceğini düşündü-
ğüm için sahiplenmesi adına ona yavru 
bir kedi götürdüm. Üç ay sonra oğlu-
nun alerjisi çıktı. Sokağa bırakılamaz 
dedim. 8 yıl oldu o gün bugündür bıcı-
rık ile beraberiz. Sokakta hasta buldu-
ğum, iyileştirmek için aldığım ve son-
ra bırakırım dediğim kedileri de sokağa 
bırakamadım. Onlarla da bağ kurdum. 
Şu an evde sekiz kedi var. Gözlemle-
meyi ve odaklanmayı kedilerden öğren-
dim. Gereken şeyi gerektiği yerde ya-
pabilmeyi, kendi kendine yetebilmeyi 
de. Üzülüyorlar ve tepki veriyorlar. Hepsinin ayrı bir karakteri var. Ke-
dileri dışarıda beslerken bir yıl önce enfeksiyon kapmıştım. Enfeksiyo-
nun neden olduğu hastalığın tedavi sürecinde çekilen röntgen sonucun-
da meme kanseri olduğum anlaşıldı. Hastalık başında bulundu. Doktorum 
‘iyi ki kediler var’ dedi. Şu an çok iyiyim.” 

 Nehir Kılıç, “Pandemi döneminde sokaktaki hayvanların beslenme 
sorunu olacağı için Yeldeğirmeni Mahallesi’nde bir dayanışma ekibi oluş-
tu. Mama dağıtımı yaptık. Sokak hayvanlarını besledik. Bireysel çabaları-
mız ile kedinin kısırlaştırılma işlemini de yaptırıyoruz. Ama kısırlaştırma 
işleminden sonra kediye evde bakabileceğimiz bir ortam ne yazık ki olmu-
yor. O yüzden yerel yönetimden Kadıköy merkezde ulaşım anlamında sı-
kıntı yaşanmayacak bir noktada poliklinik talep ediyoruz. Ayrıca rehabi-
litasyon merkezinin 7/24 olmasını istiyoruz. İşten sonra sağlık hizmetine 
ihtiyacı olan sokakta yaşayan bir kediyi merkez kapalı olduğu için götü-
remiyoruz” dedi.

İnsanların kediler ile olan bağlarını güçlendirmek amacıyla 2002 yılından 
beri 8 Ağustos “Uluslararası Kedi Günü” olarak kutlanıyor. İnsanlara ya-
şamlarında can dostu olan ve onlarla birlikte hayatı paylaşan kediler, kar-
şılıksız sevginin diğer bir adı gibidir. Bu sevgi, insanlar ile kediler arasın-
da bağ kurulmasını ve bu bağın güçlenmesini sağlıyor.  

“Uluslararası Kedi Günü” vesilesiyle Kadıköy Belediyesi Veteriner İş-
leri Müdür Yardımcısı Süleyman Erçin’den belediyenin sokakta yaşayan 
kedilere yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgi edinirken, kedilerin ya-
şamlarındaki yeri hakkında ise Nehir Kılıç ile Elif Tanrıverdi’nin payla-
şımlarına kulak verdik. 

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Yardımcısı Süleyman Er-
çin, belediyelerin sokak hayvanları (kedi, köpek) ile ilgili 5199 sayılı Hay-
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zun bir süredir hayatımı-
zın her alanında etkili olan 
korona virüsü, sadece fi-
ziksel sağlığı değil ruhsal 

sağlığı da derinden etkiliyor. Pande-
miyle mücadele kapsamında alınan ön-
lemler ve kısıtlamalar her ne kadar fi-
ziksel sağlığımız için alınmış önlemler 
olsalar da, psikolojik olarak insanla-
rı olumsuz yönde etkiliyor. Klinik Psi-
kolog Emin Bayraktar, pandeminin iki-
li ilişkileri olumsuz yönde etkilediğini 
ve bireylerin iç dünyalarında taşıdıkla-
rı duygularını dışsal nesnelere kanalize 
edemediklerini belirtiyor.

“SÜRECE HAZIR DEĞİLDİK”
Klinik Psikolog Emin Bayraktar, 

pandeminin insan psikolojisi üzerinde-
ki etkilerini şöyle anlatıyor: “En son pandemi 1910’lu-
1920’li yıllarda ortaya çıkan İspanyol gribiydi. Onun 
üzerinden neredeyse yüz yılın üzerinde bir zaman geç-
ti. Bu zaman zarfında tıp, sağlık koşulları, su mühen-
disliği gibi pek çok bilimsel alanda büyük gelişmeler 
kaydettik. Bu gelişmelerin beraberinde hayatımıza pek 

Klinik Psikolog Emin 
Bayraktar, “Eğer 
kapanmalar tekrar 
gerçekleşirse bu 
durumun toplumun 
büyük bir kısmında 
tepkiye neden olabileceği, 
belki de bir reddedişe 
şahit olabileceğimiz 
kanısındayım” dedi

Kediler ile insanların arasındaki bağı güçlendirmek adına 8 Ağustos 
“Uluslararası Kedi Günü” olarak kutlanıyor. “Uluslararası Kedi Günü” vesilesiyle 
kediler ile yaşamını paylaşanların deneyimlerine yer verdik

“Tekrar kapanma 
tepkiye neden olur”

okulda hocaları ve arkadaşları ile sadece ders işlemi-
yorlardı, aynı zamanda sohbet edip etkinliklerde bu-
lunuyorlardı. Online eğitim ile birlikte bu durum da 
ciddi anlamda sekteye uğradı” diyor ve içinde bulun-
duğumuz süreci çocuklar ve gençler açısından da de-
ğerlendiriyor: “İçinde bulunduğumuz süreci çocuklar 
ve gençler açısından değerlendiren Bayraktar, “Bir ço-
cuğun ilerleyen yıllarda bir hayırsever ya da bir psiko-
pat olması çocukluk yıllarında gizlidir. Hamurun nasıl 
şekilleneceğini, onun erken çocukluk ve ergenlik yılla-
rındaki etkileşimleri belirler. Günümüz gençliğindeki 
en önemli sorunların başında sosyalleşmede yetersiz-
lik ve teknoloji bağımlılığı gelmektedir. Maalesef ki 
covid de bu duruma büyük bir olumsuz katkı yapmış-
tır. Kreşlerine, anaokullarına, okullarına, sanat ve spor 
kurslarına gidemeyen çocuk ve ergen grubu bu süreçte 
en olumsuz hasarı almıştır. 

“REDDEDİŞE ŞAHİT OLABİLİRİZ”
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan pandemi süre-

cine hala alışamadığımızı söyleyen Bayraktar, “Bu du-
ruma alışmak mümkün değil. Çünkü yıllardan beri bu 
hayatla yaşamıyoruz. Bence alışmamalıyız da. Uyum 
göstermeliyiz. Mesela, toplu ortamlarda maskemizi ta-
kabiliriz ama hayatımızın geri kalanını maskeyle ya-
şamamalıyız” diyor ve şöyle devam ediyor: “Eğer ka-
panmalar tekrar gerçekleşirse bu durumun toplumun 
büyük bir kısmında tepkiye neden olabileceği, belki de 
bir reddedişe şahit olabileceğimiz kanısındayım. Co-
vidin pek çok ruhsal rahatsızlığı tetiklediğini biliyo-
ruz. Bu nedenle kapanmanın tekrar gerçekleşmesinin 
ve sürecin olası kötü gidişinin; depresyon, kaygı bo-
zuklukları, ikili ilişkilerdeki problemler ve çocukların 
davranışsal problemleri gibi pek çok alanda olumsuz 
etkilere yol açacağını düşünüyorum. Uzun bir süredir 
yaşamımızda yer edinen covid sürecinin uzaması ve 
travmatize edici etkisinin yoğunlaşması ruh sağlığımı-
zı olumsuz etkileyecektir.”

“SIKINTILARI SÖZEL İFADE ETMELİYİZ”
Covidin yarattığı stresin insan sağlığını olumsuz 

yönde etkilediğini belirten Bayraktar, “Toplumumuz-
da sıkıntılarımızı söz ile ifade edememe hastalığı var. 
Senin bu davranışından rahatsızım, bana böyle davran-
manı istemiyorum, bu yaptığın hareket hoşuma gitme-
di gibi duygularımızı ifade eden cümleleri kullanmıyo-
ruz. Bu nedenle rahatsızlıklarımızı ve şikâyetlerimizi 
çoğunlukla fiziksel boyutta hastalıklarla ya da duygu-
sal olarak tepki koymayla ifade ediyoruz. Sözel ifa-
delerin yeterince kullanılmadığı durumlarda psikolojik 
sorunların daha fazla olması kaçınılmazdır. Bu yüzden 
ülkemizde midesel rahatsızlıklar, baş ağrıları, sancılı 
adet dönemleri, eklem rahatsızlıkları gibi hastalıkların 
psikolojik yönleri oldukça derindir. Covidin yarattığı 
stresin bu gibi durumları etkileme ihtimalinin yüksek 
olduğu kanaatindeyim. Bu durumu aşmanın en önem-
li yolu ise, sıkıntılarımızı, şikâyetlerimizi sözel olarak 
karşımızdaki kişiye ifade etmektir. Bu hastalık süre-
cinde komplo teorilerine kulak asmamalı, yetkili ol-
mayan kişiler dışında görüş ve fikir alınmamalıdır. Bu 
davranışları sergilediğimiz zaman pandeminin fiziksel 
ve ruhsal dünyamız üzerindeki olumsuz etkisinin daha 
az olacağını düşünüyorum” diyor.

çok virüs girse de hiçbiri pande-
mik seviyeye ulaşmadı. Doğal 
olarak şu an yaşadığımız süre-
ce hiç hazır değildik. Ruh sağ-
lığı uzmanlarına göre bir şeyin, 
bir olayın travmatik sayılabil-
mesi için beklenmedik bir za-
manda aniden gelişmesi gerek-
mektedir. Covid, diğer travma 
kriterlerini karşılamasa da neden 
olduğu yıkımlar sebebiyle haya-
tımız üzerinde travmatik etkile-
re sebep olmaktadır. Bir insanın 
aile bireylerinden, yakınların-

dan herhangi birinin yoğun bakımda yatırılması, çare-
si olmayan zor bir durumun içinde olması veya onla-
rı aniden kaybetmesi, covidin hayatımızdaki en yıkıcı 
etkisi. Ölümlerin dışında hareket alanlarımızın kısıt-
lanması (izolasyon), yüz yüze eğitime verilen aralar, 
sanat-spor faaliyetlerinin kısıtlanması gibi insan psi-

kolojisinde çok önemli yer tutan etkinliklerin arası-
na giren covid, bu açıdan da bizlerin stres seviyesini 
olumsuz etkilemektedir” diyor.

İnsan ilişkilerinin pandemi döneminde zarar gör-
düğünü belirten Bayraktar, “Günlük hayatımızda her 
birimiz işimize, okulumuza, günlük sorumluluklarımı-
za devam ediyorduk. Ama pandeminin etkisiyle bun-
lardan alıkonulduk. Günlük rutinlerimiz çok değişti. 
Bununla birlikte ilişkilerimiz de bu süreçten etkilen-
di. Bir psikoterapist olarak bu sürecin ikili ilişkileri 
olumsuz etkilediği durumları da sıkça gördüm. İşe gi-
dip akşam döndüğünde evde birkaç bölüm dizi izleyip 
yatan çiftler, akşamları spor salonlarına giden insan-
lar, bir kafeye oturup bir şey içen kişiler bunları ya-
pamaz hale geldi. Söz konusu bu durum da bireylerin 
iç dünyalarında taşıdıkları duygularını dışsal nesnelere 
kanalize etmelerini engellemektedir. Örneğin bir fut-
bol maçına kırk bin, elli bin birey gitmekteydi. Bu in-
sanlar uzunca bir zamandır bu etkinlikten mahrum kal-
maktadır. Bir başka örnekte ise üniversite öğrencileri 

l Simge KANSU

U

Kediler Günü’nde kediseverlerle görüştük

l Seyhan KALKAN VAYİÇ vanları Koruma Kanunu kapsamında  hayvan nakli, muayene, kısırlaştır-
ma, işaretleme ve hayvanın alındığı ortama bırakılması gibi rehabilitasyon 
süreçlerini gerçekleştirmekle yükümlü olduğunu söyledi.  

“KISIRLAŞTIRMA VE KUDUZ AŞISI YAPILIR”
Veteriner İşleri Müdür Yardımcısı Süleyman Erçin, sokak hayvanları-

na yönelik verilen  hizmetler hakkında şu bilgileri verdi: “Kadıköy’de sa-
hipsiz hayvanlar, hayvan nakline uygun araçlar ile ekiplerimiz tarafından 
alınarak Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Merke-
zi’ne getirilir. İlk aşamada veteriner hekimler tarafından muayene edile-
rek gözlem altına alınırlar. Herhangi bir hastalık bulgusu olmayan hay-
vanlar anestezi altında operasyonla kısırlaştırılır. Dışarıdan bakıldığında 
anlaşılabilmesi için işaretleme yöntemi olarak kedilerin kulağına çentik, 
köpeklere ise küpe takılır. Yaklaşık bir hafta operasyon sonrası bakımı 

ve takibinde kuduz aşısı yapılır. Sahiplendirileme-
miş ise öncelikle alındıkları ortama bırakılma-

sı sağlanır. Ancak alındığı ortamda söz ko-
nusu hayvanın veya toplum sağlığını riske 
atabilecek bir olumsuzluk var ise ilçemiz 
dahilinde daha güvenli bir yere bırakılma-
sı sağlanır.” Travmatik durumlarla (trafik 
kazası, yüksekten düşme, hayvan saldırısı 
vb.) ve enfeksiyon hastalıklarıyla da karşı-

laşıldığını belirten Süleyman Erçin,  mer-
kezde cerrahi müdahale ile enfeksiyon has-

talıklarının tedavisinin yapıldığını da hatırlattı. 

“İSHALE VE ZEHİRLENMEYE NEDEN OLABİLİR”
Erçin, “Bazı hatırlatmaları yapmakta fayda var. Kedi ve köpeklerin 

beslenmesine uygun olmayan evsel çorba, salata, ıslak ekmek gibi şeyler 
kirlilik, sinek, kemirgen, koku sorunu yaratmaması adına verilmemelidir. 
Yaz aylarında güneş altında bir kap sütte 15 dakika içinde bakteri üreyebi-
lir, beslenen hayvanda ishal ya da zehirlenme belirtileri açığa çıkabilir. Su 
kaplarında ise sivrisinek ürememesi adına suyun dökülüp yenisinin doldu-
rulmasında fayda var” uyarısında bulundu.

“OYUNCAK GİBİ GÖRMEK VİCDANSIZLIK”
Elif Tanrıverdi, kedisi Jiyan ile üç 

buçuk aylık iken 2016 yılında yolları-
nın kesiştiğini söyledi. Tanrıverdi, “Bir 
sürü kedinin arasında onu yemek yeme-
ye çalışırken gözlemledim. Küçük oldu-
ğu için yemek yiyememişti. Belki o gün 
bir daha yemek yeme durumu olmayabi-
lirdi. O çok zoruma gitmişti. Ertesi gün 
onu eve getirdik. Jiyan beni aklı selim 
düşünmeye yöneltti. Daha sakin ve de-
rin duygusallık yaşadım. Ama bir taraf-
tan da kediler ile birlikte dinginleştiği-
mi fark ettim. 2016’dan önceki Elif ile 
şimdiki Elif arasında farklar var. Gücüm 
yettiğince dışarıdaki kedileri de besle-
meye ve onlara yardımcı olmaya çalışı-
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Gecesin sen: sessizlik ve yaln›zl›ks›n / orada, zaman›n sisinde bir kufl

KUM SAATİ
1. Yelken. 2. Yelek. 3. Yele. 4. Yel. 5. El. 

6. Ol. 7. Olu. 8. Dolu. 9. Dolgu. 10 Dolgun.

SUDOKU BULMACA

Her sat›r, her sü tun ve 3x3’lük her ku tu ya, 
1’den 9’a ka dar ra kam lar yer leflti ri le cek tir. 

Her sat›r, her sü tun ve 3x3’lük ku tu bö lüm le rin de
1’den 9’a ka dar say›lar bir kez kul lan›la cakt›r.

Kurallar basit. 1-9 aras› rakamlar› kullanarak, boflluklar› doldurun. 
Bunu yaparken karelerin toplam›n›n, ba€l› hücredeki say›ya eflit 

olmas›n› sa€ lay›n ve bir rakam› sadece bir kere kullan›n.

DOMUR

DOMUZ

DONAM

DONMA

DONRA

DONUK

DORUK

DORUM

DOSYA

DOYGU

DOYUM

DOYURAN

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

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

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.

 G   E   C    E   S    ‹    K   D   O    Y   G   U
 N   S   R    E   N   U   D   O   N   M   A   D
 S   M   E    U   N   S   S   D    ‹     Z   N   O
 L   U    ‹    O   M   K   V    E   O    A   Y   N
 A   R   D    L   D   O   N    I    R    Y   Z    R
 L   O    I    O   D   K   D   U   S    D   U   A
  I    D   R   N   O   O   Y   R   A    O   D   M
 A   U   Z    A   M   O   M   A   N   N    I    N
 K   S    ‹     S   D    ‹    N   U   D    A   E   B
  ‹    A    Y    S   O   D   R   K   Z   M   U   Ş
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1. Tek ne nin, san da l›n rüz gar 
gü cüy le git me si için 
kul la n› lan bran da, bez. 

2. Okun yay kirişine takılan
bölümündeki tüy. 

3. As lan, at sa ç›. 
4. Rüz gar. 
5. Ya ban c›. 
6. O gös ter me s› fa t› n›n es ki bi çi mi. 
7. Fel se fe de bir du rum dan bafl ka

bir du ru ma ge çi fle ve ri len ad. 
8. Bir ya €›fl tü rü. 
9. Bir oyu €un, bir ko vu €un içi ne

dol durulan mad de. 
10. fiifl mana yak›n, bal›k etin de.

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

veriyoruz. L’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

L

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli
eden, sevinçli - “... Tutumluer” (resimdeki dizi,
sinema oyuncusu) - Çapalama, ayıklama (yöresel)
- Yıldırım 2. Erzurum’un bir ilçesi - Havacılar ve pi-
lotlar için yayımlanan bülten - Maden, ayna vb. nes-
neleri parlatmak için kullanılan cila 3. Geçmiş
zaman anlatan kelime - Maksim Gorki’nin bir ro-
manı - Küçük ve sevimli - Su - Çekişme, bozuşma
4. İstek, arzu - Kadına göre kocasının erkek kardeş-
lerinin eşlerinden her biri - “... cubur” (yüksek
kalorili, aşırı şekerli yiyecekler) - ABD Basketbol
Ligi - Bir kan grubu 5. Yas havalarına uygulanan bir
ezgi - İnce ince kesilip kurutulan hamur - Kalça
kemiği 6. Orta - Aynı haklardan yararlanan, aynı
düzeyde olan kimse - Bir tür gevrek elma - Hile, en-
trika 7. İyilik, lütuf, ihsan - Giyeceği daraltmak veya
kısaltmak için yapılan eğreti dikiş 8. Asya’nın sıcak
bölgelerinde yetişen ve zeytine benzer meyvesi olan
palmiye - Tutma organı - Bir nota 9. Tellür elemen-
tinin simgesi - Uyarma, uyarı, dikkat çekme -
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun,
uyumsuz ve karışık durumu 10. Petrol İhraç Eden
Ülkeler Örgütü (kısa) - Şart eki - Ağaç ve toprakla
yapılmış, hendekle çevrilmiş küçük hisar 11. Sadist
- Rengi, kokusu, tadı olmayan element - Müs-
tahkem mevki 12. Tek başına anlamı olmayan, so-
nuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler
arasında ilişki kuran kelime türü, ilgeç - Su yolu 13.
Yüz, el, kol hareketleriyle düşünceyi anlatma sanatı
- Çeşitli renk ve büyüklükteki karelerden oluşan

desen 14. Arapların Recep ayında
kestikleri kurban - Bravo 15. Şey,
nesne - Renyum elementinin simgesi
- Kinaye - Yarışmacıların otomobille
belli yolları izleyerek ve özel kurallara
uyarak belirli bir yere ulaşmalarına
dayanan otomobil yarışı - Kemiklerin
yuvarlak ucu 16. Hane - Gökçeada
İnce Burun’un eski adı - Otomobil,
kamyon vb. devrilip yuvarlanma - En
kısa zaman 17. Osmanlı donan-
masında tuğamirale eş bir rütbe -
Avrupa Birliği (kısa) - İlçe, kaymakam-
lık - İnleme, inilti 18. Kötü bir etkiyi
veya sonucu başka bir etki ile yok
etme, karşılama, yerine koyma - Bir
yarışın belirli uzaklığı kapsayan
bölümlerinden her biri, etap - Çok az,
çok seyrek 19. İletken şeylerden ısı
veya elektriğin geçmesi - Tedirgin,
bezmiş, usanmış - Kırmızı - Satrançta
bir taş 20. Ani bir değişiklik sonu-
cunda ortaya çıkan şaşkınlık - Hoşla-
narak bakma, seyretme - Sahip - Bir
açıyı ölçmeye yarar araç.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Bal konulan ufak tekne - Kuzey At-
lantik Paktı - “... Ün” (dizi, sinema
oyuncusu) - Güreşte oyun sırasında
iki omzun aynı anda yere değmesiyle
oluşan yenilgi 2. Tohumların ezilip yağ
çıkarıldığı yer - Delici kılıçla oynanan,
hedef bölgesi bütün vücut olan bir tür
kılıç oyunu - Merhale, mertebe, safha
3. Nikel elementinin simgesi - Ek,
katkı, ilave - Bir toplulukta çalışan in-
sanların her biri - Kemiklerin iç
boşluklarını dolduran ve kan
hücrelerinin yapımını sağlayan doku
4. Güney Afrika’nın plaka işareti -
Resmî yazışmalarda kullanılan,
büyük boy yazı kâğıdı - Karı, eş 5. Sinema lm-
lerinin sanat, eğitim ve genellikle kültür amaçları
göz önünde tutularak toplandığı, korunduğu yer
veya kurum - Zikreden - Çeşitli doğa olaylarının
sebep olduğu yıkım 6. Çoğunlukla valilerce
yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsız-
lığı olan yönetim bölgesi - İçinde, görüntü ve ses-
lerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden
kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulun-
duğu küçük kutu - Gerçeklik 7. Bir nota - Tunus’un
plaka işareti - “... Ergüçlü” (dizi, sinema oyuncusu)
- Demir elementinin simgesi - Voltamper (kısa)-

İşaret 8. Bir iç organımız - Vilayet - Fakat, lakin 9.
Kars yakınlarından harabelik - Meslek - Aylık 10.
Bir taşıtın güvenli olarak taşıyabileceği en fazla yük
ağırlığının ton cinsinden değeri - Vahşi bir kuş 11.
Çin”de özerk bir bölge - Bir nota 12. Ağırbaşlı - Bir
yeri kazma işi, hafriyat 13. İlaç, merhem - Fas'ta
sıradağlar - “... Demirer” (komedyen) - Favori 14.
Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro
oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın
yönettiği 1983 yapımı Türk lmi - Işığın uyarılmış
ışıma ile yükseltilmesini sağlayan bir optik düzenek
15. Telefonların bağlı olduğu merkez - Yetersiz - An-

talya'nın Kaş'a bağlı turistik bir mahallesi 16. Suudi
Arabistan’ın plaka işareti - Engel, uymazlık - Güneş
ışığını soğurarak bitkilerde karbon özümlemesini
sağlayan ve bitkilere yeşil renklerini veren madde -
Branş 17. Arkası sırlı cam - Okuma - Tavlada üç
sayısı - Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür
demir halka 18. Bir sayı - Asal gazlar sınıfından bir
element - Havacılıkla ilgili, uçakla ilgili - Güzel
sanat 19. Obüslerden, bombalardan korunmak için
yerin altına kazılmış siper - Sporda sonuç - Yapım -
Namuslu 20. Bir tür tatlı su balığı - “Cüneyt ...”
(sinema sanatçısı) - Siyaha yakın koyu yeşil renk.
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KAKURO BULMACA



eyla Hanım adıyla da tanınan Leyla Saz, 
1850’de İstanbul’da doğdu. Osmanlı’nın 
önemli devlet görevlilerinden İstanbul 
şehremini, doktor, sağlık bakanı, şair İs-

mail Hakkı Paşa ile Nefise Hanım’ın kızıdır. Babası-
nın görevi dolayısıyla çocukluğunun yedi yılı (1854-
61) sarayda geçti. Dört yaşında kardeşi Fatma ile 
Sultan I. Abdülmecit’in kızı Münire Sultan’ın yanına 
nedime (sohbet arkadaşı) olarak verildi. Sarayda Mü-
nire Sultan’la birlikte öğrenim gördü ve dönemin ta-
nınmış hocalarından aldığı özel derslerle yetişti. Arap-
ça ve Farsça öğrendi. Alaturka müzik eğitiminin yanı 
sıra, Batı kültürü anlayışıyla ilk piyano dersi alanlar-
dan biri oldu. 

Sultan I. Abdülmecit’in ölümü üzerine I. Abdü-
laziz tahta geçince, babası görevinden alınmış, Leyla 
Hanım da bu nedenle 11 yaşındayken saraydan ayrıl-
mıştı. Ancak harem yaşamına yakından tanık olma fır-
satı bulmuş olması nedeniyle; sarayla, padişahla, ha-
nım sultanlarla ilgili çokça izlenim edinmişti. Güçlü 
bir edebiyat öğrenimi görmüş olması da güfte yazar-
lığı ve besteciliğine yeterli bir altyapı hazırladı. Tan-
zimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin üçünü 
de yaşayarak toplumsal değişmelere tanık olması onu 
duyarlı, yetenekli bir kadın yazar olarak ortaya çıkar-
dı. Edindiği bu birikimle yaşadıklarını ustalıkla yazdı.

19 yaşındayken devlet görevlisi, şair ve hattat Gi-
ritli Sırrı Paşa ile evlenen Leyla Saz, eşinin görevle-
ri nedeniyle Anadolu, Bağdat ve Balkanlar’da yaşa-
dı. Dört çocuğu oldu: Yusuf Razi Bel (İşgal yıllarında 
İstanbul’un belediye başkanı ve fotoğrafçı), Nezihe, 
Ferihe, Mehmet Vedat Tek (Birinci Ulusal Mimar-
lık Akımı’nın öncülerinden ünlü mimar Ankara Palas, 
Sirkeci Büyük Postanesi gibi önemli eserleri var).

Tarih yazan kadınlar
Basında eskiden çokça rastladığımız ‘arka sayfa güzeli’ geleneğini geri getiriyoruz ancak büyük bir farkla! Alanında ilk’lere imza atmış, 
‘kadınlar yapamaz’ denilen mesleklerdeki cinsiyetçi kalıpları kırmış, cesur ve azimli kadın kahramanları tanıtacağız size. Onlar, bizlerle 
bu topraklarda yaşadı, mücadele etti ve başarılar kazandı. Lakin erkek egemen tarih anlayışı çoğunlukla onları yok saydı. Bu kadınları 
tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp, kamuoyunun yeniden dikkatine sunmayı hedefliyoruz. Buyurun tarih yazan kadınların öykülerine…
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Anılarını yayımlayan ilk Müslüman kadın yazar, şair, besteci:

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ

şekillenmiştir. Leyla Saz’ın hatıraları ise saray ve ha-
rem hayatı hakkında daha çok gözlemlere dayanan çok 
önemli bir kaynaktır. Leyla Hanım’ın anıları, harem ve 
19.yy’daki Osmanlı kadın hayatı konusunda gözleme 
dayalı tek kaynaktır. Anılarını 70 yaşında kaleme alır 
ve hiç bir ayrıntıyı ihmal etmez. Osmanlı harem haya-
tını ve imparatorluğun son döneminde kadınların ya-
şamını anlatan anıları değişik dillere çevrilir ve büyük 
ilgi görür.

Leyla Saz anılarında, 4 yaşından 11 yaşına kadar 
Çırağan Sarayı’nda yaşarken yaptığı gözlemlerini ve 
yaşamının diğer evrelerindeki deneyimleri anlatır.

ŞAİR LEYLA SAZ
Leyla Saz’ın şiirlerine ilk kez yer ve-

ren yayın organı, 1887 yılında yayın ha-
yatına başlayan Mürüvvet adlı kadın der-
gisidir.

Orijinal metin:
Kıl meclisi âmâde ne derlerse desinler

İç dilber ile bâde ne derlerse desinler.
…
Alemde nedir farkı bana medh ile zemmin
Sağ olsun ahibbâ da ne derlerse desinler.

Günümüz Türkçesi ile:
Aldırma buluş sevdiğinle,
Çıkar keyfini birlikteliğin, ne derlerse desinler.
…
Övgüye de, yergiye de aldırmam
Dostların canı sağ olsun, ne derlerse desinler.

Leyla Saz, şiirlerini topladı-
ğı Solmuş Çiçekler adlı şiir kita-
bı 1928 yılında dostu Abdülhak 
Hamit’in önsözüyle eski Türkçe 
harflerle yayımlamıştır. Aynı ki-
tap daha sonra 1996 yılında oğlu 
Yusuf Razi Bel tarafından Leyla 
Saz’ın fotoğrafları ve el yazısı ör-
nekleriyle zenginleştirilerek Latin 
alfabesine aktarılarak tekrar basıl-
mıştır.

YAZAR LEYLA SAZ
Leyla Saz, 1895’ten 1908’e 

kadar 612 sayıyla en uzun süre-
li çıkan kadın dergisi ‘Hanımla-
ra Mahsus Gazete’nin yazı kad-

rosunda aktif rol almıştır. Hanımlara Mahsus 
Gazete, dönemin diğer kadın yazarları ya-
nında Şair Nigâr’ın eserlerinin de tanın-
masında rol oynamış ve bu dergi bün-
yesinde Hanımlara Mahsus Gazete 
Kütüphanesi kurularak aralarında 
Şair Nigâr’ın da bulunduğu Mak-
bule Hanım, Fatma Aliye Hanım, 
Fatma Fahrünnisa’nın kitapları-
nın basımı ve satışı yapılmıştır.

BESTECİ LEYLA SAZ
Leyla Saz çeşitli makam ve usullerde 200 kadar 

şarkı bestelemiştir. Bestelerinin bir kısmı konağında-
ki yangın nedeniyle kaybolmuştur. Günümüze ulaşan 
eserlerinin sayısı 52’dir. 

Leyla Saz bestelerinin sözlerinin çoğunu kendi-
si yazmıştır. Diğer bestelerinde ise dostları Süleyman 
Nazif, Recaizade Mahmud Ekrem Bey, Yaşar Şadi, 
Nabi-zade Nazım, Samih Rıfat, Arif Hikmet Bey ve 
Şair Nigar Hanım’ın şiirlerini kullanmıştır.

Besteleri arasında, “Mani oluyor halimi takri-
re hicabım” adlı tanınmış şarkı da yer alıyor.  

Leyla Hanım, klasik eserlerin besteleri 
dışında, özellikle Cumhuriyetin ilk yıl-

larında çok sevilmiş olan ve Kurtuluş 
Savaşı yıllarında ünlenen “Yaslı Git-
tim Şen Geldim, Aç Koynunu Ben 
Geldim” marşının da bestecisidir.

Leyla Hanım, 1934’te Soya-
dı Kanunu’nun çıkmasından sonra 
“Saz” soyadını almıştır. Bu soyadı-

nı almasının nedenini ise, “kendimi 
bildim bileli günüm müziksiz geçme-

di” ifadesiyle açıklamıştır.

Kaynakça:
http://www.istanbulkadinmuzesi.org/leyla-saz

http://osmanli.site/onemli-osmanli-bestekar-beste-mu-
zisyen-muzik-musiki-nota/leyla-saz-hanim/

https://pazartesi14.com/2020/12/06/leyla-saz/
http://www.gazetekadikoy.com.tr/yazi-dizisi/sokak-so-

kak-kadikoy
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ANI YAZARI LEYLA SAZ
Leyla Hanım, çağdaşı Şaire Nigar ile birlikte Os-

manlı İmparatorluğu’nun ilk Müslüman kadın anı ya-
zarıdır. Ancak Şair Nigar’dan en önemli farkı, bu 
anılarını henüz hayattayken yayımlatmış olmasıdır. 
“Harem ve Saray Adatı Kadimesi” ismini verdiği, sa-
ray çevresini ve adetlerini anlatan anıları ile ünlenmiş-
tir. Haremdeki yaşantı hakkında Osmanlı kaynakla-
rından bilgi bulmak zordur. Çünkü harem ve haremde 
olup bitenler, Osmanlı sosyal yaşamında “yasak böl-
ge” olarak kalmıştır. Bu nedenle bir çok yerli ve ya-
bancı yazar tarafından yazılanlar daha çok hayallerle 

“ŞİMDİ ÖLGÜN, KIRIK BİR SAZ OLDU”

Leyla Saz, 6 Aralık 1936 tarihinde, 86 yaşında, damadı Mehmet Ali Ayni’nin 
Kızıltoprak’taki evinde hayata gözlerini yumar. Ölümünden bir gün sonraki, 7 Aralık 1936 
tarihli Cumhuriyet gazetesi “86 yaşında ölen şaire, münevver ve güzide bir Türk kadını 
idi” başlığını atar. Yine aynı gazetenin iç sayfalarında ise haber, “Leyla Saz da; Şimdi 
ölgün bir saz, kırık bir saz oldu” başlığıyla yer alır. 

Leyla Saz eşi Giritli Sırrı Paşa ile köşklerinde müzik icra ederken

Kitabın birinci bölümü, Çırağan Sarayı’ndaki sos-
yal yaşamı çeşitli açılardan tanımlayan konulara ayrıl-
mıştır: Sarayın döşeniş şekli, saraydaki dans ve müzik 
dersleri ve şehzadelerin eğitimlerinin içeriği, eğlence-
ler, yemekler, sultanların düğünleri, sarayda Ramazan 
ayı ve bayram kutlamaları adetleri ve sarayda yaşa-
yanlar için kurulmuş sağlık sistemi gibi konular hak-
kındaki detaylı bilgileri içerir.

İkinci bölüm, Leyla Saz’ın tanık olduğu Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son dönemi olan 1800’lü yıllarda-
ki kadın giyim ve modası, İstanbul’un eski gezi yerle-
rinden kadınların nasıl yararlandığı, evlenme gelenek 
ve görenekleri, gelin-kaynana ilişkileri ve ka-
dınlarla ilgili özdeyişlerin de dahil edildiği 
sosyal ilişkilerle ilgili etnolojik bilgileri içe-
rir.

Leyla Saz, anılar kitabının son bölümünü, 
önce babasının ve daha sonra eşinin görevleri 
dolayısıyla uzun süre kalmış olduğu Girit ve 
Prizren kentlerindeki sosyal yaşam ve siyasi 
olaylar hakkındaki incelemelerine ayırmıştır.

Leyla Saz, Harem ve Saray Adatı Kadi-
mesi adlı anı kitabını İstanbul’un işgal yılla-
rı olan 1920-1921 yılları arasında, Harem-i 
Hümayun ve Sultan Sarayları başlığını vere-
rek önce Vakit Gazetesi’nde, daha sonra da 
1925’de Le Harem Impérial et les Sultanes au 
XIXe siecle adıyla Fransızca olarak Paris’te 
yayımlamıştır.

Leyla Saz’ın ölümünden sonra, kitabın adı tekrar 
değiştirilmiş ve “Haremin İçyüzü” 
ismiyle 1974 yılında yeniden basıl-
mıştır.

Leyla Saz’ın anılarının, bes-
telerinin ve şiirlerinin çoğu Bos-
tancı’daki köşkü yandığı zaman 
kaybolmuştur. Leyla Saz’ın yayım-
ladığı anıları, yangından sonra tek-
rar yazdıklarıdır.

Leyla Saz ailesiyle

BESTEKÂR 
LEYLA SOKAK

Leyla Saz’ın adı, bir Kadıköylü 
sanatçı olarak, ömrünün son yıllarını 

geçirdiği Kızıltoprak’taki sokağa 
verilmiştir. Özenç Sokak’ın sonunda 
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’ne 

paralel yoldaki “Bestekâr Leyla 
Sokak”, sanatçının izlerini 

günümüze taşımaya
devam ediyor.

Leyla Saz
BOSTANCI’DAKİ KÖŞKÜYLE 
ESERLERİ DE YANDI

Eşinin ölümünden sonra tekrar İstanbul’da 
yaşamaya başlayan Leyla Hanım’ın 
Bostancı’daki köşkü adeta bir sanat evi gibidir. 
Ancak yazdıkları, şiirleri ve bestelerinin de 
içinde bulunduğu bu köşk işgal yıllarında çıkan 
bir yangında kül olur. Sonradan, hatırladıklarını 
yeniden kâğıda döker. Leyla Saz yangını ve 
kaybını bir şiirinde şöyle anlatır: 

Yandı köşküm pılım pırtım bucağım
Söndü hiç tütmemek üzre ocağım
Heder oldu çekilen bunca emek
Ne evim kaldı, ne bahçem, ne çiçek
Ne sazım kaldı, ne nağmem, ne nota
Ne masam kaldı, ne minder, ne oda
Ne kalem kaldı, ne defter, ne kitap
Her ne yazdımsa bütün oldu yebab
Bir ağızdan ederek hep feryad
Elbet etmişler idi istimdat
Yandı mahvoldu bütün asarım
Varmış oğlumda biraz eşarım

(…)
Yapılsa ev alınır hepsi yine
Konmaz asar-ı güzidem yerine
Başka hepsindeki his, vak’a, hayal
Şimdi tekrarı ise emr-i muhal

(…)
Aradım, topladım ettim itmam
Bende mevcut idi mevcut makam
Deyiverdim hem bu imiş hükm-i kader
Gam da elbet ömrüm gibi elbet geçer.
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